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سياسة
على الغالف

سالمة «يمنح» الحريري
 400مليون دوالر إضافية من المال
قرر حاكم مصرف لبنان،
رياض سالمة ،منح بنك «ميد»
المزيد من االرباح االستثنائية،
بذريعة مساعدته في
تكوين مؤونات بقيمة
 400مليون دوالر وتغطية
خسائر محققة في محفظة
تسليفاته المتدهورة ،وال
سيما التسليفات الممنوحة
لشركات وجهات مرتبطة
ارتباطًا مباشرًا بأعمال رئيس
مجلس الوزراء ،سعد الحريري،
وعائلته وشركائه
محمد زبيب
ّ
ف ــي  18ت ـمــوز امل ــاض ــي ،تـســلــم حــاكــم
مـصــرف لـبـنــان ري ــاض ســامــة كتابًا
م ــن رئ ـي ــس م ـج ـلــس االدارة ـ ـ ـ املــديــر
ال ـع ــام لـبـنــك م ـيــد ،مـحـمــد ال ـحــريــري،
جاء في ّ
نصه الحرفي:
«كتاب رقم CGM-G / 17 / 7 - 168
املوضوع :طلب استبدال االحتياطي
االلزامي بشهادات إيداع مصدرة من
مصرف لبنان.
تحية وبعد،
ب ــاالش ــارة ال ــى أوض ـ ــاع الـتـسـهـيــات

ضخ أكثر
سبق لسالمة أن ّ
من  575مليون دوالر من المال
العام الى بنك «ميد» وحده
وال ـق ــروض املـمـنــوحــة لبعض عمالء
املـصــرف بـحــدود  400مليون دوالر،
والتي تتطلب تكوين مؤونات بشكل
تدريجي خالل فترة عشر سنوات،
جـ ـئـ ـن ــا بـ ـكـ ـت ــابـ ـن ــا ه ـ ـ ـ ــذا ،نـ ـتـ ـق ــدم مــن
سـ ـع ــادتـ ـك ــم ،ب ـ ـصـ ــورة اس ـت ـث ـن ــائ ـي ــة،
بطلب استبدال االحتياطي االلزامي
ب ــال ــدوالر االمـيــركــي مل ــدة  10سـنــوات
بشهادات إيــداع مصدرة من مصرف
لبنان.
ّ
إن هذا االجــراء سيمكن مصرفنا من
ال ـح ـفــاظ ع ـلــى امل ــؤش ــرات االيـجــابـيــة
الحالية.
وتفضلوا بقبول فائق االحترام».
انتهى نص الكتاب.

المزيد من «الهندسات المالية»
ب ـه ــذه الـ ـعـ ـب ــارات ال ـب ـس ـي ـطــة وال ـل ـغــة
الركيكة ،طلب بنك «مـيــد» مــن حاكم
الـ ـبـ ـن ــك امل ـ ــرك ـ ــزي «هـ ـن ــدس ــة م ــال ـي ــة»
مـ ــن نـ ـ ــوع جـ ــديـ ــد ،ع ـب ــر الـ ـسـ ـم ــاح لــه
ب ـت ـح ــري ــر ن ـح ــو  750م ـل ـي ــون دوالر
م ــن االح ـت ـيــاطــي االل ــزام ــي ب ــال ــدوالر
(املفروض على كل املصارف العاملة
ف ــي ل ـب ـنــان بـنـسـبــة  %15م ــن مجمل
ودائ ـ ـع ـ ـهـ ــا ب ــالـ ـعـ ـم ــات االجـ ـنـ ـبـ ـي ــة).
ل ـيــس هـ ــذا ف ـح ـســب ،ب ــل ط ـلــب أيـضــا
مــن «الـحــاكــم» أن يـصــدر لــه شـهــادات
إي ـ ــداع خ ــاص ــة إلع ـ ــادة تــوظ ـيــف هــذا
املبلغ املـحــرر على فترة  10سنوات،
وبــال ـتــالــي ج ـنــي أرب ـ ــاح اسـتـثـنــائـيــة

توظيفات في الدين العام
ّ
املجمعة ،بلغ مجموع مــوجــودات
باالستناد الــى النتائج املالية
بنك البحر املتوسط  16مليار دوالر أميركي بنهاية عام ،2016
في حني بلغت قيمة القروض والتسليفات  5.1مليارات دوالر
أمـيــركــي وودائ ــع زبــائـنــه  12.1مـلـيــار دوالر أمـيــركــي .وأظـهــرت
دراس ــة لجمعية املـصــارف أن توظيفات هــذا البنك فــي سندات
الخزينة بالليرة (مــن سـنــدات الـيــوروبــونــدز) وشـهــادات االيــداع
بــالـلـيــرة والـ ــدوالر ال ـص ــادرة عــن مـصــرف لـبـنــان تبلغ نـحــو 5.2
مليارات دوالر ّ
تدر عليه أرباحًا بقيمة  378مليون دوالر سنويًا.

صرف موظفين

يبلغ عدد العاملني في بنك البحر املتوسط وشركاته املالية التابعة
ً
نحو  2.658عامال .تقول املصادر إن إدارة ّ البنك تنوي تقديم
حوافز الى عدد كبير من هؤالء العاملني لحثهم على االستقالة،
كما تنوي صرف عدد منهم ،في إطار إعــادة هيكلة تهدف الى
تعظيم األرباح على حساب األجور.

فوق االرباح السنوية املتكررة بقيمة
صــل ال ــى  40مـلـيــون دوالر سنويًا
تـ ّ
تـمــثــل ال ـف ــارق بــن ال ـفــائــدة املــدفــوعــة
ع ـلــى االح ـت ـيــاطــي االل ــزام ــي ()%1.2
والـ ـف ــائ ــدة امل ــدف ــوع ــة ع ـل ــى ش ـه ــادات
االيداع بالدوالر (!)%6.8
أث ــار هــذا الطلب اعـتــراضــات واسعة
داخ ـ ــل املـ ـص ــرف امل ــرك ــزي وخ ــارج ــه،
ّ
ل ـي ــس ألنـ ــه ي ـش ــك ــل س ــاب ـق ــة ف ــي ح ــال
املــواف ـقــة عـلـيــه وي ـس ـتــدرج امل ـصــارف
االخرى الى املطالبة باملثل ،وبالتالي
يــزيــد كـلـفــة اح ـت ـفــاظ م ـصــرف لـبـنــان
بـقــدر عــال مــن املــوجــودات بالعمالت
االجنبية لــديــه ،بــل أيضًا ألن الطلب
ن ـف ـس ــه ي ـ ـن ـ ـطـ ــوي ،ب ـح ـس ــب مـ ـص ــادر
مطلعة ،على مخالفات ّ
جمة للقوانني
املـ ــرع ـ ـيـ ــة االجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء ،ال ـ ـ ّتـ ــي ال ت ـج ـيــز
مل ـ ـصـ ــرف لـ ـبـ ـن ــان ال ـ ـتـ ــدخـ ــل مـ ــن أج ــل
دعـ ــم أربـ ـ ــاح املـ ـص ــارف ورســام ـي ـل ـهــا
وإط ـف ــاء خ ـســائــرهــا م ــن تسليفاتها
الـسـيـئــة ،وتـحـصــر نـطــاق تــدخـلــه في
عمليات ّ
مد املصارف بالسيولة عند
ّ
تعرضها ألزم ــات النقص الـحــاد في
السيولة .وكــذلــك ،ألن دراس ــة الطلب
ف ــي االدارات املـخـتـصــة ف ــي املـصــرف
املركزي كشفت أن هدفه شطب ديون

وخ ـس ــائ ــر مــرت ـب ـطــة ب ــأع ـم ــال تخص
رئـ ـي ــس ال ـح ـك ــوم ــة س ـع ــد ال ـح ــري ــري،
ـت أن
وأس ــرت ــه وش ــرك ــائ ــه ،ك ـمــا كـشـفـ ّ
املبالغ التي يطلبها البنك مضخمة
وت ـفــوق كـثـيـرًا مــا يـ ّـدعــي أن ــه بحاجة
الــى تكوين املــؤونــات لــه ،إذ تبني أن
ب ـع ــض ت ـس ـل ـي ـفــات ال ـج ـه ــات املــدي ـنــة
التي أوردها في الئحة مرفقة بطلبه
سبق أن كـ ّـون لها مؤونات قبل فترة
قـصـيــرة ،وه ــذا مــا دف ــع كـثـيــريــن الــى
االشتباه في أن طلب بنك «ميد» قد
ً
يكون متصال بحاجة الحريري الى
تمويل حملته االنتخابية املقبلة.
هـ ــذه ال ـش ـب ـهــة ك ــان ــت كـفـيـلــة بـتـحـ ّـرك
رئـ ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة م ـي ـش ــال ع ــون،
ورئ ـيــس مـجـلــس ال ـن ــواب نـبـيــه بــري،
وإبــاغ سالمة بوجوب عدم املوافقة
ع ـلــى هـ ــذا ال ـط ـل ــب .ول ـك ــن س ــام ــة لم
يستجب ،بل عمد الــى االلتفاف عبر
اخـ ـت ــراع طــري ـقــة أخ ـ ــرى ت ــؤم ــن لبنك
«ميد» املبالغ التي يطلبها ،أو قسمًا
كبيرًا منها.

قرار المجلس المركزي
ت ـك ـشــف امل ـع ـل ــوم ــات لـ ــ«األخـ ـب ــار» أن
املجلس املــركــزي فــي مـصــرف لبنان،

تضخيم قيمة البنك
املعروف أن الرئيس الراحل رفيق الحريري كان يمتلك كل الحصص
في بنك "ميد" عبر مجموعة البحر املتوسط القابضة ش.م.ل ،.وبعد
اغتياله تــوزعــت ملكية املجموعة بــن سعد الـحــريــري ()%42.24
وأخـيــه أيمن ( )%42.24ون ــازك الـحــريــري ( .)%15.51لكن البنك
أعلن في حزيران املاضي أن حصة أيمن الحريري انتقلت الى عالء
الخواجة عبر مجموعة  .OLT Holding s.a.lوقــال بيان صادر
عــن البنك إن الـخــواجــه اشـتــرى حصة أيمن بثمن يعكس تقييمًا
لقيمة مجموعة البحر املتوسط القابضة يبلغ مليارًا ومئتني وسبعة
وستني مليون دوالر أميركي ،أي إن ثمن هذه الحصة بلغ نحو 535
مليون دوالر .إال أن طلب بنك "ميد" تكوين مؤونات على تسهيالت
وقروض متعثرة بقيمة  460مليون دوالر ،يعني أن قيمة املجموعة
ال تـســاوي فعليًا أكثر مــن  816مليون دوالر ،أي إن الـخــواجــة لم
يسدد ثمنًا لحصة أيمن أعلى من  340مليون دوالر ،وهذا ما يفسر
أن قيمة رهن كامل حصة الخواجة ( )%42.24لدى بنك عــودة ال
تتجاوز  288مليون دوالر ،لقاء التسهيالت التي حــازهــا لشراء
الحصة املذكورة.

وافق المجلس المركزي على منح «ميد» تسليفات استثنائية
إلعادة توظيفها في شهادات اإليداع (هيثم الموسوي)

بـ ـن ـ ً
ـاء ع ـلــى اقـ ـت ــراح س ــام ــة ،قـ ــرر في
ّ
جلسته أول مــن أم ــس رد طـلــب بنك
«ميد» ،لعدم قانونيته ،إال أنه قرر في
املقابل منحه تسليفات استثنائية،
بفائدة تقل عن  ،%1إلعادة توظيفها
في شهادات االيداع بفائدة !%6.8
استند قرار املجلس املركزي الى املادة
 102من قانون النقد والتسليف ،التي
تنص على أنه يمكن «للمجلس ،في
ظــروف استثنائية الـخـطــورة ،أو في
حــاالت ال ـضــرورة الـقـصــوى ،التي قد
تلزمه الــى تلبية حــاجــات االقتصاد
امل ـ ـل ـ ـحـ ــة لـ ـلـ ـحـ ـف ــاظ ع ـ ـلـ ــى اس ـ ـت ـ ـقـ ــرار
الـتـسـلـيــف ،أن ي ـقــرر مـنــح تسليفات
اس ـ ـت ـ ـث ـ ـنـ ــائ ـ ـيـ ــة ،مـ ــؤم ـ ـنـ ــة ع ـ ـلـ ــى قـ ــدر
ال ـحــاجــة بـضـمــانــات عـيـنـيــة (أس ـهــم،
ع ـ ـقـ ــارات )...مـقــدمــة إم ــا م ــن املـصــرف
امل ـس ـت ـق ــرض ن ـف ـس ــه ،أو م ــن أع ـض ــاء
مجلس إدارته ،أو من زبائنه ،ويحدد
م ـج ـلــس املـ ـص ــرف ن ـ ــوع ال ـض ـمــانــات
ال ــازم ــة وشـ ـ ــروط م ـنــح الـتـسـلـيـفــات
االستثنائية واستحقاقاتها».
سخاء «الحاكم» من جيب الناس
ليست هذه ّ
املرة االولى التي يستخدم
فيها سالمة نص هذه املــادة لتمرير
منافع الــى الـبـنــوك وزي ــادة أرباحها
ع ـ ـلـ ــى ح ـ ـس ـ ــاب امل ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـع ـ ــام وبـ ـم ــا
يتعارض كليًا مع الهدف ،أي مواجهة
ظ ــروف استثنائية ال ـخ ـطــورة .كذلك
فإنها ليست املرة االولى التي يحظى
بنك «ميد» بسخاء «الحاكم» وكرمه،
إذ سبق أن نشرت «األخـبــار» وثائق
رسـمـيــة تـكـشــف أن ه ــذا الـبـنــك حقق

أك ـثــر م ــن  275مـلـيــون دوالر أربــاحــا
اسـتـثـنــائـيــة ف ــوري ــة م ــن «الـهـنــدســات
املــالـيــة» الـتــي خـ ّـصــه بها ســامــة بني
ُ
عــام  2013وأي ــار  .2016تـضــاف هذه
األرباح الطائلة إلى نحو  300مليون
دوالر من األرب ــاح االستثنائية التي
حـقـقـهــا ب ـنــك «مـ ـي ــد» م ــن «ال ـه ـنــدســة
املالية» الشهيرة ،التي نفذها سالمة
م ــع امل ـص ــارف ب ــن ح ــزي ــران وكــانــون
األول من العام املاضي ،والتي كلفت
نحو  5.6مليارات دوالر .بمعنى أن
سالمة ضخ ما ال يقل عن  575مليون
دوالر من املــال العام الــى بنك «ميد»
وحــده ،قبل القرار األخير ،باإلضافة
الــى األرب ــاح السنوية املـتـكــررة التي
يجنيها الـبـنــك مــن خــال توظيفاته
الـعــالـيــة فــي ديــن الــدولــة ،والـتــي تـ ّ
ـدر
لــه أكـثــر مــن  %60مــن مجمل أربــاحــه
التشغيلية.

أزمة بنك أم أزمة فساد؟
ي ـطــرح أح ــد املـصــرفـيــن املمتعضني
ً
ّ
مما يقوم به سالمة تساؤال مشروعًا.
ي ـ ـقـ ــول ف ـ ــي مـ ـع ــرض ــه ت ـع ـل ـي ـق ــه ع ـلــى
العمليات السابقة ومضمون الطلب
االخ ـيــر لـبـنــك «م ـيــد» وقـ ــرار املجلس
املــركــزي املستند ال ــى امل ــادة  102من
قــانــون النقد والتسليفّ :
«إم ــا نحن
يعاني منها هذا
أمــام حالة خطيرة
ّ
ال ـب ـن ــك ،وت ـس ـتــدعــي ت ــدخ ــل امل ـصــرف
املــركــزي إلن ـقــاذه م ــرارًا وت ـك ــرارًا ،منذ
ع ـ ــام  ،2013أي م ـن ــذ وص ـ ـ ــول أزمـ ــة
مجموعة سعودي أوجيه الى ذروتها
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سياسة

ابراهيم األمين

العام
وإف ــاس ـه ــا ف ـع ـل ـيــاّ ،
وإمـ ـ ــا ن ـحــن أم ــام
حالة تنطوي على فساد وتقوم على
اسـتـغــال صــاحـيــات حــاكــم مصرف
لبنان لتأمني منفعة خــاصــة ،مالية
أو سياسية .وفي الحالتني نحن أمام
ّ
ـاد لـلـمــال ال ـعــام املؤتمن
تـســيــب مـتـمـ ٍ
عليه رياض سالمة».
ّ
ت ـســاؤل ه ــذا امل ـصــرفــي ،املــطـلــع على
ت ـفــاص ـيــل ك ـث ـي ــرة ،ي ـن ـبــع م ــن وقــائــع
مثيرة كشف عنها طلب بنك «ميد»
االخ ـ ـيـ ــر .ي ـش ــرح أن ال ـت ـق ــاري ــر ت ـبـ ّـن
أن بـنــك الـبـحــر املـتــوســط يـعــانــي من
ارت ـفــاع مـطــرد فــي محفظة الـقــروض
غ ـي ــر امل ـن ـت ـج ــة لـ ـلـ ـف ــوائ ــد ،إذ ارت ـف ــع
رص ـي ــده ــا م ــن  98.8م ـل ـي ــون دوالر
ف ــي ع ـ ــام  2015ال ـ ــى  153.9مـلـيــون
دوالر فــي عــام  .2016كــذلــك ارتفعت
محفظته مــن الـقــروض والتسليفات
املصنفة «للمتابعة والتسوية» (أي
إن املــديــن يــواجــه احتماالت التوقف
عــن ال ـس ــداد) مــن  233مـلـيــون دوالر
ال ـ ــى  242م ـل ـي ــون دوالر .يـ ـق ــول إن
ه ــذه املـحـفـظــة سـبــق لـلـبـنــك أن ك ـ ّـون
مـ ــؤونـ ــات ع ـل ـي ـهــا ب ــدع ــم م ـت ـك ــرر مــن
مصرف لبنان .ولكن الطلب االخير
يثير القلق ،فهو يتحدث عن حاجة
إضافية لتكوين مؤونات بقيمة 400
مليون دوالر لتغطية ديون مشكوك
في تحصيلها أو هالكة ،تعود الى 5
ّ
مدينني كبار ،كلهم مرتبطون بشكل
او بآخر بالحريري .ولكن في الالئحة
التي ّ
قدمها البنك لتبرير طلبه هذا
ي ـظ ـهــر أن ال ـت ـس ـه ـي ــات وال ـ ـقـ ــروض
املتعثرة لـهــؤالء املدينني تبلغ أكثر
م ــن  460م ـل ـيــون دوالر ،مـنـهــا نحو
 40م ـل ـيــون دوالر ع ـلــى ش ــرك ــة otas
التركية التي تمتلك شركة «أوجيه
ت ـل ـكــوم» ح ـصــة ف ـي ـهــا ،و ّه ــي تـعــانــي
مــن دي ــون مـتــراكـمــة ،وتـلــقــت بحسب
«ب ـل ــوم ـب ــرغ» ت ـح ــذي ـرًا م ــن الــدائ ـنــن
ف ــي تـ ـم ــوز امل ــاض ــي ب ــوج ــوب س ــداد
دفعتني مــن هــذه الــديــون املستحقة،
بقيمة  290مليون دوالر لكل دفعة.
وكــذلــك يترتب أكـثــر مــن  142مليون
دوالر على مجموعة من املقاولني من
الباطن لدى شركة «سعودي أوجيه».
ويوجد أيضًا دين على شركة AGE
بقيمة  127مليون دوالر ،ودين على
ش ــرك ــة  BEATAبـقـيـمــة  56مـلـيــون
دوالر ،باالضافة الى خسائر مسجلة
من إعادة هيكلة ديون شركة CELL
 Cتـ ـق ـ ّـدر ب ـن ـحــو  95م ـل ـي ــون دوالر،
وهذه الشركة التي تعمل في جنوب
أفريقيا يعود جزء من ملكيتها الى
شركة «أوجيه تلكوم» ،وقد ّ
تسربت
معلومات قبل شهر تفيد بأن شركة
 CELL Cبصدد إعادة هيكلة تهدف
الى تغطية مديونيتها البالغة 465
م ـل ـي ــون دوالر ،ت ـم ـه ـي ـدًا الن ـس ـحــاب
«أوجيه تلكوم» منها.
امل ـ ـفـ ــارقـ ــة الـ ـت ــي ي ـك ـش ــف ع ـن ـه ــا ه ــذا
امل ـص ــرف ــي أن ب ـنــك «مـ ـي ــد» س ـبــق أن
ّ
كون مؤونات على بعض ديون هذه
ال ـج ـهــات ،مــا يـعـنــي أن ــه يـحـتــاج الــى
نصف املبلغ الــذي يطلبه ،وبالتالي
ي ـم ـكــن ت ــأم ــن حــاج ـتــه م ــن أرب ــاح ــه،
وال ض ـ ـ ــرورة أب ـ ـ ـدًا ل ـت ــدخ ــل م ـصــرف
لـبـنــان ،إال إذا ك ــان املـقـصــود إخ ــراج
ال ـحــريــري مــن أزم ـتــه املــالـيــة ومنحه
التمويل ال ــذي يحتاج إلـيــه لخوض
االن ـت ـخ ــاب ــات ال ـن ـيــاب ـيــة امل ـق ـب ـلــة ،إذا
جرت طبعًا ،أو أن البنك يواجه أزمة
تعثر زبائنه ،وفي مقدمهم الحريري،
وبــال ـتــالــي ال ي ـج ــوز مل ـص ــرف لـبـنــان
تحميل امل ــال الـعــام ال ــوزر نيابة عن
ّ
املتسببني في األزمة.

سعد الحريري األفضل ...ال كل اآلخرين!
في لبنان مرض عضال يصاب به السياسيون واملقلدون أيضًا.
وهذا املرض ليس فيروسًا أو عارضًا ،هو مثل اللقاح الذي يفترض
بمن يرغب العمل السياسي أن يأخذه ،حتى يصبح من أهل الدار.
َ
ومن يتمنع لبعض الوقت ،ت َر ُه أخذه الحقًا على شكل جرعات ،إلى أن
يعطي مفعوله.
املرض نتيجة جرثومة ّ
تسبب تلفًا متسارعًا في مركز األخالق في
الدماغ .وأهم عوارضه ما يحترفه املصاب به لجهة احتراف مهنة
«الضحك على الناس» .صحيح أنه ال يوجد دليل مكتوب للوصول إلى
هذه الحالة ،لكن حكايات اللبنانيني تنفع في جمعها ضمن مجلدات
تحت عنوان «كيف تصبح نصابًا في ساعات».
والنصب فنون ،فيه ما يصرف في السياسة ،وفيه ما يصرف في
اإلدارة وفي املال أيضًا .لكن أهم ما فيه ،هو أن ُت َ
جمع املكاسب ،مهما
تنوعت وتعاظمت ،في كيس يوصي املريض بدفنه معهّ .
لكن أحدًا ال
ينفذ هذه الوصية .فيكون الوارث نصابًا بالجينات ،ومعه عدة العمل.
وهي باملناسبة عدة قابلة لإليجار أو البيع ملن يرغب من املنتمني
صدفة إلى النادي ،وهؤالء كثر أيضًا .أما املواد املستخدمة للنصب،
فهي من حواضر البيت والزمان .وفيها تجديد دائم ملواكبة العصر.
وصار عندنا في لبنان «بيوت خبرة» عمر بعضها تجاوز املئتي عام،
تحولت إلى مركز لتطوير املهارات مقابل بدل .وفي كل مرحلة تشهد
ً
تطورات تفرض تبديال في الالعبني ،يشتد سوق النصب والنصابني.
وتنطلق حمالت الدعاية والتسويق لإلبداعات الجديدة .وربما يتركز
النشاط اليوم في لبنان ،على املرغمني باالنتماء إلى طوائف ومذاهب
تنظم باسمها كل حفالت النصب.
بما أننا ندخل في مرحلة االستعداد لالنتخابات النيابية ،وفي ظل
التطورات الكبيرة الحاصلة من حولنا ،التي ًقد تفرض وقائع مختلفة
من اآلن حتى موعد االنتخابات ،فإن صعوبة ما تواجه سوق النصب،
ّ
وتسبب أرقًا للبائعني والشارين أيضًا .وبما أن املؤشرات تقول بأن
ال تغييرات شكلية وال جوهرية ستصيب «أهل الشيعة» ،وأن التجديد
سيكون موضعيًا عند «أهل الدروز» ،فإن تثبيت املكاسب والتموضع
هو شغل «أهل املسيحيني» ،ما يجعل عناصر التشويق تتركز

بكل ما فيه من خير أو شر ،يبقى الحريري
األكثر وضوحًا واألكثر شفافية
ّ
بصورة أساسية عند «أهل السنة» .واألكيد ،أن فريق الرئيس سعد
الحريري يحتل صدارة املشهد ،في ألعاب البقاء والفوضى والوراثة.
يعاني سعد الحريري من تعب كثيرين.
بني خصوم الحريري جهات ال يمكن جمعها مع اآلخرين .بمعنى
أن شخصيات مثل أسامة سعد وعبد الرحيم مراد وجهاد الصمد
وفيصل كرامي لم تكن يومًا تسبح في البحر الذي ينافس الحريري
على «الرزق» .بل لهؤالء مواقفهم التي حافظوا عليها لسنوات
طويلة ،وفيها أن املشكلة تكمن في املرجعية الفكرية والسياسية
التي يعتمدها الحريري .كذلك فإن املشكلة في محاولة خلق وقائع
معاكسة تمامًا لطبيعة أبناء هذه البالد.
لكن اآلخرين ،وكل اآلخرين ،لديهم ما لدى الحريري من مشاكل
نمو ،وضائقة شعبية ،وفقر مدقع في األفكار .ولديهم أيضًا ،حب
االرتماء في أحضان خارج يتولى أمرهم ،سياسيًا أو أمنيًا أو
ماليًا .وجل طموحهم ،مشاركة الرجل عدة النصب ،ألجل مشاركته
قيادة الجمهورنفسه .وأبرز مشاكلهم ،أن عدة العمل عندهم ،هي
نفسها التي عند الحريري ،أما عناصر التمايز ،فال تتعدى ،حجم
االبتسامات ،أو عدد القبضايات ،أو كيفية التعاطي مع الناس .لكن
جوهر ما يفكرون به ،سياسيًا واقتصاديًا ،داخليًا وإقليميًا ،مطابق
إلى حدود كبيرة جدًا ،مع ما يقول به الحريري نفسه.
بني األقربني إلى الحريري ،يقود فؤاد السنيورة «نادي العشرين»،
أولئك الذين يعترضون على «ضعف» الحريري في مواجهة الحالة
الشيعية ـ املسيحية .وغالبيتهم أعضاء في نادي «فاشلون إلى األبد».
يريد هؤالء أن يتمسك الحريري بما أخرجته الساحرة الشريرة من
صندوقها من عدة وشعارات النصب في عام  .2005توقف الزمن
عند هؤالء ،وهم ّ
يعولون على تعب الحريري ،واستسالمه لهم ،حتى
يعودوا إلى استكمال «مسيرة الخسائر دون خجل أو وجل».
يقف إلى جانب هؤالء ،من انشق عن الحريري من شخصيات
وقيادات ،كالتي ترفع شعار «املواجهة حيث يتخاذل اآلخرون»،
قد يكون أشرف ريفي أبرز هؤالء ،بما يمثل شخصيًا أو كحالة
سياسية ،لكنها حالة تنزل إلى طبقات أدنى من التمثيل في بيروت
والشمال والجنوب والبقاع .ولهؤالء عدتهم أيضًا ،التي اختلط فيها
املزح بالجد .فهم ال يعرفون أن رفع الحريري شعار نزع سالح
املقاومة ،إنما كان هدفه الدائم هو املقايضة على سلطته ونفوذه داخل
الدولة والبالد .يعتقد املنشقون ،عن «هبل» ،أنه شعار حقيقي وأصيل
و«أصلي» وقابل للتطبيق ،حتى ولو كان على دماء الجميع .ومشكلة
هؤالء ،أنهم باتوا أسرى شعارات ميتة ،فتراهم كمن سقط في رمال
متحركة ،كلما تحرك لحظة ،غرق أكثر.

وإلى جانب الصنفني ،نجد صنفًا ثالثًا ،يمكن وصفهم بـ«املتلونني».
بينهم شخصيات تعتقد أنها تملك ميزة إضافية عن كل جماعة
الحريري ،باعتبارهم تدربوا على «ألعاب الحبال» ،فتراهم يصمتون
هنا ،وينطقون هناك .عملهم موسمي ،مرتبط بحاجات اللحظة .وليس
داع لبذل أي جهد في محاولة معرفة ما الذي يدفعهم إلى الثورة
من ٍ
على الحريري ،وما الذي يدفعهم إلى الهدوء .وأبرز هؤالء ،نجيب
ميقاتي ومحمد الصفدي في الشمال ،وفؤاد مخزومي و«بيروت
مدينتي» في بيروت.
وحدهم أبناء التيار اإلسالمي ،تظهرهم األحداث وكأنهم من
«أصحاب بندقية لإليجار» .لديهم قناعات ال تلقى رواجًا شعبيًا،
فتكشف كل االستطالعات هزالة تمثيلهم في كل املناطق .لكنهم،
يجيدون ،طوعًا أو غصبًا ،التصدي ملهمات الصراخ والفوضى متى
ّ
تطلب األمر .وهم في حالتنا الراهنة ،أهل صبر وسكون ،إلى أن يأمر
الله بعمل مقبول.
وسط هذا الركام ،كيف يمكن الفرز ،وكيف يمكن النقاش ،وكيف
يمكن أن يكون هناك موقف واضح يكفي لزمن انتقالي قد ال يطول؟
في حالة األقربني ،يظهر أن أحدًا منهم لم يتعلم ،ال قراءة األحداث
وال نتائجها ،وهم أقرب إلى جماعة «أهل اإلنكار» الذين ينفون عن
أنفسهم صفة الفشل في تحقيق كل ما رفعوه من شعارات .ويعزون
خسارتهم إلى قوة خصمهم ،متناسني ،أنه بني العامني 2005
و ،2007تجند العالم كله لخدمته .فصار مجلس األمن الدولي مثل
مجلسهم الوزاري املصغر .وتولى الغرب ،بقيادة أميركا وبريطانيا
وفرنسا اتخاذ كل ما يلزم من قرارات ومحاكم ملساعدتهم .وتولت
ممالك القهر تمويلهم .وشنت إسرائيل حربًا مدمرة لنجدتهم ،قبل أن
ّ
تجند اآلالف املؤلفة من مجانني العصر لتعويمهم ...وظلوا في حالة
ُ
فشل .ومشكلة هؤالء أن الصمت هو جوابهم الوحيد عندما يسألون:
ماذا بمقدوركم أن تفعلوا غير ما يقوم به الحريري؟
فال حول لهم وال قوة ،غير رفع الصوت مكررين
أما املنشقونّ ،
شعارات بائدة .مل منها جمهورهم قبل أن يتوقف اآلخرون
عن االستماع إليها .وعندما سجلوا تقدمًا على الحريري ،عادوا
ليواجهوا ّ مأزق الفشل في تقديم نموذج بديل في اإلدارة ،ومثالهم
الحي ،تعثر عمل بلدية طرابلس من جهة ،وسعيهم في الخفاء لبناء
منظومة عالقات تقوم على مبدأ تحريض الناس طائفيًا ومذهبيًا،
ظنًا منهم أن الشعار السياسي هو الجاذب للناس بدل العمل على
البناء واإلنماء .وما سيقومون به من اآلن حتى موعد االنتخابات،
لن يتجاوز شعارات كتبت قبل عشرة أعوام ،وإنفاق القليل من املال
املستورد باسم مواجهة املد اإليراني.
لكن الطامة الكبرى تقع في صف املتلونني الذين يحار املرء في
ً
التعامل معهم .ولنأخذ منهم الرئيس ميقاتي مثال .فالرجل يعشق
تقليد الراحل رفيق الحريري ،سواء في خطبه السياسية القائمة
على الحب والتعايش املشترك والعبارات والجمل التي ال تعلق في
ذهن مستمع .أو في برنامج املساعدات ـ الصدقة ،الذي يمنح املحتاج
ً
عمال يقيه ّ
شر العوز والفقر .أو السعي
مؤونة يوم ،وال يوفر له
إلى كسب ّ
ود الخارج ،في اإلقليم والعالم ،من أجل ضمان لعب دور
الشريك أو البديل في حال صدور األمر .وفي حالته الراهنة ،ال يبدو
أن ميقاتي ومن معه ،فهموا معنى خسارة معركة بلدية طرابلس،
إال من زاوية واحدة .هم يعتقدون أن ريفي فاز في املعركة .صحيح
أن الرجل له حصته ،لكن األمر يرتبط أكثر بواقع املدينة وحاجاتها.
واألهم ،بالحاجة ّ
امللحة لعودة الدولة ومؤسساتها إلى هناك .ولذلك،
ترى ميقاتي اليوم يعتقد أن الشعارات هي التي تجذب له الجمهور،
فينتظر فرصة ملهاجمة الحريري ،منتقدًا إياه بأنه ّ
يفرط بحقوق
ّ
«أهل السنة» ،ثم يهادن ريفي بدعوى أنه قد يحتاجه حليفًا في
االنتخابات ،ثم يقترب من بيروت ،ساعيًا إلى دعم «متلونني»
آخرين ،وخصوصًا من «بيروت مدينتي» ،أو ساعيًا لربط الود مع
شخصيات تخاصمت مع الحريري ،مثل مفتي الجمهورية السابق
محمد رشيد قباني ،أو بعض العائالت البيروتية التي لم يمنحها
الحريري موقعًا أو منصبًا أو مكسبًا .أو أن يتواصل مع فؤاد
مخزومي ،باعتبار أن األخير يعد نفسه بدور حاسم في انتخابات
بيروت املقبلة .يتخيل املرء لقاء ميقاتي ومخزومي ،فيقول األول إنه
مستعد لكل شيء مقابل هزم الحريري في عقر دارهّ .
فيرد الثاني
بأنه يملك القوة االنتخابية الكافية لتنفيذ األمر .وعندما يخرجان
من االجتماع ،يشيع األول ّأن على الحريري التعامل معه كشريك،
بينما يتصل الثاني بالحريري عارضًا عليه دور «الشريك املضارب».
فتكون النتيجة ،أن ميقاتي حصد كالمًا بكالم ،بينما ظل الثاني
يعيش حلم تحوله إلى «بيضة القبان» التي يحتاجها الجميع ،فينال
شرعية االنضمام إلى طاولة أهل الحل والعقد والعلم والبيان عند
ّ
«أهل السنة».
مرات كثيرة ،يشعر املرء بالحاجة إلى احتضان سعد الحريري.
ربما ،ألنه ،بكل ما فيه من خير أو شر ،يبقى األكثر وضوحًا ،واألكثر
شفافية ،وله لونه الواحد ،بينما تتلوى املعدة من كذب اآلخرين
ودجلهم وباطنيتهم!
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سياسة

رسائل
إلى المحرر
توضيح من «ماكنزي
آند كومباني»
ّ
ت ـن ـ ّـوه ش ــرك ــة «م ــاك ـن ــزي» ب ــأن
املـ ـق ــال امل ـن ـش ــور ف ــي صحيفة
«األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» (الـ ـسـ ـع ــودي ــة فــي
«رؤيـ ـ ـ ــة اب ـ ــن سـ ـلـ ـم ــان» :بــاحــة
خلفية لـلـشــركــات األمـيــركـيــة،
وردت فيه
يوم الجمعة  ١١آب) ُ
ّ
معلومات خاطئة ،إذ ذك ــر أن
«مــاكـنــزي قــد صــاغــت مشروع
ولــي العهد محمد بن سلمان
املـسـمــى «رؤيـ ــة  .»»2030إننا
ن ــؤك ــد مـ ـج ــددًا ع ـ ــدم م ـشــاركــة
ال ـ ـشـ ــركـ ــة ف ـ ــي صـ ـي ــاغ ــة رؤي ـ ــة
 ،2030وننشر فيما يلي البيان
الذي أصدرناه سابقًا:
تشيد مــاكـنــزي آنــد كومباني
بــال ـج ـهــود امل ـب ــذول ــة لتحقيق
أه ـ ـ ـ ــداف ال ـ ــرؤي ـ ــة ال ـس ـع ــودي ــة
 2030وط ـ ـمـ ــوحـ ــات ـ ـهـ ــا .وم ــع
ّ
ذلـ ــك ،م ــن امل ـه ـ ّـم أن نــاحــظ أن
الشركة لم تشارك في صياغة
رؤيـ ــة  ،2030وأيـ ــة ت ـقــاريــر أو
مـعـلــومــات ت ـتــداول ـهــا وســائــل
اإلعـ ـ ـ ــام وت ـش ـي ــر إلـ ـ ــى خ ــاف
ذلــك خالية مــن الصحة ،علمًا
أن مــاكـنــزي ت ـقـ ّـدم اسـتـشــارات
لـ ـعـ ـم ــائـ ـه ــا فـ ـ ــي الـ ـقـ ـط ــاع ــات
اإلداريـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة واالسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة
ع ـب ــر ت ـح ـل ـي ــات م ـب ـن ـيــة عـلــى
ال ـح ـق ــائ ــق ،وال ي ـش ـمــل ن ـطــاق
ع ـم ـل ـهــا ت ـح ـل ـيــل ال ـت ــوص ـي ــات
ال ـس ـيــاس ـيــة أو صـيــاغـتـهــا أو
تـقــديـمـهــا .وتــؤكــد الـشــركــة أن
ال ـت ـقــريــر ال ـ ــذي أصـ ـ ــدره مــركــز
ماكنزي العاملي لألبحاث عام
 2015عن االقتصاد السعودي
هــو تقرير مستقل تــم إع ــداده
مـ ــن ق ـب ــل املـ ــركـ ــز ولـ ـ ــم تـطـلـبــه
الحكومة السعودية.

المشهد السياسي

ّ
«ساعة صفر موحدة» بين الجيشين اللبناني

معركة الجرود  :2التحرير
مع ساعات صباح اليوم األولى ،من المفترض أن يكون الجيشان اللبناني والسوري وحزب الله قد أطلقوا عملية
عسكرية واسعة للقضاء ّ على تنظيم «داعش» في الجرود الشرقية .التنسيق على جانبي الحدود غير معلن ،لكنه
موجود ،وما على المشككين سوى انتظار «ساعة الصفر الموحدة» النطالق المعركة
م ــع س ــاع ــات ص ـب ــاح الـ ـي ــوم األول ـ ــى،
تـ ـ ـك ـ ــون ق ـ ـ ـ ــوات الـ ـجـ ـي ــش ال ـل ـب ـن ــان ــي
وال ـج ـيــش الـ ـس ــوري وحـ ــزب ال ـل ــه قد
ب ــدأت عملية متزامنة مــن الجانبني
اللبناني والسوري ّ
ضد ما تبقى من
إرهابيي تنظيم «داعــش» في جرود
رأس بعلبك وال ـقــاع وج ــرود بلدتي
قــارة والجراجير السوريتني .وعلى
الرغم من عدم وجود تنسيق رسمي
معلن بني الجيشني ،بسبب حسابات
شخصية وسياسية ألطراف لبنانية
ال تـ ـ ـ ـ ــزال ت ـ ـن ـ ـسـ ــاق خ ـ ـلـ ــف أجـ ـ ـن ـ ــدات
خارجية ترفض التنسيق الطبيعي
واملصلحة املشتركة بــن الجيشني،
ّ
إل أن انـطــاق العمليات فــي توقيت
ّ
ـؤك ــد وجـ ــود تـنـسـيــق ال ـحــدّ
واح ـ ــد ،ي ـ
األدن ـ ـ ـ ـ ــى الـ ـ ـ ـ ــذي ت ـت ـط ـل ـب ــه امل ـ ـعـ ــركـ ــة،
حـفــاظــا عـلــى أرواح الـعـسـكــريــن من
ال ـج ــان ـب ــن ،وض ـم ــان ــا ل ـح ـســن سـيــر
العمليات القتالية وإح ـكــام الـطــوق
على إرهابيي «داعــش» ومنعهم من
إح ـ ــداث أي خ ــروق ــات ع ـلــى جــانـبــي
الحدود.
وب ــذل ــك ي ـن ـط ـلــق ال ـج ـي ــش الـلـبـنــانــي
فــي الـســاعــة الـصـفــر ،فــاتـحــا املــرحـلــة
ال ـن ـهــائ ـيــة م ــن م ـع ــرك ــة ت ـح ــري ــر آخ ــر
ّ
ال ـج ــرود ال ـشــرق ـيــة امل ـح ـتــلــة ،وإن ـهــاء
وجـ ـ ــود اإلره ــابـ ـي ــن ال ــذي ــن خـطـفــوا
ج ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــوده وذبـ ـ ـ ـح ـ ـ ــوه ـ ـ ــم وأرس ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــوا
السيارات املفخخة واالنتحاريني إلى
الهرمل والـقــاع والضاحية وغيرها
ليستكمل بذلك عمليات
من املناطق،
ّ
الـتـحــريــر الـتــي نــفــذتـهــا املـقــاومــة في
املــرح ـلــة امل ــاض ـي ــة ،ال سـ ّـي ـمــا تـحــريــر
ج ــرود عــرســال مــن إرهــابـيــي «جبهة
النصرة».
وحـفـلــت ال ـســاعــات املــاضـيــة بقصف
ّ
مــركــز مــن قـبــل ال ـطــائــرات اللبنانية
على مواقع «داعش» في الجرود ،بعد
«االسـتـطــاع بــالـنـيــران» ال ــذي أجــراه
فــي الـيــومــن املــاض ـيــن .وف ــي الــوقــت
ذات ــه ،كــانــت ق ــوات الـجـيــش الـســوري
واملـ ـق ــاوم ــة ت ـخ ــوض مـ ـع ــارك عنيفة
مــع إرهــاب ـيــي «داع ـ ــش» فــي الـجــانــب
ال ـس ــوري ،للسيطرة عـلــى مرتفعات
استراتيجية تسهم في قطع خطوط
إمداد الدواعش وتشتيت قواهم.
وب ـح ـســب امل ـع ـل ــوم ــات ،ف ــإن سـيـطــرة

الجيش السوري واملقاومة يوم أمس
على عــدة مرتفعات ،ومنها «شعبة
املـ ـحـ ـب ــس األول ـ ـ ـ ـ ـ ــى»« ،حـ ـ ـ ــرف وادي
ال ـ ـ ـ ــدب»« ،ش ـع ـب ــة ي ــون ــس» و«ح ـ ــرف
الحشيشات» و«قــرنــة الحشيشات»،
املتداخلة بني لبنان وسوريا ،سوف
يكون لها مفاعيل إيجابية على ّ
تقدم
الجيش اللبناني ،الذي تمركز بدوره
ع ـل ــى م ــرت ـف ـع ــات «ضـ ـه ــر ال ـخ ـنــزيــر»
و«ح ـ ـ ـقـ ـ ــاب خ ـ ــزع ـ ــل» و«املـ ـ ـنـ ـ ـص ـ ــرم»،
ح ــاجـ ـزًا ن ـق ــاط ــا م ـش ــرف ــة ف ــي الـجـهــة
ال ـج ـن ــوب ـي ــة ل ـ ـجـ ــرود رأس ب ـع ـل ـبــك،
ليصبح بــذلــك مـسـيـطـرًا بــالــوســائــط
ال ـنــاريــة عـلــى م ـســاحــات واس ـعــة من

تدمير غرفة
االتصاالت المركزية
لداعش يمنع التنظيم
من تنسيق دفاعه

األراضي التي يحتلها «داعش».
وفـيـمــا ي ـصـ ّـر ال ـس ــوري ــون وامل ـقــاومــة
على الـتـقـ ّـدم بــزخــم مــن ع ـ ّـدة جبهات
م ــع س ــاع ــات ال ـه ـجــوم األول ـ ــى ،أنـجــز
أمــس جــزء مـهـ ّـم مــن العمل ،وصــارت
الـ ـق ــوات تـمـلــك إش ــراف ــا ن ـ ّ
ـاري ــا مـهـ ّـمــا
عـلــى مـعـبــر «ال ــزم ــران ــي» ،الـ ــذي كــان
يـعـ ّـد مـمـرًا حيويًا لتنظيم «داع ــش»
ب ــن م ـنــاطــق وجـ ـ ــوده ع ـلــى ال ـح ــدود
اللبنانية ـ ـ ال ـســوريــة ،بــالـتــزامــن مع
ع ـش ــرات غـ ــارات ال ـط ــائ ــرات الـحــربـيــة
ال ـ ـسـ ــوريـ ــة عـ ـل ــى م ـ ــواق ـ ــع ال ـت ـن ـظ ـي ــم.
ّ
وبهجوم أمــس ،تمكنت املقاومة من
فصيل كامل من فصائل
القضاء على
ٍ
«داع ــش» في املنطقة يدعى «فصيل
أســامــة»ّ ،
مكبدة إيــاه خسائر كبيرة
ّ
في األرواح والعتاد ،قــدرت بعشرين
ً
قتيال وأكثر من  30جريحًا ،في وقت
ّ
ت ـم ــكــن ف ـي ــه ال ـج ـي ــش ال ـل ـب ـن ــان ــي ،فــي
هجوم أول من أمس ،من قتل ما يزيد

قائد الجيش العماد جوزف عون مع ضباط في غرفة العمليات في وزارة الدفاع ليل أمس

على  12عنصرًا من «داعش».
وبحسب مصادر عسكرية لبنانية،
ف ـ ـ ــإن ق ـ ـيـ ــام الـ ـ ـس ـ ــوري ـ ــن وامل ـ ـقـ ــاومـ ــة
ب ـض ــرب غ ــرف ــة االتـ ـص ــاالت املــركــزيــة
لـ ـ ـ ـ ـ ــ«داع ـ ـ ـ ـ ــش» ف ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــرود ج ـع ــل
التنظيم يعاني نقصًا فــي االتصال
والـتـنـسـيــق ،مــا ينعكس سـلـبــا على
قــدرتــه على ربــط امل ـحــاور .والحظت
املـ ـ ـص ـ ــادر ال ـع ـس ـك ــري ــة أن ال ـت ـن ـظ ـيــم
ي ـت ـعـ ّـمــد املـ ــراوغـ ــة ف ــي ال ـق ـت ــال حـتــى

اآلن ،مـعـتـمـدًا بــذلــك عـلــى القناصني
وأشراك املتفجرات ،في منطقة تصل
مساحتها إلــى نحو  300كلم ّ
مربع،
م ــن الـصـعــوبــة الـسـيـطــرة عـلـيـهــا في
ّ
متعددة ومن
وجــه هجوم مــن قــوات
عـ ـ ــدة م ـ ـح ـ ــاور .والح ـ ـظـ ــت امل ـ ـصـ ــادر
أيـضــا اعـتـمــاد التنظيم عـلــى القتال
ال ـف ــردي وامل ـج ـمــوعــات ال ـتــي ال تزيد
ّ
متنوع
عـلــى شـخـصــن ،واس ـت ـخــدام
لألسلحة ،بما يوهم املهاجمني بأن

ّ
بري يرد على عدم توقيع «السلسلة» :جلسة
من المحرر
تستقبل «األخ ـب ــار» رســائــل ال ـقـ ّـراء
ع ـل ــى الـ ـعـ ـن ــوان اإلل ـك ـت ــرون ــي اآلتـ ــي:
 ،letters@al-akhbar.comعلى أن
تنطلق الــرســالــة مــن أح ــد املــواضـيــع
املنشورة في «األخبار» ،وأال يتجاوز
نصها  150كلمة.

ع ـل ــى مـ ـ ــدى األس ـ ـبـ ــوعـ ــن امل ــاض ـي ــن،
ان ـت ـظ ــر ال ــرئ ـي ــس ن ـب ـيــه بـ ـ ـ ّـري تــوقـيــع
ـس الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة مـ ـيـ ـش ــال ع ــون
رئـ ـي ـ َ
ق ــان ــون ـ ْـي سـلـسـلــة ال ــرت ــب وال ــروات ــب،
اللذين يصبحان نافذين خــال أيــام،
ُ
ويـ ـنـ ـش ــران ف ــي الـ ـج ــري ــدة الــرس ـم ـيــة،
بمعزل عن توقيع رئيس الجمهورية.
ٍ
ّ
إل أن انـ ـتـ ـظ ــار ب ـ ـ ـ ـ ّـري ،املـ ـبـ ـن ــي عـلــى
ـود شـ ـب ــه ي ــومـ ـي ــة كـ ـ ــان ي ـق ـ ّـدم ـه ــا
وع ـ ـ ـ ـ ٍ
الـتـيــار الــوطـنــي ال ـحـ ّـر وفــريــق رئيس
ـؤت
ال ـح ـكــومــة س ـعـّـد ال ـح ــري ــري ،ل ــم ي ـ ِ
ثماره ،ولم يوقع الرئيس القانونني.
وحـتــى الصيغة الـتــي ج ــرى ال ـتــداول
ب ـهــا ع ــن ال ـتــوق ـيــع ث ــم االتـ ـف ــاق الحـقــا
ع ـلــى تـصـحـيــح ب ـعــض ال ـث ـغ ــرات في

ُ
القانونني ،لــم تقنع عــون والحريري
ّ
بـتـسـهـيــل م ـس ــار ال ـس ـل ـس ـلــة .ف ــي ظــل
الكباش الكبير بني بـ ّـري واملـصــارف،
ُ
ت ــرك رئـيــس املجلس النيابي وحيدًا
في مواجهة املؤسسات املالية ،التي
ّ
تتكبد للمرة األولــى ضرائب من هذا
الـ ـن ــوع ،وت ـج ـنــي أرب ــاح ــا طــائ ـلــة ،في
ً
وقـ ــت ُح ـ ــرم ف ـيــه ال ـل ـب ـنــان ـيــون طــويــا
مــن سلسلة الــرتــب وال ــروات ــب .وظهر
بـ ـ ـ ـ ّـري كـ ــأنـ ــه يـ ـق ــف بـ ــوجـ ــه امل ـ ـصـ ــارف
ّ
املالية ،فيما كان
وأصحاب املصالح
مــن املـفـتــرض أن يـكــون هـنــاك إجماع
السلسلة.
سياسي على إقرار
ّ
ّ
إل أن بري ،مع تراكم امللفات الخالفية،
دعــا الـثــاثــاء واألرب ـع ــاء املقبلني إلى

ج ـل ـس ــة م ـن ــاق ـش ــة عـ ـ ّ
ـامـ ــة ل ـل ـح ـكــومــة،
فيما ب ــدا ّ
ردًا عـلــى ع ــدم تــوقـيــع عــون
َ
قانوني السلسلة ،والضغط الحريري
على رئيس الجمهورية .الــدعــوة إلى
جلسة املـنــاقـشــة أحــدثــت إربــاكــا لــدى
ف ــري ــق رئ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة ورئ ـيــس
الـحـكــومــة ،خـصــوصــا أن ب ـ ّـري اتصل
بالحريري ،طالبًا منه إعداد بيان عام
عــن الحكومة لـتــاوتــه أم ــام املجلس،
تمهيدًا لجلسة املناقشة .وجرت خالل
األيــام املاضية محاوالت ضغط على
بري الستبدال جلسة املناقشة العامة
ّ ّ
عادية ،إل أن رئيس
بجلسة تشريعية
األم ــر بتوقيع
ـط
ـ
ب
ر
املجلس النيابي
َ
رئيس الجمهورية قانوني السلسلة

قبل انتهاء املهلة لــدخــول القانونني
حـ ّـيــز الـتـنـفـيــذ ،لـكــي يقبل باستبدال
الجلسة .وفــي حــال لــم يـجـ ِـر التوقيع
قـ ـب ــل ظـ ـه ــر ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم ،سـ ـيـ ـك ــون ه ـن ــاك
صـعــوبــة ف ــي اس ـت ـبــدال الـجـلـســة ،ألن
املهلة املتبقية إلب ــاغ الـنــواب جــدول
األعمال باتت قصيرة ّ
جدًا.
ّ
وي ـت ــوق ــع أك ـث ــر م ــن م ـص ــدر أن تـكــون
ّ
سيتم طرح
جلسة املناقشة حامية ،إذ
ّ
ً
مـلــفــي ال ـك ـهــربــاء وال ـن ـفــط ،ف ـضــا عن
تـجــاهــل إج ــراء االنـتـخــابــات الفرعية
في طرابلس وكسروان ،كرمى لعيون
وتقول مصادر حركة أمل:
الحريريّ .
امللفات «من ّ
فج وغميق».
سنطرح
ّ
مــن جهة ثانية ،علقت مـصــادر حزب
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في الواجهة

والسوري وحزب الله

بدأ

ُ
أي رسائل تنقلها عمان
بين واشنطن ودمشق؟

حينما ُيسأل الرئيس نبيه بري عن انه وراء شرارة السجال العالي النبرة الذي لم يتوقف منذ اكثر من
اسبوعين ،قبل جلسة مجلس الوزراء االربعاء وبعدها ،بازاء زيارة ثالثة وزراء دمشق ،يجيب« :كي يلحقوا
بانفسهم»

نقوال ناصيف

الـقــوات املــدافـعــة تملك أع ــدادًا كبيرة
من املقاتلني ،بينما هي تقاتل بشكل
فردي أو ثنائي.
ّ
وفـ ــي ظـ ــل إدراك «داع ـ ـ ــش» لحتمية
خـ ـس ــارة امل ـع ــرك ــة ،ي ـعــانــي الـتـنـظـيــم
من ّ
تعدد مصادر القرار ،ما انعكس
س ـل ـب ــا عـ ـل ــى م ـ ـ ـحـ ـ ــاوالت الـ ـت ــواص ــل
األخ ـي ــرة ب ــن األم ــن ال ـع ــام اللبناني
وق ـ ـيـ ــادة ال ـت ـن ـظ ـيــم ف ــي الـ ـ ـج ـ ــرود ،إذ
يـسـعــى األم ــن ال ـعــام لـلـحـصــول على

معلومات عن العسكريني املخطوفني
وجـ ــس ن ـبــض اإلره ــاب ـي ــن بــالــرغـبــة
في الــوصــول إلــى تسوية ،لم تتضح
معاملها بعد .وللغاية ،أوفد الجانب
اللبناني يومي الخميس والجمعة
وس ـ ـي ـ ـطـ ــن لـ ـلـ ـبـ ـح ــث فـ ـ ــي إمـ ـك ــانـ ـي ــة
تـســويــة ولـلـحـصــول عـلــى معلومات
ّ
ع ــن الـعـسـكــريــن امل ـخ ـطــوفــن ،إل أن
ّ
قـيــادة التنظيم وت ـعـ ّـدد اآلراء جمدا
املـفــاوضــات الـتــي لــم تـبــدأ بـعــد .وفي
هـ ـ ــروب إ ّل ـ ــى األم ـ ـ ــام م ــن ال ـت ـف ــاوض،
أبلغ ممثلو «التنظيم» الــذي خطف
العسكريني اللبنانيني وقتل جنودًا
في هجومه على عرسال ،املفاوضني،
أنـ ــه «ال مـشـكـلــة لــدي ـنــا م ــع الـجـيــش
الـلـبـنــانــي ،بــل مــع الـســوريــن وحــزب
الله ،ونحن لم نكن نريد هذه املعركة،
وال ـ ـج ـ ـيـ ــش الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي ك ـ ــذل ـ ــك ،ل ـكــن
فــرضـهــا ال ـســوريــون وال ـحــزب علينا
وعلى الجيش».
ّ
ّ
معنية قالت لـ «األخبار»
لكن مصادر
إن «املـفــاوضــات قــد تبدأ الحقًا بعد
بدء املعركة ،وبعد أن يفهم التنظيم
ّ ّ
أنه ال حل إل بالتفاوض وإال املوت
ّ
امل ـح ــت ــم مل ــن ي ــري ــد املـ ــواج ـ ـهـ ــة» .ول ــم
تشر املصادر إلى الوجهة املحتملة
ـي ح ـ ــال ت ـ ّـم
إلخ ـ ـ ــراج اإلرهـ ــاب ـ ـيـ ــن ،ف ـ ّ
ّ
ال ـحــديــث عــن ت ـســويــة ،لـكــنـ ّهــا أك ــدت
ً
أن «هـ ـ ــذا األمـ ـ ــر ّأوال ي ـت ــوق ــف عـنــد
ّ
طلب التنظيم ،والحـقــا يـتــم البحث
مــع الـ ًســوريــن إن كــانــوا يــوافـقــون»،
رافضة تشبيه األمر بتسوية إخراج
«ال ـ ـن ـ ـصـ ــرة» الـ ـت ــي ك ــان ــت وج ـه ـت ـهــا
ّ
مـعــروفــة مسبقًا إل ــى إدل ــب .وأك ــدت
أن ّ
«أي تـ ـس ــوي ــة م ـق ـب ـل ــة ت ـخ ـضــع
لـتـجــاذبــات كـثـيــرة وأمــام ـهــا الكثير
م ــن ال ـع ـقـ ـب ــات ،واأله ـ ـ ــم أن نـحـصــل
عـ ـل ــى مـ ـعـ ـل ــوم ــات عـ ــن ال ـع ـس ـك ــري ــن
املختطفني».
عـلــى صـعـيــد آخ ــر ،ضـبـطــت مــديــريــة
املـ ـخ ــاب ــرات أمـ ــس م ـس ـتــودعــا كـبـيـرًا
ل ــأسـ ـلـ ـح ــة وال ـ ــذخ ـ ــائ ـ ــر ي ـ ـعـ ــود إل ــى
إرهــابـيــي «جـبـهــة ال ـن ـصــرة» ،يحوي
عددًا كبيرًا من القذائف والصواريخ
املضادة للدروع ،وعددًا محدودًا من
الصواريخ املضادة للطائرات ،أثناء
عـمـلـيــات تـفـتـيــش ف ــي مـنـطـقــة وادي
ّ
حميد في جرود عرسال.

«محاسبة» للحكومة
ال ـ ـقـ ــوات ال ـل ـب ـنــان ـيــة ع ـل ــى م ــا سـ ّـم ـتــه
«االن ـت ـصــار ال ــذي تـحـقــق فــي مجلس
لناحية إع ــادة صياغة دفتر
ال ــوزراء
ّ
الشروط في ملف الكهرباء ،وتحويل
امل ـن ــاق ـص ــة إلـ ــى إدارة امل ـن ــاق ـص ــات».
وقــالــت املـصــادر لــ«األخـبــار» إن «هــذا
األمـ ـ ــر ج ـ ّـي ــد ،ول ـك ـن ــه غ ـي ــر كـ ـ ــاف ،ألن
املوضوع بحاجة إلــى دراســة متأنية
ف ــي مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء ،وق ــد ال تنتهي
ال ـن ـقــاشــات ف ــي جـلـســة واح ـ ــدة ،فيما
فــرض مــدة زمنية مـحــددة على إدارة
امل ـنــاق ـ ًصــات يـشـكــل ح ــرق ــا لـلـمــراحــل،
خــاصــة أن لـبـنــان ال يعيش أزم ــة في
التغطية الكهربائية حيث املــولــدات
ت ــؤم ــن ال ـط ــاق ــة ،وامل ـش ـك ـلــة الحقيقية

ت ـك ـمــن ف ــي ت ــوف ـي ــر ال ـط ــاق ــة بــأس ـعــار
أقــل على املــواطـنــن وبكلفة أقــل على
الخزينة» .وش ــددت املـصــادر على أن
البنود األســاسـيــة فــي دفتر الشروط
ه ـ ــي ث ـ ــاث ـ ــة« :إف ـ ـس ـ ــاح املـ ـ ـج ـ ــال أم ـ ــام
اس ـت ـخ ــدام ال ـغ ــاز م ــن أجـ ــل كـلـفــة أقــل
والحد من التلوث ،املدة الزمنية للبدء
بــال ـت ـن ـف ـيــذ ي ـج ــب أال تـ ـك ــون قـصـيــرة
لـحــد  3أش ـهــرً ،وإتــاحــة الـحـلــول على
األرض» ،مضيفة أن «توفير الشروط
أعاله يؤدي إلى فتح الخيارات ويقود
إلـ ــى م ـنــاف ـســة سـلـيـمــة ويـ ـح ــول دون
أن تـقـتـصــر امل ـنــاق ـصــة ع ـلــى الـشــركــة
ال ـت ــرك ـي ــة ،وي ــؤم ــن ال ـط ــاق ــة بــأس ـعــار
أرخص».

ال يكتفي رئ ـيــس مـجـلــس ال ـن ــواب نبيه
ب ــري بــالـقــول إن ــه اطـلــق الـسـجــال الــدائــر
حـ ـي ــال زي ـ ـ ـ ــارة وزي ـ ـ ـ ــره ووزيـ ـ ـ ـ ــري ح ــزب
ال ـلــه وت ـي ــار املـ ــردة دم ـش ــق ،ب ــل يضيف:
«دعمتها وأنا في الطائرة في ايران قبل
الوصول الى هناك ،وقلت ّ
لحقوا حالكم.
ك ـ ــررت هـ ــذا الـ ـك ــام م ــن هـ ـن ــاك ،وأعـ ــدت
قوله هنا .اكــرره اآلن كي ّ
يتنبه الفريق
اآلخ ــر ال ــى مــا وصـلـنــا ال ـيــه ،وان الدنيا
م ــن حــولـنــا تـغـيــرت وت ـبــدلــت .لـيــذهـبــوا
وي ـب ـص ــروا االوروب ـ ـيـ ــن امل ـش ــارك ــن في
معرض دمشق .ليلحقوا بأنفسهم».
على اثــر ذه ــاب الــوزيــريــن غ ــازي زعيتر
وح ـس ــن الـ ـح ــاج ح ـســن الـ ــى الـعــاصـمــة
السورية بعد ظهر االربعاء ،ولحق بهما
ف ــي ال ـغ ــداة ال ــوزي ــر يــوســف فـنـيــانــوس،
ثم كــام وزيــر الخارجية جبران باسيل
ع ــن عـ ــدول وزيـ ــر ال ـت ـيــار الــوط ـنــي الـحــر
رائــد خ ــوري عــن الــزيــارة نفسها بسبب
عــدم الحصول على موافقة رسمية من
مجلس الوزراء ،لم يعد الكالم عن حدث
وقع ذا جدوى .بالتأكيد سيطول الجدل
بإزائه .اال ان الفريقني ،املؤيد واملناوىء،
ّ
يتهيبان ال ــزي ــارة :االول يجهر بــإعــادة
وصل ما انقطع «رسميًا» هذه املرة على
انه فاتحة املرحلة املقبلة ،والثاني ّ
تجرع
الـ ـك ــأس رغ ـم ــا ع ـن ــه واول قـ ـ ــواه رئ ـيــس
الحكومة سعد الحريري.
لـي ـســت ب ــن يـ ــدي ال ـف ــري ــق امل ــؤي ــد حجة
ضعيفة للدفاع عن موقفه ،اذ يقول انها
ليست املرة االولى يذهب مسؤولون فيه
ال ــى دم ـش ــق ،لـيــس لـيـقــابـلــوا مـســؤولــن
س ـي ــاس ـي ــن ف ـح ـس ــب ،بـ ــل ايـ ـض ــا وع ـلــى
ال ـ ــدوام اح ــد اب ــرز رج ــال ال ـن ـظــام رئـيــس
مكتب االمن الوطني اللواء علي اململوك
امل ـط ـل ــوب م ــن ال ـق ـض ــاء ال ـل ـب ـنــانــي ،وفــي
روزن ــام ــة اح ــد الـ ــوزراء الـثــاثــة مقابلته
ك ــواح ــدة مــن م ــرات تـلــو مـ ــرات .بــدورهــا
ال ــزي ــارات الشخصية عـلــى وفــرتـهــا في
ّ
السر والعلن ،ليست ذات اهمية كالذي
يفعله الحاج حسن الذي غالبًا ما يقصد
مقام السيدة زينب.
بـ ـي ــد ان ال ـ ـ ــزي ـ ـ ــارة ه ـ ـ ــذه املـ ـ ـ ــرة رس ـم ـي ــة
ب ــدالالتـ ـه ــا امل ـخ ـت ـل ـف ــة :بـ ــاالعـ ــان عـنـهــا
ً
اوال ،ث ــم بــإط ـنــاب حـصــولـهــا وامل ـغ ــاالة
بتأكيدها ثانيًا ،وبالتشديد على انها
س ـيــاس ـيــة ول ـي ـس ــت رس ـم ـي ــة واع ــام ـي ــة
فحسب ثالثًا ،وبتجاهلها تمامًا مجلس
ال ـ ــوزراء ورئ ـي ـســه راب ـع ــا ،واخ ـي ـرًا بـعــدم
ممانعة رئيس الجمهورية ميشال عون
عـلـنــا عـلــى االقـ ــل ل ـهــا خــام ـســا وه ــو في
صلب خيارات هذا الفريق .لم يصدر عن
املجلس موقف رسمي يرفض حصولها
او يوافق عليها ،ويكفي سحب الحريري
الجدل املسهب الــذي دار من حولها في
جـلـســة االرب ـع ــاء مــن املـحـضــر كــي ينزع
عنه صفة مناقشته على طاولته ،مكتفيًا
بإبراز موقفه هو انه ضد الزيارة.
رغم موقفه املبدئي من العالقة بالنظام
الـ ـس ــوري اذ يـلـصــق ب ــه ش ـتــى الـنـعــوت
واالتهامات ،لم يشأ الحريري في جلسة
م ـج ـلــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء الـ ـت ــي س ـب ـقــت جـلـســة
االربـعــاء ،يــوم املوافقة على التشكيالت
الديبلوماسية ،االع ـتــراض على تعيني
سفير جــديــد للبنان فــي ســوريــا سماه
رئيس الجمهورية هو سعد زخيا ،وال
الـتـحـفــظ ك ــي ال ي ـق ــال ال ــرف ــض .ب ــل مــرر
املوافقة كسلة واح ــدة ،عارفًا في الوقت
نفسه ان الــرئـيــس بـشــار االس ــد هــو َمــن
سيقبل اوراق اعتماد السفير الجديد.
وما لم يفعله رئيس الحكومة ،لم ُيقدم
عليه ايضًا وزراء الـقــوات اللبنانية في
ال ـج ـل ـســة ت ـل ــك ،خ ـصــوصــا وان احــدهــم
ه ــو ال ــوزي ــر ب ـي ــار ب ــوع ــاصــي ك ــان وراء
إث ــارة الـجــدل حـيــال زي ــارة دمـشــق .شأن

ّ
الحريري ،سلم وزراء الـقــوات اللبنانية
ب ـس ـل ــة ال ـت ـش ـك ـي ــات ال ــدي ـب ـل ــوم ــاس ـي ــة ـ ـ
ول ـه ــم ف ـي ـهــا ك ـس ــواه ــم ح ـص ــة ـ ـ ـ دون ـم ــا
ادنـ ــى م ـقــاربــة اعـ ـت ــراض او رف ــض على
تعيني سفير جديد في ســوريــا .ما قيل
فــي مجلس ال ــوزراء فــي رد على املوقف
امل ـ ـن ـ ــاوئ ،ت ـ ـسـ ــاؤل الـ ـف ــري ــق املـ ــؤيـ ــد عــن
صعوبة هضم زي ــارة وزيــريــن او ثالثة
لسوريا في وقــت حشد حــزب الله فيها
 20الف مقاتل.
ال ــواض ــح ان م ــا ي ـصــح ال ـك ــام ف ـيــه عن
سـفـيــر ل ـب ـنــانــي ف ــي دم ـش ــق ،ي ـصــح عن
ال ـس ـف ـي ــر ال ـ ـ ـسـ ـ ــوري ف ـ ــي بـ ـ ـي ـ ــروت ع ـلــي
ع ـبــدال ـكــريــم ال ـع ـلــي ال ـ ــذي ،أليـ ــام قليلة
سبقت اندالع هذا السجال ،كان يحضر
ف ــي الـكـلـيــة ال ـحــرب ـيــة ف ــي االول م ــن آب
احـتـفــال تخريج الـتــامــذة الـضـبــاط في
ً
حـضــور ع ــون وال ـحــريــري ،مـمـثــا رأس
الـنـظــام ،وتــالـيــا الــدولــة الـســوريــة ،وهــو

الرئيس السوري
استقبل اللواء
عباس ابراهيم قبل
اسبوعين
ملا يزل الى اشعار آخر يحظى باعتراف
ال ــدول ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة بــرم ـت ـهــا ب ـمــا فـيـهــا
الحكومة اللبنانية بشرعيته.
آخــر املـســؤولــن اللبنانيني استقبلهم
االسـ ــد ك ــان امل ــدي ــر ال ـع ــام لــامــن ال ـعــام
اللواء عباس ابراهيم في االربعاء الذي
سبق جلسة مجلس الوزراء ،في سياق
مهمات التنسيق االمني املتبادل بينه
ون ـظ ــرائ ــه هـ ـن ــاك .ل ـيــس س ـ ـرًا ك ــذل ــك ان
الوزير بيار رفول ،منذ ما قبل انتخاب

الــرئـيــس ميشال عــون قبل نحو سنة،
يزور دمشق بوفرة كجزء ال يتجزأ من
صلة وصل بني عون والقيادة السورية،
ث ــم تـ ـك ــررت ال ـ ــزي ـ ــارة ب ـع ــد ان ـت ـخــابــات
الرئاسة ـ وقد بات وزيرًا ـ وكان آخرها
قبل اقل من شهر إبان السجال الداخلي
عن التنسيق بني البلدين ،خالل احداث
جرود عرسال وفي اطار فتح حوار مع
سلطات النظام ب ــإزاء وضــع النازحني
السوريني وسبل إعادتهم الى بالدهم.
مــا ي ـعــزز حـجــة اص ـحــاب املــوقــف املــؤيــد
لـلــزيــارة ،ايضًا وايـضــا ،وفــرة املعلومات
املتقاطعة لديهم حيال تواصل غير عادي
يجري عبر قنوات ّ
سرية مع نظام االسد.
لم يعد االمر يقتصر على تراجع اميركي
وفرنسي ـ وهما البلدان رأس الحربة ـ عن
اولوية اسقاط االسد ونظامه فحسب ،بل
ظهور رغبة في االنفتاح عليه وتوجيه
االهـتـمــام ال ــى ض ــرب االرهـ ــاب املـتـطــرف،
والتعاطي مع االسد ـ رغم الكثير الكثير
الذي يقال عن دوره في الحرب السورية
منذ عــام  2011ـ على انــه اضحى شريكًا
في ضرب االرهاب.
بـعــض املـعـلــومــات املـهـمــة امل ـت ــواف ــرة ،ان
واشـنـطــن رغـبــت قبل اقــل مــن اسبوعني
فـ ــي فـ ـت ــح ات ـ ـصـ ــال مـ ــع نـ ـظ ــام ال ــرئ ـي ــس
ال ـس ــوري عـبــر ط ــرف ثــالــث ه ــو سلطنة
ُعمان ،تولت نقل رسائل متبادلة على ان
يجري الحوار في مكان ثالث.
ال ـ ـ ـ ــرد ال ـ ـ ـسـ ـ ــوري ـ ـ ـ ـ ت ـب ـع ــا ل ـل ـم ـع ـل ــوم ــات
املـتــوافــرة لــدى الـفــريــق املــؤيــد ـ ـ م ــزدوج:
الحوار يكون في سوريا بال اي مكابرة،
وامل ـح ـتــوى لـيــس امـنـيــا فـقــط بــل امـنــي ـ
سـيــاســي ك ــون دم ـشــق ال تـمـ ّـيــز بينهما
ً
وتــرى احدهما مكمال لــآخــر ،وال تريد
ّ
التحول «صندوق مساعدات».
الــى اآلن لــم تتعد املحاولة جــس نبض،
وج ـه ـدًا اول ـي ــا لـبـنــاء اتـ ـص ــاالت .بـيــد ان
االهم فيه انطواؤه على تراجع عما هو
اهم من ترتيب االولوية السابقة :اعادة
االعـتـبــار الــدولــي ،االمـيــركــي والفرنسي
ً
أوال بأول ،الى نظام االسد.

ّبري للمعترضين على زيارة دمشقّ :لحقوا حالكم (هيثم الموسوي)
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مجتمع وإقتصاد
تقرير

قضية «إيدن باي»:

خرائط المحافظ ليست مطابقة للرخصة
قضية المخالفات في مشروع
«اإليدن باي ريزورت» على شاطئ
الرملة ًالبيضاء ،ال تزال تتوالى
فصوال وترسم المزيد من الشبهات
حول دور محافظ بيروت ،القاضي
زياد شبيب ،في التعمية على
هذه المخالفات وطمسها بغية
تكريس المشروع أمرًا واقعًا...
آخر الفصول هو ما كشفه نقيب
المهندسين في بيروت ،جاد
تابت ،عن استعمال شبيب خرائط
«ال عالقة لها بخرائط الرخصة»،
للزعم أن الرخصة قانونية ،وكذلك
ظهور تباين مريب بين الخريطة
التي اعتمدتها بلدية بيروت
لمنح الرخصة ،وخرائط الشؤون
الجغرافية للجيش اللبناني ،التي
يظهر فيها أن قسمًا كبيرًا من
العقار ال يتعدى ارتفاعه 1.40
متر عن مستوى البحر ،وليس 7.10
أمتار ،بحسب ما يرد في الخريطة
المزعومة ،التي على أساسها ُمنح
المشروع مساحات مبنية تفوق
كثيرًا ما يجيزه القانون

رلى إبراهيم
ف ـ ـ ــي  ،2017/8/17اض ـ ـ ـطـ ـ ــر ن ـق ـي ــب
املهندسني في بيروت ،جاد تابت ،إلى
الـ ــرد ع ـلــى م ـحــافــظ بـ ـي ــروت ،الـقــاضــي
زياد شبيب ،في كتاب وجهه إلى وزير
الــدولــة ملكافحة الفساد نقوال تويني.
هـ ــذا ال ـك ـت ــاب ي ــأت ــي ت ــأك ـي ـدًا ملـضـمــون
تقريره السابق الــذي كشف فيه عن 8
مخالفات أساسية مرتكبة في مشروع
«إيـ ـ ـ ـ ــدن ب ـ ـ ــاي» عـ ـل ــى شـ ــاطـ ــئ ال ــرم ـل ــة
البيضاء ،أسفرت عن تعديات واضحة
على األمالك العمومية البحرية وزيادة
غير مـبــررة بـمـقــدار  5251مـتـرًا مربعًا
عــن امل ـســاحــات املـبـنـيــة ال ـتــي يجيزها
القانون.
ّ
رد ت ــاب ــت ف ــي ك ـت ــاب ــه ع ـل ــى م ــا أورده
شـبـيــب ف ــي مـقــابـلـتــه عـلــى شــاشــة ّotv
في  ،2017/8/10إذ إن شبيب لم يفند
املخالفات الثماني التي ينطوي عليها
املـ ـش ــروع ،واملــوث ـقــة ف ــي ت ـقــريــر تــابــت،
بــل تعمد التشكيك بصدقية التقرير،
مكررًا أن ال مخالفات في املشروع ،وأن
املشروع قانوني مئة في املئة.
املفارقة أن ّ
رد شبيب على التقرير جاء
عـبــر ال ـشــاشــة املـحـســوبــة عـلــى رئـيــس
ال ـج ـم ـهــوريــة ،م ـي ـشــال عـ ــون ،عـلـمــا أن
تــابــت وض ــع ت ـقــريــره األول ب ـنـ ً
ـاء على
طلب عون نفسه ،الذي أوعز إلى الوزير
تــوي ـنــي م ـتــاب ـعــة ال ـق ـض ـيــة ب ـعــد ورود
شكاوى كثيرة من املخالفات املرتكبة،
وال سيما شـكــاوى أصـحــاب العقارات
املجاورة للمشروع.
ي ـق ــول امل ـح ــاف ــظ ش ـب ـيــب ف ــي مـقــابـلـتــه
إنــه زود تابت بالعديد من املعطيات،
ول ـك ـنــه ب ـنــى عـلـيـهــا «ن ـتــائــج قــانــونـيــة
ليست في محلها»ّ .
يرد تابت في كتابه
الجديد على ادعاءات شبيب ،موضحًا
ـف بــاملـعـطـيــات ال ـتــي زوده
أن ــه ل ــم يـكـتـ ِ
بها املحافظ ،بل استحصل أيضًا على
وث ــائ ــق أســاس ـيــة أخـ ــرى م ــن التنظيم
امل ــدن ــي وال ـ ــدوائ ـ ــر ال ـع ـق ــاري ــة ووزارة
األش ـ ـغـ ــال ووزارة ال ـب ـي ـئــة والـ ـش ــؤون

ال ـج ـغــراف ـيــة لـلـجـ ُيــش ال ـل ـب ـنــانــي« ...مــا
سـ ـم ــح ل ـ ــي ب ـ ـ ــأن أعـ ـ ـ ـ ـ ّـد ت ـ ـقـ ــريـ ــري ع ـلــى
أساسها».
ي ـل ـفــت ت ــاب ــت إل ـ ــى أن ش ـب ـيــب «ل ـ ــم ي ـ َـر
ضرورة للنظر في املخالفات الثماني...
إذ اك ـت ـفــى ف ــي ج ــواب ــه امل ـت ـل ـفــز ب ــإب ــراز
خريطة واحــدة ّ
تطرق من خاللها إلى
موضوع الطبقات السفلية وموضوع
االرتـ ـف ــاع األق ـص ــى ل ـل ـب ـنــاء» .ويـكـشــف
تابت في هذا السياق «أن هذه الخريطة
ليست مطابقة لخرائط رخصة البناء
ّ
التي سلمني إيــاهــا املـحــافــظّ ،كذلك ال
عالقة لها بحقيقة البناء كما نفذ على
األرض ،وال يسعني إال أن أتساءل عن
مـصــدر ه ــذه الـخــريـطــة والـسـبــب الــذي
ً
إلى إبرازها بدال من إبراز
دعا املحافظ ُ
الـخــرائــط الـتــي أعـطـيــت على أساسها
رخصة البناء»!
ً
فبناء على هذه الخريطة ،يقول تابت
فـ ــي كـ ـت ــاب ــه« :يـ ـب ــن م ـح ــاف ــظ ب ـي ــروت
م ـس ـتــوى األرض الـطـبـيـعـيــة مــرتـفـعــا
 7.10أمتار فوق مستوى البحر ،وهو
ما استندت إليه بلدية بيروت لتحديد
الـطـبـقــات الـتــي اعـتـبــرتـهــا سفلية ولــم
تدخلها في حساب املساحات املبنية.
إال أن امل ـس ـت ـن ــدات ال ـت ــي اسـتـحـصـلــت
عليها من الشؤون الجغرافية للجيش
الـل ـبـنــانــي ق ــد بـيـنــت أن األسـ ــس الـتــي
ارت ـ ـ ـكـ ـ ــزت ع ـل ـي ـه ــا الـ ـبـ ـل ــدي ــة ل ـت ـحــديــد
الطبقات السفلية خاطئة باألساس ،إذ
إن املستوى الفعلي لألرض الطبيعية
ف ــي ق ـســم كـبـيــر م ــن ال ـع ـقــار ال يـتـعــدى
ارتفاعه  1.40متر عن مستوى البحر».
وأبـ ــدى تــابــت اس ـت ـغــرابــه م ــن «إص ــرار
املـ ـح ــاف ــظ عـ ـل ــى ال ـت ـم ـس ــك ب ــال ـش ـق ــات
الـخــاطـئــة ال ـتــي سـلـمــه إي ــاه ــا صــاحــب
املـ ـش ــروع ض ـمــن م ـلــف ط ـلــب الــرخـصــة
ً
ب ــدال م ــن اع ـت ـمــاد ال ـش ـقــات الحقيقية
ال ـت ــي ح ــددت ـه ــا ال ـ ـشـ ــؤون ال ـج ـغــراف ـيــة
للجيش اللبناني ،والتي أظهرتها في
تقريري».
بحسب كتاب تابت« ،تترتب على هذا
األمـ ــر ن ـتــائــج خ ـط ـيــرة ،إذ إن اعـتـمــاد

امل ـس ـت ــوي ــات ال ـت ــي ح ــددت ـه ــا ال ـش ــؤون
الجغرافية للجيش اللبناني من شأنه
أن يثبت مخالفة املـشــروع بمساحات
إضافية تزيد بمقدار  4218مترًا مربعًا
ّ
عما هو مسموح حسب نظام املنطقة،
كــذلــك يثبت أن املـســاحــة املــرخـصــة قد
تجاوزت مساحة االستثمار السطحي
التي حددها القانون بثالثة أضعاف
تقريبًا»!
آثر محافظ بيروت تمويه هذه الوقائع
فــي مقابلته بــالـقــول إن ــه «لـيــس هناك
أم ـت ــار اس ـت ـث ـمــار غ ـيــر م ـس ـمــوح ب ـهــا».
يـ ـق ــول كـ ـت ــاب ت ــاب ــت إن «املـ ـح ــاف ــظ لــم
يكترث ببقية املخالفات التي بينتها
ّ
ف ــي ت ـقــريــر ،وال ـت ــي أك ــدت ـه ــا م ــن خــال
ض ــم وث ــائ ــق ث ـبــوت ـيــة ال م ـج ــال للشك
فــي صـحـتـهــا» ،وه ــي بحسب التقرير
ت ـن ـطــوي ع ـلــى  8م ـخــال ـفــات أســاس ـيــة:
ّ
عدد تابت في تقريره ثماني مخالفات
ثابتة ،هي:
 -1عــدم قانونية ضـ ّـم الـعـقــارات 3689
و 3690و 3691و 3692مـ ــن مـنـطـقــة
املصيطبة الـعـقــاريــة ،لتشكيل العقار
رقــم  ،3689لكون الصحائف العقارية
ال ـ ـعـ ــائـ ــدة لـ ـلـ ـعـ ـق ــاري ــن  3691و3692
ت ـت ـضـ ّـمــن إشـ ـ ــارة «م ــرت ـف ــق ب ـحــق عــدم
ال ـب ـنــاء» ،فــي حــن أن الـعـقــاريــن 3689
و 3690ل ـي ـســا مــرت ـف ـقــن ب ـه ــذا ال ـحــق،
وتــالـيــا ضـ ّـمـهــم بـعـقــار واح ــد ،مخالف
لـ ـلـ ـم ــذك ــرة اإلداريـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة  1991/1ح ــول
ض ــم الـ ـعـ ـق ــارات والـ ــوحـ ــدة ال ـع ـق ــاري ــة،
الـتــي تـنــص عـلــى أن «ض ــم عـقــاريــن أو
أكـ ـث ــر إلـ ــى ب ـع ـض ـه ـمــا ل ـت ـص ـبــح ع ـق ــارًا
واح ـ ـدًا يـسـتــوجــب أن ت ـكــون الـعـقــارات
متجانسة ومتالصقة ولنفس املــالــك،
وأن تكون من نــوع شرعي واحــد وفي
منطقة عقارية واحــدة وبنفس حقوق
االنتفاع واالرتفاق العقاري».
 -2ع ــدم قــانــون ـيــة ش ـطــب إش ـ ــارة عــدم
الـبـنــاء على الـعـقــارات بعد ّ
ضمها في
عـقــار واح ــد ،والـتــي أج ــاز بها محافظ
م ــديـ ـن ــة بـ ـ ـي ـ ــروت ال ـ ـسـ ــابـ ــق ،ن ــاص ـي ــف
قـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــوش ،ف ـ ــي ك ـ ـتـ ــابـ ــه رق ـ ـ ـ ــم 11424

امل ــرس ــل إل ـ ــى أم ـ ــن ال ـس ـج ــل ال ـع ـق ــاري
فــي  ،2012/6/6فــي مخالفة للقانون،
لكون هــذه اإلش ــارة ناتجة مــن ارتفاق
حاصل بموجب عقد املقاسمة والفرز
لـلـعـقــارات األســاس ـيــة ،وتــالـيــا ال يحق
ملحافظ بيروت إقرار هذا الشطب دون
قرار قضائي بهذا الخصوص.
 -3عدم قانونية رخصة البناء املمنوحة
للمشروع على العقار  3689الستنادها
إلى شقالت خاطئة ( )...إضافة إلى أن
ّ
يتعدى االستثمار السطحي
املشروع
األق ـ ـصـ ــى املـ ـسـ ـم ــوح بـ ــه فـ ــي امل ـن ـط ـقــة
وامل ـ ـحـ ـ ّـدد ب ـ ـ ــ %30م ــن م ـســاحــة ال ـع ـقــار
ب ـث ــاث ــة أض ـ ـعـ ــاف ،أي بـ ـق ــدر م ـســاحــة
ّ
السفلية البالغة  4218مترًا ،وال
الطبقة

تقرير

بلدية طرابلس :معاقبة رئيسة التفتيش ألنها تريد الــ
ناريمان الشمعة

وجهت اليوسف
اتهامات إلى قمر
الدين بتغطية
الفاسدين في
البلدية (مروان
طحطح)

اتـخــذ رئـيــس بلدية طــرابـلــس ،أحمد
قمر الدين ،قرارًا قضى بحسم خمسة
ع ـشــر يــومــا م ــن راتـ ــب رئ ـي ـســة دائ ــرة
التفتيش في البلدية ،رشا اليوسف،
ً
معلال ق ــراره أنها تخاطبه بأسلوب
خال من االحترام.
ّ
ب ـح ـس ــب م ـ ـصـ ــادر م ــط ـل ـع ــة ،وج ـهــت
ال ـيــوســف ات ـه ــام ــات إل ــى ق ـمــر الــديــن
ب ـت ـغ ـط ـيــة الـ ـف ــاس ــدي ــن فـ ــي ال ـب ـل ــدي ــة،
ّ
وك ـ ــان ـ ــت ق ـ ــد امـ ـتـ ـنـ ـع ــت مـ ـن ــذ ت ـس ــل ــم
املـجـلــس الـبـلــدي الـجــديــد مـهــامــه عن
الـتــوقـيــع عـلــى صـحــة تنفيذ ســاعــات
العمل اإلضافية للموظفني واألجراء
والشرطة املنتدبني لوظائف إداريــة.
نـتـيـجــة ذل ـ ــك ،أخ ـ ــدت األمـ ـ ــور منحى
ت ـصــاعــديــا ،إذ ع ـمــد رئ ـي ــس الـبـلــديــة
ّ
الحد من صالحياتها وإقصائها
الى
عن وظيفتها في مراقبة مدى التزام
املوظفني واألج ــراء بــالــدوام الرسمي
والساعات اإلضافية وتوزيع العمال
يوميًا على الورش ...كما تمت عرقلة
مهامها في تطبيق التعاميم املتعلقة
ب ـ ــااللـ ـ ـت ـ ــزام واإلج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــازات وبـ ـط ــاق ــات

ال ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــروج لـ ـلـ ـم ــوظـ ـف ــن والـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــال،
ً
فـضــا عــن منعها مــن إي ــداع امللفات
واملـسـتـنــدات الــازمــة للقيام باملهام
الرقابية والتحقيقات.
أصبحت دائــرة التفتيش في البلدية
مؤلفة من رئيس دائرة وحاجب فقط،
إذ ل ــم ُي ـل ـحــق ب ـهــا م ـ ـحـ ـ ّـررون لـلـقـيــام
ب ــاألع ـم ــال امل ـك ـت ـب ـيــة وت ـس ـلــم ال ـبــريــد
وأرشفته ،كما لم يعد لديها مراقبون
للقيام بجوالت على العمال (حوالى
ً
 415عامال) للتأكد من وجودهم في
الورش والحدائق .وقد بادر عدد من
أع ـضــاء املـجـلــس ال ـب ـلــدي واملــوظـفــن
ملـ ـح ــاول ــة رأب ال ـ ـصـ ــدع بـ ــن رئ ـيــس
البلدية ودائ ــرة التفتيش والتوصل
الـ ـ ــى حـ ـل ــول تـ ـخ ــدم الـ ـعـ ـم ــل ال ـب ـل ــدي
وتساهم في مكافحة الفساد املعشش
فــي الـبـلــديــة ،إال أن ه ــذه املـحــاولــة لم
تــوصــل إلــى أي نتيجة ،مــا استدعى
م ـطــال ـبــة ال ـي ــوس ــف رئـ ـي ــس ال ـب ـلــديــة
خطيًا بإحالة القضية إلى السلطات
الرقابية بالتسلسل اإلداري (محافظ
الشمال – وزير الداخلية – التفتيش
امل ــرك ــزي) ،ول ـكــن ج ــاء رد قـمــر الــديــن
بمعاقبة اليوسف وإحــالــة الكشوف

لقسم شــؤون املوظفني للصرف دون
توقيعها!
تـجــدر اإلشـ ــارة أن مـجـمــوع الـســاعــات
اإلض ــافـ ـي ــة ل ـل ـع ـمــال ي ـب ـلــغ ن ـح ــو 200
م ـل ـي ــون لـ ـي ــرة شـ ـه ــري ــا ،إذ ي ـت ـقــاضــى
ال ـ ـع ـ ـمـ ــال الـ ـ ـق ـ ــدام ـ ــى بـ ـ ـ ــدل ال ـ ـسـ ــاعـ ــات
اإلضافية بني  500ألــف ومليون ليرة
ف ــي ال ـش ـهــر ل ـكــل م ـن ـهــم ،وال سـيـمــا إن
ُحسبت لهم أيام اآلحاد واألعياد أيام
عمل .أمــا العمال الـجــدد فالبدل قليل
نـسـبـيــا كــونــه مــرتـبـطــا بــالـحــد األدن ــى
لألجور.
ال ـس ــاع ــات اإلض ــاف ـي ــة لـيـســت املـشـكـلــة
الوحيدة بني دائــرة التفتيش ورئيس
البلدية ،إذ هناك ُالعديد مــن امللفات،
التي لم تعد سرًا ،كثر اللغط حولها في
البلدية وخارجها وفاحت من بعضها
روائــح الفساد دون تحقيق جـ ّـدي من
أي جهة رقابية ،على الرغم من مطالبة
بعض أعضاء املجلس البلدي وهيئات
من املجتمع املدني بذلك ،وكذلك ُمنعت
دائرة التفتيش من الحصول على هذه
امل ـل ـف ــات إلجـ ـ ــراء الـتـحـقـيــق ال ــداخ ـل ــي،
وه ــي :م ــرأب الـبـلــديــة وص ـف ـقــات قطع
السيارات ،اللوازم الكهربائية ،الزفت،
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يجب إزالة  5طبقات
يقول نقيب املهندسني في بيروت جــاد تابت ،في اتصال مع «األخـبــار»
إنه «إذا أردنا تطبيق القانون يفترض التخلص من نحو  5طبقات علوية
من مبنى اإليدن باي ،التي توازي هذه املساحة اإلضافية غير القانونية»!
ّويستغرب تابت «كيف لشبيب الذي يعتلي منصب محافظ مدينة بيروت
أل يتكلف عناء زيارة املوقع على األرض ومقارنته مع الخريطة التي أبرزها
والتي ال تشبه ما ُبني على شاطئ الرملة البيضاء أبـدًا ،فيسمح لنفسه
بإنهاء املقابلة عبر التأكيد أن هــذا املـشــروع قــد يكون املـشــروع الوحيد
القانوني في تاريخ اإلدارة على شاطئ بيروت» .هذه الجملة األخيرة بمثابة
فضيحة ومـحــاولــة واضـحــة للتستر على مخالفات قانونية موثقة في
مشروع بناء اإليدن باي.

قسم كبير من
العقار ال يتعدى
ارتفاعه  1.40متر
عن مستوى البحر
وليس  7.10أمتار

ّ
يتقيد بالتراجع املـفــروض عــن حــدود
ال ـع ـق ــار رق ــم  2231املـ ـج ــاور ،عـلـمــا أن
هذه املساحة اإلضافية غير القانونية
توازي مساحة أكثر من خمس طبقات
علوية.
 -4م ـخ ــال ـف ــة رخ ـ ـصـ ــة الـ ـبـ ـن ــاء ال ـ ـقـ ــرار
ّ
/144س الـصــادر عــام  1925واملتعلق
بتنظيم األمــاك العمومية ،واملــرســوم
 1966/4810املتعلق بإشغال األمــاك
ال ـب ـحــريــة ،لـتـضـ ّـمـنـهــا ت ـعــديــا واض ـحــا
ع ـل ــى األمـ ـ ـ ــاك ال ـب ـح ــري ــة ال ـع ـم ــوم ـي ــة،
بحسب الخرائط املبرزة في ملف طالب
ً
ّ
تتضمن أعماال خارج
الرخصة ،والتي
حـ ـ ــدود ال ـع ـق ــار  3689ض ـم ــن األمـ ــاك
العمومية ،كــردم البحر وإقــامــة جلول

ّ
تمتد على مــا يـقــارب 30
وم ـن ـحــدرات،
م ـت ـرًا ع ـلــى األمـ ـ ــاك ال ـع ـمــوم ـيــة وعـلــى
امتداد طول العقار ،دون الحصول على
أي ترخيص خاص واستثنائي ،وكأن
الشركة تتعامل مع األمــاك العمومية
باعتبارها امتدادًا ألمالكها الخاصة.
 -5مخالفة رخصة البناء على العقار
 3689ل ـل ـم ــرس ــوم رقـ ـ ــم 2009/2366
بترتيب األراض ــي اللبنانية،
املتعلق ّ
والذي صنف الشواطئ الرملية ضمن
األم ــاك الـعـمــومـيــة وجـعـلـهــا مفتوحة
ً
للعموم ،كذلك اعتبر كــا من الواجهة
ال ـب ـحــريــة ف ــي ع ــن امل ــري ـس ــة وص ـخــرة
الــروشــة وخليجها الصغير وشاطئ
ال ــرم ـل ــة ال ـب ـي ـضــاء ،م ــواق ــع م ـم ـيــزة في

بنى المشروع
أكثر من
ضعفي
مساحات البناء
القانونية
المسموحة
في المنطقة
(مروان
طحطح)

بيروت تستوجب حماية خصائصها
ال ـط ـب ـي ـع ـيــة مـ ــن املـ ـش ــاري ــع ال ـع ـق ــاري ــة
واإلن ـشــائ ـيــة ال ـتــي قــد ت ـشــوه مـعــاملـهــا.
وتاليًا إن عــدم مــراعــاة الرخصة لهذه
الخصائص يستوجب إبطالها.
 -6م ـخ ــال ـف ــة قـ ــانـ ــون حـ ـم ــاي ــة ال ـب ـي ـئــة
 ،2002/444واملـ ــرسـ ــوم 2012/8633
لـ ـجـ ـه ــة عـ ـ ـ ــدم اسـ ـتـ ـحـ ـص ــال املـ ـ ـش ـ ــروع
عـلــى دراس ــة األث ــر الـبـيـئــي ،خصوصًا
أن ال ــدراس ــة امل ــرف ـقــة بـمـلــف الــرخـصــة
وامل ـن ـجــزة فــي ع ــام  2013هــي ملـشــروع
ق ــدي ــم وم ـخ ـت ـلــف ك ــان ــت ش ــرك ــة أخ ــرى
(إيـ ــدن روك ول ـيــس إي ــدن ب ــاي) تـنــوي
تشييده على الـعـقــارات  3687و3689
بمساحة تبلغ نحو  23ألف متر مربع.
ك ــذل ــك إن األخـ ـ ــذ ب ــال ــدراس ــة ال ـقــدي ـمــة
البيئي
باطل ،لكون دراسة تقييم األثر
َ
تبقى صالحة ّ
ملدة سنتني إن لم ُيباشر
باملشروع ،فيما رخصة البناء األولــى
ُ
حصل عليها في
للمشروع الراهن است ِ
عام .2016
 -7ت ـع ــدي ال ـب ـن ــاء ق ـي ــد ال ـت ـن ـف ـيــذ عـلــى
األم ــاك الـعـمــومـيــة ،بحسب مــا تظهر
الـصــور امللتقطة لــه بعد املـبــاشــرة في
ال ـت ـن ـف ـيــذ ،وال ـت ــي ت ـب ـ ّـن أع ـم ــال الـحـفــر
وال ـ ـ ـ ــردم ض ـم ــن ه ـ ــذه األم ـ ـ ـ ــاك ،خــافــا
لـكـتــاب املــديــريــة ال ـعــامــة للنقل الـبــري
وال ـب ـح ــري رقـ ــم  6/1123امل ــوج ــه إلــى
الشركة في آذار املاضي ،والــذي ينص
على «عــدم جــواز التعدي على األمــاك
ّ
العمومية املتاخمة للعقار ،وإل وجب
توقيف األع ـمــال ف ــورًا وإل ـغــاء املوافقة
ع ـل ـي ـهــا ووض ـ ــع إش ـ ــارة ع ـلــى ال ـع ـقــار،
ومــاح ـقــة ال ـشــركــة ج ــزائ ـي ــا» .عـلـمــا أن
نتيجة هــذه األع ـمــال ،بــاتــت الطبقتان
السفليان األولى والثانية مكشوفتني،

ّ
السفلية
بـمــا ال يـسـمــح ب ــردم الـطـبـقــة
األولـ ـ ـ ـ ــى كـ ـم ــا ه ـ ــو م ـ ـبـ ـ ّـن ف ـ ــي رخ ـص ــة
البناء ،لكون جــدارهــا مقامًا من حجر
ّ
ّ
الطبيعية في
الخفان ومستوى األرض
العقارات املتاخمة ال تسمح بذلك ،ما
يعني دخول هذه الطبقة ضمن حساب
م ـســاحــات االس ـت ـث ـمــار ،ل ـكــون صــاحــب
املشروع يريد الحفاظ عليها مكشوفة
من جهة البحر إلقامة شاليهات أسوة
بالطبقات العلوية.
ّ -8
يتبي من أوراق الترخيص أن البناء
موجود على وحدة غير قابلة للتجزئة
للعقارين رقم  3687و ،3689األمر الذي
دفــع البلدية إلــى التعامل مــع الوحدة
الـعـقــاريــة وكــأنـهــا عـقــار واح ــد ،مــع ما
يستتبع ذلــك من منافع إضافية وفق
ّ
ق ــان ــون ال ـب ـن ــاء ،إل أن مــال ـكــي الـعـقــار
أزال ــوا الــوحــدة العقارية بموجب عقد
مـ ــؤرخ ف ــي  2016/11/24وت ــم تــرقــن
الــوحــدة العقارية فــي  ،2017/1/13ما
يعني أن الـشــركــة تـعـ ّـمــدت إخـفــاء هذه
ّ
املعلومة ،وهو ما يشكل سببًا إلبطال
الترخيص لكونه أدى إلى زيادة عامل
االستثمار بنسبة .%20
وخلص تقرير تابت إلــى «أن مساحة
ّ
الـبـنــاء فــي امل ـشــروع تتخطى املساحة
امل ـس ـم ــوح ــة وفـ ـق ــا ملـ ـع ــدل االس ـت ـث ـم ــار
ّ
املحدد للمنطقة ،إذ اكتسب نحو
العام
ّ
 4218مترًا مربعًا من الطبقة السفلية
األول ــى املـكـشــوفــة ،و 1033مـتـرًا مربعًا
من الوحدة العقارية ،أي ما مجموعه
 5251مـتـرًا مــربـعــا ،ونتيجة ذلــك بنى
أكـ ـث ــر مـ ــن ض ـع ـف ــي مـ ـس ــاح ــات ال ـب ـن ــاء
ال ـق ــان ــون ـي ــة امل ـس ـم ــوح ــة ف ــي امل ـن ـط ـقــة،
خالفًا لشروط التنظيم املدني واإلدارة
السليمة لألراضي الوطنية».

ردود

ــتفتيش
تجري عرقلة مهام
رئيسة دائرة التفتيش
من قبل رئيس البلدية

جردات املستودعات ،التزوير في املنح
التعليمية ،منح ب ــراءات ذمــة ملكلفني
بدون تسديد الرسوم املتوجبة ،مراقبة
النظافة والعمال غير العاملني ،ملف
شركة الفاجيت ،ملف شراء الكاميرات،
معاملة غرامات األجــراء بــدون توقيع
املــراقــب املــالــي ،شــراء آلـيــات عــن طريق
اتـ ـح ــاد ال ـب ـل ــدي ــات ألن ـه ــا ل ــم ت ـم ــر فــي
الـ ـبـ ـل ــدي ــة ،م ـل ـف ــات دائ ـ ـ ـ ــرة ال ـه ـن ــدس ــة،
ال ـتــاعــب بــالـتـكــالـيــف الـضــريـبـيــة في
املصلحة املــالـيــة ،تعيني شــرطــي رغــم
رس ــوب ــه ف ــي االم ـت ـح ــان ــات وم ـحــاول ــة
ت ـع ـيــن خ ـم ــس ع ـن ــاص ــر ش ــرط ــة غـيــر

توضيحات من التويني ونقوال وكركي
مـسـتــوفــن ال ـش ــروط ،إجـ ــراء مـنــاقــات
إداريـ ـ ــة بـحـجــة اإلص ـ ــاح اإلداري مع
إب ـقــاء املــوظـفــن الــذيــن تـحــوم حولهم
الشبهات في مناصبهم ،والعديد من
امللفات األخرى.
يقول قمر الدين لـ"االخبار" إنه أصدر
قـ ــرار ال ـع ـقــوبــة ب ـحــق رئ ـي ـســة ال ــدائ ــرة
"ألنها تخاطبت معي بأسلوب خال من
اللياقة خطيًا .كما أنها لم تلتزم حدود
م ـهــام ـهــا الــوظ ـي ـف ـيــة وأوج ـ ـعـ ــت رأس
العمال ومصلحة الهندسة ،لذا فصلت
بينهم ،قانونًا ،إذ أن مسؤوليتها فقط
متابعة حضور املوظفني ،أما األجراء
وال ـع ـمــال فـهــم م ــن مـســؤولـيــة ال ــدائ ــرة
الفنية .واملهام التي كانت موكلة لها
خارجة عن صالحياتها ،كما أن دائرة
التفتيش ال عالقة لها بأية ملفات في
ً
البلدية» .متسائال" :من أين لها الدراية
للتحقيق في امللفات؟" .وحول مطالبة
الـ ـي ــوس ــف ب ــال ــرج ــوع ال ـ ــى الـتـفـتـيــش
املركزي للفصل بمسألة الصالحيات
واملـســائــل مــوضــوع ال ـخــاف .قــال قمر
ال ــدي ــن« :ال يـحــق لـهــا املـطــالـبــة بــذلــك،
وإن حصل يجب أن يكون عن طريقي،
وهذا لم يحدث».

تعليقًا على التقرير املنشور في «األخبار» تحت عنوان «املياومون إلى الواجهة مجددًا :ضحايا الزبائنية
في الضمان بعد الكهرباء»ّ ،
رد عضو تكتل التغيير واإلصالح ،النائب نبيل نقوال ،بالقولّ :إن التيار الوطني
ّ
ّ
الجمهورية العماد ميشال عون ،ورئيسه الوزير جبران باسيل،
الحر ،وهو على صورة ومثال فخامة رئيس
يسعى حكمًا إلى تعبئة الشغور الحاصل في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي ،وخاصة في منطقة
الشمال ،وفقًا للمادة  ٥٤من قانون املوازنة العامة عام  ٢٠٠٤أي إجراء امتحانات عبر مجلس الخدمة ّ
املدنية
ّ
وفقًا ألنظمة الصندوق التي سعى التيار جاهدًا إليها مع بعض أعضاء مجلس اإلدارة ويصبح التوظيف عبر
مجلس الخدمة املدنية على صعيد األقضية.
كما أن النائب نبيل نقوال وعبره التيار الوطني ّ
الحر طالب مــرارًا وتكرارًا املدير العام للصندوق الوطني
للضمان االجتماعي الدكتور محمد كركي ،بعدم مخالفة األنظمة والقوانني املرعية اإلجــراء في ما ّ
خص
ّ
ّ
ّ
وخاصة ملا كان ُيحضر في هذا اإلطار من مخالفات تطاول انتظام العمل داخل الصندوق،
«عمال الفاتورة»،
ّ
لزبائنية.
وليس طلبًا ال لحصص وال ً
يجر أي نوع من االتصال باملدير
لم
أنه
فيه
أوضح
التويني،
نقوال
الوزير
من
اتصاال
كذلك تلقت «األخبار»
ِ
ّ
العام للضمان محمد كركي .وأشار إلى أن اهتمامه ينصب على القضايا الوطنية ،وأنه ال يدخل وال يهتم
ومذهبية.
باملسائل التي تتعلق بمواضيع طائفية ً
في السياق نفسه ،تلقت «األخبار» اتصاال من املدير العام للصندوق الوطني للضمان االجتماعي محمد
كركي ،ينفي فيه أي صلة بهذا التقرير ،وقال أن ليس هناك معرفة سابقة بالوزير نقوال التويني ،ولم يحصل
بينه وبني معالي الوزير أو أي من مستشاريه أي تواصل بالشأن الوارد في التقرير .كذلك لم يتحدث النائب
نقوال مع املدير العام ،ال من بعيد وال من قريب ،بموضوع حصة املسيحيني من املياومني.

8

السبت  19آب  2017العدد 3254

مجتمع وإقتصاد
علوم

كسوف الشمس :بعض العلوم
ُ
ال تدرس إال تحت جنح الظالم
رغم كثرة المراصد
والتيليسكوبات في األيام
العادية ،ينتظر علماء
الفلك حصول ظاهرة
كسوف الشمس على
للقيام ببعض
سطح األرض ّ
الدراسات التي يفضل
إجراؤها حين تختبئ
الشمس خلف القمر
ُ
ّ
ويحجب ضوؤها الوهاج
عمر ديب
ّ
ّ
م ــن املـ ـت ــوق ــع ح ـص ــول ك ـس ــوف كــلــي
ل ـل ـش ـمــس فـ ــي ال ـ ـحـ ــادي وال ـع ـش ــري ــن
مــن شهر آب ال ـجــاري وس ــوف يكون
ذلــك مرئيًا مــن مناطق واسـعــة على
سطح الـكــرة األرضـيــة ،وتحديدًا في
نصفها الغربي على امتداد مناطق
بـ ــن امل ـك ـس ـي ــك والـ ـ ــواليـ ـ ــات امل ـت ـحــدة
األمـيــركـيــة وك ـنــدا .والـكـســوف الكلي
ال ــذي يغطي مناطق واسـعــة يعتبر
ّ
مــن ال ـفــرص قليلة ال ـحــدوث ويشكل
مناسبة لـلــرصــد واملـتــابـعــة مــن قبل
امل ـه ـت ـمــن ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى الـكـســوف
الجزئي األقل إثارة لالهتمام العلمي.

لماذا ننتظر الكسوف؟

بـ ـع ــض ال ـ ـ ــدراس ـ ـ ــات ال ـع ـل ـم ـ ّـي ــة ح ــول
الـشـمــس ال يمكن إج ــراؤه ــا إال حني
غـيــاب ضــوئـهــا لبضع دقــائــق خــال
كسوفها ،لذلك تعتبر هــذه الفرصة
اسـتـثـنــائـ ّـيــة عـلــى الــرغــم مــن الـتـطـ ّـور
الـتـقـنــي وال ـع ـل ـمــي الـكـبـيــر الـحــاصــل
ّ
الفلكية ،سواء على
وانتشار املراصد
سـطــح األرض أو عـلــى م ــن األق ـمــار
االصطناعية السابحة حول األرض
وف ــي ف ـلــك امل ـج ـمــوعــة الـشـمـسـ ّـيــة مع
أدوات ـ ـهـ ــا و ّع ــدس ــات ـه ــا وكــام ـيــرات ـهــا
الفائقة الــدقــة ،والتي تعتبر من أهم
وآخـ ـ ــر إن ـ ـجـ ــازات ع ـل ــوم وه ـن ــدس ــات
ّ
ال ـ ـب ـ ـص ـ ـ ّ
ـري ـ ــات .إن أهـ ـ ـ ـ ـ ّـم مـ ـ ــا ي ـم ـكــن
دراسـتــه مــن الشمس خــال كسوفها

أهم ما يريد العلماء فهمه اليوم هو سبب ارتفاع حرارة الكورونا إلى حوالى مليون درجة مئوية

هـ ــو ط ـب ـقــات ـهــا الـ ـخ ــارج ـ ّـي ــة امل ـم ـتــدة
ً
م ــن سـطـحـهــا وصـ ـ ــوال إلـ ــى الـفـضــاء
املحيط بها واملسمى بالهيليوسفير
 heliosphereم ــرورًا بغالفها الجوي
املـ ـحـ ـي ــط بـ ـه ــا وامل ـ ـ ـعـ ـ ــروف ب ــال ـه ــال ــة
الـشـمـسـ ّـيــة أو "ال ـك ــورون ــا" (.)corona
هذه املساحات التي ال نراها في األيام
ّ
العادية بسبب طغيان ضوء الشمس
ال ـســاطــع عـلـيـهــا ،تـصـبــح ه ــي مــركــز
االهتمام عند اختباء السطوع ًوراء
ظل القمر فتظهر وحدها مشرقة في
حـلـقــات دائ ـ ّ
ـري ــة يمكن رؤيـتـهــا حــول
كتلة القمر .وخــال الدقائق القليلة
ال ـت ــي يـس ـتـلــزمـهــا م ـ ــرور ال ـق ـمــر بــن
الـشـمــس واألرض ،يـ ّ
ـوجــه املــراقـبــون
عدساتهم وتيليسكوباتهم لدراسة
هـ ــذه ال ـط ـب ـقــات ت ـح ــدي ـدًا ق ـبــل ع ــودة
ال ـس ـطــوع م ـج ــددًا بـعــد وق ــت قصير.
لذلك ،يعتبر الكسوف فرصة لبعض
الـعـلـمــاء املـهـتـمــن ب ــدراس ــة الشمس
وطبقاتها وغالفها ومحيطها.
وعـ ـل ــى الـ ــرغـ ــم مـ ــن ت ـط ــوي ــر ع ــدس ــات
ع ـم ــاق ــة مـ ـج ـ ّـه ــزة ب ـت ـق ـن ـيــات تـسـمــح
بـ ـحـ ـج ــب ضـ ـ ـ ــوء ال ـ ـش ـ ـمـ ــس ل ـ ــدراس ـ ــة

الطبقات املحيطة في األيــام العادية،
ّ ّ
إل أن تـكـلـفــة تـصـنـيـعـهــا وتــركـيـبـهــا
عـلــى تيليسكوبات مــائـمــة تتجاوز
مليارات ال ــدوالرات لذلك تعتبر غير
ّ
ّ ّ
متوفرة إل لقلة قليلة من الجامعات
أو م ــراك ــز األب ـح ــاث الـغـنـيــة .ف ــي هــذا
ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق ،ي ـع ـط ــي الـ ـكـ ـس ــوف م ـج ــال

يعطي الكسوف مجال اختبار
مجاني لجميع المراقبين
اخ ـت ـب ــار م ـج ــان ــي ل ـج ـم ـيــع امل ــراق ـب ــن
دون ال ـح ــاج ــة إلـ ــى امـ ـت ــاك تـقـنـيــات
املحظيني.
باهظة محصورة ببعض ّ
وبــامل ـقــارنــة مــع الـتـكـلـفــة ،تـفــضــل أهــم
مراكز البحث بما فيها األغنى منها
ان ـت ـظــار ال ـك ـســوف إلجـ ــراء دراســات ـهــا
مـ ـ ــن م ـ ـنـ ــاطـ ــق م ـخ ـت ـل ـف ــة عـ ـ ــن س ـطــح
األرض عوض اإلســراف على تقنيات
ال ـعــدســات الـحــديـثــة فــي ه ــذا امل ـجــال.
فــي العقدين املــاضـيــن جــرى تطوير
مرصد واحـ ٍـد من هــذا النوع يختص

ب ــدراس ــة الـشـمــس ومـحـيـطـهــا يـعــرف
باسم  SOHOوهــو يسبح فــي فضاء
األرض م ــع ع ــدس ــات ــه الـ ـع ــازل ــة ال ـتــي
تحجب كــل قطر الشمس مــع مسافة
إضافية أيضًا تصل إلى حوالى ثالثة
أربـ ــاع قـطــرهــا ع ــن ال ـعــدســات ليبقى
جــزء الـكــورونــا ظــاهـرًا للتيليسكوب
مع الطبقات املحيطة به ،وهو يراقبها
ّ ّ
ب ـش ـكــل دائ ـ ــم ع ـلــى مـ ـ ّـر ال ــزم ــن .إل أن
كسوفًا كليًا واح ـدًا كل بضع سنوات
كـفـيــل ب ــأن يـعـطــي الـفــرصــة السريعة
ملـئــات املــراصــد للحصول عـلــى نفس
املشاهدات دون تكاليف تذكر.

ماذا يريد العلماء اآلن؟
مــن خ ــال امل ـشــاهــدات ّامل ـت ـكــررة ،الحــظ
العلماء أن وضوح ودقة الرؤية ملحيط
ال ـش ـمــس خـ ــال ال ـك ـس ــوف ت ــزي ــد عشر
مـ ّـرات عن املراقبات املشابهة من خالل
مرصد  SOHOالفضائي وتحديدًا عند
دراســة الــريــاح الشمسية التي تتشكل
ف ـ ـ ــوق الـ ـسـ ـط ــح الـ ـ ـخ ـ ــارج ـ ــي ل ـل ـش ـمــس
وال ـح ـقــول املـغـنـطـيـسـ ّـيــة ال ـتــي تـتــرافــق
ً
مـعـهــا عـ ــادة بــاإلضــافــة إل ــى ال ـت ـيــارات

االستوائية التي تتشكل حــول محيط
ال ـش ـمــس وال ـش ـفــق الـشـمـســي الـقـطـبــي
ّ
ال ـ ـ ــذي ي ـت ـش ــك ــل ف ـ ــوق ق ـط ـب ـي ـه ــا .لــذلــك
تعتبر هذه املشاهدات مثيرة لالهتمام
العلمي كما للفضول العام وتستحق
أن ينتظر العلماء حدوثها كل سنة أو
سنتني فوق مناطق مختلفة من سطح
ّ
األرضية.
الكرة
ّ
ولعل أهم ما يريد العلماء فهمه اليوم
هو سبب ارتفاع حــرارة الكورونا إلى
حــوالــى مليون درجــة مئوية ،وهــو ما
ي ـف ــوق دراج ـ ــة ح ـ ــرارة س ـطــح الـشـمــس
نفسه بأضعاف كبيرة رغم أنها أبعد
َّ
نسبيًا عن مركز الشمس .جل ما نعرفه
أن ذل ــك مــرتـبــط بــالـحـقــل املغنطيسي
لـلـشـمــس ل ـكــن دون ت ـفــاص ـيــل ن ـظـ ّ
ـريــة
متفق عليها حيث توجد ّ
ّ
نظريات
عدة
لـتـفـ ّسـيــر ذلـ ــك ،وق ــد تـتـيــح امل ـشــاهــدات
األدق تقديم تفسيرات أصح للمجتمع
ال ـع ـل ـمــي امل ـه ـت ــم ب ـ ــدراس ـ ــات ال ـش ـمــس.
ول ـت ـس ـج ـي ــل دقـ ـي ــق سـ ـ ــوف يـسـتـعـمــل
ّ
الفلكيون أدوات تصوير فائقة الدقة
تستطيع تصوير  10صــور بالثانية
ل ـل ـش ـم ــس خـ ـ ــال كـ ــل فـ ـت ــرة ال ـك ـس ــوف
ّ
ّ
رقمية
مما سيخلق قــاعــدة معلومات
كبيرة ودقـيـقــة تسمح بــدراســة الهالة
ال ـش ـم ـس ـي ــة واالنـ ـ ـبـ ـ ـع ـ ــاث ـ ــات الـ ـغ ــازي ــة
ّ
األيونية وتأثيرات الحقل املغنطيسي
عليها.

الكسوف والخسوف
يـحـصــل ك ـس ــوف ال ـش ـمــس ع ـنــد م ــرور
القمر بينها وبني كوكب األرض خالل
دوران األرض ح ــول الـشـمــس ودوران
القمر حول األرض ،وهو ما يؤدي إلى
حجب رؤية الشمس عن منطقة معينة
ّ
م ــن األرض ح ـيــث ي ـقــع ظ ــل ــه .ويـسـمــى
الـكـســوف ّكـلـ ّـيــا إذا حـجــب كــل الشمس
ّ
بينما يصنف بالجزئي إذا غطى فقط
جزءًا منهاّ .أما الخسوف فهو الظاهرة
املعاكسة التي تحدث عند وقوع األرض
بــن الشمس والـقـمــر وحجبها لضوء
ال ـش ـم ــس ع ــن س ـط ــح ال ـق ـم ــر فـيـخـتـفــي
النور املنعكس من القمر لبضع دقائق،
ّ
وهو ما يمكن أن يكون ّ
جزئيًا
كليًا أو
أي ـضــا .وخ ــال الـخـســوف تظهر ظــال
ت ـضــاريــس األرض ع ـلــى س ـطــح الـقـمــر
بشكل واضح للمشاهد ّ
املزود بأبسط
وسائل الرصد الفضائي.

تقرير

مياه اليمونة المصادرة :حكاية إبريق الزيت
رامح حمية
وحـ ـ ــده ص ـ ــوت ص ـه ــاري ــج ب ـي ــع امل ـي ــاه
ّ
يحتل في هذه األيام أزقة وأحياء قرى
وبلدات غربي بعلبك .الصهاريج هي
ال ـحــل مل ـعــانــاة ان ـق ـطــاع م ـيــاه الـيـمــونــة
قسرًا عن أكثر من  30ألــف نسمة .هي
حكاية إبــريــق الــزيــت منذ سـنــوات في
ق ــرى ك ـف ــردان والـنـبــي رش ــادة وجبعا
وبـيــت مشيك وح ــدث بعلبك وطــاريــا
وشـ ـمـ ـسـ ـط ــار ...وم ـع ــان ــاة ق ـط ــع امل ـي ــاه
ب ـس ـب ــب الـ ـتـ ـع ــدي عـ ـل ــى ش ـب ـك ــة م ـي ــاه
ال ـي ـم ــون ــة ال ــرئ ـي ـس ـي ــة .امل ـش ـك ـل ــة ال ـتــي
ع ـ ـجـ ــزت ع ـ ــن م ـع ــال ـج ـت ـه ــا امل ــؤسـ ـس ــة
العسكرية واألجـهــزة األمنية األخــرى،
وم ــؤسـ ـس ــة مـ ـي ــاه ال ـ ـب ـ ـقـ ــاع ،حـ ـي ــث لــم
تثمر اللقاءات واالجتماعات والكتب
الـخـطـيــة لـلـجــم وردع امل ـع ـتــديــن على
الشبكة.

"دحـ ـ ـ ــروا اإلره ــابـ ـي ــن ،واس ـت ـع ـصــى
ع ـل ـي ـهــم ك ــم أزع ـ ــر ع ــم ي ـع ـت ــدوا عـلــى
امل ـ ـ ـ ـ ـ ــي ...ب ـ ـ ـ ــراس مـ ـ ــن ب ـ ــده ـ ــا ت ــدخ ــل
هــالـقـصــة؟" .بـهــذه الـعـبــارات يحاول
عـلــي زعـيـتــر الـتـعـبـيــر ع ــن اسـتـيــا ّئــه
مــن عجز األج ـهــزة األمـنـيــة عــن "كــف
يد كم أزعر" يتسببون كل عام بقطع
مياه الشفة مدة تزيد على الخمسة
أش ـه ــر .ت ـب ــدأ امل ـع ــان ــاة ب ـق ـطــع امل ـيــاه
واالعتماد على الصهاريج من بداية
ً
شهر نيسان وصوال حتى منتصف
شهر تشرين األول ،ما يرتب أعباءً
مالية على كل عائلة .أحد املزارعني
فــي بـلــدة ك ـفــردان يـشــرح لــ"األخـبــار"
أن ع ــددًا مــن األش ـخــاص "املـعــروفــن
مــن األج ـهــزة األمـنـيــة يـعـتــدون على
"م ـ ـقـ ــاطـ ــع خ ـ ــط ال ـ ــدف ـ ــع األس ـ ــاس ـ ــي"
ملـ ـي ــاه الـ ـيـ ـم ــون ــة ،بـ ـه ــدف ت ـحــوي ـل ـهــا
وبيعها "بالساعة والليلة" ملزارعي

الحشيشة والبطاطا وبمبالغ "تبدأ
م ـ ــن  $200وت ـ ـصـ ــل عـ ـن ــد مـ ــزارعـ ــن
كـبــار إلــى  ،"$ 1000كــاشـفــا أن "عــدم
املساء لة وتــرك األمــور على غاربها
ب ـ ـ ـ ــدون ردع ومـ ــاح ـ ـقـ ــة امل ـع ـت ــدي ــن
سـمـحــت لـهــم بــال ـت ـمــادي ،وح ـتــى أن

«دحروا اإلرهابيين
واستعصى عليهم كم أزعر
عم يعتدوا على المي»
ضـمــان األراضـ ــي فــي سـهــول بـلــدات
بــوداي والحفير ـ العالق والسعيدة
زاد بنسبة كبيرة مــن قبل مــزارعــي
الحشيشة والبطاطا" ،عازيًا السبب
فــي ذل ــك إل ــى أن تــأمــن مـيــاه نظيفة

مل ـئ ــات ال ــدون ـم ــات وب ـطــري ـقــة ال ـج ـ ّـر،
وبـمـبــالــغ مــالـيــة أق ــل ،تعتبر أفضل
بكثير لـهــؤالء املــزارعــن مــن ضمان
أراض زراعـيــة تحتاج إلــى مياه ري
بالبخاخات وسحب املياه من اآلبار
بــواسـطــة مــولــدات ومــا تحتاج إليه
م ــن مـ ـح ــروق ــات ل ـل ـس ـحــب والـ ـض ــخ،
وح ـت ــى أوف ـ ــر م ــن ري ت ـلــك ال ـح ـقــول
بمياه الصرف الصحي" ،يقول.
"الزيارات السابقة إلى قائد الجيش
العماد جــان قهوجي وقــادة أمنيني
آخــريــن لــم تجد نـفـعــا" ،بحسب أحد
رؤوساء بلديات غربي بعلبك ،الذي
ل ـفــت إل ــى أن ال ـج ـيــش "ه ــو الــوحـيــد
ال ــذي بــإمـكــانــه ردع املـعـتــديــن الــذيــن
يـعــرفـهــم بــاألس ـمــاء" .مــؤسـســة مياه
ُ
الـبـقــاع تـعـتـبــر "ال ـغــائــب األك ـب ــر" عن
امل ـش ـك ـل ــة الـ ـت ــي ت ـع ــان ــي م ـن ـه ــا ق ــرى
ف ــي غــربــي بـعـلـبــك ،وي ــرى اب ــن بـلــدة

شـمـسـطــار عـلــي ال ـح ــاج حـســن أنـهــا
"مــش شــاطــرة إال بتعليق الــافـتــات
الـتــي تـطــالــب بـتـســديــد االش ـتــراكــات
بالوقت اللي ما عم نشوف فيه املي".
انـقـطــاع مـيــاه الـيـمــونــة يـفــرض على
أبـنــاء املنطقة فــاتــورة قــاسـيــة ،حيث
يـتــراوح سعر نقلة املياه  4000ليتر
بــن  25ألــف لـيــرة و 50ألــف لـيــرة في
ال ـق ــرى ال ـب ـع ـيــدة ع ــن م ـص ــادر امل ـيــاه
وآب ــار بـيــع امل ـيــاه .أب ـنــاء ال ـقــرى التي
تعاني انقطاع مياه اليمونة في غرب
ب ـع ـل ـبــك رفـ ـع ــوا الـ ـص ــوت مـتــوجـهــن
إلــى "العهد الـجــديــد" رؤس ــاء ووزراء
معنيني ،وإلــى قائد الجيش العماد
جوزيف عون لـ"اإلسراع في املعالجة
الجدية ملشكلة انقطاع مياه اليمونة
ّ
وك ـ ـ ــف يـ ــد امل ـع ـت ــدي ــن وم ــاح ـق ـت ـه ــم،
ومـحــاسـبــة املـتــواطـئــن مــن موظفي
مؤسسة مياه البقاع معهم".
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التيليسكوب الراديوي األكبر ينقصه الخبراء
في جنوب غرب الصين،
فوق جبل في إقليم
قويتشو ،يقبع أكبر
تيليسكوب بنته البشرية في
العالم ،بدائرة قطرها 500
متر وبكلفة  180مليون
دوالر وجهد أكثر من 8000
عامل بناء عملوا ليل نهار منذ
 2011حتى أواخر عام
عام ّ
 .2016عزز هذا التيليسكوب
دور الصين في مجال ّ
التنصت
على الفضاء واستكشاف
الجزيئات بين النجوم والتقاط
موجات الراديو من األنظمة
الشمسية والثقوب السوداء
وربما االستماع إلى موجات
صادرة عن حضارات ذكية
في كوكب ما
علي عواد
يحتاج هــذا التيليسكوب إلــى صمت
رادي ــوي فــي محيطه ملسافة  5كــم من
كل االتجاهات ،فهو ليس تيليسكوبًا
بـ ـص ــري ــا ي ــرص ــد الـ ـفـ ـض ــاء مـ ــن خ ــال
ع ــدس ــات ــه ،ب ــل ه ــو تـيـلـيـسـكــوب يعمل
على استقبال مــوجــات الــراديــو ،لذلك

تـ ـ ّ
ـوجـ ــب وضـ ـع ــه ع ـل ــى ق ـم ــة ج ـب ــل فــي
منطقة بعيدة عن الضجيج الالسلكي
وموجات الراديو ،ما أجبر آالف سكان
القرى الواقعة على الجبل على مغادرة
قراهم وإعادة بناء حياتهم في أماكن
أخرى ،وقد رصدت الحكومة الصينية
مبلغًا قدره  269مليون دوالر قامت من
خالله بشراء البيوت ودفع تعويضات
لهؤالء السكان.
مثل باقي التيليسكوبات الراديوية
فـ ــي الـ ـع ــال ــم س ـ ـيـ ــدرس  ،FASTوه ــو
اخ ـت ـص ــار ل ـ ـ Five-hundred-meter
،Aperture Spherical Telescope
ال ـج ــزي ـئ ــات ب ــن ال ـن ـج ــوم واملــرت ـب ـطــة
بعملية تـطـ ّـور املـجــرات ،ولكن بقدرة
وفعالية أكـبــر .على سبيل املـثــال قام
( ،)Very Large Arrayوهو عبارة عن
مجموعة هــوائـيــات رادي ــو مــوجــودة
فــي ال ــوالي ــات املـتـحــدة األمـيــركـيــة في
ص ـ ـحـ ــراء ن ـي ــو م ـك ـس ـي ـك ــو ،بــال ـت ـقــاط
انـ ـبـ ـع ــاث مل ــوج ــة رادي ـ ـ ـ ــو خ ــاف ـت ــة مــن
الـهـيــدروجــن ال ــذري فــي مـجــرة تبعد
 5مـ ـلـ ـي ــارات س ـن ــة ض ــوئ ـي ــة (ال ـس ـن ــة
الضوئية ،هي مقياس مسافة وليس
وقت ،أي املسافة التي يقطعها الضوء
بسرعة  458 792 299مترًا في الثانية
الواحدة خالل سنة) ،وأوضح العلماء
أن وج ــود تـيـلـيـسـكــوبــات فــائـقــة مثل
 FASTسيبني عـلــى ه ــذا االكـتـشــاف
ل ـف ـه ــم ك ـي ــف ت ـت ـص ــرف ال ـ ـغ ـ ــازات فــي
املجرات.
وفقًا ملوقع  www.Phys.orgإن الهدف
األسـ ـ ـم ـ ــى ل ـ ـهـ ــذا ال ـت ـي ـل ـي ـس ـك ــوب هــو
اكتشاف القوانني التي طــورت الكون
الــذي نعيش فيه ،ولكن مهام FAST
لن تنحصر في ما سبق ،بل سيكون

له دور في االستماع الى إشــارات من
داخ ـ ــل املـ ـج ــرات خـ ــال عـمـلـيــة بحثه
عن حياة ذكية خــارج كوكب األرض،
ونظريًا إذا كان هناك من حضارة ما
ف ــي ال ـف ـضــاء ال ـخــارجــي ف ــإن مــوجــات
الـ ـ ــراديـ ـ ــو ال ـ ـ ـصـ ـ ــادرة ع ـن ـه ــا س ـت ـكــون
مـشــابـهــة ل ـل ـمــوجــات ال ـت ــي يستطيع
 FASTاستقبالها.
في مقابلة على شاشة ال بي بي سي
مع نائب مدير املـشــروع ،قــال بنغ بو
إن هذا الجهاز قد تم بناؤه خصيصًا
ل ـل ـع ـل ـمــاء والـ ـخـ ـب ــراء ال ـص ـي ـن ـيــن ،إذ
لسنوات عــديــدة كــان على الصينيني
إذا ما أرادوا مراقبة الفضاء الذهاب
إل ــى دول أخ ــرى ،ولـكــن ال ـيــوم أصبح
لديهم تيليسكوبهم الخاص.
ولـ ـك ــن امل ـث ـي ــر ،ح ـس ــب م ــوق ــع ج ـنــوب
الصني الصباحي ،أن الصني تبحث
عن علماء من خارج الصني ليشغلوا
الوظيفة الـشــاغــرة فــي التيليسكوب،
ف ـل ـي ــس لـ ـ ــدى ال ـ ـصـ ــن مـ ــا ي ـك ـف ــي مــن
ال ـع ـل ـم ــاء ال ـف ـل ـك ـي ــن ذوي ال ـخ ـب ــرات
ال ـعــال ـيــة ل ـي ـع ـم ـلــوا ف ــي م ـن ـشــأة بـهــذا
ال ـح ـجــم وال ـت ـع ـق ـيــد ،وبــال ـف ـعــل ب ــدأت
منذ مدة األكاديمية الصينية للعلوم
بــالـعـمــل فــي الـ ــدول الـغــربـيــة بطريقة
غير معلنة لجذب الخبراء ،ولكن إلى
ال ـيــوم لــم يـتــم تـقــديــم أي طـلــب ،يعزو
الوظيفة
القيميون ذلك الى متطلبات
ّ
الصارمة ج ـدًا ،إذ يجب على املرشح
أن ي ـكــون لــديــه خ ـبــرة ال تـقــل ع ــن 20
عــامــا فــي ه ــذا الـحـقــل ،بــاإلضــافــة إلــى
أن ي ـكــون املــرشــح قــد تـسـلــم مناصب
ق ـي ــادي ــة ف ــي م ـن ـش ــآت تـيـلـيـسـكــوبـيــة
ضخمة ،وأخيرًا أن يكون حائزًا على
شهادة دكتوراه.

التيليسكوب
الهدف األسمى لهذا
القوانين التي ّ
طورت الكون
هو اكتشاف

هناك  40عالم فلك فقط
في العالم ممن يمتلكون
الكفاءات المطلوبة
يقول ستانتزيف ،وهو عالم فلك من
جــام ـعــة ت ـك ـســاس س ــاه ــم م ــع فــريـقــه
باكتشاف املادة املظلمة كما كانت له
مشاركة في بناء تيليسكوب ماجالن
ال ـب ـص ــري ال ـع ـم ــاق ف ــي ت ـش ـي ـلــي ،إن

هـنــاك نـحــو  40عــالــم فـلــك فـقــط ممن
ي ـح ـظــون بـتـلــك ال ـك ـف ــاءات املـطـلــوبــة
لـلـمـنـصــب ف ــي تـيـلـيـسـكــوب ،FAST
إذ إن عـ ــدد ع ـل ـمــاء ال ـف ـلــك الـعــامـلــن
بالتيليسكوبات الراديوية قليل جدًا
مقارنة بالعاملني في التيليسكوبات
البصرية ،وهو متأكد من أن الصني
س ـت ـجــد أح ـ ـدًا ل ـي ـش ـغــل امل ـن ـص ــب ،اال
أن أغـلــب عـلـمــاء الـفـلــك فــي الــواليــات
امل ـت ـحــدة األم ـيــرك ـيــة ال يــرغ ـبــون في
الـعـمــل ف ــي الـ ـخ ــارج ،عـلــى ال ــرغ ــم من
الراتب املغري الذي يتم عرضه وهو
مليون ومئتا ألف دوالر في السنة.
تـ ـنـ ـف ــي الـ ـحـ ـك ــوم ــة ال ـص ـي ـن ـي ــة ه ــذه
ال ـق ـص ــة ،وك ــذل ــك ت ــؤك ــد األك ــادي ـم ـي ــة
ال ـص ـي ـن ـيــة ل ـل ـع ـلــوم عـ ــدم وجـ ـ ــود أي
رغـبــة لــدى الـصــن بتوظيف أجنبي
لـيـشـغــل مـنـصـبــا كـ ـه ــذا ،وتـ ـق ــول إنــه
تــم إشـغــال هــذا املنصب منذ افتتاح
التيليسكوب عام  2016على رغم أن
أحدًا لم يذكر اسم هذا العالم الفلكي
"املحظوظ".
ش ـهــد ال ـبــرنــامــج الـصـيـنــي ملـشــاريــع
ال ـف ـض ــاء خـ ــال الـ ـسـ ـن ــوات املــاض ـيــة
قـ ـ ـف ـ ــزات م ـه ـم ــة ومـ ـ ــراحـ ـ ــل ت ـط ــوري ــة
م ـل ـح ــوظ ــة ،ولـ ـك ــن ت ـب ـق ــى الـ ــواليـ ــات
امل ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ــدة األم ـ ـ ـيـ ـ ــرك ـ ـ ـيـ ـ ــة وروس ـ ـ ـيـ ـ ــا
االتحادية وبقية الدول التي تشارك
ف ــي مـحـطــة ال ـف ـضــاء ال ــدول ـي ــة تملك
عـ ـق ــودًا م ــن الـ ـخـ ـب ــرات ف ــي م ـشــاريــع
ضخمة كهذه .ال شك أن الصني تتجه
ألن ت ـك ــون الع ـب ــا أس ــاس ـي ــا ف ــي هــذا
املـجــال ولـكــن مــراكـمــة الـخـبــرات لدى
العلماء لديها ليكون باستطاعتهم
إدارة م ـش ــاري ــع ك ـه ــذه ت ـح ـتــاج إلــى
وقت.

Monochrome

غريبـــــــان

(مروان بو حيدر)

ّ
ٍّ
ٌ
ً ُ
ُ
ّ
وجزر
يحكى أن يدين التقتا في مدينة غريبة ،وكانت الظلمة تسود أرصفتها وبحرها ،واألشجار .األرصفة كانت ضيقة ،تقع عليها ظاللهما وتتالشى ،والهواء مالح يحمل هوى محكما بمد ٍ
غريبني كحال املدينة.
تغريد الزناتي
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أسعد أبو خليل *
ً
ك ـ ـيـ ــف ت ـ ـ ـقـ ـ ـ ّـرر أن دولـ ـ ـ ـ ـ ــة مـ ـ ــا هـ ـ ــي ب ــال ـف ـع ــل
ّ
إمبراطورية ،خصوصًا إذا كانت تلك الدولة
ّ
تنفيِّ عن نفسها صفة اإلمبراطورية؟ وكيف
ت ـصــنــف م ــواص ـف ــات اإلم ـب ــراط ـ ّ
ـوري ــة عـنــدمــا
تـ ـق ــارن ب ــن إمـ ـب ــراط ـ ّ
ـوري ــات ت ـف ـصــل بـيـنـهــا
ّ
ق ــرون طــويـلــة؟ و ّهــل عناصر اإلمـبــراطــوريــة
تبقى ثــابـتــة ،أم أن ـهــا عــرضــة للتغيير؟ خذ
ً
ّ
مثال اإلمـبــراطـ ّ
البريطانية .يقول نيل
ـوريــة
فــرغ ـســون 1إن اإلم ـب ــراط ـ ّ
ـوري ــة الـبــريـطــانـ ّـيــة
ّ
إمبراطورية على اإلطــاق» وإن
كانت «أكبر
ّ
ليس هناك ِمن إمبراطورية قاربت اتساعها:
ّ
ّ
هي «حكمت نحو ربع سكان الكوكب وغطت
ّ
تقريبًا النسبة نفسها من املساحة األرضية
وسيطرت على كل املحيطات» .2كيف نقيس
ّ
األميركية؟ هل بنشر
اليوم اتساع السيطرة
ّ
القوات حول العالم في أكثر من  800قاعدة
ّ
ّ
عـسـكــريــة (م ــن ب ــن ع ــدد أك ـبــر ي ـضــم قــواعــد
ّ
ّ
واستخباراتية غير معلن عنها في
عسكرية
ً
ّ
دول مثل السعودية واإلمارات ،مثال)؟ نسمع
ّ
ّ
العاملية
الرئيس األميركي نفسه يدلل بالقوة
ّ
ّ
ّ
ويهدد بها الحكومة الفنزويلية،
األميركية
إذ يقول بالحرف« :نحن (موجودون) في كل
العالم ونمتلك قـ ّـوات في العالم أجمع ،وفي
مـنــاطــق بـعـيــدة ج ـ ّـدًا ج ـدًا ،وفـنــزويــا ليست
بعيدة ج ـ ّـدًا ...لدينا خيارات عــدة لفنزويال
ومــن بينها الخيار العسكري املحتمل عند
الـضــرورة» .واإلمبراطور هو عنصر أساس
ف ــي أي إم ـ ـبـ ــراطـ ـ ّ
ـوريـ ــة .ي ـس ـت ـط ـيــع الــرئ ـيــس
ّ
ّ
األمـيــركــي أن ي ـهـ ّـدد انـفـعــالــيــا دول ــة أجنبية
— ومن دون استشارة الكونغرس أو حتى
أق ــرب مستشاريه — بــ«الـنــار والـغـضــب».3
ووزيــر دفاعه ّ
يهدد بـ«تدمير شعب» كوريا
الشمالية بـ ّ
ـرمـتــه .وفــي آخ ــر عـهــد ريـتـشــارد
ُ
نيكسون— عندما كــان الــرئـيــس يـفــرط في
ش ــرب ال ـك ـحــول إل ــى ح ــد ال ـ ُـس ـك ــر ،أم ــر وزي ــر
الدفاع األميركي آنــذاك ،جيمس شليسنغر،
الـ ـقـ ـي ــادة ال ـع ـس ـك ـ ّ
ـري ــة بـ ـع ــدم ت ـن ـف ـيــذ أوام ـ ــر
ّ
الحربية من دون املرور عبره .وكان
الرئيس
من عــادة نيكسون ،خصوصًا عندما يكون
ً
ثمال ،أن ّ
يهدد بتدمير أعــدائــه حــول العالم.
وليس هناك ما يمنع الرئيس ّ ِمن فعل ذلك.
ّ
املؤسسون» أرادوا ضخ «طاقة» في
«اآلبــاء
مـنـصــب الــرئــاســة .وف ــي األش ـهــر األولـ ــى من
رئــاســة نـيـكـســون األولـ ــى ،أي قـبــل أن يفرط
نيكسون في الشرب ،كان على وشك أن يأمر
ّ
نووية .كان
بقصف كوريا الشمالية بقنبلة
ّ
ّ
العسكرية األميركية
هناك أمر بوضع القوة
ّ
الجنوبية في حالة استعداد لرمي
في كوريا
قنبلة بزنة  ٣٣٠كيلوـ تون على مدرج مطار
كوري شمالي.
ويـسـتـطـيــع دون ــال ــد ت ــرام ــب ال ـي ــوم أن يــأمــر
بتدمير العالم لو أراد ،وتهديده أخاف ليس
فقط كوريا الشمالية بل جيرانها من حلفاء
ّ
العربية ،كما الشباب
أميركا .لكن الصحافة
الـعــربــي عـلــى مــواقــع ال ـتــواصــل ،مشغولون
بــأخـبــار مفبركة عــن جـنــون كيم جــون أون،
ّ
وغسان شربل — بعد انتقاله من صحيفة
أمـيــر س ـعــودي إل ــى صحيفة أمـيــر سـعــودي
آخـ ـ ــر — يـ ـعـ ـت ــرض عـ ـل ــى اس ـ ـت ـ ـفـ ــزاز ك ــوري ــا
الشمالية ألمـيــركــا .والـصـحــافــة الـسـعـ ّ
ـوديــة
ّ
ّ
تلقت أوامر صارمة بالتوقف عن ذم الرئيس
األميركي (أوقف جمال خاشقجي عن الكالم
ألنــه انتقد تــرامــب فــي ن ــدوة فــي واشـنـطــن).
الــرئـيــس األمـيــركــي إم ـبــراطــور ال ُي ـنــازع في
الـ ـح ــروب وال ـس ـي ــاس ــة الـ ـخ ــارج ـ ّـي ــة .ل ــم يكن
لــزعـيــم واح ــد فــي االت ـحــاد الـســوفـيــاتــي بعد
ّ
ّ
عاملية
عدوانية
ستالني القدرة على مبادرة
مــن دون ق ــرار جـمــاعــي (حـتــى سـتــالــن ،كــان
ّ
العاملية الثانية
ُيخضع قــراراتــه في الحرب
ملشورة مستشاريه).
بــامل ـقــارنــة م ــع اإلمـ ـب ــراط ـ ّ
ـوري ــة الـبــريـطــانـيــة
أو مـ ــع اإلمـ ـ ـب ـ ــراط ـ ـ ّ
ـوري ـ ــة الـ ــرومـ ــانـ ـ ّـيـ ــة ،ف ــإن
ّ
اإلم ـب ــراط ـ ّ
ـوري ــة األم ـيــركــيــة أف ـضــل م ـثــال عن
ّ
ّ
الـقـ ّـوة اإلمـبــراطــوريــة املتفلتة .هي باملقاس،
أكـبــر وأع ـظــم مــن اإلم ـبــراطـ ّ
ـوري ـتـ ْـن ،وأوس ــع
ن ـ ـفـ ــوذًا ع ـل ــى الـ ـنـ ـط ــاق الـ ـع ــامل ــي (والـ ـك ــون ــي
املنظور) .لكن التناقض األبــرز في الحديث
ّ
ّ
األميركية ّ هو أن الحكومة
اإلمبراطورية
عن
األمـيــركـ ّـيــة تــرفــض أن تـصــنــف نفسها على
أنـهــا إم ـبــراطـ ّ
ـوريــة .هـنــاك الـحــديــث الشهير
لدونالد رمسفيلد مع «الجزيرة» حني قال:
«ن ـح ــن ل ـس ـنــا ف ــي ب ــزن ــس اإلمـ ـب ــراط ـ ّ
ـوري ــات.
ن ـحــن ال ن ـق ــوم (ب ـم ـه ــام) امل ـس ـت ـع ـمــرات» .أي
أن الـ ـ ـج ـ ــدال ح ـ ــول ط ـب ـي ـعــة الـ ـ ـ ــدور ال ـع ــامل ــي
األم ـيــرك ـيــة يـنـبـعــث م ــن اإلنـ ـك ــار الـسـيــاســي

ّ
السياسية
الدعاية
األميركي وذلك ألسباب ُ ِّ
وأسـ ــاب ن ـظــرة أم ـيــركــا (امل ـب ــخ ــرة) لنفسها.
ونفس دونالد رمسفيلد الذي نفى أن تكون
الـحـكــومــة األمـيــركـ ّـيــة إم ـبــراطـ ّ
ـوريــة ،ك ــان قد
ّ
ّ
شــكــل فريقًا مــن املستشارين واألكــاديـمــيــن
ّ
السـ ـتـ ـخ ــاص دروس مـ ــن إمـ ـب ــراط ــوري ــات
بــائــدة .واإلن ـكــار األمـيــركــي تــاريـخــي املنشأ،
ألن ال ــوالي ــات املـتـحــدة انـبـثـقــت فــي «ث ــورة»
ضد االستعمار البريطاني .والسبب اآلخر
ه ــو أن أم ـيــركــا ال ت ــرى نـفـسـهــا ك ـمــا يــراهــا
الـغـيــر .وأم ـيــركــا ،حـكــومــة وشـعـبــا ،ت ــرى في
نـفـسـهــا صـ ــورة ف ــري ــدة ،أو م ــا ُي ـسـ ّـمــى هنا
بـ«االستثناء األميركي» في إشارة إلى فرادة
ّ
األميركية .ونظرة أميركا إلى
نبوغ التجربة
نفسها هي نظرة ملؤها البراءة واإلعجاب
(الذاتي) الفائق واملطلق.
ّ
لكن هناك اختالف بني املعلقني ومسؤولي
ال ـح ـكــومــة األم ـي ــرك ـ ّـي ــة ح ــول ت ـعــريــف ال ــدور
ّ
األميركية .ويحاول بعض
العاملي للسيطرة
عـلـمــاء الـسـيــاســة ال ـخــارجـ ّـيــة هـنــا الـتــاعــب
باأللفاظ مــن أجــل نفي صفة اإلمـبــراطـ ّ
ـوريــة
ع ـ ـ ــن أمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرك ـ ـ ــا ،ف ـ ـي ـ ـم ـ ـ ّـي ـ ــزون ب ـ ـ ــن مـ ـفـ ـه ــوم
ّ
الهيمنة .والهيمنة هي
اإلمبراطورية وبني ّ
صفة من صفات التدخل في إقليم أو نظام
إقليمي ما من قبل ّ
قوة استفادت من تخلخل
ّ
فــي مــوازيــن ال ـقــوى املـحـلــيــة .والـسـهــولــة في
ّ
اإلمبراطورية عن أميركا تكمن
نفي الصفة
ّ
ّ
في ّ
تقليديًا،
العاملية.
تغير طبيعة السيطرة
ّ
ك ــان ــت اإلم ـ ـبـ ــرا ُطـ ــوريـ ــات ت ـس ـي ـطــر بـطــريـقــة
مباشرة على املستعمرات .أميركا تــرى في
ّ
ّ
اإلمبراطورية
العاملية نوعًا مــن
سيطرتها
ّ
الرضوخ
من
أكثر
تفعل
ال
إنها
أي
الطوعية،
ّ
ألصدقاء حول العالم يناشدونها أن تتدخل
لـلـصــالــح ال ـع ــام .ل ـهــذا ،ف ــإن وص ــف «شــرطــي
العالم» (الــذي أطلقته أميركا على نفسها)
يـصـلـ ّـح ألن ــه يـضـفــي طــاب ـعــا إن ـســانـ ّـيــا على
الـ ـت ــدخ ــل ال ـع ـس ـك ــري األمـ ـي ــرك ــي والـ ـح ــروب
ح ــول ال ـعــالــم .يـمــانــع الـبـعــض ف ــي الــوصــف
م ـع ـتــرفــن بـ ــأن إلـ ـح ــاق ال ـف ـي ـل ـي ـبــن ف ــي ع ــام
ّ
 ١٨٩٨كان االستثناء ولم يكن القاعدة .لعل
االعـ ـت ــراض ع ـلــى ال ـ ــدور األم ـي ــرك ــي الـشــامــل
(ال ب ــل ال ـتــوتــال ـي ـتــاري ب ـعــد ت ـس ـ ّـرب وثــائــق
ّ
األميركية
سنودن التي كشفت أن الحكومة
ت ـخ ــرق ال ـخ ـص ــوص ـ ّـي ــات مل ـئ ــات امل ــاي ــن من
درجـ ـ ـ ــة امل ــراقـ ـب ــة
الـ ـبـ ـش ــر ،وب ـ ــدرج ـ ــة ت ـ ـفـ ــوق ّ
لحكومات كانت أميركا تصنفها على أنها

ّ
ّ
األميركية
ة
اإلمبراطوري
إن
ّ
القوة
أفضل
مثال عن ّ
ّ
اإلمبراطورية المتفلتة
ّ
توتاليتارية) ينبع من الحرص على صورة
ناصعة ألميركا حول العالم .والتكنولوجيا
ّ
ّ
األميركية تسمح لها بالتقليل من
العسكرية
العسكري املباشر ملا في حوزتها
االستعمار
ّ
مــن وســائــل ال ـتــدخــل وال ـق ـصــف ال ـســريــع —
وعن بعد.
ّ
الدعائية
هناك َمن يرفض هذه التصنيفات
األم ـي ــرك ـ ّـي ــة .ري ـت ـش ــارد إم ـي ــرم ــان ف ــي كـتــابــه
ـوريــة مــن أج ــل ال ـحـ ّ
«إم ـبــراطـ ّ
ـريــة :تــاريــخ من
ّ
ّ
اإلمبريالية األميركية من بنجامني فرنكلني
ّ
إلى بول وولفوويتز» يصر على أن أميركا
«ه ـ ــي اآلن ،وك ــان ــت دوم ـ ـ ــا ،إمـ ـب ــراط ـ ّ
ـوري ــة»
(ص .)٤ .وي ــرص ــد إمـ ـي ــرم ــان ت ــاري ــخ ب ـنــاء
اإلم ـب ــراط ـ ّ
ـوري ــة ال ـتــدري ـجــي م ــن خ ــال سـ َـيــر
ّ
لرجال ساهموا على مر العقود في صنعها.
ّ
ويتضمن تصنيف إميرمان الرئيس وودرو
س ــن ال ـ ــذي ال ت ـ ــزال ص ــورت ــه مــرت ـب ـطــة —
ول ـ ً
ْ
ّ
ّ
الدولية .لكن
باملثالية في العالقات
خطأ —
ّ
ُّ
شحنت طاقة
للحرية التي
أي تعريف هــذا
ّ
ّ
ّ
هذه اإلمبراطورية؟ الحرية التي يتغنى بها
األميركيون كانت على الــدوام ّ
ّ
حرية السوق
ّ
ّ
(بــاإلضــافــة إلــى معنى الـحــريــة الضيقة ،أي
ّ
حرية تكافؤ الفرص بني البيض امليسورين
في نظام تأسس على االستعباد العرقي).
وال ـ ـتـ ــاعـ ــب ب ــالـ ـح ـ ّ
ـري ــة لـ ـي ــس جـ ــدي ـ ـدًا عـلــى
ّ
ّ
اإلمبراطوريات .فاإلمبراطورية البريطانية
ّ
احتلت وقصفت ورمت الغازات السامة على
ّ
ّ
العراق باسم الحرية عينها .اإلمبراطورية

ّ
األميركيون كانت على الدوام ّ
ّ
ّ
حرية السوق (أ ف ب)
الحرية التي يتغنى بها
ّ
البريطانية أعلنت في بالغ رسمي في عام
تأت
 ١٩١٧بعد دخول بغداد أن «جيوشنا لم ِ
ّ
كمحررين»،
إلــى بالدكم ومدنكم كـغــزاة ،بل
ّ
يصر عليه
وهذا ما كان جورج دبليو بوش
ع ــن غ ــزوات ــه امل ـتــرام ـيــة األطـ ـ ــراف ف ــي ال ـبــاد
ّ
اإلسالمية.
ّ
وي ـع ـت ــرف مــاي ـكــل ب ـ ــوت ،امل ـ ـ ــؤرخ الـعـسـكــري
األميركي ،أن أميركا ورثت «رغمًا عنها» ،دور
ّ
ّ
األميركية في دور «الشرطي
اإلمبراطورية
ّ
العاملي» (ص ١٥ .من مقدمة كتابه «حروب
ال ـ ـسـ ــام املـ ـت ـ ّ
ـوحـ ـش ــة :الـ ـ ـح ـ ــروب ال ـص ـغ ـي ــرة
وصعود ّ
ّ
القوة األميركية») .لكن بوت يحتار
ف ــي أم ــر تــوصـيــف ه ــذه اإلم ـب ــراط ــوري ــة .هو
ي ـقــول إن ـهــا لـيـســت «رس ـم ـ ّـي ــا» إم ـبــراطـ ّ
ـوريــة
ّ
ألن ـ ـهـ ــا ت ـت ـش ــك ــل مـ ــن «ع ــائـ ـل ــة مـ ــن الـ ـبـ ـل ــدان
ّ
ّ
الرأسمالية الديموقراطية التي تسعى إلى
ّ
األم ــان بـشــوق تحت مظلة الـعــام س ــام» .أما
ت ــوم ــاس فــريــدمــان فـيـعـتــرف ب ــأن املصلحة
االق ـت ـصـ ّ
ـاديــة واسـتـعـمــال ال ـق ـ ّـوة م ـتــازمــان.
ّ
الخفية للسوق
هو يقول بصفاقة« :إن اليد
ّ
الخفية».
ال يمكن أن تعمل من دون القبضة
ّ
(من مقالة له في  ٢٨آذار،ع ــام « ،١٩٩٩مجلة
ن ـي ــوي ــورك ت ــاي ـم ــز») .وي ـض ـيــف أن «مـطــاعــم
مـكــدونــالــدز تحتاج مــن أجــل ازدهــارهــا إلى
مصانع األسلحة» ماكدونال دوغالس .لكن
الـتـنــاقــض يـقــع بــن اإلص ـ ــرار عـلــى طــواعـيــة
ّ
ّ
األميركية ،حيث أن هناك
العاملية
السيطرة
ّ
رسمية
َمن أطلق وصف «استعمار بدعوات
مـ ــن ق ـب ــل دول» ،وب ـ ــن ه ـ ــذه الـ ـح ــاج ــة إل ــى
القوة ونشر ّ
استعمال ّ
القوات في كل القارات
(وفي الفضاء الخارجي).
ّ
ّ
األميركية أيضًا من
اإلمبراطورية
وتعاني
ت ـنــاقــض ب ــن أه ــداف ـه ــا امل ـع ـل ـنــة ،م ــن خــدمــة
ّ
ّ
الحريات ،وبني حروبها
اإلنسانية إلى نشر
ّ
ّ
املشتعلة وفرضها إرادتـهــا بالقوة .ويميز
م ــاك ـي ــل مـ ـ ــان ،فـ ــي ك ـت ــاب ــه «اإلمـ ـبـ ــراطـ ـ ّ
ـوريـ ــة
ّ
املتهافتة» ،بني حقبة من الهيمنة األميركية
ك ــان ــت ف ـي ــه س ـي ــادت ـه ــا «م ـق ـب ــول ــة» وح ـق ـبــة
ج ــدي ــدة ت ـف ــرض فـيـهــا أم ـيــركــا سـيــاســاتـهــا
بـ ــ«ف ـ ّـوه ــات املـ ـ ــدافـ ـ ــع»(.ص )١٥٢ .ل ـكــن هــذا
التفريق يهمل اإلنجاز األميركي في صنع
عالم كما تريده أميركا ،ثم اعتبار هذا العالم
ّ
عطية لــإنـســانـ ّـيــة .فــرضــت أمـيــركــا إرادتـهــا
لهم
عـلــى ال ـيــابــان وع ـلــى أملـ ّـان ـيــاّ ،وصـنـعــت ّ
وقررت َمن يحق
دستورًا وأنظمة سياسية
ّ ّ
له الحكم هناك َ
ومن ال يستحق إل اإلقصاء
(تمامًا كما فعلت فــي الـعــراق وأفغانستان
في هــذا الـقــرن) ثم اعتبرت أن التحالف مع
الـنـظــم ال ـتــي صنعتها ّدل ـيــل عـلــى أعمالها
ّ
ّ
إمبراطورية
الخيرية .لكن كيف توفق بني
ّ
ّ
فائقة اإلنسانية (في مزاعمها وادعاءاتها)
ّ
األميركية املنتشرة في
وواقــع من الحروب
ّ
(وبمسميات مختلفة ،من «الحرب
كل العالم
عـلــى اإلرهـ ــاب» — وال ـتــي جــذبــت إلـيـهــا ،يا
لـلـمـفــارقــة ،بـعــض خـصــومـهــا وأعــدائ ـهــا —
إلــى «ال ـحــرب على امل ـخ ـ ّـدرات» إلــى «الـحــرب
ع ـلــى ال ـقــرص ـنــة ف ــي ال ـق ــرن األف ــري ـق ــي» إلــى
ّ
الفكرية»؟ وحــروب
«الـحــرب على القرصنة
ّ
أم ـي ــرك ــا ت ـص ـبــح ح ــروب ــا ع ــامل ــي ــة تـعـتـنـقـهــا
دول العالم قاطبة ،تحت طائلة العقوبات
ّ
ّ
االقتصادية .ثم كيف يمكن أن
العسكرية أو
ُ ّ
ّ
ّ
توفق اإلمبراطورية بني حروبها اإلنسانية
واستهدافها ألبناء وبنات دين واحد فقط؟
وت ـج ـت ــرح اإلمـ ـب ــراط ـ ّ
ـوري ــة وس ــائ ــل ج ــديــدة

مـ ــن أجـ ـ ــل تـ ـس ــوي ــغ م ـش ــاري ـع ـه ــا وف ــرض ـه ــا
ح ـ ــول الـ ـع ــال ــم .إذا ك ـ ــان ن ـش ــر الـ ـح ـ ّ
ـري ــة هــو
ال ـخــدعــة ال ـقــدي ـمــة ـ ال ـج ــدي ــدة ،ف ــإن «ح ـقــوق
اإلن ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــان» هـ ـ ــي الـ ـ ـخ ـ ــدع ـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي أتـ ــاحـ ــت
ّ
األميركية انتهاج ما أسماه أريك
للحكومة
ّ
هوبسباوم بـ«إمبريالية حقوق اإلنـســان».
ّ
اإلمبريالية تفيد على أكثر من صعيد:
هذه
ّ
ّ
هــي تـقــلــل مــن وحـشــيــة االسـتـعـمــار الغربي
(أو اإلسرائيلي) ألنها ،في تقارير منظمات
ّ
الغربية ،توازي بني املعتدي
حقوق اإلنسان
ّ
ّ
والضحية .يعلم العدو اإلسرائيلي اليوم أن
ّ
ّ
ّ
«منظمة العفو الدولية» ومنظمة «هيومن
ّ
ّ
رايتس ووتــش» 4ستقلل من وطــأة وحشية
عــدوانــه ألنـهــا ستطلع بتقارير ّ تــديــن فيها
ّ
الضحية ،ما يخفف من وقع
«جرائم حرب»
ّ
ّ
التقارير عن جرائم حرب العدو .وإمبريالية
حـ ـق ــوق اإلنـ ـ ـس ـ ــان ت ـك ـس ــر الـ ـ ـح ـ ــدود وت ـن ـفــي
ّ
ّ
اتفاقيات «سالم وتسفليا»
صوابية وجواز
فــي عــام  ،١٦٤٨الـتــي أرســت منطق سـيــادات
ّ
ّ
األميركية فــي القرن
ال ــدول .إن كــل الـغــزوات
ّ
الحالي استعانت بحجج «إمبريالية حقوق
اإلن ـس ــان» .لـكــن هـنــا تـقــع اإلم ـبــراطـ ّ
ـوريــة في
ورط ــة :هــي ،باستعانتها لخطاب وقــوانــن
حـ ـق ــوق اإلنـ ـ ـس ـ ــان ،ت ــدي ــن ن ـفـ َـس ـهــا بـنـفـسـهــا
ّ
وتسلم أعداءها الوسائل ملعارضتها ورفض
حروبها بالقانون الدولي ملا تفعله هي من
خ ــروق لحقوق اإلن ـســان والـقــانــون الــدولــي.
ّ
األميركية هذا العائق
لكن تتجاوز الحكومة
ّ
(بالقوة أو الرشوة أو
عبر منع الحكومات
تـحــت ط ــوائ ــل ال ـع ـقــوبــات االق ـت ـص ـ ّ
ـادي ــة) من
ّ
ّ
الدولية
الجنائية
تقديم شكاوى في املحكمة
ّ
تتخصص بمحاكمات الرجل األبيض
(التي
ضد السود من مجرمي الحرب املفترضني.)5
ّ
اإلمبراطورية أنها فشلت في فرض
ومعضلة
ّ
ّ
العسكرية بالقوة .هي اجتاحت — في
إرادتها
السنوات املاضية فقط — العراق وأفغانستان
وسـ ــوريـ ــا وهـ ــي خ ــاض ــت وتـ ـخ ــوض ح ــروب ــا
ّ
سرية في مالي والصومال واليمن وباكستان
ّ
ّ
ول ـب ـن ــان .وك ــل ـم ــا ف ـش ـلــت اإلمـ ـب ــراط ــوري ــة فــي
ّ
غــزواتـهــا كــلـمــا اقتنعت ب ــأن الـحــل يكمن في
زيــادة عــدد وعديد قـ ّـوات االحتالل األميركي.
أوب ــام ــا ك ــان ق ــد وع ــد ب ــأن ــه سـيـنـهــي ال ـحــرب
األمـيــركـ ّـيــة فــي ال ـعــراق وأفـغــانـسـتــان ،ثــم َ عــاد
وأم ــر ب ــزي ــادة ق ــوات االح ـت ــال هـنــاك َ
ومــنـ َـحــه
ّ
بــروز «داع ــش» حـ ّـجــة إلرس ــال ق ـ ّـوات أميركية
م ـ ّـرة ثانية إلــى ال ـعــراق (وبـمــوافـقــة الحكومة
ّ
التي شكلها االحـتــال على مقاسه الطائفي
ال ـغــرض) .وتــرامــب ي ــدرس اقـتــراحــا مــن وزيــر
دفــاعــه لــزيــادة عــدد قـ ّـوات االحـتــال األميركي
في أفغانستان — مـ ّـرة أخــرى — فيما تــزداد
رق ـع ــة األراض ـ ـ ــي ال ـخــاض ـعــة ل ـن ـفــوذ طــال ـبــان.
وه ــذه ال ــزي ــادات فــي نـشــر ال ـق ـ ّـوات بــاإلضــافــة
ّ
للميزانية
ترامب
إلــى الــزيــادة التي اقترحها
ّ
ال ـع ـس ـك ـ ّ
ـري ــة األم ـي ــرك ـ ّـي ــة ق ــد ت ـح ــق ــق ن ـب ــوءات
ّ
بــول كنيدي عــن مــآل اإلمـبــراطــوريــات وبداية
انهيارها.
ّ
ّ
داخلية
وقــد تكشف جانب آخــر عــن نتائج
ّ
ّ
األميركيني
األميركية .إن املحاربني
للحروب
الـ ـع ــائ ــدي ــن إلـ ـ ــى أمـ ـي ــرك ــا يـ ـنـ ـج ــذب ــون إل ــى
ّ
ّ
املتطرفة .وفــي تقرير
العنصرية
الحركات
ل ـ ــ«وزارة األم ــن الــداخـلــي» عــن الــزيــادات في
ّ
ّ
ّ
العنصرية
منظمات
عضوية الـ«كالن» (أي
البيضاء) منذ عام  ١٨٦٠إلى اليوم أن عودة
املحاربني من الحروب (ويبلغ عددهم اليوم
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حوار طرشان؟
نحو  ٢,٤مليون) ترتبط أكثر من أي عامل
ّ
آخ ــر بــالـعـضـ ّ
العنصرية
ـويــة فــي املـنـظـ ّـمــات
البيضاء .وهذا العامل االنشطاري في جسم
املجتمع األميركي ،الذي تفاقم بعد انتخاب
ّ
رئيس أسود شكل ماليني البيض في دينه
ّ
ّ
وجنسيته وانتمائه ،يزيد من حدة االنقسام
فـ ــي ال ـ ــداخ ـ ــل األم ـ ـيـ ــركـ ــي .أي أن الـ ـح ــروب
ّ
األميركية املتزايدة تـ ّ
ّ
ـؤدي إلى توتر وعنف
ّ
عــاملــي وداخ ـلــي (ف ــي ال ــوالي ــات األمـيــركــيــة).
ّ
الجمهوريني منذ عام  ١٩٨٠زاد من
وصعود
ّ
حـ ّـدة الـصــراع حــول صالحية الحكومة في
ّ
الحد ّمن انتشار السالح الــذي يــراه اليمني
ُ َ
دستوري ال ينازع .وكان ألكسس دو
أنه حق
ّ
ّ
«الديموقراطية
توكفيل قد حــذر في كتابه
في أميركا» (في القرن التاسع عشر) من أن
االنـشـطــار العنصري بــن البيض والـســود
يـشـ ّـكــل خ ـط ـرًا عـلــى مـسـتـقـبــل الـجـمـهـ ّ
ـوريــة،
وهذا االنشطار ازداد في ظل تفاقم الخالف
ّ
املكسيكية.
بني البيض وبني ذوي األصول
ّ
الديموقراطية فهي األخطر على
أمــا عقدة
ح ـي ــاة اإلمـ ـب ــراط ـ ّ
ـوري ــة .إن ان ـت ـخــاب تــرامــب
م ــن خ ـ ــارج امل ـ ّ
ـؤس ـس ــة الــرس ـم ـيــة ال ـحــاك ـمــة،
ُ ّ
الـتــي تـجــنــد ال ــرؤس ــاء مــن صــف املحافظني
فــي ال ــوالي ــات أو مــن صــف أع ـضــاء مجلس
ال ـش ـيــوخ أو مـجـلــس الـ ـن ـ ّـواب ،فــاقــم مشكلة
الـ ـحـ ـك ــم فـ ــي أم ـ ـيـ ــركـ ــا .إن مـ ـس ــار ال ـه ـي ـم ـنــة
ّ
ّ
العاملية ال ق ـ َ
ـرار للرئيس فيه إال
األميركية
ّ
في ما يتعلق بحمايته وزيادته أو إحداث
تغييرات طفيفة فـيــه .إن وع ــود أوبــامــا في
الـسـيــاســة ال ـخــارجـ ّـيــة وال ــدف ــاع كــانــت مثل
ْ
للرجلي على تحقيق
وعود ترامب :ال قدرة
ّ
اإلمبراطورية ال تسمح حتى
وعودهما ألن
للرئيس بتغيير مسار ّ
ّ
اإلمبراطورية
تطور
ّ
ّ
ونموها .مشكلة ترامب التي ال حل لها هي
ّ
ّ
ّ
أنه استفز الهيئة العسكرية ـ االستخبارية
ال ـح ــاك ـم ــة الـ ـت ــي تـ ـب ــرز أكـ ـث ــر مـ ــن أي وق ــت
ّ
مضى كــإدارة التحكم بالعالم بالنيابة عن
ّ
ّ
األميركية .والتسريبات اليومية
الحكومة
ضد ترامب ال سابق لها ،مع أنه حنث بكل
وعـ ــوده ف ــي الـسـيــاســة ال ـخــارجـ ّـيــة م ــن أجــل
ّ َ َ
الـتــوافــق مــع الـتـ ّ
(عــكـ َـس
ـوجـهــات التقليدية
ّ
ترامب في سياسته مواقف تاريخية له في
نقد الـ«ناتو» والنظام السعودي واليابان
َ
وال ـصــن ،كـمــا ان ــه َعــكـ َـس نهجه التاريخي
ّ
في االنكفاء في السياسات الخارجية) .إن
ّ
ّ
األميركية ليس رئيسًا
الجمهورية
رئيس

لم يكن العالم منذ الحرب
الباردة يواجه خطر المحرقة
ّ
النووية كما يواجهه اليوم

عاديًا .هو من ناحية أقوى رئيس في العالم
من حيث السلطات املتاحة أمامه خصوصًا
ّ
الخارجية لكنه أسير
في الدفاع والسياسة
الـضــوابــط والـثــوابــت الـتــي تحيط بتسيير
إمبراطورية ال يستطيع فرد واحد أن ّ
ّ
يغير
ّ
مسارها .والتضارب بني ترامب ومجمعات
االس ـت ـخ ـب ــارات وال ــدف ــاع ه ــو — ف ــي معنى
مــن املـعــانــي ـ ـ ت ـضــارب بــن الــديـمــوقــراطـ ّـيــة
واإلم ـب ــراط ـ ّ
ـوري ــة .أي َ إن الـنــاخــب األمـيــركــي
يستطيع أن يقترع ملن يشاء على أن يلتزم
الفائز بضوابط ومـحــاذيــر مفروضة عليه
قبل أن يصل إلى الحكم.
لم يكن العالم منذ الحرب الباردة يواجه خطر
ّ
النووية كما يواجهه اليوم .اإلعالم
املحرقة
العربي ينقل دعاية أميركا بحذافيرها عن
مـجـنــون يحكم كــوريــا الـشـمــالـيــة ،ويتناقل
ال ـش ـب ــاب ال ـع ــرب ــي ع ـلــى ّ وس ــائ ــل ال ـتــواصــل
االجـتـمــاعــي أخ ـبــارًا ملفقة (غــالـبـهــا صــادر
ّ
السياسية
عن مصنع األكاذيب واإلشاعات
في مخابرات كوريا الجنوبية النشطة) عن
العادات والجرائم الغريبة لكيم جون أون.
حاكم الدولة الــذي ّ
ّ
النووية
يهدد باملحرقة
— أي ترامب — وتدمير شعب دولة بكامله
ّ
ّ
واإلمبراطورية تسمح
يتمتع برجاحة عقل؟
بالجموح العسكري أقــل من جموح السلم.
أي إن قــدرة الرئيس األميركي على مساملة
األعــداء أصعب بكثير من خلق أعــداء جدد.
ّ
ّ
العسكرية (التي تصل إلى حدود
وامليزانية

التريليون دوالر لــو جمعنا نفقات الدفاع
مــع نفقات االسـتـخـبــارات مــع نفقات أخــرى
غير معروفة) تحتاج إلى الحفاظ على حالة
ّ
ْ
ّ
مستمرين.
عاملي ْي
توتر وخوف
ال نقرأ — في اإلعالم العربي أو الغربي —
أخ ـبــارًا عــن أس ـبــاب معقولة لـخــوف كــوريــا
الشمالية وحــاجـتـهــا إل ــى س ــاح رادع ضد
ال ــدول ــة الــوح ـيــدة ال ـتــي ا ّسـتـعـمـلــت الـســاح
ال ـ ـنـ ــووي والـ ـت ــي ال تـ ـت ــوق ــف ع ــن ال ـت ـهــديــد
بــاس ـت ـع ـمــالــه .ل ـيــس ه ـن ــاك ِم ــن تـشـكـيــك في
ّ
األميركية بجدوى السالح النووي
الثقافة
ّ
أو بــأخــاقـ ّـيــة ق ــرار رمــي قنابل نــوويــة على
الـ ـي ــاب ــان .إن رمـ ــي ت ـه ـمــة ال ـش ـيــوعـ ّـيــة (كـمــا
تـهـمــة «اإلره ـ ـ ــاب» الـ ـي ــوم) ل ــم ت ـكــن مـ ّ
ـوجـهــة
فـقــط ضــد حــامـلــي الـعـقـيــدة الـيـسـ ّ
ـاريــة فقط
بــل أيضًا ضــد كــل َمــن كــان حماسه للقنبلة
ّ
الهيدروجينية ناقصًا (كما يقول إيمانويل
ّ
ّ
والرستني في «انحدار القوة األميركية»،ص.
 .)٢٠٠ال ـخ ــوف م ــن ك ــوري ــا الـشـمــالـيــة الـتــي
ـن الـســاح ال ـنــووي إال دفــاعــا يصبح
لــم تـقـ ِ
ّ
األميركية
عقالنيًا فيما الـخــوف مــن الـقــوة
املخيفة يصبح ضربًا من الجنون .أميركا
ّ
«دم ـ ـ ـ ــرت» — ب ـم ـص ـط ـل ـحــات وزيـ ـ ــر ال ــدف ــاع
األمـيــركــي ،جيمس ماتس —  ٢٠باملئة من
ّ
سكأن كوريا الشمالية في الحرب الكورية
ّ
االستراتيجية
(ه ــذا بــاعـتــراف قــائــد قـيــادة
الـجـ ّ
ـويــة خــال ال ـحــرب ،كــرتــس لــومــي ،الــذي
ّ
ّ
مدني
ياباني
حــرق في يــوم واحــد ١٠٠٠٠٠
ف ــي الـقـصــف «االس ـتــرات ـي ـجــي عـلــى طوكيو
ّ
العاملية الثانية) .وهي رمت من
في الحرب
الـقـنــابــل وال ـصــواريــخ عـلــى عــرقـهــا األصـفــر
أكـثــر مما رمــت على كــل أوروب ــا فــي الحرب
ال ـع ــامل ـ ّـي ــة ال ـث ــان ـي ــة .دي ـ ــن رس ـ ــك اعـ ـت ــرف أن
أمـيــركــا قصفت «ك ــل مــا يـتـحـ ّـرك فــي كــوريــا
الـشـمــالـيــة ،وك ــل ط ــوب ف ــوق آخ ــر» .وبعدما
املدنيةّ ،
ّ
دمــرت القاذفات
نفدت كل األهــداف
ّ
األمـيــركـ ّـيــة االسـتــراتـيـجــيــة ال ـس ــدود املائية
والكهربائيةُ ،متسببة بفيضانات ُ
ّ
ومبيدة
ل ـل ـم ــزروع ــات( .راجـ ـ ــع م ـقــالــة ب ـلــن ه ـ ــاردن،
ّ
األميركية التي لن تنساها
«جريمة الحرب
ّ
الشمالية» ،فــي «واشنطن بوست»،
كــوريــا
ُ
ّ
 ٢٥آذار .)٢٠١٥ ،أما اتفاقات سلمية مفترضة
مع كوريا الشمالية ،فــإن ثقة الحكومة في
ّ
بيونغ بيانغ بها قليلة بعدما أخلت أميركا
ف ــي عـهــد كـلـيـنـتــون بــاتـفــاقـ ّـيــة ســابـقــة (كـمــا
ّ
أخلت باتفاقيات مع العراق وليبيا ،قبل أن
ّ
ْ
تقلب نظاميهما ،وها هي إدارة ترامب تخل
ّ
ّ
النووية مع إيران).
باتفاقية الطاقة
ّ
ّ
ال ،ل ــم ي ـحــن أج ــل اإلم ـب ــراط ــوري ــة األم ـيــركــيــة.
ال ،هــي ال تـعــانــي مــن نــزعــات حـشــرجــة املــوت
األخير .هي تدخل في حقبة جديدة قد تكون
ّ
وحدانية
أكثر جنونًا من قبل .واإلصرار على
السيطرة الـعــاملـ ّـيــة واالسـتـهـجــان اإلمبريالي
ل ـلــرفــض وامل ـق ــاوم ــة الـ ــذي تــواج ـهــه ال ـحــروب
األمـيــركـ ّـيــة فــي بــادنــا (بــالــرغــم مــن مناصرة
ّ
ليبراليي أعمدة صحف األمــراء) سيزيد على
ْ
األرجح من منسوب العنف في الطور املقبل من
ّ
ّ
شخصية الرئيس
اإلمبراطورية (وهنا ال تهم
ألن جرائم حرب بوش أو أوباما أو ترامب ال
تختلف إال فــي الـكــم ال فــي ال ـنــوع) .واملخيف
أن ب ــروز م ـعــارضــات عــاملـ ّـيــة ومـنــافـســات من
ّ
ّ
عاملية أخــرى يمكن أن يزيد من التفلت
قــوى
اإلمبراطوري الوحشي للواليات املتحدة .لكن
ُ
دروس التاريخ البعيد والقريب تجمع على
ّ
العسكرية ال ِّ
يعمر.
أن فــرض اإلرادة بــالـقـ ّـوة
ّ
ُيسأل عن ذلك غزاة سابقون مروا في بالدنا.

هوامش:
1ـ املـ ّ
ـؤرخ اليميني املعروف وهــو من دعــاة املجاهرة
اإلمبراطورية ّ
ّ
(النيرة ،في عرفه) ألميركا.
بالطبيعة
ّ
«اإلمبراطورية :صعود وانحدار النظام
2ـ راجع كتاب
ّ
البريطاني العاملي ودورس للسلطة العاملية».
ّ
اإلنكليزية التي استعملها ترامب يجب أن
3ـ الكلمة
َُ
تترجم هنا بـ«الغضب اإللهي» وليس الغضب العادي
(البشري).
ّ
منظمة «هيومن رايتس ووتــش» هي األخطر
4ـ إن
ً
ألنـهــا األغ ــزر تـمــويــا واألك ـثــر تــأثـيـرًا واألقـ ــرب إلــى
ّ
ّ
األميركية ،خصوصًا أن بعض موظفيها
الحكومة
ّ
يـتــداولــون فــي الحكم فــي اإلدارات األمـيــركــيــة .وهــذه
امل ـن ـظـ ّـمــة ه ــي األك ـث ــر ح ــرصــا ع ـلــى م ـصــالــح ال ـع ـ ّ
ـدو
ّ
الدعائية.
اإلسرائيلي
5ـ طبعًا ،يستطيع مـجــرم الـحــرب امل ــدان أن يحظى
بغفران أميركي مقابل الطاعة ،كما حصل في حالة
طاغية السودان.
*كاتب عربي
(موقعه على اإلنترنت:
)angryarab.blogspot.com

كمال هاني
قد ال نعترض من حيث املبدأ على انعقاد لقاء حواري
ً
اق ـت ـصــادي بــدعــوة مــن رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة ،اسـتـكـمــاال
ّ
ملناقشة ما أقـ ّـره مــؤخـرًا املجلس النيابي  -املفتقد إلى
ّ
واملمدد له تكرارًا  -من قوانني وإجراءات تتعلق
الشرعية
تمويلها ،بعد خمس
ومصادر
والرواتب
الرتب
بسلسلة
ّ
سـنــوات مــن «الــرقــص على الجليد» والتقلب العشوائي
في املواقف الرسمية .ولكن العجالة التي ّتم فيها تنظيم
هــذا الـلـقــاء واالستنسابية فــي تحديد الئـحــة املدعوين
واملواقف والنقاشات الخالفية التي ّ
سربت عنه توحي
ّ
كلها بأن الحوار لم يكن ّ
جديًا بل كان أقرب إلى «حوار
طرشان» منه إلى حوار حقيقي وواعد .وبصرف النظر
عن النوايا الحسنة التي ّروج لها بعض أطراف الحكم في
مناسبة انعقاد هذا اللقاء ،فإنه من املفيد التوقف وإن
بصورة مختصرة عند بعض أبرز الوقائع واملؤشرات
التي تؤكد طغيان أجواء الطرش والالفعالية.
بداية ،إن التدقيق في الئحة املدعوين يطرح العديد من
ّ
التساؤالت املشروعة .فمعظم هؤالء هم إما وزراء يمثلون
أط ــراف الحكم األســاسـيــن الــذيــن يتحملون مسؤولية
تفاقم حالة الضياع العام في مواجهة األزمة االقتصادية،
أو جـمـعـيــات اقـتـصــاديــة ومـهـنـيــة غـيــر حـكــومـيــة تــدور
أساسًا في فلك التحالف العضوي بني رأس املال الكبير
ّ
وهذه األطراف الحاكمة بالذات ،أو ممثلون لهيئات عامة
وشبه عامة متوقفة فعليًا عن العمل ،كما هو حال لجنة
املؤشر التي ال يعرف عنوانها وال يسمع صوتها إال كل
خمس أو عشر سـنــوات ،أو كذلك املجلس االقتصادي
واالجتماعي الــذي انتهت واليته منذ أكثر من عقد من
الزمن من دون أن تبادر الحكومة إلــى تجديد انتخاب
أو تعيني هيئاته .أمــا أصـحــاب «ال ــرأي اآلخ ــر» املعنيون
بشكل مـبــاشــر بحيثيات ونـتــائــج مـ ــداوالت ه ــذا اللقاء
ال ـح ــواري – كــاملـتـقــاعــديــن أو جـمـعـيــات املستهلكني أو
جمعيات االقتصاديني غير الرسمية أو أطياف الحركة
النقابية واملنظمات املدنية واملراصد الفكرية والقانونية
املستقلة أو الباحثني االقتصاديني املستقلني وسواهم
 فقد جرى تغييبهم بشكل كامل أو اختير منهم فقطمن ال يزعج القوى الحاكمة بل يعتبر ّ
مطية لها كما هو
حال االتحاد العمالي العام على سبيل املثال ال الحصر.
ثــم مــاذا نقول عــن مــدى االنسجام بــن األه ــداف املعلنة
لهذا اللقاء وأهــدافــه املضمرة ،وعــن محاوالت املقايضة
ً
الجارية فعال بني هذه األهداف وتلك؟ الخطاب الرسمي
ّ
ّ
املتعدد املصادر يشدد تكرارًا في العلن على أن الغاية
األساسية من انعقاده هو تصحيح وترشيد اإلجراءات
التي سبق إقــرارهــا حــول السلسلة ومصادر تمويلها،
وبخاصة ما يتعلق منها باالزدواج الضريبي وصناديق
الـتـقــاعــد ومـطــالــب ال ـقــوى األمـنـيــة ورب ـمــا أيـضــا القطاع
ًّ
السياحي .غير أن الواقع امللموس يشير إلى أن كل من
أطراف الحكم كان وما زال يتسابق «من تحت الطاولة»
ّ
عـلــى مـحــاولــة تــوظـيــف ه ــذا امل ـلــف الـحـيــوي – وتوظيف
م ــا ق ــد ي ـطــرأ عـلـيــه م ــن ت ـعــديــات جــزئ ـيــة الح ـقــة  -في
خدمة أغــراضــه السياسية املباشرة املرتبطة باملعركة
ّ
االنتخابية النيابية املوعودة ،خصوصًا بعد تمكن هذه
ّ
وموحدة ،من إزاحــة القيادة السابقة
األطــراف ،مجتمعة
لهيئة التنسيق النقابية ملنعها من قطف ثمار جهودها
في انتزاع السلسلة .وبكالم أوضح فإن املقصود بهذه
األغ ــراض السياسية بالتحديد هــو اإلي ـحــاء الــى مئات
األلــوف من اللبنانيني بأن املنافع والخيرات التي سوف
ّ
توفرها لهم السلسلة – ّأيًا كان حجمها الفعلي وقدرتها
على التعويض عن أضرار التضخم املتراكم منذ أواسط
التسعينياتّ ،
وأي ــا كــانــت م ـصــادر تمويلها  -هــي في
األساس من صنع هذا الزعيم اللبناني أو ذاك ،من دون
إع ــارة االهتمام فعليًا ملسألة حجم ونــوع اإلصــاحــات
االقـتـصــاديــة املـلـ ّـحــة الـتــي ك ــان ينبغي أن تــرافــق إق ــرار
الـسـلـسـلــة وت ـ ّ
ـؤس ــس بــالـتــالــي ال ـقــاعــدة لـلـعـهــد الـجــديــد،
ف ــي وق ــت ت ـت ـعـ ّـزز ف ـيــه م ــن ك ــل ح ــدب وصـ ــوب مـخــاطــر
ال ـس ـي ـنــاريــوهــات االق ـت ـصــاديــة واالج ـت ـمــاع ـيــة الـكــارثـيــة
املحيطة بالبلد (بحسب ما تشير اليه جهات ّ
عدة ،دولية
ومحلية).
ّ
نعم ،كان في إمكان هذا اللقاء الحواري أن ال يتسم بهذه
ّ
الـقــدر مــن الـخــفــة والـتـسـ ّـرع وأن يـكــون – فــي ظــل العهد
الجديد  -أكثر جدية ومسؤولية واحترامًا لعقول الناس
في تعاطيه مع مخاطر األزمة ،لو ّ كانت الئحة املدعوين
ً
أكثر توازنًا وتمثيال ،و ّلــو جــاء كــل من هــؤالء املدعوين
ً
باقتراحات جريئة ومعللة ملعالجة جذور األزمة بدال من
استمرار االرتهان الرسمي لسياسات االرتجال والترقيع
والغوص في القشور .ومن ضمن هذه االقتراحات ،كان
يمكن على سبيل املثال ّ
تصور اآلتي:
ـ ـ أن يعرض فريق الحكمّ – بــدايــة – للظروف الوطنية
العامة التي ينعقد في ظلها اللقاء ،ويضع في ضوئها
تصوره ّ
ّ
املحدد لشروط ومتطلبات النجاح في املواجهة
الـعـسـكــريــة الـتــي تنتظر الـلـبـنــانـيــن بــن لـحـظــة وأخ ــرى
في منطقة البقاع الشمالي ضد داعــش .هــذه املجموعة

اإلرهابية التي استباحت األراضي اللبنانية وزرعت فيها
ّ
متسببة باستشهاد
القنابل املوقوتة واألحزمة الناسفة
والعسكريني اللبنانيني وبخطف
املـئــات مــن املــواطـنــن ّ
العشرات منهم؛ وأن يتولى هذا الفريق بالتحديد إبراز
موقفه السياسي ّ
املوحد واملنسجم من كافة مندرجات
ه ــذه امل ــواج ـه ــة ،الـسـيــاسـيــة والـعـسـكــريــة واالجـتـمــاعـيــة
وال ـل ــوج ـس ـت ـي ــة؛ وأن يـ ـح ـ ّـدد ب ـش ـكــل خـ ــاص ال ـت ــزام ــات ــه
اإلنـمــائـيــة املـلـمــوســة ت ـجــاه أهــالــي عــرســال ال ـتــي دفعت
أغلى التضحيات على مــدى خمس سـنــوات متواصلة
من املعركة مع اإلرهــاب ،وأن يؤمن كل مقومات العيش
والصمود الشعبي ألهالي رأس بعلبك والقاع من مياه
وكهرباء وخدمات عامة ،ويطالب نتيجة لهذه الحاجات
امللحة الهيئات االقتصادية بتحمل مسؤولياتها الوطنية
واملساهمة فــي تمويل هــذه املـعــركــة ،ويعمل مــن جهته
أيضًا على تضمني هــذه االلتزامات بصراحة ووضــوح
ّ
مخصصات اإلنفاق العام املشمول في موازنة
في منت
عام .2017
ـ ـ أن يـقـ ّـدم حــاكــم مـصــرف لبنان مطالعة يقترح فيها
خفض معدالت الفائدة املرتفعة بمعدل  ،%1آخ ـذًا في
االعـتـبــار ال ـظــروف املــالـيــة االسـتـثـنــائـيــة الـتــي تـمـ ّـر فيها
ّ
الـبــاد ،وه ــذا مــا كــان وف ــر نحو  750مليون دوالر من
تكاليف خدمة الدين العام (أي ما يوازي تقريبًا إجمالي
كلفة السلسلة!)؛ أو أن ّ
يقرر فرض مساهمات حكومية
في رأس ّمال املصارف توازي قيمة األرباح االستثنائية
ال ـتــي تـحــقـقــت ل ـهــا ج ـ ـ ّـراء ال ـه ـنــدســات املــال ـيــة املـتـعــاقـبــة
(كما فعل الرئيس أوباما مع املصارف األميركية التي
أفلست غــداة أزمــة عــام )2008؛ أو أن يدعو الــى اعتماد
شطور تصاعدية في الضريبة على الفوائد املصرفية
والتحسني العقاري ،كما هي الحال في غالبية البلدان
ّ
نتشدق بالتماثل معها.
الرأسمالية التي
ـ ـ أن يأتي وزير املال وبني يديه مشروع واضح العتماد
شطور تصاعدية في معدالت الضريبة على التحسني
ال ـع ـقــاري ،صــونــا ملـصــالــح صـغــار ومـتــوسـطــي املالكني
وتركيزًا للعبء الضريبي املستحدث على كبار املالكني؛
أو أن يقترح نظامًا ضريبيًا خــاصــا ّ
يطبق على كبار
ّ
املـكــلـفــن عـلــى غ ــرار مـ ّـا هــو مـعـمــول بــه فــي الـكـثـيــر من
ّ
البلدان؛ أو أن ّ
يقرر سلة محددة من التدابير امللموسة
لضبط الهدر في عدد من املرافق العامة ،على أن تشمل
هذه التدابير باألولوية املرافئ واملنطقة ّ
الحرة في املطار
وإدارة املـمـتـلـكــات ال ـعــامــة وال ـت ـحــويــات املـمـنــوحــة الــى
الجمعيات غير الحكومية والى املدارس الخاصة املجانية؛
أو أن يوقف أو على األقــل يضبط اإلعـفــاءات الضريبية
ّ
غـيــر امل ـح ــدودة الـتــي تتمتع بـهــا مــؤسـســات ومـشــاريــع
األوقاف الدينية منذ عقود ،من دون حسيب أو رقيب.
ـ ـ أن يبادر وزيــر التربية إلــى اقـتــراح مشروع استباقي
لتطوير وتفصيل مجمل جوانب عمل لجان األهــل في
ً
امل ــدارس الـخـ ّـاصــة (ب ــدال مــن اسـتـمــرار العمل بالقانون
الحالي املتخلف وغير القابل للتطبيق لغياب املراسيم
التنظيمية) ،بما يسهم في ضبط الــزيــادات العشوائية
فــي األق ـســاط املــدرسـيــة فــي املـ ــدارس الـخــاصــة الـتــي قد
تـكـ ّـر سبحتها بعد تنفيذ السلسلة الـجــديــدة للرواتب؛
أو أن يضع خطة متكاملة إلعادة تجميع فروع الجامعة
الـلـبـنــانـيــة ف ــي امل ـجـ ّـمـعــات الـجــامـعـيــة الــرئـيـسـيــة الـثــاثــة
التي كــان لحظها املخطط التوجيهي لترتيب األراضــي
اللبنانية ،بالتزامن مع تعزيز استقاللية إدارة الجامعة
اللبنانية وضبط وتطوير املعايير املتعلقة بنوعية الجسم
الـتـعـلـيـمــي ال ـجــام ـعــي ب ـع ـي ـدًا ع ــن ع ــاق ــات املـحــاصـصــة
والزبائنية.
ـ ـ أن تتقدم وزارات العمل والشؤون االجتماعية والصحة
والـ ـع ــدل – إض ــاف ــة إلـ ــى ال ـص ـن ــدوق ال ــوط ـن ــي لـلـضـمــان
االجتماعي واملؤسسة العامة لإلسكان – برؤية عامة
ورزم ــة مــن املـشــاريــع املتكاملة والقابلة للتنفيذ خالل
السنوات الثالث القادمة حول املوضوع املتعلق بتعزيز
وت ـط ــوي ــر ك ــل م ـن ــدرج ــات م ـف ـهــوم األج ـ ــر االج ـت ـمــاعــي،
بما يشمل :تــأمــن الصحة للجميع ،وتــوفـيــر اإلسـكـ ّـان
الشعبي للفئات الفقيرة وما دون املتوسطة وإيجاد حل
عــادل ملشكلة اإليـجــارات القديمة ،وإقــرار نظام التقاعد
والحماية االجتماعية كبديل لنظام نهاية الخدمة في
القطاع الخاص ،وإنشاء صندوق ضمان البطالة ،وتنفيد
مشاريع للنقل العام داخل املدن وفي محيطها.
ه ــذا غـيــض م ــن فـيــض م ــن امل ـل ـفــات الـحـيــويــة ال ـتــي كــان
ّ
تنكب على
يجب على اإلدارات واملــؤسـســات العامة أن
إعدادها للمناقشة واإلقرار في لقاء مثل اللقاء الحواري
االقتصادي ،بدل استمرار إمعانها في تراشق اإلشارات
الرمزية امللتبسة والـشـعــارات العامة املمجوجة التي ال
تسمن وال تغني من جوعّ .
ومرة أخرى يتأكد لنا كحزب
شيوعي أن املعالجة الفعلية ملثلّ هذه امللفات لن تتحقق
ّ
واملحصن
إال تحت الضغط الشعبي املنظم واملـتــراكــم
ض ـمــن ت ـحــال ـفــات اج ـت ـمــاع ـيــة واس ـع ــة هــدف ـهــا تحقيق
العملية ّ
األعم واألشمل للتغيير الديمقراطي وبناء الدولة
العلمانية.
(افتتاحية مجلة «النداء»)
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«فيلق الرحمن» يدخل «الهدنة» من جنيف

ّ
الجيش يؤمن خطوطه الخلفية لمعركة دير الزور

تتكامل تحركات الجيش
ّ
وحلفائه على محاور البادية لتؤمن
الطريق لهم للتحرك شرقًا نحو دير الزور،
من دون المخاطرة بهجمات مباغتة
ّ
يشنها «داعش» ،بعد إتمام حصاره في
ريفي حمص وحماة .وبالتوازي ،يأتي
دخول «فيلق الرحمن» على خط
«تخفيف التصعيد» ليطرح أسئلة كثيرة
حول طبيعة دوره المستقبلي ومآل
العمليات العسكرية على جبهات يوجد
فيها «الفيلق» جنبًا إلى جنب مع
«جبهة النصرة»

ماتيس يزور
األردن وتركيا
ي ـبــدأ وزي ــر ال ــدف ــاع األم ـيــركــي جايمس
ماتيس جولة في كل من األردن وتركيا،
قبل أن يتوجه إلى أوكرانيا .وأوضحت
وزارة الدفاع األميركية أن الجولة تأتي
في إطار «تأكيد التزام الواليات املتحدة
بــال ـشــراكــة االسـتــراتـيـجـيــة ف ــي الـشــرق
األوسـ ـ ــط وأوروبـ ـ ـ ـ ــا» .وأش ـ ـ ــارت إلـ ــى أن
ماتيس سيلتقي اإلثـنــن املـلــك األردنــي
عبدالله الـثــانــي ،ورئـيــس هيئة األرك ــان
ّ
ليتوجه عقب ذلك إلى
محمود فريحات،
تــركـيــا ،حـيــث يلتقي األرب ـع ــاء الرئيس
رجب طيب أردوغان ،ووزير الدفاع نور
الدين جانكلي ،ووزير الخارجية مولود
جــاويــش أوغـلــو .ولفتت إلــى أن ماتيس
سيؤكد للجانب التركي التزام واشنطن
«الــذي ال يتزعزع» بالتحالف مع أنقرة،
باعتبارها شريكًا استراتيجيًا.
(األناضول)

بعد جهد ميداني مكثف وسريعّ ،
أتم
ال ـج ـيــش الـ ـس ــوري وح ـل ـف ــاؤه خـطــوة
م ـه ـم ــة ضـ ـم ــن ع ـم ـل ـي ــات ـه ــم ل ـت ـحــريــر
البادية والتقدم نحو دير الزور .فبعد
إشراف تلك القوات أول من أمس على
الطريق الرئيسي الواصل بني مناطق
س ـي ـط ــرة «داعـ ـ ـ ــش» ف ــي ري ـف ــي ح ـمــاة
وحمص الشرقيني وبادية دير الزور،
عـ ـ ــادت أم ـ ــس ل ـت ـتــم ال ـح ـص ــار بـشـكــل
كامل على التنظيم ،وتثبت نقاطها
في محيط جبل الفاسدة جنوب شرق
إث ــري ــا .وخـ ــال الـعـمـلـيــة ال ـت ــي عــزلــت
مــا يزيد على  3آالف كيلومتر مربع
مــن مناطق سيطرة «داعـ ــش» ،واكــب
س ــاح ــا الـ ـج ــو ال ـ ـسـ ــوري والـ ــروسـ ــي
الـتـحــركــات األرض ـيــة ،عبر استهداف
ج ـم ـيــع ت ـح ــرك ــات وح ـ ـ ــدات «داعـ ـ ــش»
التي حاولت التحرك باتجاه الشرق
نحو دير الزور.
ويـعـكــس الـجـهــد ال ــذي تــركــز لحصار
الـ ـتـ ـنـ ـظـ ـي ــم اسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة ال ـج ـي ــش
وح ـل ـف ــائ ــه م ـن ــذ م ـع ــارك ـه ــم ف ــي ري ــف
حـلــب ال ـشــرقــي وش ــرق تــدمــر .يومها
استنفرت الـقــوات الجوية ملنع أرتــال
«داعـ ـ ــش» ،ال ـتــي ت ــرك لـهــا «الـتـحــالــف
الـ ـ ــدولـ ـ ــي» بـ ــوابـ ــة الـ ــرقـ ــة ال ـج ـنــوب ـيــة
م ـف ـتــوحــة ،م ــن ال ـت ــوج ــه ن ـحــو أريـ ــاف
حماة وحمص ودير الزور .فعمليات
ال ـج ـي ــش الـ ـت ــي ك ــان ــت (عـ ـل ــى امل ـح ــور
الجنوبي) ال تــزال في التالل الواقعة
شــرق تــدمــر ،كانت ستصبح مغامرة
غ ـيــر مـضـمــونــة ال ـن ـتــائــج ل ــو وصـلــت
تـعــزيــزات «داع ــش» إلــى أط ــراف تدمر
وقاعدة «.»T4
والـ ـ ـي ـ ــوم ،يـ ـخ ــوض ال ـج ـي ــش م ـعــادلــة
ّ
مكملة لتلك املرحلة؛ فتشتيت جبهات
«داع ـ ـ ـ ــش» وم ـح ــارب ـت ــه ع ـل ــى امـ ـت ــداد
البادية ،هدفهما الفعلي هو تحييد
ّ
أي معارك جانبية موازية ملعركة دير
الــزور .ولذلك كان من الضروري عزل
«داعــش» في محيط عقيربات وجبل
الـبـلـعــاس ،وقـطــع خـطــوط إم ــداده في
الـ ـجـ ـب ــال املـ ـمـ ـت ــدة ش ــرق ــا ن ـح ــو جـبــل
ال ـب ـشــري ،وال ـتــي تـحـتــوي تـضــاريــس
جـغــرافـيــة بــالـغــة ال ـق ـس ــاوة .ويـضــاف
إلـ ــى أه ـم ـيــة امل ـع ــرك ــة ل ـل ـت ـحــرك شــرقــا
نحو وادي ال ـفــرات ،تبعات إيجابية
واسعة على اإلنتاج النفطي والغازي،

بدأ معرض دمشق الدولي في دورته التاسعة والخمسين باستقبال زواره مساء أمس ،بعد يوم على افتتاحه الرسمي .وشهدت
الطريق بين مدينة المعارض (طريق المطار) ومدينة دمشق ازدحامًا مروريًا الفتًا ،قبيل ساعات من افتتاح المعرض (أ ف ب)

لكونها ستضمن أمان منطقة الحقول
النفطية املمتدة من تدمر حتى ريف
الــرقــة الـجـنــوبــي .وه ــو مــا قــد يسمح
بعودة سريعة لتلك الحقول إلى دورة
اإلنتاج ،على غرار ما حصل في عدد
من الحقول التي ّ
حررها الجيش في
ريف الرقة قبل أسابيع ،والتي بدأت
عـمـلـيــات إع ـ ــادة ال ـتــأه ـيــل ع ـلــى قسم
منها.
وف ـ ــي غـ ـض ــون ذل ـ ـ ــك ،ف ـ ــرض ال ـج ـيــش
سـيـطــرة نــاريــة عـلــى مـنـطـقــة حميمة
على أط ــراف بــاديــة حمص الشرقية،
وذلـ ـ ـ ـ ــك ب ـ ـعـ ــد تـ ـ ـح ـ ــرك م ـ ـنـ ـ ّـسـ ــق خـ ــال
ّ
اليومني املــاضـيــن ،مكنه مــن تحرير
غ ــال ـب ـي ــة الـ ـ ـت ـ ــال امل ـح ـي ـط ــة بـ ـه ــا مــن

فرض الجيش
سيطرة نارية على
منطقة حميمة في
بادية حمص

الجهتني الغربية والجنوبية .وسوف
يخفف خروج املنطقة من يد «داعش»
ال ـض ـغــط ع ـلــى الـ ـق ــوات ال ـعــام ـلــة على
طــول الجبهة مــن شــرق محطة «»T3
حتى الحدود العراقية ،لكونها شكلت
منطلقًا لهجمات «داع ــش» املـضــادة،
والـتــي ّ
سببت خسائر بشرية كبيرة
في صفوف الجيش وحلفائه ،كما قد
يتيح إطــاق تحرك سريع للسيطرة
عـ ـل ــى م ـن ـط ـق ــة ص ـ ـحـ ــراويـ ــة شــاس ـعــة
تـفـصـلـهــا ع ــن بـ ـل ــدات وادي الـ ـف ــرات،
ب ـ ــوج ـ ــود ت ـغ ـط ـي ــة جـ ــويـ ــة ل ـل ـع ـم ـل ـيــة
ق ــادرة على إعــاقــة تحركات «داع ــش»
ومفخخاته.
وف ـ ـ ـ ـ ــي تـ ـ ـ ـط ـ ـ ــور وافـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق الـ ـ ـت ـ ــوقـ ـ ـع ـ ــات

رحيل

عراب اليسار المثير للجدل :رفعت السعيد حارب الرجعية ّ
ّ
وأيد « 30يونيو»

القاهرة ــ مدحت صفوت
لعل الـثــابــت فــي حـيــاة املفكر والسياسي
املصري رفعت السعيد ( )2017-1932هو
موقفه من التيارات اإلسالموية وجماعات
اإلس ـ ـ ــام ال ـس ـي ــاس ــي ،وخ ــاص ــة جـمــاعــة
«اإلخـ ــوان» ،أو بتعبيره «املتأسلمني» ،إذ
لم يتغير موقفه ولم يهادن يومًا التيارات
الرجعية ،حتى مع وصول محمد مرسي

إلى الحكم عام  ،2012وبدا الرئيس السابق
لـحــزب التجمع أكـثــر شــراســة ومناهضة
لـ«طيور الظالم».
حـيــاة السعيد ال ــذي رحــل عــن عاملنا أول
من أمس عن عمر يناهز  85عامًا ،مثيرة
ل ـل ـجــدل ك ـك ـتــابــاتــه .وق ــد ش ـهــدت تقلبات
ك ـب ـيــرة ج ـ ـ ّـرت عـلـيــه ه ـجــومــا وخـصــومــة
مــن الـتـيــارات السياسية كــافــة ،بمن فيهم
رفاق اليسار مثل رئيس حزب «التحالف
الشعبي االشـتــراكــي» ،عبد الغفار شكر،
الــذي سبق أن شـ ّـن هجومًا على السعيد
وات ـه ـمــه بــالـحـيــاد ع ــن م ـســار «الـتـجـمــع»،
واتهمه املناضل الراحل أبو العز الحريري
ع ــام  2009ب ــ«االن ـخ ــراط فــي مـفــاوضــات
وصفقات في الكواليس وتقديم تنازالت
لـلـحــزب الــوط ـنــي الــدي ـمــوقــراطــي» الـحــاكــم
آنذاك!
الفتى الــذي اعتقل في نهاية األربعينيات
وعمره لم يتجاوز السادسة عشرة ،وصار
أصغر معتقل سياسي حينها ،انضم إلى

ال ـحــركــة الــديـمــوقــراطـيــة لـلـتـحــرر الــوطـنــي
«حــدتــو» خــال عهد جمال عبد الناصر،
وبرز معارضًا شرسًا لسياسات االنفتاح
واتـفــاقـيــة «كــامــب ديـفـيــد» فــي فـتــرة أنــور
ال ـس ــادات .ع ــاش بــا أن ـيــاب فــي الـسـنــوات
العشر األخيرة من حكم حسني مبارك،
وأصبح عضوًا ّ
معينًا في مجلس الشورى
قبل إلغائه عام .2014
ازدادت مهادنة السعيد للسلطة السياسية
بعد أح ــداث « 30يــونـيــو»  ،2013ليصبح
واحـ ـدًا مــن املــؤيــديــن لـنـظــام الــرئـيــس عبد
الـفـتــاح السيسي فــي مــواقـفــه السياسية،
بـخــاصــة فــي اتـفــاقـيــة تـعـيــن ال ـح ــدود مع
ُ
السلطات
السعودية التي سلمت بموجبها
املـ ـص ــري ــة ج ــزي ــرت ــي ت ـ ـيـ ــران وص ـنــاف ـيــر
للمملكة .حينها ص ـ ّـرح السعيد بموقفه
ً
استياء داخــل اليسار املصري
الــذي أثــار
ب ـ ــأن «الـ ـج ــزي ــرت ــن س ـع ــودي ـت ــان وب ــاش
أنفسنا».
نضحك على
ّ
عـلــى جــانــب آخ ــر ،ظ ــل الـسـعـيــد مخلصًا

ألف ـك ــاره ف ــي م ـحــاربــة الــرجـعـيــة الــديـنـيــة،
مخلفًا وراءه عــددًا ال بــأس بــه مــن الكتب
املـهـمــة عــن الـحــركــات اإلســام ـيــة ،أبــرزهــا
«الصراع بني اإلسالم والتأسلم» ،و«حسن
الـ ـبـ ـن ــا ...م ـت ــى ،ك ـي ــف ،مل ـ ـ ـ ــاذا؟» ،و«أوه ـ ـ ــام
ال ـخــافــة» و«ضـ ــد ال ـتــأس ـلــم» .إل ــى جــانــب
مـئــات امل ـقــاالت فــي الـصـحــف ،خصوصًا
صحيفتي «األه ــال ــي» و«األه ـ ـ ــرام» ،األمــر
الـ ــذي ج ـ ّـر عـلـيــه ه ـجــومــا إس ــام ــوي ــا في
حـيــاتــه ومـمــاتــه ،وت ـعــرض ألكـثــر مــن مــرة
ل ــدع ــوات تـكـفـيــر وإخ ـ ــراج م ــن امل ـل ــة ،فيما
شهدت مواقع التواصل االجتماعي وفور
إعــان نبأ وفــاة مؤلف «عمائم ليبرالية...
في ساحة العقل والحرية» ،هجومًا وصل
حد قول بعضهم إنه «سيدخل الجحيم»!
ت ـكــريــس ال ـج ـهــد األكـ ـب ــر لـتـفـكـيــك الـفـكــر
املـتــأسـلــم وال ــدع ــوة إل ــى ال ـع ــودة للماضي
ـوى اسـتـعــادة «الـخــافــة اإلســامـيــة»،
بــد ّعـ ّ
سبب أل يرى كثيرون الجهد الكبير ملؤلف
«ثــاثــة لبنانيني فــي الـقــاهــرة» ،فــي تأريخ

الحركة الشيوعية املصرية وتوثيقها ،في
الـفـتــرة بــن  1900و ،1980كــذلــك رصــده
لتاريخ «الصحافة اليسارية فــي مصر»
من  1950إلى  ،1980األمر الذي جعل منه
واحـدًا من أهم مؤرخي الحركة اليسارية
بصفة عــامــة فــي مـصــر ،واملـ ــدون لتاريخ
االشتراكية .لكن حياته
رجــال الحركات
ُ
الصحافية أيضًا لم تخل من املناوشات،
إذ تـعــرض ع ــام  2009لشطب قـيــده من
نقابة الصحافيني املصريني بعدما فصل
تـعـ ُّـسـفــا الـصـحــافــي مـحـمــد مـنـيــر ،وق ــرر
مـجـلــس ال ـن ـقــابــة حـيـنـهــا إح ــال ــة الـسـعـيــد
على هيئة الـتــأديــب ،على الــرغــم مــن قربه
م ــن ن ـظ ــام مـ ـب ــارك! ولـ ــم ي ـك ـتــف الـسـعـيــد
بمجاالت السياسة والصحافة والتأريخ،
فــراح يجرب مهاراته في الكتابة الروائية،
وأص ـ ــدر ث ــاث ــة أع ـم ــال ه ــي «ال ـس ـكــن في
األدوار العليا» «البصقة» و«رمال» ،لكنه لم
يحقق ّأي نجاح ّ
أدبي ،وبدت رواياته أقرب
إلى الكتابة الصحافية أو السياسية.
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ّ
الجنوب السوري :ارتياح «أهلي»...
بين «تخفيف التصعيد» وتطهير الحدود
واملـعـطـيــات ،انـضــم «فـيـلــق الــرحـمــن»
إلـ ــى ات ـف ــاق ــات «ت ـخ ـف ـيــف الـتـصـعـيــد»
عبر توقيعه تفاهمًا جديدًا مع وزارة
الدفاع ّ الروسية .وبدا الفتًا أن االتفاق
ل ــم ي ــوق ــع ف ــي ال ـقــاهــرة عـلــى غـ ــرار ما
ج ــرى م ــع «ج ـي ــش اإلس ـ ـ ــام» ،ب ــل في
مدينة جنيف الـســويـســريــة .وهــو ما
ّ
يعد انعكاسًا للخالفات الداخلية بني
ّ
داعمي الفصائل املسلحة ،وقد يفسر
رف ــض «الـفـيـلــق» الـسـفــر إل ــى الـقــاهــرة
وتوقيع االتفاق هناك.
وب ـي ـن ـم ــا لـ ــم ي ـع ـل ــن ك ــام ــل ت ـفــاص ـيــل
الـ ـتـ ـف ــاه ــم ال ـ ـجـ ــديـ ــد ،ومـ ـ ــا إذا ك ــان ــت
ت ـطــابــق ب ـن ــود ســاب ـقــه ف ــي ال ـق ــاه ــرة،
ف ــإن امل ـع ـلــوم أن ال ـهــدنــة بـمــوجـبــه قد
بدأت منذ الساعة التاسعة ليل أمس،
وتتضمن وق ــف قـيــام «الـفـيـلــق» بـ ّ
ـأي
أعمال عدائية ،بما في ذلك قصف ّ
أي
من البعثات الديبلوماسية املوجودة
في دمشق ،وبينها السفارة الروسية.
ك ـ ــذل ـ ــك ،ي ـت ـض ـم ــن ت ـع ـه ــد «الـ ـفـ ـيـ ـل ــق»
ب ــاالن ـض ـم ــام إلـ ــى ال ـج ـه ــود امل ـبــذولــة
ف ــي الـ ـح ــرب ض ــد «ج ـب ـه ــة ال ـن ـص ــرة»
و«داعـ ـ ــش» .وه ــو وف ــق وزارة الــدفــاع
الــروس ـيــة أدخ ــل «جـمـيــع مجموعات
امل ـع ــارض ــة امل ـع ـتــدلــة ال ـت ــي تـعـمــل في
الغوطة» ضمن اتفاقات وقــف إطالق
النار.
ويطرح توقيع «فيلق الرحمن» على
بند يتضمن محاربة «جبهة النصرة»
تـ ـ ـس ـ ــاؤالت كـ ـثـ ـي ــرة ،لـ ـك ــون ــه يـ ـح ــارب
مـعـهــا ع ـلــى مـعـظــم ال ـج ـب ـهــات غــربــي
غوطة دمشق ،وخاصة في العمليات
ال ـع ـس ـكــريــة الـ ـج ــاري ــة ف ــي ع ــن تــرمــا
وجــوبــر .ويـتـكـ ّـرس ه ــذا ال ـســؤال عند
الـنـظــر إل ــى أحـقـ ّـيــة الـجـيــش ال ـســوري
ف ــي اس ـت ـك ـم ــال ع ـم ـل ـيــاتــه الـعـسـكــريــة
عـلــى ع ــدد م ــن م ـح ــاور ال ـغــوطــة الـتــي
تـضـ ّـم «ال ـن ـصــرة» ،وبــالـتــالــي احتمال
اسـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــداف «ال ـ ـف ـ ـي ـ ـلـ ــق» ضـ ـم ــن ت ـلــك
الـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــات .كـ ــذلـ ــك سـ ـ ــوف يـنـعـكــس
االت ـفــاق عـلــى ن ــزاع «جـيــش اإلس ــام»
م ــع «الـ ـنـ ـص ــرة» ،وات ـه ــام ــه «ال ـف ـي ـلــق»
بالحرب ملصلحتها هناك .وبدا الفتًا
مـســاء أم ــس إع ــان «جـيــش اإلس ــام»
صـ ّـده لهجوم نفذه عناصر «الفيلق»
على نقاطه في مزارع األشعري.
(األخبار)

يشهد الجنوب منذ
ما يقارب ثالثة أشهر،
هدوءًا نسبيًا ال تخرقه
سوى بعض االشتباكات
المحدودة بين الفصائل
الجنوبية وجيش «خالد
بن الوليد» في حوض
اليرموك .وبينما تعيش
المناطق الخاضعة
لسيطرة الحكومة
مرحلة من النشاط ،تعاني
مناطق سيطرة الفصائل
ارتفاعًا في األسعار،
ومخاوف من خروقات
أمنية قد تفجر خالفًا
داخليًا بين الفصائل ،على
غرار ما تشهده الغوطة
الشرقية ومحافظة إدلب
حسين األمين
ب ـعــد س ـن ــوات م ــن ال ـق ـتــال ال ـضــاري
وم ـ ـ ـ ــرارة ال ـ ـحـ ــرب وامل ـ ـ ـ ــوت ،تـعـيــش
من
الـيــوم املنطقة الجنوبية حــالــة ً
االرت ـ ـيـ ــاح .عـ ــادت ال ـحــركــة نـشـيـطــة
على الـطــريــق الــدولــي الــواصــل بني
ً
مدينة درعا والعاصمة دمشق ،ليال
ونهارًا ،بعدما كانت الحركة تنعدم
ف ــي ال ـل ـيــل .ويـنـعـكــس ه ــذا ال ـهــدوء
ع ـل ــى م ـس ـت ــوى الـ ـنـ ـش ــاط ال ــزراع ــي
بـ ـ ــوضـ ـ ــوح ،إذ أص ـ ـب ـ ـحـ ــت م ـع ـظــم
سـهــول املنطقة الجنوبية الواقعة
تـحــت سـيـطــرة ال ــدول ــة ،جــاهــزة إمــا
ل ـلــزراعــة أو ال ـح ـصــاد .عـلــى املقلب
اآلخر ،تشهد املناطق الواقعة تحت
سيطرة املسلحني ،حالة من التوتر
واالستنفار األمني ،نتيجة اقتتال
بعض الفصائل في ما بينها .ولعل
أب ــرز مــا رف ــع مـنـســوب ال ـتــوتــر ،هو

تفجير أحد ّ
مقار «جيش اإلســام»
في محيط بلدة نصيب الحدودية
مع األردن ،منذ ما يقارب األسبوع،
والذي ّ
سبب مقتل وجرح العشرات
من عناصره وقيادييه.
ارت ـف ــاع األس ـع ــار والـفـلـتــان األمـنــي
ّ
ه ـ ـنـ ــاك ،ش ــك ــا ح ــال ــة مـ ــن ال ـغ ـضــب
واالسـتـيــاء لــدى الـسـكــان املحليني،
وكـ ـمـ ـث ــال عـ ـل ــى االرت ـ ـ ـفـ ـ ــاع ال ـك ـب ـيــر
لألسعار .ويعود السبب الرئيسي
لــذلــك وف ــق مـصــدر جـنــوبــي مطلع،
إلى «سببني :األول هو وقف حركة
اإلم ـ ـ ـ ـ ــداد والـ ـتـ ـه ــري ــب مـ ــن م ـنــاطــق
س ـ ـي ـ ـطـ ــرة (داع ـ ـ ـ ـ ـ ــش) فـ ـ ــي امل ـن ـط ـق ــة
الشرقية ،بسبب قطع الطريق بعد
عـمـلـيــات ري ــف ال ـســويــداء األخ ـيــرة،
أم ــا ال ـثــانــي ف ـهــو ح ـصــر وتقليص
ك ـم ـي ــات امل ـ ـحـ ــروقـ ــات ال ـ ـ ـ ـ ــواردة مــن
األردن إل ــى الـفـصــائــل ،ال ـتــي كــانــت
تباع للمدنيني».
وب ـ ــالـ ـ ـت ـ ــوازي ،ال ت ـ ـ ـ ــزال األسـ ـلـ ـح ــة
واألع ـ ـتـ ــدة ال ـع ـس ـكــريــة ت ـتــدفــق إلــى
بعض الفصائل املحددة ،وبكميات
ك ـ ـب ـ ـيـ ــرة ،تـ ـح ــت ع ـ ـن ـ ــوان مـ ـح ــارب ــة
«داع ـ ـ ـ ـ ـ ــش» امل ـ ـ ــوج ـ ـ ــود فـ ـ ــي حـ ــوض
الـ ـي ــرم ــوك .وتـ ـم ـ ّـر ق ــواف ــل األس ـل ـحــة
هذه من األردن باتجاه أرياف درعا،
م ــن م ـع ـبــر ت ــل شـ ـه ــاب ال ـ ـحـ ــدودي.
وتصل معظمها إلى مدينة جاسم
ف ــي ال ــري ــف ال ـغــربــي ،وإلـ ــى بـصــرى
الـشــام فــي الــريــف الـشــرقــي .وبينما
ت ـضــم املـنـطـقــة الـجـنــوبـيــة ع ـشــرات
الـفـصــائــل الــرئـيـســة ال ـتــي ال تـنــوي
الجهات الداعمة قطع اإلمداد عنها،
مـثــل «ح ــرك ــة أحـ ــرار نـ ــوى» و«لـ ــواء
املـ ـه ــاج ــري ــن واألنـ ـ ـ ـص ـ ـ ــار» و«لـ ـ ـ ّـواء
و«شباب السنة»
الكرامة» في داعل
ُ
في املنطقة الشرقية ،فقد قطع الدعم
عـ ــن ب ـع ــض ال ـف ـص ــائ ــل ال ـص ـغ ـي ــرة.
وي ــأت ــي ذل ــك ف ــي م ـحــاولــة للضغط
على تلك الفصائل للتوحد ضمن
فصيل واحــد تــابــع مباشرة لغرفة
العمليات املشتركة في األردن.
وف ــي ا ّلـتـفــاصـيــل ،يـقــول امل ـصــدر إن
«امل ـشــغــل ال ـخــارجــي دف ــع مـنــذ أيــام
رواتـ ـ ـ ــب امل ـس ـل ـح ــن مـ ــن ال ـف ـصــائــل
الـجـنــوبـيــة ع ــن ش ـهــر ت ـ ّـم ــوز ،وهــي
ّ
 300دوالر أم ـي ــرك ــي ل ـك ــل م ـســلــح،

ّ
منب ّهًا ّإياهم أنها املرة األخيرة التي
ً
«بهذه
ويشرح:
».
أمواال
منه
ون
يتلق
ّ
ال ـطــري ـقــة ف ـق ــط ،يـسـتـطـيــع امل ـشــغــل
تــوح ـيــد املـسـلـحــن وال ـف ـصــائــل ،إذ
سيلجأ هؤالء إلى مكاتب الفصائل
ال ـك ـب ـيــرة لـتـلـقــي ال ــدع ــم واألم ـ ـ ــوال،
وهو ما ّ
يسهل السيطرة عليهم في
املرحلة املقبلة».

ّ
تنظيف الحدود حتى التنف

منذ عشرين يومًا تقريبًا ،انطلقت
املـ ــرح ـ ـلـ ــة الـ ـث ــانـ ـي ــة م ـ ــن ع ـم ـل ـيــات
ري ــف ال ـســويــداء الـشــرقــي .وبينما
يستكمل الجيش عملياته شرقًا
ع ـل ــى ط ـ ــول ال ـ ـحـ ــدود م ــع األردن،
ـواز مــن جـهــة تل
يـتـحــرك بشكل م ـ ٍ
أم أذن ب ــات ـج ــاه م ـن ـط ـقــة ال ـت ـنــف.
ويشير مصدر ميداني في حديثه
إل ــى «األخـ ـب ــار» ،إل ــى أن «مـقــاومــة
امل ـس ـل ـحــن ل ــم ت ـك ــن م ـج ــدي ــة أم ــام
ال ــزخ ــم الـ ـن ــاري و ّس ــرع ــة امل ـن ــاورة
والـتـثـبـيــت .وتـمـكــنــا مــن الــوصــول

إلـ ــى املـ ـح ــرس رقـ ــم  ،161وه ـنــالــك
خـ ـ ـط ـ ــط ل ـ ـل ـ ـس ـ ـي ـ ـطـ ــرة عـ ـ ـل ـ ــى ك ــاف ــة
امل ـح ــارس ال ـح ــدودي ــة ف ــي املــرحـلــة
املقبلة».
الفصائل املسلحة هناك هي «جيش
العشائر» و«ق ــوات أحـمــد العبدو»
و«ج ـي ــش أسـ ــود ال ـش ــرق ـي ــة» ،وهــي
تشكل خط الدفاع األول عن منطقة
الـتـنــف .ويــوضــح امل ـصــدر أن «هــذه
الفصائل تتمتع بقدرة صاروخية
عــال ـيــة ،إذ ت ـعــرضــت قــوات ـنــا لـعــدة
صليات صــواريــخ من نــوع (غــراد)،
كذلك أسقطت طائرة حربية تابعة
للجيش ال ـســوري هـنــاك ،وتحديدًا
ف ــي ش ـم ــال املـ ـح ــرس  ،158بـعــدمــا
اس ـت ـهــدفــت بـ ـص ــاروخ م ـب ــاش ــر ،ما
يشير إلــى الــدعــم الكبير والنوعي
ال ــذي تحصل عليه ه ــذه الفصائل
املــدعــومــة مــن األمـيــركـيــن» .ويؤكد
أن «هـ ـ ــدف ال ـع ـم ـل ـيــة ت ــأم ــن كــامــل
ال ـحــدود مــع األردن حتى الــوصــول
إلى معبر التنف».

إعادة انتشار للمراقبين الروس
ب ـعــد تــوق ـيــع اتـ ـف ــاق «ت ـخ ـف ـيــف ال ـت ــوت ــر» في
ال ـج ـنــوب ،اسـتـقــدمــت شــركــة أمـنـيــة روسـيــة
للقيام بمهمات مراقبة تطبيق االتفاق .غير
أن قـ ــرارًا مـفــاجـئــا قـضــى بـسـحــب عناصر
الشركة األمنية واستبدال كتيبة من الجيش
الروسي بها .ويوضح مصدر سوري رفيع
لــ«األخـبــار» أن «عملية التبديل ستستكمل
في غضون  10أيــام .وستبدأ القوة الجديدة
باالنتشار وفقًا لخريطة ّ
توزع محددة ،بدءًا
مــن  26الـشـهــر الـ ـج ــاري» .وتـتــركــز مهمات
الـنـقــاط الــروسـيــة فــي الــرصــد واملــراق ـبــة ،إلــى
جانب التفتيش والعبور .وتتوزع هذه النقاط
على مناطق عــدة ،أغلبها يقع تحت سيطرة
الجيش كقرى القنية وشقرا ونامر في ريف
درع ــا الشمالي ،مــع وج ــود نـقــاط أخ ــرى في
مناطق سيطرة املسلحني كخربة غزالة في
ريف درعا ،وتل شمس في ريف القنيطرة.

مصر

ّ
ّ
ّ
إضراب عمال المحلة مستمر :الحكومة متمسكة بـ«تجنب الفوضى»
وسط تجاهل إعالمي
وضغوط حكومية
واتهامات مسبقة
بالعمالة واالنتماء إلى
«اإلخوان» ،يتابع عمال
ّ
المحلة إضرابهم ،مطالبين
بزيادة األجورّ ،
العمال
أنفسهم الذين ّ
حركوا شرارة
االنتفاضة ضد نظام مبارك
القاهرة ــ جالل خيرت
أن ـه ــى إضـ ـ ــراب ع ـم ــال م ـصــانــع ال ـغــزل
وال ـن ـس ـي ــح أسـ ـب ــوع ــه الـ ـث ــان ــي ،وس ــط
ّ
تمسك الـعـمــال بتطبيق ال ــزي ــادات في
األجور قبل العودة إلى العمل ،في وقت
وع ــد فـيــه وزي ــر قـطــاع األع ـمــال أشــرف
الـ ـش ــرق ــاوي بـتـطـبـيــق ال ـ ــزي ـ ــادات ف ــور
استئنافهم أعمالهم ،رافـضــا شرطهم

املسبق ٌبإقرار الزيادات املطلوبة.
وم ـعــروف أن عمال مصانع الـغــزل هم
الفئة التي ّ
حركت أول احتجاج عمالي
ض ــد ن ـظ ــام ال ــرئ ـي ــس األس ـب ــق حسني
مـ ـب ــارك ع ـ ــام  ،2008ب ــاش ـت ــراك ـه ــم فــي
إضـ ــراب « 6إب ــري ــل» الـشـهـيــر بتعطيل
ماكينات العمل إلــى حــن االستجابة
ملـطــالـبـهــم ،فـيـمــا يعتبر تـحــركـهــم اآلن
األه ــم واألوسـ ــع مـنــذ وص ــول الرئيس
ع ـب ــد الـ ـفـ ـت ــاح ال ـس ـي ـس ــي إل ـ ــى ال ـح ـكــم،
خ ـ ـصـ ــوصـ ــا أن ال ـ ـع ـ ـمـ ــال يـ ــواج ـ ـهـ ــون
بـ ـصـ ـم ــود الـ ـضـ ـغ ــوط الـ ـكـ ـثـ ـي ــرة ال ـت ــي
يتعرضون لها كي ينهوا إضرابهم.
ورغـ ـ ــم اعـ ـ ـت ـ ــراف ال ـ ــوزي ـ ــر الـ ـش ــرق ــاوي
بــأح ـقـ ّـيــة ال ـع ـم ــال ف ــي الـ ــزيـ ــادات الـتــي
طـلـبــوهــا ،خـصــوصــا أن ال ـجــزء األكـبــر
م ــن ال ـخ ـســائــر ال ـت ــي يـتـحـ ّـمـلـهــا قـطــاع
الغزل والنسيج يعود إلى قدم ّ
املعدات
ِ
وس ــوء اإلدارة مــن قـبــل ال ـشــركــة ،وهــو
ليس مرتبطًا بمعدالت اإلنتاج ،إال أن
مـمــاطـلّــة الـحـكــومــة ورف ــض الـتـفــاوض
قبل فــض اإلض ــراب زادا مــن تعقيدات
األزمة بصورة غير مسبوقة.
وتفرض قــوات األمــن سيطرتها حاليًا

على نطاق اعتصام ّ
العمال ملنع امتداد
االعـتـصــامــات إل ــى بــاقــي ال ـشــركــات ،ال
سيما أن ّ
عمال شركة ّ«النصر» دخلوا
إض ــراب ــا جــزئ ـيــا ت ــم فــض ــه ســري ـعــا مع
وع ـ ٍـد ب ـصــرف نـسـبــة لـهــم فــي األربـ ــاح،
فيما بدأت الحكومة بتوجيه اتهامات
ل ـق ـي ـ ّـادات إض ـ ــراب امل ـح ـلــة ب ــ«األخ ــون ــة
وت ـلــقــي تـعـلـيـمــات مــن ال ـخ ــارج بـهــدف
زع ــزع ــة االسـ ـتـ ـق ــرار» .ورغ ـ ــم أن ق ــوات
األم ــن ل ــم تـتــدخــل حـتــى اآلن للتعامل
مع املضربني الذين ّ
صعدوا مطالبهم
التي وصلت إلى إقالة رئيس الشركة،
كانت الحكومة قــد أع ـ ّـدت إحصائيات
عديدة عن أجور العمال ملنع التعاطف
ال ـش ـع ـب ــي م ـع ـه ــم ،مـ ــن ب ـي ـن ـهــا ت ـب ـيــان
تقاضي جميع العمال أعلى من الحد
األدن ـ ــى ل ــأج ــور .كــذلــك حــاصــر األم ــن
مـجـمــع امل ـصــانــع مل ـنــع خـ ــروج الـعـمــال
مـنــه إل ــى ال ـش ــارع ،لتبقى الـتـظــاهــرات
واالحتجاجات داخل أسوار املصانع.
وطالب العمال بتدشني لجنة تسوية
ال ـتــرق ـيــات وامل ــرت ـب ــات وص ــرف حــوافــز
والعالوات السنوية وبدل الغالء بقيمة
 ،%27وبـ ــأن ت ـكــون األربـ ـ ــاح الـسـنــويــة

س ـ ـتـ ــة أشـ ـ ـه ـ ــر ونـ ـ ـص ـ ــف ش ـ ـهـ ــر أسـ ـ ــوة
ب ــزم ــائ ـه ــم ع ـل ــى م ـس ـت ــوى ال ـش ــرك ــات
ال ـتــاب ـعــة لـلـقـطــاع ن ـف ـســه ،مــؤكــديــن أن
البيانات التي تعلن عن أرباح الشركة
غير دقيقة وبحاجة إلى مراجعة ،علمًا
ب ــأن رئـيــس الـشــركــة الـســابــق أقـيــل من
منصبه بتهم فساد مالي وسوء إنفاق،
لكن لــم تتم إحالته إلــى املحاكمة ،في
وق ــت قــالــت فـيــه الـحـكــومــة إن شــركــات
قطاع الغزل والنسيج حققت خسائر
خ ــال ال ـعــام املــاضــي تـقـتــرب مــن نحو
ّ
وتكبدت الحكومة
 600مليون جنيه.
خ ـس ــائ ــر تـ ـتـ ـج ــاوز  55م ـل ـي ــون جـنـيــه

قالت مصادر حكومية
إن كل الحلول مطروحة
لمعالجة األزمة

خــال االض ــراب ال ــذي سيبدأ أسبوعه
الـثــالــث غ ـدًا مــن دون الــوصــول إلــى أي
ت ـس ــوي ــات ب ــن ال ـع ـم ــال واملـ ـس ــؤول ــن.
وبحسب مصادر حكومية ،فــإن هناك
اتجاهًا إلى عدم صرف رواتــب العمال
عن الشهر الجاري في حال استمرارهم
فــي االع ـت ـصــام واإلض ـ ــراب عــن الـعـمــل،
ً
مشيرة إلى أن الحكومة تدرس حلوال
ع ــدة إلع ـ ــادة تـشـغـيــل م ـصــانــع ال ـغــزل،
خاصة أنه لن يسمح بتعطيل اإلنتاج
في وقت تسعى فيه لزيادة االنتاج.
وأكـ ـ ـ ـ ــدت امل ـ ـ ـصـ ـ ــادر أن «ك ـ ـ ــل ال ـح ـل ــول
م ـ ـطـ ــروحـ ــة ملـ ـع ــالـ ـج ــة األزم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة» ،وأن
الحكومة «لــن تسمح ّ
بلي ذراعـهــا من
الـعـمــال ،ألن االسـتـجــابــة ملطالبهم من
ً
دون مـحــاسـبــة سـتــدفــع ع ـمــاال وفـئــات
أخــرى إلــى اللجوء إلــى الطريق نفسه
لـ ــزيـ ــادة رواتـ ـبـ ـه ــم وإع ـ ـ ـ ــادة ال ـفــوضــى
التي حدثت بعد يناير  .»2011وقالت
املصادر إن هناك «متابعة من الرئاسة
لــأمــر ،وإن الرئيس سيعقد اجتماعًا
بشأنها مع رئيس الحكومة والجهات
املـ ـعـ ـنـ ـي ــة لـ ـتـ ـق ــدي ــم تـ ـق ــدي ــر ل ـل ـم ــوق ــف
والحلول املقترحة إلنهاء األزمة».
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الحدث شكلت جلسة مجلس األمن االستثنائية مساء أمس ،والخاصة بالوضع في اليمن ،فرصة إلعادة الحديث عن
الحل السياسي ،وإنعاش مبادرة المبعوث الدولي بشأن ميناء الحديدة .حل يسود االعتقاد باقتراب السعودية
وحلفائها من االقتناع بضرورته أكثر من أي وقت مضى

«جلسة يمنية» لمجلس األمن:

ّ
َ
َّ
المأساة اإلنسانية متعمدة ووحشية
بــالـتــوازي مــع الحديث عــن توجهات
س ـع ــودي ــة ج ــدي ــدة ف ــي ال ـي ـم ــن ،عـقــد
مـجـلــس األم ــن ال ــدول ــي ،م ـســاء أمــس،
ج ـل ـس ـت ــه ال ـ ـخـ ــاصـ ــة ف ـ ــي نـ ـي ــوي ــورك
بمشاركة املبعوث األممي إسماعيل
ولــد الشيخ أحـمــد ،ووكـيــل أمــن عام
األمـ ــم امل ـت ـحــدة ل ـل ـشــؤون اإلنـســانـيــة
س ـت ـيــف أوب ـ ــراي ـ ــن ،إض ــاف ــة إلـ ــى عبد
املـلــك املـخــافــي ،وزي ــر الـخــارجـيــة في
حكومة الرئيس املنتهية واليته عبد
ربه منصور هادي.
وجـ ـ ـ ــدد ول ـ ـ ــد ال ـ ـش ـ ـيـ ــخ ،ف ـ ــي م ــداخ ـل ــة
ع ـب ــر الـ ـه ــات ــف ،ال ـت ـس ــوي ــق مل ـب ــادرت ــه
الـتــي ترفضها حــركــة «أنـصــار الـلــه»،
والـتــي تقترح وضــع ميناء الحديدة

قطر :ال ّرد سعوديًا
على مطالبنا
بتأمين الحجاج
ج ـ ّـدد وزي ــر الـخــارجـيــة الـقـطــري محمد
بن عبد الرحمن آل ثاني ،أمس ،قوله إن
دول املقاطعة «لم تقدم إلى اآلن أي دليل
يــدعــم اتـهــامــاتـهــا املــرس ـلــة لـقـطــر بــدعــم
اإلره ــاب» .وأشــار في مؤتمر صحافي
مع نظيره النرويجي بورغه برندي ،في
أوسلو ،إلى أن بالده «أرسلت ّ
ردها على
رسالة الوسيط الكويتي ،بينما لم َنر إلى
اآلن ّأي ّ
رد من دول الحصار ،باستثناء
مــزيــد م ــن الـتـصـعـيــد وال ـت ـحــريــض من
وس ــائ ــل اإلع ـ ــام» .وف ــي مـســألــة الـحــج،
لفت إلى أن «أكثر من  100حاج قطري
بـقـلـيــل ع ـب ــروا ،مـنــذ أم ــس (الـخـمـيــس)،
املعبر الـحــدودي البري مع السعودية»،
معتبرًا أن «مـنــع الـحـجــاج القطريني ّتم
ب ــدواف ــع سـيــاسـيــة ،وال ـس ـمــاح لـهــم اآلن
تـ ّـم أيـضــا بــدوافــع سـيــاسـيــة» .وذك ــر أن
«الــريــاض لــم تـ ّ
ـرد إلــى اآلن على مطالب
وزارة األوقـ ــاف الـقـطــريــة ب ـشــأن تأمني
سالمة وأمن الحجاج» .وكرر نفي بالده
وجود وساطة في أزمة الحج ،موضحًا
أن «زيـ ــارة الـشـيــخ عـبــدالـلــه بــن عـلــي آل
ثاني (أحد أفراد األسرة الحاكمة) ّ
لولي
ال ـع ـهــد ال ـس ـع ــودي مـحـمــد ب ــن سـلـمــان،
كانت ألسباب شخصية».

غـ ــربـ ــي ال ـ ـب ـ ــاد تـ ـح ــت إدارة ط ــرف
م ـح ــاي ــد .وق ـ ــال امل ـب ـع ــوث ال ــدول ــي إن
«طريق اليمن نحو السالم واضــح»،
ّ
مضيفًا أن «املـقـتــرح امل ـطــروح بشكل
أساسي يهدف إلــى ضمان استمرار
عـمــل مـيـنــاء ال ـحــديــدة دون انـقـطــاع،
وبشكل آمن ،كونه الشريان األساسي
لالقتصاد اليمني» .وأعاد ولد الشيخ
التذكير بمشروعهّ ،
مبينًا أن املطروح
بشأن الحديدة «خطة عملية ترتكز
على تسليم امليناء إلى لجنة يمنية،
من شخصيات عسكرية واقتصادية،
تحظى بـقـبــول واس ــع ،وتـعـمــل تحت
إشراف وإرشاد األمم املتحدة».
ودعـ ـ ـ ــا املـ ـبـ ـع ــوث األمـ ـ ـم ـ ــي األطـ ـ ـ ــراف
إل ــى «ال ـق ـب ــول بـ ــإجـ ــراءات تــرمــي إلــى
امل ـح ــاف ـظ ــة ع ـل ــى م ــؤس ـس ــات ال ــدول ــة
ال ـح ـي ــوي ــة ،واملـ ـس ــاع ــدة ف ــي املــرح ـلــة
األول ــى على تأمني تدفق املساعدات
اإلن ـســان ـيــة ،ودف ــع ال ــروات ــب ملوظفي
الــدولــة ،والـحـ ّـد مــن تهريب الـســاح».
وط ــال ــب ب ــات ـخ ــاذ «إج ـ ـ ـ ــراءات فــوريــة
ل ـت ـح ـي ـيــد املـ ـس ــار اإلنـ ـس ــان ــي ،وم ـنــع
البالد من الــوقــوع أكثر في مستنقع
الـعـنــف واألوب ـئ ــة وامل ـجــاعــة وأزم ــات
أخرى كان وال يزال من املمكن تفاديها
ّ
والحد من انتشارها» ،مشيرًا إلى أن
األمم املتحدة «تعمل مع الفرقاء على
إعادة فتح مطار صنعاء».
واستغرق املبعوث الدولي في توجيه
رسائله السياسية والغمز مــن قناة
«أنصار الله» للدفاع عن دوره الذي
تشكك الحركة في حياديته ،معتبرًا
أن ذلك «لن يصنع السالم ...والتأجيل
والتبرير والتهويل اإلعالمي ال ُينهي
الحروب ،وإنما يزيد من عمق الشرخ
ال ـح ــاص ــل» .واسـتـنـكــر ق ـيــام الجيش
اليمني و«اللجان الشعبية» بإطالق
الصواريخ البالستية على األراضــي
السعودية.
فــي امل ـقــابــل ،ك ــان وكـيــل األم ــن الـعــام
لــأمــم املـتـحــدة لـلـشــؤون اإلنـســانـيــة،
م ـن ـس ــق اإلغ ـ ــاث ـ ــة ال ـ ـطـ ــارئـ ــة سـتـيـفــن
أوبراين ،أكثر مباشرة في إفادته أمام
املجلس بشأن األوضــاع التي يعاني
منها اليمنيون ،كاشفًا عــن الحاجة
إلــى « 2.3مليار دوالر بشكل عاجل
ملــواج ـهــة االح ـت ـيــاجــات اإلن ـســان ـيــة».
ورأى أوبراين أن «املأساة اإلنسانية
م ـت ـع ـم ــدة ووح ـ ـش ـ ـيـ ــة» ،م ـض ـي ـفــا أن ــه
«بــاإلرادة والشجاعة غير املتوفرتني
اآلن ،يمكن وقفها» .وبينما شدد في
سياق كلمته على أن الغارات الجوية
ّ
تسببت في مقتل العديد من املدنيني،
ّ ّ
فــإنــه عــلــق على األم ــر بــالـقــول« :كلنا
نـعـلــم أن ق ـ ــوات ال ـت ـحــالــف ه ــي الـتــي

عقد المجلس جلسته االستثنائية بدعوة من السويد وبريطانيا (أ ف ب)

بــإم ـكــان ـهــا اس ـت ـخ ــدام ال ـط ــائ ــرات في
الصراع الدائر».
وان ـ ـت ـ ـقـ ــد أوب ـ ـ ــراي ـ ـ ــن حـ ـك ــوم ــة ه ـ ــادي
و«التحالف» الذي تتزعمه السعودية
بـسـبــب «ال ــرف ــض األح ـ ـ ــادي الـجــانــب
أو ال ـتــأج ـيــل امل ـف ــرط ل ــدخ ــول الـسـفــن
ال ـحــام ـلــة ل ـش ـح ـنــات ضـ ــروريـ ــة» إلــى
ميناء الحديدة.
ورأى أوبراين أن «من الخطأ ببساطة
اإلص ــرار على ذه ــاب هــذه الشحنات
إلــى عــدن ولـيــس الـحــديــدة» ،مناشدًا
ال ـ ــدول األع ـ ـضـ ــاء ف ــي م ـج ـلــس األم ــن
دع ــم آل ـيــة للمنظمة بـ ــدأت بتفتيش
شحنات تجارية إلى موانئ خاضعة
للمسلحني في أيار من العام املاضي.
وف ـ ــي خـ ـط ــوة الف ـ ـتـ ــة ،دع ـ ــا املـ ـس ــؤول
األمـ ـ ـم ـ ــي مـ ـجـ ـل ـ َـس ح ـ ـقـ ــوق اإلن ـ ـسـ ــان
الـتــابــع لــأمــم املـتـحــدة إل ــى تأسيس

آل ـ ـ ـيـ ـ ــة لـ ـلـ ـتـ ـحـ ـقـ ـي ــق ف ـ ـ ــي ان ـ ـت ـ ـهـ ــاكـ ــات
القانون اإلنساني الدولي في اليمن
وم ـ ـحـ ــاس ـ ـبـ ــة املـ ـ ـس ـ ــؤول ـ ــن عـ ـ ــن هـ ــذه
االنتهاكات.
وشـ ـ ـ ـه ـ ـ ــدت ج ـ ـل ـ ـسـ ــة م ـ ـج ـ ـلـ ــس األم ـ ـ ــن

ّ
منسق اإلغاثة
ستيفن أوبراين:
اليمن بحاجة عاجلة
إلى  2.3مليار دوالر

م ــداخـ ـل ــة مـ ــن وزي ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة فــي
حكومة ه ــادي ،عبد املـلــك املخالفي،
أعـلــن فيها اسـتـعــداد حكومته لفتح
م ـطــار ص ـن ـعــاء ب ـشــرط وض ــع امل ـطــار
تحت إدارتـهــا بإشراف أممي .وجدد
امل ـخ ــاف ــي ال ـق ـب ــول ب ـم ـق ـتــرحــات ولــد
الشيخ بشأن ميناء الحديدة.
يـ ـش ــار إلـ ـ ــى أن م ـج ـل ــس األم ـ ـ ــن عـقــد
ج ـل ـس ـتــه االس ـت ـث ـن ــائ ـي ــة بـ ــدعـ ــوة مــن
ال ـس ــوي ــد وب ــري ـط ــان ـي ــا وسـ ــط تـ ــداول
مسودة تقرير لألمم املتحدة ،كشفت
ع ـن ـه ــا وك ـ ــال ـ ــة «روي ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــرز» أول مــن
أم ــس ،يـتـهــم «ال ـت ـحــالــف» الـسـعــودي
بــاملـســؤولـيــة عــن النسبة األك ـبــر (51
 )%من القتلى واملصابني في اليمن
العام املاضي فقط .وأشــارت مسودة
ال ـت ـقــريــر ال ـ ــذي ال ي ـ ــزال ب ـحــاجــة إلــى
تـ ـص ــدي ــق األمـ ـ ـ ــن الـ ـ ـع ـ ــام أن ـط ــون ـي ــو

فلسطين

القاهرة ترفض دخول قافلة مساعدات جزائرية إلى غزة
لم يتمكن
سوى  %4من
المسجلين
في الكشوف
من السفر
عبر رفح
(األناضول)

ب ـعــد ان ـت ـظــار ل ـثــاثــة أيـ ــام ف ــي مـصــر،
رفضت القاهرة عبور قافلة مساعدات
إن ـســان ـيــة ج ــزائ ــري ــة ع ـبــر م ـع ـبــر رفــح
ال ـ ـبـ ــري إل ـ ــى قـ ـط ــاع غ ـ ـ ــزة ،مـ ــا اض ـطــر
ال ـقــائ ـمــن ع ـلــى ال ـقــاف ـلــة إلـ ــى ال ـع ــودة
بها إلى ميناء بور سعيد املصري ثم
ال ـجــزائــر .ووف ــق ه ــؤالء ،فــإنـهــم كــانــوا
قـ ــد حـ ـصـ ـل ــوا عـ ـل ــى م ــوافـ ـق ــة مـسـبـقــة
م ــن ال ـس ـل ـط ــات امل ـص ــري ــة ع ـل ــى م ــرور
ال ـقــاف ـلــة وم ـح ـتــويــات ـهــا ك ــاف ــة ،لكنهم

فــوج ـئــوا بــإبــاغ ـهــم بــإمـكــانـيـ ّـة إن ــزال
األدوي ــة فـقــط ،وحـتــى ذلــك تـعــذر ،ألنه
وفــق الـقــانــون الجمركي إمــا أن تنزل
القافلة كاملة ،وإما أن تعود كما هي،
علمًا بأنها كانت تحتوي على مواد
غــذائـيــة وس ـيــارات إسـعــاف ومــولــدات
كهربائية.
وك ــان ــت ل ـج ـنــة اإلغـ ــاثـ ــة ف ــي «جـمـعـيــة
عـلـمــاء ال ـجــزائــر» قــد أعـلـنــت مـنــذ أيــام
انطالق قافلة املساعدات «الجزائر »4

مــن ميناء بــور سعيد إلــى غــزة ،ذاكــرة
أنها تضم  14شاحنة وخمسة أعضاء
من «لجنة اإلغاثة» ،وذلك وفق موافقة
مسبقة بالتنسيق بني وزارة خارجية
البلدين ،ثم فوجئوا بإبالغهم بأنه ال
يــوجــد تنسيق داخ ـلــي فــي مـصــر بني
األج ـهــزة األمـنـيــة والـخــارجـيــة فــي هذا
الشأن.
ووف ــق منظمي الـقــافـلــة ،الــذيــن حــذروا
فــي وقــت ســابــق مــن تلف محتوياتها

بسبب الحرارة العالية ،فإن هذه ليست
املرة األولى التي تبدي فيها السلطات
ً
امل ـصــريــة ق ـب ــوال لـلـتـعــاون ث ــم تـتــراجــع
عنه .ومساء أمــس ،أغلقت مصر معبر
رفـ ــح ب ـع ــد إع ـ ـ ــادة اف ـت ـت ــاح ــه م ـن ــذ ي ــوم
االثـ ـن ــن امل ــاض ــي ،ل ـكــن ل ــم يـتـمـكــن من
م ـغــادرة الـقـطــاع س ــوى نـحــو  %4فقط
مــن إجـمــالــي املـسـجـلــن للسفر الـبــالــغ
عــددهــم أك ـثــر مــن  30أل ـفــا .ول ــم يـغــادر
خ ــال أي ــام عـمــل امل ـع ـبــر ،ال ــذي استمر
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العالم
تونس

الحدث

وزير المال باإلنابة يستقيل:
ِّ
ُ
التهمة فساد ...والشاهد «يكرمه»
واجهت حكومة
يوسف الشاهد وضعًا
حرجًا أمس ،بإعالن أحد
ّ
المهمين استقالته
وزرائها
بسبب مالحقته في
قضية فساد ،فيما كانت
الفتة كيفية تعامل رئيس
الحكومة مع الحدث
تونس ــ أمل الهذيلي

غــوت ـيــريــش لـيـعـيــد ال ـس ـع ــودي ــة إلــى
القائمة ّ ال ـســوداء ،إلــى أن «الهجمات
التي نــفــذت ج ـوًا تسببت فــي سقوط
ما يزيد على نصف العدد اإلجمالي
ً
لضحايا األطفال مع مقتل  349طفال
وإصابة .»333
أم ــام هــذا املـشـهــد ،بــاتــت التسريبات
املـ ـتـ ـت ــالـ ـي ــة ب ـ ـشـ ــأن م ـ ــا ُيـ ـ ـ ـت ـ ـ ــداول فــي
كواليس أبو ظبي والرياض تساعد
ف ــي ت ـع ــزي ــز م ــا ُي ـح ـك ــى ع ــن ال ـتــوجــه
ال ـس ـعــودي ال ـجــديــد .وك ــان آخ ــر هــذه
التسريبات رسالة مقرصنة من بريد
ال ـس ـف ـيــر اإلم ـ ــارات ـ ــي ل ـ ــدى واش ـن ـطــن
يوسف العتيبة ،يشير فيها األخير
إلــى أن ولـ ّـي العهد السعودي محمد
بن سلمان أعرب عن رغبته في إنهاء
الحرب.
(األخبار)

إغ ــاق ــه لـخـمـســة أشـ ـه ــر ،سـ ــوى 2861
حــاجــا و 1209مـســافــريــن ،فيما تمكن
 1983عالقًا من الدخول إلى غزة .كذلك
قــال تقرير لـ«هيئة املعابر والـحــدود»
إن الـ ـسـ ـلـ ـط ــات املـ ـص ــري ــة أعـ ـ ـ ـ ــادت 10
حجاج و 104مسافرين «من دون إبداء
األس ـ ـبـ ــاب» .وتــوق ـعــت الـهـيـئــة نفسها
إعــادة فتح املعبر مجددًا ملـغــادرة 500
م ــن حـ ـج ــاج م ـك ــرم ــة املـ ـل ــك ال ـس ـع ــودي
لذوي الشهداء خالل األسبوع املقبل.

ت ـقـ ّـدم وزي ــر الـتـنـمـيــة واالسـتـثـمــار
وال ـ ـت ـ ـعـ ــاون ال ـ ــدول ـ ــي ف ــاض ــل عـبــد
ال ـك ــاف ــي ،الـ ــذي يـ ــرأس وزارة امل ــال
باإلنابة أيضًا منذ شهر نيسان/
أف ــري ــل املـ ــاضـ ــي ،بــاس ـت ـقــال ـتــه مــن
الحقيبتني الــوزاريـتــن يــوم أمــس،
وذل ـ ــك ع ـقــب ص ـ ــدور ح ـكــم غـيــابــي
ضـ ــده ي ـق ـضــي بـسـجـنــه وبـتـغــريــم
شركته بأكثر من  1.8مليون دينار
تونسي.
ول ــم يـكــن ق ــرار عـبــد ال ـكــافــي ،الــذي
كشف عنه فــي تصريح إلــى إذاعــة
«مــوزاي ـيــك» الـخــاصــة ،مفاجئًا ،إذ
راجت أخبار بشأن نيته االستقالة
بـ ـع ــدم ــا تـ ـع ــال ــت األص ـ ـ ـ ـ ــوات ال ـت ــي
تطالبه باألمر ،عقب تــداول الحكم
ّ
وتحوله إلى قضية
الصادر ضده
رأي عام.
ـاءت املــواف ـقــة عـلــى االسـتـقــالــة
وجـ ـ ً
س ــري ـع ــة م ــن ق ـبــل رئ ـي ــس حـكــومــة
ـف
«ال ـ ـ ـ ــوح ـ ـ ـ ــدة ال ـ ــوطـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة» ي ــوس ـ ً
الشاهد ،الذي يتزعم حربًا صعبة
«ضد الفساد» .وأشار الشاهد إلى
«ت ـق ــدي ــره ال ـشــديــد ل ـخ ـيــار ال ــوزي ــر
الـطـعــن ف ــي الـحـكــم ال ـص ــادر ضــده
خارج العمل الوزاري».
ومـ ـ ــن املـ ـت ــوق ــع أن ي ـك ـم ــل ال ــوزي ــر
املـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــل مـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـم ـ ـ ــات ـ ـ ــه ع ـ ـلـ ــى
ّ
رأس ال ـ ـ ـ ــوزارت ـ ـ ـ ــن ال ـ ـل ـ ـتـ ــن ت ـق ــل ــد
مـســؤولـيـتـهـمــا (ال ـت ـن ـم ـيــة وامل ـ ــال)
منذ أشهر ،إلى حني تسمية خلف
لــه .وهــو كــان قــد ُعـ ّـن وزي ـرًا للمال
بــاإلنــابــة بعد إقــالــة ملـيــاء الزريبي
بـسـبــب تـصــريـحــات لـهــا قـيــل إنها
ّ
«تمس بقيمة الدينار التونسي».
وبينما تأتي استقالة عبد الكافي
في سياق زمني حرج تسعى خالله
تونس لوضع اللمسات النهائية
على موازنتها لـعــام  ،2018فإنها
تأتي أيضًا بعد يوم واحد من نشر
املصرف املركزي بيانات تشير إلى
ّ
أن التفاقم في العجز التجاري أدى
إلى مزيد من تآكل احتياطي البالد
من العملة الصعبة ،والــذي أصبح
يغطي ما ال يزيد على واردات 90
ي ــوم ــا ،وه ــو أض ـعــف م ـس ـتــوى في
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نحو ثالثة عقود.
وك ـ ـ ـ ـ ــان ع ـ ـبـ ــد الـ ـ ـك ـ ــاف ـ ــي ق ـ ــد ُع ـ ــرف
بعالقته املتوترة بـنــواب «مجلس
نـ ـ ــواب الـ ـشـ ـع ــب» ،وب ـت ـصــري ـحــاتــه
ُ
الالذعة تجاههم ،ولم تخل جلسة
استماع إليه تحت قبة البرملان من
تصريحات نارية ّ
يوجهها ضدهم.
كذلك فإنه ُعرف «بواقعيته» في كل
م ــا يـتـعـلــق بــالــوضــع االق ـت ـصــادي
الـصـعــب ال ــذي ت ــرزح ال ـبــاد تحت
ثقله منذ مدة غير قصيرة.
وه ـ ـ ــو رغ ـ ـ ــم اسـ ـتـ ـق ــالـ ـت ــه ،ق ـ ـ ــال فــي
ّ
تصريحه اإلذاع ــي أمــس إن «وزيــر
امل ـ ــال ال ـ ــذي سـ ــوف يـخـلـفـنــي على
رأس الـ ـ ـ ـ ــوزارة ،ي ـج ــب أن يـتـحـلــى
بالصبر والشجاعة ،خصوصًا في
ظــل الــوضــع االق ـت ـصــادي الصعب
الذي تمر به بالدنا ودقة وضعية
املالية العمومية».
الــوزيــر «دائ ــم التجهم» ،أربعيني،
وه ــو مـتـخـ ّـرج فــي كلية االقـتـصــاد
فــي جــامـعــة بــاريــس األولـ ــى ،وكــان
قد شغل إدارة «الشركة التونسية
ل ــأوراق املــالـيــة» ،كما تولى أيضًا
رئـ ــاسـ ــة «بـ ــورصـ ــة تـ ــونـ ــس» ،ول ــم
يتوقع أحد من متابعي أعماله أن
تــرتـبــط بــه قضية بحجم القضية
التي ظهرت إلى العلن أخيرًا.
ّ ّ
وتبي أن فصول القضية تعود إلى
ع ــام  ،2014وق ــد طــالـبــت الــديــوانــة

ُت ُّ
عد استقالة
فاضل عبد الكافي
سابقة في التاريخ
السياسي لتونس
ال ـت ــون ـس ـي ــة ب ــاعـ ـتـ ـب ــاره ــا الـ ـط ــرف
األساسي في القضية ،بسجن عبد
الكافي وتغريمه وشركته ،وهو ما
قضت بــه املحكمة غيابيًا بتاريخ
 26تشرين الثاني/نوفمبر .2014
ورغم ذلك ،فقد أصبح عبد الكافي
وزيرًا في حكومة يوسف الشاهد.
ُ ّ
وي ــت ـه ــم ع ـبــد ال ـكــافــي ب ــأن شــركـتــه
امل ـخ ـت ـصــة ف ــي اإليـ ـج ــار واألوراق
املــال ـيــة ق ــد افـتـتـحــت فــرعــا لـهــا في
املـ ـغ ــرب ،وبـ ـه ــدف ت ـصــديــر مـبــالــغ
مالية بالعملة الصعبة قامت ببيع
موقع «واب» و«برمجتني» لفرعها
بقيمة  1.5مـلـيــون دره ــم مغربي،
أي مــا يـقــارب  120ألــف دوالر .ولم
يتم إرج ــاع هــذا املبلغ إلــى تونس
مثلما تقتضيه قــوانــن ال ـصــرف،
ف ـي ـم ــا اع ـ ـتـ ــرف الـ ـق ــائ ــم بــالـعـمـلـيــة

ً
جاءت موافقة الشاهد على االستقالة سريعة

ب ــذل ــك ،وق ـ ــال إن ـه ــم ق ــام ــوا بــاألمــر
لعدم توافر السيولة املالية للفرع
لتسديد ديــونــه .ويـبــدو أن الدولة
التونسية تفطنت لعملية تصدير
تلك العملة من دون إرجاعها ،وهو
ما ُي ُّ
عد عملية تهريب ،األمــر الذي
أكده املصرف املركزي أيضًا.
وبعدما أجرت الديوانة التونسية
األب ـحــاث الــاز ٌمــة ،تـبـ ّـن أن مــا قــام
به الوزير مخالف لقوانني الصرف
ً
وت ــراتـ ـيـ ـب ــه ،فـ ـض ــا عـ ــن االم ـت ـن ــاع
فــي األص ــل عــن الـقـيــام بالتصريح
واستبداله بتصاريح غير مطابقة
للواقع ،في مخالفة تعاقب عليها
قوانني الصرف بالسجن من شهر
إل ــى خ ـمــس سـ ـن ــوات ،إض ــاف ــة إلــى
غرامات مالية.
ّ
وتقول مصادر إعالمية إن الوزير
«اع ـتــرض عـلــى الـحـكــم بـتــاريــخ 10
آب/أوت  ،2017فيما سيمثل أمام
الـقـضــاء بصفته مــواطـنــا ال وزي ـرًا
بعد قراره باالستقالة».
رئيس الحكومة التونسية رأى أنه
ّ
رغم كل ما حدث ،فإن «فاضل عبد
الـكــافــي ســوف يبقى كـفــاءة عالية
في خدمة تونس» ،واصفًا إياه بأنه
«مثال لالجتهاد والكفاءة» .وشدد
يوسف الشاهد على أن خيار عبد
الكافي باالستقالة ملتابعة قضيته
بعيدًا عن الــوزارة ،يتناغم «ورؤية
الحكومة للتقاليد الديموقراطية
في الجمهورية الثانية».
وت ـعـ ُّـد ال ـخ ـطــوة ال ـ ًتــي أق ــدم عليها
الـ ـ ـ ــوزيـ ـ ـ ــر س ـ ــابـ ـ ـق ـ ــة ف ـ ــي ال ـ ـتـ ــاريـ ــخ
السياسي التونسي ،إذ لــم يسبق
لــوزيــر تــونـســي أن ق ــدم استقالته
ب ـس ـبــب ش ـب ـهــة ف ـس ــاد أو مـخــالـفــة
ل ـل ـق ــان ــون .وك ـ ــان وزراء ســاب ـقــون
ق ــد ارت ـب ـط ــت ب ـه ــم ت ـه ــم م ـشــاب ـهــة،
ووجهت إليهم تهم من قبل نواب
أو منظمات مدنية ،لكنهم اكتفوا
بتفنيدها وواصـلــوا أعمالهم إلى
حني إقالتهم الحقًا.
ّ
وث ـم ــة م ــن يـ ــرى أن إقـ ـ ــدام ال ــوزي ــر
عـلــى االسـتـقــالــة ،وتـعـلـيــق يوسف
الـ ـش ــاه ــد ع ـل ـي ـه ــا (وه ـ ـمـ ــا ال ـ ـلـ ــذان
تجمعهما عــاقــة خــاصــة) ،ســوف
ّ
يـمــثــان نقطة إضــافـيــة فــي جعبة
رئيس الحكومة الــذي يــراهــن بكل
رص ـي ــده ع ـلــى «م ـح ــارب ــة ال ـف ـســاد»
وفتح ملفاته الشائكة.
ومن املنتظر أن يتم اإلعــان قريبًا
ع ـ ــن وزيـ ـ ــريـ ـ ــن جـ ــديـ ــديـ ــن ي ـ ـسـ ـ ّـدان
الـ ـشـ ـغ ــور الـ ـح ــاص ــل فـ ــي وزارت ـ ـ ــي
ال ـت ـن ـم ـيــة وامل ـ ـ ـ ــال ،وس ـ ــط ت ـصــاعــد
احـتـمــاالت حـصــول تعديل وزاري
يشمل وزارات أخ ــرى ،األم ــر الــذي
م ــن شــأنــه أن يـفـتــح األبـ ـ ــواب أم ــام
مشهد سياسي جديد في تونس،
ّ
ي ـبــدو أن بـعــض األط ـ ــراف الــوازنــة
تبحث عنه.

بانون يغادر
البيت األبيض:
«الشتاء وصل»!
غ ـ ـ ــادر س ـت ـي ــف بـ ــانـ ــون ،ال ـي ـم ـي ـنــي امل ـت ـط ــرف
وك ـب ـيــر االس ـتــرات ـي ـج ـيــن ف ــي إدارة الــرئـيــس
دون ــال ــد ت ــرام ــب ،الـبـيــت األب ـيــض أم ــس ،وســط
الضجة التي تحيط باإلدارة األميركية بسبب
تصريحات ترامب بشأن تجمع «دعــاة ّ
تفوق
العرق األبيض» .وقالت املتحدثة باسم ترامب،
س ــارة س ــان ــدرز ،فــي ب ـيــان« ،ل ـقــد ات ـفــق كبير
موظفي البيت األبـيــض جــون كيلي وستيف
بانون على أن اليوم (أمس) سيكون آخر يوم
لستيف» ،مضيفة «نـحــن ممتنون لخدماته
ونتمنى له كل خير».
ويتعرض ترامب النتقادات من الجمهوريني

والــدي ـمــوقــراط ـيــن بـسـبــب تــأك ـيــده مـســؤولـيــة
ال ـطــرفــن ف ــي أع ـم ــال الـعـنــف ال ـتــي وق ـعــت في
مدينة شارلوتسفيل في فيرجينيا ،بني دعاة
ّ
«تفوق العرق األبيض» ومحتجني مناهضني
لهم.
وي ــرى مـنـتـقــدو ب ــان ــون ( 63ع ــام ــا) ،الــرئـيــس
الـســابــق ملــوقــع «بــري ـت ـبــارت ن ـيــوز» اإلخ ـبــاري
املـحــافــظ امل ـت ـشــدد ،أن ــه «م ــن امل ـنــاديــن بـتـفـ ّـوق
العرق األبيض ،وأثار وجوده في البيت األبيض
الجدل من البداية».
وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» قد ذكرت
سابقًا أن تــرامــب أبلغ كبار مساعديه قــراره
الـتـخـلــي ع ــن ب ــان ــون .ون ـق ـلــت الـصـحـيـفــة عن
شخص مـقـ ّـرب مــن بــانــون أنــه يـصـ ّـر على أن
ّ
الخروج من البيت األبيض كانت فكرته ،وأنه
قدم استقالته في السابع من آب الجاري على
ّ
أن يعلنها مطلع هــذا األسـبــوع ،إال أنــه أخرها
بسبب التطورات األخيرة.
وفي املقابل ،نقلت وكالة «رويترز» عن «مصدر
ّ
مطلع على القرار» ّأن «بانون ُمنح فرصة لترك
املنصب بنفسه ...والرئيس حسم قراره بشأن
األمــر خــال األسـبــوعــن املــاضـيــن» .وأضــاف
املصدر« :منحوه فرصة لالستقالة ،وهو على
علم بأنه كان سيجبر على ذلك».
وف ــي تعليق عـلــى ال ـحــدث ،كتبت الصحافية
املنتدبة في البيت االبيض عن إحدى الصحف
األم ـي ــرك ـي ــة ،س ـ ــارة ويـ ـسـ ـت ــوود ،ع ـل ــى مــوقــع
«تــويـتــر»ّ ،أن «مـصــدرًا ّ
مقربًا مــن بــانــون قال
لـهــا :الـشـتــاء وص ــل» ،فــي إش ــارة إلــى سلسلة
«ص ــراع ال ـعــروش» الـشـهـيــرة ،والـتــي تتمحور
غالبية أحــداثـهــا ح ــول الخشية مــن «وص ــول
ال ـش ـتــاء» ال ـقــاســي ال ــذي س ــوف ي ـه ـ ّـدد وج ــود
املمالك القائمة.
وال ُت ُّ
عد مغادرة بانون إلدارة ترامب األولى من
نوعها ،إذ ّإن البيت األبيض في عهد الرئيس
ال ـحــالــي ل ــم ي ـعــرف االس ـت ـق ــرار ب ـعــد ،ويشهد
استقاالت متواصلة.
(األخبار ،أ ف ب)
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العالم
إسبانيا

برشلونة بعد الهجوم الدامي:

إحباط مخطط واسع لمجموعة إرهابية

تنضم برشلونة إلى مدن
أوروبية أخرى تعرضت
لهجمات إرهابية في
العامين الماضيين ،مع قيام
إرهابي بدهس المارة في
شارع الس رامبالس ،أول من
أمس ،في هجوم أودى
بحياة  14شخصًا ،خطط له
مسبقًا وقاد إلى الكشف عن
خلية إرهابية
مــا زال ــت مــديـنــة بــرشـلــونــة اإلسبانية
تمتص صدمة الهجوم اإلرهابي الذي
وقــع في أحــد أكثر شوارعها ازدحامًا
بالسياح ،مساء أول من أمــس ،موديًا
بحياة  14شخصًا ومصيبًا العشرات،
ّ
تبناه تنظيم «داع ــش» ،وهــو األعنف
على الـبــاد منذ هجمات مــدريــد عام
.2004
وب ـعــد ي ــوم م ــن ق ـيــادة م ــن يـشـتـبــه في
أن ــه إســامــي مـتـشــدد س ـيــارة ودهـســه
حـشــودًا فــي ش ــارع الس رامـبــاس في
برشلونة ،شرعت إسبانيا في عملية

واسـ ـع ــة ال ـن ـط ــاق مل ـكــاف ـحــة اإلره ـ ـ ــاب،
وقـتـلــت خـمـســة مـهــاجـمــن محتملني،
مــن بينهم منفذ هجوم برشلونة في
بلدة كامبريلس ،خالل عملية إلحباط
«هـ ـج ــوم إره ـ ــاب ـ ــي» آخ ـ ــر بــاس ـت ـخــدام
أحزمة ناسفة ،وفق ما ذكرته وسائل
إعالم إسبانية.
ومــن املــديـنــة املستهدفة ،أعـلــن رئيس
الوزراء ماريانو راخوي الحداد لثالثة
أي ـ ــام ج ـ ــراء م ــا وص ـف ــه ب ــأن ــه «ه ـج ــوم
ج ـه ــادي» .وق ــال فــي مــؤتـمــر صحافي
إن «ال ـح ــرب ض ــد اإلره ـ ــاب ه ــي الـيــوم
األول ــوي ــة األول ــى للمجتمعات الـحــرة
واملنفتحة مثل مجتمعاتنا .إنه تهديد
عاملي والرد يجب أن يكون عامليًا».
وفي آخر ما توصلت إليه التحقيقات،
فإن املشتبه فيهم كانوا ّ
يعدون العتداء
أك ـبــر ،لـكــن مخططهم أح ـبــط ،وف ــق ما
قال مسؤول شرطة كاتالونيا ،جوزيب
لــويــس تــرابـيــرو ،فــي مؤتمر صحافي
أمس .وأكد أن الهجومني العنيفني في
كاتالونيا جــرى التخطيط لهما منذ
فترة من قبل أشخاص في بلدة ألكانار
الـتــي كــانــت مسرحًا النفجار وقــع في
منزل بعد فترة قصيرة مــن منتصف
ليل أول مــن أمــس ،فــي واقـعــة تربطها
الشرطة بالهجومني .كذلك ،قال مصدر
ق ـض ــائ ــي إن امل ـح ـق ـقــن ي ـع ـت ـق ــدون أن
ثمانية أشخاص على األقل ،وقد يصل
عــددهــم إلــى  12شخصًا ،ربما شكلوا
خلية نفذت هجوم برشلونة ومؤامرة
ك ــامـ ـب ــريـ ـل ــس وخـ ـطـ ـط ــت السـ ـتـ ـخ ــدام

أسطوانات غاز.
وأوضـ ـ ـ ـ ــح قـ ــائـ ــد شـ ــرطـ ــة اإلق ـ ـل ـ ـيـ ــم أن
ثــاثــة مــن األش ـخ ــاص الــذيــن اعتقلوا
ح ـت ــى اآلن ف ــي م ــا ي ـت ـصــل بــال ـه ـجــوم
ه ــم م ـغــاربــة ،بـيـنـمــا ال ــراب ــع إسـبــانــي،
ت ـت ــراوح أع ـمــارهــم بــن  21و 34سنة.
وللمفارقة ،ليس ألي منهم سجل في
مـمــارســة أنـشـطــة مــرتـبـطــة ب ــاإلره ــاب.
وب ـ ــداي ـ ــة ،لـ ــم ت ـت ـع ــرف الـ ـش ــرط ــة عـلــى
ســائــق الـسـيــارة ال ــذي دهــس الحشود
فـ ــي وس ـ ــط ب ــرشـ ـل ــون ــة ،ل ـك ــن وس ــائ ــل
إعالم محلية أكدت في وقت الحق أنه
م ــن ب ــن خـمـســة مـشـتـبــه فـيـهــم قـتـلــوا
بـ ــالـ ــرصـ ــاص ف ـ ــي ب ـ ـلـ ــدة ك ــام ـب ــري ـل ــس
السياحية أمــس .وقــالــت السلطات إن
ستة مدنيني وشرطيًا واحدًا أصيبوا
في كامبريلس عندما دهسوا بسيارة.
وب ـعــد الـهـجــوم بــوقــت قـصـيــر ،أعلنت
وك ــال ــة «أعـ ـم ــاق» ال ـتــاب ـعــة لـ ــ«داع ــش»
مـ ـس ــؤولـ ـي ــة ال ـت ـن ـظ ـي ــم عـ ــن الـ ـهـ ـج ــوم،

بوتين :ما حدث يؤكد
ضرورة توحيد الجهود
في مكافحة االرهاب

وقــالــت إن مـنـفــذي «ه ـجــوم برشلونة
هـ ــم مـ ــن جـ ـن ــود ال ـ ــدول ـ ــة اإلس ــامـ ـي ــة،
ون ـف ــذوا الـعـمـلـيــة اسـتـجــابــة ل ـن ــداءات
استهداف دول التحالف» ،فــي إشــارة
إل ــى الـتـحــالــف ال ــذي ت ـقــوده الــواليــات
املـ ـتـ ـح ــدة ضـ ــد ال ـت ـن ـظ ـي ــم .وال يــوجــد
ّ
مؤشر على أن «داع ــش» ّ
وجــه أو نظم
الهجوم ،رغم أن بعض املسؤولني عن
هجمات مماثلة في أوروبا استلهموا
فكر التنظيم اإلرهابي.
في األثناء ،ذكرت الحكومة املحلية في
كاتالونيا أن املصابني والقتلى قدموا
م ــن  34دول ـ ــة م ـخ ـت ـل ـفــة ،م ـث ــل فــرنـســا
وأملانيا وباكستان والفيليبني .وقالت
وس ــائ ــل إعـ ــام إسـبــانـيــة إن عـ ــددًا من
األطفال ضمن القتلى.
ب ـ ــدوره ـ ــا ،أع ـل ـن ــت ف ــرن ـس ــا أن  26مــن
مواطنيها أصيبوا ،وأن  11منهم في
حــالــة خ ـط ــرة ،بـيـنـمــا قــالــت أسـتــرالـيــا
إن أرب ـع ــة ع ـلــى األقـ ــل م ــن مــواطـنـيـهــا
أص ـي ـبــوا .وأك ــد مـتـحــدث بــاســم وزارة
الخارجية األملانية أيضًا أنه يعتقد أن
 13أملــانـيــا ضمن املـصــابــن فــي واقعة
الدهس.
وي ــدخ ــل ه ـجــوم بــرشـلــونــة ف ــي سـيــاق
سلسلة هـجـمــات فــي مـنــاطــق متفرقة
مــن أوروب ــا على مــدى  13شـهـرًاّ ،أدت
إل ـ ـ ــى م ـق ـت ــل أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن  100ش ـخــص
ف ــي ن ـيــس ال ـفــرن ـس ـيــة وب ــرل ــن ول ـنــدن
وستوكهولم.
ويـ ـثـ ـي ــر تـ ـ ـك ـ ــرار الـ ـهـ ـجـ ـم ــات امل ـم ــاث ـل ــة
قـلــق الـحـكــومــات األوروبـ ـي ــة ،ويعتبر

اإلرهابيون ّ
«أي تجمع للمدنيني هدفًا
ً
س ـه ــا» ،وف ــق الــرئ ـيــس ال ـســابــق لـقــوة
التدخل في الحرس الوطني الفرنسي،
ف ــري ــدي ــري ــك غـ ــالـ ــوا .ف ــي املـ ـق ــاب ــل ،رأى
األسـتــاذ فــي معهد العلوم السياسية
فـ ــي بـ ــاريـ ــس ،ج ـ ــان بـ ـي ــار ف ـي ـل ـي ــوّ ،أن
لــدى «داع ــش» ال ــذي س ــارع إلــى تبني

تقرير

ّ
أردوغان يحذر األتراك من التصويت لميركل:
ّ

«تدخل استثنائي في سيادة بالدنا»
في آخر فصول التوتر
األلماني ــ التركي ،حذر
الرئيس رجب طيب أردوغان،
أمس ،األتراك في ألمانيا من
التصويت لثالثة أحزاب في
االنتخابات البرلمانية المقبلة،
رأى أنها «معادية» لبالده،
في تصريحات وصفتها برلين
بأنها «لعبة شريرة»
|م ــع اقـ ـت ــراب االن ـت ـخ ــاب ــات الـبــرملــانـيــة
األملــانـيــة ،رفــع الــرئـيــس الـتــركــي رجب
طيب أردوغان ،أمس ،مستوى التوتر
مــع بــرلــن ،بدعوته الناخبني األت ــراك
في أملانيا إلــى عــدم التصويت في 24
أيلول املقبل لـ«حزب االتحاد املسيحي
ال ــديـ ـم ــوق ــراط ــي» الـ ـ ــذي ت ـن ـت ـمــي إل ـيــه
املـسـتـشــارة األملــانـيــة ،أنجيال ميركل،
ً
وه ـ ــي خـ ـط ــوة عـ ـ ّـدهـ ــا األملـ ـ ـ ــان ت ــدخ ــا
«استثنائيًا» في سياسة بالدهم.
ّ
وحــذر أردوغــان َمن وصفهم بـ «أبناء
جـ ـل ــدت ــه» مـ ــن الـ ـتـ ـص ــوي ــت ل ــأح ــزاب
«املـعــاديــة» لـبــاده ،أي بــاإلضــافــة إلى
حـ ــزب م ـي ــرك ــل« ،ال ـ ـحـ ــزب االش ـت ــراك ــي
ال ــدي ـم ــوق ــراط ــي» و«حـ ـ ــزب ال ـخ ـضــر»،

وذل ــك خ ــال مــؤتـمــر صـحــافــي ،أمــس.
ودعـ ــا أردوغـ ـ ــان مــواطـنـيــه «إلـ ــى عــدم
ال ـ ـت ـ ـصـ ــويـ ــت لـ ـ ـه ـ ــذه األحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزاب الـ ـت ــي
انخرطت في مواقف عدائية ومنافية
لــاح ـتــرام ضــد تــرك ـيــا ،وأن ــا أدعــوهــم
ل ـي ـل ـق ـنــوا ه ـ ــذه األح ـ ـ ـ ــزاب ال ـس ـيــاس ـيــة
درســا في صناديق االقـتــراع» .ويشار
فـ ــي هـ ـ ــذا اإلط ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ــى أن س ـيــاس ـتــي
«االتـ ـح ــاد املـسـيـحــي الــدي ـمــوقــراطــي»
و«الـحــزب االشتراكي الديموقراطي»
مماثلتان حـيــال تــركـيــا ،فيما ينادي
«حـ ـ ــزب ال ـخ ـض ــر» ب ـت ـب ـنــي خ ــط أك ـثــر
تـشــددًا بخصوص أنـقــرة .ويــرى جيم
أوزدي ـم ـي ــر ،الـ ــذي ي ـش ــارك ف ــي زعــامــة
«حزب الخضر» ،وهو من أصل تركي،
من أشد املنتقدين ألردوغان.
ورأى الرئيس التركي أن تلك األحزاب
تـعـتـقــد «أن ـه ــا سـتـحـصــد م ــزي ـدًا من
األصوات بقدر تهجمها على تركيا»،
مـتـهـمــا بــرلــن بــأن ـهــا ل ــم ت ـعــد تـلـتــزم
معايير االتحاد األوروبــي ،إذ تتخذ
مــن تــركـيــا هــدفــا لـتـجــاذبــات داخلية
فيها ،إلــى جانب وقــوف بعض دول
االتـ ـ ـح ـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ـ ــي إل ـ ــى جــان ـب ـهــا.
ورأى أردوغـ ــان أيـضــا أن املسؤولية
ال تـقــع عـلــى تــركـيــا فــي خـفــض حــدة
ّ
التوتر بني بالده وبرلني .وعلق على
ت ـح ــذي ــرات م ـيــركــل ال ـســاب ـقــة بــوقــف
تـحــديــث اتـفــاقـيــة االت ـحــاد الجمركي
بـ ــن ت ــركـ ـي ــا واالت ـ ـ ـحـ ـ ــاد األوروبـ ـ ـ ـ ــي،
مشيرًا إلى أن تلك التصريحات هي
ال ـت ــي سـبـبــت ال ـت ــوت ــر ب ــن ال ـب ـلــديــن،
وال دور ألنقرة في رفع ّحدته .كذلك،
ذك ــر ب ــأن بـ ــاده ل ــم تـتـلــق حـتــى اآلن

تصريح أردوغان كان األقوى ضد المستشارة األلمانية وحزبها (أ ف ب)

يظهر تصريح أردوغان
مدى تفاقم الخالف بين
الحليفين األطلسيين

«ردًا إيجابيًا» من برلني بعد تقديم
أنقرة ملفات « 4500إرهابي مطلوب»
لألملان.
وه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــريـ ـ ــح ه ـ ـ ـ ــو األقـ ـ ـ ـ ـ ــوى
ألردوغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ضـ ـ ــد م ـ ـيـ ــركـ ــل و«حـ ـ ـ ــزب
االت ـ ـحـ ــاد ال ــدي ـم ــوق ــراط ــي امل ـس ـي ـحــي»
ال ـ ـ ـ ــذي تـ ـت ــزعـ ـم ــه ،م ـ ــا يـ ــوضـ ــح ح ـجــم
الخالفات املتفاقمة بني الحليفني في
«حـلــف شـمــال األطـلـســي» والشريكني
التجاريني.
ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،ن ـ ـ ـ ــدد وزي ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة

األمل ــان ــي سـيـغـمــار غــابــريــال ،بــدعــوة
الــرئ ـيــس ال ـتــركــي أت ـ ــراك أملــان ـيــا إلــى
عـ ـ ــدم مـ ـن ــح أصـ ــوات ـ ـهـ ــم ل ـ ــ«االت ـ ـحـ ــاد
امل ـ ـس ـ ـي ـ ـحـ ــي الـ ـ ــدي ـ ـ ـمـ ـ ــوقـ ـ ــراطـ ـ ــي» وال
لـ«الحزب االشتراكي الديموقراطي»
وال لـ ــ«الـ ـخـ ـض ــر» فـ ــي االن ـت ـخ ــاب ــات
املـقـبـلــة ،مـشـيـرًا إل ــى أن ــه «تــدخــل في
الحملة االنتخابية» .وقــال غابريال
امل ـن ـت ـمــي إلـ ــى «ال ـ ـحـ ــزب االش ـت ــراك ــي
الـ ــدي ـ ـمـ ــوقـ ــراطـ ــي» ف ـ ــي ّ مـ ـق ــابـ ـل ــة مــع
صحف محلية إنه «تدخل استثنائي
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مل ـج ــرد أن ـه ــم ي ـت ــراج ـع ــون ف ــي ال ـع ــراق
وسوريا».
وأثـ ـ ـ ــار الـ ـهـ ـج ــوم تـ ـن ــديـ ـدًا ع ــاملـ ـي ــا ،إذ
أكـ ــدت رئ ـي ـســة الـ ـ ـ ــوزراء الـبــريـطــانـيــة،
ت ـي ــري ــزا م ـ ــاي ،ال ـت ــي ض ــرب ــت ب ــاده ــا
ع ــدة اعـ ـت ــداءات فــي األش ـهــر األخ ـيــرة،
أن ـه ــا «م ـت ـضــام ـنــة م ــع إس ـبــان ـيــا ضد
اإلرهـ ـ ـ ـ ـ ــاب» .أم ـ ــا ال ــرئـ ـي ــس األم ـي ــرك ــي
دونـ ــالـ ــد تـ ــرامـ ــب ،ف ـك ـتــب ع ـل ــى مــوقــع
«تويتر» أن «الــواليــات املتحدة تدين
االع ـت ــداء االره ــاب ــي فــي بــرشـلــونــة في
إسبانيا ،وستفعل كل ما هو ضروري
مل ـ ـسـ ــاعـ ــدت ـ ـهـ ــا» .وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف« :ك ـ ــون ـ ــوا
ش ـج ـعــانــا وأقـ ــويـ ــاء ،ن ـحــن ن ـح ـب ـكــم!».
وق ـب ـي ــل ذلـ ـ ــك ،أك ـ ــد وزيـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة
األمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي ،ري ـ ـكـ ــس تـ ـيـ ـل ــرس ــون ،أن
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة سـتـقــف ف ــي صف
إسـبــانـيــا فــي التحقيق املـقـبــل .وعـ ّـبــر
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون،
عـلــى «تــوي ـتــر» ،عــن «تـضــامــن فرنسا
م ــع ض ـح ــاي ــا ال ـه ـج ــوم املـ ــأسـ ــوي فــي
ب ــرش ـل ــون ــة .ن ـب ـقــى م ـت ـحــديــن ون ـمـلــك
التصميم».
كذلك ،دعا الرئيس الروسي فالديمير
ب ــوت ــن إلـ ــى م ـكــاف ـحــة عــامل ـيــة «ل ـقــوى
اإلرهـ ــاب» ،مضيفًا فــي رســالــة تعزية
ّ
وج ـه ـه ــا ال ــى م ـلــك إس ـبــان ـيــا فيليبي
ال ـ ـسـ ــادس أن «م ـ ــا ح ـ ــدث ي ــؤك ــد م ــرة
ج ـ ــدي ـ ــدة ضـ ـ ـ ـ ــرورة الـ ـقـ ـي ــام ب ـتــوح ـيــد
حـقـيـقــي لـجـهــود كــل األسـ ــرة الـعــاملـيــة
ف ــي م ـكــاف ـحــة ك ــل قـ ــوى اإلرهـ ـ ـ ــاب بــا
هوادة» .ووصف االعتداء بـ«الجريمة
الوحشية».
(األخبار ،أ ف ب ،رويترز)

أعلن رئيس الوزراء الحداد لثالثة أيام جراء ما وصفه بأنه «هجوم جهادي» (أ ف ب)

اعتداء الس رامبالس ،منطقه الخاص
وأهدافه البعيدة املدى .وأكد أن املسألة
هــي «مـســألــة الـقـيــام بـمــا هــو مناسب
ضمن تخطيطهم اإلرهــابــي .يــريــدون
أن يـثـبـتــوا أن ـه ــم م ــا زال ـ ــوا يتمتعون
بــالـقــدرة ذات ـهــا بــالــرغــم مــن تراجعهم
املـيــدانــي ،لكنهم ال يـســددون ضربات

حادثا طعن في فنلندا وألمانيا
برشلونة اإلسبانية ُ الدموي ،وقع حادثا طعن ،أمس،
بعد يوم على هجوم ُ
في فنلندا وأملانيا .فقد قتل شخصان وأصيب ثمانية آخرون في هجوم
في مدينة توركو الفنلندية .ووفق وزارة الداخلية والشرطة ،لم يتضح بعد
ما إذا كان للحادث صلة باإلرهاب .وأشارت الشرطة إلى أن املشتبه فيه قيد
االعتقال ويعالج في املستشفى بعدما أصيب برجله جراء إطالق الشرطة
النار عليه .وفنلندا بلد آمن بشكل عام ،لكن السلطات رفعت درجة الخطر
ّ
اإلرهابي في حزيران لشكها بوجود مخططات مرتبطة باإلرهاب .تزامنًا،
قتل شخص وأصيب آخر في حادث طعن في مدينة وبيرتال غرب أملانيا.
وقالت الشرطة إنها تطارد شخصًا واحدًا أو أكثر يشتبه بأنهم منفذو
الهجوم.
(رويترز ،أ ف ب)

استراحة
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ّ
فــي سـيــادة بــادنــا» ،مضيفًا أن «تدخل
أردوغـ ـ ــان ه ــذا ف ــي الـحـمـلــة االنـتـخــابـيــة
يظهر أنه يريد تحريض الناس بعضهم
على بـعــض» ،قبل انتخابات  24أيلول.
ّ
وحـ ـ ــث غ ــاب ــري ــال األمل ـ ـ ــان ع ـل ــى الـ ـ ــرد مــن
خــال تحقيق نسبة مشاركة عالية في
االنتخابات والتصويت لــأحــزاب التي
تــدعــم الــديـمــوقــراطـيــة ،داعـيــا إيــاهــم إلى
إظهار «ألولئك الذين يريدون تحريض
بعضنا على بعض أننا لن نشارك في
هذه اللعبة الشريرة».
ول ـ َـم تـ ـ ُـرق ت ـصــري ـحــات أرودغ ـ ـ ــان أيـضــا
بعض ممثلي األتــراك في أملانيا .واتهم
أت ـي ــا ك ــاراب ــوركـ ـل ــو ،ال ــرئ ـي ــس امل ـش ــارك
للجمعية التركية فــي أملــانـيــا ،أرودغ ــان
«بالسعي إلى تقسيم املجتمع األملاني».
وت ــاب ــع أن ه ــدف أردوغـ ـ ــان «ه ــو إلـحــاق
الضرر بالديموقراطية األملانية».
وكانت أنقرة قد نددت أول من أمس بما
عـ ّـدتــه «ضـغــوط برلني على باقي الــدول
األعـضــاء فــي االتـحــاد األوروب ــي» بشأن
تحديث اتفاقية االت ـحــاد الجمركي مع
تركيا ،مشيرة إلــى أن الحديث عــن ذلك
يأتي بهدف خدمة الحملة االنتخابية
ل ـل ـم ـس ـت ـش ــارة األملـ ــان ـ ـيـ ــة .وك ـ ـ ــرر رئ ـيــس
الـ ـ ـ ـ ــوزراء الـ ـت ــرك ــي ،بـ ــن ع ـل ــي ي ـل ــدي ــري ــم،
أمــس ،موقف بــاده بهذا الـشــأن ،مؤكدًا
أن أملــانـيــا وحــدهــا ال تستطيع أن تقرر
ب ـخ ـصــوص ت ـحــديــث ات ـفــاق ـيــة االت ـح ــاد
ال ـج ـم ــرك ــي .وأض ـ ـ ــاف أن أنـ ـق ــرة لـيـســت
فــي وارد تحديث تلك االتفاقية حاليًا،
لــذلــك «لـيــس عليهم ال ـق ـلــق» ،ألن تركيا
«ستتخذ قرارًا يتالءم مع مصالحها».
(األخبار ،رويترز ،أ ف ب ،األناضول)
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أفقيا

ُ
 -1من اآلالت الحربية القديمة كانت تستعمل في الحصار –  -2مدينة جزائرية مركز
ُ
ّ
تجاري وصناعي – بحر بني اليونان وتركيا من متفرعات املتوسط عــرف قديمًا
ببحر األرخبيل –  -3حــرف جر – ّ
سيد شجاع –  -4رئيس جمهورية نيكاراغوي
الله – إسم موصول – ظهر –  -6مادة قاتلة – مرض صدري – -7
سابق –  -5رسول ّ
ّ
النبي وفرض اإلتاوة على
مقياس مساحة – حل العقدة – واحة في الحجاز غزاها
سكانها اليهود –  -8نتؤات وتحزيزات على سطح األرض تشبه ألضراس – ماركة
سيارات –  -9حرف أبجدي أو مدينة في جنوب السودان على بحر الغزال – مجرى
ماء – ّ
صوت الرصاص –  -10مطرب لبناني معتزل

عموديًا

 -1عاصمة منغوليا وأكبر مدنها –  -2خاصته وملكه – ّ
تهيأ للحملة في الحرب
ُ
– ريق الفم ولعابه –  -3مدينة تركية سياحية تعرف بالريفييرا التركية – حروف
ُالعلة في اللغة العربية –  -4مدينة فرنسية – مهرب –  -5فقد عقله – بحر – حبوب
تستعمل للوقاية من مرض املالريا –  -6خالف كبار – منبسط واسع من األرض –
ّ
ّ
السم – طائر وهمي كبير أو قطعة
روسي شرقي سيبيريا – نفث الثعبان
 -7نهر
من قطع الشطرنج –  -8صفد حديد يستعمله الشرطي ليوثق به األسير – ماركة
سيارات –  -9أحصنة – مركز تجاري للمعارض في بيروت –  -10سرير الطفل – من
أشهر أطباء اإلسالم وفالسفتهم ّ
لقب بجالينوس العرب

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.

1

أفقيا
 -1كوباكابانا –  -2أمني الجميل –  -3مضغ – ُتف – ّ
يمج –  -4بحر – مر –  -5أمن – ّ
يدس – دا
ّ
–  -6لد – أنف – أنب –  -7بال – مالذ –  -8ساتر – درك –  -9عمر سليمان –  -10ديانا كرزون
عموديًا
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مشاهير 2657

حلول الشبكة السابقة

 -1كامل األسعد –  -2ومض – مد – ّ
أمي –  -3بيغ بن – بترا –  -4ان – الرسن –  -5كاترينا – ال –
 -6ألف – دف – ديك – ّ -7
بج – مس – مرمر –  -8أمير – الكاز –  -9نيم – دنا – نو –  -10الجهابذة

حل الشبكة 2656

إعداد
نعوم
مسعود

2
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5

6

7
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9

10

11

فيزيائي وفلكي أميركي معاصر مؤسس «مشروع األصول» ُيشاد به في
الوسط العلمي كأحد الشخصيات البارزة واملفكرة .حاصل على جوائز
دولية
ّ
ّ
املتعبد واملتزهد ■  = 3+2+11حائط يلف القصر ■
= 7+6+9+5+1+4
 = 7+10+8صخرة باألجنبية

حل الشبكة الماضية :مدحت السباعي
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إعالنات
◄ مبوب ►

◄ وفيات ►
بسم الله الرحمن الرحيم
يا أيتها النفس املطمئنة
أرجعي إلى ربك راضية مرضية
وادخلي في عبادي وادخلي جنتي
صدق الله العظيم
ّ
بمزيد من التسليم بمشيئة الله عز وجل
ننعي لكم فقيدتنا الغالية
املغفور لها بإذن الله
املرحومة
الحاجة سهام رياض بك التامر
أرم ـلــة املــرحــوم الـسـيــد شــريــف ابــراهـيــم
هاشم (أبو ابراهيم)
والدها :املرحوم رياض بك التامر
وال ــدتـ ـه ــا :امل ــرح ــوم ــة ال ـح ــاج ــة مـلـكـنــاز
األسعد
أوالده ــا :إبراهيم زوجته لبيبة دكــاش،
ناصر زوجـتــه رنــا رضــا  ،محمد بشير
زوجته منى مروة،
هــاشــم زوجـتــه دان ــا تقي الدين
ومصطفى زوجته رشا خاتون.
اب ـن ـتــاهــا :هـيـفــاء زوج ــة ف ــؤاد ح ــب الله
وملياء.
أشقاؤها  :علي  ،عبدالله ،حسن ،سلمان،
حسني وعباس.
شقيقاتها :املــرحــومــة الـحــاجــة فاطمة
 ،الـ ـح ــاج ــة س ـ ـعـ ــاد ،الـ ـح ــاج ــة س ـه ـي ـلــة،
املرحومة خديجة ،الحاجة مهى ،يسرى,
وناديا.
سيصلى عـلــى جثمانها الـطــاهــر عند
الساعة الثانية عشرة ظهر يــوم األحــد
الـ ــواقـ ــع فـ ــي /28ذو ال ـ ـق ـ ـعـ ــدة1438/هـ ـ ـ
املوافق في 2017/8/20م ليوارى الثرى
ف ــي ج ـبــانــة صـ ــور  -ال ـ ـخـ ــراب ،الـتـجـمــع
النطالق الجنازة عند أفران شمسني في
خلدة الساعة العاشرة صباحًا.
ً
ابتداء
تقبل التعازي طيلة أيام األسبوع
م ــن يـ ــوم ال ـث ــاث ــاء ال ــواق ــع ف ـيــه الـثــانــي
والعشرين من الشهر الجاري وذلك من
الساعة الرابعة بعد الظهر حتى الساعة
ً
مساء في فندق ديونز) Dunes
السابعة
(– هوليداي إن  -فردان  -الطابق األول.
للفقيدة الرحمة ولكم األجر والثواب
إنا لله وإنا إليه راجعون
الراضون بقضاء الله وقدره
آل التامر ،هاشم ،األسعد ،عسيران ،حب
ال ـلــه  ،سـلـمــى ،ح ـ ــاوي ،دكـ ــاش ،رض ــا،
مروة ،تقي الدين ،األمني ،فواز ،بدرالدين
وعموم األهل واألقارب واألنسباء

جمعية تنظيم األس ــرة فــي لبنان
للعمل على التنمية وتمكني األسرة
بمتطوعيها وموظفيها
تشارك أهالي الوردانيه الكرام وآل
بيرم األعزاء
مـصــابـهــم الـجـلــل ب ــوف ــاة كـبـيــر من
عائلتهم املغفور له بإذن الله
الحاج حسني بيرم
"أبو مصطفى" الرئيس السابق لبلدية
الوردانيه
وت ـت ـق ــدم م ــن ذوي ـ ــه خ ــاص ــة نـجـلــه
مصطفى والسيدان ناصر وجميل
بيرم
وسـ ــائـ ــر م ـح ـب ـيــه ب ــأح ــر ال ـت ـع ــازي
وأعمق املواساة
س ــائـ ـل ــن ل ـل ـف ـق ـي ــد ج ـ ـنـ ــات ال ـخ ـل ــد
ولذويه الصبر والسلوان
ب ـم ـن ــزل الـ ـح ــاج ج ـم ـيــل بـ ـي ــرم (10
صباحًا ـ ـ  7م ـسـ ً
ـاء) يــومــي السبت
واألحد في  19و.2017/8/20
إنا لله وإنا إليه راجعون

انتقلت الى رحمته تعالى
املرحومة ماجدة سعيد فواز
زوجة املرحوم كامل ديوب
أش ـ ـ ـقـ ـ ــاؤهـ ـ ــا الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاج زك ـ ـ ـ ــي ف ـ ـ ــواز
وعبدالله والحاج صالح بيضون
ش ـق ـي ـقــات ـهــا ل ـط ـي ـفــة زوج ـ ــة م ـهــدي
خزعل ،نادية زوجة يحيى املصري،
الحاجة سمر زوجة الدكتور سليم
دروي ــش فــاتــن زوج ــة عـبــد الـهــادي
عوض.
تقبل التعازي طــوال اليوم السبت
امل ـ ــواف ـ ــق  19آب  2017فـ ــي م ـنــزل
شـقـيـقـهــا الـ ـح ــاج زكـ ــي ف ـ ــواز رأس
ال ـن ـب ــع ش ـ ـ ــارع ع ـم ــر بـ ــن ال ـخ ـط ــاب
بناية الجواد الطابق الثالث مقابل
ليبان بوست من الساعة العاشرة
صـبــاحــا لـغــايــة الـســاعــة الـســادســة
ً
مساء.

إعالن لملء وظيفة
رؤساء مجالس إدارة  /مدراء عامون
المؤسسات العامة االستثمارية للمياه

بـ ـم ــزي ــد م ـ ــن ال ـ ــرض ـ ــى وال ـت ـس ـل ـي ــم
ملشيئة الله تعالى
ننعي الـيـكــم وف ــاة فـقـيــدنــا الغالي
املرحوم
محمد كامل قبيسي
والدته املرحومة فاطمة جابر
زوجته الحاجة سهام أمني قبيسي
أبناؤه بسام  ،حسام وأشرف
بـنــاتــه وسـ ــام  ،آمـ ــال زوجـ ــة ف ــوزي
الخميس
ديانا زوجة محمد حسون
أش ـق ــاؤه امل ــرح ــوم أح ـمــد  ،يــوســف
ومصطفى
ش ـق ـي ـقــاتــه نـ ـظ ــام ارم ـ ـلـ ــة امل ــرح ــوم
نجيب قبيسي
جـيـهــان ارم ـلــة امل ــرح ــوم اسـمــاعـيــل
قبيسي
فايزة ارملة املرحوم زهير فقيه
للفقيد الرحمة ولكم االجر والثواب
تـ ـقـ ـب ــل الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــازي ال ـ ـي ـ ــوم ال ـس ـب ــت
 19ال ـ ـجـ ــاري ابـ ـ ـت ـ ـ ً
ـداء م ــن ال ـســاعــة
الثالثة بعد الظهر ولغاية الساعة
ال ـ ـس ـ ــادس ـ ــة م ـ ـ ـسـ ـ ـ ً
ـاء فـ ـ ــي ج ـم ـع ـيــة
ال ـت ـخ ـصــص وال ـت ــوج ـي ــه ال ـع ـل ـمــي،
الــرم ـلــة ال ـب ـي ـضــاء ق ــرب م ــرك ــز أمــن
الدولة.
اآلسفون  :آل قبيسي  ،جابر ،املقدم،
ف ـخــر ال ــدي ــن  ،ال ـش ـه ــال ،الـخـمـيــس،
ح ـس ــون ،حـ ـج ــازي ،ع ـف ــرة ،سـعـيــد،
حـ ــرب ،ع ـبــدال ـف ـتــاح ،ال ـس ـبــع ،فقيه
وأنسباؤهم.

◄ ذكرى ►
َذكرى أربعني
َ
إذا َم َ
ات َ ُ ُ َ
اإل ْسل ِم
الع ِال ُّم َث ِلم َ ِفي ِ
ْ ٌ
َ
َ
ُ
ثــلـ َـمــة َل يس ـ ــدها ش ـ ـ ْـيء.
َ ْ ٌ
ْ
ح ِديث ُشـريف.
ـادف ِ الـ ـ ـي ـ ـ َ
ـوم الـ ـسـ ـب ـ َـت ِذك ـ ـ ـ ٰـرى
ُي ـ ـص ـ ـ
َ
أربعني
ّ
العلمة ّ
السيد أحمد شوقي األمني

ُ
ـذه املـنــاسـبــةِ األلـيـمــةِ ُ ،يتلى عن
بـهـ
روحـ ـِـ الـ ـط ــاه ــرة آيـ ـ ـ ٌ
ـات م ــن ال ــذك ـ ِـر
ـهِ
ِ
ُ
ٍّ
سيني في
عزاء ُح
الحكيمِ،
ومجلس ٍ
مجدل َ
سلم:
ِ
ـال ف ــي ق ــاع ــةِ عـ ــاشـ ــوراء /
 ل ـ ّل ـ ّـرج ـ ِالعلية.
للنساء في دار ِة العائلةِ .
ِ
ّ
للسيد الرحمة ،ولكم األجر.

ان ـت ـق ــل إلـ ــى رح ـم ـت ــه ت ـع ــال ــى فـقـيــد
الشباب الغالي املرحوم
جاد غازي مكي
والده :غازي كايد مكي
والدته :ندى هشام ّ
الزيات
شقيقاه :حسن ونديم
يصلى على جثمانه الطاهر عـند
صــاة الظهر الـيــوم السبت  19آب
2017
وي ـ ـ ــوارى الـ ـث ــرى ف ــي ج ـبــانــة بـلــدة
جويا.
تـ ـقـ ـب ــل الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــازي يـ ــومـ ــي ال ـس ـب ــت
واألحد  19و 20آب  2017في جويا.
وت ـق ـبــل ال ـت ـع ــازي ف ــي ب ـي ــروت يــوم
الخميس  24آب  2017في جمعية
ال ـت ـخ ـصــص وال ـت ــوج ـي ــه ال ـع ـل ـمــي،
الــرمـلــة البيضاء ،قــرب أمــن الــدولــة
م ــن ال ـس ــاع ــة ال ـث ــال ـثــة ب ـع ــد الـظـهــر
ً
مساء.
حتى السادسة
الراضون بقضاء الله وقدره
آل مكي ،آل ّ
الزيات ،آل إبراهيم,
آل وهاب ،آل الساحلي ،آل شومان،
آل س ــام ــة وأنـ ـسـ ـب ــاؤه ــم وع ـم ــوم
أهالي جويا

◄ خرج ولم يعد ►

يعلن وزير الطاقة والمياه عن فتح المجال لملء مراكز

رؤساء مجالس إدارة  /مدراء عامون
المؤسسات العامة االستثمارية للمياه (متفرغين)
ويدعو اللبنانيين من أصحاب االختصاص والكفاءة أن يتقدموا بترشيحهم
لملء هذه الوظائف
يمكن للراغبين بالترشح لهذه الوظيفة من داخل المالك أو من خارج المالك،
االطالع على مهام ومسؤوليات الوظيفة وفقاً ألحكام القانون رقم 221
تاريخ ( 2000/5/29تنظيم قطاع المياه) ،والمرسوم رقم  8122تاريخ
( 2002/7/3تحديد دقائق تطبيق القانون رقم  221تاريخ 2000/5/29
(تنظيم قطاع المياه) ،والمراسيم المتعلقة باألنظمة الداخلية للمؤسسات
العامة المذكورة المحددة بالمراسيم رقم  14596تاريخ 2005/6/14
(بيروت وجبل لبنان) و  14600تاريخ ( 2005/6/14الجنوب) و
 14598تاريخ ( 2005/6/14البقاع) و 14602تاريخ 2005/6/14
(لبنان الشمالي) ،وكذلك االطالع على المواصفات والشروط المطلوبة
للتعيين ولملء استمارة الترشيح على موقع مكتب وزير الدولة لشؤون
التنمية اإلدارية على صفحة اإلنترنت التالية:

 www.omsar.gov.lbالرابط (وظائف قيادية عليا في القطاع العام)
المهلة األخيرة الستالم الطلبات :الثالثاء  28آب 2017
يتم التعاطي مع طلبات الترشيح بسرية تامة.
يقتضي ملء االستمارة االلكترونية بجميع خاناتها تحت طائلة عدم قبولها

غادرت العاملة الفليبينيه
Mechielyn cagoscos recana
مــن عـنــد مـخــدومـهــا ،ال ــرج ــاء ممن
يـعــرف عنها شيئا اإلت ـصــال على
الرقم 70/008006

Tejtu abdisa ulfata
مــن عـنــد م ـخــدومـهــا ،ال ــرج ــاء ممن
يـعــرف عنها شيئا اإلت ـصــال على
الرقم
03/038575

غادرت العاملة السيرالنكية
NILUKA KUMARI LIHINIKADU ARACHCHIGE
مــن عـنــد م ـخــدومـهــا ،ال ــرج ــاء ممن
يـعــرف عنها شيئا اإلت ـصــال على
الرقم 03/802116

غادرت العامله االثوبية
Ruma aktar tara miah
مــن عـنــد م ـخــدومـهــا ،ال ــرج ــاء ممن
يـعــرف عنها شيئا اإلت ـصــال على
الرقم 70/814942

غادرت العاملة االثيوبية
Selam alemayehu mamo
مــن عـنــد م ـخــدومـهــا ،ال ــرج ــاء ممن
يـعــرف عنها شيئا اإلت ـصــال على
الرقم 03/297292
غادرت العاملة البنغالدشية
Bilkis sultan khondker
مــن عـنــد م ـخــدومـهــا ،ال ــرج ــاء ممن
يـعــرف عنها شيئا اإلت ـصــال على
الرقم 03/516592
غادرت العامله االثيوبيه

للبيـــع

شقة فخمة يف قريطم ،بريوت،
شارع املزبودي ،مقابل النادي
الفرنيس ٢٧٠ .مرت عىل السند للبيع
 ٤غرف وغرفة جلوس وصالونات
ومطبخ كبري وغرفة خادمة ٤
حاممات ،طابق ،٣
هاتف - ٦٦١٩٠٩/٠٣
السعر  ٩٠٠,٠٠٠دوالر

للبيع او لإليجار
الحازمية ـ ـ مار تقال ـ ـ جنب السفارة
املصرية سابقًا ـ ـ دوبلكس ـ ـ مفروش
بالكامل ـ ـ سوبر دولوكس ـ ـ  4نوم ـ ـ
شومينه ـ ـ صالونان ـ ـ غرفة خادمة
ـ ـ موقفان ـ ـ كاشف ـ ـ  ACـ ـ شــوفــاج ـ ـ
فرش رائع
سنويًا وستة أشهر سلفًا 24000$
Le Simon Real Estate Consulting
03/362009
الحازمية ـ ـ مستودع ـ ـ 450م 2ـ ـ نزلة
بيك أب
أو لإليجار  18000$سنويًا 450000$
Le Simon Real Estate Consulting
03/362009
الحازمية ـ ـ مار تقال  212م 2ـ ـ  3نوم
مع خزائن فخمة وباركيه ـ ـ صالونان
 ACـ ـ غ سفرة ـ ـ غ .خادمة ـ ـ شوفاج ـ ـ
ـ ـ كاشفة على بيروت ـ ـ وال تحجب ـ ـ
موقف ـ ـ جفصني ـ ـ مـجــددة ـ ـ نهائي
460000$
Le Simon Real Estate Consulting
03/362009
الحازمية ـ ـ مكتب ـ ـ غاردينيا ـ ـ  70م2
ـ ـ بناء جديد ـ ـ موقع فخم ـ ـ باركيه ـ ـ
ـ ـ  900$شهريًا وستة أشهر سلفًا AC
Le Simon Real Estate Consulting
03/362009
الحازمية الطريق العام ـ ـ مساحات
م ـخ ـت ـل ـفــة ـ ـ ـ ـ م ــوق ــع م ـم ـيــز ـ ـ ـ ـ تـصـلــح
للمصارف والـشــركــات مــع صــاالت ـ ـ
طابق ارضــي باسعار سوبر مغرية
مواقف حسب الطلب
Le Simon Real Estate Consulting
03/362009
الحازمية ـ ـ مــار تقال الساحة ـ ـ شقة
مساحة  320م ـ ـ كاشفة ـ ـ  3ماستر
باركيه ـ ـ جلوسني ـ ـ صالونان ـ ـ سفرة
ـ ـ  5حمامات ـ ـ كــاف ـ ـ موتور ـ ـ طاقة
شمسية ـ ـ غرفة خادمة 815.000$
Le Simon Real Estate Consulting
03/362009
HOT DEAL
الـ ـح ــازمـ ـي ــة مـ ـح ــل مـ ـس ــاح ــة  30م2
ـ ـ ـ ـ م ـج ـهــز م ـل ـح ـمــة ـ ـ ـ ـ وس ـ ــط ال ـس ــوق
الـتـجــاري والـسـكـنــي (يـصـلــح ملطعم
صغير) 800$
Le Simon Real Estate Consulting
03/362009
HOT DEAL
ال ـ ـحـ ــازم ـ ـيـ ــة غـ ــاردي ـ ـن ـ ـيـ ــا ف ـ ــي اف ـخ ــم
الـ ـش ــوارع ـ ـ ـ ارض م ـســاحــة  605م ـ ـ
نسبة العمار  165/50ـ ـ بسعر مغر
 2600$للمتر املربع
Le Simon Real Estate Consulting
03/362009
الـحــازمـيــة م ــار تـقــا الـســاحــة ـ ـ ـ شقة
 205م 2ـ ـ ـ  3ن ــوم ـ ـ ـ صــالــون ـ ـ ـ سـفــرة
ـ ـ ـ خ ــادم ــة ـ ـ ـ  4ح ـمــامــات ـ ـ ـ مــوق ـفــان ـ ـ
شوفاج 350000$
Le Simon Real Estate Consulting
03/362009
ح ــازمـ ـي ــة ـ ـ ـ ـ ـ مـ ـ ــار تـ ـق ــا ـ ـ ـ ـ ـ فـ ــي اف ـخ ــم
الـشــوارع ـ ـ 400م 2ـ ـ كل طابق شقة ـ ـ
مـفــرزة ـ ـ ـ سـنــد اخـضــر ـ ـ ـ بـحــاجــة الــى
تكملة 610000$
Le Simon Real Estate Consulting
03/362009
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ال ـحــازم ـيــة ـ ـ ـ غــاردي ـن ـيــا ـ ـ ـ مـسـتــودع
يـصـلــح ملـكـتــب  215م 2ـ ـ ـ مــوق ـفــان ـ ـ
بسعر مغر 200000$
Le Simon Real Estate Consulting
03/362009
HOT DEAL
ال ـ ـحـ ــازم ـ ـيـ ــة مـ ـ ـ ــار ت ـ ـقـ ــا فـ ـ ــي افـ ـخ ــم
الـشــوارع ـ ـ شقة مساحة  210م 2ـ ـ 3
نوم ـ ـ صالون ـ ـ سفرة ـ ـ غرفة خادمة
ـ ـ كاشفة جزئيًا ـ ـ طــابــق أول ـ ـ فوق
االرض ـ ـ ـ مــع ت ــراس خلفي ـ ـ ـ بسعر
مغر  1300$شهريًا
Le Simon Real Estate Consulting
03/362009

الحازمية ـ ـ مكتب طابقان ـ ـ  85م 2ـ ـ
قريب من الطريق العام ـ ـ بناء جديد
ـ ـ ـ مـصـعــدان ـ ـ ـ مــوقــف تـحــت االرض ـ ـ
بسعر مغر 150000$
Le Simon Real Estate Consulting
03/362009
الحازمية ـ ـ مار تقال ـ ـ  240م 2ـ ـ  3نوم
كبار ـ ـ صالونان ـ ـ غ .سفرة ـ ـ غ .خادمة
ـ ـ شوفاج ـ ـ موقف ـ ـ كاشفة ال تحجب ـ ـ
كل طابق شقة 410000$
Le Simon Real Estate Consulting
03/362009

الحازمية ـ ـ موقع مميز جدًا ـ ـ مكتب
.مساحة  1000م 2ـ ـ بسعر مغر جدًا
Le Simon Real Estate Consulting
03/362009

HOT DEAL
الحازمية مــار تقال شقة  270م 2ـ ـ 4
 ACنوم ـ ـ صالونني ـ ـ سفرة ـ ـ شوفاج ـ ـ
ـ ـ مجددة بالكامل ـ ـ موقف بناء قديم ـ ـ
بسعر مغر 460.000$
Le Simon Real Estate Consulting
03/362009

الحازمية ـ ـ مار تقال ـ ـ  190م 2ـ ـ  3نوم
ـ ـ صــالــون ـ ـ غــرفــة سـفــرة ـ ـ شــوفــاج ـ ـ
ت ــراس ـ ـ بـنــاء عمر  12سنة ـ ـ شــارع
ه ـ ــادئ ـ ـ ـ ـ م ـف ــروش ــة  1100$شـهــريــا
وأربع أشهر سلفًا
Le Simon Real Estate Consulting
03/362009

الحازمية ـ ـ مار تقال  212م 2ـ ـ كاشفة
كل بيروت ـ ـ مجددة بالكامل ـ ـ  3نوم
كبار ـ ـ مع خزائن حديثة ـ ـ صالونان ـ ـ
غرفة سفرة ـ ـ غرفة جلوس ـ ـ شوفاج ـ ـ
ـ ـ باركيه ـ ـ موقف AC 465000$
Le Simon Real Estate Consulting
03/362009

املـنـصــوريــة ـ ـ الديشونية ـ ـ  82م 2ـ ـ
 2نوم ـ ـ حمامان ـ ـ صالون ـ ـ سفرة ـ ـ
كاشفة وال تحجب ـ ـ موقف 110000$
Le Simon Real Estate Consulting
03/362009

ال ـح ــازم ـي ــة ـ ـ ـ ـ م ـ ــار ت ـق ــا ـ ـ ـ ـ ف ــي اف ـخــم
الشوارع ـ ـ  255م 2ـ ـ طابق سفلي اول ـ ـ
 3نوم ـ ـ جلوس ـ ـ صالونني ـ ـ شوفاج ـ ـ
ـ ـ سعر مغري AC 500000$
Le Simon Real Estate Consulting
03/362009

الحازمية ـ ـ مار تقال ـ ـ  225م 2ـ ـ أجمل
املواقع ـ ـ كاشفة وال تحجب ـ ـ  3نوم
ـ ـ ـ  4حـمــامــات ـ ـ ـ صــالــونــان ـ ـ ـ سـفــرة ـ ـ
جلوس ـ ـ خادمة ـ ـ ديكور جفصني ـ ـ
باركية في الغرف ـ ـ شوفاج ـ ـ مكيف
ـ ـ كــاف ـ ـ موقف ـ ـ سعر مغري ـ ـ بناء
عمره  10سنوات 525000$
Le Simon Real Estate Consulting
03/362009
الـحــازمـيــة ـ ـ ـ م ــار تـقــا ـ ـ ـ  260م 2ـ ـ ـ 3
نــوم كبار ـ ـ صــالــونــان كبار ـ ـ سفرة
ـ ـ ـ خ ــادم ــة ـ ـ ـ  4ح ـمــامــات ـ ـ ـ ش ــوف ــاج ـ ـ
موقفان ـ ـ سعر مغري 450000$
Le Simon Real Estate Consulting
03/362009
الحازمية ـ ـ شارع هادئ ـ ـ مفروشة ـ ـ
 190م 2ـ ـ  3نوم ـ ـ جلوس ـ ـ صالون ـ ـ
سفرة ـ ـ  3حمامات ـ ـ موقفان ـ ـ كاف
ـ ـ ـ شــوفــاج ـ ـ ـ مـكـيــف ـ ـ ـ سـعــر م ـغــري ـ ـ
 1000$شهريًا ـ ـ ستة أشهر سلف
Le Simon Real Estate Consulting
03/362009
ال ـح ــازم ـي ــة ـ ـ ـ ـ مـ ــار ت ـقــا ـ ـ ـ ـ ف ــي افـخــم
املــواقــع ـ ـ ـ  265م 2ـ ـ ـ  3نــوم ـ ـ ـ جلوس
ـ ـ ـ صــالــونــان ـ ـ ـ سـفــرة ـ ـ ـ  4حـمــامــات ـ ـ
ـ ـ شوفاج ـ ـ كاف ـ ـ موقفان cheminee
ـ ـ كاشفة وال تحجب ـ ـ خادمة ـ ـ بناء
عمره  13سنة 580000$
Le Simon Real Estate Consulting
03/362009
HOT DEAL
ال ـ ـحـ ــازم ـ ـيـ ــة مـ ـ ـ ــار ت ـ ـقـ ــا فـ ـ ــي افـ ـخ ــم
ال ـش ــوارع ـ ـ ـ صــالــون ـ ـ ـ سـفــرة ـ ـ ـ غرفة
خادمة ـ ـ شوفاج ـ ـ  3نوم ـ ـ  4حمام ـ ـ
مغر 350.000$
موقفني ـ ـ بسعر ٍ
Le Simon Real Estate Consulting
03/362009

ســن الفيل ـ ـ طريق الـعــام الــدولــي ـ ـ ط
 1صــالــة طــابـقــن ـ ـ ـ  515م 2ـ ـ ـ مجهزة
بــاحــدث الــديـكــورات ـ ـ تصلح ملصرف
ـ ـ ـ او شــركــة تـجــاريــة ـ ـ ـ كـصــالــة عــرض
3400000$
Le Simon Real Estate Consulting
03/362009
ال ـحــازم ـيــة م ــار ت ـقــا ـ ـ ـ ش ـقــة  212م2
كاشفة كل بيروت ـ ـ مجددة بالكامل
ـ ـ ـ ـ  3نـ ــوم ك ـب ــار م ــع خ ــزائ ــن حــدي ـثــة ـ ـ
صالونان ـ ـ سفرة ـ ـ جلوس ـ ـ شوفاج ـ ـ
ـ ـ باركيه ـ ـ موقف AC 465000$
Le Simon Real Estate Consulting
03/362009
الحازمية ـ ـ في افخم الشوارع ـ ـ  285م2
ـ ـ  4نوم ـ ـ بناء جديد ـ ـ صالونني ـ ـ منظر
ـ ـ  ACرائع ـ ـ شوفاج ـ ـ كاف ـ ـ موقفني ـ ـ
 24000$سنويًا ـ ـ سنة سلف
Le Simon Real Estate Consulting
03/362009
الحازمية ـ ـ مار تقال ـ ـ  260م 2ـ ـ داخلي
ـ ـ  3نوم ـ ـ صالونني ـ ـ سفرة ـ ـ خادمة ـ ـ
شوفاج ـ ـ  150م 2تــراس ـ ـ كاشفة وال
تحجب  15000$سنويًا
Le Simon Real Estate Consulting
03/362009
ال ـح ــازم ـي ــة ـ ـ ـ ـ مـ ــار ت ـق ــا ـ ـ ـ ـ ف ــي اج ـمــل
ال ـشــوارع ـ ـ دوبلكس ـ ـ 330م 2ـ ـ فرش
ـ ـ  chemineeـ ـ ـ  ACرائـ ــع ـ ـ ـ ش ــوف ــاج ـ ـ ـ
 24000$سنويًا
Le Simon Real Estate Consulting
03/362009
الـحــازمـيــة ـ ـ الـطــريــق الــدولــي ـ ـ مبنى
 4000م 2ـ ـ مع مواقف عدد  60ـ ـ بسعر
مدروس
Le Simon Real Estate Consulting
03/362009

إعالن
تـعـلــن ك ـهــربــاء لـبـنــان ب ــأن مـهـلــة تقديم
ال ـعــروض الـعــائــد الع ـمــال تــأهـيــل سقف
م ـك ــات ــب فـ ــي م ـع ـم ــل ب ـع ـل ـب ــك ،م ــوض ــوع
اس ـت ـق ـص ــاء االس ـ ـعـ ــار رق ـ ــم ث4د7390/
تاريخ  ،2017/7/13قد مددت لغاية يوم
الجمعة  2017/8/25عند نهاية الــدوام
الرسمي.
يمكن للراغبني في االشتراك باستقصاء
االس ـع ــار امل ــذك ــور اع ــاه الـحـصــول على
ن ـس ـخــة م ـجــانــا م ــن دف ـت ــر الـ ـش ــروط من
مصلحة الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق
( 12غرفة  ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ
طريق النهر.
عـلـمــا ب ــأن ال ـع ــروض ال ـتــي سـبــق وتـقــدم
ب ـه ــا ب ـع ــض امل ـ ــوردي ـ ــن ال تـ ـ ــزال س ــاري ــة
املفعول ومــن املمكن في مطلق االحــوال
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.
تـسـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد ال ــى أم ــان ــة سر
كـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ ـ طــريــق الـنـهــر ـ ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2017/8/14
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 1570
مناقصة عامة
رقم /3868م ع إ/م م3/
الساعة الحادية عشرة من نهار الثالثاء
ال ــواق ــع ف ــي  2017/9/19ت ـج ــري وزارة
الدفاع الوطني ـ ـ املديرية العامة لإلدارة
ـ ـ مصلحة الـعـتــاد فــي قــاعــة املناقصات
الـكــائـنــة فــي مبنى عفيف معيقل ـ ـ ـ أول
طــريــق ال ـح ــدت مـنــاقـصــة عــامــة لـتـلــزيــم:
تحقيق فالتر هواء للدبابات نوع M48
و  M60لصالح الجيش لعام .2017
م ــوض ــوع دف ـت ــر الـ ـش ــروط ال ـخ ــاص رقــم
/54م ع إ/م ع 1/تاريخ 2017/8/8
يمكن ملن يرغب االشـتــراك في املناقصة
العامة هذه االطــاع على دفتر الشروط
ال ـخــاص فــي املــديــريــة ال ـعــامــة ل ـ ــإدارة ـ ـ
مصلحة العتاد في مبنى عفيف معيقل
خالل أوقات الدوام الرسمي.
ت ــرس ــل الـ ـ ـع ـ ــروض ب ــال ـب ــري ــد امل ـض ـم ــون
املغفل إلى العنوان التالي:
وزارة الــدفــاع الوطني ـ ـ املديرية العامة
لـ ــإدارة ـ ـ ـ مصلحة املــالـيــة ـ ـ ـ مكتب عقد
النفقات ـ ـ اليرزة.
يـجــب ان تـصــل ع ــروض املتعهدين قبل
الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل
يسبق اليوم املحدد للتلزيم.
اليرزة في 2017/8/16
اللواء محسن فنيش املدير العام لإلدارة
التكليف 1589
مناقصة عامة
رقم /3864م ع إ/م م3/
الساعة الحادية عشرة من نهار الخميس
الـ ــواقـ ــع ف ــي  2017/9/14ت ـج ــري وزارة
الدفاع الوطني ـ ـ املديرية العامة لــإدارة
ـ ـ مصلحة الهندسة في قاعة املناقصات
الـكــائـنــة ف ــي مـبـنــى عـفـيــف مـعـيـقــل ـ ـ ـ أول
ط ــري ــق الـ ـح ــدت م ـنــاق ـصــة ع ــام ــة لـتـلــزيــم:
أشغال إستحداث مخازن ذخيرة في ثكنة
دوري عيراني ـ ـ اللويزة (مرحلة ثانية).
م ــوض ــوع دفـ ـت ــر ال ـ ـشـ ــروط الـ ـخ ــاص رق ــم
/2008م ع إ/م ه ـ تاريخ 2017/8/8
يمكن ملــن يــرغــب االش ـتــراك فــي املناقصة
العامة هــذه االط ــاع على دفـتــر الـشــروط
ال ـخ ــاص ف ــي امل ــدي ــري ــة ال ـعــامــة لـ ـ ــإدارة ـ ـ
مصلحة الهندسة في مبنى عفيف معيقل
خالل أوقات الدوام الرسمي.
ترسل العروض بالبريد املضمون املغفل
إلى العنوان التالي:
وزارة الــدفــاع الــوطـنــي ـ ـ املــديــريــة العامة
ل ـ ــإدارة ـ ـ ـ مـصـلـحــة املــال ـيــة ـ ـ ـ مـكـتــب عقد
النفقات ـ ـ اليرزة.
يـجــب ان تـصــل عـ ــروض املـتـعـهــديــن قبل
الساعة الثانية عشرة من آخــر يــوم عمل
يسبق اليوم املحدد للتلزيم.
اليرزة في 2017/8/16
اللواء محسن فنيش املدير العام لإلدارة
التكليف 1587
مناقصة عامة
رقم /3862م ع إ/م م3/
ال ـس ــاع ــة ال ـت ــاس ـع ــة م ــن نـ ـه ــار الـخـمـيــس
ال ــواق ــع ف ــي  2017/9/14ت ـج ــري وزارة
الدفاع الوطني ـ ـ املديرية العامة لــإدارة

ـ ـ مصلحة الهندسة في قاعة املناقصات
الـكــائـنــة فــي مـبـنــى عـفـيــف مـعـيـقــل ـ ـ ـ أول
ط ــري ــق ال ـح ــدت م ـنــاق ـصــة ع ــام ــة لـتـلــزيــم:
أشغال إنشاء مبنى مشاغل من طابقني
وأشغال إضافة طابق على مبنى مخازن
عتاد البحر في قاعة جونية البحرية.
م ــوض ــوع دف ـت ــر ال ـ ـشـ ــروط الـ ـخ ــاص رق ــم
/2007م ع إ/م ه ـ تاريخ 2017/8/8
يمكن ملــن يــرغــب االش ـتــراك فــي املناقصة
العامة هــذه االط ــاع على دفتر الشروط
الـ ـخ ــاص ف ــي امل ــدي ــري ــة ال ـع ــام ــة لـ ـ ــإدارة
ـ ـ ـ ـ مـصـلـحــة ال ـه ـنــدســة ف ــي م ـب ـنــى عفيف
معيقل خالل أوقات الدوام الرسمي.
ترسل العروض بالبريد املضمون املغفل
إلى العنوان التالي:
وزارة الــدفــاع الوطني ـ ـ املــديــريــة العامة
ل ـ ــإدارة ـ ـ ـ مـصـلـحــة املــال ـيــة ـ ـ ـ مـكـتــب عقد
النفقات ـ ـ اليرزة.
يـجــب ان تـصــل ع ــروض املـتـعـهــديــن قبل
الساعة الثانية عشرة من آخــر يــوم عمل
يسبق اليوم املحدد للتلزيم.
اليرزة في 2017/8/16
اللواء محسن فنيش املدير العام لإلدارة
التكليف 1586
إعالن عن مناقصة عمومية
في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا من
ي ــوم ال ـثــاثــاء ال ــواق ــع فـيــه 2017/09/12
تجري مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان
مناقصة عمومية بطريقة الظرف املختوم
ع ــائ ــدة لـ ــ"انـ ـش ــاء ج ـس ــر م ــن ال ـخــرســانــة
املـسـلـحــة ع ـلــى ن ـهــر اب ــراه ـي ــم ق ــري ــة جنة
ـ ـ ـ ـ ق ـض ــاء ج ـب ـي ــل" وف ـق ــا ل ــدف ـت ــر ال ـش ــروط
الخاص املوضوع لهذه الغاية وذلــك في
املكتب الرئيسي الكائن في شارع سامي
الصلح ـ ـ ملك الشدراوي ـ ـ بيروت.
ي ـم ـك ــن مل ـ ــن يـ ــرغـ ــب االش ـ ـ ـتـ ـ ــراك ف ـ ــي ه ــذه
املـ ـن ــاقـ ـص ــة االطـ ـ ـ ـ ــاع وال ـ ـح ـ ـصـ ــول ع ـلــى
ه ــذا الــدفـتــر االت ـص ــال ب ــدائ ــرة الصفقات
واملـ ـشـ ـت ــري ــات فـ ــي الـ ـط ــاب ــق االول ـ ـ ـ ـ ـ مــن
مــركــز املــؤسـســة الـكــائــن فــي وادي خطار
ـ ـ الحازمية ـ ـ قــرب مستشفى قلب يسوع
ل ـق ــاء م ـب ـلــغ /750.000/ل.ل .ي ــدف ــع فــي
صندوق املؤسسة لقاء ايصال يضم الى
العرض.
تـقــدم ال ـعــروض باليد الــى قلم املؤسسة
الطابق الرابع في مهلة اقصاها الساعة
الثانية عـشــرة مــن آخــر يــوم عمل يسبق
موعد اجراء املناقصة ويرفض كل عرض
يصل بعد هذا املوعد.
رئيس مجلس االدارة
املدير العام
املهندس جوزف نصير
التكليف 1584

إعالن تبليغ َ
قراري إيداع ووضع يد
مــن بلدية كــرم عصفور ـ ـ بيت غـطــاس ـ ـ
مزرعة النهرية
إلى السيدات والسادة املبينة أسماؤهم
أدناه:
جــان الياس سيدو مالك في العقار 202
كــرم عصفور .وفــرح ومتى جرجس فرح
(ص ــاح ـب ــي ح ــق رقـ ـب ــة) وج ــرج ــس مـتــى
فرح (حق استثمار) في العقار  259كرم
ع ـص ـف ــور .وأم ـي ــة جـمـيــل جـبـيـلــي مــالـكــة
ال ـع ـق ــار رقـ ــم  262كـ ــرم ع ـص ـف ــور .وورثـ ــة
الـ ـي ــاس ح ـنــا الـ ـخ ــوري س ـل ـي ـمــان ،وحـنــا
ال ـ ـيـ ــاس الـ ـ ـخ ـ ــوري (حـ ـ ــق رق ـ ـبـ ــة) ول ـي ـلــى
إب ــراه ـي ــم الـ ـص ــراف (ح ــق اس ـت ـث ـمــار) في
الـعـقــار  264كــرم عـصـفــور .وورث ــة فوتني
ج ــرج ــس س ـي ــدو م ــال ـك ــن ف ــي ال ـع ـقــاريــن
 266و 267ك ــرم عـصـفــور «وورث ـ ــة حليم
فــرج الحكيم مالكني في العقار  267كرم
ع ـص ـف ــور .وج ــورجـ ـي ــت وأن ـي ـس ــه وم ــاي ــز
وروزلني وراجي لطفالله الخوري مالكي
الـعـقــار  344ك ــرم عـصـفــور .وحـ ــازم مــراد
الصائغ مالك العقار  405كــرم عصفور.
وج ــورج مــراد الصائغ مالك العقار 406
كـ ـ ــرم عـ ـصـ ـف ــور .وح ـ ـ ـ ــازم وج ـ ـ ـ ــورج مـ ــراد
ال ـص ــائ ــغ م ــال ـك ــن ف ــي ال ـع ـق ــار  408ك ــرم
عـصـفــور .ومــالـكــن الـعـقــارات امل ـفــرزة عن
العقار  335كرم عصفور .تدعوكم بلدية
كرم عصفور للحضور إلى مركزها وتبلغ
َ
قراري اإليداع رقم  8لقبض التعويضات
ال ـعــائــدة لـكــم ووض ــع ال ـيــد رق ــم  9تــاريــخ
 2016/3/24نـتـيـجــة م ــرس ــوم تـصــديــق
تخطيط رق ــم  7932تــاريــخ 2002/5/27
الـ ـق ــاض ــي ب ــاع ـت ـب ــار األشـ ـ ـغ ـ ــال ال ـع ــائ ــدة
إلنـشــاء طــرق داخـلـيــة فــي كــرم عصفور ـ ـ
ّ
العامة وتنذركم بإخالء
عكار من املنافع
األجزاء املصابة خالل مهلة خمسة عشر
يــومــا مــن تــاريــخ الـنـشــر ،وف ــي ح ــال عــدم
الـتـقـيــد يـصــار إل ــى وض ــع الـيــد واإلخ ــاء
بالقوة والطرق اإلدارية على مسؤوليتكم
وحسابكم».
رئيس البلدية عماد ساسني إبراهيم

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

إعالن
في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم
الـثــاثــاء الــواقــع فــي  2017/9/19تجري
املديرية العامة للطيران املدني استدراج
ع ـ ــروض ل ـت ـلــزيــم ت ـقــديــم أوراق ح ــراري ــة
خ ــاص ــة لـ ـ ــزوم ال ـط ــاب ـع ــات ف ــي مـصـلـحــة
املالحة الجوية.
تـقــدم ال ـعــروض بــالـظــرف املـخـتــوم ،وفقًا
ل ـ ـن ـ ـصـ ــوص دفـ ـ ـت ـ ــر الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــروط ال ـ ـخـ ــاص
املـ ــوضـ ــوع ل ـه ــذه الـ ـغ ــاي ــة ،وال ـ ـ ــذي يـمـكــن
الحصول عليه اثناء الــدوام الرسمي في
املديرية العامة للطيران املدني الديوان.
املدير العام للطيران املدني باإلنابة.
املهندس محمد شهاب الدين
التكليف 1585
إعالن
ألمانة السجل العقاري االولى في الشمال
ط ـل ــب م ـح ـم ــود م ـح ـم ــد ب ـص ـف ـتــه شـ ــاري
ومـ ـف ــوض ب ـع ـقــد ب ـيــع ع ــن ره ـي ــف وعـمــر
وس ـع ــدي ع ــز ال ــدي ــن س ـنــدي تـمـلـيــك بــدل
ضائع للعقارين  52و 23 /53التل.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري بالتكليف
إعالن
ألمانة السجل العقاري االولى في الشمال
طـلــب محمد جـمــال عـثـمــان بــوكــالـتــه عن
ربـيــع االح ــدب وبــواليــة االخـيــر الجبرية
عــن ليلى وف ــرح ومـحـمــود ربـيــع االحــدب
سند تمليك بدل ضائع  A 2/22الحدادين
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري بالتكليف
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دوري إيطاليا ينتظر استعادة مكانته
ّ
يتوقع أن يعود
الصراع القديم بين
يوفنتوس وميالن
هذا الموسم (أرشيف)

ينطلق الدوري اإليطالي وسط
توقعات بارتفاع مستوى المنافسة
على اللقب بين الفرق العريقة مع
دخول منافسين قدامى للصراع على
العرش مع يوفنتوس ،أبرزهم ميالن
الذي بنى فريقًا يعد بالكثير
يـعــود الـ ــدوري اإليـطــالــي ه ــذا املــوســم
بنحو مغاير عن املواسم األخيرة ،إذ
بعدما ّ
مر أكثر من موسم ويوفنتوس
م ـت ــرب ــع ع ـل ــى عـ ــرش ال ـب ـط ــول ــة ،تــأتــي
«الـسـيــري أ» ال ـيــوم لتنطلق مــع أكثر
من مرشح للتتويج بها.
وال ش ـ ــك ف ـ ــي أن ف ـ ــري ـ ــق «ال ـ ـس ـ ـيـ ــدة
الـعـجــوز» ال ي ــزال محافظًا على أكبر
عدد من الترشيحات للدفاع عن اللقب
الــذي أحــرزه ست مــرات متتالية ،لكن
وض ـع ــه ل ـل ـم ــرة األول ـ ـ ــى م ـن ــذ ف ـت ــرة ال
يـبــدو مطمئنًا إل ــى ال ـحـ ّـد ال ــذي عرفه
ســابـقــا عـشـيــة ان ـطــاق الـبـطــولــة .لكن
ال ب ـ ّـد للمتربصني بـتــراجــع مستوى
ً
«الـيــوفــي» أن يـعــودوا بــالــذاكــرة قليال

منح مقعد إضافي في دوري
األبطال سيزيد المنافسة أيضًا
إلـ ــى م ــوس ــم  ،2016-2015ال ـ ــذي ب ــدأ
فيه الـفــريــق متعثرًا ،مــع بــدء املــوســم،
ث ــم حـ ـ ّـول ت ـع ـثــره إل ــى ن ـتــائــج مـبـهــرة،
ً
مسجال  24فوزًا في  25مباراة ليتوج
بــالـلـقــب قـبــل ان ـت ـهــاء الـبـطــولــة بثالث
مراحل.
ه ـ ـ ـ ـ ـ ــذه هـ ـ ـ ـ ــي عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادات ي ـ ــوفـ ـ ـنـ ـ ـت ـ ــوس
امل ـت ـخ ـصــص بــالـتـغـلــب ع ـلــى امل ــواق ــف
ال ـص ـع ـب ــة ،ولـ ـع ــل أب ـ ــرزه ـ ــا ك ـ ــان حــن
ف ـقــد ال ـف ــري ــق عـ ــدة الع ـب ــن م ــن طـيـنــة
أنــدريــا بـيــرلــو والتشيلياني أرت ــورو
فـيــدال والـفــرنـســي بــول بــوغـبــا .وهــذه
امل ـ ــرة يـ ــراهـ ــن كـ ـثـ ـي ــرون ع ـل ــى زع ــزع ــة
الفريق بعد فقدانه أحد أهم مدافعيه
لـ ـي ــون ــاردو ب ــون ــوت ـش ــي ،ال ـ ــذي انـتـقــل
ّ
إلــى ميالن بعدما كــان قــد شكل خطًا
دف ــاع ـي ــا م ــن األفـ ـض ــل ف ــي ال ـع ــال ــم مع
أندريا بارزاغلي وجورجيو كييليني.
لكن هذا الضعف الدفاعي الــذي ظهر
ف ــي الـ ـك ــأس ال ـس ــوب ــر أمـ ـ ــام الت ـس ـيــو،
سيحاول املدرب ماسيمليانو أليغري
تعويضه بدانييللي روغاني وماتيا
دي تشيليو ،لتكون نقطة قوة الفريق

هـ ـ ــذا امل ـ ــوس ـ ــم ه ـ ــي ف ـ ــي الـ ـهـ ـج ــوم مــع
األرجنتينيني باولو ديباال وغونزالو
هيغواين والــوافــد الجديد البرازيلي
دوغـ ــاس كــوسـتــا ،وطـبـعــا الـكــرواتــي
ماريو ماندزوكيتش.
مـيــان هــو املـنــافــس الـجــديــد ،واألكـثــر
سعيًا للعودة إلــى منصات التتويج،
بعد أعوام من عدم قدرته على الوصول
ّ
إلى املراكز األربعة األولى حتى .شكل
ميالن فريقًا جديدًا بعد وصول املالك
الصينيني ال ـجــدد الــذيــن أنـفـقــوا 190
مليون يورو على االنتقاالت ،تضمنت
 9الع ـبــن ،بينهم الـبــرتـغــالــي أنــدريــه
سيلفا ،والتركي هاكان كالهانوغلو
وال ـس ــوي ـس ــري ريـ ـك ــاردو رودري ـغ ـي ــز،
إضافة إلى بونوتشي.
ً
أص ـ ــا الـ ـص ــراع ت ــاري ـخ ــي ب ــن مـيــان
ويـ ــوف ـ ـن ـ ـتـ ــوس ،ف ــاألخـ ـي ــر ي ـح ـم ــل 33
لقبًا ،أمــا األول ّ
فتوج بـ  18لقبًا .وفي
املواسم األخيرة ،كسر «يوفي» العديد
من األرقــام القياسية ،ليفرض أرقامًا
يصعب تخطيها ،مثل الــوصــول إلى
 102نقطة في موسم  ،2014-2013و15
ان ـت ـصــارًا مـتـتــالـيــا ف ــي مــوســم -2015
 ،2016لـكــن الــرقــم ال ــذي لــم ينجح في
الوصول إليه هو ما حققه انطالقًا من

برنامج البطوالت األوروبية الوطنية
إنكلترا (المرحلة )2

إيطاليا (المرحلة )1

 السبت:سوانسي سيتي × مانشستر يونايتد
()14.30
ليفربول × كريستال باالس ()17.00
ســاوث ـم ـب ـتــون × وسـ ــت هـ ــام يــونــايـتــد
()17.00
ليستر سيتي × برايتون ()17.00
ب ـيــرن ـلــي × وس ــت بــروم ـي ـتــش ألـبـيــون
()17.00
بورنموث × واتفورد ()17.00
ستوك سيتي × أرسنال ()19.30

 السبت:يوفنتوس × كالياري ()19.00
فيرونا × نابولي ()21.45

 األحد:هادرسفيلد × نيوكاسل ()15.30
توتنهام × تشلسي ()18.00

 األحد:أتاالنتا × روما ()19.00
بولونيا × تورينو ()21.45
كروتوني × ميالن ()21.45
إنتر ميالنو × فيورنتينا ()21.45
التسيو × سبال ()21.45
سمبدوريا × بينيفنتو ()21.45
ساسوولو × جنوى ()21.45
أودينيزي × كييفو ()21.45

 االثنني:مانشستر سيتي × إفرتون ()22.00

ً
موسم  ،1991-1990وصوال إلى موسم
 ،1993-1992حني بقي بال هزيمة في
 58مباراة متتالية.
ووســط هــذه التوقعات سيرتفع عدد
متابعي الــدوري اإليطالي في املوسم
الجديد ،وخصوصًا أن رقعة املنافسة
ق ــد ت ـت ـســع م ــع وجـ ـ ــود ف ـ ــرق نــابــولــي
َّ
وروم ـ ـ ـ ــا وإن ـ ـتـ ــر مـ ـي ــان ــو .األول ح ــل
ثالثًا حني كان األقــوى هجوميًا بـ 94
هدفًا ،وبدأ املوسم الجديد بفوز على
نيس الفرنسي  0-2فــي ذه ــاب الــدور
التمهيدي املؤهل إلى دور املجموعات
ل ـ ــدوري أب ـط ــال أوروب ـ ـ ــا .أم ــا ال ـثــانــي،
ً
وصـ ـي ــف الـ ـبـ ـط ــل ،فـ ــا يـ ـب ــدو م ـتــأمــا
كـ ـثـ ـيـ ـرًا ،إذ ف ـق ــد ع ـ ـ ــددًا مـ ــن ال ــاع ـب ــن
أب ــرزه ــم األمل ــان ــي أن ـطــون ـيــو رودي ـغ ــر
واملصري محمد صالح ،كذلك استبدل
بـمــدربــه لوتشيانو سباليتي املــدرب
إوزيـ ـبـ ـي ــو دي فــران ـش ـي ـس ـكــو ،بـيـنـمــا
سـيـنـضــم «األسـ ـط ــورة» فرانشيسكو
توتي إلى الطاقم اإلداري للفريق بعد
اعتزاله في أيار املاضي .قد يشي ذلك
بإيجابية مــا ،لكن الفريق مــع املــدرب
الجديد يحتاج إلــى وقــت حتى يعود
إلـ ــى االن ـس ـج ــام ال ـ ــذي كـ ــان ع ـل ـيــه في
املوسم املاضي.
مــع ذل ــك ،سيرتفع مستوى التنافس
على كل الصعد بني املدربني أنفسهم،
والالعبني على أرض امللعب ،والسبب
أن هـ ــذا امل ــوس ــم س ـي ـس ـمــح إلي ـطــال ـيــا
بـسـبــب ال ـن ـظــام ال ـجــديــد ف ــي االت ـحــاد
األوروب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـ ــذي سـ ـ ُـي ـ ـطـ ـ َّـبـ ــق ع ـل ــى
البطولة بداية من موسم ،2019-2018
ب ــامل ـش ــارك ــة ب ــأرب ـع ــة أن ــدي ــة م ـبــاشــرة
فـ ـ ــي دور امل ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــات فـ ـ ــي دوري
أبـطــال أوروبـ ــا .مقعد جــديــد إذًا ،بعد
أن اق ـت ـص ــرت املـ ـش ــارك ــة ف ــي امل ــواس ــم
ال ـســاب ـقــة ع ـلــى فــري ـقــن ي ـتــأهــان إلــى
دور امل ـج ـم ــوع ــات وال ـث ــال ــث يـخــوض
تصفيات امللحق ،أمــا الــرابــع فيذهب
إلى «يوروبا ليغ».
ال ـكــل ي ـتــرقــب الـ ـ ــدوري اإلي ـط ــال ــي هــذا
املــوســم مــع ال ـع ــودة املـنـتـظــرة ملـيــان،
والكل يأمل أن يعود «الكالتشيو» إلى
سابق توهجه.

سوق اإلنتقاالت

غوارديوال وراء المزيد من المدافعين

رفض وست بروميتش عرضًا من سيتي لضم إيفانز (أرشيف)

لم يكتف مانشستر سيتي اإلنكليزي
بدفع مبلغ  200مليون لتعزيز صفوفه
في خط الدفاع ،تحديدًا بوصول كايل
ووك ـ ــر وال ـف ــرن ـس ــي ب ـن ـج ــام ــان م ـنــدي
والـبــرازيـلــي دانـيـلــو ومــواطــن األخـيــر
ً
ال ـحــارس إيــدرســون ،فـضــا عــن العب
الــوســط الـبــرتـغــالــي ب ــرن ــاردو سيلفا،
بــل إنــه سـعــى إلــى ضــم مــدافــع جــديــد،
م ــا ي ــؤك ــد ت ــرك ـي ــز م ــدرب ــه اإلس ـب ــان ــي
جوسيب غــوارديــوال ،على تقوية هذا
الخط مع وفرة الخيارات الهجومية.
فـ ـق ــد أكـ ـ ــد مـ ـ ـ ــدرب وسـ ـ ــت ب ــروم ـي ـت ــش
ألـ ـبـ ـي ــون ،ط ــون ــي ب ــول ـي ــس ،أن ن ــادي ــه
رفض عرضًا من «السيتيزنس» لضم
قلب الدفاع الدولي اإليرلندي جوني
إيفانز ،لكن ُرفض.

وأشـ ـ ـ ـ ــارت وسـ ــائـ ــل اإلعـ ـ ـ ــام إل ـ ــى أن
سيتي عــرض نحو  23مليون دوالر
ل ـضــم ال ــاع ــب ال ـبــالــغ م ــن ال ـع ـمــر 29
عامًا.
وبــاالنـتـقــال إلــى إسبانيا ،وتحديدًا
إل ــى بــرشـلــونــة ،ف ــإن األن ـظ ــار ال تــزال
ّ
مركزة على الصفقات التي سيجريها
ال ـن ــادي قـبــل إغ ــاق ب ــاب االنـتـقــاالت
في نهاية الشهر الـجــاري لتعويض
رح ـيــل نـجـمــه ال ـبــرازي ـلــي نـيـمــار إلــى
باريس سان جيرمان الفرنسي.
وف ـ ّـي ظــل الـجـمــود وال ـغ ـمــوض الــذي
ي ـل ــف ص ـف ـق ـتــي ال ـب ــرازي ـل ــي فـيـلـيـبــي
كــوتـيـنـيــو م ــن ل ـي ـفــربــول اإلن ـك ـل ـيــزي
والـ ـف ــرنـ ـس ــي ع ـث ـم ــان دي ـم ـب ـي ـلــي مــن
بوروسيا دورتـمــونــد األملــانــي ،دخل

اس ــم األرج ـن ـت ـي ـنــي أن ـخــل دي مــاريــا
العب النادي الباريسي بني املرشحني
الرت ـ ــداء قـمـيــص «ال ـبــرســا» فــي حــال
فشل الصفقتني املذكورتني ،بحسب
صحيفة «ذا صن» اإلنكليزية.
تــزامـنــا ،تعاقد برشلونة مــع املــدافــع
الكولومبي ييري مينا بعد تفعيله
ال ـب ـنــد ال ـ ــذي يـسـمــح ل ــه ب ـش ــرائ ــه من
بامليراس البرازيلي مقابل  9ماليني
يورو.
ولـ ـ ـ ــن يـ ـنـ ـض ــم مـ ـيـ ـن ــا إلـ ـ ـ ــى صـ ـف ــوف
«البرسا» قبل كانون الثاني املقبل،
بحسب ما أفادت صحيفة «سبورت»
الكاتالونية.
م ــن ج ـه ــة أخ ـ ـ ــرى ،أبـ ـ ــدى اإلس ـب ــان ــي
ديـ ـيـ ـغ ــو ك ــوسـ ـت ــا مـ ـه ــاج ــم تـشـلـســي

اإلن ـك ـل ـي ــزي ت ـم ـ ّـس ـك ــه ب ــالـ ـع ــودة إل ــى
فريقه السابق أتلتيكو مــدريــد ،رغم
أن ال ـنــادي اإلسـبــانــي مـمـنــوع بحكم
العقوبة املفروضة عليه من التعاقد
مع أي العبني حتى فترة االنتقاالت
الشتوية املقبلة.
ون ـ ـق ـ ـلـ ــت صـ ـحـ ـيـ ـف ــة «أو غ ـ ـلـ ــوبـ ــو»
البرازيلية عن كوستا قوله« :وجهتي
أصبحت مـعــروفــة بالفعل .ال بــد لي
مــن ال ـعــودة إلــى أتلتيكو مــدريــد في
املوسم املقبل».
وفـ ـ ـ ــي أمل ـ ــان ـ ـي ـ ــا ،أعـ ـ ـل ـ ــن أيـ ـنـ ـت ــراخ ــت
فرانكفورت تعاقده مع العب الوسط
ال ـغــانــي كـيـفــن بــريـنــس بــوات ـنــغ ملــدة
ثــاث سـنــوات ،وذلــك بعد أيــام قليلة
من رحيله عن الس باملاس اإلسباني.
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رياضة
الكرة اإلسبانية

أصداء عالمية

عالم الرياضة حزين على برشلونة
لــم ّ
يمر االع ـتــداء اإلرهــابــي الــذي وقع
ّ
فــي حــي رامـبــاس السياحي للمشاة
في برشلونة اإلسبانية والذي تبناه
تـنـظـيــم «داع ـ ــش» وراح ضـحـيـتــه 13
ً
قتيال وأكثر من  50جريحًا ،دون وقفة
تضامنية من عالم الكرة في إسبانيا.
فـ ـق ــد أعـ ـ ـ ــرب األرجـ ـنـ ـتـ ـيـ ـن ــي ل ـيــون ـيــل
م ـي ـس ــي ،ن ـج ــم ب ــرش ـل ــون ــة ع ــن دع ـمــه
للضحايا ولذويهم ،في الوقت الذي
دعا فيه لعالم ينعم بالسالم.
وك ـ ـت ـ ــب «لـ ـ ـ ـي ـ ـ ــو» ع ـ ـبـ ــر ح ـ ـسـ ــابـ ــه ف ــي
ّ
تعازي
«إنـسـتـغــرام»« :أري ــد أن أرســل
ودعـمــي لـعــائــات وأصــدقــاء ضحايا
الهجوم اإلرهابي البشع في مدينتنا
ال ـح ـب ـي ـبــة ب ــرشـ ـل ــون ــة ،ك ــذل ــك أرفـ ــض
تمامًا أي شكل من أشكال العنف».
وق ـ ــال ب ــرش ـل ــون ــة فـ ــي ب ـ ـيـ ــان« :ب ـق ـلــب
م ـث ـقــل م ــن هـ ــذا االع ـ ـتـ ــداء ال ـ ــذي وق ــع
ف ــي مــدي ـن ـت ـنــا .ك ــل قــوت ـنــا وت ـقــديــرنــا
ل ـ ـل ـ ـض ـ ـحـ ــايـ ــا واألقـ ـ ـ ـ ـ ــربـ ـ ـ ـ ـ ــاء وسـ ـ ـك ـ ــان
برشلونة».
مـ ـ ـ ــن ج ـ ـه ـ ـت ـ ــه ،ص ـ ـ ـ ـ ــرح ال ـ ـبـ ــرت ـ ـغـ ــالـ ــي

ك ــري ـس ـت ـي ــان ــو ُ رونـ ـ ــالـ ـ ــدو ن ـج ــم ريـ ــال
م ــدري ــد ب ــأن ــه أصـ ـي ــب ب ـ ـ «الـ ــذهـ ــول»،
مـغـ ّـردًا عبر «تــويـتــر»« :لـقــد أذهلتني
األخـ ـب ــار ال ـ ـ ــواردة م ــن بــرش ـلــونــة .كل
دعمي وتضامني لعائالت الضحايا
وأصدقائهم».
وق ـ ـ ـ ــال زم ـ ـيـ ــل رونـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــدو س ـي ــرج ـي ــو
راموس« :ال لإلرهاب .ال لديكتاتورية
ال ـخــوف» ،فيما أصــدر الـنــادي امللكي
بيانًا ّ
عبر فيه عن «ذهوله».
هــذا وستلتزم فــرق الدرجتني األولــى
والـ ـث ــانـ ـي ــة الـ ـ ــوقـ ـ ــوف دقـ ـيـ ـق ــة صـمــت
ق ـب ــل ب ـ ــدء املـ ـب ــاري ــات امل ـ ـقـ ــررة نـهــايــة
األسـبــوع الحالي «تكريمًا للضحايا
وعــائــاتـهــم» ،حسب بيان صــادر عن
السلطات الكروية.
وتصدرت عبارة «اليوم ،ال نستطيع
ال ـح ــدي ــث ع ــن ال ــري ــاض ــة» ال ـص ـحــافــة
إسبانيا التي رفضت
الرياضية فــي
ّ
إث ــارة املــواضـيــع املفضلة لديها على
أغلفتها.
ولم تتضمن الصفحة األولى لصحيفة

«ماركا» املدريدية صورة لريال مدريد
أو خ ـب ـرًا ع ــن ان ـت ـقــال م ـهــم ،ب ــل بقيت
ب ـي ـض ــاء وف ـ ــي وس ـط ـه ــا م ــا تـنــاقـلـتــه
أعرب النجوم عن مشاعرهم المتضامنة
(جوسيب الغو ــ أ ف ب)

صالحميدزيتش ألنشيلوتي:
ممنوع التدخين

الصحافة األوروبـيــة على صفحاتها
األولى حول هذه االعتداءات.
وت ــراف ــق ش ـعــار الـصـحـيـفــة املــدريــديــة
م ــع شــريــط أس ــود يـعـ ّـبــر ع ــن ال ـح ــداد،
على غرار صحيفتي «سبورت» و«إل
مــونــدو ديبورتيفو» اللتني تصدران
فــي بــرشـلــونــة ،وكتبت األخ ـيــرة كلمة
واحدة هي «الهلع» مع صورة لشارع
رامبالس.
وت ـج ــرأت «سـ ـب ــورت» عـلــى اسـتـخــدام
عـ ـن ــوان بــال ـل ـه ـجــة ال ـك ــات ــال ــون ـي ــة ،هــو
«تـ ــوتـ ــس ي ــون ـي ـت ــس ف ـي ــم ف ــورتـ ـس ــا»،
وم ـع ـنــاه «م ـعــا ن ـكــون أق ــوي ــاء» ،وهــي
ع ـبــارة عــن جملة مقتطعة مــن نشيد
نادي برشلونة.
واخ ـت ــارت صـحـيـفــة «آس» ال ـصــادرة
ف ــي ال ـعــاص ـمــة كـلـمــة «األلـ ـ ــم» عـنــوانــا
لـ ـ ـه ـ ــا ،وب ـ ـ ـ ّـدل ـ ـ ــت لـ ـ ـ ــون شـ ـ ـع ـ ــاره ـ ــا مــن
األحمر املعتاد إلــى األســود ،وأوردت
عـ ـل ــى ص ـف ـح ـت ـهــا األول ـ ـ ـ ــى تـ ـغ ــري ــدات
الشخصيات الرياضية على وسائل
التواصل االجتماعي.

كأس آسيا

لبنان يواجه الفيليبين على مراكز آسيا المتأخرة
تـنـقـســم م ـبــاريــات بـطــولــة آس ـيــا لـكــرة
السلة اليوم إلــى جزأين :األول حاسم
ُ
ح ـ ــن تـ ـ ـق ـ ــام م ـ ـبـ ــاراتـ ــا الـ ـ ـ ـ ــدور ن ـصــف
الـنـهــائــي ،فيلعب فــي األول ــى منتخبا
إيــران وكــوريــا الجنوبية عند الساعة
 18.30على ملعب مجمع نهاد نوفل
في زوق مكايل ،وفي الثانية أوستراليا
ونيوزيلندا عند الساعة  21.00على
املـلـعــب عـيـنــه .وت ـت ـصــارع املـنـتـخـبــات
األربعة على بطاقتي املباراة النهائية
التي ستقام غدًا على امللعب ذاته عند
الساعة .21.00
أمــا الـجــزء الـثــانــي ،فسيكون هامشيًا

بــن منتخبات تـتـصــارع عـلــى املــراكــز
م ــن  5إل ــى  ،8وم ـن ـهــا مـنـتـخــب لـبـنــان
الذي سيواجه منتخب الفيليبني عند
ال ـســاعــة  .16.00أم ــا امل ـب ــاراة الـثــانـيــة،
فـسـتـجـمــع مـنـتـخـبــي ال ـصــن واألردن
عند الساعة .13.30
ف ـ ــي نـ ـص ــف الـ ـنـ ـه ــائ ــي األول ،ي ـق ــود
املنتخب اإليراني املدير الفني الوطني
مـهــرام حاتمي ،خلفًا لألملاني ديريك
باورمان الذي ترك منصبه واتجه إلى
بالده ليقود فريق فورسبورغ قبل بدء
البطولة بقليل ،وهــو يــأمــل الــوصــول
إلى املباراة النهائية ،ومن ثم رفع عدد

أل ـقــاب منتخب ب ــاده إل ــى أرب ـعــة ليل
األحد.
أما كوريا فتملك ثاني أقوى هجوم في
البطولة ،إذ نجح أفرادها في تسجيل
 457نقطة في خمس مباريات ،بمعدل
 91،4نقطة في املـبــاراة الــواحــدة ،وهو
املنتخب الوحيد الذي نجح في تخطي
حاجز الـ 100نقطة في مباراتني.
فــي نـصــف الـنـهــائــي ال ـثــانــي ،يخوض
املـ ـنـ ـتـ ـخ ــب األوس ـ ـ ـتـ ـ ــرالـ ـ ــي م ـن ــاف ـس ــات
البطولة بالعبيه املحليني دون العبي
« ،»NBAورغــم ذلــك ،كــان األكـثــر ثباتًا
ب ــن ك ــاف ــة امل ـن ـت ـخ ـب ــات املـ ـش ــارك ــة فــي

ال ـب ـطــولــة ع ــروض ــا ون ـت ــائ ــج ،وسـجـلــه
ـال مــن الـهــزائــم ،مثله مثل املنتخب
خـ ٍ
اإليراني ،ولكل منهما أربعة انتصارات
متوالية .ويملك املنتخب األوسترالي
أق ـ ــوى ه ـج ــوم ف ــي ال ـب ـط ــول ــة ،بــرصـيــد
 92,5نقطة في املـبــاراة الــواحــدة ،ومن
أهــم املـمـيــزات التي يتمتع بها أفــراده
التجانس والتفاهم الواضح واللياقة
الـبــدنـيــة الـعــالـيــة ،وســرعــة انـتـشــارهــم
وارتـ ــدادهـ ــم ال ـس ــري ــع دف ــاع ــا وت ـق ــارب
مستوى العبيه ،ومن أبرزهم ميتشل
م ــاك ــارون وميلتش كــريــك وجــايـســون
كادي.

النخبة والتحدي

اختبار حقيقي للكرة اللبنانية في صيدا
عبد القادر سعد
سـ ـتـ ـك ــون ع ـط ـل ــة نـ ـه ــاي ــة األس ـ ـبـ ــوع
م ـش ـت ـع ـل ــة كـ ـ ــرويـ ـ ــا ع ـ ـلـ ــى ال ـص ـع ـي ــد
امل ـح ـل ــي مـ ــع إقـ ــامـ ــة ن ـه ــائ ـي ــي ك ــأس
التحدي والنخبة اليوم وغـدًا .فبني
ملعبي بحمدون وصـيــدا سيختتم
االتـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــاد ال ـ ـل ـ ـب ـ ـنـ ــانـ ــي بـ ـط ــولـ ـتـ ـي ــه
ّ
سيتوج اليوم
التنشيطيتني حيث
ب ـط ــل ل ـل ـت ـحــدي ح ــن ي ـل ـت ـقــي فــريـقــا
ال ــراس ـي ـن ــغ وال ـت ـض ــام ــن صـ ــور عـلــى
ملعب بحمدون عند الساعة .16.30
ل ـقــاء ل ــه أك ـثــر م ــن مـعـنــى خـصــوصــا
للراسينغ .فالقلعة البيضاء يدافع
ع ــن لـقـبــه ب ـق ـيــادة مـ ــدرب جــديــد هو
أي ـضــا أح ــد ن ـجــوم ال ـك ــرة الـلـبـنــانـيــة
ومدرب شاب كسلفه موسى حجيج.
هـ ــذا املـ ـ ــدرب ه ــو رضـ ــا ع ـن ـتــر ال ــذي
ب ــدأ مـسـيــرتــه ال ـتــدري ـب ـيــة م ــن ن ــادي
الراسينغ وبالتالي يسعى للدخول
الــى الــدوري بعد أقــل من شهر وفي
جعبته لقب رسمي أول.
ك ـ ـمـ ــا أن ال ـ ـخ ـ ـصـ ــم ب ــالـ ـنـ ـسـ ـب ــة إلـ ــى
الكابنت رضا ليس عاديًا ،فهو نادي
ال ـت ـضــامــن ص ــور الـ ــذي ان ـط ـلــق منه
نحو العاملية ،ومنه عاد الى املالعب
اللبنانية قبل أن يحصل الفراق ّ
املر
ألسـ ـب ــاب خ ــاص ــة وت ـص ـبــح املـ ـب ــاراة
عـبــارة عــن تـحـ ٍّـد يـضــاف إلــى عنوان
املسابقة.
أم ــا بالنسبة إل ــى الـتـضــامــن صــور،
ف ـل ـق ــاء ال ـ ـيـ ــوم هـ ــو م ـن ــاس ـب ــة ملـ ــدرب
لـبـنــانــي أي ـضــا ه ــو ج ـمــال ط ــه ال ــذي
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ي ـق ــود ال ـت ـض ــام ــن ف ــي ث ــان ــي مــوســم
لــه بعد أن تسلمه منتصف املوسم
املاضي .وعليه ،فهو يسعى لتحقيق
لقب جديد في التحدي بعد أن سبق
وأحـ ـ ـ ــرزه م ــع شـ ـب ــاب ال ـس ــاح ــل قـبــل

موسمني.
بـعــد أرب ــع وعـشــريــن ســاعــة سيكون
ملعب صيدا على موعد مع نهائي
م ــن ن ــوع آخـ ــر .ه ــو أح ــد ق ـمــم ال ـكــرة
ال ـل ـب ـنــان ـيــة ح ــن ي ـل ـت ـقــي ال ـع ـه ــد مــع

كأس النخبة
للعهد أم
للنجمة؟
(مروان
بوحيدر)

ال ـن ـج ـم ــة ع ـن ــد الـ ـس ــاع ــة  16.30فــي
نهائي كأس النخبة .النجمة يدافع
ع ــن ل ـق ـب ــه ،وال ـع ـه ــد ي ـس ـعــى ل ـبــدايــة
موسمه بلقب النخبة .هي مواجهة
من نــوع خــاص بني نجمي وقائدي
ال ـن ـج ـم ــة ال ـس ــاب ـق ــن جـ ـم ــال ال ـح ــاج
مـ ـ ــدرب الـ ـف ــري ــق الـ ـح ــال ــي ،وم ــوس ــى
حجيج مــدرب العهد والــذي يسعى
ل ـت ـك ــري ــس انـ ـط ــاقـ ـت ــه املـ ـمـ ـتـ ــازة مــع
الفريق بعد تجربة البطولة العربية
الناجحة.
لقاء ناري بكل ما للكلمة من معنى.
واأله ــم هــو أنــه االخـتـبــار األول وقد
يـكــون األخـيــر للفريقني على ملعب
صـيــدا ،بعد أن قبلت بلدية املدينة
وع ـ ـ ـ ــادت وفـ ـتـ ـح ــت أبـ ــواب ـ ـهـ ــا ل ـل ـق ــاء
الفريقني بعد طول غياب .وبالتالي
فــإن املسؤولية ستكون كبيرة على
ً
الـجـمـيــع ،مــن الـجـمـهــور أوال م ــرورًا
باألندية وروابطها وانتهاء بالقوى
األمنية ،كي تعمل على تعزيز الثقة
وإثبات أن استقبال مباراة كرة قدم
حتى لــو كانت بــن النجمة والعهد
ل ـي ـســت م ـص ــدر خ ـطــر ع ـلــى الــوضــع
األمني في املدينة.
ات ـح ــادي ــا ،سـيـكــون لـلـقــاء تــرتـيـبــاتــه
الـخــاصــة مــع إي ـقــاف الـعـمــل بجميع
الـ ـ ـبـ ـ ـط ـ ــاق ـ ــات االتـ ـ ـح ـ ــادي ـ ــة وحـ ـص ــر
الــدخــول الــى منصة الشرف بعشرة
ـاد ،وتـخـصـيــص
إداري ـ ـ ــن م ــن ك ــل نـ ـ ـ ٍ
مـ ـ ـ ــدرج ال ـ ــدرج ـ ــة األول ـ ـ ـ ــى ل ـج ـم ـهــور
الـ ـعـ ـه ــد وم ـ ـ ـ ــدرج ال ـ ــدرج ـ ــة ال ـث ــان ـي ــة
املقابل للمنصة لجمهور النجمة.

كان البوسني حسن صالحميدزيتش ،العب
بايرن ميونيخ األملاني ويوفنتوس اإليطالي
السابق ،الذي ُعني قبل ثالثة أسابيع مديرًا
رياضيًا ّ للنادي البافاري ،واضحًا وصريحًا
لدى تسلمه منصبه بأنه سيدقق في
«التفاصيل البسيطة» في الفريق.
وبالفعل ،فإن أول قرارات صالحميدزيتش
كان منع مدرب بايرن ،اإليطالي كارلو
أنشيلوتي ،من التدخني في مقر النادي.
وقال البوسني لشبكة «سكاي أملانيا»« :لقد
طلبت من كارلو أنشيلوتي عدم التدخني هنا.
لقد وافق على ذلك ،إنه محترف حقيقي».
من جهته قال أنشيلوتي« :هذا جيد بالنسبة
إلى صحتي ،وزوجتي سعيدة جدًا».

كونتي  vsكوستا ...تابع

تواصلت فصول الحرب الكالمية بني
اإليطالي أنطونيو كونتي ،مدرب تشلسي
اإلنكليزي ،والعب الفريق اإلسباني دييغو
كوستاُ ،حيث رأى األول أن صفحة الثاني في
«البلوز» طويت تمامًا ،وهزأ في الوقت ذاته
من مزاعم الالعب بأنه عومل كمجرم من قبل
بطل الدوري اإلنكليزي املمتاز.
وقال كونتي في مؤتمر صحافي« :إنه رائع،
بصراحة ،األمر مثير للضحك».
وكشف« :أستطيع القول لكم إن كل العب في
تشلسي يدرك تمامًا ما حصل مع دييغو
ً
املوسم املاضي .املقابلة مضحكة فعال».
ّ
املضي
وختم بقوله« :ال ،أنا لست مهتمًا
في ُ
في هذه القضية وأكرر ،بالنسبة ّ
إلي قضي
األمر».

السلة اللبنانية

استقالة رئيس نادي الحكمة
ّ
تقدم رئيس نادي الحكمة مارون غالب،
باستقالته من منصبه في بيان تاله
بنفسه ونشر عبر مقطع فيديو على
وسائل التواصل االجتماعي ،وأبرز ما جاء
َ
وضع مصالحه الشخصية
فيه« :البعض
ّ
مصلحة النادي ،متبعني منذ البدء،
قبل ً
سياسة ممنهجة ،تعتمد أحيانًا ضرب
االنسجام بني أعضاء اللجنة اإلدارية،
َ
وأحيانًا أخرى الرشق من خالل اإلعالم،
بعرض العضالت والبيانات السامة،
والتصاريح ّ
الرنانة الفارغة ،املهينة بحق
ّ
رموز النادي ،وبحق من مد لنا يد العون،
وبحق من كان الصديق وقت الضيق...
فكلما توصلنا إلى تحقيق فكرة َ أو مخطط
يصبو إلى إعالء شأن الناديَ ،علت تلك
األصوات النشاز ،لتهدم ما وصلنا إليه،
فكانت الحرب على كل الصعد ،إداريًا،
وماليًا وفنيًا.
اإلدارية األخير ،الذي
اللجنة
وبعد بيان
ّ
أطاح فرص الرعاية ،وحطم اآلمال
والبعيد ،واألخطر من
باملستقبل القريب ّ
ذلك ،عدم توافر أي حل بديل ،ناهيكم
عن الغرور املهيمن على بعض األعضاء،
من خالل رفضهم فتح باب االنتساب
إلى الجمعية العمومية ،إلبقاء السيطرة
املحكمة ،بغية خطف النادي والهروب
ّ
شخصية لم تعد
به إلى األمام ملصالح
تخفى على أحد ،مع األخذ باالعتبار أن
مجموعة صحناوي رفضت رفضًا قاطعًا
انتساب أي شخص من قبلها إلى الجمعية
العمومية .موقفي واضح ،وأصبح تكراره
مجد ،الوضع الداخلي انفجر أمام
غير ٍ
ّ
ومخيالت واسعة ،ربما
شهوات وأجندات
توصل البعض إلى كرسي الرئاسة ،حتى
ناد من ركام ،حيث إنني
ولو كان ذلك على ٍ
لم ولن ُأقف شاهد زور ،وبهذه الكلمات،
وبهذا املعطى ،أصبح من الضروري
واإللزامي تقديم استقالتي الفورية ،متمنيًا
ً
للنادي كل الخير واالستمرارية ،محمال
اللجنة اإلدارية عواقب ما اختاروه».
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ثقافة وناس

فنون تشكيلية

«الثوران
والضفدع» (زيت
على كانفاس
ــ 100 × 100
سنتم ــ  1994ــ
بإذن من متحف
سرسق)

«متحف سرسق»...
ما الذي رآه في «فضاءات» ويلي عرقتنجي؟
نيكول يونس
ٌ
«أنـ ــا َم ــدي ــن ل ـكــم بــالـحـقـيـقــة ف ــي ال ـ َّـرس ــم،
وسأقولها لكم»
(من رسالة بول سيزان إلى إميل بيرنار
في  23أكتوبر .)1905
ُ
ُ
«الحقيقة َدين حتى ت َر ّد» ،يشرح جاك
دريــدا جملة سيزان التاريخية أعــاه.
فـهـنــا وعـ ـ ُـد ال ـصــديــق لـلـصــديــق ،وع ـ ٌـد
بالحقيقة .وهــي الجملة التي ألهمت
دري ــدا كتابه «الحقيقة فــي الــرســم» la
 vérité en peintureالذي أصبح مدماكًا
أساسيًا في علم الجمال /االستيتيقا،
ك ـ ـمـ ــا ف ـ ــي ت ـ ــاري ـ ــخ فـ ـلـ ـسـ ـف ــة الـ ـفـ ـن ــون
التشكيلية .ومــن يملك الحقيقة أكثر
مـمــن «رأى»؟ ل ــذا ،مقالنا ال ـيــوم أقــرب
إلـ ــى م ـج ـمــوعــة ت ـ ـسـ ــاؤالت م ـش ــروع ــة،
تتردد في الكواليس والــدوائــر الفنية
ّ
الفني البصري
التشكيلية واملجتمع
في لبنان .هي محاولة لقول «الحقيقة
ً
في الـ ّـرســم» ،نعرضها متخذين مثاال
ـ ـ ال حصرًا ـ ـ املـعــرض اإلشكالي الــذي
يقيمه «مـتـحــف ســرســق» فــي «صــالــة
املعارض الكبرى» تحت عنوان« :ويلي
عرقتنجي :فضاءاته َّ
امللونة»( .ترجمة
ّ
غير موفقة مــن قبل املتحف للعنوان
ال ـف ــرن ـس ــي Les Mondes de Willy
.)Aractingi
كم هائل من األسئلة يهطل على رأس
زائــر معرض ويلي عرقتنجي (-1930
 .)2003مــا هــو املـعـيــار ال ــذي ارت ـكــزت
إدارة املتحف لتبني خياراتها؟
إلـيــه
َ
ً
هــل ُيـضــغــط عليها م ـثــا؟ هــل تحول
ناد لألطفال؟ (شيء حميد
املتحف إلى ٍ
إذا م ــا ح ــوف ــظ ع ـلــى امل ـســاحــة الـفـنـيــة
فيه) ،أم أن هناك فائضًا من األموال ال
يعرف املتحف كيف يصرفها فاقتضى
إنفاقها على السينوغرافيا (الجميلة
والحق يقال) وعلى الدعاية الكبيرة؟
ّ
أم أن مئات األسماء التاريخية الالمعة
مــن الـفـنــانــن فــي لـبـنــان ،قــد انقرضت
ّ
فـ ـج ــأة ،م ــا ح ــت ــم اس ـت ـح ـضــار لــوحــات
عرقتنجي وتقديمها على أنها لوحات
م ـت ـح ـفـ ّـيــة؟ ه ــل أص ـب ــح الـ ـك ـ ّـم أهـ ــم مــن
الـنــوع؟ هــل بتنا نعتمد االستعراض
على حساب املادة املاكنة؟ والنقد هنا
ل ـكــل ال ـس ــوق ع ـبــر «م ـت ـحــف ســرســق».
هــل هــو الضعف األزل ـ ّـي لــدى اإلدارات
اللبنانية القاصرة أمام عبارة ُ
«عرض
ِّ
ف ــي الـ ـخ ــارج» امل ـضــل ـلــة ،ك ــأن املـعــايـيــر
«في الخارج» هي ما يحدد لنا الجيد
والركيك؟ أو هل بات كل من عرض يومًا
وكان غزير اإلنتاج ـ ـ على حساب النوع

ُ َّ ُ
ّ
محترف؟ ال
متحفي
فنان
حول إلى
ــ ي
ٍ
ِ
نقصد هنا عرقتنجي بــالــذات ،فاملثل
يـ ـق ــاس ع ـل ــى ك ـ ـ ّـم ك ـب ـيــر م ــن ال ـف ـنــانــن
ال ــذي ــن ّ
رس ـخ ـه ــم ع ــدم ال ـن ـقــد الـعـلـنــي،
كفنانني محترفني .هــل صــار االتـكــال
على اإلبهار بالسينوغرافيا والدعاية
والتقسيمات الالحقة باملعرض ،أهم
م ــن ال ـلــوحــات بـحــد ذات ـه ــا ،متناسني
معرض
أن التكامل جوهري لصناعة
ٍ
ً
م ـت ـح ـفـ ّـي؟ ه ــل ف ـع ــا أص ـي ــب «مـتـحــف
س ــرس ــق» بـقـصــور فــي ال ــرؤي ــة ،أم أنــه
ربما َ
محر ٌج أدبيًا من التقدمة السخية
ّ
أله ــل الـفـنــان الـعـصــامــي ( 224لــوحــة)
للمتحف؟ فلنطرح األسئلة من منظار
محترف
آخر :ماذا لو قدم أهل كل فنان
ِ
راح ـ ٍـل فــي لبنان  200لوحة لـ«متحف
سرسق»؟! هل يحتم ذلك على املتحف
إق ــام ــة م ـعــرض ب ـهــذه ال ـض ـخــامــة ولــو
كانت املادة غير جديرة بالعرض؟
بــل األه ــم :هــل يكفي أن نكتب بضعة
أسطر عن مجموعة أعمال ـ ولو ركيكة
ـ ـ ون ـس ـهــم ف ــي ال ـبــروبــاغ ـنــدا لـيـتـحــول
ال ـع ـم ــل ب ـس ـحــر ك ــات ـ ٍـب م ــن رك ـي ــك إل ــى
«متحف سرسق»
جيد؟ هــذا ال يعني
َ َ
فقط ،بل املوروث الذي ض ِمن للمتحف
ف ــي ل ـح ـظــة م ــا أن ُيـ ـ ـق ـ ـ ِـد َم ع ـل ــى خ ـيــار
مماثل .فاملسؤولية ال تقع كلها على
املتحف ،بل تبدأ منذ أن ِّ
تقرر صاالت
العرض قبول فنانني هواة وتكريسهم
كمحترفني! لكن أيضًا هل يحق ملتحف
ّ
متحفيًا» ويلزم
مــا أن يخترع «فنانًا
ال ـح ـقــل الـتـشـكـيـلــي ال ــوط ـن ــي تـلـقــائـيــا
بتبنيه مــن دون مـســاء لــة؟ هــل يدخل
«مـتـحــف س ــرس ــق» ب ــإدارت ــه الـجــديــدة
لعبة مقتني اللوحات ورفــع األسعار
ً
مثال (ال سمح الله) وهو سؤال يتردد
ف ــي ال ـكــوال ـيــس وف ــي دوائ ـ ــر املـجـتـمــع
ّ
الفني التشكيلي؟ ألم يكن من األجدر
ـ ـ ـ ـ ـ اح ـتــرامــا لــذكــرى ال ــراح ــل ـ ـ ـ ـ اخـتـيــار
األع ـمــال وغربلتها بشكل دقـيــق قبل
تـقــديـمـهــا ل ـ ـلـ ــزوار؟ ف ـمــن ي ـ ــزور مــوقــع
عرقتنجي االلكتروني ،يدرك أن هناك
ما هو أفضل مما ُع ِرض!
األسئلة ال تنتهي هنا ،بل تبدأ .ما هو
ه ــذا امل ـعــرض ال ــذي اسـتـفــز كـثـيـرًا من
التشكيليني وأعاد األسئلة التاريخية
الفنية إلى الواجهة مثل :ما هو املعيار
للعرض؟ من يعرض؟ من هو الفنان؟
ومن الهاوي؟ َ
لم يصرف اإلنسان عمرًا
في دراسة أكاديمية للفنون التشكيلية
ف ــي ح ــن يـمـكـنــه دخـ ــول م ـع ـتــرك الـفــن
كـهــاو ويـنــافــس؟ مــا هــو الـحــد األدن ــى
مــن اح ـتــرام ذك ــاء ال ــرائ ــي؟ مـتــى يكون
ال ـع ـمــل فـنـيــا  artistiqueوم ـتــى يـكــون

حرفيًا artisanal؟ ما الفرق بني العرض
في متحف أو صالة عرض؟ هل لدينا
ً
«متاحف» فعال؟ هل يكفي أن تكون من
عائلة متمولة حتى يصبح ما تفعله
كهاو «فنًا رفيعًا متحفيًا»؟ في املقابل،
ٍ
م ــاذا يـفـعــل املــوهــوبــون األكــاديـمـيــون
املطمورون بحق؟ وإذا كانت الساحة
ّ
الفنية «بتساع الكل» ،ملاذا يعتم على
َّ
ّ
الجيدين ويسلط الضوء على بعض
الهواة أو ذوي الضعف التقني الفاقع؟
ه ــل ت ـس ـهــم ب ــورص ــة ال ـف ــن ف ــي إي ـجــاد
أسماء من ال شيء؟ ما هو دور املقتنني
فــي ذل ــك؟ هــل كــل املـقـتـنــن مـحـتــرفــون
أم أن فيهم ال ـت ـجــار؟ مــا هــي املعايير
املتحفية أساسًا؟
ملخاطبة أذهــان القراء بشفافية ،ال بد
َ
م ــن االعـ ـت ــراف .ن ـعــم ،ال ـلــوحــات مـنــتـ ٌـج
ت ـح ـ ّـول بـ ُـحـكــم س ـيــاســات ال ـس ــوق إلــى
«سلعة» .هذه حقيقة ال لبس فيها ،ولو
اعتبر التشكيليون أعمالهم مشاعر،
وأحـ ــاس ـ ـيـ ــس ،وفـ ـلـ ـسـ ـف ــة ،وهـ ــواجـ ــس
أو ح ـتــى «ق ـض ــاي ــا» .شـئـنــا أم أبـيـنــا،
هــي بـخــاصـتـهــا وب ـكــل مــا تـحـمــل من
مضامني :سلعة .عليها طلب وعرض
ولـهــا زبــائــن وم ـكــان تـعــرض فـيــه ،لها

رسومات ()illustrations
زيتية وأكريليكية،
غير متقنة بغالبيتها
سعر ،ولها مقتنونّ .
تقيم على أساس
ال ـنــدرة وال ــوف ــرة ،لـهــا بــورصــة محلية
وإق ـل ـي ـم ـيــة وع ــامل ـي ــة ،وألج ـل ـه ــا تكتب
امل ـقــاالت وتـعــرض الـتـقــاريــر وترافقها
الدعاية! وواحد من الصراعات الكثيرة
التاريخية بني الفنان والسوق الفنية
هــو «تسليع العمل» حــد االب ـتــزال (أو
حتى التنزيالت املـئــويــة) .رغــم حاجة
ّ
املتمول
التشكيلي غالبًا -غير
الفنان ّ
أو غير املرفه أو غير املتحدر من أسرة
برجوازية  -للمادة التي يحصل عليها
كـنـتــاج لـجـهــده ه ــذا ،فـهــو يتطلع الــى
حـفــظ عـمـلــه م ــن ال ـس ـقــوط إل ــى ح ــدود
التسليع املــادي الكلي! بل يصبو إلى
االرتقاء به من حدود التسليع النقدي،
ـام وإنـســانــي ،مثالي أو
إلــى مــا هــو س ـ ٍ
ح ـت ــى طـ ــوبـ ــاوي ،أو ب ــاخ ـت ـص ــار إل ــى
م ــا ه ــو «ج ـم ـي ــل» .ع ـنــدمــا نـتـكـلــم عن
الـفــن التشكيلي ال نفصل املسألة عن
االستيتيقا .وبحسب كانط« :الجميل
ليس ّ
الخير وال الحسن» .كلنا يدرك أن
جوهر الجمال هو «السلطة» الكامنة

َّ
ف ـي ــه! ل ـ ــذا ،فـ ــإن تـسـلـيـعــه ي ـخــفــض من
ِّ
م ـس ـتــوى سـلـطـتــه امل ـت ـكــام ـلــة وي ـقــزمــه
إلى حدود القشرة الخارجية له .وهنا
ّ
تضم األعمال
يأتي دور املتاحف حني
إلـ ـ ــى م ـج ـم ــوع ــات ـه ــا (أو م ـج ـم ــوع ــات
خاصة ثابتة) ،فتعيد تكريس بعض
مــن القيمة الضمنية الجوهرية التي
قد يكون العمل خسرها عبر التسليع
َّ
األولـ ـ ـ ـ ــي .ث ــم تـ ـت ـ ّـوج م ـس ـي ــرة األعـ ـم ــال
ب ــإع ــادة عــرض ـهــا ،لـيــس تـحــت مسمى
ال ـب ـيــع والـ ـش ــراء وإن ـم ــا ت ـحــت معطى
جديد هــو املعطى الجمالي الصافي.
ولكن مسار التتويج هــذا ال يمكن أن
ينطبق على كل األعمال الفنية.

المعرض اإلشكالي

َّ
أكثر من  120لوحة ،توزعت على ثالثة
أقـ ـس ــام :ق ــاع ــة ك ـب ــرى ي ـم ـكــن أن يعيد
فيها األطفال تمثيل الحكايا الرمزية
لالفونتني ،فالرسوم أقرب إلى عاملهم،
وقــاعــة خــاصــة بقصص عبلة وعنتر
وجحا (مترافقة مع صوتيات) ،وقاعة
ً
ثالثة طليت باألسود تقدم أعماال من
الحكايا الرمزية لالفونتني أيضًا.
ال ش ــك فـيــه أن وي ـلــي عــرقـتـنـجــي كــان
إنـ ـس ــان ــا م ـب ـت ـه ـج ــا وذا فـ ـ ــرح ع ـظ ـيـ ٍـم
بالرسم والـتـلــويــن .ولـكــن ،فــي مقاربة
متخصصة بني املوسيقى والتشكيل،
ً
نـجــد م ـثــا أن ــه يستحيل عـلــى عــازف
مـ ــا أن يـ ـع ــزف م ـق ـط ــوع ــة مــوس ـي ـق ـيــة
كــاس ـي ـك ـيــة ان ـط ــاق ــا م ــن «الـ ـع ــزف ع َ
السمع» .فاملقطوعات هذه تحتم على
العازف أن يتقن املادة املعزوفة ويجيد
ق ــراءة النوتة املوسيقية ،أي الــدراســة
األكاديمية .وكــذا في التشكيل ،فمزج
األل ـ ــوان وض ــرب ــات الــريـشــة والـتــألـيــف
البصري والتشريح الجمالي وغيرها
ـاو ول ــو رســم
ال يـمـكــن ًأن يـجـيــدهـ ًـا هـ ـ ٍ
عمرًا كامال .هنا مثال لوحة (انتخبها
امل ـت ـحــف ل ـل ـن ـشــرة امل ـط ـب ــوع ــة) اسـمـهــا
«الـ ـث ــوران وال ـض ـفــدع» اسـتـخــدم فيها
الراحل لون الـ «الك دو غرانس» laque
 de garanceل ـت ـلــويــن ال ـث ــوري ــن وهــي
نـصــف مـســاحــة لــوحــة! تقنيًا ،الـ ـ «الك
دو غرانس» هي إحدى درجات األحمر
امل ـس ـت ـخــرجــة م ــن ن ـب ـتــة .بــال ـتــالــي هي
ّ
مــن م ــواد طبيعية غـيــر مـكــلـســة (non
 ،)calcinéeمــا يجعلها ذات شفافية
عالية تمامًا كــاأللــوان املــائـيــة ،بحيث
ال يجب استخدامها وحــدهــا وبشكل
خـ ـ ــاص ملـ ـ ــلء امل ـ ـسـ ــاحـ ــات! اس ـت ـع ـم ــال
عــرقـتـنـجــي ل ـه ــذا الـ ـل ــون ك ـث ـيــر ودائـ ــم
لألسف ،ناهيك عن كيفية استخدامه
زي ــت ب ــذر ال ـك ـتــان  .huile de linفهنا

يظهر على شكل بقع وهـنــاك ممتزج
بـ ـبـ ـع ــض ال ـ ـض ـ ــرب ـ ــات .وق ـ ـ ــد أس ـه ـم ــت
اإلضــاءة «املتحفية» في تعرية تقنية
األع ـ ـمـ ــال .هـ ــذا م ــن دون ال ــدخ ــول فــي
أزمــة التأليفات وغيرها مــن األخـطــاء
الشائعة عند طالب السنة األولــى في
معهد الفنون.
ل ــذا ال يـمـكــن أن نـطـلــق بـبـســاطــة على
عمل ال ـهــاوي لقبًا ســاذجــا أو بسيطًا
أو بــدائ ـيــا (ك ـمــا ف ـعــل امل ـت ـحــف وقـبـلــه
م ـ ــن ع ـ ِّــرض ـ ــوا ل ـع ــرق ـت ـن ـج ــي) لـ ـنـ ـب ـ ِّـرر،
فـنـصــنـفــه تـصـنـيـفــا تـخـصـصـ ّـيــا كـهــذا
أو نلحقه بـمــدرســة فنية قــائـمــة على
ركــائــز واض ـحــة ال تنطبق عـلـيــه! نعم
أع ـ ـم ـ ــال ع ــرقـ ـتـ ـنـ ـج ــي ه ـ ــي رسـ ــومـ ــات
( )illustrationsزيتية وأكريليكية ،غير
متقنة بغالبيتهاّ .
ل ـك ــن هـ ــذا ال ي ـن ـفــي أنـ ـ ــه ق ــد فـ ــرح بـهــا
ال ب ــل اغ ـت ـبــط ،وه ــذا جـيــد بـحــد ذات ــه.
فعرقتنجي كان يرقص ابتهاجًا ًعند
انتهائه من كل عمل ،ما يؤكد صدقه
ال ـط ـفــولــي ،كـمــا طـيـبـتــه وإخ ــاص ــه ملا
يـ ـح ـ ّـب .ل ـك ــن ه ــل ال ـص ـف ــات ال ـح ـم ـيــدة
ت ـص ـن ــع ف ـن ــان ــا م ـح ـت ــرف ــا ول ـ ــو ع ــرض
م ـئــة مـ ــرة؟ وبــامل ـنــاس ـبــة ،ل ـقــد ُعــرضــت
رس ـ ــوم ـ ــات ع ــرقـ ـتـ ـنـ ـج ــي ع ـ ــن ح ـك ــاي ــا
الف ــون ـتــن ف ــي ف ــرن ـس ــا .ل ـكــن فـلـنـتــذكــر
مـعــا :إن ع ــدد التشكيليني املحترفني
العامليني الذين رسموا املوضوع عينه
وبحرفية عالية ،كثر جدًا ،أبرزهم مارك
ش ــاغ ــال ،وبــان ـجــامــن راب ـي ـي ــه ،وج ــان
جـ ــاك غ ــران ـف ـي ــل ،وغ ــوس ـت ــاف دوري ـ ــه،
وهونوريه دومييه ،وفرانسوا شوفو،
وجـ ـ ــان بــاب ـت ـي ـســت اودري وغ ـي ــره ــم!
منهم مــن رســم بــالـغــواش ،ومنهم من
ح ـفــر ع ـلــى ال ـخ ـشــب أو م ــن اس ـت ـخــدم
الطباعة الحجرية أو مختلف أنــواع
الحفر بتأليفات وتقنيات مبدعة!
هـ ـن ــا ال ب ـ ــد م ـ ــن ال ـ ـ ـعـ ـ ــودة إل ـ ــى ع ــام ــل
الـ ـن ــدرة والـ ــوفـ ــرة والـ ـ ـف ـ ــرادة ،ل ـل ـســؤال
عـنـهــا .ولـسـنــا فــي ط ــور تـقــزيــم مــا قــام
بــه عــرقـتـنـجــي ،فـقــد ق ــرر أن يــرســم كل
ً
حكايا الفونتني الـ  244وانجزها فعال
فــي سبع س ـنــوات .وك ــان سعيدًا جـدًا،
وهو ال شك إنجاز فردي هام .لكن هل
هو انجاز «فني متحفي» هــام؟ طبعًا
ال ـســؤال األخ ـيــر ينسحب عـلــى أعـمــال
ف ـن ــان ــن آخ ــري ــن ف ــي امل ـت ـح ــف ومـنـهــم
ّ
أك ــاديـ ـمـ ـي ــون ...ال ش ــك ف ــي أن أع ـم ــال
عرقتنجي تفوقها أهمية بأضعاف.
«ويـلــي عرقتنجي :فضاءاته املـلـ َّـونــة» :حتى
 18أيـلــول (سبتمبر) ـ ـ ـ «متحف سرسق»
(صالة املعارض الكبرى)
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منال سمعان غدًا في «البلمند» الصوت العاري والنبرة الرقيقة
رب ـمــا أس ـ ــوأ :م ـط ـلـ ٌ
ـوب ع ــدم تــوافــرهــا
ت ـح ــت ط ــائ ـل ــة ال ـت ـه ـم ـيــش اإلن ـت ــاج ــي
واإلعــامــي ...والشعبي .نعم ،الشعب
أي ـضــا شــريــك فــي «ال ـجــري ـمــة» .إن لم
ي ـك ــن ك ــذل ــك ،ف ـم ــن ه ــم هـ ـ ــؤالء ال ـك ـثــر
الــذيــن يتمتمون ب ــدون أي خـطــأ وال
ِّ
ّ
اح ـت ـم ــال خ ـطــأ (وال ي ـعــلــم ال ـش ــط ــار،
وغـيــرهــم ،ســوى الـتـكــرار ،كما نعلم)
تلك األغــانــي الهابطة متى صدحت
فــي املـنــاسـبــات العائلية؟ ليسوا من
املــريــخ ،أليس كــذلــك؟ ومــن هــم هــؤالء
ال ــذي ــن يـ ـم ــأون ال ـح ـف ــات املـتـتــالـيــة
ّ
لصاحب (ة) هــذه األغــانــي املنحطة؟
ليسوا أشباحًا ،أليس كذلك؟ هم من
الـشـعــب .هــم الـشـعــب ،ألـيـســوا كــذلــك؟
هؤالء ال ترهيب وال ترغيب يدفعهما
إلــى هــذا السلوك ،كما فــي السياسة.
ه ـ ــؤالء س ـلــوك ـهــم أس ـ ــوأ وأخـ ـط ــر من
ِّ
االس ـتــزالم لزعيم رديء ُول ـ َـي عليهم
كما كانوا .قد يجد بعضهم في هذا
الكالم استطرادًا في غير مكانه ضمن
تغطية ألمسية غنائية .ربـمــا ...لكن،

بشير صفير
هــاجــرت منال سمعان إلــى سويسرا
مـ ـن ــذ نـ ـح ــو سـ ـنـ ـت ــن .وطـ ـنـ ـه ــا ال ـ ــذي
كــان ُيـفـتــرض أن يحتضن موهبتها
وصــوت ـهــا ورســال ـت ـهــا الـفـنـيــة تـجــاه
ّ
تخرجها
مجتمعها ،اشـتـعــل بـ َـعـيــد
م ـ ـ ــن أع ـ ـ ـ ـ ــرق مـ ـ ـع ـ ــاه ـ ــده امل ــوسـ ـيـ ـقـ ـي ــة
بـثــاث س ـنــوات .زميلها ومــواطـنـهــا،
امل ــوس ـي ـق ــي ّ س ـع ـيــد مـ ـي ــرخ ــان ،ال ــذي
ـوم غـنــائــي
ك ــان ــت ت ـحـ ّـضــر م ـعــه أللـ ـب ـ ٍ
خ ــاص ،تــوقــف قلبه الجـئــا فــي لندن
وهـ ــو ف ــي زه ـ ــرة ش ـب ــاب ــه .ه ـك ــذا ّ
أج ــل

ال ـقــدر املـقــالــة الـحــالـيــة أكـثـ ًـر مــن مــرة،
إذ لطاملا انتظرنا مناسبة لإلضاءة
ال ـ ــوافـ ـ ـي ـ ــة عـ ـل ــى املـ ـغـ ـنـ ـي ــة الـً ـس ــوري ــة
األنـيـقــة الـتــي تحيي أمـسـيــة بعنوان
«ع ــالـ ـب ــال» ،م ـس ــاء غ ــد ف ــي «جــام ـعــة
البلمند» (ال ـك ــورة — شـمــال لبنان)
ضمن «مهرجانات قلحات — »2017
برعاية وزارة الثقافة.
السابق ،ذكرنا منال بشكل عابر
في ّ
وم ـك ــث ــف ف ــي أك ـث ــر م ــن م ـح ـطــة ،لكن
ضمن مشاركتها فــي حفالت الفنان
زيـ ـ ـ ــاد ال ــرحـ ـب ــان ــي خـ ـ ــال الـ ـسـ ـن ــوات
األخيرة ،حيث ال مجال للتركيز على
شـخـصـهــا ،رغ ــم دوره ـ ــا الـ ـب ــارز ،من
ب ــن ثـلــة الـفـنــانــن املـحـتــرمــن الــذيــن
حـ ـض ــروا ب ــاإلض ــاف ــة إل ـي ـهــا ف ــي تلك
لذا ،لم يعد واجبنا املهني
املناسباتّ .
وه ـ ّـم ـن ــا ال ـف ــن ــي (وحـ ـت ــى األخ ــاق ــي)
يسمحان اليوم بإهمال الحديث عن
هذه الفنانة في إطار الحد األدنى ّمن
التغطية ،ال إلعطائها حقًا تستحقه
ّ
فـحـســب ،ب ــل أي ـضــا ل ـحــث الـجـمـهــور،
شيئًا فـشـيـئــا ،عـلــى اس ـت ـعــادة عــاقــةٍ
م ـج ـ ّـم ــدة م ـنــذ أك ـث ــر م ــن ع ـق ــدي ــن ،مع
الجمال ،والجدية والــرقــي .العبارات
األخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة ال ي ـخ ـت ـل ــف اث ـ ـ ـنـ ـ ــان ع ـلــى
ّ
أنـهــا لــم تـعــد تـشــكــل أل ــف ب ــاء شــروط
اإلنـ ـت ــاج ال ـف ـنــي ،وال ح ـتــى جـ ــزءًا من
الئ ـحــة ش ــروط ال ـن ـجــاح والـنـجــومـيــة
فــي مـجــال الـغـنــاء الـعــربــي .ببساطة،
إن تــوافــرهــا غـيــر مـطـلــوب ال ـي ــوم .أو

سمعان هي استثناء .وأفضل طريقة
ل ــوص ــف االسـ ـتـ ـثـ ـن ــاء هـ ــو االنـ ـط ــاق
م ــن ال ـق ــاع ــدة ،وت ـع ــداد م ــا ال ينطبق
عليه مــن مالمحها وشــروط ـهــا .هــذا
األس ـل ــوب يـسـمــح بــإي ـصــال ال ـصــورة
ب ـ ـش ـ ـكـ ــل أوض ـ ـ ـ ـ ــح وأس ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــل ،ول ـ ـهـ ــذا
س ـبــب :خـصــائــص ال ـقــاعــدة منتشرة
ومتداولة في املجتمع ،بالتالي فهو
يستطيع تكوين فكرة عن االستثناء

بـ ـم ــا «لـ ـ ـي ـ ــس» فـ ـيـ ـه ــا م ـ ــن ال ـ ـقـ ــاعـ ــدة.
بــال ـتــالــي :م ـن ــال س ـم ـعــان لـيـســت من
ال ـن ــوع الـ ــذي ي ـت ـفـ ّـرغ ل ــدراس ــة الـغـنــاء
وت ــدري ــب ال ـص ــوت بـعــد اع ـت ــزال الـفــن
(هذا الكالم لزياد الرحباني منذ ربع
ق ــرن) .وال مــن الـنــوع الــذي ال يشتري
ّ
ال ـل ـحــن إل وال ـك ـل ـيــب م ـعــه .ال تحيي
ح ـف ــات خ ــاص ــة ع ـل ــى ي ـخ ــوت أمـ ــراء
ك ــرم ــى لــذائ ـق ـت ـهــم ال ــرف ـي ـع ــة وأذن ـه ــم

منال سمعان

تغني فيروز واألخوين رحباني
وزياد ،باإلضافة إلى أعمال خاصة
ّ
صدقونا ،لم نعد نملك تــرف تفويت
أي مناسبة لتكرار هــذه التحذيرات.
تــأثـيــر ه ــذه املــوجــة بـلــغ الـخـطــر على
ال ـح ـيــاة ،إذ ب ــات بــاإلم ـكــان املــراهـنــة،
بـ ـ ــدون أدنـ ـ ــى مـ ـج ــازف ــة ،ع ـل ــى أن مــن
ي ـع ـتــدون عـلــى ال ـن ــاس بــوحـشـيــة في
الشارع هم بدون شك من مستهلكي
ّ
املسمى هابطًا (أي من مانحي
الفن
ّ
شــرع ـي ـتــه ومـ ـم ــول ــي اس ـت ـم ــراري ـت ــه).
الدماغ ـ ـ ـ والنفس من ورائه ـ ـ ـ ال يحب
ْ
الـقـبــح وال الضجيج وال الـنـشــاز .إن
ّ
َّ
متكرر ،سيصاب
تعرض إليها بشكل
ب ـع ـطـ ٍـب ،يـتـظـ ّـهــر عـلــى شـكــل تعنيف
طفل أو خــرق قانون السير أو غياب
ٍّ
إنساني أو مهني.
ضمير
ٍ
إذًا ،االنحطاط هو قاعدة اليوم ،ومنال

املوسيقية املرهفة .ال تخاف من األداء
عار (بدون مرافقة موسيقية)
بصوت ّ ٍ
تتعرى خوفًا من ضعف صوتها.
وال
ال تستقصد إثارة الفضائح لتسريع
عـ ّـدادات مواقع التواصل االجتماعي
ّ
ال ـخــاصــة ب ـهــا .ال تـتـخــلــى ع ــن خـيــار
الغناء الحساس والبسيط ،لصالح
اإلبـ ـه ــار ال ـخ ـب ـيــث ع ــن ط ــري ــق قـيــاس
مـ ـس ــاح ــات ال ـ ـصـ ــوت ب ــاألوكـ ـت ــاف ــات
املمطوطة .ال تبخل ُ
بع َربها الجميلة
ّ
واملـتـيـنــة .ال تغطي نبرتها الحسنة
والرقيقة بالصراخ الفارغ .ال تخشى
ّ
أينما حل
عــدم إصــابــة ربــع الـصــوت َ
(كثيرون يصيبونه ،لكن يخشونه)
وإص ـ ـ ـ ـ ــداره ـ ـ ـ ـ ــا الـ ـ ــوح ـ ـ ـيـ ـ ــد «ت ـ ــراتـ ـ ـي ـ ــل
بيزنطية» كما َرفـعـهــا تـحـ ّـدي اتكال
زيـ ــاد الــرح ـبــانــي عـلـيـهــا ف ــي أغــانـيــه
الشرقية الثقيلة يشهدان على هذه
القدرة التي باتت نادرة بعدما كانت
ّ
تتخرج من برنامج هواة
بديهية .لم
ف ــي ل ـجــان تـحـكـيــم ك ـه ــذه .لـيـســت من
ّ
ٌ
«ممنوع» عليها ،أخالقيًا
الشلة التي
ً
أوال ،ثــم فـنـيــا ،أداء أغــانــي ف ـيــروز .ال
ّ
تغني  ...playbackوال تفوتوا حفلتها.
أحيت منال سمعان حفالت عدة في
َ
َ
س ــوي ـس ــرا ف ــي ال ـس ـنــتــن األخ ـي ــرت ــن
ّ
املتضررين من الحرب
(بعضها لدعم
في سوريا) ،وتأتي إلى لبنان بمرافقة
املوسيقي اللبناني املقيم في فرنسا،
عـ ــازف ال ـب ـيــانــو إي ـلــي م ـع ـلــوف ال ــذي
َّ
ّ
الفنيني
والهم
يتشارك معها الشغف
ال ـس ـل ـي ـ َـمــن ،وت ـض ــم ال ـف ــرق ــة إلـيـهـمــا
ش ــاه ــان كــاغ ـي ـب ـيــان (ك ــون ـت ــرب ــاص)
ونـ ـ ـ ـ ـ ــادر م ـ ــرق ـ ــس (إي ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــاعـ ـ ـ ــات) .أمـ ــا
الـ ـب ــرن ــام ــج ،ف ـي ـتــألــف ب ـغــال ـب ـي ـتــه مــن
ريبرتوار فيروز واألخــويــن رحباني
وب ـ ـعـ ــض أع ـ ـمـ ــال زيـ ـ ـ ــاد ال ــرحـ ـب ــان ــي،
باإلضافة إلى أعمال خاصة (غنائية
وآالتية من تأليف إيلي معلوف).
أم ـس ـيــة «ع ــالـ ـب ــال» مل ـن ــال س ـم ـعــان وإي ـلــي
م ـ ـع ـ ـلـ ــوف 8:00 :م ـ ـسـ ــاء غ ـ ــد األح ـ ـ ـ ــد ـ ـ ـ ـ ـ
«جــامـعــة البلمند» (ال ـك ــورة) .لالستعالم:
 71/844696ـ ـ ـ 79/171793

دمشق الزمن الصعب

«تاء مبسوطة» :الفن ينتصر على الحرب!
وسام كنعان
تــاريـخـيــا ،ب ــرز الـنـشــاط الـنـســائــي في
فترة ما بعد الحروب إلعــادة التوازن
ّ
ال ـح ـيــاتــي وسـ ــد الـ ـف ــراغ ال ـ ــذي خــلـفــه
تــراجــع نسبة الـشـبــاب بسبب ّ
زجـهــم
في تلك الـحــروب .لــذا يسود االعتقاد
ّ
بـ ــأن ال ـحـ ّـصــة ال ـك ـبــرى م ــن مـســؤولـيــة
إعادة نبض الحياة إلى املدن املنكوبة
في الـحــرب ،تكون من نصيب النساء
غالبًا .وفقًا لهذا املنطق وتماشيًا مع
بدء ازدهار الحياة املدنية في سوريا
وتأسيس جمعيات متعددة ،مهمتها
تـمـهـيــد األرض ن ـحــو ع ـ ــودة ال ـح ـيــاة
الطبيعية والسلمية فــي الـبــاد التي
أنـهـكـتـهــا ال ـح ــربّ ،أس ـس ــت اإلعــامـيــة
ال ـســوريــة ديــانــا جـ ّـبــور جـمـعـيــة «تــاء
م ـب ـســوطــة» بــال ـت ـعــاون م ــع صــديـقــات
وس ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــدات مـ ـجـ ـتـ ـم ــع حـ ـصـ ـل ــن ع ـلــى
الـتــراخـيــص املـنــاسـبــة ل ـهــذا الـنـشــاط.
على أن يختلف ّ
توجهها عن غالبية
املــؤس ـســات املــدن ـيــة ف ــي س ــوري ــا هــذه
األيــام ،كون هذه الجمعية تنطلق من
ض ــرورة الـتــأثـيــر فــي املـجـتـمــع ،وعــدم
املتفرج .لكن ّ
ّ
الهم ّهنا،
االكتفاء بــدور
وال ــرغـ ـب ــة ،والـ ـت ــوج ــه ،والـ ـه ــدف فـ ّـنـيــة
بحت .ومهما كــان األثــر الــذي تحققه
ه ــذه الـجـمـعـيــة طـفـيـفــا ،يـبـقــى أفـضــل
من ال شــيء .في حديثنا معها ،تقول
مــديــرة الجمعية ومــؤسـسـتـهــا ديــانــا
ّ
ج ـ ـ ّـب ـ ــور« :ال أح ـ ــد يـ ـت ـ ّـوه ــم ب ـ ـ ــأن ه ــذه
الجمعية يمكن أن تجترح املعجزات
أو تحقق أهدافًا مهولة ،لكننا لن نبقى

متفرجني .سنعمل وفقًا إلمكانياتنا،
ورؤيتنا الفنية البحت ،من أجل خلق
ح ــال ــة ت ـكــافــل اج ـت ـم ــاع ــي ،ب ـع ـي ـدًا عــن
املنطق الــديـنــي الـســائــد فــي مثل هذه
املسائل ،وتحقيقًا لفكرة نظرية جذابة
ّ
تتعلق بتضافر جهود األفــراد لخلق
حالة من الجمال املجتمعي».
ّ
وت ـض ـيــف ج ـب ـ ّـور ب ـ ــأن االس ـ ــم يحمل
ك ــل ال ـ ـ ــدالالت ال ــازم ــة ل ـف ـهــم طبيعة
ال ـج ـم ـع ـي ــة ال ـن ـس ــائ ـي ــة ،وأن ـش ـط ـت ـهــا
الـ ـت ــي ت ـع ـن ــى ب ـ ــامل ـ ــرأة ،ع ـل ــى اع ـت ـب ــار

ّ
أن ـه ــا سـتـتـصــدى ملـهـمــة إع ـ ــادة ضخ
الدماء في عــروق الحياة بعد الدمار
ّ
الـ ـ ــذي خــل ـف ـتــه ال ـ ـحـ ــرب .وفـ ـق ــا ل ــذل ــك،
ف ــإن الجمعية معنية بتمكني امل ــرأة
وت ــأهـ ـيـ ـلـ ـه ــا ل ـ ــدخ ـ ــول س ـ ـ ــوق ال ـع ـم ــل
الثقافي والفني كنوع من التمايز عن
أي نشاط جمعوي مشابه.
إذًا تـ ـح ــرص «تـ ـ ــاء م ـب ـس ــوط ــة» عـلــى
أن ت ـحـ ّـول الـثـقــافــة إل ــى مـهـنــة ،والـفــن
إلــى مـصــدر دخــل كــريــم بالنسبة إلى
املـ ـ ـ ــرأة مـ ــن خ ـ ــال م ـج ـم ــوع ــة أن ـش ـطــة

من معرض
«من حبر
الحرب،
سطر للفن»
الذي أقيم
في صالة
«الرواق
العربي» في
دمشق

وفعاليات تتميز بمنطق التشاركية
مــع جمعيات وهـيـئــات أخ ــرى .بــدايــة
ال ـخ ـط ــوات الـعـمـلـيــة كــانــت م ــن خــال
م ـ ـعـ ــرض «م ـ ـ ــن حـ ـب ــر الـ ـ ـح ـ ــرب س ـطــر
للفن» .فكرة ارتكزت إلى إعادة تدوير
ّ
مـخــلـفــات ال ـحــرب ،لـكــن بطريقة فنية
تـنـتــج شـيـئــا مــن ال ـج ـمــال ،بــالـتـعــاون
مــع مـجـمــوعــة تـشـكـيـلـيــات ســوريــات.
أم ـ ــا الـ ـنـ ـش ــاط الـ ـث ــان ــي ،فـ ـعـ ـب ــارة عــن
ورشة تدريب للصحافيات الناشئات
ّ
وت ـ ـع ـ ـل ـ ـي ـ ـم ـ ـهـ ــن ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرورة ال ـ ـع ـ ـنـ ــايـ ــة

باملفردات ،ومراعاة النوع االجتماعي
ّ
خــال التغطيات ،وعــدم التستر على
بـعــض ال ـجــرائــم ع ــن غـيــر قـصــد ومــن
خــال اللغة املستخدمة .أمــا النشاط
ال ـ ــذي ت ـس ـت ـعــد ل ــه ال ـج ـم ـع ـيــة حــال ـيــا،
فهو ورشــة كتابة مسرحية .توضح:
«يحتاج هذا النشاط إلى ثالثة أنواع
مــن التكلفة املــاديــة ،منها مــا يتعلق
ّ
ومقر التدريب ،ومن
بكلفة التدريب،
ثـ ــم ط ـب ــاع ــة امل ـس ــرح ـي ــة الـ ـف ــائ ــزة فــي
كتاب .لــذا ،وجدنا من الناجع توقيع
برتوكول مع «الهيئة العامة للكتاب»
ك ـ ــي تـ ـت ــول ــى م ـه ـم ــة طـ ـب ــاع ــة ال ـن ــص
الـفــائــز .أمــا مكان الـتــدريــب ،فسيكون
بالتعاون مع «جمعية مكان للفنون»
التي يديرها ّ
النحات مصطفى علي،
ّ
وس ـي ـك ــون ع ـم ــل املـ ــدربـ ــن ت ـطــوع ـيــا،
ولن يحصلوا سوى على مبلغ مالي
ب ـس ـيــط لـتـغـطـيــة ن ـف ـقــات امل ــواص ــات
أثـ ـن ــاء ال ـ ــورش ـ ــة» .ه ـ ــذا م ــن ال ـنــاح ـيــة
اللوجستية واملادية ،أما على مستوى
الـتـنـظـيــم ،فـتـفـصــح ج ـ ّـب ــور« :ستعقد
جلسة تحديد للمشاركات ثم تنعقد
الــورشــة مــا بــن  23أيـلــول (سبتمبر)
و  23تشرين األول (أكتوبر) ثم تدار
جلسة تحكيم ملنجز املتدربات ،على
أن تصبح الورشة تقليدًا يقام مرتني
في كل عام .وما بينهما سنقيم ورشة
لتعليم التصوير الـضــوئــي ،وتمكني
امل ـت ــدرب ــات م ــن مـهـنــة تـقـيـهــن ال ـعــوز،
على أن تراعى حالة املتدربات اللواتي
يتجاوزن املنطق االحترافي ويصلن
إلى الحد اإلبداعي في املهنة».
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قاسم إسطنبولي« ...المسرح الدولي» يبحر جنوبًا

الكندية غابرييل برينس ـ جيرار في {من الرماد»

قـبــل ع ــام ،ج ــاء امل ـهــرجــان املـســرحــي ال ــذي يقيمه
قاسم إسطنبولي ليعلن افتتاح «سينما ستارز»
في النبطية .قبلها بأشهر ،كانت مدينة صور قد
خسرت «سينما الحمرا» ،التي احتضنت املهرجان
لعامني .عند السادسة من مساء اليوم تفتتح الدورة
الــراب ـعــة مــن «م ـهــرجــان لـبـنــان املـســرحــي الــدولــي»
ال ــذي يستمر فــي «سـيـنـمــا س ـتــارز» فــي النبطية
(ليلة واحــدة في صــور) حتى  23آب (أغسطس)
الحالي .ال حاجة إلــى إعــادة التذكير بغياب الدعم
الــرسـمــي مــن وزارة الـثـقــافــة الـتــي تكتفي بتقديم
ّ
الجمعيات األهلية وجمعيات
امللصقات وال ــدروع.
املجتمع املــدنــي ت ـتــردد فــي تـقــديــم الــدعــم املعنوي
وامل ــادي إلــى إسطنبولي ومـســرحــه ،بينما تنهمر

من عرض االفتتاح «بلومو» لفرقة
«مانديغنا» األرجنتينية

منحها على ما يصلح وما ال يصلح من املشاريع
الفنية التي على الفنان أن يكون خبيرًا في العالقات
ّ
العامة كي يحظى بواحدة منها .لم يستطع قاسم
إسطنبولي أن يلتحق بهذه املوجة الثقافية .يعيش
في الجنوب الذي ال مساحة فيه ملسرح أو سينما
واحــدة ،باستثناء الصاالت التجارية املوجودة في
املــراكــز التجارية الكبيرة .يقيم إسطنبولي هناك
ورش عمل مسرحية لألطفال والشبان في الخيام
وبنت جبيل وطيردبا وجويا وغيرها من القرى
الـجـنــوبـيــة .ب ـقــدراتــه امل ــادي ــة امل ـتــواض ـعــة ،وبفضل
ّ
تكبد الـفــرق املشاركة تكاليف الـقــدوم إلــى لبنان،
يطلق إسطنبولي ،برفقة بعض الشباب والشابات
املتطوعني في «جمعية تيرو للفنون» الدورة الرابعة

م ــن «م ـه ــرج ــان ل ـب ـنــان امل ـســرحــي الـ ــدولـ ــي» .على
مــدى ستة أيــام ،سنشاهد عروضًا مسرحية من
املكسيك واألرجنتني وسويسرا والعراق وفلسطني
وك ـن ــدا ول ـب ـنــان .كــذلــك سـيـتـضـ ّـمــن ال ـح ــدث ورش
عمل بإشراف مسرحيني من باكستان والجزائر
والعراق وليبيا .االفتتاح عند السادسة من مساء
الـ ـي ــوم م ــع عـ ــرض «ب ـل ــوم ــو» ل ـفــرقــة «مــانــدي ـغ ـنــا»
األرجـنـتـيـنـيــة ال ـتــي تــأس ـســت ع ــام  .2008تتخذ
الـفــرقــة مــن املـ ــدارس وال ـســاحــات الـعــامــة ،مسرحًا
لعروضها ،من بينها عملها «بلومو» العائلي الذي
تدخل فيه التكنولوجيا والكوميديا مع مجموعة
من ّ
املهرجني .في ليلة االفتتاح أيضًا نشاهد Je
viens de loin… Il était une fois Manoul

أسمهان في ّ
حمانا
ّ
«برفقة» دالين جبور

مركز بيروت للفن:
وطن «العبيد» أنا هنا

 :Marchتقارب وطني
برعاية إنكليزية

ّ
بعد أسبوع على افتتاحه ،تحل
دالني جبور (الصورة) ضيفة على
«بيت الفنان» في حمانا (قضاء
بعبدا) ،عند الثامنة والنصف
من مساء اليوم .الفنانة واملغنية
اللبنانية الحائزة على دبلوم
في الغناء املشرقي من «املعهد
العالي للموسيقى» في «الجامعة
األنطونية» ،شاركت «مجموعة
أصيل» في مئوية الشيخ يوسف
املنيالوي في القاهرة أخيرًا .تحت
عنوان «دالني جبور تغني أسمهان»،
سنستمع إلى اإلرث املوسيقي
والغنائي ألسمهان ( 1912ـ ـ .)1944
ستغني جبور مجموعة من أبرز
أغنيات الفنانة الراحلة ،برفقة
مجموعة من العازفني يقودهم
عازف العود تمام سعيد.

جال «مخدومني» ( 67د ـ ـ ـ )2016
على مختلف املهرجانات العربية
واألوروبية ،ونال جوائز عدة
من بينها «جائزة السالم» ضمن
«مهرجان برلني» وجائزة أفضل
فيلم غير روائي في «مهرجان دبي
السينمائي» .في فيلمه السابع
الذي يعرض يوم األربعاء في
«مركز بيروت للفن» ،يفتح ماهر
أبي سمرا ( 1965ـ الصورة) ملف
العامالت األجنبيات في لبنان.
ّ
يلج هذا العالم الذي يشكل وصمة
عار على جبني البلد ،مجتمعًا
ودولة .يدخلنا املخرج اللبناني
إلى مكتب «زين» الستقدام
العامالت ،حيث سنكتشف عينة
من نظام رق جديد يسهم الكل في
تعزيزه!

بعيد انطالقها السبت املاضي،
يقام نهائي «بطولة باب الذهب
لكرة القدم» مساء االثنني  21آب
(أغسطس) برعاية قائد الجيش
جوزيف عون والسفارة البريطانية
في لبنان .املباريات التي جمعت
 12فريقًا من منطقتي «باب
التبانة» و«جبل محسن» ،تهدف
بحسب الجهات املنظمة (جمعية
«مارش» ،ومنظمة ،Right to Play
واللواء  12من الجيش اللبناني)
إلى جمع األطراف املتحاربة
سابقًا ،من خالل لعبة ودية ترسخ
العالقات بينها .يأتي هذا املشروع
ضمن مجموعة أنشطة ثقافية عدة
قامت بها جمعية «مارش» لكسر
الحواجز بني أهالي املنطقتني.

أمسية دالني جبور تستعيد أسمهان:
 20:30مساء اليوم ـ «بيت الفنان»
(حمانا ـ قضاء بعبدا).
لالستعالم05/532544 :

«مخدومني» 20:00 :مساء  23آب
(أغسطس) ـ ـ «مركز بيروت للفن»
(جسر الواطي) ـ ـ
لالستعالم01/397018 :

نهائي «بطولة باب الذهب لكرة القدم»:
 19:30مساء االثنني 21آب (أغسطس)
ـ ملعب «بعل الدراويش» في شارع
سوريا.
لالستعالم01/208101 :

لفرقة  Les Dèbrouillartsالسويسرية ،التي تتبع
رحلة خرافية للشخصية الرئيسية مانول .اليوم
الثاني من املهرجان ،سيكون في «مدرسة صور
الرسمية املختلطة» ( )20/8مع عرضي «على شفا
حفرة» (عن نص للكاتب املسرحي العراقي قاسم
مـطــرود) ّ
تقدمه فرقة «رســائــل املسرحية» اآلتية
من الضفة الغربية حــول مفهوم الخيانة والوطن،
يـلـيـهــا ع ــرض «ف ــي ان ـت ـظ ــار غـ ـ ــودو» لـصــامــوئـيــل
بيكيت ووفق رؤية مجموعة من طالب املسرح في
«الجامعة اللبنانية» .في اليوم الثالث ( )21/8يعود
املـهــرجــان إلــى «سينما س ـتــارز» فــي النبطية ،مع
عــرض «مــن رمــاد» للمصورة واملسرحية الكندية
غابرييل برينس ـ جيرار .بعد رحلتني إلى فلسطني
املحتلة ،أنجزت جيرار عرضها الذي يحكي قصة
صداقة بني امرأة فلسطينية وأخرى كندية .هناك
أيـضــا عــرض «مـجــرد نـفــايــات» عــن نــص للعراقي
قاسم مطرودّ ،
تقدمها «فرقة حنني» العراقية .على
البرنامج أيضًا مسرحية  Sedientosاملقتبسة عن
نص للكاتب املسرحي اللبناني وجدي معوض ،لـ
«فرقة مالفا املكسيكية» ( .)22/8الختام مع عرض
«نــزهــة فــي م ـيــدان امل ـعــركــة» عــن نــص للمسرحي
اإلسـ ـب ــان ــي ف ــرن ــان ــدو أراب ـ ـ ـ ــال ،ي ـق ــدم ــه طـ ــاب مــن
«الجامعة األنطونية» ،يليه «مقتل عبد خلقة الله»
لفرقة  107اللبنانية .من بني مجموعة من األنشطة
واملهرجانات الفنية التي يقيمها قاسم إسطنبولي
م ـنــذ ع ــام  2014ب ــن ص ــور والـنـبـطـيــة وب ـي ــروت،
يأتي «مهرجان لبنان املسرحي الدولي» بالتزامن
مــع حملة التمويل الجماعي التي أطلقها أعضاء
ـاف
«جمعية تـيــرو للفنون» أخ ـي ـرًا ،لجمع مبلغ كـ ٍ
لشراء «سينما ستارز» في النبطية ،كي ال تواجه
مصير اإلقـفــال كما حــدث لـ «سينما الحمرا» في
صور.
«مهرجان لبنان املسرحي الدولي» 18:00 :مساء
اليوم حتى  23آب (أغسطس) ـ ـ «سينما ستارز»
(النبطية) و «مدرسة صور الرسمية املختلطة»
(مدينة صور) .لالستعالم70/903846 :
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بريتي تانيجا
«الملك لير» في الهند
عام  ،2008فاز الهندي أرافيند أديغا بجائزة «بوكر» عن روايته «النمر األبيض» التي تالحق األزمات اإلقتصادية واإلجتماعية في الهند ،على خلفية ّ
التغيرات العنيفة التي طرأت في العقود األخيرة.
ّ
التحوالت السياسية الكثيرة ،والتهديد الكبير للحريات أثقال الخيال الهندي املعاصر لكتاب من أمثال أديغا ،وجيت ثاييل ،وأرونداتي روي وغيرهم ممن يكتبون معاناة املهمشني باللغة اإلنكليزية.
وقبل أيام ،التحقت بريتي تانيجا بهذا الجيل عبر باكورتها  We That Are Youngالتي صدرت أخيرًا عن  Galley Beggarفي لندن .تعود الروائية واألكاديمية والصحافية الهندية البريطانية،
إلى بالدها من خالل «امللك لير» لشكسبير .أهم تراجيديات الكاتب اإلنكليزي ألهمت تانيجا ،ومنحتها القدرة على تفحص مشكالت وأزمات بالدها ،بعدما كانت قد غطتها صحافيًا إلى جانب حرب
العراق ،وكوسوفو .من خالل جيفان وبناته الثالث غارغي وسيتا ورادا ،تعاين الرواية تركة اإلستعمار اإلنكليزي في بالدها ،والنظام اإلقتصادي الحالي ،وموقع املرأة في املجتمع البطريركي وقدرتها
على الرفض ،إلى جانب الصراعات الطائفية التي ّأججتها جماعة «حماة البقر» الهندوسية .تدور أحداث الرواية بني دلهي وكشمير التي تستعيد حاليًا العنف الذي كانت قد شهدته في التسعينيات.
كشمير في الرواية هي منحدرات دوفر في «امللك لير» ،املكان الذي يقترح له شكسبير مصير الحرب األهلية .هناك حيث يتالقى اإلرهاب والعنف والحزن والتقسيم الذي كان مصير الوجود اإلمبراطوري
ّ
املسودة األولى لروايتها بني عامي  2010و  ،2012حيث كانت تمضي الوقت في البحث بني نيودلهي وكشمير .على الصعيد السياسي ،تلت تلك الفترة احتجاجات
البريطاني في الهند .كتبت تانيجا
غير مسبوقة ملكافحة الفساد في الهند ،في حني ظهرت برامج تلفزيونية تتجرأ على الدفاع عن حقوق النساء واملتحولني .هواجس ال تغيب عن رواية تانيجا وأحداثها.
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حوار يؤكد عالم االجتماع العراقي إبراهيم الحيدري ( )1936العنف واإلرهاب ،إال ّأنها ّ
خت الصورة المعادية لإلسالم في الغرب،
رس
ّ
تلك التي يستبطنها أساسًاّ .
يحمل الحيدري الحصار الدولي ضد
أن جوهر الحداثة يكمن في الحرية التي ستقودنا بالتالي إلى
القرن الماضي أسباب إهانة كرامة المواطن
العلمانية ،بمعنى فصل الدين عن الدولة ،ال معارضة الفكر الديني العراق في تسعينيات
ّ
وإضعاف الدولة ،مما هيأ الحقًا الحتالل العراق .يعتبر الحيدري
والعقيدة .ورغم محدودية الحركات األصولية التي تمارس

إبراهيم الحيدري :عن ماضوية الثقافة العربـــ
¶ ما الــدور الــذي يمكن أن يضطلع به علم
االجتماع الـيــوم إثــر التغييرات الـحــادة التي
شهدتها بلدان عربية عدة؟
 ي ـع ـت ـب ــر عـ ـل ــم االجـ ـ ـت ـ ـمـ ــاع م ـ ــن أه ــمالعلوم في العصر الحديث نظرًا إلى
دوره ف ــي دراس ـ ــة وت ـف ـك ـيــك وتـحـلـيــل
الـ ـظ ــواه ــر االج ـت ـم ــاع ـي ــة وال ـت ـح ــوالت
وال ـت ـغ ـي ــرات ال ـب ـن ـيــويــة وال ـص ــراع ــات
االجتماعية واالقـتـصــاديــة والثقافية
ّ
فــي املجتمعات ،خصوصًا أن العالم
يقف اليوم على عتبة تغيرات بنيوية
ش ــام ـل ــة ،وي ـس ـت ـشــرف ن ـظــام ــا ج ــدي ـدًا
يـنـقـلـنــا م ــن م ـف ـهــوم ال ــدول ــة الـقــومـيــة
إل ــى الــدولــة «الـعــاملـيــة» الـتــي تتجاوز
ح ـ ــدود الـ ـ ــدول واألق ــالـ ـي ــم الـجـغــرافـيــة
واالقـتـصــاديــة والـسـيــاسـيــة ،وتخترق
ح ــواج ــز الـقـيــم والـ ـع ــادات والـتـقــالـيــد.
وإذ ت ـه ـي ــئ الـ ـع ــومل ــة ال ـ ـيـ ــوم ش ــروط ــا
جديدة ومالئمة للتكامل العاملي أكثر
م ـمــا م ـض ــى ،ف ـهــي ف ــي ال ــوق ــت نـفـســه،
تـن ـتــج ت ـح ــدي ــات تـض ـطــر املـجـتـمـعــات
اإلنـ ـ ـس ـ ــانـ ـ ـي ـ ــة ،خ ـ ــاص ـ ــة الـ ـ ـ ـ ـ ــدول الـ ـت ــي
تسير فــي طــريــق النمو ،إلــى التعامل
معها بـحــذر شــديــد ،بــل ال ـخــوف على
مستقبلها.
ّ
الـحـقـيـقــة أن ع ـلــم االج ـت ـم ــاع يـمـكـنــه،
أكثر مــن غيره مــن العلوم اإلنسانية،
ت ـش ـخ ـي ــص ال ـ ـظـ ــواهـ ــر االج ـت ـم ــاع ـي ــة
املــرضـيــة وتحليلها وإي ـجــاد الحلول
الـ ـس ــوسـ ـي ــول ــوجـ ـي ــة املـ ـن ــاسـ ـب ــة ل ـه ــا،
ومـســاعــدة اإلنـســان فــي تعميق وعيه
االجتماعي ،وإيجاد الوسائل املناسبة
ملـ ـع ــالـ ـج ــة األم ـ ـ ـ ـ ـ ــراض االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة،
خصوصًا بعد التحوالت والتغيرات
البنيوية الحادة التي شهدتها الدول
الـعــربـيــة ال ـتــي أنـتـجــت ردة حـضــاريــة
ّ
فككت ال ــدول الـتــي كــانــت فــي طريقها
إلى االستقرار في النصف الثاني من
القرن املاضي ،وأشاعت فيها الفوضى
وال ـع ـنــف واإلرهـ ـ ــاب وم ــزق ــت النسيج
االجتماعي واألخالقي.
¶ ه ــل قـ ـ ّـدم عـلــم االج ـت ـمــاع أج ــوب ــة شــافـيــة
لتشخيص عوامل الخلل والتناقض بني ما
يفكر بــه امل ــرء ،وبــن مــا يقوم بــه فــي الواقع
االجتماعي؟
ّ
 رغ ــم أن عـلــم االج ـت ـمــاع فــي الـ ّبـلــدانال ـعــرب ـيــة ج ــدي ــد ن ـس ـب ـيــا ،غ ـيــر أن ـ ــه لم
يستطع القيام بــالــدور املطلوب منه،
ً
ب ــاع ـت ـب ــاره ع ـل ـمــا ف ــاع ــا ف ــي مـعــالـجــة
كـ ـثـ ـي ــر م ـ ــن األم ـ ـ ـ ـ ـ ــراض االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة
الـتــي تنخر فــي جـســد املـجـتـمــع ،وفــي
تشخيص عــوامــل الـخـلــل والـتـنــاقــض
في الظواهر االجتماعية واالقتصادية
والسياسية ،وإيجاد الحلول املناسبة
ّ
ل ـ ـهـ ــا .ظـ ـ ــل عـ ـل ــم االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع ح ـب ـيــس
ج ــدران املعاهد والجامعات العربية.
واألخ ـي ــرة ج ــزء مــن أزم ــة املجتمعات
ال ـع ــرب ـي ــة وتـ ــأزم ـ ـهـ ــا ،إذ ت ـس ـع ــى إل ــى
إنـتــاج مــوظـفــن ،ال باحثني ومفكرين
اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــن ي ـ ــدرس ـ ــون وي ـف ـك ـك ــون
ويحللون وينقدون الظواهر السيئة.
أين علماء االجتماع العرب مما أنتجه
الربيع الدامي؟ أين الدراسات الجادة
لـلـفـقــر وال ـف ـق ــراء وال ـي ـتــامــى واألرام ـ ــل
والـنــازحــن واملقعدين الــذيــن تركتهم
ال ـحــروب وال ـك ــوارث ،مـعــزولــن عــن كل
رعاية؟ أين هم من استشراء الفساد في
جسد الدولة واملجتمع؟ أين الدراسات
ال ـس ــوس ـي ــول ــوج ـي ــة الـ ـت ــي ت ـب ـحــث فــي
العنف واإلره ــاب وسببه؟ أيــن علماء
االجـتـمــاع مــن ال ــردة الـحـضــاريــة التي
أرج ـع ــت ال ـ ــدول وامل ـج ـت ـم ـعــات ال ــى ما
قبل عقود طويلة؟ علم االجتماع في
أزم ـ ــةّ ،وه ــي ج ــزء م ــن أزمـ ــة املـجـتـمــع.
ك ـم ــا أن ـ ـهـ ــا أزم ـ ـ ــة م ــؤس ـس ــات ـي ــة ،ألن ــه
مرتبط باملؤسسات الجامعية ،وليس

الغربية وعناصرها املادية واملعنوية،
بخاصة بعد الحرب العاملية الثانية،
واندالع الحركات االصولية اإلسالمية
في النصف الثاني من القرن املاضي،
ال ـ ـتـ ــي ل ـ ــم تـ ـع ــط أولـ ـ ــويـ ـ ــة ل ـل ـت ـحــديــث
والـتـنــويــر الـعـقــانــي ،بـقــدر مــا أعطت
ل ـل ـن ـض ــال االي ــدي ــول ــوج ــي وال ـت ـع ـب ـئــة
السياسية.

بمعاهد بحث علمية مستقلة ،وعــدم
استقالليتها ال يمنحها الـقــدرة على
إن ـتــاج مـعــرفــة سوسيولوجية نقدية
مرتبطة بقضايا املجتمع األساسية.
¶ هل يعني فصل الدين عن الدولة تنحية
الدين عن الحياة االجتماعية؟
 تثير قضية فصل الــديــن عــن الدولةً
اليوم جدال ونقاشًا واسعًا .في الوقت
ال ــذي أصـبـحــت فـيــه ه ــذه القضية من
املـسـلـمــات األســاس ـيــة فــي املجتمعات
ال ــديـ ـمـ ـق ــراطـ ـي ــة الـ ـح ــديـ ـث ــة ،ت ـح ــول ــت
ف ــي امل ـج ـت ـم ـعــات ال ـعــرب ـيــة الـ ـي ــوم إلــى
إشكالية مثيرة لـلـصــراع االجتماعي
والـ ـسـ ـي ــاس ــي ،ب ـخ ــاص ــة ب ـع ــد ص ـعــود
اإلس ــام ـي ــن إلـ ــى ال ـس ـل ـطــة .بــال ـط ـبــع،
ال ي ـم ـكــن ت ـن ـح ـيــة ال ــدي ــن ع ــن ال ـح ـيــاة
ّ
االج ـت ـمــاع ـيــة ،ألن ال ــدي ــن ـ ـ ـ ـ ـ تــاريـخـيــا
واجتماعيًا ـ ـ ـ من أهــم املكونات للقيم
والـ ـشـ ـع ــائ ــر والـ ـطـ ـق ــوس الـ ـت ــي تـنـظــم
شــؤون الحياة االجتماعية والدينية.
فـصــل ال ــدي ــن ع ــن ال ــدول ــة والـسـيــاســة،
يعني احـتــرام الدين وقيمه الروحية،
ويعني أيضًا حماية الدين والعقيدة
من العابثني بهما.
¶ أح ـ ــد أه ـ ــم أس ـ ـبـ ــاب ف ـش ــل الـ ـح ــداث ــة فــي
ّ
املجتمعات العربية واإلسالمية أنها دخلت
من األبواب الخلفية ،ولم تلج إلى عمق البنية
املجتمعية ،مـمــا أح ــدث صــراعــا اجتماعيًا
وقيميًا وأخالقيًا .ما صحة هذا القول؟
 مـنــذ دخ ــول عـنــاصــر الـتـحــديــث إلــىالـ ــدول الـعــربـيــة خ ــال ال ـق ــرن الـتــاســع
عـ ـ ـش ـ ــر ،وأق ـ ـ ـصـ ـ ــد م ـ ـن ـ ـجـ ــزات الـ ـ ـث ـ ــورة
الصناعية ،بفعل االتصال الحضاري
والـتـثــاقــف والتقليد وامل ـحــاكــاة ت ــارة،
وعـ ــن ط ــري ــق ال ـ ـحـ ــروب واالس ـت ـع ـم ــار
وال ـت ـب ـع ـي ــة طـ ـ ـ ــورًا ،لـ ــم ت ـش ـه ــد ال ـ ــدول
ً
العربية تحديثًا شامال للبنى الفكرية
واالجتماعية واالقتصادية والعلمية
والـتـقـنـيــة ،ال عـلــى مـسـتــوى الـنـظــريــة،
وال عـلــى مـسـتــوى املـمــارســة العملية.
اقـتـصــر الـتـحــديــث عـلــى جــانــب واح ــد،
هــو الـعـنــاصــر امل ــادي ــة ،أي منتوجات
الحداثة األوروبية.
وإذا كـ ــان «ال ـت ـح ــدي ــث» ال ـ ــذي اقـتـحــم
بـ ـنـ ـي ــات املـ ـجـ ـتـ ـم ــع الـ ـتـ ـقـ ـلـ ـي ــدي ــة ذات
املـ ـ ــوروث االج ـت ـم ــاع ــي واالق ـت ـص ــادي
الـ ـ ــراكـ ـ ــد ،ق ـ ــد مـ ـ ـ ّـس سـ ـط ــح امل ـج ـت ـم ــع
وق ـشــرتــه ال ـخــارج ـيــة ول ــم ي ــدخ ــل إلــى
عمقه الداخلي ،فنحن لم ندخل عصر
الحداثة من أبوابه األمامية ،وإنما من
أبوابه الخلفية .وهو ما أحدث تناقضًا
وتناشزًا اجتماعيًا وقيميًا وسلوكيًا،
حيث أخذنا منجزات الحداثة املادية
دون قـيـمـهــا وم ـعــاي ـيــرهــا وأف ـك ــاره ــا
العلمية والتقنية .لذلك ،ما زالت كثير
م ــن أفـ ـك ــارن ــا وق ـي ـم ـنــا م ـ ّـشـ ــدودة إل ــى
الـقــرون الوسطى ،رغــم أنـنــا نستخدم
تكنولوجيا القرن الحادي والعشرين.
ج ــوه ــر الـ ـح ــداث ــة ه ــو الـ ـح ــري ــة ،ال ـتــي
تؤكد على حقوق اإلنـســان فــي تقرير
شؤونه املدنية ومصيره ومستقبله.
فــي املـقــابــل ،تــرى العقالنية فــي الــذات
مـصــدر املـعــرفــة ،وتــؤكــد على سيطرة
اإلنـســان على الطبيعة وتذليل العلم
وال ـت ـق ـن ـي ــة ل ـخ ــدم ـت ــه ال اسـ ـتـ ـعـ ـب ــاده.
الـعـلـمــانـيــة ت ـقــوم أس ــاس ــا ع ـلــى فصل
الــديــن عــن ال ــدول ــة ،ال مـعــارضــة الفكر
الديني والعقيدة ،وتعمل على التمييز
ب ــن م ــا ه ــو دن ـي ــوي وم ــا ه ــو مـقــدس،
ووضع حدود بينهما.
لعب التعصب ضد الغرب دورًا هامًا
فــي إعــاقــة مـشــروع الـتـحــديــث .ويعود
ذل ــك إل ــى ردة الـفـعــل الضيقة لصدمة
الحداثة على الفئات التقليدية ،التي
وق ـفــت ضــد االن ـف ـتــاح عـلــى الـحـضــارة

¶ كيف تقرأ ،أنــت املقيم في أوروب ــا ،رواج
مصطلح اإلسالموفوبيا؟
 ما قدمه الفكر اإلسالمي الراديكاليغـلــب فـيــه الـسـيــاســي وااليــديــولــوجــي
عـلــى ال ـف ـكــري وال ـث ـقــافــي ،ل ـصـ ّـب ذهــن

ّالجامعات العربية جزء من األزمة
ألنها تسعى إلى إنتاج موظفين ال
باحثين ومفكرين اجتماعيين

الحداثة عندنا لم
ّ
تمس سوى
الشعر!

املـ ـسـ ـل ــم ال ـب ـس ـي ــط فـ ــي ق ــال ــب يـ ـت ــاءم
وال ـت ـح ــدي ــات ال ــراه ـن ــة ال ـت ــي أثــارت ـهــا
الصحوة اإلســامـيــة التي قامت على
ّ
ف ـك ــرة أن ال ــواق ــع االج ـت ـم ــاع ــي فــاســد
وأن أن ـظ ـمــة ال ـح ـكــم م ـس ـت ـبــدة ،وعـلــى
املـ ـسـ ـلـ ـم ــن املـ ــؤم ـ ـنـ ــن مـ ــواج ـ ـهـ ــة ه ــذا
الفساد واالسـتـبــداد ب ــاألدوات نفسها
ال ـتــي يـسـتـخــدمـهــا ال ـح ـكــام ال ـظــاملــون.
والهدف هو تسييس الدين والدخول
ف ــي صـ ــدامـ ــات ع ـن ـي ـفــة ض ــد املـجـتـمــع
والـحـكــومــات القائمة ،وإبــاحــة جميع
الوسائل ضدها.
وم ــع م ـحــدوديــة ال ـحــركــات األصــولـيــة
التي تمارس العنف واإلرهــاب ،فإنها
ّ
رس ـخ ــت الـ ـص ــورة امل ـع ــادي ــة لــإســام،
ال ـت ــي يـحـمـلـهــا ال ـ ـغـ ــرب ،ب ـس ـبــب ق ــرب
الـ ـ ـع ـ ــال ـ ــم الـ ـ ـع ـ ــرب ـ ــي واإلس ـ ـ ــام ـ ـ ــي مــن
أوروبـ ــا ،وتــداخــل املـصــالــح واأله ــداف
االستراتيجية ،واألحكام املسبقة التي
يـحـمـلـهــا األوروب ـ ـيـ ــون م ـنــذ ال ـح ــروب

الصليبية ،إلــى جــانــب عــدم التسامح
والخوف من اآلخر.
وإذا كانت صورة العربي – املسلم في
الـقــرون املــا ّضـيــة ،هــي صــور «الـعــدو –
الكافر» ،فإنها أصبحت اليوم صورة
«األصــولــي – اإلرهــابــي» ،خــاصــة بعد
تـنــامــي الـحــركــات اإلســامـيــة فــي دول
عــرب ـيــة وإس ــام ـي ــة عـ ــدة .م ـنــذ أح ــداث
 11أيـلــول (سبتمبر) ،شــاع فــي الــدول
الغربية ما يسمى «اإلسالموفوبيا»،
وم ــا صــاحــب ذل ــك م ــن ش ـعــار كــراهـيــة
الـعــرب واملسلمني .اتسع هــذا الشعار
مع انتشار بعض الحركات اإلسالمية
املـتـطــرفــة فــي أوروبـ ــا أي ـضــا ،وتــوســع
ن ـ ـشـ ــاط «ال ـ ـق ـ ــاع ـ ــدة» وأخ ـ ــواتـ ـ ـه ـ ــا فــي
أفغانستان وامتدادها إلى دول عديدة،
خ ــاص ــة ب ـع ــد االنـ ـتـ ـه ــاك ــات الـفـظـيـعــة
لحقوق اإلنـســان مــن قبل التنظيمات
املتطرفة ضــد مــن يخالفها فــي الدين
وال ـع ـق ـيــدة م ــن قـتــل وس ـبــي وتـشــريــد،
كما حــدث فــي ال ـعــراق مــع املسيحيني
واأليـ ــزيـ ــديـ ــن ّوالـ ـشـ ـب ــك وال ـت ــرك ـم ــان
والشيعة والسنة العرب .ومثلما فعل
االخوان املسلمون باضطهاد االقباط،
وكــذلــك مــا فعلته حــركــة «بــوكــو حــرام
» فــي نيجيريا ...عندما يــرى الغربي
ه ــذه األع ـم ــال الـفـظـيـعــة ،ك ـيــف تــريــده
أن يـنـظــر إل ــى املـسـلـمــن ،خــاصــة على
املستوى الشعبي العام؟ وكيف تريده
أن يضع صورة لإلسالم غير تلك التي
يشاهدها من خالل وسائل اإلعالم؟
فــي الحقيقة ،دفــع الـعــرب واملسلمون
ث ـمــن األعـ ـم ــال اإلج ــرام ـي ــة ال ـتــي تـقــوم
بها الحركات السلفية املتطرفة في كل
مكان .وهناك نظرة ارتيابية وأحكام
مسبقة لدى الشرق والغرب كل واحد
إزاء اآلخ ــر .وقــد أشــار فريد هوليداي
ف ــي ك ـت ــاب ــه «اإلس ـ ـ ـ ــام والـ ـ ـغ ـ ــرب» إل ــى
التقصير من قبل كال الطرفني في فهم
العالقة املتميزة بني العرب واملسلمني
والغرب.

¶ يـعــزو بعضهم االنـكـســار ال ــذي أصــاب
الشخصية العراقية إلــى انتهاكات فظيعة
ّ
تعرضت لها على مسار التاريخ ،ما رأيك؟
 املجتمع العراقي مجتمع فسيفسائيم ـت ـع ــدد وم ـت ـن ــوع األعـ ـ ـ ــراق واألدي ـ ـ ــان
وال ـق ـب ــائ ــل والـ ـط ــوائ ــف والـ ـلـ ـغ ــات مــن
ج ـه ــة ،وف ـي ــه ال ـك ـث ـيــر م ــن ال ـص ــراع ــات
واالنـقـســامــات واالخـتــافــات العديدة.
ك ــان يـفـتــرض ب ـهــذا ال ـت ـعــدد والـتـنــوع
والتداخل أن يكون عامل غنى وتطوير
وإب ـ ـ ـ ــداع .ل ـك ـنــه أدى ـ ـ ـ ـ ـ ت ـح ــت ظ ــروف
وشروط ذاتية وموضوعية ـ ـ ـ إلى عدم
تطور وعي اجتماعي وثقافي ومدني
كفيل بتشكيل هوية وطنية واحدة.
ال ـتــركــة الـثـقـيـلــة ال ـتــي خـلـفـهــا الـنـظــام
ال ـ ـسـ ــابـ ــق مـ ـ ــن االس ـ ـ ـت ـ ـ ـبـ ـ ــداد والـ ـقـ ـم ــع
واالسـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ــاب ،ج ـ ـع ـ ـلـ ــت ال ـ ـعـ ــراق ـ ـيـ ــن
يعيشون واقعًا مريرًا مملوءًا بالظلم
والقهر والـحــروب والحصار واملقابر
الجماعية .بدأت تلك التركة بمشروع
الـهـيـمـنــة عـلــى الـسـلـطــات التشريعية
والتنفيذية والقضائية ،وعلى الثروة
واملعرفة والثقافة والتعليم واملنظمات
الجماهيرية .كل ذلك قاد إلى عسكرة
املجتمع التي قادت بدورها إلى حروب
داخلية وخارجية ،مما أدى إلى الغزو
واالحـتــال وسـقــوط الـعــراق فــي دائــرة
من الفوضى واإلرهاب والخراب.
ح ــدث ــت الـ ـتـ ـغـ ـي ــرات ال ـب ـن ـي ــوي ــة خ ــال
ال ـع ـقــود ال ـثــاثــة األخـ ـي ــرة ،وف ــي فـتــرة
الـحـصــار تـحــديـدًا ،وأنـتـجــت انـكـســارًا
س ـي ـك ــول ــوج ـي ــا وتـ ـش ــوه ــا مـجـتـمـعـيــا
ً
وتـحـلــا قيميًا ،وعـ ّـرضــت الشخصية
ال ـع ــراق ـي ــة الن ـت ـه ــاك ــات ف ـظ ـي ـعــة ه ــزت
ث ــواب ـت ـه ــا ال ــوط ـن ـي ــة ،وف ـك ـك ــت ال ـب ـنــى
االج ـت ـمــاع ـيــة وال ـن ـف ـس ـيــة وال ـث ـقــاف ـيــة،
ومزقت النسيج االجتماعي والعائلي
واألخــاقــي .ما أدى إلــى ارتـفــاع نسبة
الجريمة وشيوع العصابات اإلجرامية
وانتهاكات حقوق اإلنسان .وقد ّ
سبب
كـ ــل ذلـ ـ ــك ضـ ـم ــور ال ـط ـب ـق ــة ال ــوس ـط ــى
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من علماء االجتماع العراقيين الذين ّ
شيدوا أفكارهم اعتمادًا
على ما خلفه علي الوردي ،األكثر شهرة من هذا المجال ،إلى
جانب النظريات العلمية التي استقاها من مدارس أوروبية .كتبه
ودراساته وبحوثه تدور بمعظمها في محور تحليل الشخصية

العراقية ،استنادًا إلى التاريخ والهوية والروافد التاريخية الملحقة
العراقية ...البحث عن الهوية»
بها .اليوم ،يأتي ّكتابه «الشخصية
ّ
(دار التنوير) ليصب في مجرى المسار الذي كرس له مجمل حياته

ّ
ــية ...وتشوهات الشخصية العراقية
وارتفاع نسبة البطالة وازدياد القحط
ّ
واملجاعة .ال بد من القول بأن الحصار
أه ــان كــرامــة الـعــراقــي ،وأضـعــف هيبة
ّ
الدولة ،وحطم الجيش وهيأ الحتالل
ّ
الـ ـ ـع ـ ــراق .ف ــي ال ـح ـق ـي ـق ــة ،فـ ـ ــإن هــزي ـمــة
الـجـيــش الـعــراقــي فــي الـكــويــت بـلــورت
نـهــايــة ال ـن ـظــام .ورغـ ــم أن الشخصية
الـعــراقـيــة مـتـســامـحــة وح ـيــة ومـســاملــة
بطبيعتها ،ولـهــا قابلية على تحمل
امل ـ ـ ـشـ ـ ــاق ،واه ـ ـت ـ ـمـ ــام بـ ـ ـ ـ ــاألدب والـ ـ ّف ــن
وال ـش ـع ــر ،ومـتـعـلـقــة بـ ـ ــاألرض ،لكنها
ـ ـ ـ ـ بـسـبــب م ــا تـعــرضــت ل ــه ـ ـ ـ ـ أصبحت
مشوهة ومفككة ومنكسرة ومستلبة
وم ـن ـق ـس ـم ــة عـ ـل ــى ذات ـ ـه ـ ــا :شـخـصـيــة
م ـت ـس ـل ـط ــة ق ـم ـع ـي ــة وأخـ ـ ـ ـ ــرى ع ــاج ــزة
نكوصية.
¶ دوامة العنف التي ما انفكت تدور وتطحن
املجتمع الـعــراقــي مـنــذ عـقــود لـغــايــة أح ــداث
املوصل األخيرة ،ما أسبابها؟
 م ـن ــذ قـ ـ ـ ــرون ،ك ـ ــان الـ ـع ــراقـ ـي ــون وم ــازال ـ ـ ــوا ض ـح ــاي ــا االسـ ـتـ ـب ــداد وال ـع ـنــف
وال ـق ـهــر وال ـق ـمــع .أص ـبــح الـعـنــف إرث ــا
مــازمــا لـهــم ،اب ـتــداء مــن حـكــم نبوخذ
نصر ،مــرورًا بمأساة كربالء وطغيان
الحجاج واستبداد املنصور والسفاح
وهجوم املغول ،واستباحتهم لبغداد،
وال ـ ـصـ ــراع الـ ــدامـ ــي ب ــن الـعـثـمــانـيــن
الـسـنــة والـصـفــويــن الشيعة الحـتــال
الـ ـ ـع ـ ــراق ،وحـ ـت ــى اشـ ـك ــال االسـ ـتـ ـب ــداد
والقمع والـحــروب والحصار واملقابر
ّ
الـجـمــاعـيــة ال ـتــي خــلـفـهــا ن ـظــام صــدام
حـســن ،وانـتـهــاء بــاالحـتــال الـغــاشــم،
ومــا أف ــرزه ويـفــرزه مــن فوضى ودمــار
وص ــراع ــات اث ـن ـيــة ودي ـن ـيــة وطــائـفـيــة
ّ
تهدد حاضر العراق ومستقبله .كذلك
األعمال االرهابية ذات االيديولوجية
التكفيرية لـ ـ «داعـ ــش»ّ ،
دم ــرت بشكل
م ـن ـظــم الـ ـت ــاري ــخ والـ ـ ـت ـ ــراث والـ ــذاكـ ــرة
الـ ـثـ ـق ــافـ ـي ــة ،واسـ ـتـ ـب ــاح ــت األع ـ ـ ـ ــراض،
بخاصة من األقليات الدينية ،وسبي
نساء االيزيديات وبيعهن في أسواق
ال ـع ـب ـي ــد ف ــي أكـ ـب ــر ع ـم ـل ـيــة اس ـت ـع ـبــاد
جماعي في القرن الحادي والعشرين.
م ــن ال ـط ـب ـي ـعــي أن ت ـتــأثــر الـشـخـصـيــة
الـعــراقـيــة بـهــذه الـظــواهــر التراجيدية
وت ـ ـج ـ ـعـ ــل س ـ ـل ـ ــوك الـ ـ ـ ـف ـ ـ ــرد ال ـ ـعـ ــراقـ ــي
مـتـنــاقـضــا وم ــزدوج ــا ،قـلـقــا ومـتــوتـرًا
ومستلبًا وغير مستقر ،تلفه مسحة
م ــن الـ ـح ــزن واألسـ ـ ـ ــى ،ال ـت ــي تـنـعـكــس
جليًا في اساطيره وأشعاره وأغانيه،
نتيجة الـصــراع املحتدم مــع الطبيعة
م ــن ج ـه ــة ،ومـ ــع ال ـس ـل ـط ــات م ــن جـهــة
أخرى ،ومع اآلخر من جهة ثالثة.
العنف ثقافة ،وهــو ّ
تطبع واكتساب.
ت ــاري ــخ الـ ـع ــراق ال ـح ــدي ــث ي ــؤش ــر إلــى
أساليب متنوعة من العنف والقسوة.
فـ ـق ــد ت ـ ــم قـ ـت ــل امل ـ ـلـ ــك ف ـي ـص ــل ال ـث ــان ــي
وال ــوص ــي عـبــد االل ــه ونـ ــوري السعيد
وغـيــرهــم خــال ث ــورة  14تـمــوز ،1958
وق ــام ــت الـ ـغ ــوغ ــاء ب ـس ـحــل ق ـت ـلــى فــي
ب ـغــداد واملــوصــل وكــركــوك ع ــام .1959
ك ـمــا ق ـتــل ا ُلــزع ـيــم ع ـبــد ال ـكــريــم قــاســم
ب ـق ـس ــوة ،وأع ـ ـ ــدم س ـكــرت ـيــر وع ـ ــدد من
أع ـضــاء ال ـحــزب الـشـيــوعــي وكـثـيــر من
املـحـســوبــن عـلــى ال ـي ـســار ع ــام .1963
وأب ـ ـيـ ــد مـ ـئ ــات األل ـ ـ ــوف فـ ــي ع ـم ـل ـيــات
االنـفــال وحلبجة واملـقــابــر الجماعية.
وقــد استخدمت أبـشــع أشـكــال العنف
بـعــد هــزيـمــة ال ـع ــراق ف ــي ال ـكــويــت ،ثم
خــال االنتفاضة الشعبية عــام .1991
وقــد ازداد العنف والقسوة واإلرهــاب
بعد سقوط النظام السابق واحتالل
العراق.
وال ـســؤال هــو :إذا كــان العنف سلوكًا
مـكـتـسـبــا ع ـن ــد ك ــل ال ـش ـع ــوب ويـمـكــن
ّ
مــاحـظـتــه وق ـيــاســه ،فـهــل إن مظاهر

العنف في املجتمع العراقي أكثر بروزًا
م ــن غ ـي ــره م ــن امل ـج ـت ـم ـعــات؟ وم ــا هي
األسـبــاب والــدوافــع التي تقف وراءه؟
ّ
وهل أن الظروف املوضوعية والذاتية
الـتــي تحيط بــه ،وكــذلــك نمط الثقافة
وس ـ ـمـ ــات ال ـش ـخ ـص ـي ــة االج ـت ـم ــاع ـي ــة
والنفسية لها دور فــي ذل ــك؟! اإلجابة
على هذه التساؤالت ،تحيلنا إلى فهم
وتفكيك وتحليل الظروف املوضوعية
والـ ــذات ـ ـيـ ــة ،وكـ ــذلـ ــك ال ـب ـي ـئ ــة ال ـف ـكــريــة
واملجتمعية التي أسهمت في تشكيلها
والبحث عن الدوافع الظاهرة والخفية
التي تختفي وراءها.
ّ
إن ع ــدم االس ـت ـقــرار وش ـيــوع أســالـيــب
م ـخ ـت ـل ـف ــة مـ ـ ــن االس ـ ـ ـت ـ ـ ـبـ ـ ــداد والـ ـقـ ـه ــر
وال ـق ـم ــع م ــن ال ـح ـك ــوم ــات امل ـت ـعــاق ـبــة،
واإلره ـ ــاب الــدمــوي مــن قـبــل «داع ــش»
وايديولوجيته التكفيرية التي قادت
ال ـ ـبـ ــاد إل ـ ــى أت ـ ـ ــون ص ـ ــراع ـ ــات أه ـل ـيــة
مـ ــدمـ ــرة ...ك ــل ه ــذه ال ـف ــوض ــى أحــدثــت
ت ـ ـم ـ ـثـ ــات ف ـ ـكـ ــريـ ــة ج ـ ــوه ـ ــري ـ ــة ط ــال ــت
ً
الــذه ـن ـيــة ال ـع ــراق ـي ــة امل ـس ـت ـل ـبــة أصـ ــا،
وغ ـ ـ ّـي ـ ــرت طـ ــرائـ ــق ال ـت ـف ـك ـي ــر وال ـع ـم ــل
والسلوك لفئات كبيرة من العراقيني.
كـمــا أحــدثــت اخ ـت ــاالت فــي املنظومة
االج ـت ـم ــاع ـي ــة وال ـث ـق ــاف ـي ــة وال ـق ـي ـم ـيــة،
مـ ـثـ ـلـ ـم ــا طـ ـ ــالـ ـ ــت ش ـ ـب ـ ـكـ ــة الـ ـ ـع ـ ــاق ـ ــات
االجتماعية واالقتصادية والسياسية
التي تفككت خالل العقود األخيرة.
وإلـ ـ ـ ــى جـ ــانـ ــب االسـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــداد وال ـع ـن ــف
واإلره ـ ـ ـ ـ ـ ــاب ،هـ ـن ــاك ع ـن ــف اج ـت ـمــاعــي
ي ـظ ـهــر ف ــي ضـ ـ ــروب م ــن ال ـق ـم ــع ال ــذي
يـمــارس جسديًا واجتماعيًا ونفسيًا
ب ـصــورة مخفية ومـسـكــوت عـنـهــا ،أو
ح ــن ي ـم ــارس ت ـحــت شـ ـع ــارات ديـنـيــة
واج ـت ـمــاع ـيــة وأخ ــاق ـي ــة ،ب ـخــاصــة ما
ي ـم ــس املـ ـ ـ ــرأة وال ـض ـع ـي ــف وال ـق ــاص ــر
واملـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــوق ،أو االت ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــام ب ــالـ ـب ــاط ــل
والـشـتــم والـكـفــر بــاملـقــدســات ،والعنف
االق ـت ـص ــادي وال ـس ـيــاســي واس ـت ـشــراء
ال ـف ـس ــاد اإلداري ف ــي م ــراف ــق ال ــدول ــة
واملجتمع .وليس هناك من يجرؤ على
محاسبة الفاسدين واملرتشني ،بحيث
ت ـح ــول م ـف ـهــوم ال ـس ـلــب وال ـن ـه ــب إلــى
ظاهرة اجتماعية خطيرة.
ّ
إن بـ ـن ــاء امل ـج ـت ـم ــع املـ ــدنـ ــي ال يـعـنــي
ب ـن ــاء م ــؤس ـس ــات مــدن ـيــة ف ـح ـســب ،بل
ت ـكــويــن «ج ـم ــاع ــات ض ـغ ــط» مهمتها
م ــراق ـب ــة م ــؤس ـس ــات ال ــدول ــة وتـحــديــد
ال ـ ـح ـ ـقـ ــوق وال ـ ــواجـ ـ ـب ـ ــات واملـ ـص ــال ــح
املرتبطة بها ،بمعنى آخر أن ال تكون
ايديولوجية ،وأن تكون متحررة من
املصالح والغايات ومن تدخل الدولة
ومؤسساتها ،وفــي مقدمة ذلــك فصل
ّ
م ــا ه ــو م ــدن ــي ع ـمــا ه ــو س ـي ــاســي .إن
ب ـنــاء املـجـتـمــع امل ــدن ــي امل ـن ـشــود ليس
مـعـطــى ج ــاهـ ـزًا ،وإن ـم ــا ه ــو س ـي ــرورة
اجتماعية  -ثقافية ال تنمو وال تتطور
إال فــي فـضــاء مــن الـحــريــة والـتـعــدديــة
وال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة .وهـ ــو ك ـف ـيــل ب ــإع ــادة
االعتبار إلى اإلنسان العراقي املكسور
وإع ـ ـ ـ ـ ــادة ت ـش ـك ـي ــل ه ــويـ ـت ــه ال ــوط ـن ـي ــة
املوحدة.
 ¶ لكن في املقابل الشخصية العراقية عبر
ال ـت ــاري ــخ ،كــانــت صـعـبــة امل ـ ــراس ال تــرضــى
ب ـقــائــد ،ه ــل تـعـتـقــد ّأن ه ــذا سـبــب الـتـنــاحــر
اليوم؟
 -الشخصية العراقية بطبيعتها طيبة
ومساملة ومتوازنة في سيكولوجيتها،
ّ
غ ـي ــر أن امل ــآس ــي واملـ ـح ــن والـ ـح ــروب
وال ـ ـك ـ ــوارث الـ ـت ــي ع ــاش ـت ـه ــا ع ـل ــى م ـ ّـر
الـتــاريــخ جعلتها مستلبة ،ماضوية
قـلـقــة وع ـن ـيــدة وص ـع ـبــة املـ ـ ــراس .هــذه
ال ـخ ـصــائــص ل ـي ـســت طـبـيـعـيــة فـيـهــا،
بـ ــل م ـك ـت ـس ـب ــة ،م ـم ــا وضـ ـ ــع ال ـع ــراق ــي
ف ــي دوام ـ ــة م ــن ال ـص ــراع وال ـت ـنــاحــر ال
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الكاتب في سطور
ولد ابراهيم الحيدري في مدينة الكاظمية
(بغداد) عام  1932حؤي أكمل الدراسة االبتدائية
والثانوية .التحق بـ «جامعة بغداد  -قسم
االجتماع» ،وحصل على شهادة البكالوريس في
اآلداب عام  .1962أكمل دراسته العليا في املانيا،
وحصل على دكتوراه فلسفة في االنثولوجيا
االجتماعية من «جامعة برلني الغربية» عام
 .1974عمل استاذًا محاضرًا في جامعات بغداد
وبرلني وعنابة في الجزائر .ألف وترجم العديد
من الكتب والبحوث النظرية وامليدانية باللغات
العربية واالملانية واالنكليزية .من أعماله« :صورة
الشرق في عيون الغرب»« ،تراجيديا كربالء -
سوسيولوجيا الخطاب الشيعي»« ،النظام االبوي
واشكالية الجنس عند العرب»« ،النقد بني الحداثة
إلى ما بعد الحداثة»« ،سوسيولوجيا العنف
واإلرهاب».

ّ
يرضى بأي قائد أو رئيس ،ألن أغلب
الــرؤســاء الــذيــن حكموا الـعــراق كانوا
ّ
اس ـت ـبــداديــن .وم ــن املــاحــظ أن أغلب
ق ــادة ال ـع ــراق هــم مــن األج ــان ــب أو من
األطـ ـ ـ ـ ــراف ،ك ـم ــا ح ـ ــدث ع ـن ــد تــأس ـيــس
ال ــدول ــة الـعــراقـيــة الـحــديـثــة فــي مطلع
ال ـق ــرن امل ــاض ــي .ف ـشــل ال ـعــراق ـيــون في
اختيار ملك لهم من داخل العراق ،فتم
تنصيب امللك فيصل األول ملكًا ،وهو
عــربــي لـكـنــه غـيــر ع ــراق ــي ،وه ــذا دلـيــل
على عجزهم عن اختيار قائد لهم من
داخل العراق.
ّ
من جهة أخــرى ،يالحظ املــرء أن عددًا
من العراقيني يدعون اليوم الــى رجل
قــوي «ديـكـتــاتــور» لحكم ال ـعــراق بعد
الفوضى واملآسي واألزمــات املتتالية،
وبعد أن يئسوا من وصول حاكم عادل
الــى ســدة الحكم بخاصة بعد سقوط
النظام السابق بيد قوات االحتالل.
ّ
إن ت ــرق ــب ظـ ـه ــور ك ــاري ــزم ــا فـ ــي ه ــذا
الجو غير الطبيعي ،ليس غريبًا .في
مرحلة الفوضى واإلرهــاب والضياع،
ت ـج ــد ب ـع ــض املـ ـك ــون ــات االج ـت ـمــاع ـيــة

أين علماء االجتماع
العرب مما أنتجه الربيع الدامي
من حروب وكوارث؟
واألح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزاب الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة وال ــديـ ـنـ ـي ــة
والطائفية تربة خصبة للتعبير عن
نفسها والـقـيــام بــدور سياسي فعال،
وظـ ـه ــور «ك ــاري ــزم ــات» تـعـتـقــد فـئــات
م ــن ال ـج ـمــاه ـيــر بــأن ـهــا ت ـقــودهــا نحو
الـخــاص .وقــد يستغل بعضهم ممن
ابتلي بـ «مرض الطفولة الثوري» مثل
هــذه الـظــروف العصيبة ليعلن والدة
«ك ــاري ــزم ــا» ج ــدي ــدة ،ويـعـبــئ الـشـبــاب
ب ــاآلم ــال ،ليمتص ج ــزءًا مــن غضبهم
ً
ويـ ـجـ ـع ــل مـ ــن ن ـف ـس ــه «ب ـ ـط ـ ــا» يـحـلــم
ب ـق ـي ــادة «ال ـج ـم ـه ــور» ،ك ـمــا ح ــدث في
السنوات األخيرة.
السوسيولوجيا ّ
تبي لنا بأن الذوبان
فــي الـجـمــاعــة أو الـقـبـيـلــة أو الـطــائـفــة
والـ ـتـ ـم ــاه ــي ف ـي ـه ــا ،ي ـع ـن ــي ات ـخ ــاذه ــا
«هوية» تحصن الفرد من الذوبان في
غيرها وجعلها مــاذًا وملجأ تحميه
م ــن امل ـخــاطــر الــداخ ـل ـيــة وال ـخــارج ـيــة،
وت ـكــون فــي الــوقــت نـفـســه وسـيـلــة من

وسائل تصريف العدوانية املتراكمة
من اإلحباطات الوجودية ،إلى جانب
أهــدافـهــا الشخصية واملصلحية .في
هــذه الوضعية من العجز والنكوص،
غــال ـبــا م ــا ي ـت ـجــه األف ـ ـ ــراد ن ـحــو زعـيــم
أو ق ــائ ــد أو «مـ ـه ــدي» ي ـق ــوده ــم نحو
الـخــاص ،خاصة فــي أوق ــات الحروب
ّ
واملحن .كما أن الصدمات الحادة التي
تعرضت لها الشخصية العراقية وما
رافقها من انتكاسات ومآس وحروب
وحـ ـص ــار ،ك ـ ّـرس ــت م ـفــاه ـيــم وم ــواق ــف
وسلوكيات جديدة مسخت شخصية
العراقي ،وفي مقدمتها الــوالء املطلق
لألقوى .وهذه بدورها تكرس ظاهرة
«عبادة الشخصية».
وتأليه الفرد ليس جديدًا في العراق،
ربـ ـم ــا هـ ــو إرث يـ ـع ــود إل ـ ــى ح ـض ــارة
وادي ال ــراف ــدي ــن ال ـقــدي ـمــة .ورغـ ــم مما
وص ـلــت إل ـيــه ح ـض ــارة ســومــر وبــابــل
ّ
واك ـ ــد مـ ــن تـ ـط ــور ورقـ ـ ـ ــي ،ف ـ ــإن تــأل ـيــه
الـفــرد وعـبــادتــه كانا مــازمــن لعبادة
اآللـهــة .فالبابليون وكــذلــك املصريون
القدماء ،يعتبرون اإلله راعيًا يقودهم
إلى املرعى ويتولى إطعامهم والسهر
عـلـيـهــم عـنــدمــا ي ـنــامــون .ل ــذا ،جمعوا
بني اإللــه وامللك في شخصية واحــدة،
وه ــذا يـعـنــي أي ـضــا تـقـلــص الــوظــائــف
االجـتـمــاعـيــة ال ـتــي كــانــت م ــن نصيب
اإللــه فقط ،وتحولها إلــى امللك بــإرادة
إلـهـيــة مـقــدســة ي ـبــرر بـهــا اس ـت ـحــواذه
عـلــى جـمـيــع املــؤس ـســات فــي املجتمع
واح ـ ـت ـ ـكـ ــاره ال ـس ـل ـط ــة ل ـن ـف ـس ــه .وه ــو
م ــا ي ـس ـهــل ب ــال ـت ــال ــي ت ــأل ـي ــه املـجـتـمــع
ل ــه وال ـت ـح ــول ب ــال ـت ــدري ــج الـ ــى ع ـبــادة
الشخصية.
لـعــل ثـقــافــة الـعـنــف واالس ـت ـب ــداد التي
ت ـ ـسـ ــربـ ــت ال ـ ـ ـ ــى نـ ـسـ ـي ــج ال ـش ـخ ـص ـي ــة
العراقية ،ال تنزل إلى مستوى املمارسة
العملية إال اذا سنحت الفرصة بذلك،
وال يظهر املستبد الطاغي في مجتمع
مــا ،إال إذا كــان هناك من يذعن لنظام
هيمنة وتسلط أبوي  -استبدادي.
ّ
والحقيقة ،فإن العراقيني عبر التاريخ
جـ ـ ّـربـ ــوا ح ـك ــم ال ـط ـغ ــات ال ــذي ــن جـ ـ ّـروا
البالد والعباد إلى حروب مدمرة وإلى
استبداد وقمع وتدمير.
¶ كـيــف تـحــدد الـعــاقــة بــن املــدنـيــة والــديــن
كمفهومني؟
 هناك نقاط التقاء وافتراق بني املدنيةوال ــدي ــن .الــديــن تـجــربــة روح ـيــة تربط
بني الله واإلنسان ،وبني ما هو روحي
مـقــدس وغـيـبــي مـطـلــق .هــذه التجربة
تنظم حياة اإلنسان الروحية ،وتدعوه
لـفـعــل الـخـيــر والـ ـص ــاح .أم ــا املــدنـيــة،
فتنظم حياة اإلنسان الدنيوية ،بغض
النظر عــن العقيدة الدينية ،وتضمن
للمواطنني حقوقهم مــن دون تمييز
على أساس املواطنة.
الــديــن ،فــي الــواقــع ،متجذر فــي الوعي
االج ـت ـمــاعــي وم ــؤث ــر ب ـط ــرائ ــق الـعـمــل
ً
والتفكير والسلوك ،وليس سهال نفيه
وإلغاء دوره من املجتمع.
ولعالم االجتماع والفيلسوف األملاني
يــورغــن هابرماس رأي مفيد فــي هذه
ّ
أن ال ــدي ــن مـســألــة
ال ـعــاقــة ،إذ يـعـتـبــر ّ
خ ــاص ــة ب ــال ـف ــرد ،إال أن ـ ــه يـ ـح ــاول فــي
الــوقــت ذات ــه تشكيل عــاقــة بــن العلم
والــديــن ،وانـعـكــاس تـلــك الـعــاقــة على
املمارسة السياسية .وبسبب اإلقصاء
وال ـت ـه ـم ـي ــش ل ـل ـف ـكــر ال ــديـ ـن ــي ،وض ــع
هــابــرمــاس نـظــريــة للمجتمع مــا بعد
العلماني التي يتلمس فيه استمرارية
ال ــوع ــي ال ــدي ـن ــي ف ــي م ـح ـيــط يـسـتـمـ ّـر
بعلمنة نفسه وضــرورة مشاركته في
الفكر الديموقراطي املتنور .فهو يدعو
إلى تصالح بني العقل والدين ،فالدين

تقديم وحوار جمال حيدر

وحـ ـ ــده ه ــو الـ ـ ــذي ي ـم ـك ـنــه أن يـســاعــد
الحداثة املتعثرة وإخراجها من املأزق
الذي أوقعت نفسها فيه .كما يدعو الى
ّ
وتصور جديد عن العالم
«لغة دينية»
ّ
لـلـتـعــامــل م ــع املــؤم ـنــن ،ألن بعضهم
كــان قــد فقد األم ــل ،حتى أولـئــك الذين
فقدوا العالقة بالدين من العلمانيني
وغيرهم ،بعدما أصبح الدين مصدر
خـطــر أم ـنــي ،وت ــرك اإلره ــاب بصماته
على الجميع في كل مكان في العالم.
محاولة هابرماس إع ــادة بناء الدين
ووض ـ ـعـ ــه فـ ــي س ـ ـيـ ــاق امل ـ ـجـ ــال الـ ـع ــام
ورب ـطــه بــالـتـطــور املجتمعي والـعـقــل،
إلحداث االنسجام بني األيديولوجيات
املـ ـتـ ـص ــارع ــة وامل ـ ـع ـ ـت ـ ـقـ ــدات ال ــدي ـن ـي ــة
املـ ـتـ ـن ــافـ ـس ــة ،ال ـ ـتـ ــي يـ ـج ــب ع ـل ـي ـه ــا أن
تتحاور ال أن تتصارع ،وهو ما يعود
بالخير على الجميع.
ن ـظــرة هــابــرمــاس الـعـقــانـيــة تنتصر
للدين العاقل الــذي يــؤمــن بالتسامح
وينبذ العنف واإلره ــاب واالضطهاد
باسم الدين.
¶ التجديد فــي املجتمعات العربية ال يــزال
نخبويًا ،الثقافة العامة مثقلة بإرث املاضي،
إلى أي مدى يمكن تجسير الهوة بينهما؟
ّ
 يمكننا الـقــول ب ــأن الثقافة العربيةأبــويــة مــاضــويــة ،وصــوتـيــة محافظة،
وتـ ـقـ ـلـ ـي ــدي ــة ظـ ـل ــت ت ـت ـح ـك ــم ب ــال ـب ـن ــى
الفكرية واالجتماعية التقليدية ،ولم
ت ـش ـه ــد تـ ـج ــديـ ـدًا وت ـح ــدي ـث ــا حـقـيـقـيــا
عـ ـل ــى مـ ـسـ ـت ــوى ال ـ ـخ ـ ـطـ ــاب ال ـث ـق ــاف ــي
واالج ـت ـمــاعــي وال ــدي ـن ــي وال ـس ـيــاســي.
والحداثة لم تمس سوى الشعر ،األداة
املعرفية الــوحـيــدة ،والـخـطــاب االدبــي
السائد الذي يعكس شخصية العربي
وذه ـن ـي ـت ــه .ف ــال ـش ـع ــر ،ك ـ ــان وال يـ ــزال
«دي ــوان ال ـعــرب» .لــذلــك يمكننا القول
بـ ــأن ل ـي ــس ه ـن ــاك ت ـج ــدي ــد اج ـت ـمــاعــي
ّ
وثقافي وتقني .كما أن الثقافة العربية
ال تـعــرف الـنـقــد .الـنـقــد ال ــذي يمارسه
ّ
بعض الكتاب ،ليس نقدًا ملعرفة الذات
ّ
وتغييرها ،ألن الذات العربية ما زالت
لــم تــألــف الـنـقــد ،باعتباره األداة التي
يمكنها شحذ الفكر وتحريك الطاقات
الكامنة وإبــراز عيوب طرائق التفكير
والـعـمــل وال ـس ـلــوك ،وبــالـتــالــي تطوير
الخطاب الثقافي العربي .وإذا اختزلت
الـحــداثــة فــي الـشـعــر وأغـلـقــت أبــوابـهــا
عليه ،فمعنى ذلــك عــدم وجــود حداثة
أخرى عند العرب ،ال حداثة فلسفية أو
علمية أو تقنية .خالل القرون املاضية،
أنجبت األمــة العربية مئات الشعراء،
لكنها لم تنجب فيلسوفًا واح ـدًا مثل
ابـ ــن رشـ ــد أو أديـ ـب ــا م ــوس ــوع ـي ــا مـثــل
الجاحظ أو فيلسوفًا اجتماعيًا مثل
ّ
ابن خلدون .ويعود ذلك إلى أن الثقافة
ال ـع ــرب ـي ــة ال ـت ـق ـل ـيــديــة م ــا زالـ ـ ــت قــويــة
وف ــاع ـل ــة تـسـتـطـيــع ال ــوق ــوف أم ـ ــام أي
عنصر تحديثي .كما يـعــود ذلــك إلى
ال ــدور الــذي تقوم بــه فــي تشكيل األنــا
وال ـ ـ «ن ـح ــن» وتـضـخـيـمـهــا إل ــى درج ــة
أصبح الشعر بمثابة املـكــون الذهني
والخيالي للذات العربية.
ماضوية الثقافة العربية هي أساس
عـ ــدم دخ ــول ـن ــا ال ـح ــداث ــة م ــن أبــواب ـهــا
األم ـ ــامـ ـ ـي ـ ــة .م ـ ــا زالـ ـ ـ ــت أسـ ـئـ ـل ــة ال ـع ـقــل
والـ ـح ــري ــة وال ـت ـن ــوي ــر وال ـن ـق ــد مـغـلـقــة
ب ـس ـبــب ش ـي ــوع االسـ ـتـ ـب ــداد وال ـن ــزع ــة
األب ــوي ــة ال ـب ـطــريــرك ـيــة وال ـس ـلــوك ـيــات
الالعقالنية الـتــي أفسحت فــي املجال
أمــام نمو الخطاب االصولي املتطرف
وايــديــولــوجـيـتــه الـتـكـفـيــريــة ،وات ـســاع
ثـ ـق ــاف ــة الـ ـعـ ـن ــف واإلرهـ ـ ـ ـ ـ ــاب وال ـع ـن ــف
االجتماعي على جميع املستويات.
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كـ ــان ق ــد اشـ ـت ــرى ق ـل ــم ح ـب ــر .بـعــدمــا
رسم بالقلم توقيعه ،وكتب األحرف
األولى من اسمه ،وعنوانه ،وشخبط
بــه راسـمــا خـطــوط متموجة ،تبعها
بكتابة عـنــوان والــديــه على الــورقــة.
ت ـ ـ ـنـ ـ ــاول ورق ـ ـ ـ ــة ج ـ ـ ــدي ـ ـ ــدة ،وط ـ ــواه ـ ــا
بعناية وكتب« :أشعر هنا بالبرد»،
ثــم خــط عليها« :أن ــا ذاه ــب ألميركا
الجنوبية» .توقف عن الكتابة ،أدار
الغطاء ّفي القلم ،تأمل الورقة ونظر
كيف جف الحبر وأصبح قاتمًا (كان
البائع قد أكد له بأن الحبر سيصير
أسـ ـ ــود ع ـل ــى ال ـ ـ ـ ــورق) .تـ ـن ــاول قـلـمــه
مــرة أخ ــرى ،وأع ــاد التوقيع باسمه

«ب ــول» .ثــم جلس أم ــام املـنـضــدة .مر
بعينيه على إعالنات السينما ،وهو
يــزيــح الـصـحــف م ــن عـلــى املـنـضــدة.
دار بـخـلــده ش ــيء م ــا .زح ــزح طفاية
الـ ـسـ ـج ــائ ــر جـ ــان ـ ـبـ ــا .م ـ ـ ــزق الـ ــورقـ ــة
بــالـخـطــوط امل ـمــوجــة .أف ــرغ قلمه ثم
مأله مرة أخرى.
كــان الــوقــت حينها ،قــد تــأخــر كثيرًا
عـ ــن م ــوع ــد ال ـ ـعـ ــرض ال ـس ـي ـن ـمــائــي.
ستستمر بــروفــة الـتــرتـيــل الكنسي
حـ ـت ــى ال ـ ـتـ ــاس ـ ـعـ ــة ،وف ـ ـ ــي ال ـت ــاس ـع ــة
والـنـصــف سـتـكــون «ه ـي ـلــدغــراد» قد
عـ ــادت .ك ــان فــي انـتـظــار هـيـلــدغــراد.
وكانت موسيقى مزعجة تنبعث من
الراديو ،فأغلقه.
في منتصف املنضدة ،تقبع الورقة
املـطــويــة ،مكتوب عليها بخط لونه

أســود ُم ــزرق اسمه «ب ــول» ومكتوب
عليها أيـضــا «أش ـعــر هـنــا بــالـبــرد».
س ـت ـص ــل هـ ـيـ ـل ــدغ ــراد فـ ــي ال ـتــاس ـعــة
وال ـن ـص ــف .ال ـس ــاع ــة اآلن ال ـتــاس ـعــة.
ستقرأ رسالته ،وسينتابها الفزع،
ربما لن تفكر في أميركا الجنوبية،
ولـكـنـهــا سـتـعــد الـقـمـصــان ال ـتــي في
الـخــزانــة .ستتصل بخمارة «لــوفــا».
«لــوفــا» يـكــون مغلقًا ي ــوم األرب ـعــاء.
س ـت ـب ـت ـس ــم وسـ ـتـ ـي ــأس وس ـت ــرض ــى
بـ ـ ــاألمـ ـ ــر الـ ـ ـ ــواقـ ـ ـ ــع ،رب ـ ـ ـمـ ـ ــا .س ـت ــزي ــح
الـ ـشـ ـع ــر ع ـ ــن وجـ ـهـ ـه ــا ع ـ ـ ــدة م ـ ـ ــرات،
وستمر ببنصر يدها اليسرى على
وجنتيها ،ثم ستفكك أزرار معطفها
ببطء.
جلس هناك ،فكر ملن يمكن أن يكتب
خ ـط ــاب ــه .ق ـ ــرأ إرشـ ـ ـ ـ ــادات اس ـت ـخ ــدام

ق ـلــم ال ـح ـبــر م ــرة أخ ـ ــرى ،أمـ ــال الـقـلــم
ً
ق ـ ـل ـ ـيـ ــا ج ـ ـهـ ــة ال ـ ـي ـ ـمـ ــن ،قـ ـ ـ ــرأ أيـ ـض ــا
الـنــص الفرنسي ،وق ــارن بــن النص
اإلنكليزي واألملاني .نظر مرة أخرى
ّ
ّ
لورقته ،تذكر النخل ،وتذكر زوجته.
ج ـلــس هـ ـن ــاك .وفـ ــي ت ـم ــام الـتــاسـعــة
والنصف ،وصلت هيلدغراد وسألت:
«هل نام األوالد؟» .ثم أزاحت الشعر
عن وجنتيها.
* ولــد بيتر بيكسل  Peter Bichselفي
سويسرا عام  .1935عمل في التدريس،
ق ـبــل أن يـنـتـقــل إلـ ــى األدب وال ـص ـحــافــة.
يـعـ ّـد أحــد أدب ــاء «مجموعة أول ــن» األدبـيــة
ال ـس ــوي ـس ــري ــة .اش ـت ـهــر ف ــي ب ـ ــادئ األم ــر
ب ـق ـصــائــده ال ـش ـع ــري ــة .وت ـع ــد مـجـمــوعـتــه
الـقـصـصـيــة «وح ـق ــا كــانــت ال ـس ـيــدة بـلــوم

ترغب في لقاء بائع اللنب» أشهر مجموعاته
القصصية .كما اشتهر ب ــأدب األطـفــال.
حصل بيكسل على «جائزة جماعة ،»47
و«جائزة كتاب الشباب األملاني» و«جائزة
ك ـســل» ،و 9جــوائــز أخـ ــرى .وعـلــى الــرغــم
م ــن إصـ ـ ــداره  24ك ـتــابــا م ـت ـنــوعــا ،إال ّأن
االهتمام به كان ضعيفًا من جانب العرب،
ونـ ــادرًا مــا تـمــت تــرجـمــة عـمــل ل ــه .عـنــوان
القصة األصلية التي ترجمناها هنا ،هو
 ،San Salvadorوهــو اســم مدينة سان
س ـل ـفــادور عــاصـمــة ال ـس ـل ـفــادور الــواقـعــة
في أميركا الوسطى .والترجمة الحرفية
ل ـل ـع ـن ــوان ،امل ـك ـت ــوب ب ــاإلس ـب ــان ـي ــة ،تـعـنــي
«املنقذ املقدس» .هذه القصة من مجموعة
«وحقًا كانت السيدة بلوم ترغب في لقاء
بائع اللنب» التي نشرت للمرة األولــى في
مجلة  Neuen Züricherعام .1963

قصة

الحيـاة األولى
نوح إبراهيم *
لـ ُـذنــا أنــا و«ل ـيــز» إلــى ظــال أشـجــار
املـ ـ ـ ـ ــران امل ـخ ـم ـل ــي املـ ـصـ ـف ــوف ــة ع ـلــى
جانبي جادة «نــورذرن» ،حيث تقع
مكتبة «بوكمان» العريقة .باألمس
َ
ً
م ـ ــأت لـ ـي ــز ،بـ ـ ــدال مـ ـن ــي ،اسـ ـتـ ـم ــارة
التقدم ٌللعمل في هذه املكتبة ،فهي
م ـق ـت ـن ـعــة ت ـمــامــا أنـ ــي أحـ ـت ــار حـيــال
كتب
أسئلةٍ مثل :اذكر أسماء خمسة ٍ
مفضلة لديك ،أو :ما هي اإلنجازات
منظمة
التي حققتها؟ تعمل ليز في ٌ
إع ــادة الـتــوطــن وهــي مـســؤولــة عن
إيـجــاد فــرص عمل للوافدين الذين
ً
لــم يـجــدوا عمال منذ وصولهم إلى
هنا.

حــن سألتني ،على سبيل تمضية
ال ـ ـ ــوق ـ ـ ــت ،عـ ـ ــن مـ ـ ـ ــدى تـ ــأق ـ ـل ـ ـمـ ــي م ــع
ً
ُ
ـرددت قـلـيــا قـبــل أن
الـحـيــاة هـنــا ،تـ ـ
أجـيــب بـكــل الـفـظــاظــة الـهــادئــة التي
اع ـت ــدت ـه ــا مـ ــؤخ ـ ـرًا« :مـ ـ ــرت ث ـمــان ـيــة
أش ـهــر وع ـش ــرون يــومــا ل ــي ه ـنــا ،لم
أفرغ حقائبي بعد ،وأستعمل غيارًا
واح ـ ـدًا اشـتــريـتــه ح ــن و ًص ـل ــت .هل
ً
يعطيك هذا فكرة واضحة عن مدى
ِ
تأقلمي؟».
ُ
ْ
توقعت .ثم بعد دقائق،
صمتت كما
س ـ ــأل ـ ـ ْـت« :ه ـ ــل مـ ــن سـ ـب ـ ٍـب مـ ـع ــن؟».
«ال ت ـس ـي ـئ ــي ف ـه ـم ــي يـ ــا ع ــزي ــزت ــي،
ه ــذا ال يـعـنــي أن ــي أك ــره امل ـك ــان ،أنــا
فـقــط ب ـط ـ ٌ
ـيء ج ـ ـدًا» .ك ــان م ــن املـمـكــن
أن يـصـبــح املــوقــف مـحــرجــا للغاية

لـ ــانـ ــا لـ ـ ــوال الـ ـعـ ـصـ ـب ــة امل ـك ـس ـي ـك ـيــة
ال ـس ـكــرى ف ــي ق ـيــظ ال ـظ ـه ـيــرة ،الـتــي
ّ
ص ــاح أح ــد أف ــراده ــا« :ي ــا ه ــذا ،هــا
أعــرتـنــي كــرسـيــك ،قــدمــاي ال تـكــادان
ت ـح ـم ــان ــي» .كـ ــان ش ــاب ــا ل ـط ـي ـفــا لــم
ُيرد سوى املزاح ،وضحكنا جميعًا
بمجاملةٍ واضحة.
ٌ
ليز فــي أوائــل العشرينات ،نحيلة
ّ
حتها شمس أريزونا ،وقد
شقراء لو ّ
تـكــون مــن أرق مــا قــد يصادفه املــرء
ف ــي ح ـيــاتــه .أم ــا بــالـنـسـبــة ل ــي ،فلم
تــذكــرنــي س ــوى بـمـشـهـ ٍـد م ــن رواي ــة
«بحر الخصوبة» ليوكيو ميشيما،
ح ـيــث ت ـل ــذذ ال ـب ـطــل ب ــأل ــم صــديـقـتــه
ال ـت ــي ع ـلــق ش ـعــرهــا ب ـغ ـصـ ٍـن نــاتــئ،
ُ
وتمنيت أن أراهــا تتألم ،ولم أعرف

أبدًا َ
لم ساورتني تلك الرغبة.
تــاب ـع ـنــا ال ـط ــري ــق ص ــام ـت ــن ًمـعـظــم
ال ــوق ــت ،لـكـنـهــا ظ ـلــت ب ــاس ـم ــة ،تلك
االبتسامة ذاتها التي تمنحها لكل
العجائز واملتسولني الذين تحييهم
ـات ش ـ ـتـ ــى ح ـ ـسـ ــب أعـ ــراق ـ ـهـ ــم.
ب ـ ـل ـ ـغـ ـ ُ ٍ
تذكرت عشاء األمس ،رباعي الجاز
مقطوعات مختارة
الذي كان يعزف
ٍ
ب ـع ـنــايــة ل ـبــونــي ج ـي ـمــس« ،أول ـغ ــا»
امل ـك ـس ـي ـك ـيــة الـ ـت ــي حــدث ـت ـنــي ط ــوال
الـ ـسـ ـه ــرة عـ ــن الـ ـحـ ـق ــوق ال ـض ــائ ـع ــة
لـ ـلـ ـمـ ـه ــاج ــري ــن املـ ـكـ ـسـ ـيـ ـكـ ـي ــن غ ـيــر
الـشــرعـيــن املـقـيـمــن هـنــا .الــزوجــان
الـ ـت ــركـ ـي ــان الـ ـ ـل ـ ــذان ك ــان ــا غــاض ـبــن
م ــن نـتـيـجــة االس ـت ـف ـتــاء ف ــي تــركـيــا،
و«ف ـيــدوشــي» ال ـتــي كــانــت ت ـشــرح لـ

«دون» ما يحدث في أقاليم الجنوب
في الهند .ثمة حياتان لكل من وفد
حديثًا إلــى هــذه الـبــاد ،ستتالشى
ال ـ ـح ـ ـيـ ــاة األول ـ ـ ـ ـ ــى ب ـ ـم ـ ــرور الـ ــزمـ ــن،
ً
وسيبقى هذا الخواء العظيم حياة
أخ ـي ــرة يـمــأهــا رب ــاع ــي ال ـج ــاز اآلن
بمقطوعةٍ لديفيد سانبورن.
ً
لم تفقد ليز ذرة من حماسها رغم
ك ــل شـ ــيء .ت ـ ّثــب ف ــوق ك ــل دف ـق ــةِ مــاء
ترسلها املــرشــات باتجاه الرصيف
األحمر ،وتشير ّ
إلي أن أبتعد« :حاذر
ً
أن تكون مبتال فــي مقابلة العمل»،
«ال أعتقد أن هذا ينطبق على مقابلة
العمل فقط يا عزيزتي».
«هناك» ،ومضينا باتجاه يدها.
* كاتب سوري
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قصائد

كتفك
العالمات الحمراء على
ِ
مصطفى أبو مسلم *
ٌ
امرأة سقطت من علبة سجائر
صدرك لم يعد مثل حبة الليمون
ِ
ُ
بالعالمات
الصدر
حماالت
فعاقبتك
ِ
ِ
ِ
كتفيك
الحمراء على
ِ
ِ
ً
ِّ
أحالمك ليال
زوجك من
يجر ُد ِك
ِ
ِ
َ
ّ
نفورك
وي ُدس ِل
ِ
فمهِ الكريهةِ -
 من رائحةِ ِأقراص ِّ
َ
املنوم في عصير البرتقال
ُّ
لم تعد تحتل مزيالت الشعر حيزًا من
أوقات استحمامك
أنك بخير
الباطن
عقلك
تقنعني
ِ
ِ
عينيك
علي
يدك
تضعني
عندما
ِ
ِ
ساقيك
لتواري عنها دوالي
ِ
منع
تـتــآمــر عـلـيـ ِـك هــرمــونــات ح ـبـ ِ
ـوب ِ
لتصيبك بالسمنة
الحمل
ِ
ِ
ً
ويـتــركـ ِـك «الـكــاتــافـســت» فــريـســة آلالم
العاد ِة الشهرية
ـادر عـلــى الـتـمـســك بـ ِـك
ش ـع ـ ِ
ـرك غـيــر ق ـ ـ ٍ
للنهاية
ـت ج ــزءًا منه لنهر
حتى بعد أن وهـبـ ِ
النيل
تفكرين بالخيانة
فتخذلك املرآة عندما تنظرين إليها
ِ
ف ـ ـقـ ــد كـ ــرم ـ ـشـ ــت وجـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ِـك ال ـ ـه ـ ـمـ ــوم/
ال ـ ـ ـغـ ـ ــدد الـ ـلـ ـبـ ـنـ ـي ــة عـ ـن ــدم ــا ام ـت ـص ــت
رح ـي ـقـ ِـك /اس ـت ـغــال أب ـنــائــك لـهــرمــون
األوكـسـيـتــوســن لـتـشـتــري لـهــم لعبًا
ـرك في
ج ــدي ــدة /نـهـيــق زوجـ ـ ِـك ل ـتــأخـ ِ
إع ــداد ال ـغــداء /تـحــرشــات الــذكــور في
املترو
والــدم الذي ينزل في الحوض عندما
تـفــرشــن أسـنــانـ ِـك ج ــراء ان ـهــزام اللثة
أمام الوقت
ُ
صديقاتك تلتهمهن الرتابة
وآخـ ـ ـ ــر صـ ـيـ ـح ــات املـ ــوضـ ــة وأطـ ـب ــاق
الطعام
وطرق إطالة الشعر وتربية األظافر
يربي أزواجهن كروشًا
ُ
ت ـع ـيــق أقـ ـ ــراص ال ـف ـي ــاج ــرا ع ــن إت ـمــام
وظيفتها
ُ ِّ ُ
ُ
األيام
تدخن ِك
في َّ
َ
قلبك في الخمسني
تليف
ِ
وتموتني في الستني على األكثر
وحدك
ستموتني
ِ
أنت اآلن!
تمامًا كما ِ

أسئلة مشروعة
من هم أعدائي يا الله؟
ه ــل ه ــي الـعـصــافـيــر ح ــن ت ـقــف على
حبل الغسيل
وت ـغــرد بـصــوت ع ــال وأن ــا لــم أغمض
عيني بعد؟
أم صاحب الدكان الذي يضع التمائم
في ماء ملون
ليبيعها للبائسات
ك ــي ي ـل ــدن ال ــول ــد ال ـ ــذي سـ ــوف يـسـ ُّـب
الحياة يومًا ما؟
هل هم الجنراالت الرأسماليون الذين
يدفعوننا عنوة الرتــداء زي عسكري
لنحارب الخفافيش في الصحراء؟
أم املوظفون الذين أهدتهم الحكومة
مكاتب خشبية لجمع اإلتاوات
ً
وأهـ ــداهـ ــم ال ـل ــه ق ـلــوبــا ب ـيــروقــراط ـيــة
بالفطرة
أم الفتاة التي ابتسمت عندما
ً
وضعت وردة على الشكل املخروطي
لقنبلة نووية في كتابها املدرسي
فتطابقا تمامًا
واعتقدت أن الطائرات الحربية تحمل
سلة ورود على أجنحتها
ولم تعلم أنها تحمل الوداع
إال ع ـن ــدم ــا ل ــوح ــت ص ــدي ـق ـت ـه ــا لـهــا
بذراعها املبتور
ً
بعد أن أهــدت إحــدى الطائرات وردة
ملنزلهم!

بطلة العالم
أمي التي تطارد

سيارات بيع منتجات الجيش
بنت هرمًا من أكياس السكر
على سطح منزلنا
وصعدت عليه
كي تخبر الله ّ
عما فعله الجنرال
حني تبكي
تبكي السماء معها
فتحاصرها فوبيا املرتفعات
وتسقط من على السرير
ي ـط ــارده ــا ج ـنــود األمـ ــن امل ــرك ــزي في
أحالمها
حني يبني خيالها مدنًا
بال أحزاب حاكمة أو معارضة
ً
يجد فيها املشردون غرفًا شاغرة في
القصور الرئاسية
مدنًا مكتوبًا على أبوابها
أحبوا الله وال تخافوه
ً
ويـ ـك ــون ج ـن ــراالت ـه ــا ع ـ ّـم ــاال ف ــي دور
السينما واملصانع
واملزارع
ً
تفتح ًفيها الكليات العسكرية فصوال
مجانية
ملحو األمية
وال تلتفت كاميرات املراقبة إلى فتى
يلتقط َصورة «سيلفي»
ُ
ُ
بجوار
حبيبته
و هو ُيق ِّبل
سور ثكنةٍ
ِ
للجيش
ُ
الجنود فيلقي التحية
يراه
دون أن ُي َص َّو َب في وجههِ  ...بندقية

فتاة لم تبصر الحقيقة
العالم ينهار يا حبيبتي
ـت تفكرين فــي الـعــريــس الــذي
ومــا زل ـ ِ
سيضاجعك كبقرة
إلى إحدى ًالدول
تركبني معه الطائرة ً
_ ال ـتــي سـتـكــون وج ـبــة دس ـمــة على
مائدة الحرب قريبًا _
تفكرين في الفستان األبيض
الذي سيصير أسود يليق بالحداد
ال تهتمي بلون حائط غرفة النوم
فستصبح باهتة كروحك
لن تكون آخر مرة يدوس بقدمه على
قلبك
_ وأنتما ترقصان التانجو _
فتتأملني
ستسقط
دموعك في طب ِقهِ
ِ
وأنت تضعني الغداء
ُ ِّ
حط ٰ
رأسك
مه على
ُفي
ِ
لك
قس ُم ِ
أ ِ
بكاءك في البانيو
ستكملني
ِ
ً
بعد نزوله للمقهى ليال
صدقيني لقد تغيرت الدنيا
ُ
أسود قصر النيل مكانهم
هجر
ً
ووقفت بدال عنهم
أحكي للعابرين قصتنا
سأظل معلقًا من خيطي الواهي
بني األرض والسماء
فضلك
فاقطعي هذا الخيط من
ِ
فيك
ألسقط ِ

ّ
ئك بداخلي من العالم
أخب ِ
نعم يا غبية
عليك!
أغار
ِ
ّ
سألوح للطائرات الحربية
ّ
 التي تعج بها سماؤنا -ك ــي تـقـصــف ب ـيــوت مـعـجـبـيـ ِـك واحـ ـدًا
واحدًا
يسعدني أن أرى م ـخــروط االنـفـجــار
النووي
في مدينتنا
أنك جميلة
إذا أجمع كل من
يرونك ِ
ِ
سأحرق محصول الفالح
خضروات؛
الذي يشتري منه بائع
ٍ
ويغازلك في الذهاب واإلياب
ِ
كي يتسول قوت يومه
سأقطع كل أسالك الكهرباء
ُ
وأبتر ساق محصل الفواتير
ّ
شارعك
قرب
مر
إذا
ِ
فتحك الباب له
الذي يستغل
ِ
صدرك بعينيه
ليتحسس
ِ

أقسم أني سأجعله ّ
يسرح أبناءه
ليبيعوا املناديل في إشارات املرور
سأقطع كابالت االتصاالت واإلنترنت
كي ال يصل إليك ٌ
أحد غيري
ِ
أو يتودد لك تافه على الفيسبوك
ّ
محبيك
وأعكر مزاج
ِ
عـ ـن ــدم ــا أضـ ـ ــع ص ـ ــورت ـ ـ ِـك عـ ـل ــى عـلــب
السجائر
في األسواق
كمريضةٍ بسرطان الرئة
ُ
أصادفه
سأخبر كل من
والدك
أنني قابلت
ِ
واتفقنا على طباعة كارت الزفاف
على جدران كل البيوت
عشاقك باإلحباط
ليشعر كل
ِ
وتـكـســف الـشـمــس ف ــي وجــوه ـهــم كل
صباح
عليك
نعم أغار
ِ
أريد فقط
ّ
ئك بداخلي
أن أخب ِ
من العالم

محاولة لتفكيك مكعبات
القيامة
هل يستطيع الشيطان
كأصدقاء قدامى
يقنع املالئكة
ٍ
أن ِّ
لعشر دقائق
العالم
نهاية
روا
يؤخ
أن
ِ
أخرى
ً
كي أستطيع صنع حلوى كافية
ِّ
يــوزع ـهــا بــائــع العسلية مـجــانــا على
األطفال
سـ ـ ــأط ـ ـ ـحـ ـ ــن الـ ـ ـكـ ـ ـثـ ـ ـي ـ ــر م ـ ـ ـ ــن أق ـ ـ ـ ـ ــراص
«الزانكس»
لهم نومًا عميقًا
لتضمن ٌ
إنهم غالبة يا رب
الحدائق
نوافذهم لم تطل يومًا على
ِ
الحقول الخضراء
أو
ِ
على
بل
مقابر جماعيةٍ
َ
ٍ ُ
هجرت العصافير ُ سماء ها ُ
وصنعت الطائرات الحربية أعشاشًا

لها فوق السحاب
لتوفر مناخًا دافئًا تنمو فيه قنابلها
الصغيرة
استسمحك يا الله
أن ت ــوف ــر ل ـهــم الـكـثـيــر م ــن الــدبــاديــب
ـات واألح ـص ـن ــةِ
الـقـطـنـيــة واملـ ـص ــاص ـ ِ
الخشبية
ليمتطوها ويـبـتـعــدوا مـســرعــن عن
تفاصيل النهاية
يا رب
َ
الكبار كما تشاء
عاقب
ُ
كالب جميعًا
أوالد
فهم
ٍ ً
وعندما ترى طفال تركته ُّأم ُه لتنجو
بنفسها
أرسل له مالكًا ليجلس بني جناحيه
ِّ ْ
روعهِ
هدئ من ِ
واعطهِ كتكوتًا ليلهو به
هكذا فقط يا أصدقائي
َ
مكعبات القيامة
تفكيك
نستطيع
ِ

تفاصيل هامة للحبيبة
أريدها ارستقراطية مثلي
تجيد إقــامــة عــاقــات صــداقــة جديدة
مع أرصفة الشوارع
وال تنزعج من خلو جيبي الدائم من
الحلوى
تضع يدها على صدري كل يوم
ليلتئم قلبي
تـ ـسـ ـتـ ـخ ــدم ال ـ ـ ـ ـ ـ ــورود كـ ــرقـ ــع ل ـث ـق ــوب
ف ـس ـت ــان ـه ــا الـ ـ ـ ــذي ن ـس ـج ــت خ ـي ــوط ــه
العصافير
تـكـفـيـهــا اب ـت ـســام ـتــي ف ــي ع ـيــد الـحــب
وقصيدة باسمها
ت ـص ـن ــع سـ ـل ــة مـ ـهـ ـم ــات ل ــذك ــري ــات ــي
السيئة
ً
وت ــزوره ــا املــائـكــة خـلـســة فــي املـســاء
لتهبهم الدفء
أك ـتــب سـ ـرًا ع ــن قـطـتـهــا وأصــدقــائ ـهــا
الذين أكرههم جميعًا
وأت ـخ ـيــل أن ـن ــا ذه ـب ـنــا إل ــى الـسـيـنـمــا
سويًا
وأمسكت يدها

ثم فتحنا باب العالم
وغادرناه بال رجعة
حينها فقط
أستطيع أن أقـنــع نفسي ب ــأن الـقــادم
أفضل

ٌ
ٌ
لتمساح جائع
وجبة دسمة
ٍ
كـيــف تـسـتـطـيـعــن اسـتـيـعــاب كــوكـ ٍـب
داخلك؟
بأكمله
ِ
ّ
ذراعيك الصغيرين ال يتسعان
رغم أن
ِ
قطتك السمينة
لضم
ِ
ك ـيــف ي ـت ـحــول ج ـس ــدي ال ـض ـخ ـ ُـم بني
يديك
ِ
ّ
تضمينه
لغصن شجر ٍة يتكسر حني
تـسـتـطـيـعــن اآلن ع ـم ــل إح ـصــائ ـيــةٍ
الشامات في جسدي
مفصلةٍ عن عدد
ِ
حتى مقاسات مالبسي الداخلية
ونسائي املفضالت
ال ّ
بد أن تموتي الليلة!
أع ُد ِك أن أحارب الشياطني
ِ
ُ
أحالمك
تعكر صفو
التي
ِ
وأقف بسالحي الكالشنكوف بجوار
ِ
سريرك ٌ
وأنت نائمة كجثةٍ
ِ
ُ
أمتلك ثمن سرادق العزاء
وألني ال
جهزت حمض الكبريتيك املركز في
ُ
جسد ِك تمامًا
البانيو كي يتالشى

أو ربما ُ
لتمساح
أقدم ِك كوجبةٍ دسمةٍ
ٍ
جائع
ُ
متر املقبرة أصبح باهظًا جدًا
فثمن ُ ِ
ْ
وم ـقــابــر ال ـصــدقــةِ ام ـت ــأت بضحايا
ّ
وأوالد الخطيئة
األسري
العنف
ِ
ِ
ُ
البنك
برصيدك في
أعد ِك بأن اشتري
ِ
ِ
كل ما تأتي به بائعة اللنب
َ
ألسقي به القطط
الصغيرة في الشوارع
ّ
ملريض
كبدك
وأتبرع بفصوص
ِ
ٍ
ُ
يقتله املاضي كل ليلةٍ في البار
َ
ُ
ـاح أن تـحـمــل رمــاد
ســأ َطـلــب مــن ال ــري ـ ِ
جثت ِك
وتبدره في ُالحقول
ُ
فت ُ
رفاتك شجرة
نبت األرض من
ِ
وتكونني برتقالة ً
ِّ
طواعية ُ
للمزارع
تقش ُر نفسها
ّ
ُ
وت ـت ـفــتــح فـصــوصـهــا ل ــه كـ ـ ــورد ٍة في
الصباح
فضلك
من
ِ
ال تموتي اآلن
ُ
الذكريات
هزمتني
ـدن ال ـتــي رسمتها
ـ
ـ
مل
ا
ـل
ـ
ك
ـي
ـ
ن
وخــذلـتـ
ِ
على جدران غرفتي
ُ
أرهقتني الخسارة
فقط ضميني إلى صدرك
ألبكي!
* شاعر مصري

ّ
االبداعية في ملحق «كلمات»
المساهمات

سعاد مردم بك
ــ سوريا

ّ
اإلبداعية (من قصص وقصائد ونصوص
يمكن إرسال المساهمات
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 ّ
ّ
األولوية لنصوص خضعت التفاق
األدبية ،تعطى
ّ
األصلية التي
مسبق مع التحرير ،ويستحسن أن يكون التعريب عن اللغة
كتب فيها النص .مع 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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اقتصاد

عبد الحليم فضل الله :لبنان يا وطن «الالمساواة»
ألبر داغر *
ق ــدم ال ــدك ـت ــور ع ـبــد الـحـلـيــم ف ـضــل الـلــه
ً
ع ـم ــا تــأسـيـسـيــا بــالـعــربـيــة ف ــي كـتــابــه
الـ ـ ـص ـ ــادر عـ ــن «دار الـ ـ ـف ـ ــاراب ـ ــي» تـحــت
عنوان« :فخ الالمساواة» .كتاب يتناول
مسألة توزيع الدخل وأثر التفاوت في
الــدخــل عـلــى الـنـمــو االق ـت ـصــادي ،وذلــك
في النظرية وفي الحالة اللبنانية.
ّ
ّ
والـ ـكـ ـت ــاب ش ـ ّـي ــق ألن ك ــات ـب ــه م ــن ال ـقــلــة
التي تحمل ّ
هم فهم التجربة اللبنانية
ب ــرم ـت ـه ــا وإلـ ـ ـق ـ ــاء حـ ـك ــم ع ـل ـي ـه ــا .وه ــو
ً
اس ـت ـخ ــدم ت ــوزي ــع ال ــدخ ــل م ــدخ ــا إل ــى
ذل ــك .أم ــا اخ ـت ـيــار ال ـت ـفــاوت ف ــي الــدخــل
ً
والثروة والفقر مدخال لتناول التجربة
ّ
الـلـبـنــانـيــة ،فـلـعــلــه ك ــان نـتـيـجــة الـتــأثــر
ب ــاأله ــداف ال ـتــي وضـعـتـهــا املــؤسـســات
ال ــدولـ ـي ــة وخ ـص ــوص ــا ال ـب ـن ــك ال ــدول ــي،
م ـنــذ واليـ ــة ول ـف ـن ـســون (،)2005-1995
واعتبرت أن مواجهة الفقر هي الهدف
األول لسياسة التنمية الـتــي تدعمها
(واد.)2010 ،
ي ـت ـضـ ّـمــن ال ـك ـت ــاب أربـ ـع ــة م ــوض ــوع ــات
مـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ّـددة :ع ـ ـ ــرض مـ ـسـ ـه ــب ل ــأدبـ ـي ــات
النظرية في ميدان عالقة التفاوت في
ال ــدخ ــل ب ــال ـن ـم ــو .وهـ ــو ي ـض ــع مـنـطـلـقــا
لـ ـلـ ـنـ ـق ــاش أطـ ـ ــروحـ ـ ــة كـ ــوزن ـ ـتـ ــس ،أح ــد
الباحثني األوائل في «اقتصاد التنمية»
ّ
الـ ــذي رأى ع ــام  1955أن ال ـت ـف ــاوت في
ال ــدخ ــل ي ـك ــون ك ـب ـي ـرًا ث ــم يـنـخـفــض مع
تـقـ ّـدم سـيــرورة التنمية والنمو .ثانيًا،
ع ـ ـ ــرض شـ ــامـ ــل لـ ـ ـ ـ ـ ــأدوات واملـ ـف ــاهـ ـي ــم
املـسـتـخــدمــة ف ــي ق ـيــاس ت ـف ــاوت الــدخــل
وال ـف ـق ــر؛ وث ــال ـث ــا اس ـت ـع ــراض الـتـجــربــة
اللبنانية منذ املتصرفية مــع التركيز
عـلــى عـنـصــري ت ـف ــاوت ال ــدخ ــل والـنـمــو
خاللها؛ وأخـيـرًا عــرض للنتائج لجهة
تفاوت الدخل والفقر في حالة لبنان.
ّ
ي ـ ـغـ ــلـ ــب الـ ـ ـكـ ـ ـت ـ ــاب األدب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــات الـ ـنـ ـي ــو-
ك ــاس ـي ـك ـي ــة ال ـط ــاغ ـي ــة فـ ــي كـ ــل م ـي ــدان
ف ـ ــي ع ـ ـ ــرض األدبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــات الـ ـ ـ ــذي ي ـق ــدم ــه،
م ـس ـت ـعــرضــا كـ ــل أن ـ ـ ــواع األف ـ ـكـ ــار ال ـتــي
قدمها باحثو هذه املدرسة .أما الفكرة
األســاس التي تــدور حولها النقاشات،

ّ
فهي :هــل أن الـتـفــاوت فــي الــدخــل يعزز
ّ
النمو أم أنه يشكل إعاقة له .وهناك من
ّ
ّ
قالوا إن التفاوت هو شأن جيد لجهة
حفز الـنـمــو ،وأن االقـتـصــادات القائمة
على وجود المساواة كبيرة في الدخل
هي األكثر نموًا.
ال يقتصر الفصل على عرض األدبيات
التي تعتمد منهجية االقتصاد البحت،
لـ ـكـ ـن ــه يـ ـسـ ـتـ ـع ــرض أيـ ـ ـض ـ ــا األدب ـ ـ ـيـ ـ ــات
امل ـ ـحـ ــدثـ ــة ف ـ ــي االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــاد ال ـس ـي ــاس ــي
الـنـيــو -كالسيكي حــول هــذا املــوضــوع.
وق ــد ع ــرض ال ـبــاحــث ث ـمــانــي م ـقــاربــات
مختلفة للمسألة امل ـطــروحــة غـيــر تلك
التي كانت قد اتخذت موقفًا مع أو ضد
كوزنتس .أي أن النقاش في هذا الشأن
واستعراض تفاصيله ،لم يكونا باألمر
ال ـ ـهـ ـ ّـن .وه ـ ــو مـ ــا ح ـ ــدا ب ــال ـب ــاح ــث إل ــى
إعادة تجميع هذه املقاربات في الئحة
وتبويبها تحت أربعة عناوين في آخر
الفصل (ص.)85-84 .
ت ــرد فــي الـكـتــاب أس ـمــاء ممثلي التيار
املــا -بـعــد كـيـنــزي ،خصوصًا نيقوالس
كـ ــالـ ــدور م ــن ج ـم ــاع ــة ك ــامـ ـب ــري ــدج ،مــع
عرض لبعض أفكارهم (ص .)56 .ونحن
ج ـم ـي ـعــا ن ـس ـت ـعــرض ك ــل أن ـ ـ ــواع ال ـه ــذر
الذي تقدمه النظرية النيو -كالسيكية
إلث ـبــات أهليتنا كــاقـتـصــاديــن ونـقــول
عن كينز واملــا -بعد كينزيني ما تقوله
هذه األدبيات .وغالبًا ما نسيء إليهم.
ّ
واألمــل أن الدكتور فضل الله بعد هذا
اإلنجاز املتمثل في استيعاب األدبيات
ال ـن ـيــو-كــاس ـي ـك ـيــة ،سـ ــوف ي ــذه ــب إلــى
أبـعــد ويـتـعـ ّـمــق أكـثــر فــي األدب ـيــات املــا-
بعد كينزية.
خ ـ ّـص ــص ال ـب ــاح ــث ال ـف ـصــل ال ـث ــان ــي من
الـ ـكـ ـت ــاب لـ ـع ــرض م ـن ـه ـج ـي ــات وأدوات
قـ ـي ــاس ال ـف ـق ــر والـ ـتـ ـف ــاوت ف ــي ال ــدخ ــل.
وهـ ــي أدوات ع ــدي ــدة وم ـت ـن ــوع ــة .وق ــد
ً
أجــرى مسحًا شامال لها .وهي ازدادت
كـثـيـرًا مـنــذ ظ ـهــور ردات الـفـعــل األول ــى
على «سياسات التصحيح الهيكلي»،
م ــن خـ ــال م ـق ــول ــة «ال ـت ـص ـح ـيــح بــوجــه
إنـ ـس ــان ــي» أواخ ـ ـ ــر ث ـمــان ـي ـن ـيــات ال ـق ــرن
املــاضــي .وقــد كــان ذلــك على يــد منظمة

ّ
يشكل
تعاطيه
مع
النظرية
باعتبارها
أساسًا
للنقاش
ميزة عنده

اليونيسيف ،قبل أن تعتمد املؤسسات
الـ ـ ــدول ـ ـ ـيـ ـ ــة هـ ـ ـ ــذه املـ ـ ـق ـ ــول ـ ــة وت ـ ـطـ ــورهـ ــا
لـتـصـبــح م ـقــاربــة قــائ ـمــة بــذات ـهــا تحت
عـنــوان «التنمية الـبـشــريــة املـسـتــدامــة»
( .)SHDوي ـ ـ ـصـ ـ ــدر «ب ـ ــرن ـ ــام ـ ــج األمـ ـ ــم
امل ـت ـحــدة لـلـتـنـمـيــة» ( )UNDPمـنــذ عــام
 1990ت ـقــاريــر سـنــويــة ح ــول «الـتـنـمـيــة
ال ـب ـش ــري ــة» ت ـت ـن ــاول م ـخ ـت ـلــف م ـنــاطــق
العالم (غور.)2000 ،
وقد رفض البنك الدولي تناول مسألة
ال ــامـ ـس ــاواة ف ــي ال ــدخ ــل وال ـ ـثـ ــروة فــي
ّ
ت ـ ـقـ ــاريـ ــره ،ب ــاعـ ـتـ ـب ــار أن هـ ـ ــذه م ـســألــة
«سياسية» ،وأنــه مؤسسة ال تتعاطى
ال ـس ـي ــاس ــة (( )apoliticalواد:2013 ،
 .)2ثـ ــم واف ـ ـ ــق عـ ـل ــى ت ـ ـنـ ــاول م ــوض ــوع
الــامـســاواة فــي الـفــرص فـقــط .وهــذا ما

يفسر تــركـيــزه مــع املــؤسـســات الــدولـيــة
األخرى على موضوع الفقر.
الفصالن التاليان من الكتاب هما قراءة
للتجربة اللبنانية تحت عناوين النمو
والـ ـتـ ـف ــاوت ف ــي ال ــدخ ــل وال ـف ـق ــر .ت ـنــاول
الـكــاتــب تـجــربــة لـبـنــان مـنــذ املتصرفية
ّ
املتخصص
حتى  .2012يفاجأ الـقــارئ
بـجـمـهــرة مــن امل ــراج ــع ال ـتــي ك ــان يجهل
وجودها حول التجربة اللبنانية ،مثل
الكتاب الجماعي الذي أشرف عليه فؤاد
اف ـ ــرام ال ـب ـس ـتــانــي ( )1970أو أط ــروح ــة
كيروز ( .)1970هناك في املقابل إغفال
ف ــي ع ـم ــل ال ـب ــاح ــث ل ـل ـم ـســاه ـمــات ال ـتــي
قدمها سليم نصر ،وروجر أوين ،وكاتب
هذه السطور في قــراءة التجربة .وهذه
األخيرة ألقت حكمًا سلبيًا على التجربة

بــرمـتـهــا .أم ــا ك ـتــاب عـبــد الـحـلـيــم فضل
الله ،فهو قراءة نقدية للتجربة ،مع جهد
إلظهار أنه كان ثمة نمو ونجاحات في
مراحل منها.
ّ
املخصصة لحقبة
والصفحات العديدة
مــا بعد  1992هــي األفـضــل مــن دون أي
شـ ــك .وقـ ــد اس ـت ـخ ــدم ال ـب ــاح ــث ل ــدراس ــة
الحقبة مــراجــع عــديــدة مــن بينها تلك
ال ـت ــي أص ــدرت ـه ــا امل ــؤس ـس ــات ال ــدول ـي ــة.
وقد حوت مساهمته مجموعة واسعة
من املعطيات واألرقام املفيدة .ويا ليت
ال ـبــاحــث أش ــار إل ــى صـفـحــات امل ـصــادر
التي اعتمدها في منت النص لتسهيل
عمل الباحثني.
ّ
ويـفـيــدنــا الـفـصــل الــرابــع فــي إظ ـهــار أن
ل ـب ـن ــان جـ ــاء ف ــي امل ــرت ـب ــة ال ــرابـ ـع ــة ع ــام
 ،2013بني  174دولة لجهة الالمساواة
فــي تــوزيــع ال ـثــروة ...أي أن هـنــاك ثالث
دول فقط فــي وضــع أس ــوأ مــن وضعنا
ّ
ع ـل ــى ه ـ ــذا ال ـص ـع ـي ــد .ك ـم ــا أن ت ــوزي ــع
الثروة في لبنان كان األسوأ بني الدول
العربية (ص .)326-325 .وقد تراجعت
حصة الرواتب واألجــور في الناتج من
 % 35.5عام  1997إلى  % 22عام 2012
(ص.)333-332 .
يسهم الدكتور فضل الله منذ سنوات
فــي ال ـن ـقــاش ح ــول ال ــواق ــع االقـت ـصــادي
واالجـ ـتـ ـم ــاع ــي ال ـل ـب ـن ــان ــي ،ل ـك ـنــه ب ـهــذا
ال ـك ـت ــاب وض ــع ق ــدم ــا ثــاب ـتــة ف ــي وســط
مـ ـح ــدود ع ــددي ــا ي ـم ـث ـلــه األك ــادي ـم ـي ــون
ال ـل ـب ـنــان ـيــون وغ ـي ــر الـلـبـنــانـيــن الــذيــن
ت ـش ـك ــل الـ ـتـ ـج ــرب ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة مـ ـي ــدان
اخـتـصــاصـهــم .وكـتــابــه يـعـكــس تـمـ ّـرســا
فـ ـ ــي املـ ـ ــوضـ ـ ــوعـ ـ ــات الـ ـ ـت ـ ــي ت ـ ـقـ ــع ض ـمــن
ّ
سياسات االقتصاد الكلي .كما يعكس
م ـق ــدرة ق ــوي ــة ع ـلــى اس ـت ـخ ــدام تـقـنـيــات
ّ
االق ـت ـصــاد الـقـيــاســي .ويـشــكــل تعاطيه
مــع النظرية باعتبارها نقطة انطالق
وأس ــاس ــا ل ـل ـن ـقــاش م ـي ــزة عـ ـن ــده .و ّهــي
مـيــزة تضفي أهمية أكـبــر على تدخله
ك ـ ـبـ ــاحـ ــث ،وس ـ ـ ــط ج ـ ــو ت ـ ـعـ ـ ّـن ط ـب ـي ـعــة
النقاش السياسي فيه نخبة سياسية
ّ
أمية في االقتصاد.
* اختصاصي في العلوم االقتصادية

لمحات

أوليفييه روا

محمد الغربي عمران

مسعود حمدان

تزفيتان تودوروف

تشارلز بوكوفسكي

نبيل دبابش

ب ـع ــد «ال ـج ـه ــل امل ـ ـقـ ــدس» ،و«ع ــومل ــة
اإلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام» ،و«تـ ـ ـج ـ ــرب ـ ــة اإلس ـ ـ ــام
السياسي» ،انضم «الجهاد واملوت»
ألوليفييه روا إلــى املكتبة العربية
أخ ـ ـي ـ ـرًا .ف ــي م ــؤل ـف ــه ال ـج ــدي ــد ال ــذي
صــدر عــن «دار الساقي» (تعريب:
ّ
صـ ــالـ ــح األشـ ـ ـ ـم ـ ـ ــر) ،يـ ـح ــل ــل ع ــال ــم
االجـتـمــاع الفرنسي األسـبــاب التي
تدفع بعض الفرنسيني مــن الجيل
الثاني للمهاجرين لالنضمام إلى
ّ
«داعــش» .يركز املؤلف على معظم
الــذيــن ن ـفــذوا عمليات إرهــابـيــة في
فــرنـســا وأوروب ـ ــا ،ويـظـهــر أساليب
داعش في استقطابهم.

ي ـع ــود مـحـمــد ال ـغــربــي ع ـم ــران في
روايـ ـ ـ ــة «م ـم ـل ـك ــة ال ـ ـ ـجـ ـ ــواري» (دار
نوفل ـ هاشيت أنطوان) إلى القرن
ال ـخــامــس ال ـه ـجــري لـيـحـكــي قصة
األمس واليوم .تدور أحــداث الرواية
ال ـتــاري ـخ ـيــة ف ــي ف ـت ــرة ال ـص ــراع ــات
ّ
املذهبية املحتدمة بني إمارات جنوب
شبه الجزيرة العربية .يركز الروائي
والسياسي اليمني على فترة حكم
أروى للدولة الصليحية التي امتدت
لخمسني عامًا ،وعلى ممارساتها
امل ـخ ـت ـل ـفــة ،م ـن ـهــا تــرب ـيــة الـ ـج ــواري
على فنون اإلغواء والحديث والوالء
املطلق لها ،إلخـضــاع أمــراء القالع
والحصون.

«ال ـك ـت ــاب ــة لـلـحـقـيـقــة :تـنـظـيــرات
وإبداعات ّ
عربية حديثة كثقافة
ّ
نقدية» (دار الفارابي) هو عنوان
الكتاب الجديد ملسعود حمدان.
ي ـع ــال ــج الـ ـب ــاح ــث واألك ــاديـ ـم ــي
الـ ـفـ ـلـ ـسـ ـطـ ـيـ ـن ــي ف ـ ـ ــي مـ ــؤل ـ ـفـ ــه،
ً
تنظيرات وأعماال إبداعية عربية
حديثة فــي النصف الثاني من
القرن العشرين .يحاول الكاتب
تحدي بعض املفاهيم الراسخة
حول استحالة كشف أو معرفة
الحقيقة ،عبر تتبع واستنباط
ص ـ ـ ـ ـ ـ ــراع ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــوة والـ ـحـ ـقـ ـيـ ـق ــة
وت ـج ـل ـي ــات ـه ــا ف ـ ــي ال ـن ـص ــوص
املختارة.

ُي ـ َـع ـ ّـد امل ـف ـكــر ال ـب ـل ـغــاري الـفــرنـســي
ت ــزفـ ـيـ ـت ــان تـ ـ ـ ـ ـ ــودوروف مـ ــن أبـ ــرز
مـ ـ ــن دح ـ ـ ـضـ ـ ــوا م ـ ـقـ ــولـ ــة «صـ ـ ـ ــدام
ال ـح ـض ــارات» ،داع ـيــا إل ــى ض ــرورة
الـبـحــث عــن ن ـمــوذج ف ـكــري يحمي
الخصائص الثقافية املختلفة .أخيرًا
صـ ــدرت ال ـتــرج ـمــة ال ـعــرب ـيــة ألب ــرز
كتبه بـعـنــوان «نـحــو رؤي ــة جــديــدة
ل ـح ــوار ال ـح ـض ــارات ـ ـ ت ــأم ــات في
الحضارة والديمقراطية والغيرية»
عن «منشورات املتوسط» (ترجمة
وتحرير وتقديم :محمد الجرطي).
يحوي الكتاب أبرز آراء تودوروف،
ّ
ح ــول ضـ ــرورة ت ــوق ــف ال ـغ ــرب عن
تأجيج فكرة «الخوف من البرابرة
املتخلفني».

عام  1989كتب الشاعر األميركي
الراحل تشارلز بوكوفسكي روايته
«هــولـيــود» ،الـتــي تحكي مشروعًا
خـيــالـيــا لـتـحــويــل إحـ ــدى رواي ــات ــه
إل ــى فيلم سينمائي هــول ـيــوودي.
يتكلم بوكوفسكي بلسان هنري
تشيناسكي ال ــذي ُيـطـلــب مـنــه أن
يكتب سيناريو .فــي الــروايــة التي
ص ــدرت أخ ـي ـرًا بــالـعــربـيــة بـعـنــوان
«ه ــول ـي ــود» («م ـن ـش ــورات الـجـمــل»
ـ ـ تــرجـمــة :عـبــد الـكــريــم بــدرخــان)،
يلجأ بوكوفسكي إلــى السخرية
ال ــاذع ــة لـكـشــف أجـ ــواء هــولـيــوود
ال ــداخ ـل ـي ــة وب ـع ــض شـخـصـيــاتـهــا
الحقيقية.

فـ ــي زم ـ ــن األصـ ــول ـ ـيـ ــات ال ــدي ـن ـي ــة،
يحاول نبيل دبابش إعادة تعريف
مفهوم العلمانية ،وتصويب بعض
املغالطات التي تـسـ ّـوق لها القوى
ال ـظــام ـيــة ف ــي ك ـتــابــه «الـعـلـمــانـيــة
وال ـس ـل ـطــة ـ ـ ـ ن ـقــد خ ـط ــاب الـنـخـبــة
الـعــربـيــة» («م ـن ـشــورات ضـفــاف»،
«م ـ ـن ـ ـشـ ــورات االخ ـ ـ ـتـ ـ ــاف»« ،دار
األم ـ ـ ــان»« ،ك ـل ـمــة ال ـن ـش ــر») .يــدعــو
ّ
الكاتب الـجــزائــري فــي مؤلفه ،إلى
ت ـج ــدي ــد الـ ـنـ ـق ــاش الـ ـفـ ـك ــري ح ــول
موضوع العلمانية وقيمته املعرفية
والسوسيولوجية ،وعالقته بكافة
بالسلطات والـقــوى العربية منها
السياسية والدينية.

كلمات
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إياد جميل يالحق مهنة المتعة في شوارع حلب
خليل صويلح
فـ ــي ك ـت ــاب ــه «ب ـ ـيـ ــوت الـ ـخـ ـف ــاء فـ ــي حـلــب
الـ ـشـ ـهـ ـب ــاء» (دار الـ ـ ـح ـ ــوار -ال ــاذقـ ـي ــة)،
ً
ي ـق ـت ـح ــم إيـ ـ ـ ــاد ج ـم ـي ــل مـ ـحـ ـف ــوظ ح ـق ــا
شائكًا في الدراسات السوسيولوجية.
إذ ي ـم ـيــط ال ـل ـث ــام ع ــن أس ـ ـ ــرار ووق ــائ ــع
وطـ ـق ــوس «أقـ ـ ــدم م ـه ـنــة ف ــي ال ـت ــاري ــخ»،
وكيفية ازدهارها في مدينة حلب ،منذ
أن س ـمــح والـ ــي ح ـلــب الـعـثـمــانــي بفتح
لفرمان
«بيوت الفحش» ( )1900تنفيذًا
ٍ
ً
سلطاني ،وصوال إلى  ،1974حني صدر
قرار رسمي بإغالق املحل العمومي في
حي «بحسيتا» الحلبي ،كأشهر مكان
للدعارة العلنية.
يشير امل ــؤرخ الحلبي كــامــل الـغــزي في
كتابه «نهر الذهب في تاريخ حلب» إلى
استياء أهل املدينة من «كثرة املومسات
ووف ـ ــور ب ـيــوت الــري ـبــة «مــاقــات ـخــانــة»،
فـعـجـبـنــا م ــن اع ـت ـن ــاء ال ـح ـك ــوم ــة ب ـهــذه
األمور الرذيلة» .لكن هذه االحتجاجات
لم تجد آذانــا صاغية ،وإذا بـ «املنزول»
م ـح ـط ــة ع ـ ـبـ ــور س ـ ـ ّ
ـري ـ ــة لـ ـك ــل ال ـط ـب ـق ــات
االج ـت ـم ــاع ـي ــة .ك ـم ــا س ـي ـق ــع ،ب ــن غ ــزوة
وأخ ـ ـ ـ ـ ــرى ،عـ ــابـ ــر م ـ ــا ف ـ ــي هـ ـ ــوى إح ـ ــدى
فـ ـتـ ـي ــات «امل ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــزول» ،قـ ـب ــل أن ي ـص ـبــح
ّ
تحول مربع
ق ـ ّـوادًا شخصيًا لها .هكذا
معزول
«بحسيتا» إلى مكان حيوي غير
ٍ
ع ــن مـحـيـطــه ،ب ــوج ــود «ح ـ ّـم ــام ال ـه ـنــا».
وق ــد خـ ّـصــص صــاحـبــه أوق ــات ــا م ـحـ ّـددة
الس ـت ـق ـب ــال ن ــزي ــات املـ ـح ــل ال ـع ـمــومــي.
وفي الجهة املقابلة ملدخل «الكرخانة»،
ي ـقــع «م ـق ـهــى الـ ـس ــام» الـ ــذي ل ــم يـمــانــع
صاحبه بمشاركة بعض فتيات املنزول
املوهوبات بتقديم وصلة غنائية على
خشبة مسرحه ،فيما كانت الفرجة على
بــائ ـعــات ال ـه ــوى ف ــي املـ ـن ــزول مـجــانـيــة.
أمــا الـخــدمــة الجنسية ،فكانت تخضع
ألسعار ال تقبل املساومة« :كانت األجرة

ف ــي أرب ـع ـي ـن ـيــات وخ ـم ـس ـي ـن ـيــات ال ـقــرن
الـعـشــريــن ،ت ــراوح مــا بــن لـيــرة ونصف
إلى خمس ليرات ،تبعًا للشكل والعمر
والـ ـخـ ـب ــرة» .ي ـن ـهــض امل ـح ــل ال ـع ـمــومــي،
وفقًا ملا يقوله هذا الباحث ،على أربعة
أركان :البترونة ،املومسّ ،
القواد ،املكان،
بــاإلضــافــة إلــى الــزبــون بالطبع .يشرح
ً
خصائص كل مهنة ،معوال على الجانب
اإلن ـســانــي ف ــي امل ـق ــام األول ،وال ـظ ــروف
القاهرة التي جمعت هؤالء في مكان من
هذا الطراز .كما يروي حكايات شفوية
ع ــن م ـص ــائ ــر هـ ـ ــؤالء الـ ـبـ ـش ــر ،واألق ـ ـ ــدار
ال ـت ــي رمـ ــت ب ـه ــم إلـ ــى ال ـع ــال ــم ال ـس ـف ـلــي.
ً
وي ـخ ـص ــص ف ـص ــا ل ـل ــرق ــاب ــة الـصـحـيــة
ع ـلــى امل ــوم ـس ــات ب ــوج ــود ع ـي ــادة طبية
ملحقة باملحل العمومي مهمتها إجراء
الفحوص الطبية الــدوريــة للمومسات،
وحجر املصابات بــاألمــراض الجنسية
ال ـســاريــة .إل ــى جــانــب ال ـع ـيــادة الطبية،
توجد املـفــرزة األمنية لتنفيذ القوانني
وت ـ ـف ـ ـت ـ ـيـ ــش الـ ـ ــزبـ ـ ــائـ ـ ــن ع ـ ـ ــن األس ـ ـل ـ ـحـ ــة
وم ـصــادرت ـهــا ،خـشـيــة أن ي ـقــوم أحــدهــم
ً
ب ـج ــري ـم ــة ش ـ ــرف غـ ـس ــا لـ ـلـ ـع ــار ،وم ـنــع
دخـ ـ ــول األح ـ ـ ـ ــداث وامل ـ ـتـ ــزوجـ ــن ،وم ـنــع
تـعــاطــي الـكـحــول داخ ــل امل ـنــزول تجنبًا
للمشاجرات .لكن هــذه األوام ــر ال تنفذ
ع ـل ــى ال ـ ـ ـ ــدوام فـ ــي ح ـ ــال ك ـ ــان ال ـش ــرط ــي
ً
ً
متساهال ،أو قابال للرشوة.
مــا لــم يـشــر إلـيــه الـبــاحــث ،ربـمــا سـهـوًا،
ّ
أن الـجـنــرال عبد الحميد ال ـسـ ّـراج ،أحد
رج ـ ــاالت ج ـمــال ع ـبــد ال ـنــاصــر ف ــي زمــن
الــوحــدة الـســوريــة املـصــريــة ،بــدأ حياته
العسكرية حــارســا على بــاب الكرخانة
في حلب ،قبل صعوده إلى أعلى مراتب
السلطة فــي أواخ ــر خمسينيات الـقــرن
املـنـصــرم ،وفـقــا ملــا يــذكــره غـســان زكريا
فــي كتابه املمنوع «السلطان األحـمــر».
رغ ــم بــريــق اس ــم «بـحـسـيـتــا» فــي ذاك ــرة
الحلبيني ،إال أنـهــم كــانــوا يتجاهلونه

كرخانة ّ
حلب ظلت
تعمل
حتى عام
1974

ً
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وهــو رقــم ال ـشــارع ال ــذي يقع فيه املحل
ال ـع ـمــومــي .م ــن ه ــذا الـ ـش ــارع ،تـتـنــاســل
حكايات ال تنتهي عن «أوه ــام املتعة»،
إلـ ـ ــى أن أصـ ـ ـ ــدر ال ــرئـ ـي ــس ج ـ ـمـ ــال عـبــد
الناصر إبان الوحدة املصرية السورية
الـ ـق ــرار رق ــم  10ع ــام  1961بــإل ـغــاء دور
ال ــدع ــارة املــرخ ـصــة .لـكــن كــرخــانــة حلب
قاومت تنفيذ القرار مباشرة ،إذ استمر
ال ـع ـمــل فـيـهــا ح ـتــى ع ــام  ،1974وج ــرى
هــدمــه بــأمــر م ــن ب ـلــديــة ح ـلــب لتوسيع

منطقة بــاب الـفــرج .هكذا جــرى ترحيل
امل ــومـ ـس ــات الـ ـل ــوات ــي ق ــدم ــن م ــن ب ـل ــدان
ّ
املحليات ،ففضلن
أخرى .أما األخريات
االنـ ـتـ ـق ــال إلـ ـ ــى ك ــرخ ــان ـت ــي ديـ ـ ــر الـ ـ ــزور
والـقــامـشـلــي للعمل ه ـنــاك حـتــى مطلع
الثمانينيات.
وهـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاك ص ـ ـنـ ــف ثـ ـ ــالـ ـ ــث ان ـ ـت ـ ـهـ ــى إلـ ــى
ال ـتــوبــة ،أو بـيــع ال ــزه ــور ف ــي ال ـش ــوارع،
أو م ـس ـت ـخ ــدم ــات فـ ــي دوائـ ـ ـ ــر الـ ــدولـ ــة،
وأخ ــري ــات أن ـش ــأن ب ـيــوتــا س ـ ّ
ـري ــة ضمن
ش ـب ـك ــات دعـ ـ ـ ــارة ك ـ ـبـ ــرى ،مـ ـتـ ـح ــررة مــن

الـقـيــود الـصــارمــة ،وبـتــواطــؤ مــع بعض
ضـبــاط األم ــن .تحمل بـعــض الـعــاهــرات
املـ ـشـ ـه ــورات أس ـ ـمـ ـ ً
ـاء وه ـم ـي ــة ،وأل ـق ــاب ــا
ب ـ ّـراق ــة ،كـمــا ستشتهر فــي ه ــذا الـحـقــل،
بـعــض الـغـجــريــات مـثــل املـغـنـ ّـيــة يسرى
ال ـبــدويــة ال ـتــي كــانــت تــديــر أح ــد أشـهــر
املالهي في حلب هو «الكاسبا».
ك ـ ــان األخ ـ ـيـ ــر يـ ـج ــذب م ـ ــزارع ـ ــي ال ـق ـطــن
وال ـق ـم ــح وب ـع ــض عـلـيــة ال ـق ــوم وس ـيــاح
ب ـلــدان الـخـلـيــج .ول ـعــل قـصــة صـعــودهــا
م ــن بـيــت م ـتــواضــع إل ــى فـيــا ف ــي أرق ــى
أحـيــاء حـلــب ،تــؤكــد قــوة سطوتها لدى
ً
الطبقات الغنية ،ومثاال على التحوالت
االج ـت ـم ــاع ـي ــة الـ ـت ــي أصـ ــابـ ــت امل ــدي ـن ــة.
بانطفاء بريق املحل العمومي ،احتلت
امل ــاه ــي ال ـل ـي ـلــة وال ـك ــاب ــري ـه ــات جــانـبــا
مـ ــن م ـه ـم ــات ــه ل ـج ـه ــة تـ ـص ــدي ــر امل ـت ـع ــة،
وأصناف الرقص والطرب ،وقد جذبت
هــذه األمــاكــن فــي عهدها الــذهـبــي كبار
املـ ـط ــرب ــن والـ ـفـ ـن ــان ــن ال ـ ـعـ ــرب م ـث ــل أم
كـلـثــوم ،ومـحـمــد عـبــد ال ــوه ــاب ،ون ــورى
ال ـ ـهـ ــدى ،وب ــدي ـع ــة م ـص ــاب ـن ــي ،ون ـج ــوى
فؤاد ،قبل أن تنحدر إلى الدرك السفلي
وس ـ ـ ــوء الـ ـسـ ـمـ ـع ــة ،ب ـس ـب ــب ان ــزي ــاح ــات
حــداث ـيــة وس ـمــت مـهـنــة املـتـعــة بــأعــراف
جديدة تتمثل بـ«الدعارة االلكترونية»،
و«الـ ـ ــدعـ ـ ــارة ش ـب ــه ال ـق ــان ــون ـي ــة :الـ ـ ــزواج
ال ـ ـعـ ــرفـ ــي» ،و«ال ـ ـ ــدع ـ ـ ــارة ال ـت ــرف ـي ـه ـي ــة»،
و«ال ـ ـ ــدع ـ ـ ــارة ال ـع ـك ـس ـي ــة» .رغـ ـ ــم أه ـم ـيــة
ّ
تـشــريــح ه ــذه املـهـنــة وتــواب ـع ـهــا ،إال أن
ال ـب ــاح ــث ات ـك ــأ ع ـلــى امل ـ ـ ــوروث ال ـش ـفــوي
ل ـ ـهـ ــذه املـ ـهـ ـن ــة عـ ـل ــى ح ـ ـسـ ــاب الـ ـ ـق ـ ــراءة
السيسيولوجية املـعـ ّـمـقــة .وتــالـيــا فإنه
ي ــذه ــب إل ـ ــى ت ــوث ـي ــق املـ ــأثـ ــور الـشـعـبــي
ّ
املتعلق بمهنة املتعة ،أكثر من عنايته
بـمـكــابــدات الـجـســد األن ـث ــوي والتنكيل
ب ــه ع ـل ـن ــا .الـ ـي ــوم أضـ ـح ــت «ب ـح ـس ـي ـتــا»
وحكاياتها أثرًا بعد عني.

شعر

«رفات جلجامش» لصالح بوسريف :األسطورة مرآة للواقع
عبد الرحيم الخصار
من يقرأ «رفات جلجامش» (دار فضاءات
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ األردن) لـ ـلـ ـش ــاع ــر امل ـ ـغـ ــربـ ــي ص ــاح
ب ــوس ــري ــف ،س ـي ـك ـت ـشــف ن ــوع ــا آخ ـ ــر مــن
الكتابة ،تتآنس فيه نصوص منتزعة من
مرجعيات متعددة تسبكها يــد الشاعر
رغـ ـ ــم اخ ـ ـتـ ــاف م ـن ــاب ـع ـه ــا وم ـص ـب ــات ـه ــا،
حيث يلتقي التراث باألسطورة ،والدين
بـ ــاألدب لـيـتــآلــف امل ـح ـســوس م ــع امل ـجــرد،
والفلسفة مع الوجدان في تناغم شعري
كـبـيــر ،يتفتق عـنــه مـنـتــوج أدب ــي جــديــد،
ب ـق ــدر م ــا ي ـت ـقــاطــع م ــع امل ــن األس ـط ــوري
ال ـس ــوم ــري ب ـق ــدر م ــا يـقـطــع م ـع ــه .ان ـحــاز
صــاح بوسريف ،بوعي تسنده الخبرة
وال ــدرب ــة ف ــي ال ـك ـتــابــة ،إل ــى تــأل ـيــف عمل
شـعــري مـطــول ( 330صـفـحــة) وف ــق بناء
محكم يقوم على فكرة «املشروع» ،ال على
تجميع الـنـصــوص .مــا يـقــوم بــه الشاعر
هــو كتابة فــوق كتابة ســابـقــة .ال يتعلق
األمر هنا بعملية التناص فحسب ،حيث
يستقي الكاتب ّ
نص مادته من نص آخر
أو يـتـفــاعــل م ــع أنـظـمـتــه األس ـلــوب ـيــة ،بل
ي ـت ـجــاوزه إل ــى إعـ ــادة إنـتــاجــه وتوظيفه
في سياقات راهنة .هذا التجاوز سيبدو
للقارئ منذ العتبات األولــى للنص .فقد
اخـتــار بوسريف أن يضع عنوانًا فرعيًا
ل ـل ـع ـمــل« :ال ــرج ــل ال ـ ــذي سـ ُـي ـن ـبــت شـجــرة
ج ــدي ــدة» .وتـتـيــح مـســاحــة ال ـتــأويــل هنا
ّ
أن ن ــدرك أن الـشــاعــر يــراهــن عـلــى الــزمــن
ّ
كعنصر يخدم العملية اإلبداعية ويعمق
تيماتها ،فهو يستدعي كائنًا أسطوريًا
مــن املــاضــي إل ــى الـحــاضــر ،مــن أج ــل أداء
مهمة في املستقبل :إنبات شجرة جديدة.
يـ ـسـ ـت ــدع ــي ال ـ ـشـ ــاعـ ــر جـ ـلـ ـج ــام ــش ،وم ــا
جلجامش سوى قناع ّ
يمرر عبره خطابه
الـفـلـسـفــي وال ـتــأم ـلــي ف ــي مــاضــي الـعــالــم
وراهنه .يلجأ إلى من يقوم بمهمة عجز

ـادي
عـنـهــا اإلنـ ـس ــان امل ـع ــاص ــر .ل ــذل ــك ،ي ـنـ ّ
على جلجامش ويعيد إحياء رفاته ،ألنه
أقوى وأعلى من اإلنسان العادي العاجز،
فهو بشر ســرت فــي جـســده دم ــاء اآللـهــة،
ثلثه إنـســان وثلثاه إلــه ،وفــق األسـطــورة
السومرية التي تعود إلى بداية الحضارة
في بالد ما بني النهرين ،ولم يتم االنتباه
إليها إال في أواسط القرن التاسع عشر.
يـتـمــاهــى ال ـشــاعــر م ــع األسـ ـط ــورة حينًا،
وأحيانًا يسعى إلى إنزالها من عليائها
الـ ـخ ــراف ــي إلـ ــى واقـ ـ ــع ال ـح ـي ــاة ال ـيــوم ـيــة،
ّ
ف ـت ـح ــس أن م ـ ــا ي ـق ـت ــرح ــه م ـ ــن م ـش ــاه ــد
تخييلية ال يختلف كـثـيـرًا عـمــا نعيشه
في حياتنا الراهنة ،خصوصًا ما يتعلق
بتيمة الصراع بني الخير والشر.
تـ ـتـ ـع ـ ّـدد ش ـخ ـص ـي ــات ال ـ ـنـ ـ ّـص ال ـش ـع ــري
وف ــق تـعــددهــا فــي الـحـكــايــة األسـطــوريــة،
ّ
مــن أنـلـيــل إل ــى نـنـســون وأن ـكــي وإي ــراك ــا
وأتـ ـ ـ ــو ن ـب ـش ـت ــم وخـ ـمـ ـبـ ـم ــاب ــا وسـ ـ ـ ــدوري
وأورش ـن ــاب ــي ،وت ـتــداخــل أصـ ــوات الـســرد
وت ـت ـن ــاوب ع ـلــى ن ـقــل األح ـ ـ ــداث ووص ــف
ّ
املشاهد ،لكن أقرب صوت في هذا النص
امل ـل ـح ـمــي ل ـص ــوت ال ـش ــاع ــر ه ــو أن ـك ـيــدو
ال ــذي ج ــاء ملجابهة ج ـبــروت جلجامش،
املستبد ال ــذي ك ــان يسطو عـلــى زوج ــات
اآلخـ ــريـ ــن .أن ـك ـي ــدو ال ـ ــذي ي ــري ــد أن ينقذ
جلجامش مــن غـ ّـيــه ،ليتأتى لــه أن يعيد
الحياة إلى مجراها املثالي ،حيث ال ظالم
وال مظلوم« :أنــا الــذي ســأبـ ّـدل املصائر/
ســأنــزع عــن أوروك الـشــوكــة /العالقة في
حلوق الـعــذارى /.لن يجري ماء في رحم
امــرأة /غير ماء زوجها» .يفتتح الشاعر
جــزء «أوروك ذات األسـ ــواق ،أوروك ذات
األســوار» بالسؤال التالي« :لم البالد زاد
أن ـي ـن ـهــا؟ /جـفـلــت ال ـش ـم ــس /واسـتـفـحــل
فيها ضجر الطغيان» .سؤال ال ينحصر
طــرحــه بــاملــاضــي امليثولوجي السحيق،
بل ينسحب أيضًا على الراهن الواقعي.

ّ
تتعدد
الشخصيات
وفق
تعددها
في الحكاية
األسطورية

يفتح الكثير مــن املـقــاطــع الـشـعــريــة بــاب
النقاش الوجودي الذي تتصادى أسئلته
باستمرار ،منذ بداية الوعي بالخلق إلى
نهاية الوجود البشري .الشاعر يتساءل
عـمــا إذا ك ــان الـخـيــر وال ـشــر ي ـعــودان إلــى
أصــل واح ــد .هــذا مــا يقوله أنكيدو ألمــه:
«نـنـســون /أيتها األم الـتــي بظلك أفــيء/
يــا حــامـيــة جـلـجــامــش الـعـتـيــد /وخــالـقــة
ـت مــن جعلته لــي ن ـدًا/
جـبــروتــه )...( /أن ـ ِ
كما لو أننا معًا /خرجنا من نفس املاء».

ي ـح ـضــر ال ـ ـسـ ــؤال امل ـي ـتــاف ـيــزي ـقــي بـشـكــل
ص ـ ــارخ ،عـلــى ل ـســان أن ـك ـيــدو« :ال صــوت
يأتي من السماء /كأن ال آلهة هناك /أو
ّ
كــأن األعــالــي خــاء» .يوظف الشاعر هنا
تشبيهًا مــاكـرًا يتوخى عـبــره التشكيك،
لكنه ال يبحث عن جواب ،ال يهمه اليقني،
بـقــدر مــا يهمه االح ـت ـفــاء ب ــأدب املصائر
واأله ـ ـ ـ ــوال ،ح ـيــث األس ـئ ـل ــة ال ـك ـب ــرى هي
مداخل الكتابة .أما األجوبة فتوجد دائمًا
خارج النص.

في نقاشاته املستمرة وأبحاثه النقدية،
يتحدث بوسريف باستمرار عن مفهوم
«م ــا ب ـعــد ال ـق ـص ـيــدة» وي ـع ـنــي ب ــه الـنــص
املركب الذي تتماهى فيه أجناس الكتابة،
وال يحمل صوتًا واح ـدًا ،وال يراهن على
ب ـن ــاء واحـ ـ ــد ،ل ــه ب ــداي ــة ون ـه ــاي ــة يتحكم
ّ
ال ـش ــاع ــر ف ــي زم ـن ـه ـمــا وش ـك ـل ـه ـمــا .ل ـعــل
«رف ــات جـلـجــامــش» هــو الـتــرجـمــة املثلى
لتصورات بوسريف النقدية بخصوص
كتابة الشعر .نحن أمام نص ال خاتمة له،
على األرج ــح أمــام نــص ال ينتهي .ربما،
لــذلــك سـمــى ال ـشــاعــر صـفـحــاتــه األخ ـيــرة
«ع ـت ـب ــات األب ـ ــدي ـ ــة» ،ك ــأن ــه ي ـت ـب ـنــى ف ـكــرة
الــروائ ـيــة الـفــرنـسـيــة سـيــدونــي غابرييل
تقود الكتابة إال إلى مزيد من
كوليت «ال ّ
الكتابة» .ثم إنه نص حافل بالسرد ،وفي
اآلن ذات ــه يتدفق بــالـصــور والتشكيالت
الشعرية ،حيث تتجاور أجناس الكتابة،
ويتقاطع الخيال مع املعرفة.
تـخـتـلــط امل ـت ــون ب ــال ـح ــواش ــي ،وي ـتــداخــل
املكتوب األســاس بمكاتيب أخــرى ،فنقرأ
بـ ــن م ـق ــاط ــع وأجـ ـ ـ ـ ــزاء الـ ـن ــص ال ـش ـع ــري
ن ـص ــوص ــا مـ ـجـ ـت ــزأة مـ ــن م ـل ـح ـمــة أت ـ ـ ــرا -
حـسـيــس ،الـعـهــد الـقــديــم ،إنـجـيــل ســومــر،
القرآن ،سفر التثنية ،سفر التكوين وسفر
العدد ،إضافة إلى نصني شعريني لبابلو
نيرودا وتيد هيوز.
فــي رحـلـتــه األس ـطــوريــة ،ك ــان جلجامش
يبحث عن تلك املادة السحرية التي تمنح
نعمة األبدية للكائن البشري ،وكان يقلقه
ّ
أن هذه النعمة استأثرت بها اآللهة دون
البشر« :ال خـيــار لــي /فــأنــا لــن أعــود إلى
أوروك/إال /ظافرًا /وفي يدي أبدي» .في
امل ـقــابــل ،لــم ينشغل بــوســريــف فــي عمله
ه ــذا ،وفــي مــا سبقه مــن أعـمــال ،بالبحث
ً
عن ّ
سر لخلود اإلنسان .لقد كان منشغال
أكـ ّثــر بالبحث عـمــا يمنح نعمة الخلود
للشعر.

كلمات

السبت  19آب  2017العدد 3254

ُّ َ
الـــدو ِدم
زكريا
محمد *

وردت كلمة «دودي ـي ــم» דודאים  dûdã›imمرة
ـوراة .االتـجــاه السائد يترجمها
واحــدة في الـتـ ّ
أنها تعني :لــفــاح .والـلـفــاح هــو اليبروح،
على ّ
وهــو تــفــاح الـجــن ،والـشـ ّـجــاع« :ومـضــى رأوبــن
ف ــي أي ـ ــام ح ـص ــاد ال ـح ـن ـطــة ،ف ــوج ــد ل ـفــاحــا في
الـحـقــل ،وج ــاء بــه إلــى ليئة أم ــه .فقالت راحيل
لليئة :أعطيني من لفاح ابنك .فقالت لها :أقليل
أنك أخــذت رجلي ،فتأخذين لفاح ابني أيضًا؟
فقالت راحيل :إذًا يضطجع معك الليلة عوضًا
عن لفاح ابنك .فلما أتى يعقوب من الحقل في
املساء ،خرجت ليئة ملالقاته وقالتّ :
إلي تجيء
ألن ــي قــد اسـتــأجــرتــك بـلـفــاح اب ـنــي .فاضطجع
مـعـهــا تـلــك الـلـيـلــة .وس ـمــع ال ـلــه لـلـيـئــة فحبلت
وول ــدت ليعقوب ابنًا خامسًا .فقالت ليئة :قد
أع ـطــانــي ال ـلــه أج ــرت ــي ،ألن ــي أعـطـيــت جــاريـتــي
لرجلي .فدعت اسمه يساكر» (تكوين -14 :30
.)20
وكـمــا ن ــرى ،فــزوجـتــا يـعـقــوب ،الـضــرتــان ليئة
وراحـيــل ،اختلفتا حــول دودييم رأوبــن ،الذي
يبدو كنبتة أو ثمرة حمل .فمن حصلت عليه،
حصلت فــي الــواقــع عـلــى الـحـمــل .لـكــن مشكلة

العرب إذا ولدت المرأة ،أخذوا من دم
كان ّ
السمر ينقطونه بين عيني النفساء
ّ
ترجمة الكلمة على أنها «لفاح» ،تكمن في أن
اللفاح ال يرتبط بالحمل في التقاليد .فالفكرة
األس ــاسـ ـي ــة الـ ـس ــائ ــدة ع ـن ــه أنـ ــه ن ـب ـتــة تـصـيــب
مــن أكـلـهــا ب ـطــراز مــن الـهـلــوســة ،وأن ــه مرتبط
ب ــال ـك ــاب ح ـســب الـتـقـلـيــد األوروب ـ ـ ـ ــي .وكــانــت
ج ـ ــذور هـ ــذه ال ـن ـب ـتــة ت ـس ـت ـخــدم ف ــي ال ـع ـصــور
ال ــوس ـط ــى األوروب ـ ـيـ ــة ك ـم ـخ ـ ّـدر ف ــي ال ـج ــراح ــة.
وع ـ ــدم وج ـ ــود ع ــاق ــة ل ـه ــذه ال ـن ـب ـتــة وثـمــرتـهــا
بــالـحـمــل والـ ـ ـ ــوالدة ،يـثـيــر ال ـش ــك ح ــول صحة
تــرجـمــة «دوديـ ـي ــم» إل ــى ل ـفــاح .وق ــد وردت في
نـ ّشـيــد اإلن ـش ــاد كـلـمــة «دوده» ،ال ـتــي أفـتـ ّـرض
أنها مفرد دودييم ،وترجمت على أنها لفاح:
«ال ـل ـف ــاح ي ـف ــوح رائ ـح ـت ــه ،وع ـن ــد أب ــواب ـن ــا كــل
الـنـفــائــس مــن جــديــدة وقــديـمــة ذكــرتـهــا لــك يا
ح ـب ـي ـبــي» (ن ـش ـيــد اإلنـ ـش ــاد  .)13 :7وارت ـب ــاط

أوراق

«دوده» هــذه بالرائحة ،هو الــذي في ما يبدو
أدى إلى افتراض أن «دودييم» سفر التكوين،
ال بــد مــن أن يـكــون لـفــاحــا .وج ــود الــرائـحــة في
نص نشيد اإلنشاد ،هو الذي أدى إلى افتراض
أن دودييم هو اللفاح .من دون رائحة «دوده»
ً
في النشيد ،لم يكن سهال الحديث عن دودييم
ّ
كلفاح .ذلك أن ميزة اللفاح في رائحته الذكية
النفاذة ،التي تجعله ثمرة ّ
شم بامتياز .عليه،
فترجمة كلمة سـفــر الـتـكــويــن نــابـعــة مــن ربــط
«دوده» بـ «دوديـيــم» .ذلك أن الرائحة ال تلعب
أي دور فــي قصة سفر التكوين .لكن العالقة
بــن الكلمتني غير مــؤكــدة ،كما سـنــرى تاليًا.
وألن دودييم في القصة التوراتية على عالقة
بالحمل ،فقد افترض أن اسمها من جذر «دود»
ُ
الــذي يعني الحب وامل ــودة .واعتقد بناء على
ذلك أن معناها «نبتة الحب» .وكل هذا يدخل
في باب االفتراضات ،ال باب الحقائق الصلبة.
على أي حال ،ليس هناك إجماع بني املختصني
ع ـل ــى أن «دوديـ ـ ـي ـ ــم» ت ـع ـن ــي الـ ـلـ ـف ــاح ،ف ـه ـنــاك
مقترحات أخرى عديدة حول النبتة املقصودة.
لكن الغالبية تسير مع أن دوديـيــم هو اللفاح
.mandrake

صمغ شجرة ّ
الس ُمر

والـ ـح ــال أن ـن ــا ن ــري ــد ـ ـ ـ ـ ـ واسـ ـتـ ـن ــادًا إلـ ــى الـلـغــة
ً
العربية ـ ـ أن نقدم اقتراحًا بديال ربما كان من
شأنه أن يحل لغز «دودييم» التوراتية.
وف ــي الـعــربـيــة ،ف ــإن «ال ـ ـ ـ ُّـد َو ِدم»  Duwadimهو
الصمغ األحمر لشجرة ّ
الس ُمر :Acacia tortilis
«ال ـ ـ ّـد ِو ِدم :صمغ الـ َّـسـ ُـمــر .والـنـســاء يستعملنه
في الـطــرار [جمع طــرة ،وهــي قصة شعر على
الجبني] ،ويسمينه ُد َم ْي ِدمًا .وبعضهم يسميه
ُ
ُ
ُ َ
وادم»
دمــادمــا ،وهــو خطأ ،إنما هو دو ِدم ،ود ِ
(أدب الكتاب ،ابــن قتيبة الــديـنــوري) .يضيف
ابــن البيطار لكن من دون أن يربطه بالسمر:
«دوادم :وي ـقــال دودم ،وه ــو ش ــيء يـخــرج من
أجـ ـ ـ ــواف ال ـخ ـش ــب م ـث ــل الـ ـصـ ـم ــغ ،أس ـ ـ ــود فــي
حمرته يشبه الدم ،وأكثر نباته بأرض الشام
ب ـج ـبــل ب ـ ـيـ ــروت ،يـ ـخ ــرج م ــن ش ـج ــر يـسـمــونــه
الـعــرعــر ،ويستعمل أهــل الجبل املــذكــور هذه
الصميغة فيما يستعمل فيها املوميا ،مجرب
عندهم» (ابن البيطار ،الجامع ملفردات ُالودية
واألغــذيــة) .وهــذا يعني أن الــدودم ربما أطلق

على صمغ بعض األشـجــار األخ ــرى ،القريبة
ّ
بشكل ما من شجرة السمر .ويبدو أن للدودم
أسـ ـم ــاء أخـ ـ ــرى« :وق ـ ــد ع ــرف ــت ج ــزي ــرة ال ـعــرب
بتصديرها بعض أنواع الصمغ واللثى ،وهو
شيء يسقط من شجر السمر ،أو هو ماء يسيل
من الشجر كالصمغ ،فإذا جمد ،فهو صعرور»
(جـ ــواد ع ـلــي ،املـفـصــل فــي تــاريــخ ال ـعــرب قبل
اإلس ـ ــام) .وك ـمــا نـ ــرى ،فـلـيــس ه ـنــاك م ــن شك
فــي الـتــواصــل اللفظي الكبير بــن «دودي ـيــم»
الـتــوراتـيــة ُ
و«د َو ِدمُ ،د َو ِادم» الـعــربـيــة .إنهما
متشابهان حد أنه يجعل من السهل افتراض
أنـهـمــا الـكـلـمــة ذاتـ ـه ــا .لـكــن األهـ ــم أن الـ ــدودم
على عالقة بالحيض عند الـعــرب ،أي أنــه في
الواقع على عالقة بالحمل وال ــوالدة ،كما في
قصة سفر الـتـكــويــن .إذ يعتبر صمغ شجرة
الـسـمــر دم حيضها ال ـخ ــاص .بــالـتــالــي ،فهي
شجرة تحيض كما تحيض األنثى ،وحيضها
ّ
هــو هــذا الـصـمــغ ال ــذي يـنــز مــن جــذعـهــا« :أبــو
عبيد عن الـفــراء :ال ـ ُّـد َو ِد ُم شبه الـ َّـدم يخرج من
السمرة ...يقال :قد حاضت َّ
َّ
السمرة :إذا خرج
ذلــك منها» (األز َه ــري ،تهذيب اللغة) .يضيف
الـ ـلـ ـس ــان« :وح ـ ــاض ـ ــت الـ ـ َّـسـ ـ ُـمـ ــرة :خ ـ ــرج مـنـهــا
ٌ
شيء شبه الدم» (لسان العرب).
الـ ُّـد َو ِد ُم ،وهو
عليه ،فالدودم هو حيض السمرة .والحيض
هو ما يحدد مواعيد الحمل ،ووجــوده يؤكد
ّ
على أن املرأة ما زالت مخصبة.
أكثر من ذلك ،فالدودم يوضع بني عيني املرأة
ّ
الــنـفــاس ،أي الـتــي وضـعــت مــولــودهــا حديثًا،
وهــو مــا يعني أنــه مرتبط بــالــوالدة مباشرة.
ويبدو أنه يوضع كما توضع النقطة الحمراء
بني أعني النساء الهنديات« :كانت العرب إذا
ولدت املرأة ،أخذوا من دم السمر -وهو صمغه
الذي يسيل منه -ينقطونه بني عيني النفساء،
وخطوا على وجه الصبي خطًا ،ويسمى هذا
الصمغ السائل من السمر :ال ــدودم» (ابــن ابي
الحديد ،شــرح نهج البالغة) .ويبدو أنــه كان
يـجــري فــي بعض األحـيــان جــرح الشجرة كي
يسيل منها السائل ،ويوضع منه بني عيني
ال ـن ـف ــاس وع ـل ــى خ ــد ال ــول ـي ــد .أي أن الـصـمــغ
ّ
يستحث بــالـجــرح عـلــى ال ـخ ــروج ،وال ينتظر
ح ـتــى ي ـت ـكــون وحـ ـ ــده .ب ـ ــذا ،فـ ــالـ ــدودم م ــن كل
النواحي على عالقة بالحمل والوالدة ،فهو:
 -1حيض شجرة السمر

 -2أحمر كدم الحيض
 -3يستخدم كعالمة ما للنساء عند الــوالدة.
كما أنه يستخدم ملواليدهن أيضًا ،مع أننا ال
ندري معنى هذه العالمة بشكل دقيق.
وك ـ ــل ه ـ ــذا ي ـل ـت ـقــي مـ ــع ق ـص ــة ل ـي ـئ ــة وراحـ ـي ــل
والدودييم .ففعالية الدودم في سفر التكوين،
ت ـم ـث ـلــت فـ ــي أن ـ ــه س ــاع ــد ل ـي ـئ ــة ع ـل ــى ال ـح ـم ــل.
والصراع على الدودييم بني ليئة وراحيل ،كان
صراعًا حول الخصوبة والحمل .فمن تحصل
منهما على ال ــدودم ،تحصل على الخصوبة.
ّ
بذا يمكن القول باطمئنان بأن «دودييم» في
التكوين في الـتــوراة ،هو «ال ــدودم» عند
سفر
ّ
العرب ،أي أنه صمغ شجرة السمر ،أو أشجار
تطلع صمغًا مثلها .وانطالقًا من هذا ،يمكن
الحكم بأن ترجمة «دودييم» باللفاح ترجمة
خــاط ـئــة .وه ــذا يـعـنــي أن ال ــرب ــط ب ــن «دوده»
نشيد اإلنشاد و«دودييم» سفر التكوين ،ليس
ّ
ربطًا صحيحًا .إذ أن «دودم» العربية توضح
أن املـيــم فــي «دودي ـي ــم» ليست مـيــم جـمــع ،بل
ّ
ميم أصلية .وهــذا ما ينفي احتمال أن تكون
«دوده» م ـف ــرد «دودي ـ ـيـ ــم» .وح ـس ــب مقتبس
ابــن قتيبة أع ــاه ،فــإن النساء ّ
يسمني الــدودم
دميدم« :ويسمينه ُد َم ْي ِدمًا ،وبعضهم يسميه
ُدمادمًا» .بذا فمن املحتمل أن الكلمة في األصل
تكرار لكلمة دم( :دمــدم ،دميدم ،دمــادم) ،الذي
هو دم الحيض .وهــذا يوصل إلى أن دودييم
التوراتية ليست من جذر ودد ،وأنها ال تعني
«نبتة الحب» ،بل تعني «صمغ الحمل» أو «دم
الحمل» أو «دم الحيض».
وي ـج ــب أن نـشـيــر ه ـنــا إلـ ــى أن مـعـبــد ال ـعــزى
العربي في بطن نخلة ،كان مرتبطًا بالسمر.
ّ
وه ـ ــو م ــا ي ـع ـنــي أن الـ ـع ــزى ذاتـ ـه ــا مــرتـبـطــة
ّ
بالسمر .بــل إن الـعــزى تتبدى كشجرة سمر:
«وذكر بعض أهل األخبار أن العزى صنم كان
لقريش وبني كنانة ،أو سمرة عبدتها غطفان
بن سعد بن قيس عيالن ...فبعث اليها رسول
الله خالد بن الوليد ،عام الفتح ،فهدم البيت،
وقـتــل ال ـســادن وأح ــرق الـسـمــرة» (ج ــواد علي،
املفصل) .أمــا ابــن الكلبي ،فيتحدث عــن ثالث
سمرات في معبد العزى ال سمرة واحدة .لكن
العزى ،أو شيطانتها ،كانت تقيم في شجرة
واح ــدة منها« :ي ــروي ابــن الكلبي ان الــرســول
ُ
أمــر بالقضاء على ال ـعــزى ،وذل ــك عــام الفتح،
فلما افتتح النبي  ...مكة بعث خالد بن الوليد
ف ـق ــال ل ــه :إي ــت ب ـطــن ن ـخ ـلــة ،ف ــإن ــك ت ـجــد ثــاث
س ـمــرات ،فــاعـضــد األولـ ــى ،فــأتــاهــا فعضدها،
فلما جــاء اليه عليه الـســام :هل رأيــت شيئًا؟
قال ال ،قال :فاعضد الثانية؟ فأتاها فعضدها.
ثــم أت ــى الـنـبــي عليه ال ـس ــام ،ف ـقــال :هــل رأيــت
شيئا؟ قــال :ال .قــال :فاعضد الثالثة .فأتاها.
فـ ــإذا ه ــو بـحـبـشـيــة نــافـشــة ش ـعــرهــا ،واضـعــة
يديها على عاتقها ،تصرف بأنيابها» (جواد
علي ،املفصل) .وهكذا ،فالعزى السوداء كانت
فــي شجرة السمر الثالثة .أمــا ســوادهــا ،فهو
س ــواد إيــزيــس .بــذا يمكن افـتــراض أن فعالية
الـخـصــوبــة ال ـتــي تـنـســب ل ـلــدودي ـيــم -الـ ــدودم،
نابعة من ارتباط هذا الصمغ باإللهة العزى،
التي هي مثيلة أفروديت وعشتار ،وغيرهما
مــن آلـهــة الـخـصــب .ولـســت أستبعد أن يكون
اسم سميراميس اآلشورية ذاتها على عالقة
بشجرة السمر ،فهو يبدأ بـ «سمر» .أعرف أن
سـمـيــرامـيــس تــرتـبــط بـيـمــامــة حـســب التقليد
الذي وصلنا عبر اإلغريق .لكن هذا ال يمنع أن
اسمها يربطها بالسمر بشكل ما.
إذن ،فـمــا وج ــده رأوب ــن اب ــن ليئة فــي الحقل
إنما كان في الحقيقة صمغ شجرة السمر ،أو
شجرة أخرى تماثلها .وقد اقتلع بكفه الصمغ
مــن ج ــذع الـشـجــرة ذاه ـبــا بــه إل ــى أم ــه .ونحن
نعرف شجرة السمر ال تنمو فقط في الجزيرة
ال ـع ــرب ـي ــة ،ب ــل وف ـ ــي ف ـل ـس ـط ــن ،وف ـ ــي امل ـش ــرق
العربي كله .وإذا كانت ليئة هي أم «رأوبــن»،
فإن شجرة السمر تدعى أم غيالن« :أم غيالن...
اسم للسمر عند أهل الصحراء» (ابن البيطار،
ال ـج ــام ــع ملـ ـف ــردات األغ ــذي ــة واألدويـ ـ ـ ـ ــة) .نـعــم،
كالهما يحيض ويلد.
* شاعر فلسطيني

