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قضية اليوم

ّ
لماذا جمد قائد الجيش المرحلة الرابعة وكيف يمكن ألميركا المساعدة؟

نصرالله دعا الى واقعية
تحمي الجنود قبل اآلخرين
إبراهيم األمين
ت ـســاءل كـثـيــرون عــن سـبــب اإلطــالــة
األخـ ـي ــرة ل ــأم ــن الـ ـع ــام ل ـح ــزب الـلــه
السيد حسن نـصــرالـلــه ،ال سيما أن
خـطــابــه تـضـمــن ف ــي قـســم كـبـيــر منه
عــرضــا مل ـجــريــات عـسـكــريــة وأج ـنــدة
ع ـمــل زم ـن ـي ــة ،كـ ــان ب ـم ـق ــدور آخــريــن
مــن ق ـيــادة ال ـحــزب أو غــرفــة عمليات
املـقــاومــة االســامـيــة الـحــديــث عنها.
كذلك بدا للبعض أن السيد نصرالله
لم يطلق مواقف خاصة في املناسبة،
بــل اكتفى بـعــرض وتـقــديــر للموقف
ورسـ ــم إطـ ــار لـلـعـمـلـيــات الـسـيــاسـيــة
والعسكرية في املرحلة املقبلة.
ل ـ ـنـ ــدع ج ــانـ ـب ــا «تـ ـعـ ـفـ ـيـ ـس ــات» ت ـي ــار
«املـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـقـ ـ ـب ـ ــل» وحـ ـ ـ ـ ـ ــزب «ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــوات
ال ـل ـب ـنــان ـيــة» ،ال ـتــي ال يـنـفــع إي ــراده ــا
خ ـ ـ ــارج الـ ـتـ ـق ــري ــر الـ ـصـ ـح ــاف ــي الـ ــذي
ي ـص ــل ث ــام ــر ال ـس ـب ـه ــان ك ــل يـ ــوم عــن

الجيش السوري يقوم بعمل
عسكري يحقق النتيجة الفعلية
التي يهدف إليها لبنان
ستكون قاسية
المرحلة األخيرة
ّ
وتتطلب قرارًا بتحمل مسؤولية
األثمان المطلوبة إلنجازها
نشاط أصدقائه فــي لبنان .لكن ،قد
يكون مناسبًا اإلش ــارة الــى نقطتني
مركزيتني في مداخلة السيد:
ً
أوال :إعــانــه عــن عـيــد تـحــريــر جديد
لـ ـلـ ـبـ ـن ــان .وهـ ـ ــو ربـ ـط ــه بـ ـم ــن أنـ ـج ــزه
م ـبــاشــرة ،مـتـحــدثــا م ــرة ج ــدي ــدة عن
ثالثية الشعب والجيش واملقاومة،
ومضيفًا الجيش الـعــربــي الـســوري.
وهي إضافة تنطلق من كون الجيش
الـ ـس ــوري ي ـق ــوم بـعـمــل ع ـس ـكــري من
الجانب السوري للحدود ،بما يحقق
النتيجة الفعلية لهدف لبنان إبعاد
عـنــاصــر االره ـ ــاب م ــن أراض ـي ــه ومــن
ع ـل ــى ح ـ ـ ـ ــدوده .ك ــذل ــك ف ـ ــإن ال ـج ـيــش
الـ ـس ــوري ف ـتــح ال ـط ــري ــق أم ـ ــام رج ــال
املقاومة لتنفيذ خطة عسكرية تقوم
أس ــاس ــا عـلــى الـتـنـسـيــق م ــع الجيش
الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي ب ـغ ـي ــة مـ ـس ــاع ــدت ــه ع ـلــى
تحقيق هدف «فجر الجرود».
لكن األهم ليس إضافة السيد للضلع
الرابع املتمثل بالجيش السوري ،بل
في كونه حسم وجــزم بأنه ال وجود
لـ ـش ــرك ــاء آخـ ــريـ ــن فـ ــي ص ـن ــاع ــة ه ــذا
النصر .وهو هنا يقصد االميركيني
الذين يريدون أن يظهروا كأنهم هم
اللبناني
من وقف خلف قرار الجيش
ّ
ّ
ب ـ ـشـ ــن الـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــة ،وأنـ ـ ـه ـ ــم م ـ ــن وف ـ ــر
حــاجــات الـجـيــش ألج ــل ال ـن ـجــاح في
مهمته .والسيد هنا يقطع الطريق
ّ
تخص االميركيني
على محاوالت ال
فقط ،بل بعض الجماعات اللبنانية،
وبينها أوساط نافذة داخل الجيش
اللبناني ،التي بدأت من اليوم االول
التهليل للدعم االميركي.
ثانيًا :ان السيد نصرالله أراد جعل
النقاش حول املرحلة املقبلة واقعيًا
ال ـ ـ ــى أب ـ ـعـ ــد الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدود .فـ ـه ــو ي ـع ــرف
جـ ـيـ ـدًا أسـ ـب ــاب ت ــوق ــف ال ـج ـي ــش عــن
ّ
ش ــن ه ـجــوم املــرح ـلــة ال ــراب ـع ــة .وهــو

االميركيون ال يهتمون بمصير ّ
أي مدني ،تمامًا كما يفعلون اآلن في العراق وفي سوريا (أ ف ب)

يـعـلــم أيـضــا ال ـحــاجــات اللوجستية
واالمـنـيــة والـعـسـكــريــة الـتــي يحتاج
إل ـي ـهــا ال ـج ـيــش ،ك ـمــا ي ـح ـتــاج إلـيـهــا
الجيش الـســوري واملـقــاومــة إلنجاز
امل ــرح ـل ــة االخ ـ ـيـ ــرة ،خ ـصــوصــا أن ـهــا
ستكون قاسية وتتطلب الى جانب
العمل العسكري الدقيق قرارًا كبيرًا
ب ـت ـح ـ ّـم ــل املـ ـس ــؤولـ ـي ــة عـ ــن األثـ ـم ــان
املـطـلــوبــة إلن ـجــازهــا ،س ــواء لناحية
الخسائر التي ستصيب املهاجمني،
أو ل ـج ـه ــة احـ ـتـ ـم ــال ك ـب ـي ــر ب ـس ـقــوط
ضـحــايــا مــدنـيــن مــن بــن الـعــائــات
املــوجــودة الــى جــانــب املسلحني في
الجرود.
وعـنــدمــا كشف السيد عــن م ــداوالت
قيادة املقاومة مع القيادة السورية
ب ـشــأن املــرح ـلــة االخـ ـي ــرة ،إن ـمــا أراد
فـ ـت ــح الـ ـ ـب ـ ــاب أمـ ـ ـ ــام خ ـ ـيـ ــار م ـن ـط ـقــي
ومعقول ،يفرض البحث عن طريقة
إلنـ ـج ــاز امل ـه ـمــة م ــن خـ ــال عـمـلـيــات

ض ـ ـغـ ــط بـ ــال ـ ـنـ ــار ع ـ ـلـ ــى املـ ـسـ ـلـ ـح ــن،
بغية دفعهم الــى االسـتـســام .وهي
ع ـم ـل ـي ــة قـ ــد ت ـس ـت ــوج ــب فـ ــي ل ـح ـظــة
معينة ،وهــذا ما تدل عليه التجربة
الـ ـس ــوري ــة ،ع ـقــد ت ـســويــة م ــع ه ــؤالء
املسلحني ،وبالتالي ،فإن عنوان أي
تـســويــة يعقدها املـسـلـحــون تقضي
بـتــوفـيــر مـمــر آم ــن لـهــم كــي ينتقلوا
الـ ــى م ـنــاطــق وج ـ ــود تـنـظـيـمـهــم فــي
ســوريــا ،مــا يعني الـحــاجــة الفعلية
الــى التنسيق مــع دمـشــق .ومــا قاله
الـسـيــد عــن مطلب دمـشــق التنسيق
املـ ـ ـب ـ ــاش ـ ــر والـ ـ ــرس ـ ـ ـمـ ـ ــي وال ـ ـع ـ ـل ـ ـنـ ــي،
س ـي ـكــون أض ـع ــف اإليـ ـم ــان ف ــي حــال
أراد الـجـمـيــع ،وخ ـصــوصــا الـجــانــب
ال ـل ـب ـن ــان ــي ،إنـ ـه ــاء م ـع ــرك ــة ال ـج ــرود
بأسرع وقت وأقل كلفة.
مـ ــا لـ ــم ي ـق ـلــه ال ـس ـي ــد فـ ــي م ــداخ ـل ـت ــه،
وم ــا ال يــرغــب كـثـيــرون فــي الـحــديــث
ع ـنــه ،يتعلق بـخـطــط الـجـيــش خــال

االي ـ ـ ــام امل ــاضـ ـي ــة ،إذ ع ـن ــدم ــا أبـلـغــت
قيادة الجبهة قائد الجيش بإنجاز
املراحل االولى التمهيدية ،وأن القرار
بالحسم يفترض حسابات من نوع
مختلف ،سارع العماد جوزيف عون
الى التشاور مع ضباطه ،وانتهى الى
قرار وقف العمليات الهجومية .وهو
ما دفعه الى زيارة القصر الجمهوري
وإبالغ الرئيس ميشال عون أن قيادة
الـجـيــش تـحـتــاج ال ــى وق ــت ملــراجـعــة
املوقف .وبعد عودته الى اليرزة ،قال
قائد الجيش أمــام كبار الضباط إن
تــأخـيــر الـعـمـلـيــة الـحــاسـمــة سيكون
مل ــدة  36ســاعــة ف ـقــط ،وسـيـصــار الــى
إطالق املعركة صباح الخميس .لكن
مـســاء االرب ـعــاء ،عــاد وق ــرر تأجيلها
الى صباح الجمعة ،ثم عاد ّ
وأجلها
من دون تحديد موعد جديد لها.
ملاذا فعل ذلك؟
صـ ـحـ ـي ــح أن ال ـ ـج ـ ـيـ ــش ل ـ ـ ــم ي ـخ ــض

مـ ـع ــرك ــة ق ــاسـ ـي ــة بـ ـه ــذا الـ ـحـ ـج ــم مــن
قبل ،ما يفترض به التعامل بهدوء
ورويــة ،وعــدم االستعجال .وهــو أمر
تــرافــق مــع الحاجة الــى منح الـقــوات
الهجومية بعض الوقت للراحة ،ومن
ثم إفساح املجال أمام تثبيت النقاط
واملــواقــع التي تم تحريرها ،والعمل
على إزالة األلغام والعبوات الناسفة
امل ــزروع ــة فــي املـنـطـقــة ،ثــم نـقــل قــوات
االستطالع وبعض اآلليات والعتاد
ال ــى ن ـقــاط ج ــدي ــدة .لـكـنـهــا عـمـلـيــة ال
تحتاج الــى أكثر مــن  48ســاعــة ،كما
تدل تجربة القتال في سوريا.
ل ـك ــن ال ـج ـي ــش يـ ـع ــرف أن املـسـلـحــن
تراجعوا ليتمركزوا في بقعة تمتد
على نحو عشرين كيلومترًا مربعًا.
وه ـ ـ ــي م ـن ـط ـق ــة مـ ـت ــاخـ ـم ــة لـ ـلـ ـح ــدود
الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوري ـ ـ ــة ،وفـ ـ ـيـ ـ ـه ـ ــا خـ ـص ــوصـ ـي ــة
ج ـ ـغـ ــراف ـ ـيـ ــة تـ ـتـ ـطـ ـل ــب ال ـ ـت ـ ـعـ ــامـ ــل مــع
املسلحني حيث يـتـحــركــون ،أي خط
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ّ
حنين الشيخ إلى دبابة أبيه
بيار أبي صعب

تنقلهم بني جانبي الحدود .وهو أمر
يوجب مستوى جديدًا من التنسيق
مــع املـقــاومــة ومــع الجيش الـســوري.
أما تجاهل االمر والسير في املعركة
ن ـح ــو ع ـم ــل مـ ــن ج ــان ــب واحـ ـ ـ ــد ،فـقــد
يؤدي الى نتائج عكسية ،في حال لم
يتمكن الجانب السوري من تضييق
الخناق أكثر .هــذا إضافة الــى أن كل
املعطيات لــدى استخبارات الجيش
تشير الــى وجــود نحو  250مسلحًا
مع عائالتهم في املنطقة اللبنانية،
وأن عـمـلـيــة قــاس ـيــة وق ـص ـفــا عنيفًا
قــد يــؤديــان الــى سقوط ضحايا بني
املدنيني ،وهــو أمــر ال يريده الجيش
اللبناني ،بعكس االميركيني الذين
يـصـ ّـرون على الحسم الـســريــع ،وهم
ال يهتمون بمصير ّ
أي مدنيني ،كما
يفعلون اآلن في العراق وفي سوريا.
املعضلة األخرى في هذه النقطة ،أنه
فيما لــو اسـتـمــر الـجـيــش فــي موقفه
املجمد للعملية الهجومية األخــرى،
بـيـنـمــا ت ــواص ــل امل ـق ــاوم ــة والـجـيــش
الـ ـ ـس ـ ــوري م ـعــرك ـت ـه ـمــا فـ ــي امل ـن ـط ـقــة
املقابلة ،كيف سيكون املوقف في حال
أنـجــز الـســوريــون بــدعــم مــن املقاومة
تطهير كــل ال ـجــرود الـســوريــة؟ كيف
سيتصرف الجيش فــي حــال تجمع
كل من بقي من املسلحني في الجانب
الـلـبـنــانــي مــن ال ـج ــرود؟ ف ـمــاذا يفعل
ال ـج ـيــش ال ـل ـب ـنــانــي ب ـه ــم؟ ه ــل يـقــود
م ـعــركــة إب ـ ــادة تـشـمـلـهــم واملــدن ـيــن؟
ه ــل ه ــو مـسـتـعــد مل ــواج ـه ــة حــاسـمــة
م ــع ج ـســم س ــوف ي ـت ـحــول ال ــى كتلة
من االنتحاريني؟ أم أن بيده خيارات
أخـ ـ ـ ـ ــرى ،مـ ـث ــل عـ ـق ــد ص ـف ـق ــة إلبـ ـع ــاد
املسلحني وكشف مصير العسكريني
م ــن دون ال ـح ــاج ــة الـ ــى تـنـسـيــق مــع
دم ـ ـشـ ــق؟ فـ ـه ــل تـ ـس ــاع ــده الـ ــواليـ ــات
املتحدة على نقلهم الــى الــرقــة وديــر
الزور عن طريق تركيا أو السعودية
أو االردن ،وبالتالي يحقق الجيش
هــدفــه مــن دون الـحــاجــة الــى تنسيق
م ـبــاشــر م ــع ال ـح ـكــومــة الـ ـس ــوري ــة؟...
وهـ ـن ــا ،ربـ ـم ــا ي ـح ـت ــاج ال ـج ـي ــش ال ــى
دعـ ــم خـ ــاص م ــن تـ ـي ــار «امل ـس ـت ـق ـبــل»
وحزب «القوات اللبنانية» ملساعدته
ليس عسكريًا ،بل في معالجة ملف
املـسـلـحــن ،وبــال ـتــالــي كـشــف مصير
العسكريني.
الخطب الـنــاريــة والـشـعــر ال ينفعان
ف ـ ــي ه ـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـلـ ـ ـحـ ـ ـظ ـ ــات ،ب ـ ــل ال ـع ـق ــل
وامل ـص ـل ـح ــة فـ ـق ــط .وه ـ ــو اس ـت ـح ـقــاق
ً
ّ
يخص قيادة الجيش اللبناني أوال،
ّ
ويـخــص الحكومة اللبنانية ثانيًا،
ويـ ـخ ـ ّـص ال ـش ـع ــب ال ـل ـب ـنــانــي ثــال ـثــا.
وبالتالي ،فــإن الـقــرار بــأيــدي هــؤالء.
وبــأيــدي ـهــم ع ــدم ال ــرض ــوخ لضغوط
بعض القوى اللبنانية التي لم تقم
بعمل صحيح منذ قيامها ،وال لقوى
إقليمية وخارجية تعاني املأزق تلو
املأزق.
والقرار األصعب هو الذي يقوم على
ق ــراءة دقيقة للوقائع التي تقول إن
الواليات املتحدة االميركية لن تقدر
على ّادعاء االنتصار في هذه املعركة،
ول ــن ت ـكــون قـ ــادرة عـلــى اسـتـثـمــارهــا
سياسيًا مهما عــا ص ــراخ موظفي
السفارة في عوكر .وما على الجميع
ّ
التعود ،طوعًا أو غصبًا ،على زمن
إال
ليس فيه انتصار ألميركا وحلفائها،
ال فــي الـيـمــن وال فــي ال ـعــراق وال في
سوريا وال في لبنان أيضًا.

ما حدث على شاشة «أل بي سي آي» مساء
الخميس ،في برنامج مرسال غانم «كالم الناس»،
معيب ،ومقلق ،وغير مقبول .بل في منتهى الخطورة،
ّ
ويحتم علينا أن نطرح التساؤالت ،ونستخلص العبر،
ونطالب باملحاسبة .ترى هل ّ
تحن «أدما» إلى ماض
ّ
وطنية أرحب؟ ال عالقة
تليد تجاوزته إلى خيارات
ّ
ّ
بحرية التعبير والنقد ،املقدسة في
للموضوع هنا
نظرنا ،بل بإعادة االعتبار إلى «املشروع اإلسرائيلي»
ّ
ّ
اللبنانية في فترة قاتمة
االنعزالية
الذي دغدغ أحالم
من تاريخنا .هذا املشروع االنتحاري الذي كان من
ّ
أساسية من
شأنه أن يستدرج إلى الجحيم فئة
الشعب اللبناني ،بل كان من املمكن أن يأخذ البلد
ّ
كله إلى الخراب… لم يخضع بعد في لبنان ملراجعة
ّ
ّ
ّ
حقيقية ،علمًا بأنها خطوة ال بد منها لتحصني
وطنية
ّ
الوحدة الوطنية ،وبناء مستقبلنا على أسس ومبادئ
ّ
ونهائية .هناك كتب ووثائق وشهادات
جامعة وصلبة
ّ
فظيعة حول عالقة فئات وقوى وتيارات وشخصيات
لبنانية بالعدو اإلسرائيلي… ّ
ّ
لكن أسبابًا
وأحزاب
ّ
ّ
كثيرة حالت حتى اآلن دون إعادة فتح امللفات
ّ
رسميًا عندنا ،بطريقة سليمة .لقد غرقنا
الشائكة
ّ
في كوما جماعية ،وواصلنا «إعمار لبنان».
ّ
الجميل
هناك طريقتان ال ثالث لهما الستعادة بشير
ّ
إعالميًا في بلدنا؛ فإما األسلوب الدعائي الترويجي
الذي ّ
يمجده ويدافع عن أخطائه املميتة ،أو يبرر لها،
ّ
أو يتجاهلها ،أو يقدمها كـ«بطوالت» ،وإما مقاربة
ّ
ّ
عقالنية متوازنة ،تستند الى الوثائق ،وتتسع
هادئة
لكل وجهات النظر (بما فيها تلك التي تعتبر إعدامه
ً
ّ
وطنيًا) .املقاربة الثانية تدقق في الحقائق
فعال
والنتائجّ ،
تسمي األشياء بأسمائها ،وتمتلك جرأة
االعتراف بالخطأ ،والقدرة على إقناع فئة متضائلة
ً
ّ
قوميًا
من اللبنانيني ،ما زالت تعتبر بشير «بطال
للمسيحيني» ،بأن مصيره الحقيقي في مطهر
القادة الذين خذلوا شعوبهم وتعاملوا مع أعدائهم،

مثل املاريشال بيتان في فرنسا تحت االحتالل
النازي .من الواضح أن ّ
مقدم «كالم الناس» اختار
املقاربة األولى لدى تخصيصه حلقة عن «بشير
ّ
ّ
الجميل لو حكم» .بل إن الحلقة بدت كأنها تحمل
بأبلسة
أجندة سياسية واضحة يمكن اختصارها
ً
املقاومة (بدءًا بلقطات البرومو) ،بصفتها «عمالة»
ً
و«احتالال» ،وتمجيدًا غير مباشر إلسرائيل،
بصفتها «وجهة نظر» بأقل تعديل ،لكي ال نقول
ّ
و«محررة»
بصفتها «منقذة املسيحيني من اإلبادة»،
لبنان من… «الفلسطينيني والسوريني»! هل لهذا
ّ
ّ
االنعزالية ،مكانه
السردية
الخطاب الذي قامت عليه
اليوم في لبنان؟ أهي محاولة تشويش ،في لحظة
ّ
ترنح املشروع األميركي ـ اإلسرائيلي ـ الوهابي في
املنطقة؟ أم أحد بالونات االختبار التي نقع عليها في
السياسة والفن واالعالم والثقافة ،وهدفها ّ
تلمس
الهامش املتاح اليوم لخطاب يؤنسن إسرائيل ،ويجد
ّ
ّ
اللبنانية؟
«طبيعيًا» في الحياة السياسية
لها مكانًا
طبعًا مثل هذه املهزلة ال تكتمل إال ببطل
حمس ّ
ّ
الجميل .لقد ّ
مقدم
تراجيكوميدي مثل نديم
«كالم الناس» ضيفه ،وأخذه إلى منزلقات خطرة،
فإذا به ّ
يكبل والده ّ
ويورطه في معرض الدفاع عنه.
َ
َ
«عندماَ تواصل بشير مع اإلسرائيليني (ظريفة كلمة
َ
«تواصل») ،كان ذلك من أجل لبنان» .يا سالم على
هذا اللبنان! «بشير وصل إلى بعبدا على الدبابة
التي حررت لبنان من الفلسطينيني والسوريني».
ّ
ونعم التحرير! ولو ّ
«املسيحيون» مجددًا
تعرض
ِ
الصغير مانعًا من
الشيخ
يجد
فلن
اإلبادة»،
ـ«خطر
ل
ّ
«االستنجاد بإسرائيل» .هؤالء لم يتعلموا شيئًا من
ّ
الوحيد
دروس التاريخ ،وال يعرفون أنهم هم الخطر
ّ
وحسب ،بل بلبنان كله.
املحدق ليس باملسيحيني
ّ
ولحسن الحظ أن زمن العمالء ّولى ،وأن هذا الخطر
بات شبه معدوم .هؤالء لم يتعلموا شيئًا ،وما زال
بينهم من ينظر إلى «إسرائيل» بصفتها «منق ّذًا»
و«سندًا» و«حليفًا» .والخطير في األمر أن تتولى
ّ
محطة مثل  lbciتلميع هذا الخطاب البائس والترويج

يرد ّ
له .كان يكفي أن ّ
املقدم على «الكالم االسرائيلي»
لضيفه ،أن يأخذ مسافة منه باسمه واسم املحطة.
ً
ّ
عندما يريد مارسل غانم يتدخل عادة ،كما فعل
حني نعت بـ«السخفاء» من كانوا سيعترضون على
وجود شهادات إسرائيلية حذفها مكرهًا من فيلم
عرضه في إحدى حلقات «كالم الناس» عن موسيقي
لبناني! لكن ال ،بل بالعكس .لقد استحضر هذه ّ
املرة
كل التوابل الالزمة لترسيخ اتجاه الحلقة :اتصال من
مي شدياق لنعيش معها لحظات نادرة في علم
السياسة واالستراتيجيا .وذهب مرسال غانم الى
ّ
اصطياد تغريدة ثمينة ملفكر استراتيجي آخر هو
فارس سعيد الذي يرى أن الوقت حان إلقامة «صلح
مع إسرائيل» ،بدليل أن «عرفات فعلها» .ألم َتر إلى
أين انتهى عرفات يا غزال؟ وإلى أين أخذ شعبه؟
ّ
«السياديون» فرجة! خسارة أن مرسال لم
هؤالء
ّ
يجد تغريدة ألفيخاي أدرعي يتغزل فيها بصديق
ّ
الجميل!
إسرائيل الكبير بشير
ّ
كانت غريبة حفلة الهذيان ومقززة .أمام النائب
البرتقالي فريد الخازن الذي «بقي محايدًا» حسب
تعبيره ،عاجزًا عن محاججة «الفلتة» الذي أمامه،
أو الكسر بخاطره .ال نعرف إذا كان حزب الكتائب
ّ
يتبنى أطروحات نائبه في املوضوع االسرائيلي.
ّ
بل إن ّ
اللبنانية نفسها تتفادى الخوض في
القوات
وحول العالقة بإسرائيل ،أو استعادة املاضي العكر.
كنا ّ
نظن أن زمن أرييل شارون في مطعم Au
ّ
األشرفية خرج من رؤوس
 Vieux Quartierفي
قيادات اليمني االنعزالي إلى غير رجعة .لكن هناك
من ال يخجل به ،على ما يبدو ،ومن هو مستعد
إلعادة ّ
الكرة «إذا لزم األمر» .ما حدث على شاشة
 lbciمساء الخميس ،في برنامج مرسال غانم
«كالم الناس» ،غير مقبول .وال بد من محاسبة
ّ
ّ
وشعبية .فإما أن يسحب نديم
ودستورية
سياسية
ّ
الجميل كالمه عن إسرائيل ،ويؤكد على كونها عدوًاّ
ً
ً
ُ
ومحتال وقاتال ،وإما أن ترفع الحصانة عنه ويحاكم
بتهمة الخيانة.

المشهد السياسي

ّ
المرحلة الرابعة من تحرير الجرود ...في غضون أيام
بعد الـنـجــاح فــي طــرد إرهــابـ ّـيــي تنظيم
«داعش» من ُمعظم املساحات اللبنانية
ّ
ّ
التي كــان يحتلها ،علمت «األخـبــار» أن
الجيش اللبناني يستعد للبدء باملرحلة
الرابعة والنهائية من املعركة التي أطلق
عـلـيـهــا تـسـمـيــة «ف ـج ــر ال ـ ـجـ ــرود» ،على
أن تنطلق «ف ــي غـضــون أيـ ــام» ،بحسب
مـ ـص ــادر م ـع ـن ـيــة .وقـ ــد أع ـل ـنــت مــديــريــة
ّ
الـتــوجـيــه أم ــس أن الـجـيــش قـصــف «مــا
تبقى من مراكز تنظيم داعش اإلرهابي
في وادي مرطبيا ،واستهدف تحركات
االرهــابـيــن وتجمعاتهم ،مــا أسـفــر عن
سقوط عدد من اإلصابات في صفوفهم،
ُ
ف ـي ـمــا ت ـت ــاب ــع الـ ـق ــوى ال ـب ــري ــة تـضـيـيــق
الخناق عليهم» .يأتي ذلك ،في وقت بات
ّ
إرهابيو «داعــش» ُمحاصرين على
فيه
َ
جانبي الحدود اللبنانية ـ السورية في
رق ـعــة ج ـغــراف ـيــة ض ـي ـقــة ،ب ـعــد أن تمكن
حــزب الله والجيش الـســوري أيضًا من
تـحــريــر ال ـجــزء األك ـبــر مــن األرض الـتــي
ّ
ّ
عمليًا
ك ــان «داعـ ــش» يـحـتــلـهــا ،وأنـهـيــا
وجوده في شمال وجنوب وشرق جرود
ال ـجــراج ـيــر وق ـ ــارة وال ـب ــري ــج ال ـســوريــة،
املقابلة لجرود عرسال والفاكهة ورأس
بـعـلـبــك وال ـق ــاع لـبـنــانـيــا ،فـيـمــا ُيسيطر
اإلره ــابـ ـي ــون ع ـلــى امل ـن ـط ـقــة ال ــوس ـط ــى ـ
الغربية في جرود قارة ،املقابلة للجرود
اللبنانية ،والتي تحوي كثافة إرهابيني
ُم ـقــارنــة بـمـســاحــة املـنـطـقــة .عـلــى الــرغــم
مــن ذل ــك ،ضــاقــت حــركــة ال ــدواع ــش ،بعد
أن سيطر حــزب الله والجيش السوري
منذ بدء املعارك على معابر :سن فيخا
(ي ـص ــل ج ـ ــرود ب ـل ــدة ال ـب ــري ــج ال ـســوريــة

بالحدود اللبنانية) ،ميرا (يصل جرود
قارة بالبريج ،ويتصل بمعبر سن فيخا
ومـنــه إلــى ج ــرود الـقــاع وراس بعلبك)،
رأس الـشــاحــوط (يـبــدأ مــن ج ــرود قــارة،
لـيـصــل إل ــى ال ـح ــدود الـلـبـنــانـيــة) ،معبر
الـ ــزمـ ــرانـ ــي (يـ ــربـ ــط ج ـ ـ ــرود ال ـج ــراج ـي ــر
بـ ـج ــرود عـ ــرسـ ــال) ،أبـ ــو ح ــدي ــج (ي ــرب ــط
ج ـ ــرود الـ ـج ــراجـ ـي ــر ب ـ ـجـ ــرود عـ ــرسـ ــال)،
إضــافــة إلــى سيطرة املـقــاومــة والجيش
السوري على مرتفع ضليل الفاخورية،
ووادي الحمام ،وأطــراف مرتفع ضهور
ال ـخ ـشــن م ــن ال ـج ـهــة الـ ـس ــوري ــة ،وس ــرج
ال ـق ــوام ـي ــع ،وس ـه ــل ،وخ ــرب ــة مــرطـيـســة،
وسهل الفاخورية ،غرب جرد البريج عند
الحدود السورية اللبنانية في القلمون
الـغــربــي ،وكــذلــك عـلــى قــرنــة تــم امل ــال في
املحور الجنوبي لجرود القلمونّ .
التقدم
امليداني دفع عددًا من اإلرهابيني ،داخل
األراضــي السورية ،إلــى تسليم أنفسهم
لحزب اللهُ ،مشترطني عدم تصويرهم.
وتـخـتـلــف الـنـظــرة إل ــى املــرحـلــة الــرابـعــة
م ــن عـمـلـيــة تـحــريــر الـ ـج ــرود ،إذ يعتقد
ّ
الـبـعــض بـ ــأن امل ـعــركــة سـتـكــون قــاسـيــة،
بـسـبــب ال ـع ــوام ــل ال ـج ـغــراف ـيــة الـصـعـبــة،
ّ
فيما تقول مصادر أخرى إن اإلرهابيني
سينسحبون إلــى داخ ــل ســوريــا ،حيث
لــديـهــم مــواقــع حصينة ،كحليمة ق ــارة،
ّ
التقدم البري.
فور بدء الجيش عملية
مديرية التوجيه قد أعلنت أمس
وكانت
استشهاد ُاملجند ّ
املمددة خدماته ياسر
حيدر أحمد ،بعد ّ
تعرض آلية عسكرية
فــي ج ــرود رأس بعلبك إلط ــاق نــار من
جهة اإلرهابيني.

ّ
م ـ ــن ن ــاحـ ـي ــة أخـ ـ ـ ـ ــرى ،شـ ــنـ ــت ال ـس ـف ـي ــرة
األم ـي ــرك ـي ــة لـ ــدى األم ـ ــم امل ـت ـح ــدة نـيـكــي
هيلي هجومًا على قائد القوات الدولية
ف ــي ل ـب ـنــان ال ـج ـن ــرال اإلي ــرل ـن ــدي مــايـكــل
ً
ً ّ
بيريُ ،معتبرة أن قواته «ال تؤدي عمال
ً
ُ
فعاال ضد جماعات متشددة مثل حزب
ّ
ُ
الـ ـل ــه» .وق ــال ــت إن ب ـي ــري ي ـظ ـهــر «ع ـج ـزًا
ُمــزعـجــا عــن الفهم بـشــأن أنشطة سالح

ّ
سلم عدد من اإلرهابيين
أنفسهم إلى المقاومة
داخل األراضي السورية

(أ ف ب)

الجماعة» ،لذلك ال ُب ّد «من تغييرات في
اليونيفيل» .ويندرج تصريح هيلي في
ُ
إط ــار الـضـغــوط الـتــي ت ـحــاول الــواليــات
املتحدة األميركية وإسرائيل ،منذ فترة،
ممارستها على مجلس األمــن مــن أجل
تـعــديــل مـهـ ّـمــة ق ــوات ال ـط ــوارئ الــدولـيــة
العاملة فــي لبنان ،لتتحول إلــى حرس
حدود إلسرائيل ،من دون أن ينجحا في
محاولتهما .وقــد اتهمت هيلي القائد
اإليرلندي ،خــال جولة شمال فلسطني
املحتلة قبل نحو شهرين ،بالتغاضي
ع ــن ن ـشــاطــات ح ــزب ال ـلــه ف ــي ال ـج ـنــوب.
فــي املـقــابــل ،تسكت املـنــدوبــة األميركية
ع ــن ال ـخ ــروق ــات االســرائ ـي ـل ـيــة لـلـسـيــادة
اللبنانية؛ فقد أعلنت مديرية التوجيه
ّ
ف ــي ال ـج ـي ــش ال ـل ـب ـن ــان ــي ،أم ـ ــس ،ع ــن أن
زورق ــا حــربـ ّـيــا تابعًا لـلـعـ ّـدو خــرق املياه
اإلقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة
ملسافة حوالى  205أمتار وملدة  6دقائق.
وخــرقــت طــائــرتــان شــراعـيـتــان األج ــواء
اللبنانية من فوق بلدة كفركال ،وحلقتا
ّ
ع ـل ــى ع ــل ــو م ـن ـخ ـفــض ف ــوقـ ـه ــا .وق ــام ــت
ط ــائ ــرة اس ـت ـط ــاع إســرائ ـي ـل ـيــة بتنفيذ
ط ـ ـيـ ــران دائـ ـ ـ ــري ف ـ ــوق م ـن ــاط ــق ب ـع ـب ــدا،
طائرة
وبيروت وضواحيها ،ثم خرقت ّ
مماثلة األجــواء من فوق رميش ونفذت
طيرانًا دائريًا فوق مناطق رياق وبعلبك
والهرمل .وآخر النشاطات اإلسرائيلية
أمــس كــان خــرق طائرة معادية األجــواء
اللبنانية مــن فــوق بـلــدة علما الشعب،
ّ
ونـ ــفـ ــذت ط ـي ــران ــا دائـ ــريـ ــا فـ ــوق مـنــاطــق
الجنوب.
(األخبار)
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سياسة

رسائل
إلى المحرر
قباني ينفي

ورد فـ ـ ــي ص ـح ـي ـف ـت ـك ــم الـ ـ ـغ ـ ــراء
فـ ـ ـ ــي عـ ـ ـ ـ ــدد يـ ـ ـ ـ ــوم اإلث ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــن رق ـ ــم
 3255ت ــاري ــخ  2017/8/21فــي
الصفحة الــراب ـعــة ،تـحــت عـنــوان
«مـ ـسـ ـتـ ـقـ ـبـ ـلـ ـي ــون» ل ـ ـل ـ ـحـ ــريـ ــري:
ص ـ ــالـ ـ ـح ـ ــت كـ ـ ـ ــل الـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ــاس ...إال
جمهورك! على لسان الصحافية
ميسم رزق ،كــامــا منسوبًا إلـ ّـي
في العشاء التكريمي الذي جرى
ل ـل ــرئ ـي ــس ال ـ ـحـ ــريـ ــري فـ ــي ب ـل ــدة
الشبانية مــن قبل عضو اتحاد
الـعــائــات البيروتية املـحــامــي أ.
حسن كشلي.
إنـنــي إثـبــاتــا للحقيقة لـيــس إال،
أق ـ ــول «إن هـ ــذا الـ ـك ــام مختلف
ـار مـ ــن ال ـص ـحــة
ت ـم ــام ــا وه ـ ــو ًع ـ ـ ـ ٍ
جملة وتفصيال وال أساس له ،ال
من قريب وال من بعيد».
مــع شـكــري وتـقــديــري لتعاونكم
واستجابتكم
د .خالد قباني

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.

في الواجهة

حرب الجرود ُ 1و:2
بعض ما لم يقل عنها
رغم ان الحملة
العسكرية للجيش على
تنظيم «داعش» في جرود
رأس بعلبك ـ القاع توشك
على نهايتها ،بعد اجتيار
طريق المئة كيلومتر
دونما تقليل خطورة الجيب
المتبقي ،بيد ان ما سبقها
لم يكن اقل اهمية من
االنتصار المتوخى
نقوال ناصيف
حـ ـت ــى ع ـش ـي ــة اع ـ ـ ــان ال ـج ـي ــش ح ــرب
الـجــرود ـ ـ  2ضــد تنظيم «داع ــش» في
جـ ــرود رأس بـعـلـبــك ـ ـ الـ ـق ــاع ،ل ــم يكن
فــي االم ـكــان تـجــاهــل وط ــأة االش ــارات
التي تلقتها قيادته حيال معركة كان
قــد أعلن عــن التحضير لها قبل اكثر
م ــن اسـ ـب ــوع ع ـلــى ص ـف ــارت ـه ــا ،وش ــاع
الـ ـح ــدي ــث عـ ــن اح ـت ـم ــال ـه ــا فـ ــي االي ـ ــام
القليلة التي تلت اندالع حرب الجرود
ـ  1في عرسال في  21تموز.
لعل ابرز تلك االشارات اآلتي:
 1ـ ـ ـ ل ــو ل ــم ت ـقــع ح ــرب جـ ــرود عــرســال
وت ـخ ـلــص ال ــى م ــا اف ـضــت ال ـيــه بـطــرد
مسلحي «جـبـهــة ال ـن ـصــرة» ،ملــا بــدأت
حرب جرود رأس بعلبك ـ القاع .فرض
ح ــزب الـلــه ال ـحــرب االولـ ــى ،توقيتها،
ع ـل ــى االف ـ ــرق ـ ــاء ال ـل ـب ـن ــان ـي ــن جـمـيـعــا
وخـصــوصــا السلطة االجــرائ ـيــة وهــو
عضو فيها .ذهــب اليها بمفرده قبل
ان ي ـلــوح االمـ ــن ال ـع ــام ال ـس ـيــد حسن
نصرالله بأنه سيستكمل حرب جرود
رأس بـعـلـبــك ـ ـ الـ ـق ــاع اذا ل ــم ي ـســارع
الجيش الى قيادتها .هو بذلك وضع
السلطة السياسية امام احد خيارين
ال مـفــر مــن احــده ـمــا ،رم ــى فــي الــوقــت
نفسه الى فرض التوقيت املتزامن في
مــا جــرى فــي عــرســال ،ثــم فــي مــا جرى
في رأس بعلبك ـ القاع .فإذا الجيشان

اللبناني والسوري يخوضان معركة
واح ـ ــدة ض ــد ع ــدو واحـ ــد م ــن مقلبني
دونما تنسيق مباشر.
إال ان هذا التوقيت أنهى كذلك مفاعيل
قـ ـ ــرار س ـي ــاس ــي ل ــم ي ـك ــن خ ــاف ـي ــا عـلــى
ق ـيــادة الـجـيــش ،كـمــا عـلــى ح ــزب الـلــه،
كما على االفرقاء اللبنانيني اآلخرين،
كــان قــد قضى بمنع تنظيف الجرود
م ــن ت ـن ـظ ـي ـمــات م ـت ـط ــرف ــة .م ـ ّـي ــز ت ـيــار
املستقبل «االره ــاب ــي» فيها كتنظيم
«داعش» عن «غير االرهابي» كـ«جبهة
ال ـن ـصــرة» ،وظـلــت ه ــذه الجبهة حتى
االمـ ــس ال ـقــريــب ـ ـ ـ وق ــد ت ـك ــون ال ت ــزال
ك ــذل ــك فـ ــي حـ ـسـ ـب ــان الـ ـتـ ـي ــار وف ــري ــق
س ـي ــاس ــي ع ــري ــض ـ ـ ـ ت ــوص ــف بــأن ـهــا
فصيل من مناوئي الرئيس السوري
ونـظــامــه .وه ــي تبعًا لــذلــك تــدخــل في
ع ـ ــداد امل ـع ــارض ــة ال ـس ــوري ــة املـسـلـحــة
التي يقتضي تشجيعها ودعمها ،ما
ّ
حتم بقاءها في الجرود وتوفير صلة
وصل دائمة بينها ومخيمات عرسال
عبر طريق آمن من وادي حميد اليها.
استمر االمر كذلك في السنوات الثالث
املنصرمة الــى ان اقفله قائد الجيش
الـعـمــاد ج ــوزف عــون نهائيًا اسابيع
قبل حرب جرود عرسال.
اذذاك بـ ــات ال ـج ـي ــش ،ب ــان ــدالع حــرب
ال ـ ـ ـجـ ـ ــرود ـ ـ ـ ـ  ،1ام ـ ـ ـ ــام ق ـ ـ ـ ــرار ع ـس ـك ــري
بــاسـتـكـمــالـهــا ،وال ـس ـل ـطــة الـسـيــاسـيــة
ام ــام ق ــرار سياسي باللحاق بالقرار
العسكري .كــي تكون خالصة ذلــك ان
مــا لــم يفعله الجيش بعد  2آب 2014
ها هو ينجزه اليوم.

أرسل االميركيون
والبريطانيون رسائل:
ال تنسيق وتحفظ
عن التوقيت

 2ـ لم تكن القنوات الديبلوماسية ذات
الصلة املؤثرة بالجيش كاالميركيني
والبريطانيني ـ ذات االهتمام املباشر
ب ـم ـ ّـده ب ــامل ـس ــاع ــدات الـعـسـكــريــة ـ ـ ـ اقــل
اهتمامًا بمراقبة هذا املسار وتتبعه.
ابـ ـ ــرزت ت ـخــوف ـهــا م ــن ن ـش ــوء تنسيق
عـسـكــري بــن الـجـيــش الـلـبـنــانــي وكــل
مــن حــزب الـلــه والـجـيــش ال ـســوري في
م ـعــركــة ج ـ ــرود ع ــرس ــال ال ـت ــي فتحت
الباب على معركة جرود رأس بعلبك
ـ القاع.
كلتا السفارتني اثارتا عالمة استفهام
عن توقيت املعركة االولى ،ووجدتاها
من صنع حزب الله وسوريا ،ما جعل
توقيت املعركة الثانية متأثرًا بهذين
ال ـع ــام ـل ــن ،ك ــي تـ ـق ــوال ان حـ ــزب ال ـلــه
وسوريا استدرجا الحكومة اللبنانية
والجيش الــى املعركة الثانية .حملت
الـقـنــوات الديبلوماسية هــذه رسائل
شـ ـت ــى الـ ـ ــى رئـ ـي ــس الـ ـحـ ـك ــوم ــة سـعــد
ال ـح ــري ــري وقـ ـي ــادة ال ـج ـيــش وامل ــدي ــر
ال ـ ـعـ ــام ل ــام ــن ال ـ ـعـ ــام الـ ـ ـل ـ ــواء ع ـب ــاس
ابــراهـيــم املـفــاوض اللبناني الرسمي
في حرب جرود عرسال.
ٌ
بعض ما في هذه الرسائل ثالث:
ـ رفض مطلق ألي تنسيق بني الجيش
اللبناني وكل من حزب الله والجيش
السوري في معارك الجرود.
ـ ـ اعـتـقــادهـمــا ب ــأن الـجـيــش الـلـبـنــانــي
رب ـم ــا ي ـح ـتــاج الـ ــى م ــزي ــد م ــن الــوقــت
الستكمال عـتــاده وقــدراتــه واسلحته
لشن الحرب وكسبها في اسرع وقت،
رغـ ــم ت ــأك ـي ــد ال ـس ـف ــارت ــن ان تـصـفـيــة
ت ـن ـظ ـي ــم «داعـ ـ ـ ـ ــش» هـ ـ ــدف امـ ـي ــرك ــي ـ ـ
بريطاني حيوي ضــروري وال رجوع
عنه.
ـ ـ ـ ـ ـ ت ـ ــوفـ ـ ـي ـ ــر اوسـ ـ ـ ـ ـ ــع اجـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاع وطـ ـن ــي
عـ ـل ــى الـ ـجـ ـي ــش وم ـه ـم ـت ــه فـ ــي ض ــرب
التنظيمات ّاالرهابية من خالل خطة
اعالمية تحضر لها.
 3ـ منذ معركة الجرود ّ ،1
قدم الجيش
م ــا يـكـفــي م ــن الـتـطـمـيـنــات ملــراجـعـيــه
الــديـبـلــومــاسـيــن املـعـنـيــن وســواهــم،
عــن مــوقـفــه ح ـيــال مــا ك ــان ي ـجــري في
السلسلة الشرقية .لم يتوقف يومذاك،
وال في املعركة التالية «فجر الجرود»،

عن ترداده يوميًا تقريبًا ان ال تنسيق
بينه والـجـيــش الـســوري وح ــزب الله،
وال غـ ــرفـ ــة ع ـم ـل ـي ــات مـ ـشـ ـت ــرك ــة ،وال
ت ــواص ــل مـعـهـمــا .ق ــال اي ـضــا ان ــه غير
معني بما يدور في الحرب السورية،
وال شــأن لــه فــي الـصــراع الناشب بني
ال ـن ـظــام وم ـعــارض ـيــه ،بـيــد ان ــه معني
بــالـتــأكـيــد بـمـنــع وص ــول التنظيمات
االرهابية الى الداخل اللبنانية وهي
املهمة االساسية التي ناطها بنفسه
م ــذ اق ـف ــل ال ـط ــري ــق امل ـف ـتــوحــة م ــا بني

تقرير

«عجقة» لوائح في المتن :خلط األوراق في انتظار أيلول
ينتظر المتن الشمالي،
كما غيره من األقضية
والدوائر ،حسم التحالفات
االنتخابية ،وال سيما بين
التيار الوطني الحر والقوات
اللبنانية .وفيما ينتظر
المرشحون العونيون
شهر أيلول الذي سيحسم
مصيرهم مع إجراء المرحلة
الثالثة من االنتخابات الحزبية،
تظهر الوقائع المتنية
أربع لوائح مفترضة في
االنتخابات المقبلة

رلى إبراهيم
لم يعد اهتزاز «تفاهم معراب» خافيًا،
وك ــل امل ــؤش ــرات ال ـعــون ـيــة وال ـقــوات ـيــة
ت ــوح ــي بـ ــأن ال ـح ــزب ــن ي ـت ـج ـه ــان ،فــي
االن ـت ـخ ــاب ــات ال ـن ـيــاب ـيــة امل ـق ـب ـل ــة ،إل ــى
ت ـش ـك ـيــل ل ــوائ ــح م ـن ـف ـص ـلــة .مــرشـحــو
امل ــن ال ـش ـمــالــي ،م ــن ال ـط ــرف ــن ،بــاتــوا
ش ـبــه مـتـيـقـنــن بــأن ـهــم سـيـخــوضــون
االنـتـخــابــات متنافسني ،مهما حــاول
ع ـ ـ ّـراب ـ ــا الـ ـتـ ـف ــاه ــم ،الـ ـن ــائ ــب إب ــراهـ ـي ــم
كنعان ووزيــر اإلعــام ملحم رياشي،
رأب ال ـصــدع .وتـظـهــر ،حـتــى الـســاعــة،
ب ـ ــوادر أربـ ــع ل ــوائ ــح ف ــي ه ــذا الـقـضــاء
ال ــذي يمثله ال ـيــوم خـمـســة ن ــواب من
الـتـيــار الــوطـنــي الـحــر ونــائــب لكل من
ال ـط ــاش ـن ــاق وال ـك ـت ــائ ــب ،إض ــاف ــة إلــى
النائب ميشال املر.

العونيون ينتظرون أيلول
تشير مصادر المر إلى مصلحته في عدم التحالف مع التيار،
و الحفاظ على الحلف القديم مع الكتائب (هيثم الموسوي)

تـتــألــف الــائـحــة األول ــى مــن مرشحي
التيار الذي رست انتخاباته الداخلية
ف ــي ه ـ ــذه ال ـ ــدائ ـ ــرة ع ـل ــى  4مــرش ـحــن

موارنة (إبراهيم كنعان ،نبيل نقوال،
طــان ـيــوس حـبـيـقــة وإب ــراه ـي ــم امل ــاح،
عـلــى ال ـتــوالــي وف ــق نـتــائــج املرحلتني
األول ـي ــن م ــن االن ـت ـخــابــات الـحــزبـيــة)
وأرث ــوذك ـس ــي وكــاثــول ـي ـكــي .وينتظر
أن تـحـســم املــرح ـلــة األخ ـي ــرة م ــن هــذه
االنـتـخــابــات فــي أيـلــول املقبل مصير
هــؤالء .وتوضح مصادر التيار أن أي
تحالف مستقبلي مع الحزب القومي
أو غ ـيــره سـيـعـنــي اس ـت ـب ـعــاد الـحـلـقــة
األضعف ،أي املرشح الرابع ثم الثالث.
علمًا أن املصادر العونية تشدد على
التحالفات الكاملة ،ال «على القطعة»،
خ ـص ــوص ــا ف ــي م ــا ي ـت ـع ـلــق بــال ـحــزب
الـقــومــي ال ــذي يـتــوقــف الـتـحــالــف معه
فــي املــن الشمالي على التحالف في
دائرة الشمال.
في انتظار ذلــك ،يبقى كنعان ونقوال
من «الثوابت» ،على ما تشير مصادر
مـ ـق ــرب ــة مـ ــن رئـ ـي ــس ال ـ ـت ـ ـيـ ــار .فـ ـ ــاألول
ي ـت ـصــدر ك ــاف ــة االسـ ـتـ ـط ــاع ــات ،وهــو
مـ ــا ُي ـ ـعـ ــزى إل ـ ــى ح ــرك ـت ــه ال ـس ـيــاس ـيــة
ال ـ ـن ـ ـش ـ ـطـ ــة ،سـ ـ ـ ـ ــواء فـ ـ ــي لـ ـجـ ـن ــة املـ ـ ــال

واملوازنة النيابية ،أو على خط الجمع
بـ ــن الـ ـ ـق ـ ــوات وال ـ ـت ـ ـيـ ــار ،رغـ ـ ــم وجـ ــود
خصومات قد تؤثر عليه سلبًا في ما
يتعلق بــاألصــوات التفضيلية .فيما
ال ي ــزال نـقــوال يحتل املــرتـبــة الثانية،
رغم وقوفه ضد هيئة التيار في بلدته
خــال االنتخابات البلدية ،ومــا تردد
عن غضب قيادة التيار منهُ .
ويعزى
ذلــك إلــى قربه مــن الناخبني املتنيني،
خصوصًا الطبقة العاملة واملزارعني.
ع ـلــى امل ـق ـلــب األرث ــوذكـ ـس ــي ،ي ـت ـصـ ّـدر
وزي ـ ــر ال ـت ــرب ـي ــة الـ ـس ــاب ــق ال ـ ـيـ ــاس بــو
صعب غالبية االستطالعات الحزبية
واالن ـ ـت ـ ـخـ ــاب ـ ـيـ ــة .وه ـ ـ ــو تـ ـمـ ـك ــن ،وف ـق ــا
السـتـطــاع أج ــراه الـتـيــار فــي املرحلة
الـثــانـيــة مــن انـتـخــابــاتــه الـحــزبـيــة ،من
اقـ ـتـ ـح ــام ف ـئ ــة ال ـ ـ ـ ــ«ال أح ـ ــد» األص ـع ــب
اسـ ـتـ ـم ــالـ ـتـ ـه ــا ،وح ـ ـصـ ــد نـ ـح ــو %86
م ــن أص ـ ـ ــوات ه ـ ـ ــؤالء ،م ــا ُيـ ـع ـ ّـد خــرقــا
اسـتـثـنــائـيــا .وت ـك ـمــن نـقـطــة قــوتــه في
انـ ـفـ ـت ــاح ــه عـ ـل ــى م ـخ ـت ـل ــف األح ـ ـ ـ ــزاب
ورص ـ ـ ـيـ ـ ــده ال ـك ـب ـي ــر ل ـ ــدى ال ـج ـم ـه ــور
ال ـق ــوم ــي امل ـل ـت ــزم وغ ـي ــر امل ـل ـت ــزم .إلــى
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استقاالت في بلدية جبيل:

معركة حواط النيابية لن تكون نزهة

منذ ّ
قرر رئيس بلدية جبيل
السابق زياد حواط الترشح إلى
االنتخابات النيابية المقبلة،
القوات اللبنانية،
مدعومًا من ّ
بدأت األمور تتفلت من تحت
سيطرته« .ممانعة» قواتية
جبيلية له .معارضة فعلية
بدأت تتشكل لكشف «حقيقة
الوهم» .واستقاالت داخل
المجلس البلدي ،تمهيدًا
لمحاربته في أيار ٢٠١٨
ليا القزي

الجيش ارسل تطمينات ،وجعل القرار السياسي يلحق بالقرار العسكري (أ ف ب)

ال ـ ـجـ ــرود وم ـخ ـي ـم ــات الـ ـن ــازح ــن فــي
ع ــرس ــال .ش ــدد ال ــى ذل ــك عـلــى تمسكه
بالتعاون مع الغرب في ّ
مده بالسالح
واالم ـك ــان ــات الـعـسـكــريــة امل ـت ـطــورة ما
دام ي ـخــوض وإي ـ ــاه مـعــركــة مشتركة
في مواجهة االره ــاب .في ذلــك طمأنة
رئيسية الــى ان ســاح الغرب هو بني
ايدي الجيش وهو َمن يستخدمه.
لـكــن ال ـجــانــب غـيــر املـعـلــن ف ــي مــوقــف
الجيش ـ وهو ليس ّ
سريًا بالضرورة
ولـ ـ ـ ــم ي ـ ـكـ ــن ك ـ ــذل ـ ــك وال م ـخ ـف ـي ــا ـ ـ ـ ـ ان

العمليات العسكرية على االرض هي
التي تحدد مسار الحرب ونتائجها،
وهي التي تفرض وقائعها وتطورها
والـ ـخـ ـي ــارات ال ـت ــي تـحـتـمـهــا م ــن اجــل
املحافظة على قــوى الجيش وامنها
وسالحها وعتادها.
ال ـ ــواض ـ ــح ان اطـ ـ ـ ــاق ق ــائ ــد ال ـج ـيــش
الـحـمـلــة الـعـسـكــريــة فـجــر  19آب كــان
ث ـمــرة تــوقـيــت عـسـكــري بـحــت لـكــل ما
يقتضي ان ينتظر حــرب ال ـجــرود ـ ـ 2
في ضوء املعطيات تلك كلها.

جانب بو صعب ،لم يحسم التيار وال
الـنــائــب غـســان مخيبر أمــرهـمــا بعد،
سواء عبر انضمام األخير إلى الئحة
التيار أو إلى الئحة أخرى .مخيبر أكد
لـ«األخبار» أنه ال يزال عضوًا في تكتل
التغيير واإلص ــاح« ،ول ــم يـجـ ِـر حتى
الساعة أي نقاش انتخابي مع التيار،
في انتظار جالء نتائج االستطالع في
أيلول املقبل» .ولكن ،في كل األحــوال،
«أنا مرشح ،سواء كحليف للتيار ،أو
على الئحة أخرى .واألفضلية لحلفي
مــع الـتـيــار ،ول ــن أبـحــث عــن تحالفات
أخـ ـ ـ ــرى إال عـ ـن ــد افـ ـت ــراقـ ـن ــا ودراسـ ـ ـ ــة
األنسب لكلينا» .أما كاثوليكيًا ،فبات
شبه محسوم أن مرشح التيار عن هذا
املقعد سيكون الناشط إدي معلوف.
وعلى املقلب األرمـنــي ،تؤكد مصادر
الطاشناق أن حلفها مع التيار ثابت،
وسيكون للحزب مرشح على الالئحة
العونية.

سيحتم على القوات تشكيل الئحتها
ال ـخــاصــة .مــرشــح ال ـق ــوات ع ــن املقعد
املــارونــي إدي أبــي اللمع ينفي حسم
أمـ ــر ال ـت ـحــالــف أو االفـ ـ ـت ـ ــراق ،ويــؤكــد
ل ـ ـ ــ«األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» أنـ ـ ــه «مـ ــرشـ ــح ال ـ ـقـ ــوات
الــوحـيــد فــي ه ــذا ال ـق ـضــاء» ،مــا يعني
اسـ ـ ـتـ ـ ـبـ ـ ـع ـ ــاد ت ـ ــرشـ ـ ـي ـ ــح ري ـ ـ ــاش ـ ـ ــي ع ــن
املـقـعــد الـكــاثــولـيـكــي ،رغ ــم حـلــولــه في
املــركــز األول كــاثــولـيـكـيــا فــي مختلف
االسـ ـتـ ـط ــاع ــات .مـ ـص ــادر م ـق ــرب ــة مــن
الوزير تنفي حسم أمر عدم ترشيحه.
ول ـك ــن م ــن امل ـن ـط ـقــي ،ه ـن ــا ،أن تتبنى
ّ
لصب
ال ـقــوات مرشحًا حزبيًا واحـ ـدًا
ك ــل األص ـ ــوات الـتـفـضـيـلـيــة ملصلحته
ب ـس ـب ــب شـ ـ ــدة املـ ـن ــافـ ـس ــة املـ ــارون ـ ـيـ ــة.
ويشير أبــي اللمع إلــى أن الـقــوات «ال
تزال تدرس وضع تحالفاتها ولديها
خـ ـي ــارات عـ ــدة أح ــده ــا ال ـت ـحــالــف مع
م ـس ـت ـق ـلــن» .وامل ـس ـت ـق ـلــون ه ـن ــا ،على
مــا تــؤكــد امل ـص ــادر ،هــم رئ ـيــس حركة
«امل ـس ـت ـق ـلــون» رازي الـ ـح ــاج ،املــرشــح
عن املقعد املاروني وصاحب الرصيد
الخدماتي ،والكتائبي السابق ميشال

القوات والمستقلون؟
افـ ـت ــراق الـ ـق ــوات وال ـت ـي ــار ان ـت ـخــاب ـيــا،

بعدما تحولت بلدية مدينة جبيل ،منذ
« ،٢٠١٠مربط خيل» لرئيسها السابق
زي ــاد ح ــواط ،يــريــد األخ ـيــر أن ُيحولها
إلــى «دكــانـتــه» فــي معركته االنتخابية
امل ـق ـب ـل ــة .ي ــأب ــى أن يـسـتـقـيــل م ـن ـهــا مــن
دون أن ُي ّ
حدد من يكون رئيسًا ،ونائبًا
ُ
للرئيس ،وكيف تــوزع املهمات .منطق
ف ــرض األشـ ـخ ــاص وإسـ ـق ــاط الـ ـق ــرارات
على أعضاء املجلس البلدي الـ ،١٨رفضه
ثالثة منهمّ ،
وأدى إلــى استقالتهم من
البلدية ،وهم :نائب الرئيس أيوب برق
وم ـي ـش ــال ق ــوي ــق (ي ـن ـت ـم ـيــان إلـ ــى حــزب
الكتائبّ ،
وقدما كتاب استقالتهما إلى
قائمقام جبيل باإلنابة نجوى سويدان
في  ٢١تموز املاضي) ،ونجوى باسيل
بييتون (زوج ــة سفير فرنسا السابق
ل ـ ــدى ل ـب ـن ــان دونـ ـي ــس ب ـي ـي ـت ــون) ال ـتــي
استقالت في  ٢١آب الجاري .وقد نشرت
ّ
بييتون كـتــاب استقالتها ال ــذي عللت
فيه أنها ترشحت إلى البلدية «ألساهم
ف ــي أن ت ـك ــون م ــدي ـن ــة ج ـب ـيــل ن ـمــوذجــا
ُ
لـيــس فـقــط فــي تنفيذ مـشــاريــع تحقق
نهضة اجتماعية واقتصادية للمدينة،
بل أيضًا في بناء حكم محلي يؤسس
لنمط متجدد في إدارة املرافق العامة،
م ـب ـنــي ع ـل ــى املـ ـم ــارس ــة الــدي ـم ـقــراط ـيــة
املـ ـن ــزه ــة عـ ــن الـ ـت ــدخ ــات الـ ـت ــي ت ـخــدم

تسعىّ القوات
إلى ضم مستقلين،
فيما يعمل المستقلون
على الئحة منفردة

مكتف عن املقعد الكاثوليكي ،رغم أن
املقربني منه ينفون فرضية ترشحه
مع القوات.

الفخ الكتائبي
الــائ ـحــة الـكـتــائـبـيــة فــي امل ــن يــرأسـهــا
ّ
الجميل الذي يفترض أن
النائب سامي
يعيد نسج تحالف انتخابي مع النائب
ميشال املر كما في  ،2009وفقًا ملصادر
الطرفني .مصادر املر تؤكد أن مصلحة
األخ ـي ــر ف ــي ع ــدم الـتـحــالــف م ــع الـتـيــار
إل ــى جــانــب ب ــو ص ـعــب ،إذ سينعكس
وجــودهـمــا فــي الــائـحــة نفسها سلبًا
على «أبو الياس» ،خصوصًا أن التيار
لـ ــن يـ ـك ــون ض ــام ـن ــا ال ـ ـفـ ــوز ب ـمـقـعــديــن
أرث ــوذك ـس ـي ــن ف ــي ال ـق ــان ــون الـنـسـبــي.

املصالح الخاصة قبل العامة» .وبعد أن
ّ
اعتقدت أن «العهد األول جعل أعضاء
املجلس البلدي يختبرون العمل ضمن
فريق ويكتشفون مكامن قــوة البعض
ومكامن ضعف البعض اآلخر (…) وأن
تلك التجربة ستعطي شرعية في تولي
املـنــاصــب انـطــاقــا مــن ال ـتــزام كــل عضو
امل ـه ــام ال ـتــي ق ــام ب ـهــا وامل ـش ــاري ــع الـتــي
اقترحها أو حققها أو تــابـعـهــا»ّ .
تبني
ّ
لها أنــه بعد استقالة حـ ُـواط من رئاسة
البلدية أصبح الواقع املستجد «مبنيًا
ع ـلــى الـ ـت ــوازن ــات الـتـقـلـيــديــة الـضـيـقــة،
وع ـل ــى ال ـع ــاق ــات الـشـخـصـيــة لتسليم
السلطة ،وعلى اللجوء إلــى التسويات
إلقـ ـن ــاع األفـ ـ ـ ــراد ،وك ــذل ــك ع ـلــى اع ـت ـمــاد
املنطق الذكوري الذي يحصر املناصب
في الرجال فقط».
بــدأت الخالفات داخــل املجلس البلدي
ُ
الجبيلي تطفو مع حسم حواط موقعه
ال ـس ـي ــاس ــي واس ـت ـق ــال ـت ــه م ــن ال ـب ـلــديــة.
ُ
ت ـحـ ّـدد م ـ ّصــادر فــي جبيل املـشـكـلــة مع
حــواط ّ بأنه «يريد البلدية ُملكًا له في
حني أننا نريدها في خدمة الجميع».
ت ـعــود امل ـص ــادر إل ــى ان ـت ـخــابــات الـعــام
املـ ــاضـ ــي حـ ــن «ت ـ ـقـ ـ ّـدم األخ ـ ـ ـ ــوان زيـ ــاد
ونبيل حــواط بطلبي ترشيحهما إلى
ال ـب ـلــديــة .تـكـتـمــا ح ــول تــرش ـيــح نـبـيــل،
وكـ ــانـ ــت خ ـط ـت ـه ـمــا أن يـ ـك ــون األخ ـي ــر
رئـيـســا لـلـبـلــديــة وي ـت ـفــرغ زي ــاد للعمل
الـ ـنـ ـي ــاب ــي» .لـ ــم يـ ـك ــن أح ـ ـ ـ ٌـد فـ ــي حـيـنــه
ق ــد ق ـ ـ ّـرر خـ ــوض م ـع ــرك ــة ح ـق ـي ـق ـيــة فــي
ّ
«البلدية» ضـ ّـد ح ــواط ،لذلك اعتبر أن
األم ـ ـ ــور س ـت ـك ــون م ـح ـســومــة لـشـقـيـقــه.
ومـ ــع ان ـك ـش ــاف تــرش ـيــح ص ـهــر رئـيــس
الجمهورية السابق ميشال سليمان،
«مــارســت الكتائب وال ـقــوات اللبنانية
وش ـخ ـص ـيــات جـبـيـلـيــة ض ـغــوطــا ملـنــع
ّ
ذل ـ ــك ،م ــن م ـن ـطـلــق أن ال ـب ـلــديــة لـيـســت
ّ
لـهـمــا حــتــى ُي ـق ــررا مــن دون اسـتـشــارة
أح ــد مــن سـيـتــرأسـهــا» .وت ـحــت تهديد
«تشكيل الئحة أخــرى ،وفــرط التوافق
بــن ح ــواط وال ـق ــوات والـكـتــائــب ،تـقـ ّـدم
نبيل في  ١٦أيار  ،٢٠١٦بطلب الرجوع
عـ ــن الـ ـت ــرشـ ـي ــح» .وق ـ ــد ُسـ ـ ّـجـ ــل ال ـط ـلــب
ال ــذي يحمل تــوقـيــع الـقــائـمـقــام نجوى
سويدان تحت الرقم املتسلسل  /٧ب.
نـجــح زيـ ــاد حـ ــواط ف ــي وج ــه منافسته

فيما ،من جهة أخرى ،هناك من يرى أن
ّ
سيعوم
ترشح املر إلى جانب الجميل
األخ ـي ــر ال ــذي سيستفيد م ــن أص ــوات
األول لرفع رصيد الئحته التي ّ
ترجح
الــدراســات حتى اآلن أنها لــن تتجاوز
الحاصل االنتخابي الواحد .وبالتالي
سيخسر املــر مقعده لعدم قدرته على
ّ
الجميل فــي األصــوات
منافسة سامي
التفضيلية .علمًا أن املرشح عن املقعد
امل ــارون ــي الـ ــذي س ـبــق أن تــرشــح على
ّ
الجميل في االنتخابات السابق
الئحة
ســرك ـي ــس س ــرك ـي ــس ،ل ــم ي ـح ـســم أم ــره
حتى الساعة .ومن املفترض أن يشكل
إض ــاف ــة ع ـلــى ال ــائ ـح ــة ط ـب ـقــا ل ــأرق ــام
العالية التي ينالها في االستطالعات.
إال أن املقربني منه يؤكدون تريثه وعدم
رغبته في لعب دور الشماعة إليصال
غيره على حسابه املالي واالنتخابي.
وال يستبعد هؤالء فرضية ترشحه مع
القوات هذه املرة.

«القوة الثالثة»
ف ـ ــي خـ ـض ــم االن ـ ـق ـ ـسـ ــام ال ـس ـي ــاس ــي

كلود مرجي ،لدورة ثانية« ،وارثًا» معه
منذ ال ــ« ٢٠١٠اتفاقًا مع حــزب الكتائب
بأن يكون أيوب برق نائبًا للرئيس ،وإذا
قـ ّـرر حــواط االستقالة من أجــل النيابة،
تــؤول الــرئــاســة إلــى ب ــرق» .االتـفــاق كان
«أخــاق ـيــا وشـفـهـيــا» ،بحسب املـصــادر
ُ
الجبيلية التي شاركت في وضعه .بعد
استقالته ،حاول حواط طرح «إمكانية
ت ـقــاســم املـ ــدة ال ـبــاق ـيــة م ــن ال ــوالي ــة بني
ب ــرق وزعـ ـ ــرور ،عـلــى أن يـتــولــى األخـيــر
أول سنتني ونـصــف» .رفضت الكتائب
الـعــرض« ،وق ــرر حــواط نفض يديه من
ً
االتـ ـف ــاق ،ق ــائ ــا ب ــوض ــوح إن ــه يــريــد أن
ُ
تترك البلدية له ،حتى يتمكن من خدمة
ال ـ ـنـ ــاس» .أراد اإلتـ ـي ــان «دي ـم ـقــراط ـيــا»
بأحد املقربني منه ُليمارس من خالله
ّ
مهماته كرئيس ظــل .حصل االحتكاك
م ـ ــع م ـم ـث ـل ــي الـ ـكـ ـت ــائ ــب ف ـ ــي الـ ـبـ ـل ــدي ــة،
اللذين قــررا االستقالة قبل ساعات من
«تعيني» وســام زع ــرور رئيسًا للبلدية
في  ٢١تموز.
يـ ـ ـ ــوم حـ ـصـ ـل ــت املـ ـشـ ـكـ ـل ــة بـ ـ ــن حـ ـ ــواط
والكتائب ،كانت بييتون مــن األعضاء
الــذيــن «وق ـف ــوا إل ــى جــانــب ب ــرق بـجــرأة
تميزت بها عن غيرها .وحتى يمتص
ح ــواط اع ـتــراض ـهــا ،وع ــده ــا ب ــأن تـكــون
هي نائبة الرئيس في املرحلة املقبلة».
لم يكن حواط جديًا في عرضه .إذ منذ
ال ـب ــداي ــة ك ــان يـعـمــل ع ـلــى «ت ــواف ــق بني
ج ــول ـي ــان زغ ـي ــب (ي ـت ـس ـلــم م ــرك ــز نــائــب
الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ل ـس ـن ـت ــن ونـ ـ ـص ـ ــف) ورال ـ ـ ــف
ص ـل ـي ـبــا (ي ـت ـس ـلــم امل ــرك ــز ف ــي الـسـنـتــن
والـنـصــف األخـيــرتــن مــن ال ــوالي ــة)» .إذ
ّ
إن الــرج ـلــن يـنـتـمـيــان إل ــى اثـنـتــن من
أك ـب ــر ال ـع ــائ ــات الـجـبـيـلـيــة ال ـت ــي يــريــد
االستفادة من أصواتها.
االتفاق على منصب الرئيس وافق عليه
مـعـظــم األعـ ـض ــاء ،بــاسـتـثـنــاء بـيـيـتــون.
االعتراضية داخل بلدية جبيل
الحركة ُ
ليس من املــرجــح أن تتوسع مروحتها
ّ
أكثر من ذلك .ولكن األكيد أن «الفاوالت»
التي بــدأ حــواط بارتكابها ،وانكشاف
ح ـق ـي ـقــة «ال ـ ـبـ ــروبـ ــاغ ـ ـنـ ــدا» الـ ـت ــي نـجــح
فــي بنائها لنفسه عـلــى م ـ ّـر الـسـنــوات،
واملعارضة الحقيقية التي بــدأت تكبر
ضـ ـ ـ ـ ّـده ،لـ ــن ت ـج ـع ــل م ـس ـي ــرت ــه ُم ــرش ـح ــا
للنيابة سهلة.

الـ ـح ـ ّ
ـاد ال ـ ــذي ي ـخ ـيــم ع ـلــى ال ـص ــورة
االن ـت ـخ ــاب ـي ــة ،ه ـن ــاك م ــن املـسـتـقـلــن
مــن يـتـحــدث عــن «الــائـحــة الثالثة»
أو «الـ ـق ــوة ال ـثــال ـثــة ال ـت ــي ال تـتـلـقــى
ً
ت ـم ــوي ــا س ـع ــودي ــا أو إي ــرانـ ـي ــا ،بــل
تـعـتـمــد ع ـلــى ج ـهــدهــا الـشـخـصــي».
وي ـ ـت ـ ـقـ ـ ّـدم ه ـ ـ ــؤالء م ـك ـت ــف وال ـ ـحـ ــاج،
رغــم قربهما السياسي من القوات،
وح ــدي ــث مـ ـع ــراب ع ــن رغ ـب ـت ـه ــا فــي
ضـ ـمـ ـهـ ـم ــا إل ـ ـ ـ ــى الئ ـ ـح ـ ـت ـ ـهـ ــا .ك ــذل ــك
يـعـتــزم ح ــزب «سـبـعــة» الــدخــول في
الئحة مستقلة بعيدًا عن العائالت
ال ـس ـي ــاس ـي ــة واألحـ ـ ـ ـ ــزاب وورثـ ـتـ ـه ــا.
ويـ ـق ــول أحـ ــد مــرش ـحــي الـ ـح ــزب عــن
املقعد األرثوذكسي جورج رحباني،
لـ «األخبار» إن الحزب «منفتح على
الجميع ،باستثناء املــوجــوديــن في
السلطة حاليًا واملمددين ألنفسهم».
وأك ــد أنــه سـيـكــون هـنــاك مرشحون
ّ
غيره من الحزب الــذي يتطلع «إلى
الئحة مستقلة من ثمانية أشخاص
قوامها املجتمع األهلي املتني وكل
الذين يدورون في فلكه».
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مجتمع وإقتصاد
تقرير

سالمة يطلق «هندسة مالية» جديدة
وزير المال لـ«األخبار» :لسنا معنيين بخطوات مصرف لبنان األحادية
محمد زبيب
عمم مصرف لبنان ،أمس ،على جميع
املـ ـ ـص ـ ــارف واملـ ــؤس ـ ـسـ ــات امل ــالـ ـي ــة أن
بإمكانها "أن تستفيد مــن تسهيالت
بــال ـل ـيــرة الـلـبـنــانـيــة ب ـفــائــدة  ،٪2في
م ـق ــاب ــل إي ـ ــداع ـ ــات ب ـ ــال ـ ــدوالر طــوي ـلــة
األج ـ ـ ــل ل ـ ــدى مـ ـص ــرف ل ـب ـن ــان (ال ـح ــد
األدن ـ ـ ـ ــى الس ـت ـح ـق ــاق ـه ــا  5س ـ ـنـ ــوات)،
ُ
بشرط أن تستخدم في شــراء سندات
خزينة بالليرة من السوق األولية أو
الثانوية".
الترجمة العملية لهذا التعميم تعني
أن كل مصرف يــودع أو يجدد ودائــع
ً
بالدوالر ( 100مليون دوالر مثال) لدى
مـصــرف لـبـنــان ،بــإمـكــانــه أن يستفيد
فـ ــي املـ ـق ــاب ــل مـ ــن ق ـ ــرض ب ــال ـل ـي ــرة مــن
مـصــرف لبنان بالقيمة نفسها (150
ً
مـلـيــار ل ـيــرة م ـثــا) ب ـفــائــدة  %2فـقــط،

التعميم الجديد
يسمح للمصارف
بتحقيق ربح قد
يصل الى أكثر
من  %12على
كل دوالر (هيثم
الموسوي)

ومن ثم يعيد توظيف هذا القرض في
سـنــدات الخزينة ال ـصــادرة عــن وزارة
املال (الدين العام) بفائدة  %7تقريبًا.
بهذه اآللية ،سيحقق املصرف املشارك
في العملية الجديدة ربحًا مزدوجًا،
األول م ـ ــن الـ ـ ـف ـ ــائ ـ ــدة عـ ـل ــى ودائ ـ ـعـ ــه
بالدوالر لدى مصرف لبنان ،والثاني
من فارق الفائدة على القرض بالليرة
بـ ـع ــد إعـ ـ ـ ـ ــادة ت ــوظـ ـيـ ـف ــه ف ـ ــي سـ ـن ــدات
ال ـخ ــزي ـن ــة ،أي أن املـ ـص ــرف سيحقق
رب ـح ــا ق ــد ي ـص ــل الـ ــى أك ـث ــر م ــن %12
(تبعًا لالستحقاقات) على كل دوالر
يودعه أو يجدد إيداعه لدى مصرف
لبنان!

وزير المال غير موافق
ع ـم ـل ـيــا ،ن ـحــن أم ـ ــام "ه ـن ــدس ــة مــال ـيــة"
جــديــدة يطلقها مـصــرف لـبـنــان ،كما
فـعــل بــن ح ــزي ــران وك ــان ــون األول من

ّ
تستمر الدولة ّ
ّ
تحقيق
المعنية ،بتجاهل احتجاز عشرات اللبنانيين والسوريين العاملين
اللبنانية ،من خالل أجهزتها وإداراتها
ّ
ّ
لشركة «خليفة لنقل المواشي» والمسجلين لديها ،في عرض البحر في تركيا ،منذ  20يومًا ،جراء حجز الباخرة الموجودين
تحولت إلى مأساة ّ
مالية تعاني منها الشركة .هذه الحال ّ
على متنها نتيجة مشكالت ّ
إنسانية يدفع ثمنها ّ
العمال
ّ
المهددون بحياتهم ّ
وصحتهم

ّ
«محتجزون» في بحر تركيا
ال
عم
ّ
الدولة تصم أذنيها!
فيفيان عقيقي ــ داني األمين
ً
 39عامال لبنانيًا وسوريًا محجتزين
ف ــي عـ ــرض ال ـب ـح ــر ،ق ـب ــال ــة ال ـش ــواط ــئ
ّ
التركية ،منذ  20يومًا ،على منت باخرة
«الوردة» التابعة لشركة «خليفة لنقل
ّ
املسجلة في وزارة األشغال
املواشي»،
ّ
اللبنانية ،ويــرزح هؤالء تحت
والنقل
وط ـ ـ ــأة أوض ـ ـ ـ ــاع إنـ ـس ــان ـ ّـي ــة وص ـح ـ ّـي ــة
مــأسـ ّ
ـويــة ،إذ شــارفــت امل ــواد الـغــذائـ ّـيــة
ال ـتــي بـحــوزتـهــم عـلــى االن ـت ـهــاء ،فيما
ّ
اللبنانية تعيش فــي غيبوبة
الــدولــة
تـ ـ ّ
ّ
ـامـ ــة ،وكـ ـ ــأن م ـس ــؤول ــي ــة مــواط ـن ـي ـهــا
ّ
العالقني في البحر والعمال السوريني
ّ
املسجلني لديها ال تقع على عاتقها.
وي ـع ــود ال ـس ـبــب ف ــي اح ـت ـجــازهــم إلــى
األزمة ّ
املالية التي تعاني منها الشركة
املدينة ملجموعة من املصارف ،وهو ما
ّأدى ،بحسب العاملني على الباخرة
ال ــذي ــن ت ــواص ـل ــت م ـع ـهــم «األخ ـ ـبـ ــار»،
إلـ ــى «ت ـن ـف ـيــذ أمـ ــر ح ـج ــز ع ـل ـي ـهــا عـنــد
ّ
ّ
التركية،
اإلقليمية
دخولها إلى املياه
منذ  20يــومــا ،وتاليًا منعهم مــن قبل
وكيل الباخرة (الـشــركــة) مــن الخروج
ّ
خوفًا
مــن الـبــاخــرة إل ــى ال ـبــر الـتــركــيّ ،
م ــن إل ـ ــزام ال ـشــركــة بــدفــع املـسـتـحــقــات
املترتبة عليها من جهة ،وتفاديًا ألي
ّ
حقوقية قد تترتب عليها من
مشكالت
ّ
البحارة على
ادعاء
نتيجة
أخرى
جهة
ّ
الشركة التي لم تدفع مستحقاتهم منذ
أكـثــر مــن سـنــة ،مــا ّأدى إلــى حرمانهم
ّ
حقوقهم ّ
واالجتماعية».
املالية
ّ
ّ
تعثر الشركة والبحارة يدفعون الثمن!
ت ـع ــود امل ـش ـك ــات ال ـت ــي ي ـعــانــي منها
العاملون على بــواخــر شركة «خليفة
لنقل املــواشـ ّـي» إلــى أكـثــر مــن سنتني،
نـتـيـجــة ت ـعــثــرات مــالـ ّـيــة تـعــانــي منها
الـشــركــة ّأدت إل ــى حــرمــانـهــم رواتـبـهــم

ّ
املالية ،وترتيب ديون
ومستحقاتهم
على عاتق الشركة لبعض املـصــارف،
وه ــو م ــا ّأدى إل ــى اح ـت ـجــازهــم قـسـرًا
فــي تــركـيــا ،واحـتـجــاز عـشــرات ّ
العمال
غ ـيــرهــم ع ـلــى م ــن ب ــاخ ــرت ــن أخــريــن
ت ــابـ ـعـ ـت ــن لـ ـلـ ـش ــرك ــة ن ـف ـس ـه ــا ق ـب ــال ــة
ّ
البرازيلية.
السواحل
ّ
ب ـح ـســب مـ ـص ـ ّـادر م ـص ــرف ــي ــة ،تـعــانــي
الشركة من تعثر مالي ّأدى إلى حجز
مـجـمــوعــة م ــن ال ـبــواخــر الـتــابـعــة لـهــا،
نتيجة امتناعها عــن تسديد الــديــون
املـ ـت ــرتـ ـب ــة ع ـل ـي ـه ــا ،وذلـ ـ ـ ــك بـ ـع ــد فـشــل
ّ
عمليات توسيع األع ـمــال الـتــي قامت

احتجاز ّ
العمال قسري
ومخالفات الشركة
ال يجوز أن يدفع
ثمنها العامل

بها .فيما تفيد أوســاط العاملني بأن
«ص ــاح ــب ال ـش ــرك ــة هـ ــرب م ــع شـقـيـقــه
واب ـن ــه إل ــى ه ـن ـغــاريــا ،بـعــدمــا وصـلــت
ال ــدي ــون امل ـتــرت ـبــة عـلـيــه إل ــى ن ـحــو 30
مليون دوالر أمـيــركــي ،وهــو مــا دفعه
إلـ ــى ت ــأس ـي ــس ش ــرك ــة جـ ــديـ ــدة ،ون ـقــل
ّ
ملكية ثالث بواخر إليها إلبعادها عن
ّ
تداعيات األزمة املالية التي تالحقه».
تفيد مصادر إدارة الشركة في اتصال
معها إل ــى أنـهــا «ت ـمـ ّـر ب ـظــروف ّ
مالية
صعبة قـيــد املـعــالـجــة ،وه ـنــاك بــواخــر

م ــره ــون ــة لـ ـلـ ـمـ ـص ــارف» ،م ـش ـي ــرة إل ــى
أن «وض ــع الـعـ ّـمــال عـلــى مــن الـبــاخــرة
ّ
ّ
جيد وليس مأسويًاّ ،وكل متطلباتهم
مــؤم ـنــة ،وع ـنــدمــا ت ــوق ــع ال ـشــركــة عقد
ّ
شحن جديدًا تحل مشكلة حجزهم».
وضع إنساني مأسوي
ي ـ ــروي أحـ ــد ال ـعــام ـلــن ع ـلــى ال ـبــاخــرة
لـ ــ«األخـ ـب ــار» ال ــوض ــع امل ــأس ــوي ال ــذي
ي ـع ــان ــون م ـن ــه «لـ ـك ــون ك ـم ـي ــات املـ ــواد
ّ
الغذائية شارفت على االنتهاء ،وكذلك
دواء اإلنسولني الذي يتناوله مرضى
ً
الـ ـسـ ـك ــري ب ـي ـن ـه ــم ،ف ـ ـضـ ــا عـ ــن مـ ــادة
ّ
امل ــازوت ،وهــو ما يشكل خطورة على
ّ
حياة الـعـ ّـمــال املحتجزين وصحتهم،
وكذلك على سالمة املالحة في البحر
نـتـيـجــة ان ـط ـفــاء أن ـ ــوار ال ـب ــاخ ــرة الـتــي
س ـت ـص ـب ــح م ـ ـصـ ــدر خـ ـط ــر ل ـل ـب ــواخ ــر
ال ـ ـعـ ــابـ ــرة األخ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى» ،وي ـ ـتـ ــابـ ــع« :م ــن
امل ـف ـت ــرض ع ـلــى ص ــاح ــب ال ـب ــاخ ــرة أو
وك ـي ـل ـهــا ت ــأم ــن م ـس ـت ـلــزمــات عـيـشـنــا
ّ
على منت الباخرة ،إل أنهم يمتنعون
عــن ذل ــك ،ويمنعوننا مــن ال ـنــزول إلى
البر خوفًا من أن ّ
ّ
ندعي عليهم ،علمًا
أن ـنــا أي ـضــا ال نـمـلــك ثـمــن نــزولـنــا إلــى
الـ ـب ـ ّـر ،ل ـكــون ـنــا م ــوج ــودي ــن ف ــي عــرض
البحر على بعض أميال من الشاطئ،
وذل ــك نـتـيـجــة ع ــدم دف ــع مستحقاتنا
امل ــال ـ ّـي ــة م ـنــذ أك ـث ــر م ــن س ـن ـتــن ،وهــو
األمــر الــذي اضطرنا إلى ركــوب البحر
في هــذه الرحلة بعدما وعــدونــا بدفع
مـسـتـحـقــاتـنــا ف ــي ح ــال إن ـجــازنــا هــذه
الشحنة».
ّ
الوضع ،إل أن أجهزة الدولة
رغم هذا
ّ
ّ
اللبنانية تـغــض ال ـطــرف عــن متابعة
م ـش ـك ـل ـت ـه ــم ،يـ ـق ــول الـ ـع ــامـ ـل ــون إن ـه ــم
مرات ّ
اتصلوا ّ
عدة باملدير العام للنقل
ال ـبــري وال ـب ـحــري فــي وزارة األش ـغــال
ّ
العامة والنقل ،عبد الحفيظ القيسي،

ّ
«إل أنــه ال يـ ّ
ـرد على اتصاالتنا ،فيما
أفــدنــا ب ــأن عـقــود عملنا ضــائـعــة رغــم
وجود نسخ لدينا عنها .كذلك اتصلنا
ب ــأصـ ـح ــاب ال ـ ـبـ ــاخـ ــرة دون ن ـت ـي ـجــة،
وباالتحاد الدولي ّ
لعمال النقل ()ITF
ال ـ ــذي ل ــم يـ ـح ـ ّـرك ســاك ـنــا واعـ ـت ــذر عن
عــدم مساعدتنا ،باعتبار أن الباخرة
محجوزة ألحد املصارف .فيما وعدنا
القنصل اللبناني في تركيا بتحريك
ال ـق ـض ـي ــة وال ـ ـتـ ــواصـ ــل مـ ــع امل ـع ـن ـيــن،
لكون مطلبنا الوحيد راهنًا هو نقلنا
إلــى بـيــروت ،لكون ال عالقة لنا بأزمة
الشركة ّ
املالية مع املصارف».
ّ
الدولة في غيبوبة إرادية
تـقـبــع ال ــدول ــة الـلـبـنــانـ ّـيــة ف ــي غيبوبة
ّ
ّ
للتهرب من مسؤوليتها تجاه
إراديــة،
م ــواط ـن ـي ـه ــا املـ ــوجـ ــوديـ ــن فـ ــي ع ــرض
ّ
البحر ،وللعاملني السوريني املسجلني
لديها .وأمام هذه الحالة ،يبقى ّ
العمال
ه ــم الـحـلـقــة األضـ ـع ــف ،ل ـك ــون الـحـجــز
ـادي املـفــروض على الباخرة ّ
امل ـ ّ
تحول
إل ـ ــى ح ـج ــز ح ــري ـت ـه ــم أي ـ ـضـ ــا ،وس ـلــب
إرادت ـه ــم وحــرمــانـهــم أب ـســط حقوقهم
ّ
اإلنسانية.
ي ـ ـقـ ــول امل ـ ــدي ـ ــر الـ ـ ـع ـ ــام ل ـل ـن ـق ــل الـ ـب ــري
والـ ـ ـبـ ـ ـح ـ ــري ف ـ ــي وزارة الـ ـنـ ـق ــل ع ـبــد
الحفيظ القيسي ،إن «املــديـ ّ
ـريــة قامت
سـ ـ ـل ـ ــت كـ ـتـ ـب ــا إل ــى
بـ ــواج ـ ـبـ ــات ـ ـهـ ــا ،وأر ّ
صاحب الباخرة لحثه على فـ ّـك حجز
ال ـبــاخــرة ودف ــع مـسـتـحـقــات العاملني
وتــأمــن متطلبات عيشهم ،وتسريع
ّ
التركية
هــذه املعامالت مــع السلطات
وال ـل ـب ـنــانـ ّـيــة» .وع ــن دور ال ـ ـ ــوزارة في
حماية مواطنيها بما يفرض تعاونها
م ــع وزارة ال ـخ ــارج ـ ّـي ــة الس ـت ـعــادتـهــم،
كـمــا وحـمــايـتـهــم بــوصـفـهــم مــواطـنــن
ويحملون إجازات عمل ّ
خاصة صادرة
ع ــن وزارة ال ـن ـق ــل ،ك ـمــا وأن ال ـبــاخــرة

مـسـ ّـجـلــة لــدي ـهــا أي ـض ــا ،يـ ـ ّ
ـرد الـقـيـســي
ً
قــائــا« :لقد قمنا بـ ُـاإلجــراءات الالزمة
وف ــق الـصــاحـيــات املـعـطــاة لـنــا ،وهــي
ّ
م ـتــاب ـعــة األم ـ ــر والـ ـح ــث ع ـلــى تـســريــع
املعامالتّ ،أما ّ
البحارة فهم معتادون
ال ـع ـيــش ع ـلــى م ــن الـ ـب ــواخ ــر ،ال ـت ــي ال
يمكنهم تركها من دون مالحني».
تحديد املسؤوليات
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الـعــام املــاضــي ،والـتــي وصلت كلفتها
ال ـ ــى أكـ ـث ــر مـ ــن  5.6مـ ـلـ ـي ــارات دوالر
ك ــأرب ــاح اسـتـثـنــائـيــة ف ــوري ــة ،حققتها
املصارف باإلضافة الى كبار املودعني.
ل ـي ــس مـ ـع ــروف ــا ب ـع ــد ح ـج ــم الـعـمـلـيــة
ال ـج ــديــدة وكـلـفـتـهــا ،إال أن رد الـفـعــل
األول جــاء مــن وزي ــر امل ــال علي حسن
خـلـيــل ،الـ ــذي صـ ـ ّـرح لـ ــ"األخـ ـب ــار" بــأنــه
لــن يقبل اسـتـعـمــال س ـنــدات الخزينة
الـ ـص ــادرة ع ــن وزارة املـ ــال ف ــي منتج
ّ
مركب يصدره مصرف لبنان ،وقال إن
"مصرف لبنان لم ّ
ينسق هذه العملية
م ــع وزارة املـ ـ ــال ،ولـ ــم ي ـجــر أي بحث
بينهما إلصدار هذا املنتج ،وبالتالي،
فـ ـ ــإن وزارة امل ـ ـ ــال غـ ـي ــر م ـع ـن ـي ــة ب ــأي
ّ
ال ـتــزامــات قــد يــرتـبـهــا م ـصــرف لبنان
لجهة إصدار سندات الخزينة بالليرة
ت ـت ـج ــاوز ب ــرن ــام ــج املـ ـ ـ ــزادات ال ــدوري ــة
امل ـع ـت ـمــد ل ـتــأمــن حــاجــات ـهــا لـتـمــويــل
عجز املوازنة العامة".

تعميم المكرمة على الجميع؟
عمليًا ،يأتي هــذا التعميم مصاحبًا
لـلـضـ ّـجــة الـكـبـيــرة ال ـتــي أث ــاره ــا ق ــرار
املـجـلــس امل ــرك ــزي مل ـصــرف لـبـنــان في
ج ـل ـس ـتــه األخـ ـ ـي ـ ــرة ( 17آب ،)2017

العملية الجديدة
تهدف إلى التغطية
على القرار المتعلق
ببنك البحر المتوسط

والقاضي بمنح بنك البحر املتوسط
تـسـلـيـفــات اسـتـثـنــائـيــة بـقـيـمــة 1000
مليار لـيــرة ،تـ ّ
ـدر عليه عــائـدًا سنويًا
إضـ ــاف ـ ـيـ ــا ب ـق ـي ـم ــة  60مـ ـلـ ـي ــار لـ ـي ــرة.
وب ـعــدمــا ظ ـه ــرت اع ـت ــراض ــات كـثـيــرة
على هذا القرار ،من جانب مسؤولني
ف ــي ال ــدول ــة وم ــن م ـص ــارف ع ـ ـ ّـدة ،ما
ج ـعــل ح ــاك ــم م ـص ــرف ل ـب ـنــان ري ــاض
سالمة يتصرف بارتباك ودفعه الى
محاولة طمس القرار وتمييع أهدافه
ال ـح ـق ـي ـق ـيــة ،وال س ـي ـمــا أنـ ــه يـنـطــوي
على تحميل جميع اللبنانيني كلفة

خسائر املساهم األكبر في بنك البحر
املـ ـت ــوس ــط ،رئـ ـي ــس ال ـح ـك ــوم ــة سـعــد
الـحــريــري ،املحققة خ ــارج لبنان :في
السعودية وتركيا وجـنــوب أفريقيا
تحديدًا.
وكــانــت "األخ ـبــار" قــد كشفت األسـبــوع
امل ــاض ــي ع ــن مــراس ـلــة م ــن ب ـنــك الـبـحــر
امل ـتــوســط ال ــى ح ــاك ــم م ـص ــرف لـبـنــان،
ع ـبــر ك ـت ــاب م ـ ــؤرخ ف ــي ،2017/7/18
يطلب فيه الحصول على  400مليون
دوالر مـ ــن م ـ ـصـ ــرف لـ ـبـ ـن ــان كـ ــأربـ ــاح
اس ـت ـث ـن ــائ ـي ــة إضـ ــاف ـ ـيـ ــة .وبـ ـ ـ ــرر طـلـبــه
ب ـحــاج ـتــه الـ ــى ت ـغ ـط ـيــة «ال ـت ـس ـه ـيــات
والـ ـق ــروض امل ـم ـنــوحــة لـبـعــض عـمــاء
امل ـ ـ ـصـ ـ ــرف ،وال ـ ـت ـ ــي ت ـت ـط ـل ــب ت ـك ــوي ــن
مــؤونــات بشكل تــدريـجــي خ ــال فترة
ع ـشــر سـ ـن ــوات» .واقـ ـت ــرح ال ـب ـنــك على
حاكم مصرف لبنان آلية محددة ملنحه
ه ــذه األربـ ــاح« ،ب ـصــورة استثنائية»،
عـبــر اس ـت ـبــدال «االحـتـيــاطــي اإللــزامــي
ب ــال ــدوالر األم ـي ــرك ــي مل ــدة  10س ـنــوات
بـشـهــادات إي ــداع مـصــدرة مــن مصرف
ل ـب ـنــان» .وأرف ـ ــق الـبـنــك طـلـبــه بــائـحــة
ّ
تضم  5مدينني كبار متعثرين ،كلهم
مرتبطون بشكل أو بآخر بالحريري،
هــم :شــركــة  OTASالـتــركـيــة ،مجموعة

مــن امل ـقــاولــن مــن الـبــاطــن ل ــدى شركة
«سعودي أوجيه» ،شركة  ،AGEشركة
 BEATAوشركة  CELL Cفي جنوب
أفريقيا.
ومع أن املجلس املركزي ملصرف لبنان
رفــض اآللـيــة املقترحة مــن بنك البحر
املـ ـت ــوس ــط ،إال أن ـ ــه ل ـب ــى ال ـط ـل ــب عـبــر
مـنــح بـنــك الـبـحــر املـتــوســط تسليفات
استثنائية بالليرة بفائدة منخفضة
ليعيد تــوظـيـفـهــا فــي ش ـه ــادات إي ــداع
ي ـ ـصـ ــدرهـ ــا م ـ ـصـ ــرف لـ ـبـ ـن ــان ب ـف ــائ ــدة
مرتفعة ،وبالتالي يحقق الربح الذي
يسعى إليه.
ب ـح ـســب مـ ـص ــادر م ـصــرف ـيــة مـطـلـعــة،
ف ــإن الـتـعـمـيــم ال ـجــديــد مل ـصــرف لبنان
يهدف الى التغطية على قراره املتعلق
ب ـب ـنــك ال ـب ـح ــر املـ ـت ــوس ــط ،وت ـص ــوي ــره
كــأنــه جــزء مــن عملية أوس ــع تفرضها
السياسة النقدية املعتمدة منذ زمن
بعيد ،وال سيما أن ميزان املدفوعات
عـ ــاد الـ ــى تـسـجـيــل عـ ـج ــوزات شـهــريــة
م ـت ـتــال ـيــة ،ب ـل ـغــت قـيـمـتـهــا ال ـتــراكـم ـيــة
فــي النصف األول مــن هــذا الـعــام نحو
مليار و 115.6مليون دوالر ،وذلك بعد
فائض تراكمي ظرفي تحقق في العام
املاضي ،ألول ّ
مرة منذ عام .2010

القيسيّ :
«البحارة معتادون العيش على متن البواخر التي ال يمكن تركها من دون مالحين» (أرشيف)

ّ
ت ـتــوزع املـســؤولـيــات فــي هــذه الحالة،
ب ـ ـح ـ ـسـ ــب رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس اتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاد الـ ـ ـع ـ ـ ّـم ـ ــال
لبنان ،كاسترو عبد
واملستخدمني في ُ
الله ،على «الشركة املفترض بها العمل
ّ
التركية إلخــراج ّ
عمالها
مع السلطات
م ـ ــن الـ ـ ــورطـ ـ ــة والـ ـتـ ـع ــوي ــض ع ـل ـي ـهــم،
ّ
وح ـ ــل م ـشــاك ـل ـهــا امل ــال ـ ّـي ــة ّالحـ ـق ــا ،كـمــا
ّ
على الــدولــة اللبنانية ممثلة ب ــوزارة

ّ
العامة والنقل املسؤولة عن
األشـغــال
هـ ــؤالء ال ـب ـ ّـح ــارة ال ــذي ــن لــدي ـهــم عـقــود
عـ ـم ــل م ـ ــن امل ـ ـف ـ ـتـ ــرض أن ـ ـهـ ــا ُم ـس ـج ـلــة
لديها (ال في وزارة العمل) ،وذلــك من
ّ
الخارجية
خــال الـتــواصــل مــع وزارة
ّ
واملـغـتــربــن امل ـســؤولــة عــن حـمــايــة كــل
ل ـب ـنــانــي ف ــي ال ـ ـخـ ــارج إلع ــادتـ ـه ــم إل ــى
لـبـنــان ،كــذلــك تـتــرتــب مـســؤولـ ّـيــة على

وزارة الـعـمــل (ول ــو أن ع ـقــود الـعـ ّـمــال
ّ
مسجلة لديها) ،لكونها
البحريني غير
ّ
املـ ـس ــؤول ــة ع ــن ك ـ ــل ع ــام ــل ف ــي ل ـب ـنــان
باعتبارهم ق ـ ّـوة عمل ولــديـهــم حقوق
ّ
الدولية
والتشريعات
وفــق الــدسـتــور ّ
التي تكفل هذا الحق ،وكذلك الحكومة
ال ـل ـب ـنــانـ ّـيــة مـجـتـمـعــة ل ـك ــون ال ـبــاخــرة
ل ـب ـن ــان ـ ّـي ــة ،ووف ـ ـ ــق الـ ـق ــوان ــن امل ــرع ـي ــة

ت ـعـ ّـد حـكـمــا م ــن األراضـ ـ ــي الـلـبـنــانـ ّـيــة،
ولـلـحـكــومــة سـلـطــة عليها ومـســؤولــة
ع ــن ح ـمــايــة امل ــوج ــودي ــن عـلـيـهــا وعــن
صـحـتـهــم وســام ـت ـهــم» ،وي ـش ـيــر عبد
ال ـلــه إل ــى أن «اح ـت ـجــاز ه ــؤالء الـعـ ّـمــال
ق ـســري ،ف ــإن ك ــان هـنــاك مــن مخالفات
على الشركة والـبــاخــرة ،فــا يجوز أن
يدفع ثمنها العامل».

لجان األهل في المدارس
الكاثوليكية :إلغاء منح
التعليم للمعلمين

فاتن الحاج
يضغط اتـحــاد املــؤسـســات التربوية الخاصة
ف ــي ل ـق ــاءات ــه م ــع امل ـس ــؤول ــن ب ــات ـج ــاه تجميد
تطبيق قــانــون سلسلة الــرتــب وال ــروات ــب على
املعلمني في املدارس الخاصة ،لسنة واحدة ،كي
يصار إلى إعــداد مشاريع قوانني تعيد النظر
بالحقوق املكتسبة للمعلمني ،ومنها التناقص
في ساعات التدريس ومنح التعليم املستحقة
ألبناء املعلمني والقانون  515الخاص بتنظيم
املوازنة املدرسية وتحديد األقساط املدرسية،
وف ـصــل الـتـشــريــع ب ــن الـقـطــاعــن التعليميني
الرسمي والخاصة وغيرها.
وتستخدم املدارس الخاصة بعض لجان األهل
في معركتها لقضم حقوق املعلمني ،إذ تقدم
ات ـحــاد لـجــان األه ــل فــي املـ ــدارس الكاثوليكية
في كسروان ـ الفتوح وجبيل باقتراح لتعديل
أحكام املادة السادسة من القانون ،1996/515
املتعلقة بتحديد املنح املدرسية ألفــراد الهيئة
التعليمية فــي املـ ــدارس ال ـخــاصــة .يــرمــي هــذا
االقـ ـت ــراح إل ــى إل ـغ ــاء ح ــق املـعـلـمــن ف ــي مــاك
املــدرســة الخاصة بتعليم أوالده ــم مجانًا في
املــدرســة نفسها واستبداله باملنحة املدرسية
املـقـطــوعــة ال ـتــي يـسـتـفـيــد مـنـهــا أفـ ــراد الهيئة
التعليمية ف ــي امل ـ ــدارس الــرسـمـيــة ع ــن تعليم
أوالدهـ ــم فــي املــدرســة الــرسـمـيــة .كــذلــك يطلب
اتـ ـح ــاد ل ـج ــان األه ـ ــل ت ـع ــدي ــل أحـ ـك ــام تـطـبـيــق
التناقص في عدد ساعات التدريس ،وذلك عبر
تعليق العمل بــالـقــوانــن اآلت ـيــة :املــرســوم 784
بتاريخ  ،1983/7/6امل ــادة األول ــى مــن القانون
 148بتاريخ  ،1999/10/29املادة  6من القانون
 102بتاريخ  ،2010/3/6املــادة  6من القانون
 159بتاريخ  ،2011/8/17املادة  7من القانون
 223بتاريخ .2012/4/2
يبدو أن هدف هذا االقتراح هو االقتصاص من
املعلمني فقط ،إذ إن تأثيراته محدودة جدًا على
األق ـســاط املــدرسـيــة ،وبــالـتــالــي ال يـخــدم األهــل
بقدر ما يخدم أصحاب املدارس.
يـبــرر ات ـحــاد لـجــان األه ــل اق ـتــراحــه بــ«مـعــانــاة
األهل من زيــادة األقساط نتيجة زيــادة رواتب
املعلمني املتكررة واملستمرة ،وآخــرهــا قانون
سلسلة الــرتــب وال ــروات ــب» ،ولـكـنــه ال يوضح
كيف ستنعكس زيــادة ساعات عمل املعلمني
وحــرمــان أوالده ــم التعليم املـجــانــي على هذه
امل ـع ــان ــاة .ي ـتــوســل االقـ ـت ــراح إص ـ ــرار املعلمني
على «وح ــدة التشريع بــن القطاعني الرسمي
والـخــاص» ،ليقول لهم إن عليهم أن يتساووا
ّ
ويفصل االتحاد في اقتراحه
في الظلم أيضًا.
االخ ـت ــاف فــي أنـظـمــة الـتـعـلـيــم بــن الـقـطــاعــن
الرسمي والـخــاص لجهة التعيني ،والشهادات
ودوام العمل وســاعــات التناقص والضمانات
والتعويضات واإلجازات.
بعض املعلمني املتابعني يؤكدون أن أصحاب
املـ ـ ــدارس ي ـخــوضــون حـمـلــة م ــرك ــزة ضــدهــم،
مطالبني نقابتهم بالتحرك ،ملواجهة الهجمة
على حقوقهم املكتسبة ،وهــم يـشــددون على
تعميم تطبيق مجانية التعليم ألوالد املعلمني
ً
بدال من تعليق العمل بها ،وخصوصًا ّأن عددًا
كبيرًا مــن امل ــدارس ال تطبق الـقــانــون فــي هذا
املجال.
النقابة تعقد مؤتمرًا صحافيًا االثنني املقبل
للرد على اتحاد املؤسسات التربوية الخاصة.
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مجتمع وإقتصاد
ّ
تعد هذه التقنية
الصاعدة اليوم
خرقًا صناعيًا كبيرًا

مشابهة في الهند ،حيث ّ
تم تشخيص
إصـ ــابـ ــة بـ ـم ــرض الـ ـس ــل فـ ــي ال ـع ـمــود
الفقري المرأة عمرها  32عامًا ،وهذه
ّ
ّ
اإلص ــاب ــة تـعـتـبــر ن ـ ــادرة ،إذ إن الـســل
ّ
يصيب الرئتني في معظم الحاالت .إل
أن املرأة الهندية كانت تتناول عقاقير
ّ
معينة مــن أجــل معالجة حالة العقم
لــدي ـهــا ،م ــا أض ـع ــف مـنــاعـتـهــا بشكل
ّ
ّ
ك ـب ـيــر وأتـ ـ ــاح ل ـل ـســل أن ي ـت ـســلــل إلــى
عـمــودهــا الـفـقــري ليصيب  10فـقــرات
كاملة ،مــا ّ
سبب أض ــرارًا كبيرة فيها
وخــاصــة فــي الـفـقــرات ال ـثــاث األول ــى
ال ـت ــي ّ
دم ـ ـ ــرت ب ـش ـكــل ك ـب ـي ــر ،م ــا قـطــع
التواصل بني رأسها وأسفل عمودها
الفقري .هذه اإلصابة ّأدت إلى ّ
تقوس
ّ
ظهرها إلى األمام وتعثر الصلة داخل
الحبل الشوكي وانقطاع التواصل مع
األط ــراف ،ما يـ ّ
ـؤدي عمليًا إلــى الشلل
ّ
م ــع خ ـطــر املـ ــوت ب ـحــال ت ـق ــدم امل ــرض
على األعصاب املسؤولة عن
وتأثيره ّ
التنفسّ .إل أن ّ
الجراحني قرروا
عملية
اللجوء إلى استبدال الفقرتني الثانية
والثالثة بفقرات اصطناعية مطبوعة
ف ــي م ـط ـب ـعــة ث ــاث ـ ّـي ــة األب ـ ـعـ ــاد ،وذل ــك
ف ــي ع ـم ـلـ ّـيــة اس ـت ـغــرقــت  10س ــاع ــات،
م ــا أع ـ ــاد إل ـي ـهــا الـ ـق ــدرة ع ـلــى امل ـشــي،
وأبعد عنها شبح املوت بشكل كبير.
ّ
العملية األولى في الهند
وكانت تلك
الستبدال فقرات بأخرى مطبوعة من
التيتانيوم ،إلى جانب عدد قليل ّ
جدًا
مــن العمليات املشابهة التي أجريت
ّ
عملية الصني.
في العالم ومنها

ّ
الدقة البالغة مطلوبة

علوم

مطابع ثالثية األبعاد
تطبع فقرات بشرية بديلة
بدأت مستشفيات
ّ
متقدمة في الصين
والهند بتسخير تقنيات
الطباعة ثالثية األبعاد،
التي يجري تطويرها
على نطاق واسع اليوم،
وذلك إلنتاج عظام
وفقرات مختلفة من
العمود الفقري والرقبة
وغيرها لتحل مكان تلك
التالفة في جسم اإلنسان،
وتم إجراء أولى هذه
العمليات أخيرًا

عمر ديب
نـ ـش ــرت ال ـص ـح ــف ال ـص ـي ـن ـيــة ت ـقــاريــر
عـ ـ ــن نـ ـ ـج ـ ــاح عـ ـمـ ـلـ ـي ــة طـ ـبـ ـي ــة ن ــوع ـي ــة
السـ ـتـ ـب ــدال س ــت فـ ـق ــرات م ــن ال ـع ـمــود
الفقري ملريضة يبلغ عمرها ّ 28عامًا
واستبدالها ببدائل مماثلة مصنعة
من التيتانيوم ،وذلك من خالل مطبعة
ثــاث ـيــة األب ـع ــاد ( ،)3D Printerتـقــوم
ع ـم ـل ـيــا بـ ـص ـ ّـب امل ـن ـت ــج امل ـط ـل ــوب عـبــر
ّ
تدريجيًا وبــواسـطــة تقنيات
طباعته
الكومبيوتر طبقة فوق طبقة لينتهي
ك ـك ـت ـلــة واح ـ ـ ــدة م ـت ـمــاس ـكــة م ـتــراب ـطــة
م ـم ــاث ـل ــة ت ـم ــام ــا ل ـل ـج ـســم امل ـس ـت ـهــدف
طباعته .وهــذه التقنية الحديثة التي
تــوجــد ل ـهــا اس ـت ـع ـمــاالت واس ـع ــة ج ـدًا
س ـ ّـي ــة،
فـ ــي م ـ ـجـ ــاالت ص ـن ــاع ـي ــة وه ـن ــد ّ
تـجــد ال ـي ــوم تـطـبـيـقــات عـلـمـ ّـيــة بــنــاءة
وخارقة في ميدان األعضاء واألطراف
واألجسام البديلة في الطب.

طباعة العظام والفقرات البديلة
املــريـضــة الصينية كــانــت قــد أصيبت
بـســرطــان ن ــادر فــي ال ـغ ـضــروف ،الــذي
ّ
ّ
املطاطية
يتكون من األنسجة القوية

الـ ـت ــي ت ــوج ــد ب ــن ال ـع ـظ ــام ف ــي جـســم
ّ
اإلنسان .عــادة ما تصيب هذه األورام
منطقة الـحــوض ،لكن فــي حــالــة املــرأة
هـ ــذه أص ـ ــاب امل ـ ــرض س ـتــا م ــن ف ـقــرات
الرقبة السبع الدائرية الشكل .ومع نمو
ال ــورم ،ســاءت حالة املريضة ولــم تعد
ق ــادرة عـلــى تـحــريــك جسمها ويديها
نـتـيـجــة ضـغــط الـ ــورم عـلــى األع ـصــاب

البدائل قبل استعمال
ثالثية األبعاد
الطابعات ً
لم تكن ناجحة
الــواص ـلــة بــن الـجـســم وال ــدم ــاغ .وفــي
مثل هــذه الـحــالــة الصعبة ،كــان ال ّ
بد
ّ
م ــن اتـ ـخ ــاذ إجـ ـ ـ ــراءات ط ـبـ ّـيــة حــاسـمــة
إلن ـقــاذ وضـعـهــا ،ف ـقـ ّـرر فــريــق األطـ ّـبــاء
في مستشفى شنغهاي بالتعاون ّ مع
املستشفى العسكري الجامعي ،اتخاذ
ال ـق ــرار ال ـج ــريء ب ــإزال ــة ف ـقــرات الــرقـبــة
الطبيعية املريضة واستبدالها ّ
ّ
كليًا
ّ
ب ـف ـقــرات اص ـط ـنــاعــيــة .ورغـ ــم خ ـطــورة

ّ ّ
الخطوة ،إل أنها كانت الحل الوحيد
أم ــام عجز الـعــاج الكيميائي وعــاج
ّ
األشعة عن تقديم نتائج تذكر في مثل
ّ
هذه الحالة املرضية .استلزمت عملية
ط ـب ــاع ــة الـ ـعـ ـظ ــام والـ ـفـ ـق ــرات ال ـبــدي ـّلــة
ث ــاث ــة أس ــابـ ـي ــع ،وذل ـ ـ ــك ن ـت ـي ـجــة دقـ ــة
ّ
العملية والــوقــت ال ــازم لبرمجة
هــذه
ّ
الطابعات وتجهيز نـمــاذج تجريبية
لـلــرقـبــة ،ث ـ ّـم إن ـت ــاج ال ـع ـظــام وال ـف ـقــرات
من التيتانيوم .وبالفعل ،قام األطباء
ب ـه ــذه ال ـع ـم ـلـ ّـيــة ال ـت ــي اس ـت ـغ ــرق ــت 13
ّ
ســاعــة وتـكــلـلــت بــالـنـجــاح ،إذ تعافت
ّ
تدريجيًا وعــادت لها القدرة
املريضة
على املشي والوقوف ،فيما تحتاج إلى
ّ
املــزيــد مــن الــوقــت للتمكن مــن تحريك
رأسـهــا بشكل كــامــل وطـبـيـعــي .وعلى
ال ــرغ ــم م ــن عـمـلـ ّـيــات مـشــابـهــة أجــريــت
ال ـع ــام امل ــاض ــي ،تـعـتـبــر ه ــذه الـعـمـلـ ّـيــة
األول ـ ـ ـ ـ ــى م ـ ــن ن ــوعـ ـه ــا ف ـ ــي ات ـس ــاع ـه ــا
وشـ ـم ــولـ ـه ــا م ـع ـظ ــم م ـن ـط ـق ــة ال ــرقـ ـب ــة،
بــاإلضــافــة إل ــى أعـلــى الـعـمــود الفقري
والنخاع الشوكي.

استبدال فقرات الظهر

ّ
عملية
قـبــل حــوالــى الـشـهــر ،حصلت

عند التعاطي مع النخاع الشوكي ،ال
للخطأ وال حتى ألي عمل غير
مـكــان
ّ
م ـثــالــي ال ــدق ــة .فــال ـبــدائــل ال ـت ــي كــانــت
ً
م ــوج ــودة ق ـبــل اس ـت ـع ـمــال الـ ًطــا ّبـعــات
ناجحة ألنها لم
ثالثية األبعاد ،لم تكن
ّ
تكن ّ
مفصلة بشكل بالغ الدقة بحسب
جسم كــل مــريــض على ح ــدة .قبل بدء
عملية طباعة الفقرات البديلة ،يجري
األط ـب ــاء مـجـمــوعــة م ــن ص ــور األشـعــة
وال ـ ـصـ ــور ال ـص ــوت ـي ــة وصـ ـ ــور ال ــرن ــن
ّ
أبعاد
املغناطيسي للتمكن من تحديد ّ
الـفـقــرات وأمــاكـنـهــا بشكل بــالــغ الــدقــة
ّ
كــي يتمكنوا مــن طباعة بــديــل مماثل
تمامًا ومــن دون أض ــرار جانبية على
الجسم ناجمة عن اختالف الحجم أو
الشكل.

الطباعة ثالثية األبعاد

ت ـعـ ّـد ه ــذه الـتـقـنـيــة ال ـصــاعــدة الـ ّيــوم
خـ ــرقـ ــا صـ ـن ــاعـ ـي ــا ك ـ ـب ـ ـي ـ ـرًا ،إذ إنـ ـه ــا
ّ
تـمــكـنـنــا م ــن إن ـت ــاج أي جـســم صلب
عـ ـب ــر طـ ـب ــاعـ ـت ــه طـ ـبـ ـق ــة ف ـ ـ ــوق ط ـب ـقــة
وباستعمال م ــواد مشابهة للجسم
األصلي أو حتى املــواد ذاتها .وبات
اليوم استعمالها رائجًا في تصنيع
الـقـطــع املـيـكــانـيـكـيــة والـبــاسـتـيـكـيــة
وح ـت ــى ف ــي ط ـبــاعــة مـ ـن ــازل ج ــاه ــزة،
ّ
الطبية
إلى جانب هذه االستعماالت
الصاعدة .ومن املمكن الوصول يومًا
مــا فــي املـسـقـبــل إل ــى طـبــاعــة أعـضــاء
بيولوجية مماثلة ألعضاء اإلنسان
وزرع ـ ـهـ ــا ف ــي امل ــرض ــى بـ ــدل أع ـض ــاء
تالفة ،رغم صعوبة املوضوع اليوم.
ّ ّ
إل أن تطبيقاتها في مجال األطراف
البديلة والعظام والفقرات دخلت إلى
مجال الطب من بابه الواسع ،وسوف
يستفيد اإلن ـس ــان منها عـلــى نطاق
ّ
ك ـب ـيــر ،ولـ ـع ــل اإلف ـ ـ ــادة األكـ ـب ــر تكمن
فــي معالجة بـعــض أن ــواع الـشـلــل أو
اإلصـ ــابـ ــات امل ـع ـي ـقــة ل ـل ـحــركــة وذل ــك
حسب اإلصابة املسببة له ،وخاصة
إذا ك ــان ــت نـتـيـجــة إص ــاب ــة مــرتـبـطــة
بالفقرات.
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تقنية كريسبر لتعديل الجينات :عالم جديد شجاع
علي ّ
عواد
ف ــي رواي ـ ـتـ ــه «ع ــال ــم ج ــدي ــد ش ـج ــاع»
ال ـ ـص ـ ــادرة فـ ــي ع ـ ــام  ،1932يـتـخـيــل
أل ــدوس هكسلي أن العلم سيسيطر
ع ـل ــى الـ ـع ــال ــم الـ ـج ــدي ــد ،وس ـي ـص ـبــح
هــذا العالم مرتعًا للعقاقير واآلالت،
وتـ ـنـ ـتـ ـف ــي فـ ـي ــه الـ ـع ــاطـ ـف ــة والـ ـشـ ـع ــر
والجمال ،ويصل التطور التقني إلى
حــد االسـتـغـنــاء عــن مــؤسـســة ال ــزواج
واق ـ ـت ـ ـصـ ــار ع ـم ـل ـي ــات الـ ـ ـ ـ ــوالدة عـلــى
ً
تـكــويــن األج ـن ــة ف ــي ق ــواري ــر ب ــدال من
تكوينها فــي األرحـ ـ ــامَّ ...انـطــاقــا من
هذه «التنبؤات»ُ ،
سيصنف األطفال،
ب ـح ـك ــم ت ــرك ـي ـب ـت ـه ــم ال ـج ـي ـن ـي ــة ،إل ــى
ُ
خمس طبقات ،كل طبقة ت َع ّد إعــدادًا
خــاصــا يــائــم تـكــويـنـهــا الجسماني
واستعدادها العقلي.
تـبــدو ه ــذه ال ــرواي ــة قــريـبــة مــن الــواقــع
ال ـ ـيـ ــوم ،إذ ن ـج ــح ف ــري ــق م ــن ال ـع ـل ـمــاء
ال ـص ـي ـن ـيــن ع ـب ــر ت ـق ـن ـيــة «ك ــري ـس ـب ــر»
للهندسة الجينية بحقن خاليا معدلة
ل ــرج ــل م ـص ــاب ب ـس ــرط ــان ال ــرئ ــة .هــذه
التقنية تـجـ َّـرب ألول مــرة على البشر،
على الرغم من سهولتها باملقارنة مع
ط ــرق أخـ ــرى ف ــي ال ـه ـنــدســة الـجـيـنـيــة،
فهي تقوم على أخــذ خاليا مــن جسم
املريض لتعديلها جينيًا في املختبر،
ث ــم ُي ـع ــاد حـقـنـهــا ف ــي ج ـســم املــريــض،
ما يــؤدي إلى تعديل جيني تسلسلي
فــي الـحـمــض ال ـن ــووي وال ـق ـضــاء على
الـ ـجـ ـيـ ـن ــات ذات الـ ـب ــرمـ ـج ــة امل ـع ـي ـب ــة
واستبدال َّ
املعدلة بها من قبل العلماء،
فـ ُـيـقـضــى عـلــى أصـعــب األمـ ــراض كليًاّ
ونهائيًا.

كيف تؤثر الهندسة الجينية
باإلنسان؟
ف ــي داخـ ـ ــل ك ــل م ـن ــا ح ـم ـضــه الـ ـن ــووي
الخاص ،الذي يتألف من جينات عدة،
وكل واحدة منها تحتوي على برامج
ً
مـخـتـلـفــة ،مـنـهــا م ـثــا الـجـيـنــات الـتــي
ت ـح ـتــوي ع ـلــى بــرم ـجــة ل ـل ــون الـعـيــون
أو ل ــون ال ـش ـعــر ونـ ــوعـ ــه ...أي بــرمـجــة
ل ـكــل م ــا ي ـح ـتــويــه ال ـج ـســم م ــن خــايــا
وأطـ ـ ـ ـ ــراف وأع ـ ـض ـ ــاء .امل ـش ـك ـل ــة تـكـمــن
حـيـنـمــا يــولــد بـعــض الـبـشــر ببرمجة
خاطئة في إحدى جيناتهم ،ما يسبب
لهم استعداد ألمــراض مثل السرطان،
أو مشاكل أخــرى مثل الصلع املبكر...
يأتي دور تقنية «كريسبر» هنا لتأخذ
خاليا من هذا اإلنسان ،فيعدل العلماء
الجني املعيب ،ليعودوا ويحقنوه في
ج ـس ـمــه ،م ــا ي ـب ـعــد ع ـنــه م ــا الزم ـ ــه من
مشاكل نهائيًا.
تدغدغ هذه التقنية الثورية حلم البشر
بالقضاء نهائيًا على األمراض وإطالة
العمر وتحسني النوع وتطويره ،إال أن
التنافس الجاري اليوم على األسبقية
في هذا الحقل ،وال سيما بني الواليات
املتحدة األميركية والصني ،أعاد طرح
اإلشـكــالـيــات األخــاقـيــة القديمة .مــاذا
سـيـحـصــل إذا نـجـحــت ال ـت ـج ــارب في
إعادة بناء اإلنسان ّ
غب الطلب وتحت
ً
سيطرة رأس املال؟ كالطموح مثال إلى
ب ـنــاء ال ـج ـنــدي ال ـخ ــارق ذي الـجـيـنــات
املعدلة .نتحدث هنا عن مقاتل ال يهاب
امل ــوت ذي بنية جسدية أق ــوى بكثير
من أي بشري آخــر ،ال يتأثر بالقنابل
الكيميائية وال تبطئه حرارة الصحراء

وال قساوة الشتاء ،ال يتردد في تنفيذ
ما يؤمر به ،ال يتعب وال يتذمر ،وأذكى
في إيجاد حلول على أرض املعركة...
وهذا ينطبق أيضًا على مخاطر نشوء
طبقية بيولوجية ،إذ إن تحويل األمر
إلى نشاط ربحي سيعني أن األثرياء
وحدهم سيتمتعون بالصحة وطول
العمر ،في حني أن الفقراء سيكونون
معرضني لألمراض والوفيات املبكرة.
األمر يشبه ما قاله نيل أرمسترونغ
عند وصوله إلى القمر« :هي خطوة
ص ـ ـغ ـ ـيـ ــرة إلن ـ ـ ـسـ ـ ــان وق ـ ـ ـفـ ـ ــزة ك ـب ـي ــرة
لـلـبـشــريــة» ،فـشـفــاء مــريــض ســرطــان
الـ ــرئـ ــة ال ـص ـي ـن ــي فـ ـت ــح ال ـ ـبـ ــاب أمـ ــام
ت ـجــربــة ه ــذه الـتـقـنـيــة ع ـلــى أم ــراض
ومـشــاكــل أخ ــرى تــوصــل فــي النهاية
إل ــى حـمــض ن ــووي م ـعـ َّـدل حـســب ما
نــريــد ،وه ـنــا سـتـبــدأ طبقية جــديــدة

بني البشر قائمة بيولوجيًا.
فــي املستقبل سيكون البشر طبقتني
حـ ـ ـس ـ ــب ك ـ ـ ـتـ ـ ــاب «The Ethics of
Inheritable Genetic Modification: A

المخاوف من أن يدمر تعديل
جيني خاطئ بنية الحمض
النووي لدى البشر
Dividing Line؟» :بشر معدلني وبشر
غـيــر م ـعــدلــن ،سيشبه األم ــر سياحة
الـطــب التجميلي ويـتـحــول األم ــر إلــى
دكان كبير تدخل إليه فتختار ما تريد
تعديله في جسمك لينفذ لك ما تريد،
أتريدين شعرًا أشقر وعينني زرقاوين؟

ال مشكلة .أتريد أن تزيد معدل ذكائك
وبنية جسدية أق ــوى؟ هــذا أمــر سهل،
هــذا هــو املستقبل ،ستصقل البشرية
عـمـلـيــة ت ـط ــوره ــا بـنـفـسـهــا خ ــاف ــا ملا
تريد الطبيعة لنا أن نكون ،سنتمكن
وسي َّ
ُ
عدل
من استعمار كواكب أخــرى،
البشر املستعمرون بجينات خاصة
بـ ـن ــوع الـ ـحـ ـي ــاة ع ـل ــى الـ ـك ــوك ــب امل ـ ــراد
اس ـت ـع ـم ــاره لـتـسـهـيــل ح ـيــات ـهــم عليه
واالستفادة من كل ثرواته.
في السابق ،وضعت الواليات املتحدة
األم ـي ــرك ـي ــة ض ــواب ــط وقـ ــوانـ ــن تـمـنــع
مـ ـم ــارس ــة ال ـه ـن ــدس ــة ال ـج ـي ـن ـي ــة عـلــى
ُالبشر ،إال أن منذ شهر شباط الفائت
أنشئت لجنة عبر األكاديمية الوطنية
للعلوم واألكــاديـمـيــة الوطنية للطب،
أقرت استخدام الهندسة الوراثية على
األجنة البشرية عندما ال يكون هناك
«بديل معقول» متاح ،وفقط للقضاء
على األمراض الخطرة.
في املحصلة ،إن تقنية كريسبر ليست
مثالية حتى هذه اللحظة ،وهي تعمل
فــي بـعــض ال ـح ــاالت .صـحـيــح أن ـنــا ما
زل ـنــا بـعـيــديــن ع ــن الـبـشــر املـهـنــدســن
جينيًا ،ولـكــن هــذه العملية الناجحة
واألبـ ـح ــاث املـخـبــريــة الـقــائـمــة تقترب
يــومــا بـعــد ي ــوم مــن ذل ــك الــزمــن ،تبقى
بـعــض امل ـخ ــاوف مــن أن يــدمــر تعديل
جيني خاطئ بنية الحمض النووي
ل ــدى ال ـب ـشــر ،أو أن يـنـشــأ ف ـي ــروس ال
نـسـتـطـيــع ال ـق ـضــاء عـلـيــه ،لــذلــك يـقــول
ّ
القيمون على هذه األبحاث إنها يجب
أن تكون تحت قوانني صارمة وحدود
معينة كــي ال ينجرف بعض العلماء
إلى ما ال يمكن الرجوع عنه.

Monochrome

السقوط

(هيثم الموسوي)

ِّ
ّ
ّ
نحن ال نعبر النفق ،بل نسقط فيه .يجذبنا ظالمه ،يخدعنا ويرسم لنا حدودًا باسمنت ّ
مقوى باملبادئ ،ومثاليات على شاكلة :تمهل وخفف َسيرك .كلها في سبيل أن تطيل البقاء فيه .عندما
ّّ
ّ ّ
تغرنك أضواؤه .تذكر أن الحياة خارجه وغادر مسرعًا
تسقط في النفق ،ال
علي عواد
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رأي

ّ
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¶ تلفاكس:
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¶ صفحات التواصل
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أسعد أبو خليل *
بدأ هذا املسار السفير العراقي نزار حمدون،
ثم تبعه السفير السعودي بندر بن سلطان
وأك ـم ـلــه — وبـ ــرع ف ـيــه — ي ــوس ــف الـعـتـيـبــة،
السفير اإلماراتي الحالي في واشنطن .كيف
ّ
ّ
خليجيًا ناجحًا في
عربيًا أو
تصبح سفيرًا
مدينة ّ
تعج بالسفراء من كل حــدب وصــوب؟
ال ش ـ ّـك أن بـنــدر ب ــدأ ه ــذا امل ـســار فــي التمثيل
ال ـف ــاع ــل ل ـن ـظــام خـلـيـجــي وأك ـم ـل ــه م ـســاعــده،
ّ
يتفوق
عــادل الجبير ،عندما كــان سفيرًا ،ثــم
فـيــه ه ــذه ّ
األي ـ ــام يــوســف الـعـتـيـبــة .والـسـفـيــر
ّ
الـنــاجــح يصبح العـبــا فــي الـسـيــاســة املحلية
فــي الـعــاصـمــة الـتــي ُي ـفـ ّـوض لـهــا .وتــاريـخـ ّـيــا،
كان لسفراء بريطانيا (ونادرًا فرنسا) حظوة
خـ ّ
ـاص ــة عـنــد ال ــرؤس ــاء وصــان ـعــي ال ـق ــرار في
أميركا .نادرًا ما وصل سفير عربي إلى مركز
ّ
األميركية
القرار .وعندما أدارت وزارة الدفاع
سنتي لــم ُيــدعَ
ْ
ّ
افتراضية قبل
«لعبة حــرب»
ّ
ل ـل ـم ـشــاركــة ف ـي ـهــا م ــن ال ـس ـف ــراء إل الـعـتـيـبــة
والسفير البريطاني.
مـ ّـر على مدينة واشنطن اآلالف مــن السفراء
ّ
السفير تعود بالدرجة
وأهمية
عبر العقود.
ّ
األولـ ــى إل ــى الـبـلــد ال ــذي يـمــثــل وت ـعــود أيضًا
ّ
ّ
شخصية السفير
شخصية السفير ،لكن
إلى
ّ
ال أهـمـ ّـيــة لـهــا حـتــى لــو ك ــان الـسـفـيــر متفوقًا
فــي إب ــراز وجـهــة نظر ب ــاده إذا كــانــت دولته
ّ
األميركية .ونادرًا
معادية لسياسات الحكومة
مــا ّيلعب سـفــراء دول الـشــرق األوس ــط أدوارًا
م ــؤث ــرة خـصــوصــا وأن الـحـكــومــة األمـيــركـ ّـيــة
ت ــدرك أن آل ـ ّـي ــة صـنــع ال ـق ــرار ف ــي دول الـشــرق
األوس ـ ــط ال تـنـبـثــق ع ــن أع ـ ــراف وق ــوان ــن في
داخــل ّ
مؤسسات معمولة بها في تلك الــدول.
وهــي ت ــدرك أيـضــا ّأن السفير ليس إال حامل
رسـ ــائـ ــل ،وهـ ــي ت ـف ــض ــل عـ ـ ــادة الـ ـت ــواص ــل مــع
الحاكم مباشرة ،وغالبًا خارج نمط التعاطي
ً
ال ــدبـ ـل ــوم ــاس ــي .اك ـت ـش ـف ـنــا مـ ـث ــا م ــن وث ــائ ــق
ّ
ّ
ّ
األميركية أن الحكومة األميركية
الخارجية
كــانــت تـطـلــب م ــن الــرئ ـيــس الـلـبـنــانــي (ش ــارل
ح ـلــو وس ـل ـي ـمــان فــرن ـجـ ّـيــة ب ـع ــده) أن يـنـتــدب
ّ
عنه مندوبًا ّ
سريًا كي يتولى شؤون العالقة
ّ
األمـيــركـ ّـيــة ـ اللبنانية (وك ــان ميشال خــوري
هو مندوب الحلو فيما كان لوسيان الدحداح
مـنــدوبــا لسليمان فــرنـجـ ّـيــة ،وكــانــت الوثائق
ّ
األميركية تشير إليه كـ«املندوب ّ
السري» ،كما
ورد فــي إح ــدى وثــائــق «ويكيليكس مــن عام
 ١٩٧٦عــن الــدحــداح) .وكــان السفير اللبناني
ف ــي واش ـن ـط ــن خ ـ ــارج ن ـط ــاق امل ـ ـ ـ ــداوالت (وال
يمكن نـفــي األس ـبــاب الـطــائـفـ ّـيــة لـهــذا اإلج ــراء
ألن السفير في واشنطن كــان من غير طائفة
ّ
الرئيس وال يمكن الــوثــوق بــه بــأمــور تتعلق
بالتواصل اإلسرائيلي ـ اللبناني املباشر في
حينه).
ّ
وتـصــنــف الحكومة األمـيــركـ ّـيــة الـسـفــراء بناء
ّ
عـلــى مصلحتها م ــع الـ ــدول امل ـع ـنــيــة ،وعليه
فإن سفير دولة االحتالل اإلسرائيلي يحظى
ب ـتــرح ـيــب واح ـت ـف ــاء م ـه ـمــا ك ــان ــت شـخـصـ ّـيــة
الـسـفـيــر .أم ــا س ـفــراء لـبـنــان وس ــوري ــا فكانت
الـعــاقــة معهم تـمـ ّـر بــن م ـ ّـد وج ــزر ،إذ كانت
ّ
الخارجية تستدعيهم في حالة غضب
وزارة
الحكومة من دولهم وتحصر التعاطي معهم
ّ
ّ
ف في أسفل السلم ،فيما كانوا يحظون
بموظ ٍ
ّ
بـلـقــاء مــع مـســاعــد وزي ــر ال ـخــارجــيــة لـشــؤون
ّ
التحسن فــي الـعــاقــة ،أو
املنطقة فــي ح ــاالت
ّ
تحسن فــي شــروط السالم
عند ظهور ب ــوادر
مــع دول ــة ال ـعـ ّ
ـدو .أمــا سفير دول ــة الـعــدو فهو
يستطيع ان يلتقي بالرئيس األميركي متى
ّ
األميركية
يشاء .لكن عداء الدولة للسياسات
ال ت ـ ـ ّ
ـؤدي دائـ ـم ــا إلـ ــى ح ــال ــة إقـ ـص ــاء أو نـفــي
لـسـفـيــر تـلــك ال ــدول ــة :ك ــان س ـف ــراء ج ـمــال عبد
الـنــاصــر فــي واشـنـطــن يـحـظــون بــاحـتــرام من
ّ
ّ
األميركية
الحكومة
الخارجية ألن
قبل وزارة
ُ
— كـمــا يـظـهــر فــي الــوثــائــق امل ـف ــرج عـنـهــا —
كــانــت تتعامل ّ مــع عبد الـنــاصــر بالكثير من
ال ـحــرص وال ــدق ــة الــدبـلــومــاسـ ّـيــة لعلمها بــأن
ّ
عـبــد ال ـنــاصــر ،خــافــا ملـعـظــم ال ـحــكــام ال ـعــرب،
كان يحترم َ
مقام دولته وموقعها ويرفض أي
تنازل في موضوع سيادة بالده.
ّ
صنف املـ ّ
ـؤرخ اإلسرائيلي ،مارتن كريمر ،في
ْ
ّ
أوسطية
عامي ،سفراء دول شرق
مقالة قبل
ّ
حسب نفوذهم في العاصمة األميركية .وهو
ّ
العدو
أدرج فقط إيبا إيبان بني سفراء دولــة
متناسيًا اسـحــق راب ــن ال ــذي كــان على صلة
وثـيـقــة بـصــانـعــي ال ـق ــرار فــي واشـنـطــن أثـنــاء
ّ
توليه سفارة بالده .لكن ال يجوز إدراج سفراء
ّ
الـ ـع ــدو ف ــي تـصـنـيــف يـشـتـمــل ع ـلــى ال ـس ـفــراء
ّ
ّ
بديهية .وقد أدرج
أوسطيني ألسباب
الشرق

كريمر السفير اللبناني شارل مالك في خانة
هؤالء السفراء البارزين .لكن تصنيف كريمر
ّ
لـ ـش ــارل م ــال ــك ل ــواح ــد ب ــن ق ــل ــة م ــن ال ـس ـفــراء
ّ
أوسطيني النافذين ينبع من انحياز
الشرق
ّ
الصهاينة لـخـيــارات مــالــك ،ول ـلــود ال ــذي كان
ّ
ّ
للعدو
يكنه — أي مالك — طيلة سنوات عمله
اإلسرائيلي .1أمــا زعــم كريمر أن العالقة بني
مالك وبني جون فستر دالس كانت وثيقة إلى
درج ــة أن ّ
األول أقـنــع الـثــانــي بـصــوابـ ّـيــة نشر
املارينز في بيروت في عام  ١٩٥٨فهي مدعاة
األمـيــركـ ّـيــة تحتاج
للسخرية .لــم تكن اإلدارة ّ
إلى اإلقناع من لبناني للتدخل العسكري في
لبنان (وفي األردن) آنذاك .كانت لها أسبابها
هي .ومالك كان أداة تستخدمها اإلدارة لنشر
ّ
ّ
ّ
الشيوعية
املسيحية ضــد
اليمينية
الدعاية
ّ
فــي ال ــدول الـغــربــيــة .ليس هـنــاك فــي ّ الوثائق
مــا يثبت أن مــالــك كــان نــافـذًا أو مــؤث ـرًا ،على
العكس .كــان يستميت ويكافح في كل ّزيــارة
إلى أميركا كي يلتقي بمسؤولني ويحذرهم
كعادته من الخطر الناصري والشيوعي.
إن الدور السياسي الذي لعبه بندر بن سلطان
ف ــي املـ ــاضـ ــي ،وال ـ ـ ــذي ي ـل ـع ـبــه الـ ـي ــوم يــوســف
ال ـع ـت ـي ـبــة ،م ــا ه ــو إال تـقـلـيــد ل ـت ـجــربــة سفير
الشاه اإليراني في واشنطن ،أردشير زاهدي
(وس ــاع ــد ف ــي إع ـ ــاء ن ـف ــوذ ال ـس ـف ـيــر أنـ ــه كــان
ّ
متزوجًا لفترة قصيرة مــن ابنة الـشــاه) .هذا
كان من أبرز سفراء املنطقة على مدى عقد من
الزمن (خدم في املنصب في أوائل الستينيات
ث ــم ف ــي ال ـس ـب ـع ـي ـن ـيــات ح ـت ــى انـ ـ ــدالع ال ـث ــورة
اإليــرانـ ّـيــة) .وبلغ نفوذ زاهــدي السياسي إلى
درجة أن زبغنيو برجنسكي أقام قناة اتصال
ّ
ّ
وسرية بينه وبني السفير ،الــذي كان
خاصة
مصدر معلومات للمجلس األمن القومي عن
ّ
االيرانية ،بالرغم من تضارب املصالح
الحالة
الــواضــح (راج ــع فــي هــذا كـتــاب جيمس بيل،
ّ
اإليرانية
«النسر واألسد :تراجيديا العالقات
ـ األمـ ـي ــرك ـ ّـي ــة» ،ص .)٤١٠ .إن م ـس ـلــك ونـمــط
عـمــل زاه ــدي فــي واشـنـطــن ك ــان ال ـقــدوة الــذي
اح ـتــذاهــا فـيـمــا بـعــد ب ـنــدر ب ــن س ـل ـطــان .أق ــام
زاه ـ ــدي ع ــاق ــات وث ـي ـقــة جـ ـ ّـدًا ل ـيــس ف ـقــط مع
ّ
واملشرعني
صانعي القرار في البيت األبيض
ّ
في الكونغرس ،لكنه وطد العالقة مع اللوبي
اإلســرائـيـلــي( .وال ــوص ــول إل ــى قـلــب واشنطن
ع ـب ــر ال ـل ــوب ــي اإلس ــرائ ـي ـل ــي بـ ــات م ــن أعـ ــراف

كان بندر ّ
في
اقًا
سب
ّ
المنظمات
التنسيق ّمع
الصهيونية في
الواليات المتحدة
ّ
ّ
ّ
العربية ،والتي سلم بها راشد
الدبلوماسية
ّ
ّ
الـغــنــوشــي وبــاقــي إخ ــوان املنطقة الـعــربــيــة).
وكانت إيــران تعمل في الخفاء حليفة وثيقة
ّ
ّ
تتحدث عن
للعدو اإلسرائيلي فيما كانت ال
ذلــك فــي اإلع ــام العربي (وطبعًا ،لــم يمنعها
حلفها الوثيق مع إسرائيل من املشاركة في
الحلف اإلسالمي الرجعي الذي أقامه النظام
ّ
ّ
والشيوعية) .وأدرك
الناصرية
السعودي ضد
زاه ـ ــدي أن ال ـعــاقــة م ــع ال ـكــون ـغــرس والـبـيــت
األبـيــض ال تـكـفــي ،وأن هـنــاك حــاجــة للتأثير
على اإلعالم األميركي .واإلعالم األميركي أقل
ّ ّ ُ ّ ُ َ
ويـكــتــب
شـفــافـ ّـيــة ونــزاهــة ومـهـنــيــة مــمــا ي ـظــن
ّ
ع ـنــه ف ــي اإلع ـ ــام ال ـع ــرب ــي .ك ـب ــار اإلعــامــيــن
واإلعــامـ ّـيــات يــرضـخــون لـلــرشــى ،ولــو كانت
ُ ّ
تـعــلــب كـهــدايــا ،ويستسيغون مظاهر الـثــراء
ّ
التي ينعم بها عليهم سـفــراء دول ثــريــة .في
ع ــام  ١٩٧٥وحـ ــده ،أرس ــل زاهـ ــدي  ٨٥زجــاجــة
ّ
فضية
شمبانيا و ٦١علبة كافيار إيراني و٤١
«كارتييه» ،باإلضافة إلــى هــدايــا أخ ــرى ،إلى
ن ـج ــوم اإلعـ ـ ــام األم ـي ــرك ــي (ب ـل ــغ عـ ــدد هــدايــا
ّ
اإليرانية إلــى نجوم االعــام في ذلك
السفارة
ّ
ال ـع ــام وحـ ــده  ٢٧٢ه ــدي ــة ،راجـ ــع ك ـت ــاب بـيــل،
ّ
ص .)٣٧١ .ورك ــزت الـسـفــارة على شبكة «إن.
ّ
بــي.ســي» الـتــي أصـبـحــت مــوالـيــة ج ــدًا لنظام
الـشــاه فــي تغطيتها .لكن زاه ــدي عــرف كيف
ي ـت ـق ـ ّـرب م ــن أصـ ـح ــاب ع ـق ــائ ــد م ـحــاف ـظــة فــي
اإلع ــام ،مــن ارن ــو دو بــورشـغــراف مــن اليمني
إلى جو كرافت من «اليسار» الليبرالي (الذي

األميركية أن العتيبة قريب ّ
ّ
جدًا من صانع القرار في أبو ظبي
تعلم الحكومة

كان يقيم في منزل زاهدي الفخم عندما يزور
إيران إلجراء مقابالت مع الشاه).
لكن الـحــديــث عــن أدوار سـفــراء عــرب نافذين
يجب أن يأخذ في عني االعتبار تجربة نزار
ّ
شخصيًا
حمدون الــذي أرسله صـ ّـدام حسني
ك ــي يـبـيــع ق ـضـ ّـيــة ال ــدع ــم األم ـي ــرك ــي (وحـتـمــا
ال ـص ـهـيــونــي) لـلـمــوقــف ال ـعــراقــي ف ــي الـحــرب
اإلي ــران ـ ّـي ــة ف ــي مـنـتـصــف ال ـث ـمــان ـي ـن ـيــات .كــان
ح ـمــدون ّأول سفير يـتـقـ ّـرب مــن صـنــع الـقــرار
األمـيــركــي عـبــر مـغــازلــة الـلــوبــي الصهيوني،
ّ
ليكوديي
وأق ــام حـمــدون عــاقــات وطـيــدة مــع
أم ـيــركــا ،مــن الـنــائــب فــي الـكــونـغــرس ستيفن
سـ ـ ـ ــوالرز إل ـ ــى عـ ـت ــاة ال ـص ـه ــاي ـن ــة فـ ــي م ــراك ــز
األب ـ ـحـ ــاث ال ـي ـم ـي ـن ـ ّـي ــة .وك ـ ــان ح ـ ـمـ ــدون يـقـيــم
ّ
العراقية
حفالت عشاء (صغيرة) في السفارة
ويحرص على دعوة أصدقاء إسرائيل إليها،
وكان خطابه خاليًا من كل مضامني الخطاب
البعثي الـعــراقــي ال ــذي كــان ُمـ ّ
ّ
حصريًا
ـوجـهــا
لـلـجـمـهــور ال ـعــربــي (كــانــت إطـ ــاالت حـمــدون
ف ــي اإلعـ ــام األم ـيــركــي خــالـيــة م ــن أي إش ــارة
ّ
سيئة إلسرائيل ،ال بل كان يتحاشى الحديث
ّ
ّ
ّ
فــي املــوضــوع إال بعموميات ضبابية تؤكد
أن ال ـع ــراق ح ـ َـاد ع ــن خ ــط «جـبـهــة ال ــرف ــض»).
ّ
دوريـ ـ ـ ــا بـعــد
(وبـ ـق ــي حـ ـم ــدون ي ـ ــزور أم ـي ــرك ــا
تقاعده لالستشفاء حتى في سنوات الحرب
األم ـي ــرك ـ ّـيــة ع ـلــى الـ ـع ــراق ،وكـ ــان ذل ــك مـصــدر
استغراب في اإلعالم).
فتح التحضير للحرب األمـيــركـ ّـيــة ُاملـ َّ
ـدمــرة
على العراق في عام  ١٩٩١الباب واسعًا امام
التنسيق الخليجي ـ اإلسرائيلي .يومها —
فــي ّأول ّأي ــام االحـتــال العراقي للكويت —
أجــاب السفير الكويتي عن ســؤال عن مدى
استعداد بالده لقبول مساعدة من إسرائيل
بالقول إنــه ّ
يرحب باملساعدة من أي جهة.
وق ـ ــد ع ـم ــل الـ ـل ــوب ــي ال ـك ــوي ـت ــي ي ــوم ـه ــا مــع
اللوبي اإلسرائيلي ّ
ونسقا طــرق املواجهة.
ّ
لـكــن الـحـكــومــة األمـيــركــيــة وضـعــت شــروطــا
غ ـي ــر م ـع ـل ـنــة ي ــوم ـه ــا ع ـل ــى ك ــل ال ـح ـكــومــات
ّ
الخليجية ،ومنها نبذ كل قوانني الجامعة
ال ـعــربـ ّـيــة ملـقــاطـعــة إســرائ ـيــل (أي إن بعض
مؤسسات ّ
دول الغرب اليوم — عبر ّ
خاصة
ّ
— بــاتــت سـ ّـبــاقــة فــي املقاطعة الـتــي تخلت
ال ـجــام ـعــة ال ـعــربـ ّـيــة ع ـن ـهــا) .ك ـمــا اشـتــرطــت
أمـي ّــركــا تسهيل عـقــد ل ـق ــاءات ّمـبــاشــرة بني
ممثلني عــن دولــة الـعـ ّ
ـدو وممثلني عــن دول
الخليج.
ل ـك ــن بـ ـن ــدر ك ـ ــان س ـ ّـب ــاق ــا فـ ــي ال ـت ـن ـس ـي ــق مــع
ّ
ّ
الصهيونية وفــي دعوتها لــزيــارة
املنظمات
الرياض لعقد اجتماعات على مستوى رفيع
مــع أفـ ــراد فــي الـحـكــومــة .والـ ــذي سـ ّـهــل ّ
مهمة
بـنــدر فــي واشنطن هــو )١ :قــربــه مــن الحاكم،
أي امل ـل ــك ف ـه ــد .وك ـ ــان ب ـن ـ ُـدر (أو ف ـه ــد) يـصـ ّـر
ـرجــم فــي لقاءات
على أن يقوم هــو بمهام املـ ّتـ ِ
األميركيني (وهــو انتدب
فهد مــع املسؤولني
ّ
للمهمة فيما بـعــد) .وكــان فهد
عــادل الجبير
ش ــدي ــد ال ـث ـقــة ب ــه ،م ـمــا زاد م ــن أه ـمـ ّـيــة دوره
فــي نـظــر امل ـســؤولــن األم ـيــركـ ّـيــن )٢ .لــم يكن
ّ
ّ
ّ
عربيًا ،وهــذه ُالنوع
إسالميًا وال
عقائديًا ،ال
من العرب الذين ينبذون العقائد ّ
محبذ عند
األم ـيــركـ ّـيــن ،خـصــوصــا ه ــؤالء الــذيــن ال تــرد
كـلـمــة فـلـسـطــن ع ـلــى ألـسـنـتـهــم )٣ .الـخـلـفـ ّـيــة
الـعـسـكـ ّ
ـريــة لـبـنــدر — بــالــرغــم م ــن املـبــالـغــات
ّ
املفخمة عنها — ساعدت في قربه من شركات

تـصـنـيــع الـ ـس ــاح ومـ ــن ال ـق ـط ــاع ال ـع ـس ـكــري ـ
االسـتـخـبــاراتــي فــي أمـيــركــا )٤ .انـخــرط بندر
ّ
االجتماعية للنخبة وأجــزل املنح
في الحياة
ّ
والعطايا على إعالميني ومسؤولني نافذين.
 )٥بــرز بـنــدر فــي دوره كــأمـيــركــي ،ال كعربي،
ح ـتــى أن ــه ك ــان يـحـضــر م ـب ــاري ــات ك ــرة ال ـقــدم
األميركية ويزعم أنه من ّ
ّ
أشد مناصري فريق
«داالس كــوبــوي» )٦ .قــدرتــه على اإلنـفــاق من
خــارج الحساب الخاص بالسفارة ،وتمويله
ّ
ّ
استخباراتية وعسكرية
لعمليات أمـيــركـ ّـيــة
ّ
سرية حول العالم (وخالفًا للقانون األميركي
ّ
أحيانًا ،كما في تمويل عمليات الـ«كونترا»).
مهمة يوسف العتيبة كانت أسهل من ّ
ّ
مهمة
ّ
بندر ألن العتيبة خدم الجيل الثاني من حكام
ّ
اإلمـ ـ ـ ــارات ،وت ـعــلــم م ــن ت ـجــربــة نـ ــزار ح ـمــدون
وبـنــدر بــن سـلـطــان .لكن العتيبة تـفـ ّـوق على
ّ
التطرف في التحالف مع
بندر في الرغبة في
الـلــوبــي اإلســرائ ـي ـلــي ،خـصــوصــا فــي جناحه
الليكودي .وبرز طموح العتيبة (ابن ّأول وزير
املعروف
العتيبة،
نفط لإلمارات ،مانع سعيد
ّ
ُ
ب ـح ــب اق ـت ـن ـ ُـائ ــه ل ـل ـش ـه ــادات غ ـي ــر امل ـس ـت ـحــقــة
ِّ
واألشـعــار املبتاعة) مبكرًا إذ أنــه قصد وهو
طالب جماعي السفير األميركي ،فرانك وزنر،2
ف ــي ّال ـقــاهــرة وأشـ ــرف األخ ـي ــر عـلــى توجيهه
َ
وحثه على الحصول على شهادة من جامعة
جــورج ـتــاون ،3ألحقها فيما بعد فــي دراســة
ّ
ّ
(العسكرية) في
الوطنية
فــي جامعة الــدفــاع
ّ
األميركية.
العاصمة
عمل العتيبة مستشارًا لشؤون األمن القومي
ملحمد بــن زاي ــد ،وأصـبــح صـلــة الــوصــل بينه
وبـ ــن ال ـق ـط ــاع ال ـع ـس ـكــري واالس ـت ـخ ـب ــارات ــي
األم ـيــركــي .وبـعــد ضـ ّـجــة «مــوانــئ دب ــي» التي
ّ
هزت صورة دولة اإلمارات في أميركا في عام
 ،٢٠٠٦عندما حدث لغط حول دور ّشركة موانئ
ّ
دبي التي كانت على وشك أن توقع عقودًا مع
ّ
ّ
التعصب والعداء الغربي
أميركية .كل
موانئ
ّ
التقليدي ضد العرب واملسلمني ّ
تجمع ليعطل
ّ
االتفاقية .أدرك النظام اإلمــاراتــي أنــه يحتاج
إلى مزيد من العمل الدعائي لتغيير صورته
— أي ص ــورة ال ـن ـظــام ول ـيــس ص ــورة ا ُلـعــرب
َ
واملـسـلـمــن — فــي أذه ــان األمـيــركـ ّـيــن .أرس ــل
بــن زاي ــد العتيبة مـبـعــوثــا إل ــى واشـنـطــن في
عــام  ٢٠٠٨واستطاع في سنوات مـعــدودة أن
يصبح من أبرز السفراء في العاصمة .ساعده
فــي ذلــك عــوامــل ع ــدة ،منها )١ :أنــه يستعمل
الغربية إلبهار ّ
ّ
محدثيه باملصطلحات
ثقافته
ّ
امل ـح ـك ـ ّـي ــة األم ـي ــرك ــي ــة — ع ـل ــى ط ــري ـق ــة ب ـنــدر
ال ــذي ك ــان يستعني بـفــريــق مــن املـسـتـشــاريــن
ّ
ّ
املحكية.
األميركيني لتلقينه بعض العبارات
وه ــو مـثــل ب ـنــدر أي ـض ــا ،يـنـخــرط ف ــي الـحـيــاة
ّ
ّ
األميركية للنخبة في العاصمة،
االجتماعية
ُ
ويقيم حـفــات مـبـ ِـهــرة (لـضـيــوفــه) فــي منزله
ـدر ،ال
فــي ضــاحـيــة م ـك ـلــن .4وع ـلــى عـكــس ب ـنـ ّ
ي ـحــب الـعـتـيـبــة ل ـفــت األنـ ـظ ــار إل ـي ــه ،ويـفــضــل
ـريــة ت ـ ّ
ال ـع ـمــل ب ـسـ ّ
ـام ــة .وه ّــو ن ـ ــادرًا م ــا يعطي
ّ
مـقــابــات صـحــافــيــة ،ويـفــضــل الـحــديــث «أوف
ّ
األميركية أن
ذا ريـكــورد» )٢ .تعلم الحكومة
العتيبة قريب جـ ّـدًا مــن صانع الـقــرار فــي أبو
ظبي .والعالقة بينه وبني بن زايد تمتد على
مدى سنوات .وسهولة التواصل بني العتيبة
وبن زايد تساعد على تسهيل وتلبية طلبات
ّ
األميركية ،خصوصًا فــي املجاالت
الحكومة
ّ
ّ
العسكرية واالسـتـخـبــاراتــيــة .وكما فــي حالة
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يوسف العتيبة
ّ
يتطوع نظام اإلم ــارات لخدمة حــروب
بـنــدر،
ّ
ّ
أمـيــركــا وعـمـلــيــاتـهــا امل ـخــابــراتــيــة ال ـق ــذرة)٣ .
م ـث ــل بـ ـن ــدر ق ـب ـل ــه ّ ،ي ـس ـت ـعــن ال ـع ـت ـي ـبــة بــدفــق
هائل من املال ليوفر له القدرة على السيطرة
ّ
واإلعالميني .وحاملا
على آراء نخبة الخبراء
ّ
بــدأ العتيبة بممارسة مهامه عــن مسؤولة
ً
التشريفات في إدارة جورج بوش مستشارة
له .ولم ينجح في جذب أنظار واشنطن إليه
بـسـحــر ش ـخ ـصـ ّـيـتــه ،وإن ـم ــا ب ــاإلن ـف ــاق املــالــي
الهائل — الـخــاص والرسمي — على مراكز
األب ـح ــاث ون ـجــوم اإلعـ ــام األم ـيــركــي .وبــاتــت
دولة اإلمارات ،حسب مراجعة اإلنفاق من قبل
«هافنغتون بوست» ،أكثر الــدول إنفاقًا على
العمل اللوبي في العاصمة ( ١٤،٢مليون في
عام  .)٢٠١٤وتتنافس دول البحرين والكويت
ّ
والسعودية واإلمارات في اإلنفاق على
وقطر
ّ
شــركــات عــاقــات عــامــة وشــركــات تأثير وبيع
ال ـن ـفــوذ (وتـسـتـعــن ه ــذه ال ـشــركــات بــأعـضــاء
سابقني في الكونغرس في مجالس إدارتها
وعـضـ ّ
ـويـتـهــا لـفـتــح أب ـ ــواب ال ـكــون ـغــرس أم ــام
ّ
زبائنها) .وهذه الشركات تقدم خدمات ليس
ّ
املعنية أو لفتح
فقط لتحسني صــورة الدولة
ً
أبـ ــواب الـكــونـغــرس املـفـتــوحــة أصـ ــا ،بــل هي
أيـضــا ت ـقـ ّـدم خــدمــات لـلــدولــة األم عـبــر تقديم
ّ
وتجميلية
اق ـتــراح ــات ومـ ـب ــادرات سـيــاسـ ّـيــة
لـتـغـيـيــر ان ـط ـب ــاع ال ـ ـ ــرأي الـ ـع ــام (ي ـظ ـه ــر ذل ــك
ّ
دوريــة من اإلمــارات عن
بوضوح في إعالنات
إنشاء وزارة للسعادة أو للتسامح أو إنشاء
مركز للتسامح أو إنـشــاء مــراكــز للحوار بني
األدي ــان ،الــخ) .وهــذه الشركات هي التي ّ
تعد
نصوصًا لخطب يمكن أن يلقيها السفير أو
املـســؤول اإلمــاراتــي الــزائــر ،وهــي التي ترسل
ّ
أميركية للدفاع
إلى الصحف رسائل بأسماء
عن وجهة نظر اإلم ــارات )٤ .استفاد العتيبة
ّ
ّ
السخية
املالية
من تجربة قطر في املساهمة
ل ــدول ــة ق ـطــر ف ــي «م ـ ّ
ـؤس ـس ــة بــروك ـن ـغــز» الـتــي
أصبحت ذراع ــا لوبيًا للنظام ،وكـســر أرقــامــا
ّ
قياسية فــي تمويل مــراكــز أبـحــاث ودراس ــات
مــن اليمني إلــى الـيـســار .واملــراكــز الـتــي تعنى
ُ
بــالـشــرق األوسـ ــط ،أو حـتــى تـلــك الـتــي تعنى
سياسية عـ ّ
ّ
ـامــة ّ داخـلـ ّـيــة ،مثل «مركز
بـشــؤون
ً
الـتـقـ ّـدم األم ـيــركــي» ،تتلقى تـمــويــا باملاليني
م ــن ح ـكــومــة اإلمـ ـ ـ ـ ــارات .و«م ــرك ــز ال ــدراس ــات
االس ـت ــرات ـي ـج ـ ّـي ــة والـ ــدولـ ـ ّـيـ ــة» فـ ــي واش ـن ـطــن

ال يخفي العتيبة
صداقته الحميمة
مع السفير اإلسرائيلي
في واشنطن

ـورة كـبـيــرة عـلــى الـتـمــويــل
ب ــات مـعـتـمـدًا ب ـص ـ ّ
اإلم ــارات ــي ال ــذي تـكــفــل بــإنـشــاء املـبـنــى الفخم
الجديد للمركز .وهذا التمويل يضمن بصورة
أك ـي ــدة ال ـت ــواف ــق ب ــن إن ـت ــاج م ــراك ــز األب ـح ــاث
وتـ ّ
ـوج ـهــات الـحـكــومــة امل ـمـ ّـولــة .والـتـســريـبــات
ّ
الـبــريــديــة مــن الـحـســاب اإللـكـتــرونــي للعتيبة
كشف الكثير عن عمل هذه املراكز ،حيث يقوم
ّ
اطالعية
السفير بتمويل مؤتمرات وجــوالت
إل ــى ال ــدول ــة املـعـنـ ّـيــة ول ـق ــاءات مــع مـســؤولــن
ّ
حكوميني فــي دول ــة اإلمـ ــارات بــاإلضــافــة إلى
ّ
التنسيق في املواقف السياسية .وكان ملفتًا
ال ــدرج ــة الـتــي كــانــت العتيبة يـتــواصــل فيها
ّ
اعتيادية مع «خبراء» مراكز األبحاث
بصورة
ّ
ال ــذي ــن ك ــان ــوا ي ـس ـعــون لـكـســب وده  .5وفــي
ّ
الفكرية
رسالة أخرى ،يشكر فيها مدير الذراع
لـلــوبــي اإلســرائـيـلــي ،أي «مـ ّ
ـؤسـســة واشنطن
لسياسات الشرق األدنــى» ،6السفير العتيبة
ع ـلــى «الـ ـه ـ ّ
ـدي ــة ال ـس ـخ ـ ّـيــة» ال ـت ــي أرس ـل ـه ــا لــه.
وعندما سأل موقع «ميدل إيست آي» روبرت
سـتـلــوف عــن تـلــك ال ـهـ ّ
ـديــة ،أج ــاب أن سياسة
املـ ّ
ـؤس ـســة ال تـتـيــح ق ـبــول هــدايــا مــن مـصــادر
ّ
أجنبية تزيد عن العشرين دوالرًا .لكن كيف
ّ
تكون ّ
«سخية» وثمنها أقل من عشرين
هدية
ً
دوالرًا؟ هل تكون فرشاة أسنان ،مثال؟ وبعض
الخبراء في هذه املراكز يدلي بشهادات أمام
الكونغرس ،أي أن تلك الشهادات ،مثل تقارير
امل ــراك ــز ،مــدفــوعــة ال ـث ـمــن ُ
وم ـ ـقـ ـ ّـررة املـضـمــون
ُ
ّ
مــن قبل املـ َـمـ ِّـول .وظهر فــي األزم ــة الخليجية

األخ ـي ــرة م ــدى ن ـفــوذ الـعـتـيـبــة وتــأث ـيــره على
ال ـت ـعــاطــف األم ـي ــرك ــي م ــع مــوقــف ال ـس ـعـ ّ
ـوديــة
واإلم ـ ـ ــارات )٥ .يـحـيــط الـعـتـيـبــة الـصـحــافـ ّـيــن
األم ـ ـيـ ــركـ ـ ّـيـ ــن ،خ ـص ــوص ــا املـ ـع ــادي ــن ل ـل ـعــرب
واملسلمني من شبكة «فوكس» وأيضًا هؤالء
الذين يكتبون في شؤون األمن القومي ،مثل
ديـفـيــد إغـنــاطـيــوس ّمــن «واشـنـطــن بــوســت»،
ّ
ّ
صحافيي
خاصة .وتلقى الكثير من
بعناية
واشـنـطــن هــدايــا «آي.ب ـ ــاد» مــن الـسـفـيــر الــذي
ّ
ينظم فــي منزله حفالت ملـشــاهــدات ملباريات
ّ
ك ـ ــرة ال ـ ـقـ ــدم األمـ ـي ــرك ــي ــة ع ـل ــى ش ــاش ــة أق ـســم
صحافي أميركي أنه لم َير بحجمها من قبل.
وهــو يــدعــو نـجــوم الصحافة — على طريقة
ازدش ـيــر زاه ــدي مــن قبله — إلــى زي ــارة دبي
عـلــى مــن طــائــرتــه ال ـخـ ّ
ـاصــة ملـشــاهــدة سباق
سـ ّـيــارات )٦ .تـفـ ّـوق السفير العتيبة على كل
ّ
التقرب من
نظرائه وسابقيه في املنصب في
ّ
الصهيونية ّ
تطرفًا لكسب ثقة
أكثر األجنحة
الكونغرس األميركي .نستشف من مراسالت
ال ـع ـت ـي ـبــة أن ـ ــه ي ــواظ ــب ع ـل ــى إلـ ـق ــاء أح ــادي ــث
ّ
وخـطــب مغلقة فــي املـ ّ
الصهيونية،
ـؤسـســات
ك ـم ــا أن ـ ــه ال ي ـخ ـفــي ص ــداقـ ـت ــه ال ـح ـم ـي ـمــة مــع
السفير اإلســرائـيـلــي فــي واشـنـطــن (وه ــو من
ّ
ّ
الليكوديني) .وفي واحدة من
املتطرفني
عتاة
الــرســائــل ،يـقـتــرح روبـ ــرت سـتـلــوف (املــذكــور
أعــاه) على العتيبة عقد اجتماع مع جنرال
إســرائـيـلــي لــاسـتـمــاع إل ــى ش ــرح عــن فعالية
ال ـصــواريــخ اإلســرائـيـلـ ّـيــة الـتــي انـهـمــرت على
أهل غزة في حربها األخيرة )٧ .يعمل العتيبة
ّ
على سكة العالقة مع شركات تصنيع السالح
ّ
ّ
األم ـي ــرك ــي ــة ومـ ــع ش ــرك ــات إم ــارات ــي ــة مل ـكــافــأة
«الخبراء» املوالني ملشيئة اإلمارات )٨ .يساهم
العتيبة بالنيابة عن اإلمارات في اإلنفاق على
ّ
ّ
األميركية .لكن التمحيص
الخيرية»
«األعمال
في هذا اإلنفاق ،يظهر أن الكثير من اإلحسان
اإلماراتي يعود بالنفع على ّ
مؤسسات تابعة
لـسـيــاسـ ّـيــن ب ــارزي ــن أو رؤس ـ ـ ّـاء ب ــاق ــن ،مثل
«مـ ّ
ـؤسـســة كلينتون» الـتــي تلقت معونة من
بضعة ماليني من الدورات من العتيبة.
إن طريقة عمل السفير العتيبة في واشنطن
هـ ــي ت ـع ـب ـي ــر عـ ــن نـ ــواقـ ــص ال ــديـ ـم ــوق ــراط ـ ّـي ــة
األمـ ـي ــرك ـ ّـي ــة الـ ـت ــي ت ـت ـيــح ألصـ ـح ــاب األمـ ـ ــوال
الـتــأثـيــر فـيـهــا وعـلـيـهــا .كـمــا أن «ن ـج ــاح» —
ال ـن ـج ــاح بــامل ـع ـنــى ال ـس ـل ـبــي ألن امل ـع ـي ــار هــو
خدمة مصالح نظام استبدادي متصالح مع
ّ
الصهيونية — السفير العتيبة هــو تعبير
فــرعــي عــن ن ـفــوذ الـلــوبــي اإلســرائ ـي ـلــي .لــو أن
ً
ّ
بقضية فلسطني،
السفير العتيبة ،مثال ،يهتم
ولــو أنــه فــي أحــاديـثــه ،أو فــي أحــاديــث محمد
بن زايــد ،ال ّيوافق على سقف أدنــى حتى من
ّ
السعودية»
السقف املتدني لـ«مبادرة السالم
— كما ورد في وثيقة لـ«ويكليكس» ،ملا كان
ّ
بمستطاعه تمويل دكان فالفل في واشنطن.
ع ـن ــدم ــا ك ـ ــان ال ـن ـظ ــام ــان الـ ـع ــراق ــي وال ـل ـي ـبــي
ينتهجان مواقف معادية إلسرائيل ،لم يكن
بـمـسـتـطــاعـهـمــا ت ـمــويــل ج ــام ـع ــات أو مــراكــز
أب ـح ــاث .اإلن ـف ــاق والـتــأثـيــر ُم ـتــاحــان فـقــط ملن
ينضوي في ركب اللوبي اإلسرائيلي .بمعنى
آخر ،إن نجاح يوسف العتيبة هو في حقيقته
نجاح للوبي اإلسرائيلي ،ال له.
 -1يعترف أبا إيبان أنه كان يتبادل املراسالت
على قصاصات ورق أثـنــاء ّ اجتماعات األمــم
املتحدة ،فيما كان مالك يمثل — افتراضًا —
ّ
العربية.
وجهة النظر
 -2فرانك وزنر كان معروفًا بقربه من حسني
مـ ـب ــارك ،وه ــو ل ـعــب دور امل ـب ـعــوث األم ـيــركــي
ألوبــامــا فــي فـتــرة االنـتـفــاضــة امل ـصـ ّ
ـريــة ،حني
ّ
حــث وزن ــر اإلدارة على الـحـفــاظ على مـبــارك.
وهـ ــو ي ـش ـغــل الـ ـي ــوم م ـنـصــب رئ ـي ــس مجلس
ّ
ـ«مؤسسة دول الخليج العربي» ،ذات
اإلدارة ل
التمويل اإلماراتي (والسعودي).
 -3راجع مقالة رايان غريم وأكبر شهيد أحمد
في «هافنغتون بوست» عن السفير العتيبة.
 -4ضــاح ـيــة مـكـلــن ف ــي فــرجـيـنـيــا ه ــي أيـضــا
كانت موقع منزل بندر الشهير ،بقرب منزل
السيناتور إدوار كنيدي .واملنطقة مرغوبة
من األثرياء الذين ّ
يودون االبتعاد عن صخب
وأضواء العاصمة.
 -5في واحدة من تلك الرسائل ُامل ّ
سربة ،يقول
اللبناني بالل صعب بإعالم السفير العتيبة
ّ
القطرية لحضور
أنه رفض دعوة من السفارة
حفل.
ّ
ّ
الرسمية للمركز ليست
العربية
6ـ الترجمة
ّ
دقيقة ربـمــا بسبب ضعف التمكن فــي اللغة
العربية عند مستشرقي دولة العدوّ.
ّ
*كاتب عربي (موقعه على اإلنترنت:
)angryarab.blogspot.com
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سوريا بعد العراق...
إخفاقات فعدوان؟!
سعد الله مزرعاني *
ال شك أن سلطة الرئيس السوري بشار األسد،
تـعـ ّـزز مواقعها كــل يــوم فــي مناطق وساحات
أساسية من البالد .نجاحات متالحقة ،بعضها
ذو طابع استراتيجي ،تتأكد فــي طــول البالد
وعرضها .الراعي الروسي يواصل ،في امتداد
ّ
دوره امليداني الذي شكل الحلقة الحاسمة في
إطالق مسلسل التحوالت في امليدان السوري،
يواصل الدفع باتجاهني :األول تكريس وتعزيز
تـفــوق الـنـظــام ال ـســوري وبـلــوغــه ح ــدود الغلبة
الكاملة أو شبه الكاملة على خصومه .والثاني
الضغط من أجل حل سياسي أعدت له القيادة
الروسية كل التحضيرات واالستعدادات لكي
يــأتــي مضمونه مطابقًا لـتـطــورات امل ـيــدان ،أي
ليأتي الحل السياسي ،بالتقسيط أو بالجملة،
فــي مصلحة سلطة الــرئـيــس األس ــد وحلفائه
وبالتالي ملصلحة التحالف ،الــذي يمكن القول
بـشــيء مــن الـثـقــة ،أن روس ـيــا هــي الـتــي قــادتــه
منذ أكثر من سنتني وتواصل قيادته ،بنشاط
ومبادرات ونجاح ،حتى يومنا هذا.
مــن نـتــائــج ص ـعــود الـ ــدور ال ــروس ــي والحليف
لــروسـيــا فــي ســوريــا تــراجــع أدوار عــديــدة في
املعسكر اآلخ ــر .بالدرجة األول ــى ،تــراجــع ُ
وزن
املعارضة السورية إلى درجــة أنها باتت اليوم
تـ ـح ــاول ال ـح ـص ــول ،ل ـيــس ع ـلــى ك ــل م ــا كــانــت
تــرف ـضــه ب ــاألم ــس ،ب ــل ع ـلــى ب ـعــض م ــا كــانــت
ترفضه .واملشهد اآلن يفيد بأن هذه املعارضة
لم تعد تقدر على أن تكون حتى مجرد طرف
في املفاوضات .إن ما تبقى من أوراق تفاوض
قــد بــاتــت فــي يــد ال ــوالي ــات املـتـحــدة األمـيــركـيــة.
وإحــدى هــذه األوراق ذات صفة معنوية لجهة
حاجة روسيا إلى إضفاء نوع من «الشرعية»
على دورهــا في سوريا واملنطقة .فاالعتراف
األميركي مطلب روسي تسعى إدارة الرئيس
ب ــوت ــن إل ـ ــى ال ـح ـص ــول ع ـل ـيــه ك ـث ـم ــرة ل ـن ـجــاح
استراتيجيتها في الدخول إلى امليدان السوري
وقـ ـل ــب امل ـش ـه ــد ف ـي ــه ب ـش ـك ــل ك ــام ــل ت ـقــري ـبــا.
ذل ــك سيشكل ،أي ـضــا ،تعبيرًا عــن تـحــول في
العالقات الدولية أنهى مرحلة التفرد األميركي
وس ـي ــؤدي ،كـمــا تــرغــب الـقـيــادة الــروس ـيــة ،إلــى
ت ـك ــري ــس «الـ ـش ــراك ــة» ال ــروسـ ـي ــة ف ــي «إدارة»
الشؤون الدولية التي طاملا سعى إليها الرئيس
بوتني وفريقاه السياسي والعسكري .لقد كرر
الــرئـيــس ال ــروس ــي ووزيـ ــر خــارجـيـتــه الف ــروف
االعـ ـت ــراض ع ـلــى اس ـت ـئ ـثــار واش ـن ـط ــن بـ ــإدارة
حرضا ضد هذا ّ
شؤون العالمَّ .
التفرد وطالبا
بالشراكة عبر االنخراط في النزاعات وأبرزها
في سوريا (وقبلها في جورجيا وأوكرانيا).
وهما تمكنا من إثبات قــدرة اإلدارة الروسية
على فرض تغيير في مسار األحــداث .وكانت
ال ـق ـيــادة الــروس ـيــة ت ـخــوض حــربــن ف ــي حــرب
واحدة :األولى ما ذكرناه حول تفرد واشنطن،
وال ـثــان ـيــة ت ـلــك املــوج ـهــة ض ــد ن ــزع ــة واشـنـطــن
لتغيير السياسات والخرائط واألنظمة ،بالقوة
وعبر التدخل العسكري ،كما حصل في العراق
وليبيا ،وكما كان يمكن أن يحصل في روسيا
نفسها!
ت ـم ـلــك واش ـن ـط ــن أي ـض ــا أوراقـ ـ ـ ــا ف ــي ال ـش ـمــال
والـجـنــوب ال ـســوري .لكن هــذه األوراق لــم تعد
ك ــاف ـي ــة ل ـت ـعــويــض ان ـك ـف ــاء وخ ـس ــائ ــر ع ــدي ــدة
وملوازنة الــدور الروسي .ويضاعف من تراجع
التأثير األميركي صراعات الحلفاء الخليجيني
وكــذلــك تخبط إدارة الرئيس تــرامــب وعجزها
عــن تغيير املـعــادالت فــي الـشــرق األوس ــط كما
وع ــدت حلفاءها (وتـقــاضــت ثمن ذلــك سلفًا)
دون أن تفعل أي شيء يذكر حتى اآلن!
ليس فــي األفــق مــا يشير إلــى أن إدارة ترامب
س ــوف ت ـت ـمــاســك ،وم ــن ث ــم س ــوف ت ـقــر خطة
مــن شأنها تعطيل املـســار الــراهــن فــي األزمــة

ال ـســوريــة .هــي تــراجـعــت وال ت ــزال فــي ملفات
عديدة في العالم وســط إطــاق قنابل دخانية
ال تقدم وال تــؤخــر .ال يعني ذلــك أن واشنطن
ال تأثير وال دور لها .على العكس هــي العب
أساسي لكنه غير مستأثر بالقرار كما كان
يحصل منذ انهيار االتـحــاد السوفياتي عام
 .1991هـ ــذا األمـ ـ ــر ،ف ــي ك ــل م ـس ــاره املـتــأخــر
خصوصًا ،يقلق الـقـيــادة الصهيونية .رئيس
الحكومة نتنياهو يحاول اسـتــدراك ما أمكن:
في موسكو وفي واشنطن ،على أمل أن ِّ
يعدل
عبر الديبلوماسية ما بــات صعبًا تعديله في
امل ـيــدان .كــان يــراهــن على دور أميركي أنشط
وأكثر التزامًا بمصالح إسرائيل .وكان ،أيضًا،
يراهن على صمود الجماعات اإلرهابية أكثر
مـمــا فـعـلــت ملــواصـلــة اس ـت ـنــزاف خـصــومــه في
س ــوري ــا م ــن ال ــاع ـب ــن امل ـح ـل ـيــن واإلقـلـيـمـيــن
وال ــدول ـي ــن .اآلن ق ــادة إســرائ ـيــل يـبـحـثــون عن
مخارج لهذا الوضع غير املريح بالنسبة إليهم.
طبعًا هــم يـعـمـلــون فــي واشـنـطــن عـلــى تغيير
موقف إدارتها وحجم تورطها في سوريا وفي
املنطقة .تــراودهــم مشاريع التدخل العسكري
ّ
امل ـبــاشــر إذا تـبــنــت واش ـن ـطــن ه ــذا األم ــر على
غــرار ما حــدث قبل  11عامًا في حــرب تموز.
يومها كانت واشنطن هي املبادرة الستدراك
«إخ ـفــاقــات» قــواتـهــا فــي ال ـع ــراق عـبــر محاولة
إع ــادة إط ــاق «الـشــرق األوس ــط الـجــديــد» الــذي
تـعـثــر ف ــي عــاصـمــة الــرش ـيــد! تـخـتـبــر الـقـيــادة
ال ـص ـه ـيــون ـيــة ،ك ــذل ــك ،م ـمــارســة ض ـغ ــوط على
موسكو وهــي ضغوط تفقد فعاليتها ،تباعًا
ب ـس ـبــب االرت ـ ـبـ ــاك امل ـس ـت ـمــر ف ــي أداء وب ـل ــورة
توجهات اإلدارة األميركية الراهنة التي َّ
عولت
عليها الـقـيــادة الصهيونية الكثير فــي مجمل
سياساتها ومخططاتها في املنطقة.
ال مـ ـج ــال لـ ـت ــراج ــع ث ــاث ــي ب ــوت ــن ووزي ـ ـ ــري
خارجيته ودفاعه .إحداث تعديالت في املسار
الـســوري الــراهــن سيكون شديد الصعوبة إذا
لــم يكن مـتـعــذرًا .مــا عــدا ذل ــك ،سينطوي على
مـغــامــرة بــالـغــة املـخــاطــر عـلــى جميع األط ــراف
ً
بسبب التصميم الروسي الــذي ال يبدو قابال
ألن يتراجع في أي من املسائل األساسية.
فــي ه ــذه األث ـن ــاء ت ـحــاول ال ـق ـيــادة الصهيونية
إث ــارة مسألة دور ووظيفة قــوات «اليونيفيل»
فــي لبنان بــالـتــزامــن مــع إث ــارة مسألة الــوجــود
اإليراني ووجود قوات «حزب الله» في سوريا.
ليس من املتوقع أن يالقي الضغط اإلسرائيلي
أي صــدى جــدي :ال بشأن تعديل مهمة قــوات
األمم املتحدة في الجنوب اللبناني وفق القرار
ً
( 1701فضال عن توسيع مهمتها) ،وال بشأن
انسحاب الـقــوات اإليرانية وقــوات «حــزب الله»
من سوريا .سيحاول نتنياهو ،كما ذكرنا ،دفع
إدارة ترامب إلى تبديل سياستها وإلــى تبني
عملية تخريب وعدوان إسرائيليني على لبنان
وفيه .سيحاول هذه املرة الضغط على املوقف
الرسمي اللبناني واسـتـهــداف قــوات الشرعية
الـلـبـنــانـيــة ،وتحميلها مـســؤولـيــة ال ـت ـعــاون مع
«حــزب الله» وتقديم تسهيالت له بهدف إثارة
فتنة داخلية في لبنان.
ال ـخ ـي ـبــة اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة ف ــي س ــوري ــا ق ــد تــدفــع
ال ـص ـهــاي ـنــة لـلـتـصـعـيــد ض ــد ل ـب ـنــان بــوســائــل
ال ـع ــدوان املـبــاشــر أو بــوســائــل أخـ ــرى .ه ــذا ما
ح ـصــل ب ـعــد إخ ـف ــاق ــات الـ ـع ــراق ،وهـ ــذا م ــا قد
يحصل بعد إخفاقات سوريا.
ُ
ال تواجه هذه االحتماالت باألساليب السابقة.
ثمة متغيرات كبيرة نجمت عن سنوات الصراع
ال ــدام ــي .بـعــض ه ــذه املـتـغـيــرات أوج ــد شــروخــا
وان ـق ـســامــات ف ــي ال ـج ـســد والـ ـ ــروح الشعبيني
العربيني على نحو مخيف :ال بد من مراجعة
جوهرية .ال بد من مقاربات جديدة وجدية ال
يكون املنطق األمني فيها هو األساس!
* كاتب وسياسي لبناني
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سوريا في خطوة غير مستغربة ،أعلنت «قوات سورية الديمقراطية»،
عبر «مجلس دير الزور العسكري» التابع لها ،أن معركة السيطرة
على محافظة دير الزور باتت قريبة ،في وقت يواصل فيه الجيش
التقدم نحو مشارف الحدود اإلدارية للمحافظة من ثالث جهات

«قسد» قريبًا إلى ريف دير الزور

نحو إنهاء «داعش»
في وداي الفرات
أيهم مرعي
ل ــم ي ـكــن إع ـ ــان «امل ـج ـل ــس الـعـسـكــري
لــديــر ال ــزور» الـتــابــع ل ــ«ق ــوات ســوريــة
الــدي ـم ـقــراط ـيــة» ،أن ــه يـسـتـعــد إلط ــاق
معركة دير الــزور ،مستهجنًا ،نتيجة
ال ـت ـح ـض ـيــرات ال ـتــي كــانــت ت ـقــوم بها
ه ــذه الـ ـق ــوات ،وتـ ـك ــرار تـصــريـحــاتـهــا
بأنها «تعمل على تحرير الرقة ودير
ال ـ ــزور م ــن داعـ ـ ــش» ،وه ــو م ــا أش ــارت

أعلن سالح البحرية الروسي أن مقاتالت
«م ـيــغ 29-كــا» و«سـ ــو »33-البحرية نفذت
أكـثــر مــن  400طلعة فــي ســوريــا ،ودمــرت
أثناءها  1300هدف تابع لـ«داعش».
وأوضح رئيس هيئة األركان العامة لسالح
البحرية ،أندريه فولوجينسكي ،أن طائرات
«سو »33-استخدمت لضرب األهداف في
محافظتي دمشق ودير الزور ،الواقعة على
بـعــد أك ـثــر م ــن  300كـيـلــومـتــر م ــن مـكــان
حاملة الطائرات «األميرال كوزنيتسوف».
أم ــا ط ــائ ــرات «م ـي ــغ 29-ك ــا» ،فاستخدمت
إلصابة األهــداف الواقعة في مناطق إدلب
وح ـ ّلــب وت ــدم ــر .وشـ ــدد عـلــى أن اإلشـ ــراك
املكثف هــذا لسالح البحرية في العمليات
العسكرية ّ
يعد األكبر من نوعه منذ انتهاء
الحرب العاملية الثانية.
(األخبار)

إليه «األخبار» ،عن التحضيرات التي
يقوم بها «التحالف» ونقل طالئع من
«مغاوير الثورة» ،إلى ريف الحسكة،
لفرض تحالف أمــر واقــع مــع «قسد»،
للذهاب باتجاه دير الزور («األخبار»،
العدد  .)3251إعالن «قسد» أن معركة
دي ــر ال ــزور بــاتــت وشـيـكــة ،ج ــاء خــال
مؤتمر صحافي ُعقد في مقر «مجلس
ديـ ــر الـ ـ ــزور ال ـع ـس ـك ــري» قـ ــرب مــديـنــة
ال ـ ـ ـشـ ـ ــدادي ،جـ ـن ــوب ال ـح ـس ـك ــة ،أث ـن ــاء
اإلعــان عن انشقاق قرابة  600مقاتل
من «تجمع كتائب البكارة» من «قوات
النخبة» السورية ،التابعة لتيار الغد
الـســوري ،برئاسة رئيس «االئـتــاف»
األس ـب ــق أح ـمــد ال ـجــربــا وانـضـمــامـهــم
إلى «قسد» ،إضافة إلى انضمام كتيبة
من «مقاتلي الشعيطات» إلى «قسد»،
بعد فــرارهــم مــن ريــف ديــر ال ــزور إلى
ريف الحسكة .وال يبدو هذا االنشقاق
ً
منفصال عن التحضيرات التي يشرف
عـلـيـهــا «ال ـت ـحــالــف ال ــدول ــي» لــإعــداد
لقوة عسكرية تكون قادرة على تنفيذ
عمل عسكري باتجاه دير الزور.
كذلك ،فإن هذا االنشقاق ربما يهدف
إلى إضعاف «قــوات النخبة» التي تم
إبـعــادهــا عــن معركة الــرقــة ،ومحاولة
إخراجها من خيارات «التحالف» في
م ـعــركــة دي ــر الـ ـ ــزور ،إث ــر خ ــاف ــات مع
قيادة «قسد» التي يبدو أنها ال ترغب
فــي أي دور لــ«الـنـخـبــة» فــي املـنــاطــق
الواقعة تحت سيطرتها.
وي ـ ـقـ ــول ق ــائ ــد «مـ ـجـ ـل ــس ديـ ـ ــر الـ ـ ــزور
ال ـ ـ ـع ـ ـ ـس ـ ـ ـكـ ـ ــري» ،أح ـ ـ ـمـ ـ ــد أب ـ ـ ـ ــو خـ ــولـ ــة،
لـ ـ ــ«األخـ ـ ـب ـ ــار» ،إن «املـ ـع ــرك ــة ال ـك ـبــرى
لتحرير ديــر ال ــزور باتت قريبة جـدًا،
وقـ ــد ت ـك ــون ح ـت ــى ق ـب ــل االنـ ـتـ ـه ــاء مــن

معركة الــرقــة» .ولفت إلــى أن «املعركة
سـتـكــون ســري ـعــة ،وس ـت ـقــودهــا ق ــوات
س ــوري ــة ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة ،وال ـف ـصــائــل
املتحالفة معها حصرًا».
ورغم تأكيدات عن وصول مجموعات
من «مغاوير الثورة» إلى مناطق قريبة
مــن ال ـش ــدادي ،لتجهيزهم لــانـخــراط
في معركة دير الزور القادمة ،ونقلهم
عبر مروحيات من التنف باتجاه ريف
الـحـسـكــة الـجـنــوبــي ،فــي مـحــاولــة من
«التحالف» لفرض تحالف أمــر واقــع
مــع «ق ـســد» ،للعب دور لــ«الـتـحــالــف»
ف ــي م ـع ــارك إن ـه ــاء «داعـ ـ ــش» ف ــي ديــر
ال ـ ـ ــزور ،ت ــزام ـن ــا م ــع مـ ـع ــارك محتملة
م ــن ال ـج ــان ــب ال ـع ــراق ــي س ـت ـهــدف إلــى
القضاء على التنظيم بشكل نهائي،
إال أن أبو خولة أكد لـ«األخبار» أنهم
«ال ي ـنـ ّـسـقــون ،ال م ــع م ـغــاويــر ال ـثــورة
ّ
«يرحبون
وال غيرها» الفتًا إلى أنهم
بـ ـجـ ـه ــود ّ
أي فـ ـصـ ـي ــل يـ ــريـ ــد ال ـع ـم ــل
باتجاه ديــر ال ــزور مــن خــارج مناطق
سيطرتنا ،ألن ذلك يسرع في القضاء
على التنظيم» .وعلمت «األخبار» من
مـصــادر مطلعة أن معركة ديــر الــزور
املزمع إطالقها من «قسد» ،تهدف إلى
السيطرة على ريف الحسكة الجنوبي
ً
وريف دير الزور الشمالي ،وصوال إلى
سرير نهر الفرات الشمالي ،والشريط
ً
ال ـ ـح ـ ــدودي مـ ــن تـ ــل صـ ـف ــوك وص ـ ــوال
إلــى أط ــراف ريــف البوكمال الشمالي.
وهــو مــا تطابق مــع مــا كشفته أيضًا
م ـص ــادر م ـيــدان ـيــة قــالــت إن «امل ـعــركــة
ستكون خــال فترة قريبة ،وستكون
ع ـل ــى م ــرح ـل ـت ــن ،األول ـ ـ ــى ت ـه ــدف إل ــى
الـسـيـطــرة عـلــى بـلــدة مــركــدة فــي ريــف
ً
الـ ـحـ ـسـ ـك ــة الـ ـجـ ـن ــوب ــي وص ـ ـ ـ ـ ــوال إل ــى

قائد «مجلس دير الزور العسكري» لـ«األخبار» :المعركة قد تكون قبل االنتهاء من معركة الرقة (األخبا

كامل هــذا الريف ،أمــا املرحلة الثانية
ف ـت ـه ــدف إلـ ـ ــى ال ـس ـي ـط ــرة ع ـل ــى ب ـلــدة
الصور في ريــف ديــر الــزور الشمالي،
ً
وصوال إلى األطراف الشمالية للدير،
وال ـ ـشـ ــريـ ــط ال ـ ـ ـحـ ـ ــدودي مـ ــع ال ـ ـعـ ــراق،

إعالن عن انشقاق
 600مقاتل من
«قوات النخبة»
التابعة للجربا

املحاذي لسرير نهر الفرات الشمالي».
ورغم التصريحات املتواترة عن قرب
تبد
املـعــركــة ،إال أن ق ـيــادة «ق ـســد» لــم ِ
ّ
أي تعليق واض ــح عــن ق ــرب املـعــركــة،
بــاسـتـثـنــاء ت ـصــري ـحــات مـجـلــس ديــر
الـ ـ ـ ــزور ال ـع ـس ـك ــري ،وه ـ ــو م ــا يـفـصــح
عــن ع ــدم اسـتـعـجــال «ق ـســد» املـعــركــة،
ورغبتها في االنتهاء من معركة الرقة.
وبـنـ ً
ـاء على خـطــوات املعركة القادمة،
فإن اهتمام «التحالف» يبدو منصبًاّ
ع ـل ــى املـ ـن ــاط ــق ال ــواقـ ـع ــة شـ ـم ــال نـهــر
الـ ـ ـف ـ ــرات ،بـ ـه ــدف ع ـ ــدم الـ ـتـ ـص ــادم مــع
ال ـج ـي ــش ال ـ ـسـ ــوري وال ـ ـ ـ ــروس ،ال ــذي ــن
يخطون خطوات متسارعة نحو دير
الزور ،والجهة الجنوبية لنهر الفرات،
وهــو مــا يــؤكــده الـقـيــادي فــي «كتائب
الـ ـشـ ـعـ ـيـ ـط ــات» ،ال ـت ــاب ـع ــة ل ــ«م ـج ـل ــس

تصنيف القماش «مادة أولية» ...يشعل حربًا بين الصناعيين
لم تهدأ النقاشات بعد صدور قرار عن
اللجنة االقتصادية العليا ،اعتبر القماش
بموجبه «مادة أولية» .القرار أثار حفيظة
ّ
ُمصنعي هذه المادة وخاصة أبناء
مدينة حلب ،الذين قادوا حملة ترأسها
الصناعي فارس الشهابي ،هدفها التراجع
عن هذا التصنيف وحماية صناعتهم

دمشق ــ مودة بحاح
شهدت األي ــام األخـيــرة حربًا كالمية
بني عدد من صناعيي سوريا ،الذين
انقسموا بــن مؤيد ومـعــارض لقرار
اتـ ـخ ــذت ــه ال ـل ـج ـن ــة االقـ ـتـ ـص ــادي ــة فــي
مجلس الوزراء ،والذي اعتبر األقمشة
«م ـ ـ ــادة أول ـ ـيـ ــة» ،ت ـخ ـضــع ل ـل ـمــرســوم
( )172ال ـخ ــاص بـتـخـفـيــض الــرســوم
ال ـج ـمــرك ـيــة ب ـن ـس ـبــة  %50ع ـل ــى تـلــك
املــواد .ورأت اللجنة أن هذه الخطوة
تعكس جوهر املرسوم وسوف تدعم
اإلنـ ـت ــاج امل ـح ـلــي ،وت ـح ــدي ـدًا صـنــاعــة
األل ـب ـســة ،لكنها نسيت أو تجاهلت
أن قــرارهــا ســوف ّ يكون له وقــع كبير
في أوســاط ُمصنعي األقمشة الذين
يعمل أغلبهم في مدينة حلب.
وعـ ـ َّـد رئ ـيــس ات ـح ــاد غ ــرف الـصـنــاعــة
السورية وغرفة صناعة حلب فارس
الـ ـشـ ـه ــاب ــي ،أبـ ـ ـ ــرز املـ ـه ــاجـ ـم ــن ل ـه ــذا
ال ـقــرار وأكـثــرهــم حــدة فــي دفــاعــه عن
ص ـنــاعــة األق ـم ـش ــة .وم ـن ــذ الـلـحـظــات
األول ـ ـ ــى لـ ـص ــدور الـ ـ ـق ـ ــرار ،ك ـت ــب عـبــر
صفحته على «فايسبوك» ،أن اللجنة

االقتصادية اتـخــذت هــذا الـقــرار رغم
اعـ ـ ـت ـ ــراض ات ـ ـحـ ــاد غ ـ ــرف ال ـص ـن ــاع ــة.
وأوضــح أن «هــذا الـقــرار الكارثي هو
حتمًا ملصلحة التجار املستوردين،
وسـ ــوف يـ ــؤدي إل ــى إغـ ــراق األسـ ــواق
بــاألقـمـشــة الصينية امل ـس ـتــوردة ،في
ّ
بأمس الحاجة فيه
الوقت الذي نحن
إل ــى إع ـ ــادة إطـ ــاق صـنــاعــة النسيج
العريقة والتي تتمثل بآالف املنشآت
التي كانت كلها تعمل وتـصــدر قبل
الحرب!» .ورأى أن من ّ املمكن استيراد
األقمشة التي ال تصنع محليًا ،ولكن
أن يعمم ذلك على كل األقمشة «فهذا
ي ـع ـت ـبــر ت ــدم ـي ـرًا مـمـنـهـجــا لـصـنــاعــة
عمرها خمسة آالف عام».
وأكد هذه الفكرة رئيس لجنة صناعة
الخيط واألقمشة والصباغة في غرفة
صناعة دمشق وريفها أسامة زيود،
فــي حديثه إلــى «األخ ـبــار» ،موضحًا
فقط على استيراد
أن اعتراضهم
هو ّ
ُ
األق ـم ـش ــة ال ـت ــي ت ـص ــن ــع ف ــي س ــوري ــا
منذ عـشــرات السنني ،فهذه الخطوة
«كــأن ـهــا طـلــب م ــن صــانـعــي الـخـيــوط
واألق ـ ـم ـ ـشـ ــة ب ــالـ ـت ــوق ــف ع ـ ــن ال ـع ـم ــل،

وب ــال ـت ــال ــي انـ ـق ــراض هـ ــذه الـصـنــاعــة
ملصلحة الصناعة التركية» ،وخاصة
أن ال ـك ـث ـي ــر مـ ــن الـ ـتـ ـج ــار امل ـع ــروف ــن
يبيعون فــي الــوقــت الـحــالــي بضائع
تــركـيــة بــأسـعــار مـنــافـســة ،وه ــذا يــدل
على أنها دخلت عن طريق التهريب
أي من دون دفــع الــرســوم والضرائب
الـنـظــامـيــة املـ ـق ــررة ،وال ـت ــي تـبـلــغ بني
 %10و %30عـلــى الـبـضــائــع الـقــادمــة
م ــن تــرك ـيــا أو ذات امل ـن ـشــأ ال ـتــركــي.
ً
ويضيف زيود بأنه فضال عن التهرب
ال ـضــري ـبــي ،فـغــالـبـيــة ه ــذه الـبـضــائــع

توسع الخالف ليصفه
البعض على أنه «حرب
دمشقية ــ حلبية»

ه ــي «س ـ ـتـ ــوك» ش ــرك ــات س ــاب ـق ــة ،أي
ف ـضــات لـشــركــات كـبـيــرة ،مــا يجعل
أسـعــارهــا منخفضة «ال يمكن حتى
للشركة الـتــي صنعتها منافستها،
فكيف ال ـحــال مــع املـصــانــع الـســوريــة
الـتــي تعاني الكثير مــن الصعوبات
ف ــي ع ـم ـل ـهــا؟» .وب ـح ـســب زيـ ـ ــود ،فــإن
اع ـت ـبــار األق ـم ـشــة م ــدخ ــات لــإنـتــاج
ومواد أولية ما هو إال خطوة من قبل
أصحاب هذا الرأي لتشريع التهريب.
ولفت إلى أن إصــرار بعض مصنعي
األل ـب ـس ــة ع ـل ــى دخـ ـ ــول األق ـم ـش ــة عــن
طــريــق لـبـنــان ،فــي ض ــوء تــأكـيــد عــدة
جهات اقتصادية أن لبنان ال يصنع
األقمشة ،هو خطوة لتهريب أقمشة
تــركـيــة املـنـشــأ عــن طــريــق لـبـنــان بعد
تغيير مكان تصنيعها ،موضحًا أن
«الدليل أن السوق يغرق بالبضائع
التركية ،رغــم أن الجهات الحكومية
امل ـع ـن ـي ــة ت ــؤك ــد أن ـ ــه ل ــم ُي ـس ـم ــح مـنــذ
ثالث سنوات بإعطاء إجازة استيراد
لبضائع قادمة من تركيا».
أما بالنسبه إلى قدرتهم على تلبية
حـ ــاجـ ــة الـ ـ ـس ـ ــوق وات ـ ـ ـهـ ـ ــام م ـص ـن ـعــي
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دمشق تشهد
تحرير  95مختطفًا
مرح ماشي
ش ـه ــد ري ـ ــف ال ـع ــاص ـم ــة الـ ـس ــوري ــة أكـ ـب ــر ع ـم ـل ـيــة ت ـ ـبـ ــادل مـخـتـطـفــن
ومعتقلني بني الدولة السورية واملسلحني ،إذ تم تحرير  95شخصًا
من املختطفني ،الذين كانوا في حي برزةّ ،
ممن تم نقلهم عبر األنفاق
إل ــى م ــواق ــع س ـي ـطــرة امل ـس ـل ـحــن ف ــي ع ـمــق ال ـغ ــوط ــة ال ـشــرق ـيــة ،خــال
عمليات الجيش داخل الحي قبل أشهر .وذلك في مقابل إفراج الدولة
ً
الـســوريــة عــن  65معتقال وسجينًا لــديـهــا ،األم ــر ال ــذي يعني إغــاق
ّ
ملف مختطفي برزة بشكل نهائي .املختطفون املحررون وصلوا إلى
املناطق الواقعة تحت سيطرة السلطات عبر مخيم الوافدين ،وذلك
على مرحلتني ،ليتم نقلهم إلى ضاحية حرستا ،وليصار إلى نقلهم
الحقًا إلى املشافي ملعاينتهم والكشف عن أوضاعهم الصحية ،بعد
سنوات االختطاف .وكشفت مصادر عدة في لجان املصالحة أن األيام
ستحمل اإلف ــراج عــن أكـثــر مــن  3800شخص مــن مختطفي ضاحية
امللف الدعم
عدرا العمالية ،فيما لو اكتملت شروط التفاوض ونال ُ
اللوجستي الكامل إلتمامه .وتتابع املـصــادر أن «مرحلة أخــرى من
املصالحات ستبدأ بعد عيد األضحى ،قد تحمل في طياتها اإلفراج
عن جميع املختطفني املتبقني لدى مسلحي الغوطة الشرقية».
َ
على الصعيد امليداني ،تستمر العمليات العسكرية في منطقتي عني
ترما وجوبر ،على أطراف العاصمة ،بشكل يقتصر على االستهدافات
املوضعية .وذلــك بهدف إفساح املجال أمــام مسلحي جبهة النصرة
وفـيـلــق الــرحـمــن لـتــرك مــواقـعـهــم ،وع ــزل نـقــاط تـ ُـوزعـهــم عــن بعضها
الـبـعــض ،ألغ ــراض تتعلق بــالــدفــع نـحــو مــرحـلــة أخ ــرى تقضي بنقل
مـسـلـحــي ج ـب ـهــة ال ـن ـص ــرة إل ــى مــدي ـنــة إدلـ ــب ف ــي ال ـش ـم ــال ال ـس ــوري.
مصادر ميدانية أكدت أن «ال وقف إطالق نار تامًا ،إنما تركيز على
ضــربــات مدفعية وجــويــة تعتمد الضغط بـهــدف الـتـفــاوض السريع
للبدء بمرحلة جــديــدة تــؤذن بــدخــول الجيش الـســوري إلــى املنطقة،
وبــوجــود روس ــي» ،األمــر الــذي يخرج املنطقة مــن دائــرة الـصــراع ،ما
يؤدي إلى التركيز على ملف املصالحات في الغوطة الشرقية.
المحررون كانوا في ّ
حي برزة ونقلوا عبر األنفاق إلى عمق الغوطة (أ ف ب)

ار)

ديـ ــر ال ـ ــزور ال ـع ـس ـك ــري» ،أبـ ــو مـحـمــد
ال ـش ـع ـي ـط ــي ،الـ ـ ــذي ق ـ ــال إن «امل ـع ــرك ــة
س ـت ـكــون ب ــات ـج ــاه ريـ ــف ديـ ــر الـ ـ ــزور»،
مضيفًا أنهم «ملتزمون بقتال داعش
ّ
فقط ،كما يخطط التحالف الدولي».
إل ــى ذل ــك ،نـجــح الـجـيــش ال ـســوري في
اس ـت ـي ـعــاب ه ـج ـمــات عـنـيـفــة ملسلحي
مواقعه في ريــف الرقة
«داع ــش» على
ً
الـجـنــوبــي ،أدت ب ــداي ــة إل ــى انـسـحــاب
ال ـج ـي ــش و«م ـق ــات ـل ــي ال ـع ـش ــائ ــر» مــن
بعض النقاط ،إال أنه سرعان ما تمت
استعادة معظم النقاط .تزامن ذلك مع
ّ
صد هجوم للتنظيم على منطقة «سد
ال ــوع ــر» فــي األطـ ــراف الـشــرقـيــة لريف
حـ ـم ــص ،امل ـت ــاخ ــم ل ـل ـح ــدود اإلداري ـ ـ ــة
ل ــدي ــر ال ـ ـ ـ ــزور .ويـ ــأتـ ــي ذل ـ ــك فـ ــي وق ــت
يـحـشــد فـيــه الـجـيــش قــواتــه فــي تدمر

وال ـس ـخ ـن ــة ،مل ـتــاب ـعــة مــرح ـلــة جــديــدة
مــن السيطرة على الـبــاديــة السورية،
ً
وص ـ ــوال إل ــى دي ــر ال ـ ــزور ،تــزام ـنــا مع
وص ــول ت ـعــزيــزات إضــاف ـيــة مــن أبـنــاء
الـعـشــائــر لــدعــم الـجـيــش فــي املـعــركــة.
وأك ـ ــد م ـص ــدر ع ـس ـكــري أن «ال ـج ـيــش
سـيـتــابــع قــريـبــا عـمـلـيــاتــه الـعـسـكــريــة
فــي مـحـيــط الـسـخـنــة ،وال ـتــي سيكون
هــدفـهــا الــرئـيـســي ال ــوص ــول إل ــى ديــر
الزورّ ،
وفك الطوق عنها» .وأضاف أن
«التكامل سيكون موجودًا بني محاور
ال ـج ـي ــش ال ـث ــاث ــة امل ـت ـج ـهــة إل ـ ــى دي ــر
ال ــزور مــن ري ــف الــرقــة وري ــف حمص،
بـهــدف الضغط على التنظيم مــن كل
االتجاهات ،إال أن العمليات الرئيسية
ستكون انطالقًا من السخنة إلى دير
الزور».

األلـ ـبـ ـس ــة لـ ـه ــم ب ـع ـج ــزه ــم ع ـ ــن ذل ـ ــك،
ف ــأوض ــح زي ـ ـ ــود« :بـ ــاألصـ ــل ،ل ــم يـكــن
م ـس ـمــوحــا ب ــاس ـت ـي ــراد األق ـم ـش ــة فــي
ســوريــاُ ،
وسمح بها في زمــن الحرب
ب ـس ـبــب ت ــوق ــف ال ـك ـث ـيــر م ــن امل ـعــامــل،
ولـ ـك ــن اآلن ت ـغ ـي ــر الـ ــوضـ ــع وع ـ ــادت
منشآت كثيرة إلى عملها الطبيعي،
وبــال ـتــالــي ي ـجــب أن ت ـعــود ال ـقــوانــن
كما كانت عليه قبل ال ـحــرب» .ولفت
إلى أنه «يجب أن نعلم ما هي الكمية
والـ ـن ــوعـ ـي ــة .وف ـ ــي ح ـ ــال ع ـج ــزن ــا عــن
تلبية الطلب فمن حقهم االعـتــراض.
في املقابل ،يجب عليهم أن يحددوا
ع ــدد امل ـعــامــل وال ـ ــورش املتخصصة
بتصنيع األلبسة ،وعدد العمال فيها
وحاجتهم بالوزن والنوع لألقمشة».
وي ـخ ـتــم حــدي ـثــه ب ــال ـس ــؤال« :ملـ ـ ــاذا ال
ي ـس ـم ــح ب ــاسـ ـتـ ـي ــراد الـ ـخـ ـي ــوط بــأقــل
رسوم ممكنة؟».

الصناعي سامر قــداح أن «تخفيض
تـ ـكـ ـلـ ـف ــة م ـ ـكـ ــونـ ــات اإلنـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاج سـ ــوف
ي ـس ـه ــم فـ ــي إعـ ـ ـ ــادة دوران ال ـع ـج ـلــة
وف ـ ــي ت ـح ـق ـيــق امل ـن ــاف ـس ــة م ــع ال ـ ــدول
املـجــاورة .كما سيخفف عبء السعر
عـلــى املـسـتـهـلــك وامل ـس ـت ــورد أي ـضــا».
وشرح بأن «أسعار األقمشة مرتفعة،
فالكونتينر يحتاج إلى  9ماليني ليرة
كي يتم تخليصه جمركيًا ،ونضطر
إلى استيراد بعض األصناف التي ال
ً
يمكن تصنيعها فــي ســوريــا ،فضال
ع ــن ك ــون إن ـت ــاج األق ـم ـشــة املـحـلــي ال
يـغـطــي ح ــاج ــة الـ ـس ــوق» .ول ـف ــت إلــى
أن «م ـص ـن ـعــي األل ـب ـس ــة ال ي ـم ـكــن أن
ينتظروا دائـمــا مشاكل التأخير في
تسليم الطلبيات» ،مضيفًا أنــه «في
دمـ ـش ــق وج ـ ــد أرب ـ ـ ــع م ـص ــاب ــغ ف ـقــط،
ف ــي ح ــن ي ــوج ــد ع ـش ــرة آالف معمل
لـتـصـنـيــع األل ـب ـس ــة ،وبــال ـتــالــي كيف
يمكن أن يأمنوا هذا الضغط».

ّ
على النقيض تمامًا ،وجــد مصنعو
األق ـم ـش ــة ف ــي ال ـ ـقـ ــرار م ـس ــاع ــدة لـهــم
فــي عملهم ودعـمــا ملسيرتهم .ورأى

جدل بين «صناعة دمشق»
والشهابي

«اإلنتاج المحلي ال يكفي»!

م ــن جـهـتـهــا ،طــال ـبــت غ ــرف ــة صـنــاعــة

دم ـش ــق ع ـلــى ل ـس ــان رئـيـسـهــا ســامــر
ال ـ ـ ـ ــدب ـ ـ ـ ــس ،بـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدم رف ـ ـ ـ ـ ــع األسـ ـ ـ ـع ـ ـ ــار
االس ـتــرشــاديــة لــأقـمـشــة والـخـيــوط،
للحفاظ على صناعة األلبسة ،وعدم
رف ــع الـتـكــالـيــف اإلن ـتــاج ـيــة وخـفــض
األس ـ ـ ـعـ ـ ــار .فـ ـج ــاء ال ـ ـ ــرد ع ـل ــى ال ـف ــور
مــن قـبــل الـشـهــابــي« :لــأســف (غــرفــة
صـنــاعــة دم ـشــق) ال تمثل صناعيي
األقمشة في دمشق والذين تواصلوا
معنا مــن أجــل حمايتهم ،والجميع
ي ـ ـع ـ ـلـ ــم أن حـ ـ ـل ـ ــب ه ـ ـ ــي الـ ـع ــاصـ ـم ــة
النسيجية لـســوريــا ...لــأســف هناك
مجموعة مــن مصنعي األلـبـســة في
دمشق املتحالفني مع غرفة التجارة
مــن أج ــل اس ـت ـيــراد األق ـم ـشــة وزي ــادة
األربـ ـ ـ ـ ـ ــاح ول ـ ـ ــو عـ ـل ــى ح ـ ـسـ ــاب م ــوت
اآلخرين».
كـ ــام ال ـش ـه ــاب ــي اس ـت ـج ـلــب ردًا مــن
رئـ ـي ــس «ل ـج ـن ــة ص ـن ــاع ــة األل ـب ـس ــة»
أكرم قتوت ،جاء فيه أن «الشهابي ال
يملك معلومات كافية عما يتحدث
به ،وكل املعامل التي تنتج األقمشة
في دمشق وريفها ،مجموع عمالها
املسجلني في التأمينات االجتماعية

ً
ال ي ـت ـج ــاوزون  70ع ــام ــا ،ح ـتــى إن
بعض املعامل معظم عمالها عبارة
ع ــن س ــائ ـق ــن وي ـع ـم ـل ــون ف ــي مـهـنــة
ال ـع ـتــالــة» .ل ـي ـعــود ال ـش ـهــابــي ،وي ــرد
أن «ه ـنــاك م ـس ـتــودعــات أقـمـشــة في
جرمانا واملـنــاطــق املـجــاورة تحوي
مــا ال يقل عــن  250طـنــا ،مــن أقمشة
ق ـط ـن ـي ــة ت ـن ـت ـظ ــر دخ ـ ـ ــول األسـ ـ ـ ــواق.
وبـسـبــب ت ـحــرك ال ـج ـمــارك وتكثيف
دورياتها ،توقفت بانتظار شرعنة
ه ـ ـ ــذه ال ـ ـب ـ ـضـ ــائـ ــع .وه ـ ـ ــي مـ ــوجـ ــودة
أي ـضــا ف ــي مـنـطـقــة الـ ـب ــاردة وطــريــق
األش ــرف ـي ــة ...وكـلـهــا أت ــت عــن طــريــق
لبنان وذات شهادات منشأ مزورة».
وت ــوس ـع ــت الـ ـح ــرب ال ـك ــام ـي ــة أك ـثــر
ب ــن أط ـ ــراف الـ ـن ــزاع ،ح ـتــى تـحــولــت
إلى ما يشبه التخوين أو االنقسام
املناطقي مــع توصيف البعض لها
على أنها «حرب دمشقية ـ حلبية».
إذ ات ـه ــم ال ـش ـه ــاب ــي ،ع ـضــو مـجـلــس
الـ ـشـ ـع ــب وأمـ ـ ـ ــن سـ ــر ات ـ ـحـ ــاد غ ــرف
الـتـجــارة ،محمد حمشو ،بــاإلســاء ة
إل ـ ـ ـ ـ ــى ح ـ ـل ـ ــب وأه ـ ـ ـل ـ ـ ـهـ ـ ــا مـ ـ ـ ــن خ ـ ــال
تصريحاته.
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فلسطين

األميركيون يضغطون
مجددًا على السلطة:

أوقفوا تمويل
اإلرهاب!

ال جــديــد مـبـشـرًا حمله الــوفــد األمـيــركــي إلــى
ال ـس ـل ـطــة الـفـلـسـطـيـنـيــة .ج ــل م ــا ت ـح ــدث عنه
األميركيون املزيد من التنازالت ،على شاكلة
التشدد في «مكافحة اإلرهاب» وقطع تمويله،
وبـعـبــارة أخ ــرى :وقــف دفــع روات ــب املــزيــد من
أهــالــي الـشـهــداء واألس ــرى والـجــرحــى ،لكن ال
تعهد أميركيًا بشيء بعد ،مع أن جولة الوفد
ولقاءه مسؤولني سعوديني وقطريني وأردنيني
ومـصــريــن قـبــل وصــولــه إل ـّـى فلسطني كلها
توحي بأن التحضيرات لحل سيفرض على
رام الله ال تزال متواصلةّ .
على الصعيد الرسمي ،عقب رئيس السلطة
محمود عباس ،بالقول إن «الجانب الفلسطيني
يقدر عاليًا جهود الرئيس األميركي دونالد
ترامب الذي أعلن أنه سيعمل على عقد صفقة
سالم تاريخية» .وفي املقابل ،اكتفت القنصلية
األمـيــركـيــة فــي مــديـنــة ال ـقــدس املـحـتـلــة ،ببيان
يوم أمس ،قالت فيه إن اجتماع عباس والوفد
«كــان مثمرًا وركــز على كيفية بدء محادثات
جوهرية للتسوية اإلسرائيلية ـ الفلسطينية».
حتى في سبيل االعتراض ،لم تسجل بيانات
الفـتــة للفصائل الفلسطينية ،فيما اقتصر
االحتجاج على عــدد محدود ممن ّلبوا دعوة
«ال ـق ــوى الــوطـنـيــة واإلســام ـيــة الفلسطينية»
لتنفيذ مسيرة في مدينة رام الله ّقبل وصول
ال ــوف ــد األم ـي ــرك ــي .ويـ ــوم أمـ ــس ،تـلــقــى عـبــاس
ً
اتـصــاال هاتفيًا من األمير القطري ،تميم بن
حمد .وجاء في البيان الرسمي أن عباس أطلع
تميم «على نتائج لقائه مع الوفد األميركي...
كما اتفقا على استمرار التنسيق والتشاور
بني الجانبني من أجل دفع عملية السالم إلى
األمام».
ثان ،يزور عضو اللجنة املركزية
صعيد
على
ٍ
لحركة «فتح» عزام األحمد ،العاصمة اللبنانية
ب ـ ـيـ ــروت ،ل ـل ـب ـحــث ف ــي آلـ ـي ــات ع ـق ــد «امل ـج ـلــس
الــوطـنــي» ،وتـحــديـدًا إلقـنــاع «الجبهة الشعبية
لتحرير فلسطني» وفصائل أخــرى بإمكانية
ً
عقد املجلس في رام الله بدال من الخارج.
فــي ش ــأن آخ ــر ،كـشـفــت م ـصــادر عـبــريــة عن
أن وزارة الداخلية اإلسرائيلية تتبع منذ سبع
سنوات سياسة سحب الجنسية من املواطنني
الـفـلـسـطـيـنـيــن ف ــي صـ ـح ــراء ال ـن ـق ــب ج ـنــوب
فلسطني املحتلة عــام  .1948وقالت صحيفة
«هـ ــآرتـ ــس» أم ـ ــس ،إن «ال ـح ــدي ــث ي ـ ــدور حــول
البدو الفلسطينيني الذين بقوا في أراضيهم
ّ
بعد قيام الدولة ( ،)1948إذ فضلت السلطات
اإلســرائـيـلـيــة تــوطـيـنـهــم عـلــى أراض م ـحــددة،
بعدما اعتمدوا طريقة الترحيل في السابق،
حتى باتت إسرائيل ال تعترف بقراهم».
وأوضحت «هآرتس» أن «املواطن البدوي» الذي
يقصد مكاتب وزارة الداخلية للقيام إجراءات
روتينية كالتسجيل أو إضافة األطـفــال على
ال ـهــويــة ،أو حـتــى تـجــديــدهــا أو إصـ ــدار جــواز
سفر ،يسحب منه املوظف جنسيته ،ثم يغير
تـعــريـفـهــم مــن مــواطـنــن إل ــى «مـقـيـمــن» ،بعد
إبالغهم بسحب جنسيتهم ،بذريعة «منحها
لهم عن طريق الخطأ» ،علمًا بــأن النقب الذي
ي ـش ـكــل ن ـح ــو  %40م ــن م ـس ــاح ــة فـلـسـطــن
يـقـطـنــه ق ــراب ــة  240أل ــف م ــواط ــن فلسطيني،
نصفهم يعيشون فــي نحو  45قــريــة عربية
غير معترف بها حكوميًا.
إلــى ذلــك ،مــن املـقــرر أن يعمل معبر رفــح ،بني
قطاع غزة ومصر ،يومي غد وبعد غد بصورة
استثنائية ،لخروج حجاج املكرمة السعودية
امللكية مــن أهــالــي الـشـهــداء ،وبـعــض الـحــاالت
اإلنسانية ،مع عودة العالقني خارج القطاع.
(األخبار)
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السعودية تنتقم لفشل رهان التفرقة:

مجزرة جديدة في صنعاء
بعدما باءت محاوالت
تحالف العدوان تحويل َ
السجال السياسي بين شريكي
إلى اقتتال على
صنعاء ّ
األرض يهز أمان العاصمة،
جاء الرد بضربات انتقامية
جديدة أودت بحياة 16
مواطنًا ،معظمهم نساء
وأطفال
ل ــم ي ـك ــد ي ـمــر ي ــوم ــان ع ـل ــى امل ـج ــزرة
التي ارتكبتها طائرات العدوان في
مديرية أرحب
قرية بيت العذري في ً
ش ـمــال ص ـن ـعــاءُ ،م ــودي ــة ب ـح ـيــاة 48
مدنيًا ،حتى عادت العاصمة لتكون
في مرمى حمم املــوت من جديد ،إذ
أغـ ــارت ال ـطــائــرات ال ـس ـعــوديــة ،فجر
أمس ،على عمارة سكنية في منطقة
ع ـطــان ،ال ـتــي حـطـمــت رق ـمــا قياسيًا
فــي عــدد ال ـغــارات الـتــي استهدفتها
مـ ـن ــذ بـ ـ ــدء الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدوان ،مـ ــا أدى إل ــى
اس ـت ـش ـه ــاد  16م ــواطـ ـن ــا ،ب ـي ـن ـهــم 8
أطفال و 4نساء ،وإصابة  22آخرين
م ــن ســاك ـنــي ال ـع ـم ــارة ال ـتــي ُسـ ّـويــت
بــاألرض .وجــاء ت هــذه املجزرة بعد
ساعات على انتهاء الفعاليات التي
ّ
ّ
نظمها كــل مــن «املــؤتـمــر» و«أنـصــار
ً
الله» في صنعاء ،والتي كان مأموال
مــن قـبــل خـصــومـهـمــا أن ت ــؤدي إلــى
اق ـت ـتــال بـيـنـهـمــا ،م ــا دف ــع عـ ــددًا من
الـقـيــادات فــي العاصمة إلــى اعتبار
ً
ج ــري ـم ــة عـ ـط ــان دل ـ ـيـ ــا ع ـل ــى ضـيــق
ّ
تـ ـح ــال ــف ال ـ ـ ـعـ ـ ــدوان مـ ــمـ ــا آلـ ـ ــت إل ـي ــه

فعاليات يوم الخميس.
واستنكر الناطق باسم «أنصار الله»،
محمد عبد ال ـســام ،امل ـجــزرة ،مدينًا
«ص ـم ــت امل ـج ـت ـمــع ال ــدول ــي وت ــواط ــؤ
األمــم املتحدة مــع املجرمني القتلة».
وأش ـ ــار ،فــي تـصــريــح صـحــافــي ،إلــى
أن «هذه املجزرة التي تكشف صلف
وخيبة تحالف الـعــدوان ،تأتي عقب
انـتـصــار املـجـلــس الـسـيــاســي األعـلــى
ف ــي تــدع ـيــم م ـف ـهــوم ال ــدول ــة وتــوفـيــر
الحماية لجميع الفعاليات ،سواء ما
كان منها حزبيًا أو لرفد الجبهات».
وأك ــد أن «تـلــك امل ـجــازر لــن تـمــر دون
انتقام».
بـ ـ ــدورهـ ـ ــا ،أدان ـ ـ ـ ــت حـ ـك ــوم ــة اإلنـ ـق ــاذ
املجزرة ،واصفة إياها بأنها «جريمة
ح ـ ــرب ج ــدي ــدة م ـت ـكــام ـلــة األركـ ـ ـ ــان».
وشـ ـ ــدد م ـص ــدر مـ ـس ــؤول ف ــي وزارة
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة عـ ـل ــى «حـ ـ ــق ال ـي ـم ـن ـيــن
ف ـ ــي الـ ـ ـ ــرد بـ ـك ــل الـ ــوسـ ــائـ ــل امل ـت ــاح ــة
والـ ـ ـت ـ ــي ق ـ ــد تـ ـ ـت ـ ــاح ،وج ـ ـعـ ــل م ـس ــرح
املعركة والعمليات يشمل األراضــي
ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة ومـ ـص ــالـ ـحـ ـه ــا ف ـ ــي أي
مـكــان» .ودع ــا املـصــدر األم ــم املتحدة
ومجلس األمــن إلــى «العمل من أجل
إحالل السالم ،وإرسال بعثات ٍّ
تقص
لـلـتـحـقـيــق ف ــي ج ــرائ ــم ال ـ ـعـ ــدوان في
اليمن ،وأن تكون هناك نظرة محايدة
وحـ ـ ــازمـ ـ ــة» .ورأى م ـج ـل ــس الـ ـن ــواب
ف ــي ص ـن ـعــاء ،م ــن جـهـتــه ،أن «صـمــت
املجتمع الــدولــي ّ
شجع دول تحالف
على مواصلة جرائمها دون
العدوان ّ
رادع» ،حاضًا املجتمع الــدولــي على
«االضطالع بمسؤوليته اإلنسانية،
وممارسة الضغط على دول العدوان
إليقاف الحرب فــورًا ،ورفــع الحصار
والبحري والجوي».
البري ً
وم ــدف ــوع ــة ب ــاإلح ــراج إزاء الـسـخــط

الشعبي على توالي املجازر ،سجلت
ح ـكــومــة الــرئ ـيــس املـنـتـهـيــة والي ـتــه،
ع ـب ــد رب ـ ــه م ـن ـص ــور هـ ـ ـ ــادي ،مــوق ـفــا
«مـحــايـدًا» مــن ضــربــة عـطــان ،داعية
إل ـ ــى ال ـت ـح ـق ـي ــق ف ـي ـه ــا .وقـ ـ ــال وزيـ ــر
خارجية هادي ،عبد امللك املخالفي،
ف ـ ـ ــي ت ـ ـ ـغـ ـ ــريـ ـ ــدات ع ـ ـلـ ــى «ت ـ ــوي ـ ـت ـ ــر»،
إن «مـ ـ ــا حـ ـ ــدث الـ ـ ـي ـ ــوم ف ـ ــي م ـن ـط ـقــة
ف ـ ــج ع ـ ـطـ ــان يـ ـسـ ـت ــوج ــب ال ـت ّـح ـق ـي ــق
م ـ ــن قـ ـب ــل ال ـ ـت ـ ـحـ ــالـ ــف» ،ح ـ ــاث ـ ــا ع ـلــى
«ت ـج ـن ـيــب امل ــدن ـي ــن ن ـت ــائ ــج ال ـح ــرب
الـتــي أشعلتها ميليشيا الـحــوثــي ـ
ّ
صالح» ،في تبرئة مبطنة لتحالف

أعلنت قيادة تحالف
العدوان «مراجعة» العمليات
في منطقة فج عطان
العدوان من الدم املسفوك.
وعلى إثــر ردود الفعل املـنـ ّـددة تلك،
أعـ ـلـ ـن ــت ق ـ ـيـ ــادة تـ ـح ــال ــف الـ ـ ـع ـ ــدوان،
م ـســاء أم ــس« ،مــراج ـعــة» الـعـمـلـيــات
ال ـع ـس ـكــريــة ف ــي مـنـطـقــة ف ــج ع ـطــان.
وق ـ ـ ــال املـ ـتـ ـح ــدث ب ــاس ــم ال ـت ـح ــال ــف،
تـ ــركـ ــي امل ـ ــالـ ـ ـك ـ ــي ،ف ـ ــي ت ـص ــري ـح ــات
أوردتها قناة «اإلخبارية» الرسمية،
ّ
إن «قيادة التحالف اطلعت على ما
تــم تــداولــه فــي مــواقــع الـتــواصــل من
مــزاعــم بــاسـتـهــداف الـتـحــالــف ملـنــزل
ف ــي ف ــج ع ـط ــان ،وس ـت ـقــوم بـمــراجـعــة
ال ـع ـم ـل ـي ــات فـ ــي امل ـن ـط ـق ــة امل ـ ـحـ ــددة،
وس ـت ـع ـل ــن ال ـن ـت ــائ ــج ح ــامل ــا تـنـتـهــي
املــراج ـعــة إل ــى نـتــائــج أول ـي ــة» .وكــرر
املــال ـكــي حــدي ـثــه ع ــن «الـ ـت ــزام ق ـيــادة
الـتـحــالــف ب ــواج ــب حـمــايــة املــدنّـيــن
وتجنيبهم آثار الصراع» ،و«تبنيها

ُ
هدف هم مجموعة عناصر انقالبية (أ ف ب)
المتحدث باسم «التحالف» :من است ِ

قواعد اشتباك طبقًا لقواعد وأحكام
القانون الدولي اإلنساني».
ووق ـ ـعـ ــت م ـ ـجـ ــزرة ع ـ ـطـ ــان فـ ــي وق ــت
كانت تتوالى فيه املواقف املستنكرة
مل ـ ـجـ ــزرة أرحـ ـ ـ ــب ،وال ـ ـتـ ــي ارت ـك ـب ـت ـهــا
ط ـ ــائ ـ ــرات ال ـ ـ ـعـ ـ ــدوان فـ ـج ــر األرب ـ ـعـ ــاء
امل ـ ــاض ـ ــي .وط ــالـ ـب ــت األم ـ ـ ــم امل ـت ـح ــدة
بتحقيق مستقل في الغارات الجوية
ال ـت ــي اس ـت ـهــدفــت ف ـنــدقــا شـعـبـيــا في
قــريــة بيت ال ـعــذري بمديرية أرحــب،

ناقلة عن شهود عيان نفيهم وجود
ّ
ّ
«أي إن ــذار بهجوم وش ـيــك» .وذك ــرت
امل ـت ـح ــدث ــة ب ــاس ــم م ـك ـت ــب م ـفــوض ـيــة
األم ـ ـ ــم املـ ـتـ ـح ــدة لـ ـحـ ـق ــوق اإلن ـ ـسـ ــان،
ل ـي ــز ث ــروسـ ـي ــل ،أمـ ـ ــس« ،ك ـ ــل أط ـ ــراف
الـ ـ ـص ـ ــراع ،ب ـم ــا فـ ــي ذل ـ ــك ال ـت ـح ــال ــف،
بواجبها في ضمان االحترام الكامل
للقانون اإلنساني الدولي» .وأشارت
ثروسيل إلى أنه «في األسبوع الذي
يمتد مــن  17إلــى  24آب /أغسطس،

تقرير

اتهام لبيونغ يانغ بإنتاج أجزاء لمفاعل نووي جديد
في الوقت الذي ال تزال
تتفاعل فيه قضية
العقوبات األميركية على
كوريا الشمالية ،كشفت
للطاقة
الوكالة الدولية
ّ
الذرية أن بيونغ يانغ تكثف
جهودها إلنتاج أجزاء
مفاعل نووي جديد،
وذلك بينما تعمل األطراف
المقابلة على تسعير
المواجهة ،إن من خالل
فرض عقوبات إضافية
أو من خالل المناورات
المشتركة مع الواليات
المتحدة
أفـ ـ ـ ــادت ال ــوك ــال ــة ال ــدولـ ـي ــة ل ـل ـطــاقــة
الـ ّـذريــة ،أمــس ،بــأن كوريا الشمالية
كثفت جهودها إلنتاج أجزاء ملفاعل
ن ــووي جــديــد ت ـقــوم بـبـنــائــه ،بينما
تواصل العمل في املفاعل الرئيسي
املـ ـ ـ ــوجـ ـ ـ ــود ال ـ ـ ـ ـ ــذي يـ ـ ــوفـ ـ ــر الـ ـ ــوقـ ـ ــود
ل ـق ـن ــاب ـل ـه ــا الـ ـ ــذريـ ـ ــة .وجـ ـ ـ ــاء ت ـق ــري ــر

الوكالة فــي الــوقــت الــذي أعلنت فيه
الـ ـي ــاب ــان ت ـش ــدي ــد ع ـق ــوب ــات ـه ــا عـلــى
كــوريــا الشمالية ،مــن خــال تجميد
أصـ ــول ش ــرك ــات صـيـنـيــة ونــامـيـبـيــة
يشتبه في قيامها بصفقات تجارية
مع بيونغ يانغ.
وأجـ ــرت كــوريــا الـشـمــالـيــة تجربتني
ن ــوويـ ـت ــن وعـ ـ ـش ـ ــرات مـ ــن ال ـت ـج ــارب
الـ ـ ـص ـ ــاروخـ ـ ـي ـ ــة ،مـ ـن ــذ ب ـ ــداي ـ ــة الـ ـع ــام
املــاضــي ،متحدية الــواليــات املتحدة،
األم ــر ال ــذي أث ــار مـخــاوف مــن نشوب
ص ـ ــراع ف ــي ش ـبــه ال ـج ــزي ــرة ال ـكــوريــة
املـ ّ
ـدج ـجــة بــال ـســاح .ول ــم يـتـضــح ما
إذا كــان بوسع بيونغ يانغ تصغير
قـنـبـلــة ن ــووي ــة ب ـمــا يـكـفــي لــوضـعـهــا
عـلــى رأس ص ــاروخ مــن ه ــذا القبيل،
ومــن املعتقد على نطاق واســع أنها
ال تـسـتـطـيــع ح ـتــى اآلن وق ــاي ــة مثل
ه ـ ــذا الـ ـ ـ ــرأس الـ ـح ــرب ــي مـ ــن ال ـ ـحـ ــرارة
ّ
املـ ـت ــول ــدة ع ـن ــدم ــا يـ ـع ــود الـ ـص ــاروخ
لدخول الغالف الجوي لــأرض .لكن
الوكالة الدولية للطاقة الذرية قالت
فــي تقرير ملؤتمرها الـعــام السنوي،
إن جـهــود بيونغ يــانــغ إلنـتــاج مــواد
الزم ـ ــة ل ـل ـق ـنــابــل ال ـن ــووي ــة مـسـتـمــرة.
وال تستطيع الــوكــالــة دخ ــول كــوريــا
ال ـش ـمــال ـيــة ،ف ـي ـمــا ت ــراق ــب أنـشـطـتـهــا
بـ ـشـ ـك ــل أسـ ـ ــاسـ ـ ــي مـ ـ ــن خ ـ ـ ــال ص ــور
األقمار الصناعية.
وأشــار تقرير الوكالة إلى أن «هناك
م ــا ي ـش ـيــر ف ــي مـنـطـقــة ب ـن ــاء مـفــاعــل

امل ـ ـ ـيـ ـ ــاه الـ ـخـ ـفـ ـيـ ـف ــة إلـ ـ ـ ــى زي ـ ـ ـ ـ ــادة فــي
األنشطة ،تتوافق مع صنع مكونات
معينة للمفاعل» .إال أن «الوكالة لم
ترصد عالمات على تسليم أو إدخال
مـكــونــات رئـيـسـيــة إل ــى املـبـنــى الــذي
يضم املفاعل» .ومن املتوقع أن يكون
امل ـف ــاع ــل ال ـج ــدي ــد أك ـب ــر م ــن امل ـفــاعــل
التجريبي الـحــالــي فــي يــونــغ بيون.
وأض ــاف ــت ال ــوك ــال ــة أن ــه كــانــت هـنــاك
عــامــات على أن املـفــاعــل التجريبي

ّ
حذرت بيونغ يانغ لندن من نهاية
بائسة إذا شاركت في المناورات
اس ـت ـمــر ف ــي ال ـع ـمــل .وقـ ــال تـقــريــرهــا
السابق إن هذا املفاعل أعيد تزويده
بالوقود في عام  ،2015وإن قضبان
ال ــوق ــود تـلــك سـيـتــم الـتـخـلــص منها
على األرجح بعد عامني .وأكد تقرير
ً
الـ ـي ــوم ه ـ ــذا ال ـت ـك ـه ــن ،ق ــائ ــا إن مــن
املتوقع استمرار دائــرة الــوقــود تلك
حتى أواخــر  .2017وعلى الــرغــم من
عدم معرفة الكثير عن جهود كوريا
الشمالية إلنتاج اليورانيوم العالي
التخصيب ،أشار التقرير إلى أن تلك
األنشطة استمرت في يونغ بيون.
فـ ــي غـ ـض ــون ذل ـ ـ ــك ،أع ـل ـن ــت ال ـي ــاب ــان
ت ـ ـشـ ــديـ ــد عـ ـق ــوب ــاتـ ـه ــا ع ـ ـلـ ــى كـ ــوريـ ــا
الـشـمــالـيــة م ــن خ ــال تـجـمـيــد أص ــول

كيم جونغ أون خالل زيارته أحد معاهد المواد الكيميائية الذي لم ُيكشف عن مكانه (أ ف ب)

شركات صينية وناميبية يشتبه في
قيامها بصفقات تجارية مع بيونغ
يانغ .وجاء قرار اليابان بعد أيام على
قــرار الــواليــات املتحدة فــرض تدابير
ضــد عـشــرة كيانات وسـتــة أف ــراد من
الـصــن وروس ـي ــا ،التـهــامـهــم بتقديم
م ـســاعــدة مــال ـيــة ل ـكــوريــا الـشـمــالـيــة،
وال سيما مــن خــال اسـتـيــراد الفحم

منها .وقال املتحدث باسم الحكومة
الـ ـي ــاب ــانـ ـي ــة ،ي ــوشـ ـيـ ـهـ ـي ــدي س ــوغ ــا،
خ ــال مــؤتـمــر صـحــافــي« :سـنــواصــل
توجيه ن ــداءات ّشــديــدة (إل ــى كوريا
ال ـش ـمــال ـيــة) ل ـحــض ـهــا ع ـلــى ال ـت ـحـ ّـرك
فــي ات ـجــاه ن ــزع األسـلـحــة الـنــوويــة»،
مضيفًا أن «الــوقــت قد حــان لتشديد
الضغوط».
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تعديل تشريعات العمل:

ماكرون في مرمى نيران النقابات والمعارضة

ما زال الغموض يحيط
بمشروع ماكرون إلصالح
تشريعات العمل .لكن
المعلومات القليلة التي
رشحت عن هذا المشروع
كانت كفيلة بتأليب الجميع
ضده ،من النقابات وجمعيات
مختلف
أرباب العمل إلى
ً
التيارات السياسية ،وصوال
إلى الرئيس السابق فرانسوا
هوالند
باريس ــ عثمان تزغارت

ق ـت ــل  58م ــدن ـي ــا ب ـي ـن ـهــم  42ب ــأي ــدي
الـتـحــالــف ال ــذي ت ـقــوده الـسـعــوديــة».
وكـ ــان امل ـت ـحــدث بــاســم األمـ ــن الـعــام
لألمم املتحدة ،ستيفان دوجاريك ،قد
أعلن أن مكتب حقوق اإلنسان التابع
للمنظمة الــدول ـيــة ب ــدأ تـحـقـيـقــا في
غ ــارات أرح ــب ،مــؤكـدًا أن ّ
«أي هجوم
عـلــى املــدنـيــن غـيــر م ـق ـبــول» ،والفـتــا
املتحدة «قلقة للغاية من
إلى أن األمم
ّ
الغارات التي تشنها قوات التحالف
وتزيد من معاناة اليمنيني».

فـ ــي املـ ـق ــاب ــل ،زع ـ ــم املـ ـتـ ـح ــدث بــاســم
تـحــالــف ال ـع ــدوان ،تــركــي املــالـكــي ،أن
ُ
َ
«مــن اســتـهـ ِـدف فــي الـغــارات بمنطقة
أرحب هم مجموعة عناصر انقالبية
مسلحة تتبع كتيبة مكلفة باالنتشار
فــي محيط مـطــار صـنـعــاء الــدولــي»،
ّ
مدعيًا أن تلك الـغــارات «تتوافق مع
القانون الــدولــي اإلنساني وقواعده
الـ ـع ــرفـ ـي ــة الـ ـخ ــاص ــة ب ــاالسـ ـتـ ـه ــداف
واالشتباك».
(األخبار)

وتشمل العقوبات اليابانية الجديدة
أربــع شــركــات صينية وشركتني من
نــامـيـبـيــا ،إض ــاف ــة إل ــى ف ــردي ــن .وردًا
عـلــى ه ــذه اإلجـ ـ ــراءات ،ق ــال املتحدث
ب ــاس ــم وزارة ال ـخ ــارج ـي ــة الـصـيـنـيــة
هوا شونينغ« :نعارض بشدة فرض
عقوبات أحادية خارج إطار مجلس
األم ـ ـ ــن ال ـ ــدول ـ ــي ،خ ـص ــوص ــا ع ـنــدمــا
تستهدف شركات وأفرادًا صينيني».
وأض ــاف« :نــدعــو الـيــابــان إلــى وقــف»
هذا النوع من التحركات ،مؤكدًا أنها
ّ
أصرت على هذا املوقف فعليها
«إذا
ّ
تتحمل العواقب».
أن
وفي سياق متصل ،أعلن وزير الدفاع
الياباني إتسونوري أنوديرا أن بالده
س ـت ـجــري ،ال ـثــاثــاء امل ـق ـبــل ،م ـنــاورات
عسكرية ستستخدم فيها منظومة
الـ ــدفـ ــاع ال ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــويPatriot Advanced
 .3-Capabilityونـ ـ ـقـ ـ ـل ـ ــت وك ـ ــال ـ ــة
«شينخوا» الصينية عن الوزير قوله
إن امل ـن ــاورات ستنظم فــي القاعدتني
ال ـع ـس ـك ــري ـت ــن األم ـي ــرك ـي ـت ــن ال ـل ـتــن
ت ـق ـع ــان غ ـ ــرب ال ـع ــاص ـم ــة ال ـيــابــان ـيــة
ط ــوكـ ـي ــو ومـ ـح ــافـ ـظ ــة ي ــام ــاغ ــوت ـش ــي
جـ ـن ــوب الـ ـ ـب ـ ــاد .وقـ ـ ـ ــال أنـ ـ ــوديـ ـ ــرا إن
الـتــدريـبــات العسكرية «ستسهم في
تقوية التحالف الياباني ـ األميركي
ف ــي املـسـتـقـبــل» .وأضـ ــاف أن الـيــابــان
ستجري في  7أيلول املقبل مناورات
ع ـس ـك ــري ــة فـ ــي ال ـ ـقـ ــاعـ ــدة األم ـي ــرك ـي ــة
الواقعة شمال البالد.

ّ
فـ ـ ــي م ـ ـقـ ــابـ ــل ذل ـ ـ ـ ــك ،ح ـ ـ ـ ـ ــذرت كـ ــوريـ ــا
ال ـش ـم ــال ـي ــة ب ــري ـط ــان ـي ــا مـ ــن «ن ـه ــاي ــة
بــائ ـســة» إذا ش ــارك ــت ف ــي املـ ـن ــاورات
ال ـع ـس ـكــريــة ب ــن الـ ــواليـ ــات امل ـت ـحــدة
وكوريا الجنوبية التي انطلقت يوم
اإلثنني املاضي.
ووص ـ ـفـ ــت ب ـي ــون ــغ ي ــان ــغ واش ـن ـط ــن
وسيول باملثيرتني للحرب ،وذكرت
أن هـ ــذه املـ ـ ـن ـ ــاورات ه ــي دل ـي ــل آخ ــر
على مزاعمهما للتدخل فــي كوريا
ال ـش ـمــال ـيــة .ووصـ ـف ــت ب ـيــونــغ يــانــغ
خ ـصــوم ـهــا ب ـ ـ «م ـه ــووس ــي ال ـح ــرب»
و«رضع أغبياء غير ناضجني».
وج ـ ــاء ف ــي ب ـي ــان ص ـ ــادر ع ــن وك ــال ــة
أنباء كوريا الشمالية الرسمية في
ه ــذا ال ـص ــدد« :إن ال ــواق ــع يـظـهــر أن
ط ـم ــوح ــات واش ـن ـط ــن ف ــي تـضـيـيــق
ال ـخ ـنــاق ع ـلــى ك ــوري ــا ال ـش ـمــال ـيــة ما
زال ــت قــائـمــة ،بــاإلضــافــة إل ــى حــرص
م ـج ـمــوعــة ال ــدم ــى األم ـي ــرك ـي ــة عـلــى
الـتــدخــل فــي كــوريــا الـشـمــالـيــة الــذي
يـبـقــى بـ ــدون ت ـغ ـي ـيــر» ،مـضـيـفــا« :ال
نحذر الــواليــات املتحدة ومجموعة
الـ ـ ــدمـ ـ ــى األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة ف ـ ـح ـ ـسـ ــب ،بــل
وحـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاء ه ـ ـ ــا م ـ ـ ـثـ ـ ــل بـ ــري ـ ـطـ ــان ـ ـيـ ــا
وأسـتــرالـيــا أي ـضــا ،الـلـتــن تـحــاوالن
االسـتـفــادة مــن املـنــاورات العسكرية
ال ـج ــاري ــة ض ــد ال ـش ـم ــال ،م ــن أنـهـمــا
ستواجهان «نهاية بائسة» في حال
انضمامهما إلى هذا اللعب بالنار».
(األخبار ،رويترز ،أ ف ب)

ُ
اخ ــتـ ـتـ ـم ــت أمـ ـ ــس ف ـ ــي ب ـ ــاري ـ ــس ج ــول ــة
امل ـ ـ ـشـ ـ ــاورات األخـ ـ ـي ـ ــرة بـ ــن ال ـن ـق ــاب ــات
ووزارة ال ـع ـم ــل ،ب ـخ ـصــوص م ـشــروع
ُإصـ ـ ــاح ت ـش ــري ـع ــات ال ـعـ ـم ــل .م ـش ــروع
فتحت عليه النيران ،بالرغم من أنه ال
يزال غير واضح املعالم ،حيث اختتمت
املـ ـ ـش ـ ــاورات م ــن دون ال ـك ـش ــف ع ــن أي
تفاصيل ملموسة بخصوص مضامني
سلسلة املراسيم الرئاسية التي يعتزم
إيـ ـم ــان ــوي ــل م ـ ــاك ـ ــرون إصـ ـ ــدارهـ ـ ــا ،فــي
نهاية الشهر الحالي ،والتي ستسمح
بـتـعــديــل ت ـشــري ـعــات ال ـع ـمــل ،م ــن دون
الـعــودة الــى الـبــرملــان ،كما ّ
تعهد بذلك
خالل حملته االنتخابية.
م ـ ـ ـ ــاك ـ ـ ـ ــرون كـ ـ ـ ـ ــان قـ ـ ـ ــد وضـ ـ ـ ـ ــع تـ ـ ـح ـ ـ ّـدي
إصـ ــاح ت ـشــري ـعــات ال ـع ـمــل ع ـلــى رأس
أولــويــات برنامجه السياسي الهادف
إلـ ـ ــى «تـ ـح ــدي ــث الـ ـبـ ـن ــى االقـ ـتـ ـص ــادي ــة
واالجتماعية الفرنسية» .لكن املراسيم
ال ــرئ ــاس ـي ــة ال ـت ــي وع ـ ــد ،خـ ــال حملته
االنـتـخــابـيــة ،بــإصــدارهــا ف ــور وصــولــه
ّ
إلى اإلليزيه ،ال تــزال معلقة منذ ثالثة
أشهر .حيال التراجع السريع لشعبية
مــاكــرون ،بــات الفريق الرئاسي خائفًا
ّ
تتسبب هــذه اإلصــاحــات ذات
مــن أن
التوجه الليبرالي في دخول اجتماعي
عاصف ،قد يؤدي إلى تظاهرات عارمة
كتلك التي قامت ضد إصالحات قانون
العمل ،في عهد حكومة مانويل فالس،
ّ
وتسببت في تدمير آخــر ما تبقى من
شـعـبـيــة لـلــرئـيــس ه ــوالن ــد ،وأسـهـمــت
ب ــال ـت ــال ــي فـ ــي ت ـق ــوي ــض ح ـظ ــوظ ــه فــي
الترشيح لوالية رئاسية ثانية.
ه ـ ـ ــذه امل ـ ـ ـخـ ـ ــاوف دف ـ ـعـ ــت لـ ـلـ ـج ــوء إل ــى
اسـتــراتـيـجـيــة م ـغــايــرة لــالـتـفــاف على
الـ ـغـ ـض ــب الـ ـشـ ـعـ ـب ــي ،وذل ـ ـ ــك مـ ــن خ ــال
ّ
ال ـ ـت ـ ـسـ ــتـ ــر ع ـ ـلـ ــى م ـ ـض ـ ـمـ ــون املـ ــراس ـ ـيـ ــم

املتوقعة ،وفتح مـشــاورات موسعة مع
النقابات وأرباب العمل .ورغم التعتيم
امل ـت ـعـ ّـمــد ع ـلــى ف ـح ــوى ه ــذه «املــراس ـيــم
اإلصالحية» ،إال أن املعلومات القليلة
التي رشحت عنها كانت كافية لتأليب
جميع األطراف ،من نقابات العمال إلى
ً
جـمـعـيــات أرب ـ ــاب ال ـع ـمــل ،وص ـ ــوال إلــى
مختلف التيارات واألحزاب السياسية،
اليمينية منها واليسارية.
اإلص ــاح ــات امل ــاك ــرون ـي ــة أث ـ ــارت نقمة
النقابات التي تخشى أن يؤدي التعديل
املرتقب في تشريعات العمل إلى «ردة
غ ـيــر مـقـبــولــة ع ــن مـكـتـسـبــات وح ـقــوق
العمال ،التي تحققت خالل نصف القرن
املــاضــي» .وتستند مـخــاوف النقابات
إل ــى الـتــوجــه ال ـعــام لـهــذه اإلصــاحــات،
الـ ـت ــي ق ـ ــال مـ ــاكـ ــرون إنـ ـه ــا تـ ـه ــدف إل ــى
«ع ـص ــرن ــة ع ــاق ــات ال ـع ـم ــل ،بـحـيــث لن
تعود السمة الغالبة عليها هي العالقة
التقليدية بــن األجـيــر ورب العمل ،بل
سيصبح رب العمل زبــونــا ،ولــن يعود
ّ
سيتحولون
الـعـمــال مـجــرد أج ــراء ،بــل
ّ
إل ــى مـتـعــامـلــن اق ـت ـصــاديــن ي ــوف ــرون
ألرباب العمل الخدمات أو الخبرات أو
الكفاءات التي يحتاجون إليها».

انضم زعيم تيار الوسط
فرانسوا بايرو إلى
منتقدي المشروع
امل ـف ــارق ــة أن ه ــذه ال ـن ـظــرة الـلـيـبــرالـيــة
امل ـغ ــال ـي ــة لـ ــم ت ـس ـمــح ملـ ــاكـ ــرون بـكـســب
ّ
ود ج ـم ـع ـيــات أربـ ـ ــاب ال ـع ـم ــل .جمعية
«فرانس ديجيتال» ،وهي ائتالف يضم
أرب ـ ـ ــاب ال ـع ـم ــل ال ـفــرن ـس ـيــن ف ــي ق ـطــاع
االقـتـصــاد الــرقـمــي ،ال ــذي ُيـفـتــرض أنــه
الـقـطــاع األك ـثــر انـفـتــاحــا عـلــى األشـكــال
ّ
املـسـتـجــدة م ــن ع ــاق ــات ال ـع ـمــل ،علقت
بـ ـسـ ـخ ــري ــة ع ـ ـلـ ــى م ـ ـ ـشـ ـ ــروع اإلصـ ـ ـ ــاح
امل ــاك ــرون ــي ،إذ ق ــال رئ ـي ــس الـجـمـعـيــة،
ّ
أوليفييه ماثيو ،إن هذا املشروع «أقل
ع ـصــريــة وتـفـتـحــا م ــن إص ــاح ــات عــام
 !»1936وأضاف أن «فرانس ديجيتال»
ط ــرح ــت خ ـ ــال امل ـ ـش ـ ــاورات م ــع وزارة
العمل «حــزمــة مــن املقترحات الهادفة
إلـ ـ ــى مـ ـس ــاي ــرة م ـت ـط ـل ـب ــات االقـ ـتـ ـص ــاد
ّ
الـ ـج ــدي ــد ،كـ ـس ــن ت ـش ــري ـع ــات لـتـحـفـيــز
إنـ ـش ــاء الـ ـش ــرك ــات ال ـت ـع ــاض ــدي ــة ال ـتــي
ت ـعــود ملكيتها لـعـمــالـهــا ،وخ ـلــق أطــر

لم تسمح النظرة الليبرالية المغالية لماكرون بكسب ّ
ود جمعيات أرباب العمل (أ ف ب)

قــانــونـيــة تـسـمــح ب ــإش ــراك الـعـمــال غير
األجــراء في رساميل وفــوائــد الشركات
التي يتعاقدون معها ،كما هو معمول
بـ ــه فـ ــي الـ ـع ــال ــم اإلن ـج ـل ــوس ـك ـس ــون ــي».
لكنه يقول إن خيبته كانت كبيرة ،ألن
تـلــك امل ـق ـتــرحــات اص ـطــدمــت ب ــ«الــرؤيــة
التسطيحية للحكومة ،إذ اتـضــح لنا
ُ
أن الليبرالية في منظورها تختزل فقط
في مفهوم واحــد ،وهــو تخفيف تكلفة
ال ـع ـم ــل ل ـج ـعــل الـ ـش ــرك ــات أك ـث ــر أهـلـيــة
للمنافسة الدولية».
ع ـلــى ال ـص ـع ـيــد ال ـس ـي ــاس ــي ،ل ــم تنجح
اسـتــراتـيـجـيــة الـتـكـتــم ال ـتــي اعتمدتها
ال ـ ـ ـح ـ ـ ـكـ ـ ــومـ ـ ــة ،بـ ـ ـخـ ـ ـص ـ ــوص مـ ـضـ ـم ــون
اإلص ـ ــاح ـ ــات الـ ـت ــي ت ـع ـت ــزم إدخ ــال ـه ــا
عـلــى تـشــريـعــات الـعـمــل ،فــي التخفيف
م ــن حـ ــدة االن ـ ـت ـ ـقـ ــادات؛ زع ـي ــم ال ـي ـســار
الراديكالي ،جان لوك ميالنشون ،دعا
إلــى تنظيم تظاهرات احتجاجية ضد
ه ــذا املـ ـش ــروع ،ي ــوم  23أي ـل ــول املـقـبــل،
بالتزامن مع عودة طلبة الجامعات إلى
مقاعد الدارسة .احتجاجات ستسبقها
موجة أولى من التظاهرات دعت إليها
نقابة ّ CGT
املقربة من الحزب الشيوعي
الفرنسي ،يوم  12أيلول.
االن ـ ـت ـ ـق ـ ــادات املـ ــوج ـ ـهـ ــة ل ــإص ــاح ــات
املــاكــرونـيــة لــم تقتصر فقط على قوى
اليسار ،بل امتدت من مختلف التيارات
واألحـ ـ ــزاب ،بـمــا فـيـهــا تـلــك ال ـتــي كانت
م ـقـ ّـربــة م ــن م ــاك ــرون .مــرشــح الــرئــاســة
الـ ـس ــاب ــق أالن ج ــوبـ ـي ــه ،ال ـ ـ ــذي ي ـتــزعــم
ال ـت ـيــار الــدي ـغــولــي ف ــي ص ـفــوف «ح ــزب
الجمهوريني» ،قال إن «األشهر األولى
م ــن ح ـك ــم مـ ــاكـ ــرون ات ـس ـم ــت بــالـكـثـيــر
مـ ـ ــن ال ـ ـغ ـ ـمـ ــوض والـ ـ ـتـ ـ ـن ـ ــاق ـ ــض .هـ ـن ــاك
تــركـيــز كـبـيــر عـلــى امل ـظــاهــر واالت ـصــال
السياسي .أمــا على صعيد املضمون،
ف ــإن أف ـك ــار الـحـكــومــة تـفـتـقــد الـتـنــاســق
والـطـمــوح» .وح ــذر جوبيه مــن عواقب
الغموض الذي يحيط بمشروع إصالح
ً
ت ـش ــري ـع ــات ال ـع ـم ــل ،ق ــائ ــا إن «األداء
االق ـت ـصــادي ال يـمـكــن أن ي ـكــون أفضل
من دون تشريعات تسهر على العدالة
االجتماعية».
مــن جـهـتــه ،انـضــم زعـيــم تـيــار الــوســط،
فرانسوا بــايــرو ،الــذي ّأيــد مــاكــرون في
ان ـت ـخ ــاب ــات ال ــرئ ــاس ــة وش ـغ ــل مـنـصــب
وزير العدل في حكومة ماكرون األولى،
إلى منتقدي مشروع إصالح تشريعات
الـ ـعـ ـم ــل .وق ـ ـ ــال بـ ــايـ ــرو إن «ال ـغ ـم ــوض
ّ
والتخبط اللذين يطبعان أداء الحكومة
يـ ـثـ ـي ــران الـ ـحـ ـي ــرة والـ ـقـ ـل ــق ف ــي ن ـفــوس
الفرنسييني ،ألنـهــم ال يفهمون مــا هو
ال ـتــوجــه الـحـقـيـقــي لـلـحـكــومــة» .بــايــرو
ّ
عبر عن خيبة أمله ألن مــاكــرون «وعد
بالتأسيس لنمط جــديــد فــي ممارسة
السياسة وإدارة الحكم ،لكن ما يحدث
ه ـ ــو الـ ـعـ ـك ــس ت ـ ـمـ ــامـ ــا ،حـ ـي ــث ال ت ـ ــزال
بيروقراطية كبار املوظفني مهيمنة ،بل
صار تأثير هؤالء في القرار السياسي
أكبر من ذي قبل» .وأضــاف أن «اللبس
ال ـ ـ ــذي تـ ـثـ ـي ــره قـ ـ ـ ـ ــرارات الـ ـحـ ـك ــوم ــة فــي
تخفيف الضرائب عن األثرياء ومطالبة
الفئات الشعبية البسيطة بتقديم املزيد
مــن التضحيات وال ـت ـنــازالت ،سـيــؤدي
إلــى تــألـيــب ال ــرأي ال ـعــام» .أمــا الضربة
الـقــاصـمــة ال ـتــي تـلـقــاهــا م ــاك ــرون ،فقد
ج ــاءت مــن «ع ـ ّـراب ــه» ،الــرئـيــس السابق
فرانسوا هوالند ،الذي خرج عن صمته
ألول مرة منذ مغادرته الحكم .في أول
ظهور علني لــه ،على هامش مهرجان
السينما الفرنكوفونية ،حمل هوالند
بـشــدة عـلــى م ـشــروع م ــاكــرون إلصــاح
ً
ت ـش ــري ـع ــات ال ـع ـم ــل ،قـ ــائـ ــا« :ي ـج ــب أال
ُ
ت ـفــرض عـلــى الفرنسيني تضحيات ال
مبرر لها .فال حاجة إلــى جعل قوانني
الـ ـعـ ـم ــل أكـ ـث ــر مـ ــرونـ ــة م ـ ّـم ــا ف ـع ـل ـن ــاه».
وأضاف محذرًا من أن «فرض املزيد من
املــرونــة» (أي منح أرب ــاب العمل مزيدًا
مــن التسهيالت) مــن شــأنــه أن يتسبب
في «حدوث قطيعة»!
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قضية

صادرات السالح الروسية:

مفترق طرق بين الركود واالنتعاش
تحتل الصناعات العسكرية مكانة عالية في روسيا ،الرتباطها بعاملين
أساسيين :األول اقتصادي ،يجعل الصادرات العسكرية ثاني أهم مصادر
الدخل لالقتصاد ،بعد قطاع الطاقة؛ والثاني سياسي ،ويرتبط بتمدد ّ
نفوذ روسيا في المشهد الدولي .على هذا األساس ،باتت الصادرات محط
اهتمام مراكز الدراسات الغربية ،ومن بينها «مركز الدراسات االستراتيجية
والدولية» ،الذي نشر أخيرًا تقريرًا ّ
أعده سيرغي دنيزنتسيف ،بعنوان «روسيا
في السوق العالمية للسالح»
وسام متى
بــرغــم ت ـف ــاوت ال ـت ـقــديــرات ب ــن املــراكــز
املـتـخـصـصــة ب ـشــأن حـجــم ال ـص ــادرات
العسكرية الروسية ،ثمة إجماع على
أن موسكو ّ
تعد اليوم الالعب الرئيسي
ّ
في هذا املجال ،باعتبارها ثاني مصدر
لـلـصـنــاعــات الــدفــاع ـيــة عـلــى املـسـتــوى
العاملي ،بعد الواليات املتحدة.
ُ
وت َع ّد صادرات السالح من بني املصادر
الــرئ ـي ـس ـيــة ل ـل ـمــداخ ـيــل ف ــي االق ـت ـصــاد
الروسي.
ّ
وعـ ـل ــى س ـب ـي ــل املـ ـ ـث ـ ــال ،ف ـ ـ ــإن إج ـم ــال ــي
الصادرات الروسية لعام  ،2016بلغت
مــا ي ـقــرب مــن  286مـلـيــار دوالر ،وفقًا
ملعطيات الوكالة الفيدرالية للتعاون
ّ
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري والـ ـتـ ـقـ ـن ــي ،وق ـ ـ ــد ش ــك ـل ــت
الصادرات الدفاعية فيها نسبة  5.2في
املئة ،بواقع  15مليار دوالر.
ق ــد تـ ـب ــدو ن ـس ـبــة  5.2ف ــي املـ ـئ ــة رق ـمــا
ً
ضـ ـئـ ـي ــا ،إذا م ــا ن ـظ ــر إل ـ ــى األمـ ـ ــر مــن
زاويــة واسعة ،ولكن التدقيق أكثر في
املعطيات اإلحصائية يقود إلى نتيجة
ّ
م ـغ ــاي ــرة ،إذا م ــا ت ـعــلــق األمـ ــر بحصة

أهمية الصادرات العسكرية
ترتبط بالحضور المتنامي
على الساحة الدولية
ال ـ ـص ـ ــادرات ال ـع ـس ـكــريــة م ــن إج ـمــالــي
الصادرات الصناعية.
ّ
وللتوضيح أك ـثــر ،ف ــإن امل ــواد ال ـخــام -
وع ـلــى رأس ـهــا الـنـفــط وال ـغ ــاز  -تشكل
 62ف ــي املـ ـئ ــة م ــن إجـ ـم ــال ــي صـ ـ ــادرات
روس ـي ــا ،وإذا م ــا ُح ـ ِّـي ـ َـدت م ــن بـيــانــات
التجارة الخارجية لروسية ،فستحتل
ال ـص ــادرات الــدفــاعـيــة  60فــي املـئــة من
إج ـمــالــي الـ ـص ــادرات الـصـنــاعـيــة الـتــي
بلغت  24.4مليار دوالر في عام .2015
ول ـك ــن أه ـم ـيــة ال ـ ـصـ ــادرات الـعـسـكــريــة
ال تقتصر عـلــى الـجــانــب االقـتـصــادي،
فهي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالحضور
الروسي املتنامي على الساحة الدولية،
وه ــو مــا عـ ّـبــر عـنــه الــرئـيــس فالديمير
بــوتــن ف ــي أح ــد خـطــابــاتــه بــال ـقــول إن
«الـتـعــاون الـعـسـكــري والـتـقـنــي الفعال
ّ
يـشــكــل أداة مهمة فــي دعــم مصالحنا
الوطنية على املستوى السياسي ،كما
االقتصادي».
ان ـط ــاق ــا م ــن ذلـ ـ ــك ،ب ــات ــت ال ـ ـصـ ــادرات
ال ـع ـس ـك ــري ــة مـ ــن بـ ــن املـ ـظ ــاه ــر األشـ ــد
تـعـبـيـرًا ع ــن ت ـطـ ّـور ال ـعــاقــات الــدولـيــة
ً
لــروس ـيــا ،س ــواء كــانــت وجـهـتـهــا دوال
شــري ـكــة ت ـجــاريــا م ـثــل ال ـصــن والـهـنــد
وال ـج ــزائ ــر وك ــازاخ ـس ـت ــان وف ـن ــزوي ــا،
ً
أو دوال ت ـت ـجــاوز عــاقــاتـهــا الـثـنــائـيــة
مــع روس ـيــا الـطــابــع ال ـت ـجــاري ،لتصل
إلــى مستوى التحالف االستراتيجي،
كما هــي الـحــال بالنسبة إلــى أرمينيا
وبـيــاروس ـيــا ،الـعـضــوان فــي معاهدة
األم ــن الـجـمــاعــي ،أو حتى ال ــدول التي
باتت في صلب أولويات األمن القومي
الـ ـ ــروسـ ـ ــي مـ ـث ــل س ـ ــوري ـ ــا وق ــرغـ ـي ــزي ــا
وطاجكستان.
ً
ف ـض ــا ع ــن ذلـ ـ ــك ،ث ـم ــة م ــن ي ـن ـظــر إل ــى
ال ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــادرات الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة م ـ ــن زواي ـ ـ ــة

مرتبطة بــاالسـتـقــرار السياسي داخــل
وزارة
روس ـ ـ ـيـ ـ ــا نـ ـفـ ـسـ ـه ــا ،فـ ـبـ ـحـ ـس ــب ّ
ال ـت ـجــارة والـصـنــاعــة الــروس ـيــة ،تــوفــر
الصناعات العسكرية فرص عمل ألكثر
م ــن  1.3م ـل ـي ــون ش ـخ ــص ،ث ـل ـث ـهــم مــن
ً
الطبقة الوسطى ،وهــي تؤثر مباشرة
ب ـم ـس ـتــوى حـ ـي ــاة أكـ ـث ــر م ــن  400أل ــف
ـدس وتقني ،معظمهم من
عــالـ ٍـم ومـهـنـ ٍ
الوطنيني املوالني لبوتني.
كذلك ،فإن الصناعات العسكرية باتت
تمثل األداة الــدعــائـيــة األق ــوى للدولة
الـ ــروس ـ ـيـ ــة ،عـ ـل ــى نـ ـح ــو قـ ــد ي ـت ـج ــاوز
م ـ ــا كـ ــانـ ــت عـ ـلـ ـي ــه ف ـ ــي أي ـ ـ ـ ــام االت ـ ـحـ ــاد
الـســوفـيــاتــي .ويـكـفــي فــي ه ــذا السياق
إل ـ ـقـ ــاء نـ ـظ ــرة س ــري ـع ــة ع ـل ــى مـخـتـلــف
وســائــل اإلع ــام الــروسـيــة  -وال سيما
ال ـح ـك ــوم ـي ــة  -ل ـل ـت ـع ــرف إلـ ـ ــى امل ـك ــان ــة
الـتــي تجعل تلك الـصـنــاعــات ّ
درة تاج
السياسة واالقتصاد في البالد.
وم ـنــذ مـطـلــع األل ـف ـيــة ال ـثــال ـثــة ،سلكت
ال ـص ـن ــاع ــات والـ ـ ـص ـ ــادرات الـعـسـكــريــة
الروسية مسارًا تصاعديًا سريعًا ،على
نحو يجعلها أحــد أهــم إنـجــازات عهد
فالديمير بوتني.
وغالبًا ما تركز وسائل اإلعالم الروسية
على دور الرئيس في هذا السياق ،من
دون إه ـمــال ال ــدور امل ـحــوري لشخص
آخــر ،هــو سيرغي تشيمزوف ،صديق
بوتني منذ أيــام الخدمة االستخبارية
فـ ــي أمل ــانـ ـي ــا الـ ـش ــرقـ ـي ــة ،ال ـ ــذي ي ـتــولــى
حــالـيــا رئــاســة مـجـمــوعــة «روس ـت ـيــك»،
وهـ ــي ال ـش ــرك ــة األم ل ـ ــ«روسـ ــوبـ ــورون
إكسبورت» التي تتولى تنفيذ صفقات
التسليح مع الخارج.
ّ
مجرد
وليس الحديث عن دور بوتني
دعــايــة سياسية ،فــاإلحـصــاءات تظهر
اق ـ ـتـ ــران م ــرح ـل ــة االزده ـ ـ ـ ــار ف ــي م ـجــال
الصناعات الدفاعية بــوصــول األخير
إلى قمة هرم القيادة الروسية .ويكفي
ف ــي ه ــذا ال ـس ـيــاق ال ـتــذك ـيــر ب ــأن حجم
الـ ـص ــادرات الـعـسـكــريــة ارت ـف ــع بمعدل
 440في املئة من  3.4مليارات دوالر في
ع ــام ( 1999ح ــن تــولــى بــوتــن رئــاســة
الحكومة للمرة األولى) إلى  15.7مليار
دوالر في عام .2013
وال شــك فــي أن عــوامــل ع ـ ّـدة أسهمت

ُ
ت َع ّد صادرات السالح من بين المصادر الرئيسية للمداخيل في االقتصاد الروسي (أ ف ب)

في حلول العصر الذهبي للصادرات
الـعـسـكــريــة خ ــال ال ـس ـنــوات الخمسة
عشر املــاضـيــة ،وذلــك على مستويني:
خارجي وداخلي.
ويمكن رصــد الـعــوامــل الخارجية من
خـ ــال ال ــرب ــط ب ــن ح ـج ــم ال ـ ـصـ ــادرات
الـعـسـكــريــة الــروس ـيــة مــن ج ـهــة ،وبــن
الدول التي تستهدفها تلك الصادرات
وح ـجــم إنـفــاقـهــا الـعـسـكــري م ــن جهة
أخرى.
وب ـ ـح ـ ـسـ ــب أرق ـ ـ ـ ـ ـ ــام «روسـ ـ ـ ـ ــوبـ ـ ـ ـ ــورون
إكـسـبــورت» ،تـصـ ِّـدر روسـيــا األسلحة
واملنظومات واملـعــدات العسكرية إلى
أك ـثــر م ــن  116دولـ ــة ،غـيــر أن دولـتــن
أســاسـيـتــن تـسـتـحــوذان عـلــى  80في
املئة مــن تلك ال ـصــادرات ،هما الصني
وال ـ ـه ـ ـنـ ــد ال ـ ـل ـ ـتـ ــان رفـ ـعـ ـت ــا إن ـف ــاق ـه ـم ــا
العسكري بنحو أربعة أضعاف خالل
العقد األول من األلفية الثالثة.
وإلـ ــى جــانــب ال ـه ـنــد وال ـص ــن ،الـلـتــن
ت ـن ــدرج ــان ض ـمــن ف ـئــة االق ـت ـصــاديــات
السريعة النمو ،ثمة فئة ثانية يمكن
إدراج ال ـ ـ ـ ــدول امل ـ ـس ـ ـتـ ــوردة ل ـل ـســاح
ال ــروس ــي ف ـي ـهــا ،وه ــي االق ـت ـصــاديــات
النفطية ،التي استفادت من االرتفاع

الـكـبـيــر ف ــي األسـ ـع ــار ال ـعــامل ـيــة ،خــال
الـ ـعـ ـق ــد املـ ـ ــاضـ ـ ــي ،لـ ـ ــزيـ ـ ــادة إن ـف ــاق ـه ــا
الـعـسـكــري ،كـمــا هــي ال ـحــال بالنسبة
إلـ ــى ف ـن ــزوي ــا ،والـ ـج ــزائ ــر ،والـ ـع ــراق،
وأذربيجان ،وماليزيا ،وفييتنام.
ل ـك ــن األمـ ـ ــر ال ي ـق ـت ـصــر ع ـل ــى ال ـعــامــل
االق ـت ـصــادي ،فــالـتـطــورات السياسية
كــانــت مـحـ ّـركــا للكثير مــن ال ــدول على
تفضيل السالح الروسي على ســواه،
كــالـصــن ال ـتــي واج ـهــت ح ـظ ـرًا غربيًا
منذ أواخــر الثمانينيات ،على خلفية
أح ـ ـ ـ ــداث «تـ ـي ــانـ ـم ــن» ،والـ ـهـ ـن ــد ال ـتــي
اسـتـهــدفـتـهــا ع ـق ــوب ــات أم ـيــرك ـيــة بني
ال ـعــامــن  1998و ،2001ع ـلــى خلفية
تجربتها النووية ،إلى جانب فنزويال،
ال ـتــي ب ـ ّـدل ــت وجـهـتـهــا نـحــو االس ــواق
الروسية بعد وصــول رئيس يساري
إلى الحكم في نهاية التسعينيات.
أمـ ـ ــا ال ـ ـعـ ــوامـ ــل ال ــداخـ ـلـ ـي ــة ،فـ ـتـ ـع ــود ـ ـ
بــالــدرجــة األولـ ــى ـ ـ إل ــى عملية إع ــادة
هيكلة للصناعات العسكرية ،جعلت
ش ــرك ــة «روس ـ ـ ــوب ـ ـ ــورون إكـ ـسـ ـب ــورت»
ّ
الحكومية الـجـهــة األســاسـيــة املكلفة
تنفيذ صفقات التسليح مــع الخارج
 -ع ـلــى ن ـحــو ي ـق ـتــرب م ــن االح ـت ـك ــار -

خالفًا ملــا كانت عليه األوض ــاع خالل
الـتـسـعـيـنـيــات ،حــن هيمنت شــركــات
خــاصــة عـلــى الـصـنــاعــات الـعـسـكــريــة،
م ــع وجـ ـ ــود ثـ ــاث ش ــرك ــات حـكــومـيــة
ت ـف ـت ـقــر إل ـ ــى اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة م ــوح ــدة،
ه ــي «روس ـف ــوروج ـي ـن ـي ــي» (ت ـصــديــر
ال ـص ـنــاعــات ال ـحــدي ـثــة إل ــى الـ ـخ ــارج)،
و«بـ ـ ــروم ـ ـ ـي ـ ـ ـس ـ ـ ـك ـ ـ ـبـ ـ ــورت» (ت ـ ـصـ ــريـ ــف
فــائــض ال ـســاح ل ــدى وزارة ال ــدف ــاع)،
و«روسـتـكـنــولــوجــي» (إبـ ــرام صفقات
التسليح الداخلية).
وب ــرغ ــم م ــا س ـب ــق ،ت ـب ــدو الـ ـص ــادرات
العسكرية الروسية اليوم أمام مفترق
ّ
طرق ،فبعد فترة الصعود املطرد التي
ّ
عرفتها منذ عــام  ،2000أخــذ نموها
في التراجع من  15.7مليار دوالر في
عــام  ،2013إلــى  15.5مـلـيــارًا فــي عــام
 ،2014و 14.5مـلـيــارًا فــي ع ــام ،2015
فيما تشير معطيات العامني املنصرم
وال ـحــالــي ،إل ــى احـتـمــال دخــولـهــا في
مرحلة ركود.
وامل ـث ـيــر لــان ـت ـبــاه ف ــي ه ــذا ال ـس ـيــاق،
أن الـ ـت ــراج ــع ف ــي ح ـج ــم ال ـ ـصـ ــادرات
الـعـسـكــريــة الــروس ـيــة يـسـيــر بمنحى
معاكس لزيادة في اإلنفاق العسكري

تأثيرات التدخل في سوريا
ّ
يرى العديد من املحللني أن الترويج ملنظومات التسليح
الروسية كانت من بني عوامل الدفع للتدخل العسكري
الروسي في سوريا .بطبيعة الحال ،ال يمكن اختزال
أهداف الحملة العسكرية بهذا الهدف ،ومع ذلك فإن ما
يقوله هؤالء املحللون ربما كان ينطوي على بعض
الحقائق ،خصوصًا إذا ما نظرنا إلى الحماسة التي
يبديها مسؤولو التصنيع العسكري في روسيا تجاه
التدخل العسكري في سوريا ،حتى إن «روسوبورون
إكسبورت» نفسها ّكثفت استخدام املواد الدعائية التي
تظهر نماذج من األسلحة املستخدمة على جبهات القتال
عدة تدفع إلى خفض
السورية .وبرغم ذلك ،ثمة أسباب ّ
سقف التوقعات بشأن تأثير الحملة العسكرية في
سوريا على مبيعات األسلحة ،وقد لخصها تقرير «مركز
الدراسات االستراتيجية والدولية» على النحو اآلتي:

أوال ،طبيعة القتال في سوريا قد ال تشكل حافزًا
ـ ً
ّ
للمستوردين .وفي ما عدا الصني ،فإن الدول التي تشكل
وجهة تصدير للسالح الروسي غير منخرطة في حمالت

جوية ضد مجموعات مسلحة.
ـ ثانيًا ،الجزء األكبر من املنظومات املستخدمة في سوريا
ليست جديدة ،وإن كان الكثير منها قد تم تحديثه.
ـ ثالثًا ،بعض املنظومات املستخدمة من الجيش الروسي
ليست معروضة للبيع إلى جهات خارجية ،حتى اآلن ،إذ
يقتصر استخدامها على الجيش الروسي وحده ،على
غرار صواريخ «كاليبر» املجنحة ،والقاذفات االستراتيجية
من طراز «توبوليف  22أم  »3و«توبوليف .»160
يجر أي استخدام عمالني ملنظومات
ـ رابعًا ،حتى اآلن لم ِ
الدفاع الجوي من طراز «أس  »400أو «بانتسير».
برغم ذلك ،قد تشكل الحملة الروسية في سوريا فرصة
لترويج بعض من األنظمة التسليحية الحديثة مثل
القاذفات التكتيكية ،والطوافات القتالية ،منظومات الرادار
والتشويش ،منظومات التسليح البري ...إلخ.
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◄ وفيات ►
ل ـ ــدول االسـ ـتـ ـي ــراد م ــن  273.1مـلـيــار
دوالر فـ ــي عـ ـ ــام  2013إلـ ـ ــى 309.7
م ـل ـي ــارات دوالر ف ــي عـ ــام  ،2015مــا
ي ـ ـطـ ــرح ت ـ ـ ـسـ ـ ــاؤالت ع ـ ــن سـ ـب ــب ه ــذه
الظاهرة.
في الــواقــع ،ال يمكن تفسير التراجع
ال ــذي تـشـهــده ال ـص ــادرات العسكرية
بمعزل عــن تحديد طبيعتها ،وذلــك
وفق التصنيفات األساسية املعتمدة
م ــن ق ـبــل ن ــائ ــب م ــدي ــر م ــرك ــز تحليل
االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــات وال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا
الروسي قسطنطني ماكيينكو.
الـتـصـنـيــف األول يـسـ ّـمــى «ال ـن ـمــوذج
العسكري» ،حيث تتحكم االعتبارات
ال ـع ـس ـك ــري ــة بـ ـخـ ـي ــارات االسـ ـتـ ـي ــراد،
وتـحـتــل الفعالية القتالية األولــويــة
على حساب العامل االقتصادي ،وهو
مــا ينطبق عـلــى الـ ــدول ال ـتــي تــواجــه
ت ـه ــدي ــدات م ـفــاج ـئــة ،تـجـعـلـهــا تــولــي
اهـتـمــامــا كـبـيـرًا بـســرعــة ال ـتــوريــدات
والتدريبات (مثل العراق وسوريا).
والتصنيف الثاني يسمى «نـمــوذج
التبعية» ،واملقصود بذلك أن الكثير
مـ ــن الـ ـ ـ ــدول ت ـف ـض ــل ت ـق ـل ـيــل م ـص ــادر
ت ـس ـل ـي ـح ـه ــا ،الع ـ ـ ـت ـ ـ ـبـ ـ ــارات م ـت ـع ـل ـقــة
بالتدريب ،وسبل توفير قطع الغيار،
وه ــو مــا يفسر تــركـيــز بعضها على
الـ ـس ــاح الـ ــروسـ ــي ،وال ـب ـع ــض اآلخ ــر
على السالح األميركي ...إلخ.
والتصنيف الثالث يسمى «النموذج
السياسي» ،وتحتل فيه التحالفات
واملصالح املشتركة ،وكذلك العقوبات
الدولية ،األولوية في إبرام الصفقات
العسكرية ،كما هي الحال ،بالنسبة
إلى الصادرات الروسية إلى أرمينيا
وبيالروسيا وسوريا وفنزويال.
وأم ـ ـ ــا ال ـت ـص ـن ـي ــف ال ـ ــراب ـ ــع ،فـيـسـمــى
«ن ـ ـ ـمـ ـ ــوذج ال ـ ـف ـ ـسـ ــاد» الـ ـ ـ ــذي ت ـت ـح ـكــم
فـيــه املـصــالــح الــداخـلـيــة للمسؤولني
على االع ـت ـبــارات األخ ــرى العسكرية
واالقـتـصــاديــة والسياسية ،كما هي
الحال في بعض دول الشرق األوسط
وأميركا الالتينية.
وال يختلف اث ـنــان عـلــى أن الـعــوامــل
امل ــرتـ ـبـ ـط ــة ب ــال ـت ـص ـن ـي ـف ــات األرب ـ ـعـ ــة
السابقة ،كان لها تأثير كبير في دفع
ال ـ ـصـ ــادرات ال ــروس ـي ــة إلـ ــى مـسـتــوى
مــرت ـفــع ،خ ــال الـعـقــد امل ــاض ــي ،وهــي
نـفـسـهــا ال ـت ــي أرخ ـ ــت ب ـظــال ـهــا على
التراجع األخير ،بالنظر إلى متغيرات
ّ ّ
عدة أثرت في كل منها.
وإل ــى جــانــب مــا سـبــق ،يمكن إضافة
ع ــوام ــل أخـ ـ ـ ــرى ،م ــن ب ـي ـن ـهــا ت ـه ــاوي
أسعار النفط ،والتحوالت السياسية
في أميركا الالتينية والشرق األوسط
وشمال أفريقيا (وال سيما الحالتان
الليبية والـســوريــة ،بما رافقهما من
تـعـطـيــل ل ــات ـف ــاق ـي ــات) ،وال ـع ـقــوبــات
ال ـ ـغـ ــرب ـ ـيـ ــة ع ـ ـلـ ــى روس ـ ـ ـيـ ـ ــا ن ـف ـس ـه ــا،
ً
فـضــا عــن تــزايــد تــركـيــز الـصـنــاعــات
ال ــروس ـي ــة ع ـلــى تـلـبـيــة االح ـت ـيــاجــات
الداخلية (مشاريع تطوير منظومات
«أس  »400و«أس  »500لـلــدفــاعــات
الجوية ،وطائرات «بافكا» من الجيل
الخامس ،ودبابات «أرماتا» ...إلخ).
وان ـ ـ ـطـ ـ ــاقـ ـ ــا مـ ـ ــن ال ـ ـ ــواق ـ ـ ــع ال ـ ـحـ ــالـ ــي،
وال ـ ـتـ ــوق ـ ـعـ ــات امل ـس ـت ـق ـب ـل ـي ــة ،ي ـم ـكــن
ال ـ ـحـ ــديـ ــث ع ـ ــن ثـ ــاثـ ــة م ـ ـ ـسـ ـ ــارات قــد
ت ـس ـل ـك ـه ــا ال ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــادرات ال ـع ـس ـك ــري ــة
الروسية:
األول ت ـ ـشـ ــاؤمـ ــي ،لـ ـك ــن اح ـت ـم ــاالت ــه
ضئيلة للغاية ،ويتمثل فــي حــدوث
تغيير سياسي في روسيا ،على غرار
ما حدث في االتحاد السوفياتي قبل
 26عامًا.
أم ـ ـ ـ ــا ال ـ ـث ـ ــان ـ ــي فـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــاؤل ـ ــي ،وت ـ ـ ـ ـ ــراوح
اح ـت ـم ــاالت ــه ب ــن ان ـت ـع ــاش ج ــدي ــد فــي
أسـعــار النفط ،وب ــروز أس ــواق جديدة،
أو تــوتــرات عاملية متجددة (ســواء في
الشرق األوسط أو الشرق األقصى) ،أو
انتعاش اقتصادي ينهي االقتطاعات
األخ ـ ـي ـ ــرة ف ـ ــي املـ ـي ــزانـ ـي ــة ال ـع ـس ـك ــري ــة
الروسية ( 25في املئة).
وأمــا الثالث فواقعي ،ويرتبط بتنفيذ
روسيا للعقود القائمة حاليًا ،والعمل
على توقيع عقود جــديــدة ،مــع تنامي
الحاجة إلى املنظومات غير التقليدية
الـ ـ ــروس ـ ـ ـيـ ـ ــة ،بـ ـ ـ ـ ــدءًا ب ــأنـ ـظـ ـم ــة ال ـ ــدف ـ ــاع
الجوي ،مــرورًا بالغواصات الصغيرة
ً
وال ــروب ــوت ــات ال ـق ـتــال ـيــة ،وص ـ ــوال إلــى
منظومات الحرب اإللكترونية.

ّ
ّ
إنا لله وإنا إليه راجعون
ب ــال ــرض ــى وال ـت ـس ـل ـيــم مل ـش ـي ـئــة ال ـلــه
تعالى
ننعى املرحوم
ّ
السيد محمد علي الحسيني
زوجته نجاة بلحسن الحسيني
والده املرحوم السيد علي
والـ ــدتـ ــه امل ــرح ــوم ــة ش ــري ـف ــة ه ــادي
الحسيني
ّ
عمه املرحوم السيد حسن
ّ
ع ـ ــم ـ ــات ـ ــه املـ ـ ــرحـ ـ ــومـ ـ ــات س ـه ـج ـن ــان
وفاطمة وخديجة وروضة
ابنته املهندسة رجاء زوجة الدكتور
أسامة الحسيني وعائلتها
أوالده :الــدكـتــور حـســان واملهندس
مجدي واملـهـنــدس مالك واملهندس
طارق وعائالتهم.
أشقاؤه :الرئيس حسني الحسيني
وع ـ ـبـ ــد إالل ـ ـ ـ ــه وط ـ ـ ـ ــال وم ـص ـط ـف ــى
ومهدي والدكتور فيصل
شقيقاته :نجاة واملرحومات إلهام
وسهام واملهندسة سلمى
ُ
ت ـ ـق ـ ـبـ ــل الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــازي فـ ـ ــي م ـ ـنـ ــزلـ ــه فــي
شمسطار يومي السبت واألحد 26
و 27آب
ون ـهــار األرب ـع ــاء الــواقــع فـيــه  30آب
فــي بـيــروت مــن الساعة الثالثة إلى
ال ـس ــاب ـع ــة مـ ـس ـ ً
ـاء ف ــي م ـق ــر جـمـعـيــة
التخصص والتوجيه العلمي.
اآلسـ ـ ـف ـ ــون :آل ال ـح ـس ـي ـنــي وع ـم ــوم
ّ
السياد.
أهالي شمسطار ومزرعة

بمزيد من التسليم بمشيئة الله
ننعى لكم فقيدتنا الغالية
فاطمة محمد نعمة (ام جمال)
ارملة املغفور له رضا عيسى مقلد
والدتها املرحومة خديجة شريم
اب ـن ــاؤه ــا :م ــي زوجـ ــة مـحـمــد ف ــراج،
ريكاردو زوجته منى جويدي ،دينا
اخـ ــوان ـ ـهـ ــا :املـ ــرحـ ــوم عـ ـل ــي ،خ ـل ـيــل،
سهيل
اخواتها :املرحومة مريم ،انعام ،يمنى
ّ
ُصــلــي عـلــى جثمانها الـطــاهــر عند
ال ـس ــاع ــة ال ـثــال ـثــة م ــن يـ ــوم الـجـمـعــة
املــوافــق  25آب  2017حـيــث ووري ــت
الثرى في جرجوع.
تقبل التعازي يومي السبت واالحد
 26و 27آب من الساعة التاسعة الى
الساعة الثانية عشرة ومن الساعة
الثالثة عصرًا الى الساعة السادسة
ً
مساء في قاعة املدرسة ـ ـ عني املرج ـ ـ
جــرجــوع ،كما سيتم تقبل التعازي
ف ــي بـ ـي ــروت ي ـ ــوم االربـ ـ ـع ـ ــاء  30آب
ال ـســاعــة ال ـثــال ـثــة ب ـعــد ال ـظ ـهــر حتى
الساعة السادسة مساء في جمعية
ال ـت ـخ ـصــص وال ـت ــوج ـي ــه ال ـع ـل ـمــي ـ ـ ـ
الرملة البيضاء ،وستتلى آيــات من
الــذكــر الحكيم عــن روحـهــا الطاهرة
يوم السبت املوافق  02أيلول الساعة
الخامسة بعد الظهر فــي حسينية
جرجوع.
للفقيدة الرحمة ولكم األجر والثواب
إنا لله وإنا اليه راجعون
اآلسـ ـ ـف ـ ــون :آل ن ـع ـم ــة ،آل م ـق ـل ــد ،آل
شريم ،آل فراج ،آل جويدي

إنــا لله وإنــا إليه راجـعــون ،بقلوب
ّ
راضية ومسلمة بقضاء الله وقدره
ننعى املرحوم
السيد علي محمد صالح املوسوي
الذي انتقل الى رحمته تعالى يوم
األربعاء املوافق في 2017/8/23
اخـ ــوتـ ــه :ال ـ ـسـ ــادة :حـ ـس ــن ،أح ـم ــد،
املرحوم عباس ،زينب
أوالده الـ ـس ــادة :امل ـه ـنــدس حـســن،
أح ـ ـمـ ــد ،ع ـ ـبـ ــاس ،مـ ــالـ ــك ،اب ــراهـ ـي ــم،
رضوان ،جهاد ،دالل
ووري امل ــرح ــوم ال ـثــرى فــي جبانة
بـلــدتــه الـنـبــي شـيــت ي ــوم االرب ـع ــاء
املوافق في 2017/8/23
تقبل التعازي طيلة أيــام األسبوع
ف ــي م ـن ــزل ول ـ ــده امل ـه ـن ــدس حسني
عـلــي صــالــح امل ــوس ــوي الـكــائــن في
ب ـلــدة الـنـبــي شـيــت ون ـه ــار االثـنــن
املوافق في  2017/8/28من الساعة
الـ ـث ــالـ ـث ــة حـ ـت ــى الـ ـس ــابـ ـع ــة مـ ـس ـ ً
ـاء
فـ ـ ــي مـ ــركـ ــز ج ـم ـع ـي ــة ال ـت ـخ ـص ــص
وال ـت ــوج ـي ــه ال ـع ـل ـمــي ف ــي بـ ـي ــروت،
الــرم ـلــة ال ـب ـي ـضــاء ج ــان ــب املــديــريــة
العامة ألمن الدولة.
للفقيد الرحمة ولكم طول البقاء
اآلس ـ ـف ـ ــون :آل امل ـ ــوس ـ ــوي وع ـم ــوم
أهالي النبي شيت

◄ ذكرى ►
إنا لله وإنا إليه راجعون
ذكرى أسبوع
ي ـص ــادف ي ــوم األح ــد  27آب 2017
ذكـ ـ ــرى مـ ـ ــرور أسـ ـب ــوع ع ـل ــى وف ــاة
فقيدنا الغالي الراحل الكبير :
الــريـــــس حسني مصطفى بيرم
" أبو مصطفى "
( رئـيــس بـلــديــة الــوردان ـيــة - 1982
) 2016
الحائز على ميدالية كمال جنبالط
زوجـتــه :املــرحــومــة الحاجة أسماء
جميل الحاج
ولـ ــده  :األسـ ـت ــاذ مـصـطـفــى حسني
ب ـيــرم ( مـفـتــش ع ــام ف ــي التفتيش
املركزي )
حفيده  :حسني بيرم
أش ـق ــاؤه :امل ــرح ــوم األس ـت ــاذ جميل
– املهندس علي – الدكتور محمد
ب ـي ــرم وال ـح ــاج ــة خــدي ـجــة ( زوج ــة
محمد نعيم غطاس)
أبـ ـن ــاء أش ـق ــائ ــه  :الـ ـح ــاج ن ــاص ــر –
ال ـش ـه ـيــد س ــام  -ال ـح ــاج جـمـيــل –
روال ( زوجة الدكتور محمد لطفي
) نـجــاء– حـســام – وسـيــم – سالم
وجميل بيرم
أبناء عمه  :القاضي األستاذ جميل
واملرحوم وهبي بيرم
وفـ ـ ــي هـ ـ ــذه املـ ـن ــاسـ ـب ــة يـ ـق ــام حـفــل
ت ــأبـ ـيـ ـن ــي خ ـ ـطـ ــابـ ــي مـ ـ ــن الـ ـس ــاع ــة
ال ـ ـحـ ــاديـ ــة ع ـ ـشـ ــرة صـ ـب ــاح ــا ح ـتــى
الـ ـث ــانـ ـي ــة ع ـ ـشـ ــرة ظ ـ ـه ـ ـرًا لـ ـل ــرج ــال
والـ ـنـ ـس ــاء ف ــي ال ـ ـنـ ــادي الـحـسـيـنــي
لبلدة الوردانية – أقليم الخروب
للفقيد الرحمة ولكم األجر والثواب
اآلس ـف ــون عـمــوم أهــالــي الــوردان ـيــة
وأقليم الخروب

من آمن يب وإن مات فسيحيا
زوجة الفقيد :انطوانيت جربان فيعاين
ولداه :روجيه زوجته جومانا عساكر وعائلته
جورج زوجته روال شامس وعائلته
بناته :غيلدا
غريس
الدكتورة غريتا زوجة عامد الحروق وعائلتها
شقيقه :الياس صهيون وعائلته
عائلة شقيقه املرحوم عبدالله صهيون
شقيقته :ماري صهيون
أوالد شقيقته املرحومة إمييل أرملة ميشال ّ
عمر وعائالتهم (يف
املهجر) وعموم عائالت :صهيون ،فيعاين ،حسون ،الحروق ،عساكر،
شامسّ ،
عمر ،طبال ،جعجع ،معامري ،مطر ،بال ،بالن ،وأنسبائهم يف
الوطن واملهجر ينعون إليكم فقيدهم املأسوف عليه املرحوم

غطاس جرجي صهيون

املنتقل اىل رحمته تعاىل يوم االربعاء الواقع فيه  23آب  2017متم ًام
واجباته الدينية.
لكم من بعده طول البقاء
تقبل التعازي اليوم السبت  26الجاري يف صالون كنيسة القديس
دميرتيوس للروم االرثوذكس (مارمرت) ،األرشفية ابتدا ًء من الساعة
الحادية عرشة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مسا ًء.
الرجاء إبدال األكاليل بالتربع للكنيسة واعتبار هذه النرشة إشعاراً
خاصاً

بمناسبة مــرور أسبوع على وفاة
فقيد الشباب الغالي
الدكتور بالل فقيه

والده :األستاذ الحاج محمود فقيه
والدته :الحاجة مريم حيدر
زوجته :الدكتورة ريم سعد
شقيقاته :رنده زوجة الحاج حسن
سنقنقي ،نائلة زوجة الشيخ علي
ياسني ورنا
أع ـم ــام ــه :امل ــرح ــوم ــان مـحـمــد علي
واسـ ـ ـم ـ ــاعـ ـ ـي ـ ــل ،األسـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــاذان ع ـلــي
وابراهيم فقيه
أخــوالــه :املرحومان األستاذ حيدر
والدكتور حسن ،األستاذان فيصل
وغازي ،ابراهيم واألستاذ محمود
حيدر
س ـت ـت ـل ــى آي م ـ ــن ال ـ ــذك ـ ــر ال ـح ـك ـيــم
ومجلس عــزاء حسيني عــن روحــه
الطاهرة وذلــك في حسينية بلدته
عيترون في تمام الساعة العاشرة
والنصف صباحًا يوم األحد الواقع
فيه  ۲۷آب ٢٠١٧
اآلسـ ـ ـف ـ ــون  :آل ف ـق ـي ــه وآل ح ـي ــدر
وعموم أهالي بلدة عيترون

ذكرى اسبوع
تصادف نهار االحد الواقع فيه 27
آب  2017ذكــرى مــرور اسبوع على
وفاة فقيدنا الغالي املرحوم
الحاج محـمــود وجـيه سـبـيـتــي
(ابـو وحـيـــد)

اوالده :الـ ـ ـح ـ ــاج وح ـ ـيـ ــد ( امل ــدي ــر
االقـ ـلـ ـيـ ـم ــي لـ ـلـ ـق ــرض الـ ـحـ ـس ــن فــي
الجنوب) ،املهندس اسامة ،الحاج
مـعــن ،املـهـنــدس ابــراهـيــم ،االس ـتــاذ
م ـح ـمــد ع ـل ــي ،س ـع ـيــد (رقـ ـي ــب اول
فــي ال ـج ـم ــارك) واالس ـت ــاذ نسيب،
وبشير سبيتي.
اشـقــاؤه :املحامي االستاذ حسيب
سبيتي ،واملرحومني محمد علي،
احمد فؤاد ،واالستاذ أديب سبيتي
أص ـه ــرت ــه :املـ ـع ــاون ع ـلــي قـبـيـســي،
ال ـحــاج حـســن سبيتي ،والــدكـتــور
خالد جفال.
وبـ ـه ــذه امل ـنــاس ـبــة ت ـت ـلــى آي ـ ــات من
ال ـ ــذك ـ ــر الـ ـحـ ـكـ ـي ــم ومـ ـجـ ـل ــس ع ـ ــزاء
حـ ـسـ ـيـ ـن ــي عـ ـ ــن روحـ ـ ـ ـ ــه ال ـ ـطـ ــاهـ ــرة
فـ ــي املـ ـنـ ـت ــدى ال ـح ـس ـي ـن ــي ل ـب ـلــدتــه
ك ـ ـفـ ــرص ـ ـيـ ــر ،الـ ـ ـس ـ ــاع ـ ــة ال ـ ـعـ ــاشـ ــرة
والنصف صباحا.
للفقيد الرحمة ولكم االجر والثواب
االس ـفــون :آل سبيتي ،آل منصور،
وعموم أهالي بلدة كفرصير
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إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

إعالن
تـعـلــن ك ـهــربــاء لـبـنــان ب ــأن مـهـلــة تقديم
ال ـع ــروض الـعــائــد ل ـشــراء م ــادة الحليب
ال ـ ـطـ ــازج لـ ـ ــزوم عـ ـم ــال م ـع ــام ــل االنـ ـت ــاج
واملـنـتــدبــن مــن شــركــة كـهــربــاء قــاديـشــا
الـ ــى م ـعــامــل ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـن ــان ،مــوضــوع
اسـ ـ ـت ـ ــدراج ال ـ ـعـ ــروض رق ـ ــم ث4د6426/
تاريخ  ،2017/6/14قد مددت لغاية يوم
الجمعة  2017/9/15عند نهاية الــدوام
الرسمي.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
ال ـعــروض املــذكــور اع ــاه الـحـصــول على
نسخة مــن دفـتــر ال ـشــروط مــن مصلحة
الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /80 000/ل.ل.
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 إل ــى أم ــان ــة سر
كـهــربــاء لبنان ـ ـ طــريــق النهر ـ ـ الطابق
" "12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2017/8/22
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 1621
إعالن تلزيم
عدد 2017/573
في تمام الساعة العاشرة من يوم السبت

ال ــواق ــع ف ـيــه  2017/9/9ت ـج ــري بـلــديــة
كفرحزير مناقصة عمومية لــزوم شراء
مولدات كهرباء وشبكة كهرباء للقرية.
ي ـم ـكــن ال ـح ـص ــول ع ـل ــى دف ـت ــر ال ـش ــروط
الخاص الصادر بالقرار رقم  204تاريخ
ً
 2017/7/5املـصــدق اص ــوال وذلــك خالل
اوق ــات ال ــدوام الرسمي مــن مــركــز بلدية
كفرحزير الكائن في وسط البلدة.
تقبل ال ـع ــروض لـغــايــة الـســاعــة الثانية
عـشــرة مــن آخــر يــوم عمل يسبق املوعد
املـ ـح ــدد الج ـ ـ ــراء ال ـت ـل ــزي ــم وال ي ـق ـبــل اي
عرض يصل بعد هذه املهلة.
رئيس بلدية كفرحزير
فوزي يعقوب املعلوف
إعالن تلزيم مشروع أشغال إنشاء
شبكات ّ
ري غـ ّـب الطلب فــي محافظتي
لبنان الشمالي وعكار
الـ ـس ــاع ــة ال ـت ــاس ـع ــة مـ ــن ي ـ ــوم االرب ـ ـعـ ــاء
الواقع فيه السابع والعشرون من شهر
أيـلــول  ،2017تـجــري ادارة املناقصات ـ ـ
فــي مــركــزهــا الـكــائــن فــي بـنــايــة بيضون
ـ ـ ـ شـ ــارع ب ـ ــوردو ـ ـ ـ ال ـص ـنــايــع ـ ـ ـ ب ـيــروت،
لحساب وزارة الطاقة واملياه ـ ـ املديرية
الـعــامــة لـلـمــوارد املــائـيــة والـكـهــربــائـيــة ـ ـ
مناقصة تـلــزيــم م ـشــروع أش ـغــال إنـشــاء
شبكات ّ
ري غـ ّـب الطلب فــي محافظتي
لبنان الشمالي وعكار.
ـ ـ ـ الـتــأمــن املــؤقــت :فـقــط أرب ـعــون مليون
ليرة لبنانية ال غير.
ـ ـ طريقة التلزيم :تنزيل مئوي.
ـ ـ ـ ـ الـ ـع ــارض ــون امل ـق ـب ــول ــون :امل ـت ـع ـهــدون

املـصـنـفــون ف ــي ال ــدرج ــة االولـ ــى لتنفيذ
ص ـف ـق ــات األش ـ ـغـ ــال امل ــائ ـي ــة امل ـس ـج ـلــون
وفـ ـق ــا الح ـ ـكـ ــام امل ـ ــرس ـ ــوم  3688ت ــاري ــخ
 1966/1/25وتعديالته الذين ال يوجد
بعهدتهم اكثر من اربــع صفقات مائية
يجر استالمها مؤقتًا بعد وشــروط
لــم ّ ِ
اضافية.
ت ـق ــدم ال ـ ـعـ ــروض ،وفـ ــق ن ـص ــوص دف ـتــر
ال ـشــروط ال ـخــاص ،ال ــذي يمكن االط ــاع
والـحـصــول عليه مــن مصلحة الــديــوان
ف ــي امل ــدي ــري ــة ال ـع ــام ــة لـ ـلـ ـم ــوارد املــائ ـيــة
والكهربائية.
يـ ـج ــب ان تـ ـص ــل الـ ـ ـع ـ ــروض الـ ـ ــى ادارة
املناقصات ،قبل الساعة الثانية عشرة
مــن آخــر يــوم عمل يسبق تــاريــخ جلسة
التلزيم.
املدير العام الدارة املناقصات
د .جان العلية
التكليف 1631

لبنان .
ـ ـ ـ الـتــأمــن املــؤقــت :فـقــط أرب ـعــون مليون
ليرة لبنانية ال غير.
ـ ـ طريقة التلزيم :تنزيل مئوي.
ـ ـ ـ ـ الـ ـع ــارض ــون امل ـق ـب ــول ــون :امل ـت ـع ـهــدون
املـصـنـفــون ف ــي ال ــدرج ــة االولـ ــى لتنفيذ
ص ـف ـق ــات األش ـ ـغـ ــال امل ــائ ـي ــة امل ـس ـج ـلــون
وفـ ـق ــا الح ـ ـكـ ــام امل ـ ــرس ـ ــوم  3688ت ــاري ــخ
 1966/1/25وتعديالته الذين ال يوجد
بعهدتهم اكثر من اربــع صفقات مائية
يجر استالمها مؤقتًا بعد وشــروط
لــم ّ ِ
اضافية.
ت ـق ــدم ال ـ ـعـ ــروض ،وفـ ــق ن ـص ــوص دف ـتــر
ال ـشــروط ال ـخــاص ،ال ــذي يمكن االط ــاع
والـحـصــول عليه مــن مصلحة الــديــوان
ف ــي امل ــدي ــري ــة ال ـع ــام ــة لـ ـلـ ـم ــوارد املــائ ـيــة
والكهربائية.
يـ ـج ــب ان تـ ـص ــل الـ ـ ـع ـ ــروض الـ ـ ــى ادارة
املناقصات ،قبل الساعة الثانية عشرة
مــن آخــر يــوم عمل يسبق تــاريــخ جلسة
التلزيم.
املدير العام الدارة املناقصات
د .جان العلية
التكليف 1630

إعالن تلزيم مشروع أشغال إنشاء
شبكات ّ
ري ّ
غب الطلب في محافظة جبل
لبنان
الساعة التاسعة من يوم الثالثاء الواقع
فـ ـي ــه الـ ـ ـس ـ ــادس وال ـ ـع ـ ـشـ ــرون مـ ــن شـهــر
أيـلــول  ،2017تـجــري ادارة املناقصات ـ ـ
فــي مــركــزهــا الـكــائــن فــي بـنــايــة بيضون
ـ ـ ـ شـ ــارع ب ـ ــوردو ـ ـ ـ ال ـص ـنــايــع ـ ـ ـ ب ـيــروت،
لحساب وزارة الطاقة واملياه ـ ـ املديرية
الـعــامــة لـلـمــوارد املــائـيــة والـكـهــربــائـيــة ـ ـ
مناقصة تـلــزيــم م ـشــروع أش ـغــال إنـشــاء
شبكات ّ
ري ّ
غب الطلب في محافظة جبل

إعالن تلزيم مشروع إنشاء محطة التنقية
وامل ـع ــال ـج ــة وم ـح ـط ــة ال ـض ــخ مل ـي ــاه س ـ ّـد
وبـحـيــرة املسيلحة فــي قـضــاء الـبـتــرون
في محافظة الشمال
الساعة التاسعة من يوم االثنني الواقع
فيه الثامن عشر من شهر أيلول ،2017
تـجــري ادارة املـنــاقـصــات ـ ـ ـ فــي مركزها
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أفقيا
 -1عائلة صحفي وروائي مصري راحل تحولت أغلب قصصه الى أفالم سينمائية –
 -2والد يوسف الصديق وأخوته كما جاء في التوراة – واحات في مصر بالصحراء
الغربية قرب حدود ليبيا –  -3شيخ ضعيف – مدينة إيرانية – حرف جر –  -4من
كان في سن الشباب – إبن الحصان – ماء السحاب –  -5آالت لعصر الزيتون – بهار
هندي –  -6هيئة املالبس – نوتة موسيقية – هدم الحائط –  -7األنواع في البضاعة
–  -8أســر النساء في الحروب – ســرب من الطيور – وضــع عنده شيئًا حتى إيفاء
الـ ْ
ـديــن –  -9للتأوه – سكب املــاء – عاصمة البيرو –  -10طائر نهري يتغذى على
األسماك والحشرات والضفادع له سيقان طويلة ويمتاز بلون ريشه األبيض

عموديًا

 -1جامعة شهيرة بضواحي القاهرة في مصر الجديدة – ضجر وملل –  -2مدينة
لبنانية هي هيليوبوليس أي مدينة الشمس – مدينة سعودية قاعدة إقليم عسير –
 -3منع َ
لعبادة اآللهة
وحرم – أبدي وسرمدي –  -4مدينة يونانية قديمة كانت مركزًا
ّ
ّ
ّ
منها إنطلقت األلعاب األوملبية – حجة بملكية أرض –  -5قلب الثمرة – دق وكسر
– بلدةُ تحمل نفس اإلســم في كل من الجنوب وجونيه –  -6برد – مدينة أثرية في
مصر تعرف بإسم ممفيس أو بابليون –  -7شحم في األكل – ماركة سيارات – الصق
النسب –  -8نعم باألجنبية – إسم موصول – من الفاكهة –  -9إحدى جزر أندونيسيا
– قلقي وحزني –  -10مصلح إجتماعي سويسري مؤسس الصليب األحمر

حل الشبكة 2662

شروط اللعبة

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

هاتف 759555 :ــ 01
فاكـس 759597 :ــ 01

 -1سد القرعون – ْ -2
وجد – ريق – فم –  -3ال – جامايكا –  -4النورس –  -5أيوب – ربو – -6
لن – أبو مازن –  -7عبرين – ّ
بع –  -8هرم – سل – طيب –  -9بهلول – بينو –  -10لينينغراد

عموديًا

ّ
عملي –  -4جلباب – ون – ِ -5قران – برسلي
رهل –  -3إد – أو –
 -1سوار الذهب –  -2دجل – ين – ّ
بغ –  -8يسرا – طير – ّ -9
نفك – بزبينا –  -10مارون عبود
–  -6ريمون ويل –  -7عقار – من –

إعداد
نعوم
مسعود

ـذور افريقية .ف ــازت بجائزة نــوبــل في
روائـيــة أميركية معاصرة مــن ج ـ ُ
األدب عام  1993عن مجمل أعمالها .ترجمت أعمالها الى مختلف لغات
العالم
 = 4+3+6+7+2+5عاصمة جــزر القمر ■  = 9+11+10+1دولــة عربية ■
 = 11+8عملة آسيوية

حل الشبكة الماضية :محمد الهراوي

السبت  26آب  2017العدد 3260

إعالنات

الكائن في بناية بيضون ـ ـ شارع بوردو ـ ـ
الصنايع ـ ـ بيروت ،لحساب وزارة الطاقة
واملياه ـ ـ املديرية العامة للموارد املائية
والكهربائية ـ ـ مناقصة تلزيم مشروع
إنشاء محطة التنقية واملعالجة ومحطة
الضخ ملياه سـ ّـد وبحيرة املسيلحة في
قضاء البترون في محافظة الشمال.
ـ ـ التأمني املؤقت :خمسمائة مليون ليرة
لبنانية ال غير.
ـ ـ طريقة التلزيم :تقديم أسعار.
ـ ـ ـ ـ الـ ـع ــارض ــون امل ـق ـب ــول ــون :امل ـت ـع ـهــدون
املـصـنـفــون ف ــي ال ــدرج ــات كــافــة لتنفيذ
مشاريع الـ ّـســدود واالنـفــاق واملتعهدون
املـصـفـنــون ف ــي ال ــدرج ــة االولـ ــى لتنفيذ
صـفـقــات األش ـغ ــال املــائـيــة وفـقــا الحـكــام
املــرســوم رقــم  3688تــاريــخ 1966/1/25
وتعديالته وفقًا ملا ورد في املــادة  2ـ ـ 3
ّ
طيه.
ت ـق ــدم ال ـ ـعـ ــروض ،وفـ ــق ن ـص ــوص دف ـتــر
ال ـشــروط ال ـخــاص ،ال ــذي يمكن االط ــاع
والـحـصــول عليه مــن مصلحة الــديــوان
ف ــي امل ــدي ــري ــة ال ـع ــام ــة لـ ـلـ ـم ــوارد املــائ ـيــة
والكهربائية.
يـ ـج ــب ان تـ ـص ــل الـ ـ ـع ـ ــروض الـ ـ ــى ادارة
املناقصات ،قبل الساعة الثانية عشرة
مــن آخــر يــوم عمل يسبق تــاريــخ جلسة
التلزيم.
املدير العام الدارة املناقصات
د .جان العلية
التكليف 1628
إعالن تلزيم مشروع حفر بئر استقصائية
في بلدة عيتا الفخار في قضاء راشيا
في محافظة البقاع
الساعة التاسعة من يوم الثالثاء الواقع
فيه السادس والعشرون من شهر أيلول
 ،2017ت ـج ــري ادارة امل ـن ــاق ـص ــات ـ ـ ـ ـ في
مركزها الكائن في بناية بيضون ـ ـ شارع
بـ ــوردو ـ ـ ـ الـصـنــايــع ـ ـ ـ ب ـي ــروت ،لحساب
وزارة الـطــاقــة وامل ـيــاه ـ ـ املــديــريــة العامة
للموارد املائية والكهربائية ـ ـ مناقصة
تلزيم مشروع حفر بئر استقصائية في
بلدة عيتا الفخار في قضاء راشيا في
محافظة البقاع .
ـ ـ التأمني املؤقت :فقط عشرة ماليني ليرة
لبنانية ال غير.
ـ ـ طريقة التلزيم :تنزيل مئوي.
ـ ـ ـ ـ الـ ـع ــارض ــون امل ـق ـب ــول ــون :امل ـت ـع ـهــدون
امل ـص ـن ـفــون وف ـقــا الح ـك ــام امل ــرس ــوم رقــم
 9206تاريخ  1968/1/18وتعديالته في
الــدرجــة الثانية على االق ــل مــن الـجــدول
رقـ ـ ــم  5ل ـت ـن ـف ـيــذ صـ ـفـ ـق ــات حـ ـف ــر اآلبـ ـ ــار
وال ـت ـحــري عــن امل ـيــاه الـجــوفـيــة بطريقة
ال ــروت ــاري عـلــى ان ال ي ـكــون فــي عهدته
اكثر من اربع صفقات مشاريع حفر آبار
أخرى لم يجر استالمها استالمًا نهائيًا
بتاريخ اجراء املناقصة.
ت ـق ــدم ال ـ ـعـ ــروض ،وفـ ــق ن ـص ــوص دف ـتــر
ال ـشــروط ال ـخــاص ،ال ــذي يمكن االط ــاع
والـحـصــول عليه مــن مصلحة الــديــوان
ف ــي امل ــدي ــري ــة ال ـع ــام ــة لـ ـلـ ـم ــوارد املــائ ـيــة
والكهربائية.
يـ ـج ــب ان تـ ـص ــل الـ ـ ـع ـ ــروض الـ ـ ــى ادارة
املناقصات ،قبل الساعة الثانية عشرة

مــن آخــر يــوم عمل يسبق تــاريــخ جلسة
التلزيم.
املدير العام الدارة املناقصات
د .جان العلية
التكليف 1627
إعالن تلزيم مشروع
استكمال شبكة توزيع مياه الشفة في
بلدة حمانا في قضاء بعبدا
الساعة التاسعة من يوم االربعاء الواقع
ف ـيــه ال ـع ـش ــرون م ــن ش ـهــر أي ـل ــول ،2017
تـجــري ادارة املـنــاقـصــات ـ ـ ـ فــي مركزها
الكائن في بناية بيضون ـ ـ شارع بوردو ـ ـ
الصنايع ـ ـ بيروت ،لحساب وزارة الطاقة
واملياه ـ ـ املديرية العامة للموارد املائية
والـكـهــربــائـيــة مـنــاقـصــة تـلــزيــم مـشــروع
استكمال شبكة توزيع مياه الشفة في
بلدة حمانا في قضاء بعبدا.
ـ ـ التأمني املؤقت :فقط ستة عشر مليون
ليرة لبنانية ال غير.
ـ ـ طريقة التلزيم :تنزيل مئوي.
ـ ـ ـ ـ الـ ـع ــارض ــون امل ـق ـب ــول ــون :امل ـت ـع ـهــدون
املـصـنـفــون ف ــي ال ــدرج ــة االولـ ــى لتنفيذ
ص ـف ـقــات األشـ ـغ ــال املــائ ـيــة واملـسـجـلــون
والذين ال يوجد بعهدتهم أكثر من أربع
صفقات مائية لم يجر استالمها مؤقتًا
بعد.
ت ـق ــدم ال ـ ـعـ ــروض ،وفـ ــق ن ـص ــوص دف ـتــر
ال ـشــروط ال ـخــاص ،ال ــذي يمكن االط ــاع
وال ـح ـص ــول عـلـيــه م ــن مـصـلـحــة ديـ ــوان
امل ـ ــدي ـ ــري ـ ــة ال ـ ـعـ ــامـ ــة لـ ـ ـلـ ـ ـم ـ ــوارد امل ــائـ ـي ــة
والكهربائية.
يـ ـج ــب ان تـ ـص ــل الـ ـ ـع ـ ــروض الـ ـ ــى ادارة
املناقصات ،قبل الساعة الثانية عشرة
مــن آخــر يــوم عمل يسبق تــاريــخ جلسة
التلزيم.
املدير العام الدارة املناقصات
د .جان العلية
التكليف 1634
إعادة دعوة
تعيد مصلحة األبحاث العلمية الزراعية
إج ـ ــراء م ــزاي ــدة ع ــام ــة بــواس ـطــة ال ـظــرف
املـخـتــوم لبيع كمية مــن الـقـمــح املغربل
واملعقم من موسم عام .2016
امل ـك ــان :مـحـطــة ت ــل ال ـع ـمــارة ال ــزراع ـي ــة ـ ـ
رياق ـ ـ البقاع
الزمان :الساعة العاشرة من صباح يوم
االربعاء الواقع بتاريخ 2017/9/6
فـعـلــى م ــن يـهـمــه االم ـ ــر ال ـح ـص ــول على
دفتر الشروط الخاص املودع نسخًا عنه
فــي محطة تــل الـعـمــارة ـ ـ ري ــاق ـ ـ البقاع
لدى قسم املناقصات وفي محطة الفنار
ـ ـ ـ ج ــديــدة امل ــن ل ــدى الـسـيــد غ ــي ق ــاروط
ضمن اوق ــات ال ــدوام الرسمي علمًا بأن
ثـمــن كــل نـسـخــة عــن دف ـتــر ال ـش ــروط هو
خمسون ألف ليرة لبنانية.
تـسـلــم ال ـع ــروض بــالـيــد مـبــاشــرة الدارة
املصلحة في محطة تل العمارة ـ ـ رياق
خـ ــال الـ ـ ـ ــدوام ال ــرس ـم ــي ع ـل ــى ان تـصــل
العروض قبل الساعة الثانية عشرة من
آخــر يــوم عمل يسبق تاريخ اجــراء هذه
املزايدة وتهمل العروض التي تصل بعد
هذا التاريخ والتي ترسل بغير الوسيلة

املذكورة أعاله علمًا بأن ثمن كل نسخة
عن دفتر الشروط هو خمسون الف ليرة
لبنانية.
تل العمارة في  23آب 2017
رئيس مجلس االدارة ـ ـ املدير العام
ميشال انطوان افرام
التكليف 1624
إعالن
إلى مجهول املقام محمود سعيد حسني
ص ـ ـ ــادر عـ ــن م ـح ـك ـمــة ب ـع ـب ــدا ال ـشــرع ـيــة
السنية
تدعوك محكمة بعبدا الشرعية السنية
ل ـح ـضــور جـلـســة  2017/9/14الـســاعــة
ال ـعــاشــرة صـبــاحــا ف ــي ال ــدع ــوى املـقــامــة
ب ــوج ـه ــك مـ ــن ق ـب ــل ص ـف ــا م ــال ــك حـسـنــو
بمادة تفريق للغيبة املنقطعة واملسجلة
ب ــرق ــم االسـ ـ ـ ــاس  2017/863واسـ ـت ــام
االوراق الـعــائــدة لــك واذا لــم تحضر في
ال ــوق ــت امل ـعــن تـعـتـبــرك املـحـكـمــة مبلغًا
ً
اصوال ويجري بحقك االيجاب الشرعي
والقانوني وكتب في .2017/8/22
قاضي بعبدا الشرعي
الشيخ محمد هاني الجوزو
إعالن عن إجراء مناقصة عمومية
فـ ــي تـ ـم ــام الـ ـس ــاع ــة ال ـت ــاس ـع ــة مـ ــن ي ــوم
االربعاء الواقع فيه  2017/9/6السادس
من شهر أيلول عام  ،2017يجري مجلس
ال ـج ـن ــوب م ـنــاق ـصــة ع ـم ــوم ـي ــة ،لـتـلــزيــم
اش ـغ ــال تــأمــن عـشــب صـنــاعــي بطريقة
(غب الطلب) لعدد من املالعب في بعض
مناطق محافظتي الجنوب والنبطية،
على أساس التنزيل املئوي.
يمكن للمتعهدين املـصـنـفــن بــالــدرجــة
االولـ ـ ـ ـ ــى الشـ ـ ـغ ـ ــال مـ ـب ــان ــي والـ ــراغ ـ ـبـ ــن
باالشتراك في هــذه املناقصة الحضور
ال ـ ـ ــى االدارة اثـ ـ ـن ـ ــاء ال ـ ـ ـ ـ ــدوام ال ــرس ـم ــي
للحصول عـلــى املـلــف الـكــامــل لالشغال
ل ــدى قـلــم املصلحة الفنية بـعــد تسديد
ثمن امللف.
تــرســل ال ـع ــروض بــالـبــريــد املـضـمــون او
تسلم باليد على ان تصل وتسجل في
قـلــم املــديــر ال ـعــام ملـجـلــس الـجـنــوب قبل
الساعة الثانية عشرة من اخر يوم عمل
يسبق التاريخ املحدد الجراء املناقصة.
رئيس مجلس الجنوب
قبالن قبالن
التكليف 1650
إعالن عن إجراء مناقصة عمومية
فـ ــي تـ ـم ــام الـ ـس ــاع ــة ال ـت ــاس ـع ــة مـ ــن ي ــوم
االربعاء الواقع فيه  2017/9/6السادس
من شهر أيلول عام  ،2017يجري مجلس
ال ـج ـن ــوب م ـنــاق ـصــة ع ـم ــوم ـي ــة ،لـتـلــزيــم
اش ـغ ــال تــأمــن عـشــب صـنــاعــي بطريقة
(غب الطلب) لعدد من املالعب في بعض
مناطق قضاءي البقاع الغربي وراشيا،
على أساس التنزيل املئوي.
يمكن للمتعهدين املـصـنـفــن بــالــدرجــة
االولـ ـ ـ ـ ــى الشـ ـ ـغ ـ ــال مـ ـب ــان ــي والـ ــراغ ـ ـبـ ــن
باالشتراك في هــذه املناقصة الحضور
ال ـ ـ ــى االدارة اثـ ـ ـن ـ ــاء ال ـ ـ ـ ـ ــدوام ال ــرس ـم ــي
للحصول عـلــى املـلــف الـكــامــل لالشغال

ل ــدى قـلــم املصلحة الفنية بـعــد تسديد
ثمن امللف.
تــرســل ال ـع ــروض بــالـبــريــد املـضـمــون او
تسلم باليد على ان تصل وتسجل في
قـلــم املــديــر ال ـعــام ملـجـلــس الـجـنــوب قبل
الساعة الثانية عشرة من اخر يوم عمل
يسبق التاريخ املحدد الجراء املناقصة.
رئيس مجلس الجنوب
قبالن قبالن
التكليف 1650
إعالن قضائي
بتاريخ  2017/6/13قرر القاضي املنفرد
املــدنــي فــي بعلبك الــرئـيــس عـلــي سيف
ال ــدي ــن ال ـن ــاظ ــر ف ــي ق ـضــايــا االيـ ـج ــارات
ن ـش ــر خ ــاص ــة االس ـ ـتـ ــدعـ ــاء امل ـ ـقـ ــدم مــن
خ ـل ـيــل مــرت ـضــى ب ـت ــاري ــخ 2016/11/1
سجل برقم اساس  2016/84ودون برقم
 2017/71والذي يطلب فيه ابالغ املدعى
ع ـل ـي ــه م ـح ـم ــد ادي ـ ـ ــب م ــرت ـض ــى ب ــاخ ــاء
الشقة السكنية التي يشغلها والكائنة
في بعلبك على العقار  /3547/الطابق
الثالث واسقاط حق التمديد وتسليمها
شاغرة للمدعي دون مهلة.
لذلك
تدعوك هذه املحكمة التخاذ مقامًا ضمن
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نطاقها او توكيل من ينوب عنك قانونًا
البـ ـ ــداء مــاح ـظــاتــك خ ـط ـيــا خـ ــال مهلة
عشرين يومًا من تاريخ النشر واال فكل
تبليغ لــك بواسطة رئـيــس القلم يعتبر
صحيحًا باستثناء الحكم النهائي.
رئيس القلم
محمد سيف الدين

◄ خرج ولم يعد ►
غادرت العاملة اإلثيوبية
MELKAMITU ALEMU ERFICHO
مــن عـنــد مـخــدومـهــا ,ال ــرج ــاء ممن
يـعــرف عنها شيئا اإلت ـصــال على
الرقم 70/130542
غادرت العاملة البنغالدشية
SIMA AKTER
مـكــان عملها فــي الجيه  -الـشــوف،
ال ــرج ــاء م ـمــن ي ـع ــرف ع ـن ـهــا شيئا
االتصال على الرقم 07/995105

افتتاح حديقة وملعب باب التبانة

اقام االئتالف النسايئ ألجل طرابلس بالتعاون مع املركز اللبناين للدراسات
واألبحاث بالتعاون مع بلدية طرابلس حفل افتتاح حديقة وملعب باب التبانة
بطرابلس ،برعاية وحضور رئيس البلدية املهندس احمد قمرالدين ،وشخصيات
وحشد من االهايل.
بعد إزاحة الستارة عن نصب افتتاح الحديقة وقص الرشيط يف ملعب كرة
القدم القائم داخل الحديقة ،جال الحضور لالطالع عىل اعامل التاهيل التي متت
بالتعاون بني اإلتالف النسايئ واملركز اللبناين بدعم من بلدية طرابلس والسفارة
السويرسية يف لبنان .ورحبت عريفة الحفل عضو االئتالف واالعالمية مطيعة
الحالق بالحضور ،ثم كانت كلمة رئيس املركز اللبناين الدكتور حسان غزيري ،ثم
القى حنا موىس كلمة رئيسة املنطقة الرتبوية يف الشامل كلمة الختام ،للرئيس
قمرالدين ،الذي اشاد ب»جهود القامئني عىل االئتالف ونوه بأهمية هذه املبادرات
يف املناطق املحرومة مثل التبانة» .وتطرق اىل جملة مشاريع منها بناء منشأة
رياضية يف اي سمراء ،وبناء مجمع ريايض يف القبة ،اضافة اىل تحسني وتأهيل
ملعب محرم وملعب رشيد كرامي البلدي».
ثم قدم قمرالدين وغزيري درعا تكرميية لنائب مدير املركز اللبناين للدراسات
واالبحاث محمد منقارة.
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السبت  26آب  2017العدد 3260

رياضة

البطوالت األوروبية الوطنية

ليفربول وأرسنال أمام «اختبار القوة»
يحتضن ملعب «آنفيلد» األحد
مواجهة كبرى بين ليفربول
وأرسنال في المرحلة الثالثة من
الدوري اإلنكليزي الممتاز لكرة
القدم .هي المواجهة األقوى
للفريقين ،إذ يبحثان فيها عن الفوز،
وتحديدًا أرسنال ومدربه أرسين فينغر
حسن زين الدين
لن يكون من الصعوبة بمكان انتقاء
امل ـ ـ ـبـ ـ ــاراة األب ـ ـ ـ ــرز فـ ــي ع ـط ـل ــة ن ـهــايــة
األس ـب ــوع ف ــي ال ـب ـطــوالت األوروب ـي ــة
الوطنية لكرة القدم .هناك في ملعب
ّ
«آنـفـيـلــد» ،يـحــل أرسـنــال ضيفًا على
لـيـفــربــول ،األحـ ــد ،فــي مــوقـعــة كبرى
مبكرة في املرحلة الثالثة من الدوري
اإلنكليزي املمتاز.
الــافــت أن امل ـبــاراة تــأتــي فــي توقيت
م ـه ــم بــال ـن ـس ـبــة إل ـ ــى ال ـف ــري ـق ــن قـبــل
أي ـ ـ ــام ق ـل ـي ـلــة مـ ــن إغ ـ ـ ــاق ب ـ ــاب س ــوق
االنـتـقــاالت .إذ خ ــارج امللعب يعيش
الفريقان وضعًا مشابهًا نتيجة عدم
ات ـض ــاح ال ــرؤي ــة ت ـمــامــا حـ ــول اثـنــن
م ــن أب ـ ــرز ال ــاع ـب ــن ف ــي صـفــوفـهـمــا.

حالة من االستقرار
في صفوف ليفربول تبدو
معاكسة لدى أرسنال
ف ـمــن ج ـهــة «ال ـ ــري ـ ــدز» ،ال ي ـ ــزال بـقــاء
النجم الـبــرازيـلــي فيليبي كوتينيو
ف ــي ص ـفــوفــه م ــوض ــع ح ـ ــذر ،إذ رغــم
مــا ت ــردد عــن اس ـت ـمــراره مــع الـفــريــق،
فقد تشهد األي ــام أو حتى الساعات
املقبلة تطورات مفاجئة تقود الالعب
إلــى االنـتـقــال فــي نهاية املـطــاف إلى
بــرش ـلــونــة اإلس ـب ــان ــي ال ـســاعــي بكل
جهد إلى ضمه.
األمـ ـ ـ ــور تـ ـب ــدو م ـش ــاب ـه ــة فـ ــي مـلـعــب
«اإلمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات» ،إذ إن ال ـت ـش ـي ـل ـيــانــي
ألـيـكـسـيــس ســانـشـيــز ال ــذي سيعود
إلى التشكيلة بعد غيابه منذ بداية
املــوســم لــم يحسم بـعــد مـصـيــره بني
ال ـب ـق ــاء أو ال ــرحـ ـي ــل ،وس ـ ــط ت ـقــاريــر
ت ــرب ـط ــه ب ــاالن ـت ـق ــال إل ـ ــى مــانـشـسـتــر
س ـي ـت ــي لـ ـيـ ـك ــون ال ـص ـف ـق ــة األخ ـ ـيـ ــرة

ّ
ال يزال أوزيل في ُسبات عميق وأداؤه يتسم بالكسل (أرشيف)

لإلسباني جوسيب غــوارديــوال هذا
الصيف.
لكن املشهد يبدو مختلفًا على أرض
املـلـعــب ،حـيــث إن الـفــريـقــن يعيشان
واقـعــا مختلفًا .فمن جهة ليفربول،
ي ـ ـبـ ــدو م ـن ـت ـش ـيــا ب ـت ــأه ـل ــه إلـ ـ ــى دور
املجموعات في مسابقة دوري أبطال
أوروبا ،الذي فشل أرسنال في بلوغه،
بـعــد أن تـخـطــى هــوفـنـهــايــم األملــانــي
ف ــي ع ـقــر داره  1-2ذه ــاب ــا و 2-4في
ملعبه «آنفيلد» إيابًا .ورغــم تعادله
على ملعب واتفورد  3-3في انطالق
ال ـ «بريميير لـيــغ» ،فإنه عــاد وحقق
الـ ـف ــوز ع ـلــى كــري ـس ـتــال ب ـ ــاالس ،0-1
وك ــل ه ــذا م ــن دون كــوتـيـنـيــو ،حيث
إن قوة ليفربول تكمن في التجانس
واالنسجام بني العبيه ،بعد احتفاظه
باملجموعة ذاتها ،باستثناء وصول
ّ
امل ـص ــري مـحـمــد ص ــاح الـ ــذي شــكــل
إضافة مهمة تبدو واضحة من خالل
أهدافه التي سجلها .من هنا ،يعيش
«الـ ــريـ ــدز» مــرح ـلــة اس ـت ـق ــرار يطغى

برنامج البطوالت األوروبية الوطنية
إنكلترا (المرحلة )3

إيطاليا (المرحلة )2

 السبت:بورنموث  -مانشستر سيتي ()14,30
نيوكاسل  -وست هام ()17,00
واتفورد  -برايتون ()17,00
كريستال باالس  -سوانسي ()17,00
هادرسفيلد  -ساوثمبتون ()17,00
مــان ـش ـس ـتــر يــونــاي ـتــد  -لـيـسـتــر سيتي
()19,30

 السبت:بينيفنتو  -بولونيا ()19,00
جنوى  -يوفنتوس ()19,00
روما  -إنتر ميالنو ()21,45

 األحد:تشلسي  -إفرتون ()15,30
وست بروميتش ألبيون  -ستوك سيتي
()15,30
ليفربول  -أرسنال ()18,00
توتنهام  -بيرنلي ()18,00

 األحد:تورينو  -ساسوولو ()19,00
كييفو  -التسيو ()21,45
كروتوني  -فيرونا ()21,45
فيورنتينا  -سمبدوريا ()21,45
ميالن  -كالياري ()21,45
نابولي  -أتاالنتا ()21,45
سبال  -أودينيزي ()21,45

عليها التصميم بتحقيق إنجاز هذا
املــوســم بعد مرحلة البناء واإلع ــداد
في املوسم املاضي .لكن هذا ال يمنع
من أن األملاني يورغن كلوب يحتاج
ملعالجة الضعف في خط الدفاع.
أمــا أرسـنــال ،فــأمــوره ليست على ما
ي ــرام فــي بــدايــة ه ــذا املــوســم ،إذ بعد
أن نجا بأعجوبة من الخسارة أمام
لـيـسـتــر سـيـتــي ع ـلــى م ـل ـع ـبــه ،وقـلــب
ت ــأخ ــره إل ــى ف ــوز  3-4ف ــي الـلـحـظــات
األخ ـ ـي ـ ــرة ف ـ ــي امل ـ ـ ـبـ ـ ــاراة األول ـ ـ ـ ــى مــن
البطولة ،إال أنــه لم ُ
ينج في الثانية،
وس ـق ــط ع ـلــى م ـل ـعــب س ـت ــوك سيتي
 .1-0ب ــدا واض ـحــا أن الـفــريــق متعب
ويفتقد روحـيــة الـفــوز والـحـلــول مع
ضـعــف دفــاعــي واض ــح تـتـحــدث عنه
األهداف األربعة في مباراتني.
غ ـ ـ ـيـ ـ ــاب سـ ــان ـ ـش ـ ـيـ ــز ال ي ـ ـ ـبـ ـ ــرر ه ـ ــذه
االنـطــاقــة الضعيفة ،إذ ال يمكن أن
يعتمد فــريــق يـضــع الـلـقــب هــدفــا له
ع ـلــى الع ــب واح ـ ــد ،ب ــل يـمـكــن ال ـقــول
إن م ـن ـظ ــوم ــة «امل ــدفـ ـعـ ـجـ ـي ــة» ك ـك ــل،
أصــابـهــا الـصــدأ وكــانــت تحتاج إلى
«نفضة» كبيرة هــذا الصيف ،لكنها
لــم تتحقق ،إذ اكتفى أرس ـنــال حتى
اآلن بضم املهاجم الفرنسي ألكسندر
الكازيت الذي ال يمكن مقارنته طبعًا
ب ـم ــواط ـن ــه ال ـن ـج ــم الـ ـس ــاب ــق ت ـي ـيــري
هـ ـن ــري وامل ـ ــداف ـ ــع ال ـب ــوس ـن ــي س ـيــاد
كــوالس ـي ـنــاتــش ،مـبـقـيــا ف ــي صـفــوفــه
الـعــديــد مــن الــاعـبــن الــذيــن ال لــزوم
ل ـه ــمُ ،
وي ـ ـ َـع ـ ـ ّـدون فــائ ـضــا سـلـبـيــا في
الفريق.
ً
فضال عن ذلــك ،فإن النجم اآلخــر في
«ال ـغــانــرز» ،األملــانــي مسعود أوزي ــل،
الذي ِّ
يعول عليه الفريق ،ال يزال في
ّ
ُسبات عميق ،وأداؤه يتسم بالكسل،
م ــا حـ ــدا ال ـن ـجــم ال ـس ــاب ــق لـلـيـفــربــول
س ـت ـي ـف ــان ج ـ ـي ـ ــرارد ،إل ـ ــى تــوب ـي ـخــه،
مـشـيـرًا إل ــى أن ــه أصـبــح «عـبـئــا» على
أرسنال.
وهنا ُيسأل املــدرب الفرنسي أرسني
فينغر طبعًا عن كل ذلك ،خصوصًا أنه
أمام موسم مصيري له ال يحتمل أي
خطأ ،ومن املفروض أن يكون قد ّ
أعد
فريقه بالطريقة املالئمة للمنافسة،
ّ
املعني األول بتعاقدات الفريق،
وهو
وبــالـتــالــي إن الـخـســارة م ـجــددًا أمــام
ليفربول ستضعه أمــام ضغط مبكر
من جماهير «الغانرز».
إنه االختبار األول الكبير لليفربول
وأرسنال هذا املوسم في مواجهتهما
ّ
الـتــي لـطــاملــا اتـسـمــت بـقـ ّـوتـهــا كحال
امل ــواج ـه ــات ب ــن ك ـبــار ال ـ ـ «بــريـمـيـيــر
ليغ» .هذا مرتقب األحد ،وغير ذلك ال
ينتظر أحد.

سوق اإلنتقاالت

 400مليون يورو قيمة فسخ عقد ديمبيلي مع «البرسا»
أعلن برشلونة
ضم ديمبيلي
رسميًا لمدة
 5سنوات (أود
أندرسن ــ أ ف ب)

أعلن برشلونة اإلسباني رسميًا ضم
الفرنسي املوهوب عثمان ديمبيلي من
بوروسيا دورتموند األملاني.
وان ـت ـقــل ديـمـبـيـلــي بـعـقــد مــدتــه خمس
سـ ـن ــوات م ـق ــاب ــل  105م ــاي ــن دوالر،
ً
فـضــا عــن امل ـكــافــآت ،بحسب مــا أعلن
الـعـمــاق الـكــاتــالــونــي .وق ــال «الـبــرســا»
في بيان« :توصل برشلونة وبوروسيا
دورتـ ـم ــون ــد إلـ ــى اتـ ـف ــاق ع ـل ــى ان ـت ـقــال
عثمان ديمبيلي» ،مشيرًا إلى أن قيمة
البند الجزائي لفك ارتباطه مع الالعب
هي  400مليون يورو.
وفـ ـ ـ ـ ــي إي ـ ـط ـ ــال ـ ـي ـ ــا ،ذكـ ـ ـ ـ ـ ــرت ص ـح ـي ـف ــة
«كــوري ـيــري ديـلـلــو س ـب ــورت» أن العــب
شالكه األملاني بينيديكت هوفيديس،
بات قريبًا من االنتقال إلى يوفنتوس

لتعويض رحيل ليوناردو بونوتشي
إلى ميالن.
وأوردت الـصـحـيـفــة أن ال ــاع ــب ال ــذي
ُ
تـ ـ ِّـوج مــع مـنـتـخــب أملــان ـيــا بـلـقــب كــأس
ال ـع ــال ــم  2014ف ــي ال ـب ــرازي ــل س ـي ـغــادر
ّ
فريقه متجهًا إلى مدينة تورينو ،دون
أن توضح قيمة الصفقة.
بــدوره ،انتقل الالعب اإليطالي ألبرتو
أكويالني إلى الس باملاس اإلسباني،
إعارته
بعدما كان حرًا إثر انتهاء فترة ّ
مـ ــن مـ ـي ــان إلـ ـ ــى سـ ــاسـ ــوولـ ــو .ووقـ ـ ــع
أكــويــانــي عـقـدًا مل ــدة عــامــن ،وه ــو من
الالعبني الذين يتمتعون بخبرة اللعب
على أعلى املستويات ،لكونه دافع عن
أل ــوان أنــديــة كبيرة مثل روم ــا (-2002
 )2009ولـيـفــربــول اإلنـكـلـيــزي (-2009

 )2012وي ــوفـ ـنـ ـت ــوس وم ـ ـيـ ــان (ل ـعــب
مــع األخـيــريــن على سبيل اإلع ــارة من
ليفربول).
ك ــذل ــك م ـ ّـر أك ــوي ــان ــي الـ ــذي خ ــاض 38
م ـب ــاراة دول ـيــة مــع املـنـتـخــب اإليـطــالــي
بني  2006و ،2014بفيورنتينا (-2012
 )2015وسبورتينغ لشبونة البرتغالي
( )2016-2015ق ـبــل أن ي ـحــل املــوســم
املــاضــي فــي بـيـسـكــارا ال ــذي أع ــاره في
كانون الثاني لساسوولو.
وتوج أكويالني خالل مسيرته بلقبي
كـ ــأس إي ـط ــال ـي ــا ع ــام ــي  2007و2008
والكأس السوبر اإليطالية عام .2007
وأصبح أكويالني ثاني العب يلتحق
ب ـ ـ ــاس ب ـ ــامل ـ ــاس بـ ـع ــد الع ـ ـ ــب ال ــوس ــط
الدفاعي سيرجي سامبر الــذي انتقل

إليه على سبيل اإلعارة من برشلونة.
كذلك ،تعاقد وست بروميتش ألبيون
اإلنكليزي مــع العــب اليبزيغ األملــانــي،
اإلسكوتلندي أوليفر بوركي في عقد
يمتد خمس سنوات .ولم يكشف وست
ب ــروم ـي ـت ــش ع ــن ق ـي ـمــة ال ـص ـف ـق ــة ،لـكــن
وسائل اإلعالم البريطانية أشارت إلى
أنها تصل إلى نحو  19مليون دوالر.
من جهة أخرى ،انتقل مهاجم نيوكاسل
اإلنكليزي الفرنسي إيمانويل ريفيير
إل ـ ــى صـ ـف ــوف م ـي ـت ــز ال ـف ــرن ـس ــي الـ ــذي
أعــاره املوسم املاضي إلــى أوساسونا
اإلسباني.
وبــذلــك ،يــرحــل ريفيير ( 27عــامــا) عن
ال ـف ــري ــق اإلن ـك ـل ـي ــزي الـ ـ ــذي ق ـض ــى فــي
صفوفه ثالثة مواسم.
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رياضة
يوروبا ليغ

الفورموال 1

نزهة لميالن وأرسنال في «يوروبا ليغ»
ل ــن ي ـجــد م ـي ــان اإلي ـط ــال ــي وأرس ـن ــال
اإلنكليزي أي صعوبة في تخطي دور
املـجـمــوعــات فــي «ي ــوروب ــا ل ـيــغ» ،بعد
أن أوقعتهما القرعة التي ُسحبت في
موناكو في مجموعتني سهلتني.
فـقــد ج ــاء م ـيــان مــع أوس ـتــريــا فيينا
ال ـن ـم ـســوي وري ـي ـك ــا الـ ـك ــروات ــي وأي ــك
أثـيـنــا الـيــونــانــي ،وأرس ـن ــال مــع باتي
بـ ــوري ـ ـسـ ــوف ال ـ ـب ـ ـيـ ــاروسـ ــي وك ــول ــن
األملاني والنجم األحمر الصربي.
وهنا نتيجة القرعة:
 املجموعة األولى :فياريال اإلسباني،أسـ ـت ــان ــا الـ ـك ــازاخـ ـسـ ـت ــان ــي ،ســاف ـيــا
بـ ـ ــراغ ال ـت ـش ـي ـك ــي ،م ــاك ــاب ــي ت ــل أب ـيــب
اإلسرائيلي
 امل ـج ـمــوعــة ال ـثــان ـيــة :دي ـنــامــو كييفاألوكـ ــرانـ ــي ،يــانــغ بــويــز ال ـســوي ـســري،
بارتيزان الصربي ،سكندربو األلباني
 املجموعة الثالثة :براغا البرتغالي،لــودوغــوريـتــس الـبـلـغــاري ،هوفنهايم
األمل ــان ــي ،إس ـط ـن ـبــول ب ــاش ــاك شيهير
التركي

 املجموعة الــرابـعــة :ميالن اإليطالي،أوسـ ـت ــري ــا ف ـي ـي ـنــا ال ـن ـم ـس ــوي ،ري ـي ـكــا
الكرواتي ،أيك أثينا اليوناني
 -املجموعة الخامسة :ليون الفرنسي،

إفرتون اإلنكليزي ،أتاالنتا اإليطالي،
أبولون القبرصي
 امل ـج ـم ــوع ــة الـ ـس ــادس ــة :كــوب ـن ـهــاغــنال ــدانـ ـم ــارك ــي ،لــوكــومــوت ـيــف مــوسـكــو

النجم السويدي السابق هنريك الرسون خالل سحب القرعة (فاليري هاش ــ أ ف ب)

الكلمة لرايكونن وهاميلتون
في تجارب بلجيكا
الـ ــروسـ ــي ،ش ـي ــري ــف املـ ــولـ ــدافـ ــي ،زل ــن
التشيكي
 املـ ـجـ ـم ــوع ــة الـ ـس ــابـ ـع ــة :ف ـي ـك ـت ــوري ــابـلـســن الـتـشـيـكــي ،شـتـيــوا بــوخــارســت
ال ـ ــروم ـ ــان ـ ــي ،لـ ــوغـ ــانـ ــو الـ ـس ــويـ ـس ــري،
هبوعيل بئر السبع اإلسرائيلي
 املجموعة الثامنة :أرسنال اإلنكليزي،بــاتــي بــوريـســوف الـبـيــاروســي ،كولن
األملاني ،النجم األحمر الصربي
 امل ـج ـم ــوع ــة الـ ـت ــاسـ ـع ــة :س ــال ــزب ــورغالنمسوي ،مرسيليا الفرنسي ،فيتوريا
البرتغالي ،كونيا سبور التركي
 املـجـمــوعــة ال ـع ــاش ــرة :أتـلـتـيــك بلباواإلسباني ،هيرتا برلني األملاني ،زوريا
األوكراني ،أوسترسوند السويدي
 املـجـمــوعــة ال ـحــاديــة ع ـشــرة :التسيواإلي ـط ــال ــي ،نـيــس ال ـفــرن ـســي ،فــاريـغـيــم
البلجيكي ،فيتيس الهولندي
 املجموعة الثانية عشرة :زينيت سانبطرسبورغ الروسي ،ريال سوسييداد
اإلسباني ،روزنبرغ النروجي ،فــاردار
املقدوني.

الكرة اللبنانية

يوم كروي طويل ينتهي بانطالق الموسم
ينطلق اليوم املوسم الكروي 2017
  2018ب ـش ـك ــل رسـ ـم ــي مـ ــن مـلـعــبص ـيــدا ال ـب ـل ــدي ،ح ـيــث ت ـقــام م ـبــاراة
ال ـ ـكـ ــأس الـ ـس ــوب ــر بـ ــن ال ـع ـه ــد بـطــل
دوري امل ــوس ــم امل ــاض ــي واألنـ ـص ــار
ب ـطــل الـ ـك ــأس ع ـنــد ال ـس ــاع ــة .16.30
لقاء منتظر فنيًا وجماهيريًا وحتى
ق ـ ــاري ـ ــا م ـ ــع ح ـ ـضـ ــور وفـ ـ ــد االت ـ ـحـ ــاد
اآلس ـي ــوي امل ــوج ــود ف ــي لـبـنــان على
هامش اجتماعات لجنة االتحادات
ال ــوطـ ـنـ ـي ــة فـ ــي االتـ ـ ـح ـ ــاد اآلس ـ ـيـ ــوي
والـ ـ ـت ـ ــي يـ ــرأس ـ ـهـ ــا رئ ـ ـيـ ــس االت ـ ـحـ ــاد
اللبناني هاشم حيدر.
يــوم لبنان الكروي يبدأ صباحًا من
فـ ـن ــدق كــام ـب ـن ـس ـكــي ،ح ـي ــث سـيـعـقــد
االجـتـمــاع ال ــذي هــو األول مــن نوعه
مع حضور أعضاء لجنة االتحادات
الـ ــوط ـ ـن ـ ـيـ ــة فـ ـ ــي االتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاد وال ـ ـبـ ــالـ ــغ
ع ــدده ــم س ـت ــة أع ـ ـضـ ــاء ،اض ــاف ــة ال ــى
الـ ـجـ ـه ــاز اإلداري امل ـ ــراف ـ ــق واألم ـ ــن
الـعــام لالتحاد اآلسـيــوي داتــو جون
ون ــدس ــور .ويـتـضـمــن جـ ــدول أع ـمــال
االجتماع أمــورًا تتعلق باالتحادات
فــي آسـيــا مــن دراس ــة طلبي انتساب
الى االتحاد القاري ومعالجة قضايا
بلدان أخرى ،الى جانب مناقشة بنود
تتعلق بــاسـتـقــالـيــة االتـ ـح ــادات .ثم
ّ
يتوجه املجتمعون الى بلدة اللويزة،
حيث سيعقد مؤتمر صحافي قبل
أن ينتقل الوفد اآلسيوي الى ملعب
صيدا ملتابعة مباراة السوبر.
ه ــذا الـلـقــاء ال ــذي سـيـكــون االمـتـحــان
ال ـثــانــي لـلـكــرة الـلـبـنــانـيــة بـعــد األول
في نهائي كأس النخبة ،حيث نجح
املـعـنـيــون بــالـحــدث بـشـكــل كـبـيــر في
إخراج املباراة بأبهى صورة.
أمــر يأمل املتابعون ومحبو اللعبة
أن يـ ـنـ ـسـ ـح ــب ع ـ ـلـ ــى ل ـ ـق ـ ــاء ال ـ ـي ـ ــوم،
وخ ـ ـصـ ــوصـ ــا بـ ـع ــد األحـ ـ ـ ـ ـ ــداث ال ـت ــي
شهدتها مباراة الفريق األخيرة في
نصف نهائي النخبة في بحمدون،
ك ــي ت ـكــون ان ـطــاقــة امل ــوس ــم ال ـكــروي
مثالية وتؤسس ملرحلة جديدة من
الحضور الجماهيري.
وتجري العادة أن يكون لقاء السوبر
قـبــل أس ـب ــوع عـلــى ان ـط ــاق الـ ــدوري،
لـكــن مــوســم  2017 - 2017سيشهد
ً
استثناء بسبب استحقاق منتخب
لبنان األول في تصفيات كأس آسيا
 ،2019ح ـيــث سـيـلـعــب م ــع منتخب
كــوريــا الشمالية فــي  5أيـلــول املقبل.
وعليه ،يبدأ الدوري اللبناني في 15
أيلول بعد عودة املنتخب.
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هـ ــذا امل ـن ـت ـخــب ال ـ ــذي س ـي ـتـ ّ
ـوجــه إلــى
أب ــو ظـبــي بـعــد غ ـ ٍـد االث ـنــن لـلــدخــول
فــي معسكر إع ـ ــدادي يستمر أربـعــة
أيــام ،استعدادًا للقاء كوريا املرتقب
في بيونغ يانغ عند الحادية عشرة
وال ـن ـصــف م ــن قـبــل ظ ـهــر ال ـث ــاث ــاء 5
أيلول بتوقيت بيروت.
وكـ ـ ـ ـ ـ ــان ال ـ ـ ـج ـ ـ ـهـ ـ ــاز الـ ـ ـفـ ـ ـن ـ ــي ب ـ ـق ـ ـيـ ــادة
املونتينيغري ميودراغ رادولوفيتش
ّ
للمعسكر ،واضعًا
قد اختار  23العبًا
نصب عينيه متابعة تحقيق النتائج
الجيدة ،وال سيما أن منتخب لبنان
ّ
يتصدر املجموعة الثانية بعد فوزيه
على هونغ كونغ في بيروت ،وعلى
ماليزيا في جوهور بحرو.
وسيحتضن ملعب "كيم سونغ" في
بـيــونــغ يــانــغ ال ــذي يـتـســع لـ ـ  50ألــف
ّ
متفرج ،املباراة أمام كوريا الشمالية.

وق ـ ــد ش ـ ّـي ــد ف ــي ع ـ ــام  1926وخ ـضــع
ل ـل ـت ــأه ـي ــل والـ ـت ــوسـ ـي ــع م ـ ـ ــرات عـ ــدة،
آخرها في العام املاضي.
ولفت رئيس لجنة املنتخبات عضو
اللجنة التنفيذية لالتحاد الدكتور
مــازن قبيسي إلى أن "منتخب األرز"
ع ـلــى مــوعــد م ــع اس ـت ـح ـقــاق آس ـيــوي

تقام مباراة الكأس
السوبر بين العهد
واألنصار الساعة 16.30

(مروان بوحيدر)

ّ
يـ ــؤكـ ــد مـ ــن خ ــال ــه م ـ ـجـ ــددًا أح ـق ـي ـتــه
بــالــوصــول إل ــى الـنـهــائـيــات الـقــاريــة.
واعتبر أن أهمية اللقاء
"ت ـك ـمــن ف ــي ف ــرص ــة إحـ ــرازنـ ــا إح ــدى
ّ
بـ ـط ــاق ــت ــي ال ـ ـتـ ــأهـ ــل ع ـ ــن امل ـج ـم ــوع ــة
م ــن دون ان ـت ـظ ــار ن ـتــائــج امل ـب ــاري ــات
ُ
األخ ـ ـ ـ ـ ــرى" .وأضـ ـ ـ ــاف "امل ـ ـ ـبـ ـ ــاراة ت ـع ـ ّـد
األصعب فنيًا في املجموعة الثانية
ّ
املتقدم للمنتخب
نظرًا إلى املستوى
ال ـكــوري الـشـمــالــي ،إضــافــة إل ــى أنها
ُ
ً
ستجرى على أرضــه ،فضال عن ُبعد
املسافة ومشقة االنتقال .لكن ثقتنا
كـبـيــرة بــالـجـهــازيــن اإلداري والفني
وال ــاع ـب ــن ال ــذي ــن س ـي ـكــونــون على
ق ــدر امل ـســؤول ـيــة ،لـيـبــرهـنــوا عـلــى أن
املنتخب سيكون في نهائيات آسيا
ف ــي صـ ــورة م ـشـ ّـرفــة .كـمــا أن ــه تأكيد
جديد أن املنتخبات الوطنية عمومًا
تسير على سكة سليمة ،وستبلغ إن
شــاء الـلــه ،ولــو بعد حــن ،مــا يصبو
إل ـي ــه ج ـم ـه ــور ال ــري ــاض ــة الـلـبـنــانـيــة
عمومًا وكرة القدم خصوصًا".
مــن جهة أخ ــرى ،فــاز منتخب لبنان
ل ـش ـب ــاب دون  19س ـن ــة ع ـل ــى فــريــق
شباب الغرافة القطري  0 - 1في إطار
مـعـسـكــره الـتـحـضـيــري لـبـطــولــة أمــم
آسيا التي تستضيفها قطر فــي 29
تشرين األول.
امل ـبــاراة أقيمت على ملعب احتياط
اس ـ ـتـ ــاد ع ـص ـم ــت ب ــاش ــا فـ ــي مــدي ـنــة
أزميت التركية ،وقد انتهى شوطها
األول م ــن دون أه ـ ــداف م ــع أفضلية
نـسـبـيــة لـشـبــاب األرز .وف ــي الـشــوط
ال ـ ـث ـ ــان ـ ــي ،أجـ ـ ـ ـ ــرى الـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــاز ال ـف ـن ــي
لـلـمـنـتـخــب عـ ــدة ت ـب ــدي ــات لـلــوقــوف
ع ـ ـلـ ــى م ـ ـس ـ ـتـ ــوى جـ ـمـ ـي ــع ال ــاعـ ـب ــن
وحـ ـ ـ ــراس املـ ــرمـ ــى ،ف ـت ــاب ــع املـنـتـخــب
س ـي ـط ــرت ــه ع ـل ــى مـ ـج ــري ــات امل ـ ـبـ ــاراة.
وبـعــد هجمة منسقة ،لعب محمود
كعور كــرة عرضية الــى مهدي الزين
ال ــذي راوغ املــدافــع وتـعــرض لعرقلة
داخ ـ ـ ــل م ـن ـط ـقــة ال ـ ـ ـجـ ـ ــزاء ،لـيـحـتـســب
الحكم ركلة جــزاء سجل منها خليل
بدر هدف لبنان الوحيد في الدقيقة
 18من زمن الشوط الثاني ،ليواصل
بـ ـع ــده ــا املـ ـنـ ـتـ ـخ ــب سـ ـيـ ـط ــرت ــه ع ـلــى
الدقائق املتبقية ويخرج فائزًا.
ويتابع املنتخب اللبناني معسكره،
ح ـيــث يـخـضــع ال ــاع ـب ــون لحصتني
تــدري ـب ـي ـتــن ي ــوم ـي ــا ،ف ـي ـمــا سـيـلـعــب
م ــع مـنـتـخــب أن ــدي ــة أزم ـي ــت للشباب
السبت الساعة .17.30
(األخبار)

ّ
تصدر الفنلندي كيمي رايكونن ،سائق
فيراري ،والبريطاني لويس هامليتون،
سائق مرسيدس ،جولتي التجارب
الحرة في جائزة بلجيكا الكبرى ،املرحلة
الثانية عشرة من بطولة العالم لسباقات
سيارات الفورموال  ،1على حلبة سبا-
فرانكورشان.
في الجولة األولى ،أحرز رايكونن
املركز األول بعد أن حقق في أسرع لفة
له ،من أصل  13قام بها1,45,502 ،
دقيقة بمعدل سرعة وسطي 238,995
كلم /ساعة ،متقدمًا على هاميلتون
( 1,45,555د) ،فيما جاء زميله في
فيراري األملاني سيباستيان فيتيل
متصدر الترتيب العام أمام البريطاني،
في املركز الثالث ( 1,45,647د).
وأكمل سائقا «ريد ُبل» الهولندي ماكس
فيرشتابن واألوسترالي دانيال ريكياردو
املراكز الخمسة األولى ،فيما حل سائق
مرسيدس الثاني الفنلندي فالتيري
بوتاس في املركز السادس.
وفي الجولة الثانية التي اختصرت زمنها
األمطار ،احتكر هاميلتون املركز األول
بعد أن قطع أسرع لفة (من  )17بزمن
 1,44,753دقيقة بمعدل سرعة وسطي
 240,703كلم /ساعة ،متقدمًا على
رايكونن ( 1,45,015د).
وتراجع فيتيل إلى املركز الخامس ،فيما
تقدم بوتاس من السادس إلى الثالث
( 1,45,180د) على حساب ريكياردو،
واحتفظ فيرشتابن باملركز الرابع.
ولم يستطع البرازيلي فيليبي ماسا
(وليامس) املشاركة في هذه الجولة بعد
ُ
أن أرغم فريقه على تغيير هيكل السيارة
بعد خروجه عن الحلبة صباحًا.
وتقام التجارب الرسمية للسباق اليوم
الساعة  15,00بتوقيت بيروت ،والسباق
غدًا في التوقيت عينه.

أخبار رياضية

العطية بطل المرحلة
االستعراضية لرالي لبنان

انطلق أمس رالي لبنان الدولي الـ  40الذي
ينظمه النادي اللبناني للسيارات والسياحة
برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال
عون .وأقيمت املرحلة االستعراضية
االفتتاحية للرالي ،وفي ما يلي نتائج أول
خمسة سائقني:
 -1ناصر صالح العطية (قطر) وماتيو
بوميل (فرنسا) على فورد فييستا ار :5
 2.02دقيقة -2 ،عبدو فغالي ومارك حداد
على سكودا فابيا ار  2.05 :5د -3 ،روجيه
فغالي وجوزيف مطر على سكودا فابيا ار
 2.06 :5د،
 -4إدي أبو كرم وجوزيف كميد على
هيونداي اي  20ار  2.08 :5د -5 ،نديم حلبي
وروني أبو عبدو على ميتسوبيتشي النسر
إيفو  2.09 :9د.

قرعة بطولة آسيا ألندية السلة

ُسحبت أمس قرعة بطولة األندية اآلسيوية لكرة
السلة املقررة في الصني بني  22و 30أيلول في
مدينة شينزو ،وقد أسفرت عن وقوع فريق
الرياضي بطل لبنان في املجموعة الثانية الى
جانب فرق تشينجيانغ الصيني حامل اللقب
واألهلي اإلماراتي وأستانا الكازاخستاني وداسني
تايغرز التايواني .أما املجموعة األولى فقد ّ
ضمت
فرق  ONGCالهندي ومونو فانباير التايلندي
وبيتروشيمي اإليراني وسرية رام الله الفلسطيني
وفريق خامس لم ُيحدد بعد.
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ثقافة وناس

فنون مشهدية
يطلق قسم «فنون اإلعالم»
في «الجامعة اللبنانية
األميركية» اليوم مهرجانًا
جديدًا ينضم إلى برنامج
المهرجانات الجامعية
السنوية في لبنان .الحدث
يستضيف مجموعة
من المبدعين العرب من
مختلف المجاالتّ ،
مشرعًا
المسرح على فنون الكتابة
والموسيقى والسينما
والرقص واألداء والعلوم،
انطالقًا من فلسفة تؤمن
بتكامل الفنون

تقدم الراقصة
الهندية براتيبا
ناتيسان عرض
Variety

الدورة األولى تنطلق اليوم في LAU

ّ
مهرجان  :Nextالمسرح أرضًا لكل الفنون

روان عز الدين
ً
اسـ ـتـ ـكـ ـم ــاال لـ ـفـ ـع ــالـ ـي ــات «امل ـ ـهـ ــرجـ ــان
الدولي للمسرح الجامعي» ،وملواعيد
ثـقــافـيــة عــديــدة أقــام ـهــا فــي الـسـنــوات
األخـيــرة ،يطلق قسم «فـنــون اإلعــام»
فــي «الـجــامـعــة اللبنانية األمـيــركـيــة»
(قــري ـطــم ـ ـ ب ـي ــروت) ال ـي ــوم ،مـهــرجــانــا
ج ــدي ـدًا ب ـع ـنــوان  ،Nextسـيـنـضــم إلــى
بـ ــرنـ ــامـ ــج امل ـ ـهـ ــرجـ ــانـ ــات ال ـج ــام ـع ـي ــة
السنوية في لبنان .على مدى حوالى
ّ
ع ـق ــدي ــن م ــن الـ ــزمـ ــن ،ش ــك ــل م ـهــرجــان
الجامعة املسرحي منصة سنوية أمام
الطالب العرب واللبنانيني واألجانب
إلق ــام ــة الـ ـتـ ـب ــادل ال ـف ـن ــي وامل ـس ــرح ــي،
مـسـتـضـيـفــا ع ــروض ــا م ــن ك ــل أن ـح ــاء
العالم .ليس بعيدًا عن هــذه األجــواء،
ي ــأت ــي م ـه ــرج ــان  ،Nextال ـ ــذي ي ـشـ ّـرع
املسرح على فنون الكتابة واملوسيقى
وال ـس ـي ـن ـمــا والـ ــرقـ ــص واألداء ،وف ــق
فلسفة واضحة تؤمن بتكامل الفنون،
و«بـ ــإشـ ــراك ال ـج ـم ـهــور وامل ـح ـي ــط في
أنـشـطــة ال ـجــام ـعــة» ،كـمــا ي ـقــول مــديــر
الدورة الحالية عمر سليم.
إلــى جانب أستاذ املوسيقى الغربية
والشرقية في الجامعة ،تدير الــدورة
ال ـح ــال ـي ــة أيـ ـض ــا األك ــاديـ ـمـ ـي ــة ن ـ ــادرة
عساف ،على أن يتولى إدارته كل عام
شـخــص مـخـتـلــف .بـعــدمــا أق ــام سليم
الـشـهــر ال ـفــائــت مـخـيـمــا صـيـفـيــا فنيًا
ل ـط ــاب امل ـ ـ ــدارس ب ـع ـن ــوان ،Imagine
يــدمــج املــوسـيـقــى وامل ـس ــرح والــرقــص
ف ــي ال ـجــام ـعــة ،يــدعــو م ـهــرجــان Next
هذه السنة طالب الجامعات اللبنانية
املـخـتـلـفــة لـلـمـشــاركــة ف ــي ورش عمل
مكثفة مع فنانني مكرسني ،سيقدمون
ب ــدوره ــم عــروضــا أي ـضــا ،وف ــق توجه
الـ ـج ــامـ ـع ــة «لـ ـتـ ـع ــزي ــز رواب ـ ـط ـ ـهـ ــا مــع
املـجـتـمــع وال ـن ــاس ،ولـتـكــريــس تـبــادل
ال ـخ ـب ــرات» ك ـمــا ي ـش ــدد س ـل ـيــم .أف ـكــار
ّ
ّ
خلفية املهرجان
ورؤى كـهــذه تشكل
الـ ـ ـ ـ ــذي ت ـس ـت ـض ـي ــف دورتـ ـ ـ ـ ـ ــه األولـ ـ ـ ــى
مـ ـجـ ـم ــوع ــة م ـ ــن الـ ـفـ ـن ــان ــن األجـ ــانـ ــب
واملصريني واللبنانيني الذين تجمع
بينهم «تـجــاربـهــم العملية الناجحة

التي ال تساير السوق ،وخبراتهم التي
ال تقتصر على الجانب النظري» وفق
سليم .كاتب السيناريو املصري تامر
حبيب ،وعازف البيانو املصري عمرو
صالح ،وعازف الكمان املصري سعيد
كـ ـم ــال ،وامل ـم ـث ــل ال ـكــولــوم ـبــي هـكـتــور
اري ـس ـت ـي ــزاب ــال ،وال ــراقـ ـص ــة ال ـه ـنــديــة
براتيبا ناتيسان ،والراقصة األميركية
ه ـ ـيـ ــذر هـ ــاري ـ ـن ـ ـغ ـ ـتـ ــون ،واملـ ـس ــرحـ ـي ــة
الـلـبـنــانـيــة س ـحــر ع ـس ــاف ،وال ـنــاشــط
لوسيان بو رجيلي سيقدمون ورش
عمل على مــدى يومني (الـيــوم وغ ـدًا)،
قبل أن تبدأ العروض مساء االثنني 28
آب (أغسطس) وتستمر حتى األربعاء
 30مـ ـن ــه .مـ ـ ّ
ـؤسـ ــس ImaginAction
هكتور أريـسـتـيــزابــال ،سـيـقـ ّـدم ورشــة
عمل بعنوان «املسرح والحركة» اآلتية
مـ ــن خ ـل ـف ـيــة فـ ــي مـ ـس ــرح امل ـظ ـل ــوم ــن،
والـ ـ ـس ـ ــايـ ـ ـك ـ ــودرام ـ ــا ،ف ـي ـم ــا س ـت ـع ـطــي
براتيبا ناتيسيان دروسًا في الرقص
ال ـ ـه ـ ـنـ ــدي الـ ـك ــاسـ ـيـ ـك ــي .م ـ ــع امل ـل ـح ــن
وق ــائ ــد األوركـ ـسـ ـت ــرا املـ ـص ــري سعيد
كـمــال ،سيختبر املـشــاركــون املقامات
املوسيقية الشرقية على آلة الكمان في
ورشــة «الكمان العربي» .هناك موعد
مع السيناريست املصري تامر حبيب
ال ــذي سـيـقـيــم ورش ــة عـمــل ف ــي كتابة
الـسـيـنــاريــو ،بــاالسـتـنــاد إلــى تجربته
فـ ــي ك ـت ــاب ــة ال ـس ـي ـن ــاري ــو ألف ـ ــام مـثــل
«سهر الليالي» ،و«طريقي» ،و«غراند
أوتـيــل» .بعنوان Verbatim Theatre/
،Recorded Delivery Technique
سـ ـتـ ـق ـ ّـدم س ـح ــر عـ ـس ــاف ورش ـ ــة عـمــل
مـ ـس ــرحـ ـي ــة ،تـ ــوظـ ــف ف ـي ـه ــا ت ـق ـن ـيــات
جديدة تستعني فيها بالتكنولوجيا
ّ
سيقدم
والهواتف والسماعات ،فيما
لوسيان بو رجيلي ورشة عمل مكثفة
في املسرح االرتجالي .على البرنامج
ورشـ ـ ـ ــة «ت ـ ـجـ ــربـ ــة الـ ـ ـج ـ ــاز الـ ـع ــربـ ـي ــة»
ملــؤســس «م ـهــرجــان ال ـقــاهــرة الــدولــي
لـ ـلـ ـج ــاز» ،وع ـ ـ ــازف ال ـب ـي ــان ــو امل ـص ــري
ّ
سيعرف املشاركني
عمرو صالح الذي
ع ـلــى ت ـجــربــة الـ ـج ــاز ال ـع ــرب ـي ــة ،وأه ــم
رموزها الكالسيكيني والحديثني.
بعد ورش العمل ،ستفتتح العروض

الفنية فــي حــرم «الـجــامـعــة اللبنانية
األميركية» ومسارحها ،مع مسرحية
«جبل املطهر» املقتبسة من «الكوميديا
اإللهية» لدانتي ،التي ّ
يقدمها طالب
«ن ــادي ال ــدرام ــا» فــي ثــانــويــة بــرمــانــا،
وتحمل توقيع املخرج عمر مجاعص

عرض «أحلى من الشرف
مفيش» هو التجسيد الحقيقي
لفكرة المهرجان الفنية

يقدم الممثل
الكولومبي
هكتور
اريستيزابال
Nightwind

( 8/28ـ ـ س .)19:00 :مـ ــاذا يـعـنــي أن
يكون أحدنا امــرأة في القرن الحادي
وال ـع ـش ــري ــن؟ تـ ـح ــاول ن ـ ـ ــادرة ع ـســاف
وهيذر هارينغتون اإلجابة على هذا
السؤال في عرضهما الراقص املشترك
«أجـ ـس ــادن ــا أص ــواتـ ـن ــا» ( 8/28ـ ـ ـ س:
 .)20:30انـطــاقــا مــن الجسد بوصفه
عنصرًا سياسيًا ،تتطرق الراقصتان
األمـ ـي ــركـ ـي ــة وال ـل ـب ـن ــان ـي ــة إلـ ـ ــى املـ ـ ــرأة
ف ــي ب ــاده ـم ــا ،وت ــوغ ــان ف ــي قـضــايــا

ال ـن ـس ــوي ــة ال ـغ ــرب ـي ــة واإلمـ ـب ــري ــالـ ـي ــة،
وحـقــوق اإلن ـســان .يقسم الـعــرض إلى
ج ــزء ي ــن« :ص ــوت ــي» س ـت ـقــدمــه نـ ــادرة
عـ ـس ــاف ب ــرف ـق ــة ق ـص ــائ ــد ومــوس ـي ـقــى
لفنانات إيــرانـيــات وأفـغــانـيــات ،يركز
ع ـلــى تــأث ـيــر الـتـمـيـيــز ع ـلــى األصـ ــوات
الـنـســويــة .أم ــا هــاريـنـغـتــون ،فتتطرق
ف ــي ق ـس ــم «م ـ ـ ــاذا عـ ـن ــي؟» إلـ ــى قـضـيــة
ال ـ ـت ـ ـحـ ــرش الـ ـجـ ـنـ ـس ــي ف ـ ــي «ج ــامـ ـع ــة
ستانفورد» األميركية عام  .2015يتيح
ل ـنــا امل ـه ــرج ــان ال ـت ـع ـ ّـرف إل ــى ت ـجــارب
ال ـ ـطـ ــاب وال ـف ـن ــان ــن املـ ـك ــرس ــن عـلــى
ال ـس ــواء« .ان ـه ـيــار مـنــزل أش ــر» (8/29
ـ ـ س )18:00 :ه ــو امل ــوع ــد امل ـســرحــي
ال ـثــانــي لـلـطــالــب روي ب ــو شـعـيــا .في
مـســرحـيـتــه ال ـتــي قـ ّـدم ـهــا ك ـم ـشــروع لـ
«الجامعة اللبنانية األميركية» هذه
ال ـس ـنــة ،نـقــل ب ــو شـعـيــا قـصــة الـكــاتــب
األم ـيــركــي إدغ ــار أل ــن بــو الـتــي تحمل
ال ـع ـن ــوان نـفـســه إل ــى ال ـخ ـش ـبــة .تحت
ع ـن ــوان  ،Her Infinite Varietyتلجأ
الهندية براتيبا ناتيسان إلى الرقص

الهندي الكالسيكي لتقدم بورتريهات
راقـصــة تجريبية لـثــاث شخصيات،
هــي األم ـيــر ،والـشـيـطــانــة ،وشخصية
امـ ـ ــرأة ع ــادي ــة ،تـمـنـحـنــا تـ ـص ـ ّـورًا عن
النفسية البشرية ( 8/29ـ س.)19:00 :
في عرضه  ،Nightwindيطل املسرحي
ال ـك ــول ــوم ـب ــي ه ـك ـت ــور أري ـس ـت ـي ــزاب ــال
م ـجــددًا فــي أداء مـنـفــرد يستعيد فيه
تـجــربــة تـعــذيـبــه الـشـخـصـيــة م ــن قبل
الـ ـجـ ـي ــش الـ ـك ــول ــومـ ـب ــي امل ـ ــدع ـ ــوم مــن
أميركا ،عبر مسرح املهمشني (8/29
ّ
ـ ـ ـ س .)20:30 :لـ ـع ــل ع ـ ــرض «أح ـل ــى
مـ ــن ال ـ ـشـ ــرف م ـف ـي ــش» ( 8 /29ـ ـ ـ س:
 )22:00هو التجسيد الحقيقي لفكرة
املـ ـه ــرج ــان ال ـف ـن ـي ــة ال ـت ـك ــام ـل ـي ــة .عـبــر
املوسيقى الشرقية والغربية والغناء
واإلل ـقــاء والــرقــص والتمثيل (إخ ــراج
األكاديمي عمر سليم) ،يتطرق طالب
«الـجــامـعــة اللبنانية األمـيــركـيــة» إلى
الوجه املخفي من التغطية اإلخبارية
الـغــربـيــة ألزمـ ــات الـعــالــم ال ـعــربــي ،من
خالل تقرير إخباري ّ
يدعي بأن «معظم
ال ــاجـ ـئ ــن ال ـ ـس ــوريـ ــن إرهـ ــاب ـ ـيـ ــون».
يـخـتـتــم امل ـهــرجــان مــع ثــاثــة مــواعـيــد
م ـخ ـت ـل ـفــة .ع ـنــد ال ـس ــادس ــة م ــن مـســاء
األربـعــاء  30آب (أغسطس) ،يحتضن
«م ـس ــرح إرويـ ـ ــن» ف ــي  ،LAUعــروضــا
ألفالم الطالب في الجامعة .بالتعاون
مــع نـ ــادرة عـســاف وعـمــر سـلـيــم الــذي
سيشاركها عــزفــا على امل ـســرح ،تقدم
فرقة «سراب للرقص الحديث» عرض
 am i who i am who are you areالذي
يختبر املعاني املختلفة لتبدل مواقع
الـحــركــة فــي الــرقــص ،على غ ــرار تبدل
مـعـنــى الـجـمـلــة ب ـعــد تـغـيـيــر تــراتـبـيــة
ك ـل ـم ــات ـه ــا .ت ـن ـت ـه ــي ال ـ ـ ـ ـ ــدورة األولـ ـ ــى
م ــن امل ـه ــرج ــان م ــع عـ ــرض «ف ـيــوجــن»
املوسيقي ( 8 /30ـ  )20:30الذي يجمع
سعيد كـمــال (ك ـم ــان) ،وع ـمــرو صــاح
(بيانو) مع بعض العازفني من طالب
«الجامعة اللبنانية األميركية».
مهرجان  :Nextابتداء من اليوم حتى مساء
األرب ـع ــاء  30آب (أغ ـس ـطــس) ـ ـ ـ «الـجــامـعــة
الـلـبـنــانـيــة األم ـيــرك ـيــة» (قــريـطــم ـ ـ ب ـيــروت).
لالستعالم01/786464 :
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الجامع األموي وجبل قاسيون ...وصرخة منى واصف
دمشق ــ وسام كنعان
ً
م ــرة ،كــانــت النجمة املخضرمة منى
واص ــف ( )1942فــي زي ــارة إل ــى كندا
ح ــن قـ ــال ل ـهــا ط ـب ـيــب س ـ ــوري مقيم
هـنــاك« :عندما غ ــادرت الـشــام ،بقيت
أتـ ــذكـ ــر ث ــاث ــة أش ـ ـيـ ــاء ع ـل ــى الـ ـ ـ ــدوام:
ال ـج ــام ــع األم ـ ـ ــوي ،وج ـب ــل قــاس ـيــون،
وص ــرخ ــة م ـن ــى واص ـ ــف ف ــي «أس ـع ــد
الـ ـ ـ ـ ـ ّ
ـوراق»» .ل ـيــس غــري ـبــا ش ـع ــور ذاك
امل ـغ ـت ــرب ،ط ــامل ــا أن س ـن ــوات الـعـطــاء
املـ ـ ــديـ ـ ــدة أح ـ ــال ـ ــت «سـ ـ ـي ـ ــدة ال ـش ــاش ــة
السورية» إلى هرم فني وقعه مزلزل.
ال ـ ـكـ ــاريـ ــزمـ ــا الـ ـ ـس ـ ــاح ـ ــرة والـ ـسـ ـط ــوة
األنثوية الساطعة تشعران املشاهد،
بأنه أمام حشد من نساء قادرات على
تغيير العالم ،وقد جمعن في حظوة
هذه املمثلة .ربما بدأت هذه التركيبة
م ــن الـجـيـنــات ال ــوراث ـي ــة كــونـهــا ابـنــة
زواج مــدنــي مـتـمـ ّـرد ه ــدم الـبــائــد من
الـ ـ ـع ـ ــادات ،وتـ ـف ـ ّـوق ع ـلــى ال ـب ــال ــي مــن
التقاليد بضربة واحدة .والدها كردي
ّ
وتزوج
من املوصل ،هاجر إلى الشام،
شابة مسيحية وأنجبا بنات .لم يكن
لديه مشكلة في أن يعملن في مختلف
أنـ ـ ـ ــواع الـ ـفـ ـن ــون .ه ـ ـكـ ــذا ،ب ـ ـ ــدأت مـنــى
بمهنة عــرض األزي ــاء ،قبل أن تتقدم
إلى مسابقة في «املسرح العسكري»
ّ
وتتعي راقصة في ستينيات القرن
املنصرم ،وفترة الوحدة بني سوريا
وم ـ ـصـ ــر ح ـ ــن كـ ــانـ ــت الـ ـ ـب ـ ــاد ت ـغ ـلــي
ب ـحــالــة ان ـف ـتــاح واضـ ـح ــة ،وح ــراك ــات
فنية عديدة .بعدها ،انتقلت واصف
للعمل فــي امل ـســرح الـقــومــي ،وقـ ّـدمــت
عـبــر تــاريـخـهــا الـعــديــد مــن الـعــروض
املـســرحـيــة مـنـهــا« :ت ــاج ــر الـبـنــدقـيــة»
لشكسبير (إخـ ــراج رفـيــق الـصـبــان)،
و«الزير سالم» أللفريد فــرج ،و«حرم
سـ ـ ـ ـع ـ ـ ــادة ال ـ ـ ـ ــوزي ـ ـ ـ ــر» لـ ـب ــرانـ ـيـ ـس ــاف
نوشيتش (إخراج أسعد فضة).
ورغم شغلها السينمائي املتكرر في
تلك الفترة ،إال أنها تأثرت بما قالته
عنها الصحافة ذات مرة بأنها ملكة

في املسرح ،وكومبارس في غير ذلك.
النظرة النقدية كان لها أن تتغير يوم
اخ ـت ــاره ــا امل ـخ ــرج مـصـطـفــى الـعـقــاد
لتلعب دور هند بنت عتبة في فيلم
«الــرســالــة» ( .)1975سـيـكــون مشهد
االنـتـقــام مــن حـمــزة بــن عـبــد املطلب،
وأكل كبده ،بمثابة استشراف منطقي
بــارع ،ملا وصلنا إليه اليوم بعد هذا
اإلرث املـ ـل ــيء ب ــالـ ـح ــروب ،والـ ــدمـ ــاء،
وأك ــل الـقـلــوب وق ـطــع ال ـ ــرؤوس .على
ّ
جانب مقابل ،ستتمكن واصــف قبل
زمــن الفضائيات واأللـ ــوان حتى من
ص ــوغ ده ـشــة متابعيها عـبــر عقود
طويلة ،يــوم لعبت دورًا رئيسيًا في
س ـبــاع ـيــة «أسـ ـع ــد الـ ـ ـ ـ ـ ّ
ـوراق» ()1975
للمخرج عالء الدين كوكش عن رواية
ص ــدق ــي اس ـمــاع ـيــل «الـ ـل ــه وال ـف ـق ــر»).
ال ـص ــرخ ــة ق ـ ــادت ع ـ ــددًا م ــن املـمـثــات
املـكــرســات ال ـيــوم إل ــى عــالــم التمثيل.
أيضًا ،ستهدهد واصف جراح حشد
م ــن ال ـج ـم ـه ــور يـ ــوم ت ـغ ـنــي ف ــي أح ــد
أعمالها القديمة «هاألسمر الـلــون».
كذلك وهــي تــردد اآليــة القرآنية التي
تـ ـق ــول «سـ ـ ــام قـ ــوال م ــن رب رح ـي ــم»
ّ
ب ـي ـن ـمــا ت ـغ ــط ــي أبـ ـن ــاء ه ــا ف ــي ال ـل ـيــل،
س ـت ـع ـيــد ت ـج ـس ـيــد ال ـل ـق ـطــة ال ـيــوم ـيــة
مل ــاي ــن األمـ ـه ــات ،وت ـع ـيــد تــدويــرهــا
لكن بجرعات مفرطة من الحميمية،
والتقاطات إنسانية عالية ،إلى درجة
ال يمكن ملشاهدها حبس دموعه.
ّ
ال ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــزان اإلبـ ـ ـ ــداعـ ـ ـ ــي لـ ـ ـ ــدى امل ـم ـث ـل ــة
الـقــديــرة ال يـنـضــب ،بــل إن صاحبته
قــادرة دومــا على اإلده ــاش ،وإن كان
ال ـت ـنــويــع وال ـت ــراك ــم سـيـصـبـحــان مع
الكم الغزيز من الساعات التلفزيونية
التي تعمل بها ،ضربًا من املستحيل.
إال أن ال ـه ــال ــة الـ ـخ ــاص ــة ،وال ـث ـب ــات،
وال ـج ــدي ــة املـطـلـقــة ف ــي ال ـت ـعــاطــي مع
الشخصيات ،هــي التي تصنع مجد
واصـ ــف وت ـمــايــزهــا ح ـتــى اآلن .مما
زاد سجلها الـعــريــق بصفحة نجاح
إضــافـيــة ل ــدى لعبها دور «إم جبل»
ف ــي «ال ـه ـي ـبــة» (ه ـ ــوزان عـكــو وســامــر

البرقاوي ـ  .)2017ال مساحة هنا إال
لإلمالء بصورة قطعية ،كأنها قائد
عسكري ميداني .سطوتها العاطفية
ّ
كأم تطاع من دون تردد أو تفكير ،من

تستعد ألداء دورها في الجزء
الثاني من «الهيبة»
قبل ابنها «شيخ الجبل» (تيم حسن)
ستحيل تلك السطوة ،بــدهــاء سيدة
ال تـهــادن ،إلــى أوامــر قاسية ال يمكن

ّ
ّ
ردهـ ــا .حــالـيــا تتحضر واص ــف ألداء
دورها في الجزء الثاني من املسلسل
الذي يفترض أن يبدأ تصويره مطلع
ال ـع ــام امل ـق ـب ــل ،فـيـمــا تـمـضــي يــومـهــا
حاليًا بما يشبه اإلجازة كما اعتادت
في كل صيف منذ العاشرة صباحًا
حتى الخامسة مساء في املسبح!
مشكلة منى واصــف الوحيدة بأنها
تاريخ عامر ،ومتحف فني نادر ليس
عـلــى بــابــه حـ ـ ّـراس .ل ــذا ،فــإنــه مـتــروك
ل ـق ــراره ــا الـش ـخ ـصــي بــالـتـغـلــب على
وحدتها ليس في القراءة فحسب ،بل
أيضًا بمزيد من الشغل مهما كانت

نوعيته ،إلى درجة أنها ّ
قدمت أدوارًا
في مسلسالت دخيلة ومتهاوية على
صعيد القيمة الفنية مـثــل «جريمة
شـغــف» و«س ـمــرا» وغيرهما الكثير.
ق ــد ت ـح ـتــاج نـجـمــة «أسـ ـ ــرار املــدي ـنــة»
(حسن سامي يوسف ونجيب نصير
ـ ـ هـشــام شربتجي) إلــى إدارة أعمال
ثــاقـبــة تحميها م ــن ال ـخ ـي ــارات الـتــي
ال تليق بمشوارها الــدســم ،وتضمن
اس ـت ـم ــراري ــة مـكــانـتـهــا االسـتـثـنــائـيــة
ال ـتــي حـفــرتـهــا بــأظــافــر مــن ذه ــب في
وجدان أجيال متالحقة.

برمجة

عودة البرامج الفنية «ذا فويس» نجم الخريف
زكية الديراني
ال ت ـ ـغ ـ ـيـ ــرات جـ ـ ــذريـ ـ ــة فـ ـ ــي ب ــرم ـج ــة
الـ ـخ ــري ــف امل ـن ـت ـظ ــرة بــال ـن ـس ـبــة ّإل ــى
ال ـ ـب ـ ــرام ـ ــج الـ ـفـ ـنـ ـي ــة الـ ـ ـت ـ ــي ت ـح ــض ــر
لـ ـه ــا الـ ـ ـش ـ ــاش ـ ــات .جـ ـ ـ ــدول األع ـ ـمـ ــال
التلفزيونية واحد تقريبًا بني العام
املــاضــي وال ـعــام الـحــالــي ،باستثناء
بـ ـع ــض الـ ـ ـب ـ ــرام ـ ــج الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــدة ال ـت ــي
ستبصر النور قريبًا .في  lbciباتت
برمجة الخريف واضحة تقريبًا ،إذ
ّ
يصور طوني بارود حاليًا برنامجه
الفني الترفيهي  The Playlistالذي
يجمع عددًا من املغنني ويتسابقون
فــي ال ـغ ـنــاء .الـعـمــل الـتـلـفــزيــونــي ّ لن
يـكــون الــوحـيــد لـلـمـقـ ّـدم ،بــل يحضر
أي ـ ـضـ ــا ل ـع ـم ــل آخـ ـ ــر ي ـح ـم ــل عـ ـن ــوان
ّ
يحدد موعد
«السهرة عنا» ،لكن لم
ّ
بثه.
ت ـ ـبـ ــدو  lbciم ـط ـم ـئ ـن ــة م ـ ــن ن ــاح ـي ــة
الـبــرامــج الفنية ،فهي فــازت بعرض
برنامجي «ذا فــويــس» و«ذا فويس
ك ـ ـ ـيـ ـ ــدز» ال ـ ـلـ ــذيـ ــن تـ ـق ـ ّـدمـ ـهـ ـم ــا mbc
مباشرة على الهواء.
بعد االتفاقية التي ّ
تم توقيعها بني
القناة املحلية والشبكة السعودية
قبل أكثر من عام ،فازت محطة بيار
الـضــاهــر بـبــث أه ـ ّـم عـمـلــن غنائيني
ح ــال ـي ــا .إذ تـ ـع ـ ّـول  lbciك ـث ـي ـرًا عـلــى
«ذا ف ــوي ــس ك ـ ـيـ ــدز» ال ـ ـ ــذي يـحـصــد
ّ
أكـبــر نسبة إع ــا ّن ــات ،خـصــوصــا أن
موسمه ّ
األو ّل حقق نسبة مشاهدة
قـيــاسـيــة وبــث ـتــه  mtvبــال ـتــوازي مع

 .mbcل ـكــن ك ــال ـع ــادة ،تـغـيــب بــرامــج
ال ـ ـ «تـ ــوك ش ــو» الـفـنـيــة ع ــن  ،lbciإذ
اسـ ـتـ ـب ــدل ــت تـ ـل ــك األع ـ ـ ـمـ ـ ــال ب ـب ـعــض
ال ـف ـقــرات الـفـنـيــة ال ـتــي دخـلــت ضمن
ال ـب ــرام ــج االج ـت ـمــاع ـيــة والـتــرفـيـهـيــة
ع ـل ــى غـ ـ ــرار «لـ ـه ــون وبـ ـ ــس» ل ـه ـشــام
ح ــداد ال ــذي يـسـتـضـيــف فـنــانــن في
إطار ساخر وكوميدي.
عـ ـ ـل ـ ــى الـ ـ ـضـ ـ ـف ـ ــة األخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،ت ـش ـه ــد
«الـ ـج ــدي ــد» ب ـع ـ ّـض ال ـت ـغ ـي ـي ــرات فــي
بــرمـجـتـهــا ،تـتـمــثــل فــي ع ــودة رابـعــة

ّ
تتحضر  mtvلعرض موسم
جديد من «ديو المشاهير»
الذي تقدمه أنابيال هالل
الزيات (الصورة) إلى األعمال الفنية
ال ـحــواريــة .بـعــدمــا قـ ّـدمــت  4حلقات
مـ ــن ب ــرن ــام ــج «أح ـ ـلـ ــى نـ ـ ــاس» الـ ــذي
عــرض قبل حـلــول شهر الـصــومّ ،
تم
االتفاق على تقديم موسم كامل من
«أحـلــى ن ــاس» .الــافــت فــي الحلقات
املقبلة املتوقع عرضها فــي برمجة
الخريف ،أن ضيوف رابعة يتنوعون
بــن الفنانني املصريني والسوريني
والـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــن مـ ـ ــن بـ ـيـ ـنـ ـه ــم ه ــان ــي
ش ــاك ــر ومـ ـي ــري ــام ف ـ ـ ــارس ،وس ـي ـقــف
ال ـض ـيــف ع ـلــى م ـس ــرح كـبـيــر وي ـق ـ ّـدم
أع ـمــالــه ال ـجــديــدة وال ـقــدي ـمــة .كــذلــك،
ط ــرح طــونــي خـلـيـفــة ف ـكــرة بــرنــامــج

فني شبيه ببرامجه السابقة التي
عــرفــت ش ـهــرة عـلــى ال ـشــاشــة أهمها
«ساعة بقرب الحبيب» ،لكن سيعاد
تقديمه بطريقة جديدة تتناسب مع
امليزانية التي ستخصصها املحطة.
ل ــذل ــك ،يـنـتـظــر املـ ـق ـ ّـدم اج ـت ـمــاعــه مع
الـقــائـمــن عـلــى «ال ـجــديــد» للموافقة
على العمل .وفــي حــال لــم يـ ّـوفــق في
ت ـلــك ال ـف ـك ــرة س ـي ـعــود إل ــى ال ـبــرامــج
االج ـت ـمــاع ـيــة ،ل ـكــن ب ـف ـكــرة مختلفة
عن «العني بالعني» الذي ّ
قدمه العام
ّ
املاضي .في السياق نفسه ،تعد mtv
من أكثر القنوات التي تعطي حيزًا
كبيرًا لألعمال الفنية.
إذ صـ ّـور رجــا نصر الــديــن ورودلــف
ه ــال حـلـقــة تـجــريـبـيــة م ــن بــرنــامــج
جــديــد يـشـبــه «امل ـت ـهــم» ال ــذي قـ ّـدمــاه
ســابـقــا عـلــى  .lbciالـعـمــل ع ـبــارة عن
«توك شو» يستضيف فيه ّ
املقدمان
وجـ ـه ــا مـ ـع ــروف ــا ،وت ـ ـتـ ـ ّـم م ـح ــاورت ــه
هجومي نوعًا ما.
بأسلوب ّ
ك ـمــا ت ـت ـحــضــر  mtvل ـع ــرض مــوســم
ج ــدي ــد م ــن «دي ـ ــو امل ـش ــاه ـي ــر» ال ــذي
ت ـق ــدم ــه أن ــابـ ـي ــا ه ـ ـ ــال ،وي ـت ـض ـ ّـمــن
منافسة بني الغناء .يجمع املشروع
مجموعة مــن املمثلني على املسرح
يـتـبــارون بالغناء ،ليفوز واحــد في
ال ـن ـهــايــة ،عـلــى أن ي ـعــود ري ــع الـفــوز
إلح ــدى الـجـمـعـيــات اإلنـســانـيــة .إذًا،
مجموعة بــرامــج فنية عــائــدة قريبًا
إلــى الـشــاشــة ،وســط غـيــاب البرامج
«الثقيلة» التي اختفت منذ سنوات
ّ
وحلت مكانها املشاريع «الخفيفة».
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وخبر

غـد االثنيـن ،يمكـن للراغبين االسـتمتاع بتجهيـز  Albesilaالذي يحمل توقيـع  Architects of Airفي الفناء المركزي لــ  Piece Hallفي هاليفاكس
حتـى بعـد ٍ
فـي شـمالي إنكلتـرا .مشـروع ( Architects of Airيضـم عـددًا كبيـرًا مـن الفنانيـن) الـذي أطلقـه آلـن باركينسـون قبـل أكثـر مـن عشـرين عامـا ،اسـتوحى هـذا
العمـل الضخـم مـن الهندسـة المعماريـة اإلسلامية ،والمـواد الصلبـة األرشـيميدية ،والكاتدرائيـات القوطيـة ،لخلـق سلسـلة مـن الهيـاكل التي تشـكل متاهة
ّ
الـزوار مـن خلال اإلضـاءة واأللـوان واألشـكال التـي تختلـف مـع ّ
تغيـر زاويـة النظـر إليهـا( .أولـي
مـن المسـارات المتعرجـة والقبـاب المرتفعـة ،المصممـة ألسـر
سـكارف ــ أ ف ب)

IN COLLABORATION WITH

PRESENTS

Souad Massi
TUE SEPTEMBER 12 - 9PM
TICKETS AT VIRGIN MEGASTORE

ملحم رياشي يتجاهل
… عذاب الدالفين!
خالل األسابيع املاضية ،وبفعل الضغوط
املستمرة التي تبذلها الجمعيات املدافعة
عن حقوق الحيوانات واألشخاص
الناشطني في هذا املجال ،تراجعت
مؤسسات ووسائل إعالم لبنانية ّ
عدة عن
رعاية عرض  Beirut Dolphinariumالخاص
بالدالفني الذي ّ
يقدمه .Cirque Du Liban
كما أعلن وزير السياحة أواديس كيدانيان
رفضه لهذا النوع من العروض التي
تستخدم الحيوانات في مجال الترفيه .لكن
رغم دعوات املقاطعة والشرح املستفيض
للظروف غير الطبيعية والقاسية التي
ّ
تتعرض لها هذه الثدييات الذكية
والجميلة إضافة إلى تعذيبها من أجل أداء
الحركات التي ّ
يحبها البشر ،تجاهل وزير
اإلعالم ملحم رياشي كل ذلكّ ،
وقرر رعاية
وحضور االفتتاح الرسمي للعرض في 29
آب (أغسطس) الحالي بالقرب من الـ «فوروم
دو بيروت».
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تحية الفنان السوري يوسف عبدلكي إلى زميله الشهيد ناجي العلي

الريشة البندقية

حنظلة

2

كلمات
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ذكرى

ثالثون عامًا على رحيله ...ناجي العلي الريشة
يوم ( 29آب) أغسطس ،إنطفأ ناجي العلي ( 1937ـ ـ )1987
متأثرًا بجراحه في مستشفى «تشارينغ كروس» ،في العاصمة
ّ
ّ
املتمرد الذي شكلت تجربته
البريطانية .هذا املبدع الفلسطيني
منعطفًا في فن الكاريكاتور العربي ،وصاغ برسومه وعينا
الجماعي في مرحلة حاسمة من الصراع ضد إسرائيل
ّ
ّ
العربية ،رحل متأثرًا بجراحه ،بعد
والرجعيات
واالستعمار
شهر من اطالق النار عليه ،في أحد شوارع لندن ،بكاتم صوت

تعددت األصابع الضاغطة على زناده .وهو يرقد اليوم في مقبرة
«بروك وود» اإلسالمية في لندن ،تحت الرقم  ،230191إذ حالت
ّ
وصيته بأن يدفن في مخيم عني الحلوة ،املكان
الظروف تنفيذ
الذي انطلق منه بعدما اكتشفه غسان كنفاني هناك ،لينشر أولى
لوحاته في مجلة «الحرية» عام  .1961لقد أرعب ناجي الحكام
العرب املتخاذلني ،بقدر ما أوجع العدو االسرائيلي ّ
وعرى األنظمة
الخائنة ،املستبدة ،املتآمرة ،التي قادتنا الى الهزيمة .الفنان

أنا عربي
يا جحش!
بيار أبي صعب
ّ
لشخصية بارزة
ّأيامًا قليلة قبل موعد الذكرى الثالثني الستشهاد ناجي العلي ،خطر
في املشهد السياسي اللبناني ،أن ّ
توجه إهانة جديدة إلى الشعب الفلسطيني ،ماضية في
ممارسة تلك الهواية التي ّ
تميز اليمني االنعزالي في بلد العسل والبخور ،بني «رهاب الغريب»
ّ
ّ
ّ
و«الهوية املذعورة» و«السيادة املستهدفة» .املغرد زعيم تيار أساسي في البلد ،متحالف مع
املقاومة تحديدًا ،نشر على حسابه في أحد مواقع التواصل اإلجتماعي صورة باألبيض
واألسود ّ
الستينيات» ،ويبدو كناية عن مجموعة خيم منصوبة في
ملخيم عني الحلوة «في ّأول
ّ
ّ
ّ
خطوط متوازية ،فوق أرض بور عند أسفل تلة ،يفترض أنها اللبنات األولى ملخيم الالجئني
ّ
املعروف في الجنوب اللبناني .وأرفقها بهذا التعليق« :ما تقبلوا بأي ّ
لبنانيي
مخيم يا
ّ
ّ
ّ
سياسيًا ،واملشبوه أخالقيًا ووطنيًا،
#ليبقى_إلنا_وطن» .طبعًا ليس هدف هذا املوقف البليد
سوى التجارة بـ «الخوف» ،ومحاولة اقناع الناس (الفئة التي يتنافس عليها مع خصوم/
حلفاء أسوأ منه) بأن «الخطر» الذي ّ
ّ
مسرحية
يحدق بهم ،مصدره طيف «الغريب» الطالع من
ّ
لألخوين رحباني ،ال مجارير النظام الطائفي االقطاعي املنهار الذي تتناهشه طبقة مافيوية،
ّ
الوطنية ،من أجل ثرواتها وامتيازاتها… نظام فاسد
جاهزة لكل املساومات على الكرامة
بائس ،تجدر اإلشارة إلى أن الفارس «االصالحي» الخائف على «وطن ـ ـ إلنا» و«اللبنانيي»،
ّ
أساسيًا في اللعبة املوبوءة.
تمركز فيه بنجاح ملحوظ ،وبات شريكًا
ّ
بعد يوم من تغريدة «مهووس عني الحلوة» ،وعبر برنامج تلفزيوني مرتب بعناية على
ّ
ّ
أيديولوجية وبأجندة سياسية واضحة ،القاه  Zorroعلى «دبابة اسرائيلية» «لتحرير
خلفية
لبنان من الفلسطينيني والسوريني» .و«زورو» هذا أحد «نواب الشعب اللبناني» ،وابن زعيم
«سيادي» آخر باع روحه للعدو الصهيوني .هكذا اكتملت الجوقة في زمن الربيع العربي
ّ
املسرطن! تلك الجوقة التي يعرفها ناجي ّ
جيدًا« :إنت مسلم أو مسيحي ،سني أو شيعي،
درزي أو علوي ،قبطي أو ماروني ،روم كثوليك أو روم أرثـ… ؟» ،يسأل القزم السمني ،البال
عنق ،بالبذلة والكرافات ،مواطنًا معدمًا جالسًا على برميل فارغ ،في أحد رسومه الشهيرة.
فيجيبه هذا األخير« :أنا عربي يا جحش»! لقحوا أطفالكم برسوم ناجي العلي.
ّ
مخيم عني الحلوة املحاصر اليوم بنيران مجموعات محصورة من املرتزقة والتكفيريني
ّ
ّ
واملوتورين ال تمثل سكانه ،وال تخدم مصالحهم ،وال تؤمن بقضية فلسطني ،هو جزء
من تركيبة وطننا ومجتمعنا ،ويعيش فيه أهلنا ،ال جحافل الغرباء الذين «أخذوا مكاننا»
يخيل لالنعزاليني الجددّ .
كما ّ
مخيم عني الحلوة هو املكان الذين انطلق منه ناجي العلي
ّ
في تغريبته الفريدة التي غيرت مسار الكاريكاتور العربي ،ولعبت دورًا حاسمًا في وعينا
السياسي والثقافي واالجتماعي« .عني الحلوة» رسمه ناجي مرارًا ،وأشهر الرسمات تلك التي
ّ
ّ
الفلسطينية ،تنهمر من عينها الدموع ،فيما الجندي
تجسد رأسًا عمالقًا المرأة بالطرحة
االسرائيلي يقف كالحشرة عند سفحها .عني الحلوة؟ هنا كان ناجي العلي قد أوصى أن
يدفن ،على مرمى حجر من فلسطني ،لوال وعورة الواقع التي أبقته سجني مقبرة باردة،
في األرض الغريبة .سيبقى ّ
ّ
الرمزية ،غاليًا على قلوب اللبنانيني وجزءًا
املخيم مكانًا عالي
ّ
وتعصب ،وتحميله أخطائنا وذنوب
من وجدانهم .وكل محاوالت أبلسته ،عمدًا أو عن جهل
نظامنا املريض ،ال يمكن إال أن تصب في مصلحة أفيخاي وشركائه.
ناجي العلي خرج من ّ
املخيم ،لكن روحه بقيت هناك .صار أشهر الفنانني العرب ،وكانت ّ
األمة
ّ
تصحو كل صباح على غضبه وصراخه ،على نقده الالذع واتهاماته املباشرة وتعليقاته
ُ
ّ
امل ّرة ،على قراءته السياسية ورؤياه الثاقبة لجوهر الصراع ،وحتمية املواجهة مع العدو
االسرائيلي ورعاته الغربيني وخدمه العرب .كان يرسم بالسكني وجعًا على شكل الوطن
ّ
الفنان امللتزم ّ
جسد الحكام واألسياد
الكبير ،في مكان ما بني جورج غروس ورينيه ماغريت.
ّ
ّ
العربية التي تختصر
العرب بكروشهم املقيتة ،وابن الشعب الصبور بمالبسه املرقعة ،واملرأة
ّ
ّ
ّ
ّ
والبندقية الذي يشكل أفقنا الوحيد… كان فنه الثوري
بالكوفية
العذابات واآلمال ،والفدائي
ّ
مطعمًا بكالم كثير ،شاعري أحيانًا ،وبلمسات سريالية مدهشة .كان صادقًا وبسيطًا
وواضحًا .لم يرحم أحدًا ،ال ياسر عرفات وال محمود درويش .كان صداميًا وشرسًا وعنيدًا
وال يهادن ،حتى حني دخل جنود االحتالل بيروت ،ليعودوا فيهربوا منها كالجرذان .كان
ً
ّ
ّ
الثورية .هذا ّ
يفسر ّقوة حضوره اليوم لدى األجيال الجديدة،
األدبيات
وحده فعاال أكثر من كل
من خالل صنوه حنظلة غالبًا ،على القمصان والجدران وشاشات العالم االفتراضي.
يفرض ناجي نفسه اآلن ،كما لم يفعل يومًا ،وقد بلغ الصراع أوجه مع العدو اإلسرائيلي،
وبتنا على خطوات قليلة من تحقيق حلمه بالعودة إلى أرض فلسطني .ناجي املالذ ،واأليقونة،
املعترك» بتعبير أستاذه غسان كنفاني ،واملبدع الذي لم يهادن
واملرجع .ناجي «املثقف
ِ
حني هادن اآلخرون .نستجير به ،في هذه األزمنة العصيبة ،الحاسمة .صحيح هناك من
تخاذل وتعب واستقال أو تاه ببساطة وضل طريقه… هناك من باع وساوم وتنازل ونخرته
الجرثومة املذهبية البغيضة… هناك من ّ
غير موقعه ،وبقي محتفظًا بدمغة املناضل الثوري!
لكن أبناء ناجي وورثته كثر ،على اتساع رقعة العالم العربي واملنافي وبالد الشتات الواسعة.
حني ضاع بعضنا في سراب «أوسلو» وغرق في متاهاتها ،بقي ناجي يحرك ريشته
الرائي يعرف تمامًا أن العدو االسرائيلي ال يفهم إال لغة
كاملبضع في ضمائرنا .كان الفنان
ّ
واحدة ،هي لغة الفدائيني ،وأن الكفاح املسلح وحده يشق طريق العودة إلى فلسطني.
بعد ّأيام ثالثة ،تحل الذكرى الثالثون لسقوط ناجي العلي .سقوطه بكاتم صوت مجازي
ّ
ّ
والهمجية االسرائيلية بحماية
الرجعية واالستبداد والتخاذل من الجانب العربي،
يجمع بني
الديمقراطيات الكبرى من الجانب الغربي .أليس هذا الوحش األسطوري املتعدد الرؤوس الذي
أمضى ناجي العمر ينازله بالريشة ،ويدير له إصبعه الوسطى؟ إسألوا اليوم هؤالء القتلة :إن
ّ
مستمرة حتى النصر.
فنانًا مثل ناجي العلي ال يملك ترف املوت ،ما دامت املعركة

النحيل الساخر الذي جمع املوهبة واملراس والثقافة إلى الرؤيا
الثاقبة والوعي الراديكالي ،كان شاهدًا ،في تغريبته بني بيروت
والكويت ولندن ،على املنعطفات الحاسمة للقضية الفلسطينية.
ّ
املصيرية ،بعيني
واكب األحداث الكبرى ،واملعارك ،واملواجهات
يكبر إال حني يعود إلى قريته
حنظلة ابن العشر سنوات الذي لن ّ
الشجرة في الجليل ،في فلسطني املحتلة .ثالثون عامًا بعد
استشهاده ،ما زال نتاجه وفكره حاضرين أكثر من أي وقت

معجزة ناجي ...عبقرية فلـ ـ
سيف دعنا *
َ
َ
ألسنة حداد»َ .د ْعفل
«أنجاد أمجاد ،ذوو ِ
ال ـش ـي ـب ــان ــي ف ــي وص ـ ــف آل ال ـب ـي ــت :مــن
رسالة الجاحظ «فــي علي بن أبــي طالب
وآله من بني هاشم»
«كان أعظم الناس في عيني ،وكان رأس
ما أعظمه عندي صغر الدنيا في عينه»

ابن املقفع« :الدرة اليتيمة»

ملـ ــن غ ـن ـي ــت يـ ــا ك ــاسـ ـت ــرو إل ـف ـي ــس؟
س ـ ــأل ش ــاع ــر ت ـش ـي ـلــي الـ ـف ــذ بــاب ـلــو
نـ ـ ـي ـ ــرودا فـ ــي ق ـص ـي ــدت ــه عـ ــن شــاعــر
البرازيل العظيم؟(« )1للمستعبدين
ع ـل ــى م ــن س ـف ــن ال ـج ـح ـي ــم» ،أج ــاب
إلـفـيــس« :ألب ـطــال الـعــالــم الـجــديــد».
كـ ـ ـ ــان ك ـ ــاسـ ـ ـت ـ ــرو إل ـ ـف ـ ـيـ ــس «شـ ــاعـ ــر
امل ـ ـس ـ ـت ـ ـع ـ ـبـ ــديـ ــن» ب ـ ـ ـحـ ـ ــق ،وش ـ ــاع ـ ــر
امل ـق ــاوم ــة وال ـت ـم ــرد ع ـلــى الـعـبــوديــة
ب ـ ـجـ ــدارة .كـ ــان ش ــاعـ ـرًا ف ـ ـذًا بـقـضـيــة
واحــدة فقط (إلغاء العبودية) ،لكن
قضيته حينها كانت قضية العالم
أجـمــع ،وليس الـبــرازيــل فقط .كانت
أم كل القضايا في عصره ،تختصر
كـ ـ ــل مـ ـ ــا عـ ـ ــداهـ ـ ــا وال ي ـخ ـت ـص ــره ــا
شــيء .لم يكتب عن الحب واألزهــار
والـطـبـيـعــة « -إن ـهــا لـجــريـمــة حـقــا»،
ق ـ ـ ــال بـ ــرتـ ــولـ ــد ب ــريـ ـخ ــت مـ ـ ـ ــرة« ،أن
تـتـحــدث عــن األزه ــار الجميلة حني
ي ـكــون ه ـنــاك بـشــر ُي ـق ـت ـلــون» .فحني
ك ـت ــب إل ـف ـي ــس (قـ ـصـ ـي ــدة «ال ـ ـقـ ــرن»)
أله ـلــه فــي ال ـبــرازيــل ،ول ـكــل مــن كــان
يـقـطــن اإلم ـب ــراط ــوري ــة الـبــرتـغــالـيــة،
ي ـحــذرهــم« :م ـل ـيــون ق ــرن م ــن الــزمــن
ي ـن ـظــر إلـ ـيـ ـك ــم» ،كـ ــان ي ـع ـكــس حـســا
تــاريـخـيــا وسـيــاسـيــا ف ـذًا لــم يعرفه
أي ش ــاع ــر آخ ـ ــر ح ـي ـن ـهــا .فـ ـع ــدا كــل
العبقرية والخيال الشعري املذهل
وال ـخ ـص ــب ،ك ــان ال ـف ـيــس ي ـع ــرف أن
ال ـع ــال ــم ع ـلــى وش ــك االنـ ـق ــاب رأس ــا
عـ ـل ــى ع ـ ـقـ ــب ،واألهـ ـ ـ ـ ــم ،كـ ـ ــان ي ـع ــرف
(وربما كان الوحيد بني كل شعراء
أميركا الالتينية حينها) أن قضيته
الـكـبــرى« ،إلـغــاء الـعـبــوديــة» ،تحمل
في ثناياها بذور تغيير العالم .كان
يرى األفق ويرى املستقبل (قصيدة
«أم ـي ــرك ــا») ك ـمــا ل ــم ي ــره أح ــد غـيــره
من الشعراء ،لهذا كان املستعبدون
فــي شـعــره فـقــط هــم «أب ـطــال الـعــالــم
الجدد» و«أبطال العالم الجديد».
ل ــم ي ـك ــن إل ـف ـي ــس ش ــاعـ ـرًا ف ـ ـذًا ف ـقــط،
ً
أو ح ـت ــى م ـن ــاض ــا ع ـظ ـي ـمــا أي ـض ــا:
رجل واحــد ووحيد يحمل في بلده
ل ــواء قـضـيــة ال ـعــالــم األولـ ــى واأله ــم
حـيـنـهــا و«ي ـفــرض ـهــا ع ـلــى أج ـنــدات
ال ـس ـيــاس ـيــن» وي ـن ـت ـصــر ( .)2رجــل
واحـ ـ ــد ووحـ ـي ــد ي ـص ـبــح صـ ــوت كــل
املـ ـضـ ـطـ ـه ــدي ــن واملـ ـسـ ـتـ ـعـ ـب ــدي ــن فــي
بالده وينتصر (لم ينشر شعره في
دواوي ــن حتى يقرأها أبـنــاء النخب
وطلبة الجامعات .كــان يقرأ شعره
ل ـل ـع ـم ــال وال ـ ـف ـ ـقـ ــراء وامل ـس ـت ـع ـبــديــن
ف ــي ال ـح ـقــول وف ــي الـ ـش ــوارع وعـلــى
أرص ـ ـفـ ــة املـ ـ ــوانـ ـ ــئ ،ولـ ـ ــم ت ـن ـش ــر فــي
دواوين إال بعد وفاته) .كان إلفيس
فوق كل ذلك «األعجوبة» الفذة التي
أنتجتها عبقرية الشعب البرازيلي
فــي مقابل وحشية الـعـبــوديــة التي

كــانــت «ت ـس ـحــق روح ال ـب ـشــر» ،كما
كـتــب ال ــروائ ــي ال ـبــرازي ـلــي جــورجــي
أم ـ ـ ــادو« :وف ـ ــي أحـ ــد األي ـ ـ ــام ،اب ـت ــدع
الـ ـشـ ـع ــب األس ـ ـ ـ ـ ــود ف ـ ــي الـ ـ ـب ـ ــرازي ـ ــل،
املستعبد الشقي ،أعجوبة كاسترو
الفيس الشعرية .لقد كان هذا شعبًا
ال يـسـتـطـيــع ال ـك ــام ،فـجـعــل يفتش
عـ ــن ص ـ ــوت ل ـي ـع ـبــر ب ــواس ـط ـت ــه عــن
أفكاره .وأنتج أجمل األصوات» ()3
أمـ ــا ع ـن ــدن ــا ،ف ـل ـقــد ت ـج ـلــت عـبـقــريــة
فـ ـ ـلـ ـ ـسـ ـ ـط ـ ــن وع ـ ـ ـب ـ ـ ـقـ ـ ــريـ ـ ــة شـ ـعـ ـبـ ـه ــا
وت ــاريـ ـخـ ـه ــا وث ـق ــاف ـت ـه ــا وع ـب ـق ــري ــة
كـفــاح أبطالها فــي أعـجــوبــة واحــدة
اس ـم ـهــا نــاجــي ال ـع ـلــي ،وحـ ــده دون
سـ ـ ـ ــواه .ف ـك ــل مـ ــا ع ـ ـ ــداه مـ ــن ش ـع ــراء
ومـ ـ ـفـ ـ ـك ـ ــري ـ ــن وم ـ ـث ـ ـق ـ ـفـ ــن وف ـ ـنـ ــانـ ــن
وسياسيني وقــادة «كانت صفاتهم
أكبر من ذواتـهــم» ،وكانت فلسطني
وقضيتها هي من أعطت لهم «وزنًا
فوق وزنهم» .حتى محمود درويش
اعترف بذلك في إجابته على سؤال
الـنــاقــد الـعــربــي الـفــذ منير العكش:
«ت ـص ــور أن ــك ولـ ــدت ف ــي م ـكــان آخــر
غـيــر ال ــوط ــن امل ـح ـتــل ،أل ــن ي ـكــون لك
وزن آخ ـ ــر فـ ــي ال ـش ـع ــر الـ ـع ــرب ــي؟».
ه ــذا ال يـعـنــي أن م ـح ـمــود دروي ــش
ليس شاعرًا استثنائيًا يندر تكرار

مــوه ـب ـتــه وص ـف ــات ــه ال ـش ـعــريــة .لكن
الشعر «كــان وال يــزال الوجه األكثر
نـضــرة وإشــراقــا بــن كــل نشاطاتنا
الثقافية» الـعــربـيــة .واأله ــم ،عندنا
نـحــن ال ـعــرب ،يبقى «الـشـعــر وحــده
هــو نـتــاجـنــا اإلب ــداع ــي ال ــذي يتسم
ب ـتــواتــر ال ان ـق ـطــاع ف ـي ــه ...اسـتـمــرار
مل ـس ـيــرة تــاري ـخ ـيــة م ــا زالـ ــت تـحـمــل
ح ـقــائ ـب ـهــا وت ـ ـسـ ــافـ ــر» .لـ ـه ــذا ي ـقــول
درويش« :أنني أطمح إلى أن اصدق
ب ــأن الـصــدفــة لــم تخلقني وحــدهــا،
ولـكـنـهــا عـجـلــت عـمــر وص ــول ــي الــى
ال ـ ـنـ ــاس .ل ـق ــد س ـه ـل ــت ع ـل ــي عـمـلـيــة
تـ ـق ــدي ــم ن ـف ـس ــي وت ـن ـم ـي ـت ــي .وه ـن ــا
نــاحــظ مفارقة غريبة :انـنــي مدين
للمصادفة ولكنني متمرد عليها»
()4

إال ن ــاج ــي ال ـع ـل ــي .ف ـل ــم ت ـك ــن صـفــة
ناجي املبدع والفنان أبـدًا أكبر من
ذاتـ ــه ف ــي أي لـحـظــة ع ـلــى اإلطـ ــاق.
فلقد كان األول ،وكان األفضل وكان
األكـ ـث ــر إب ــداع ــا ب ـمــا ال يـ ـق ــاس .كــان
األكـثــر عبقرية واألك ـثــر موهبة بال
منافس ،بل وبهامش هائل يفصله
عن الجميع في النوع الفني الجديد
(على العرب وعلى مجال السياسة)
الذي ّ
حوله لسالح فتاك في معركة

كلمات
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ّ
البندقية
مضى .صنوه «حنظلة» في كل مكان ،فوق دفاترنا وصحفنا
وفي وجداننا وضمائرنا… في العالم االفتراضي ،وعلى جدران
شوارعنا واألحياء التي يسكنها الفقراء ،وامليادين الثائرة… في
ّ
مخيمات الشتات ،واملدن الفلسطينية تحت االحتالل ،وعلى جدار
الفصل العنصريّ .
تحية من «األخبار» ّ
وقرائها إلى ناجي ّالعلي
«آخر األحياء» كما رثاه الشاعر أحمد مطر .ناجي الذي يعلمنا
ّ
البندقية… في الطريق إلى فلسطني.
اليوم ،كيف نواصل حمل

ــسطين
ش ـع ـب ــه فـ ــي ال ــدع ــاي ــة وال ـت ـح ــري ــض
والتوعية والـنـقــد والـســرد بطريقة
ل ــم يـعــرفـهــا ال ـع ــرب مـسـبـقــا مـطـلـقــا،
بغض النظر عن أي وزن أضافته له
فلسطني وقضيتها .لهذا ،كان بحق
أع ـجــوبــة عـبـقــريــة فـلـسـطــن وكـفــاح
شعبها بامتياز .كان ناجي ،أيضًا،
الراوي األكثر أمانة واألكثر سالسة
ً
واألكـ ـث ــر وض ــوح ــا واألكـ ـث ــر ش ـمــوال
واألكـ ـ ـث ـ ــر نـ ـض ــوج ــا واألكـ ـ ـث ـ ــر فـهـمــا
ملأساة شعب فلسطني ،وكــان كذلك
األكـ ـث ــر إح ـس ــاس ــا ب ـم ـع ــان ــاة أهـلـهــا
واألقرب إليهم .وبرغم ازدحام حقل
ال ــرواي ــة وب ــرغ ــم ك ـثــرة الـ ـ ــرواة ،كــان
نــاجــي الـ ــراوي الــوحـيــد تـقــريـبــا من
بني كل طبقة الرواة االولى الذي لم
مطلقًا
يساوم أحدًا ولم يداهن قائدًا َ
حني تعلق األمر بحقنا في كل ذ ّرة
مـ ــن ت ـ ـ ــراب ف ـل ـس ـط ـ ِّ ُـن .لـ ـه ــذا أص ـبــح
ضميرنا الذي ُي َعنفنا إن تعبنا أو
ضعفنا أو حـتــى فـكــرنــا بــالـتـخــاذل
ْ
في لحظة َوهن أو نوبة يأس -يكفي
ألي مـتـخــاذل أن يــرى رسـمــا واح ـدًا
حتى يخجل من نفسه ،فناجي كان
يــرســم بـنـصــل س ـكــن اس ـت ـش ـهــادي،
ال بــري ـشــة رسـ ـ ــام .وس ــردي ــة نــاجــي
ع ــن فـلـسـطــن ل ــم ت ـتــرك ُب ـ ْـع ـدًا مهما
صـ ـغ ــر أو كـ ـب ــر إال واس ـت ـك ـش ـف ـت ــه
ب ـت ـف ـص ـيــل وف ـك ـك ـتــه ح ـت ــى ال ـن ـهــايــة
(ال ـ ــدول ـ ــي ،الـ ـع ــرب ــي ،ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي،
القومي ،االجتماعي ،الــخ) .واألهــم،
ســرديــة نــاجــي عــن فـلـسـطــن ،كانت
ق ـص ــة ف ـل ـس ـطــن ومـ ــأسـ ــاة شـعـبـهــا
كـ ـم ــا ع ــاشـ ـه ــا (ويـ ـعـ ـيـ ـشـ ـه ــا) وك ـم ــا
رآها (ويراها) أكثرنا فقرًا وأكثرنا
اس ـت ـض ـع ــاف ــا وأك ـ ـثـ ــرنـ ــا اضـ ـطـ ـه ــادًا
وأكـثــرنــا مظلومية ،وأيـضــا أكثرنا
ح ـبــا لـفـلـسـطــن وتـعـلـقــا بــأرض ـهــا–
لــم تـكــن صــدفــة أن «فــاط ـمــة» ،امل ــرأة
الفلسطينية الـفـقـيــرة ب ــال ــذات ،هي
ال ـش ـخ ـص ـيــة ال ــوح ـي ــدة م ــن ب ــن كــل
ش ـخ ـص ـيــات ن ــاج ــي ال ـع ـلـ ْـي ال ـت ــي ال
ُ
تضعف وال تتعب وال تــخـ َـد ْع أب ـدًا،
ح ـ ْت ــى حـ ــن ي ـت ـع ــب أو ي ـض ـع ــف أو
ُي ـ ــخ ـ ـ َـد ُع زوجـ ـه ــا وكـ ــل م ــن حــول ـهــا.
َ
ل ـ ـ ـهـ ـ ــذا كـ ـ ـ ـ ـ َّـسـ ـ ـ ـ ـ َـر ْت س ـ ـ ــردي ـ ـ ــة نـ ــاجـ ــي،
وبـ ـسـ ـه ــول ــة مـ ــده ـ ـشـ ــة ،ك ـ ــل أوه ـ ـ ــام
أيديولوجيا املهزومني والباحثني
عــن ال ــدول ــة امل ـســخ وفـكـكــت سخافة
دعايتهم ببراعة .فناجي كــان يرى
األيديولوجيا واملصالح والسياسة
والدعاية خلف كل ما يقولون ووراء

في رسم واحد قد
يبدو بسيطًا لكل من
يراه ،تجده يجمع بين
عبقرية مونتسكيو
وإبداع ابن المقفع

ك ــل م ــا ي ـف ـع ـل ــون وج ـع ـل ـن ــا جـمـيـعــا
نراها بوضوح الشمس.
وف ــوق كــل ذل ــك ،كــانــت فلسطني هي
ق ـض ـي ــة نـ ــاجـ ــي األول ـ ـ ـ ــى واألخ ـ ـيـ ــرة
والــوحـيــدة .كانت فلسطني قضيته
ال ـع ــام ــة وك ــان ــت ف ـل ـس ـطــن قـضـيـتــه
الـ ـخ ــاص ــة ،ك ـم ــا ي ـن ـب ـغــي أن ت ـكــون
ل ـك ــل ف ـل ـس ـط ـي ـنــي .ف ـف ـل ـس ـطــن ت ـبــدو
عنده كأنها قضية العصر وقضية
ال ـع ــال ــم ب ـم ـج ـم ـلــه ،ول ـي ـس ــت قـضـيــة
أه ـ ـل ـ ـهـ ــا أو ح ـ ـتـ ــى قـ ـضـ ـي ــة وط ـن ـن ــا
ال ـعــربــي .ففلسطني ع ـنــده تختصر
كــل الـقـضــايــا وتـخـتــزل كــل األه ــداف
وت ـخ ـتــزن ك ــل ال ـ ــدالالت (ف ــي الــوطــن
ال ـعــربــي وف ــي ال ـع ــال ــم ،وم ــن أصـغــر
مـخـيــم إل ــى ال ـب ـيــت األبـ ـي ــض) .لـهــذا
كانت فلسطني عنده أم كل القضايا
ومـ ـي ــزان ال ــذه ــب ال ـ ــذي يـ ــزن ب ــه كــل
ش ــيء ويـحـكــم بــه عـلــى كــل شخص.
ك ــان ي ـعــرف أن فـلـسـطــن ه ــي كلمة
ال ـســر ف ــي ه ــذا ال ـعــالــم .ه ــي الـبــدايــة
وهـ ــي ال ـن ـه ــاي ــة .ك ــل شـ ــيء ف ــي ه ــذا
الـ ـع ــال ــم ي ـ ـبـ ــدأ عـ ـن ــده ــا وكـ ـ ــل ش ــيء
ي ـن ـت ـهــي ف ـي ـه ــا .ع ـ ــرف أن حــري ـت ـهــا
تحمل في طياتها بذور تغيير هذا
العالم .تحمل في ثناياها تأكيدًا أن
هــذا الليل ال يمكن أن يـكــون أبــديــا.
تحمل في أحشائها تأكيدًا بوجود
ش ـمــس .ك ــان مـثــل كــاس ـتــرو إلفيس
ال ـبــرازي ـلــي بـعـبـقــريـتــه ،وبـصـيــرتــه،
وجماله ،وشجاعته ونبوء ته .سقط
وهــو يــرى مــا ال يــراه ولــن يــراه أبـدًا
مــن «خـتــم الـلــه عـلــى قلوبهم وعلى
سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة».
ً
سقط وهــو يــرى عاملًا جميال رائعًا
يلوح هناك في األفــق يستحق حقًا
أن يموت اإلنسان من أجله.
مع كل رسم جديد ،كان ناجي يكسر
حــدود اإلبــداع ويعيد تشكيلها من
جــديــد ،فتبدو أبـعــد مما يمكن ألي
مبدع أن يحلم .مع كل رسم جديد،
ك ـ ــان ن ــاج ــي ي ـع ـيــد ت ـع ــري ــف مـعـنــى
مـ ـف ــردة «امل ــوهـ ـب ــة» ال ـ ـفـ ــذة ،ف ـت ـغــدو
أصـ ـع ــب م ـم ــا ي ـم ـك ــن ألي م ــوه ــوب
ح ـق ــا ح ـت ــى أن ي ـت ـخ ـيــل .ف ـف ــي رس ــم
واح ــد ف ـقــط ،ق ــد ي ـبــدو بـسـيـطــا لكل
مــن ي ــراه ،تجده يجمع بــن عبقرية
مــونـتـسـكـيــو (ال ــرس ــائ ــل الـفــارسـيــة)
وإب ــداع ابــن املـقـفــع (كليلة ودمـنــة).
فـحــن احـتـجــت الـسـفــارة األميركية
ف ــي ال ـكــويــت عـلــى رس ــوم ــات نــاجــي
العلي (في جريدة القبس الكويتية)
وطلبوا منه أن ال يذكر اسم أميركا
م ـ ـ ــرة أخـ ـ ـ ــرى ف ـ ــي رس ـ ــوم ـ ــات ـ ــه ،ع ــاد
إل ــى بـيـتــه ورس ــم الـلــوحــة املــدهـشــة:
«تسقط جارة كندا».
رغــم كل ذلــك ،لم تكن املوهبة الفذة
أو الـعـبـقــريــة واإلبـ ــداع وحــدهــا سر
جــاذب ـيــة نــاجــي الـعـلــي ورســومــاتــه
ف ـ ـقـ ــط ،ب ـ ـ ــل ،وربـ ـ ـم ـ ــا أك ـ ـثـ ــر أهـ ـمـ ـي ــة،
شجاعته الفائقة كذلك .كان فكتور
ج ـ ــارا ،ال ـشــاعــر وامل ـغ ـنــي والـشـهـيــد
التشيلي ،ورفيق سلفادور أليندي
محقًا:
ُ
«األغنية التي تغنى بشجاعة،
ستظل أغنية جديدة إلى األبد».
تسقط جارة كندا.
* كاتب عربي
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ثالثون عامًا على رحيله ...ناجي العلي

المثقف الفلسطيني األخطر ...وحيدًا في مواجهة «الهيمنة»

سعيد محمد
نـ ــاجـ ــي الـ ـعـ ـل ــي لـ ـي ــس م ـ ـجـ ــرد ف ـن ــان
رمز
كاريكاتور ،وحنظلة ليس مجرد ٍ
للنضال الفلسطيني .نــاجــي العلي
ك ــان أه ــم وأخ ـطــر مـثـقــف فلسطيني
– عـضــوي ،وفــق املـفـهــوم الغرامشي
تـ ـح ــديـ ـدًا – خـ ـ ــال ت ـ ــاري ـ ــخ ال ـش ـعــب
الفلسطيني في مرحلة ما بعد .1967
وك ــان ــت ج ــرع ــة ال ــوع ــي ال ـح ــاد ال ــذي
ّ
ّ
ّ
الفلسطينية
الشعبية
يقدمه للطبقة
من خالل الكاريكاتور بمثابة كارثة
ّ
ّ
ّ
الفلسطينية
بالرجعية
يومية تلحق
مع صحف الصباح.
حنظلة كــان تجسيدًا لكل مــا يمثله
ن ــاج ــي ال ـع ـل ــي .وال ـع ـل ــي  -كـمـثـقــف -
ك ــان نـقـيـضــا ل ـكــل م ــا يـمـثـلــه الـيـمــن
الرجعي الفلسطيني املهيمن ،ورمزه
األع ـ ـلـ ــى ي ــاس ــر ع ـ ــرف ـ ــات .رس ــوم ــات
ّ
عاملية في ترفيع
العلي كانت ظاهرة
ف ــن ال ـك ــاري ـك ــات ــور ب ــرم ـت ــه إل ـ ــى أداة
تــواصــل ث ــوري مــع أوس ــع القطاعات
الـ ـجـ ـم ــاهـ ـي ـ ّ
ـري ــة م ـ ــن دون الـ ــوقـ ــوع
ّ
ف ـ ــي مـ ـط ــب ال ـ ــرط ـ ــان ـ ــات ال ـن ـض ــال ــي ــة
وال ـخ ـطــابــات الـخـشـبـ ّـيــة ال ـتــي كــانــت
ت ـس ـت ـه ــدف ب ـ ـنـ ــاء وعـ ـ ــي زائ ـ ـ ـ ــف ،وال
ي ـس ـت ــوع ــب م ـع ـظ ـم ـهــا الـفـلـسـطـيـنــي
العادي املحاصر بالتجهيل والقمع
والعزل.
ّ
الرمزية النقيضة بني
لكن نشوء هذه
العلي وعرفات ،كما تحليل مشروع
ال ـع ـل ــي ال ـف ـن ــي  -الـ ـفـ ـك ــري امل ـن ــاض ــل
فــي مـقــابــل س ـيــرة تـعــايــش منظومة
الـهـيـمـنــة الـفـلـسـطـيـنـ ّـيــة م ــع مـشــروع
االح ـتــال ،ال يمكن فهمها الـيــوم إال
ّ
تاريخية لألجواء
مــن خــال مقاربة
التي أنتجت هذين ّ
الرمزين ،واإلطار
الطبقي الــذي هــو مسرح صراعهما
الوجودي.
ّ
نظريًا فهم تاريخ
الواقع أنه يستحيل
ال ـش ـعــب الـفـلـسـطـيـنــي م ـنــذ نـهــايــات

الـقــرن الـتــاســع عشر إلــى الـيــوم دون
تحليل كلي يأخذ فــي اإلعتبار ذلك
التداخل بني منظومتي هيمنة أحكم
ت ـشــاب ـك ـه ـمــا امل ــوض ــوع ــي وال ـف ـع ـلــي
السيطرة على مصائر الفلسطينيني
ومآالتهم  -وما زال  :-منظومة الغزو
الصهيوني  -والحقًا دولة اإلحتالل
اإلســرائ ـي ـلــي  ،-ومـنـظــومــة الهيمنة
ّ
اليمينية عـبــر مــراحــل
الفلسطينية
تشكلها املختلفة.
ال ـ ـغـ ــزو ال ـص ـه ـي ــون ــي ف ـ ــرض إي ـقــاعــا
ش ــدي ــد ال ـس ـل ـبـ ّـيــة ال ي ـ ــزال قــائ ـمــا كل
ل ـح ـظ ــة ع ـل ــى مـ ـس ــار ت ـش ـك ــل وص ـيــغ
ع ـي ــش ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن ل ـي ــس تـحــت
االحتالل املباشر فحسب ،بل وكذلك
في املنافي ومعازل اللجوء.
ل ـكــن م ــأس ــاة الـفـلـسـطـيـنـيــن األك ـبــر
ك ــان ــت ف ــي نـخـبـتـهــم الـيـمـيـنـ ّـيــة ذات
النفس البطركي البغيض التي تولت
ـ ـ بفضل تعاونها الوثيق مع منظومة
هيمنة االحتالل وتشكيالت الهيمنة
امل ــوازي ــة فــي الـ ــدول الـعــربـ ّـيــة ـ ـ ـ إدارة
الـ ـص ــراع اإلس ــرائ ـي ـل ــي الـفـلـسـطـيـنــي
وتــوج ـي ـهــه إل ــى م ــراف ــئ آم ـنــة تحقق
غــايــات االحـتــال مــع الـحـفــاظ بشكل
أو آخـ ــر ع ـلــى م ـصــال ـح ـهــا الـطـبـقـ ّـيــة
الضيقة.
م ـن ـظ ــوم ــة ال ـه ـي ـم ـن ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة
هـ ـ ـ ــذه بـ ـنـ ـي ــت ع ـ ـلـ ــى أسـ ـ ـ ـ ــاس ط ـب ـقــي
ّ
استمرارية
محض ،ووظفت لضمان
س ـي ـط ــرت ـه ــا كـ ــل ت ــرس ــان ــة امل ـفــاه ـيــم
ال ـشــوف ـي ـنـ ّـيــة واألف ـ ـكـ ــار األس ـط ـ ّ
ـوري ــة
وال ـت ــاب ــوه ــات امل ـق ـ ّـدس ــة ف ــي الـثـقــافــة
ال ـع ــرب ـي ــة ل ـت ـل ـعــب أدوارًا ال تـنـســى
ف ــي ت ــروي ــض الـشـعـبــي الفلسطيني
وتمكني مشروع االحتالل ومحاربة
الـعـمــل امل ـق ــاوم ،بينما قـ ّـدمــت أدوات
ّ
القمعية التي وفرها الجانب
السلطة
اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـلـ ــي م ـ ــن جـ ـي ــش وش ــرط ــة
واستخبارات ونـظــام سجون وقمع
جـ ـس ــدي واقـ ـتـ ـص ــادي واج ـت ـم ــاع ــي،

َّ
ّ
القسرية عندما تكون
عدة السيطرة
ّ
ال ـق ـيــادة «ال ـشــرعــيــة» للفلسطينيني
غ ـيــر كــاف ـيــة ل ـتــأمــن الـ ـه ــدوء الـ ــازم
ل ـت ـمــريــر امل ـ ـشـ ــروع ال ـص ـه ـيــونــي فــي
املنطقة.
بــدأ هــذا الـتـعــاون بــن فكي الهيمنة
ّ
القضية
في وقت جد مبكر من تاريخ
ّ
الفلسطينية عبر استقطاب الوكالة
الـيـهـ ّ
ـوديــة رم ــوز اإلق ـطــاع وزعــامــات
الـ ـعـ ـش ــائ ــر ورج ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ــدي ـ ــن ون ـ ـ ــواة
ّ
ّ
الفلسطينية للعمل في
البرجوازية
خدمتها بطرق مختلفة ،.وبطوالت
اليمني الفلسطيني في إفشال الثورة
الفلسطينية الكبرى  1936معروفة.
والح ـقــا ت ـعــاون الـيـمــن الفلسطيني
ف ــي الـضـفــة ال ـغــربـ ّـيــة بـعــد  1948مع
األردنيني في تنظيم شؤون الهيمنة
املــؤقـتــة عـلــى مــا تـبـقــى مــن فلسطني
وتآمرت نخبته مع نظام امللك حسني
عـلــى دف ــن م ـش ــروع ق ـيــام جـمـهـ ّ
ـوريــة
ّ
فلسطينية مستقلة في مواجهة دولة
االحتالل ،وهي ما زالت مستمرة في

أفكاره صارت ّ
سردية
أمينة لنضال هذا الشعب
هذا الدور إلى اآلن مع تغير األسماء
واملعطيات واملهمات .لكن تأثير تلك
الـنـخـبــة املـحـلـ ّـيــة املـحــافـظــة القديمة
ب ـق ــي مـ ـحـ ـص ــورًا ف ــي نـ ـط ــاق ال ـض ـفــة
ّ
الغربية مقابل صعود نخبة بديلة
ّ
من البرجوازية الناشئة في املنافي
الـفـلـسـطـيـنـ ّـيــة أو م ــن الـ ـك ــوادر الـتــي
نجحت في تحقيق نــوع من صعود
طبقي مــن خــال االلتحاق بوظائف
مـجــزيــة ـ نـسـبـ ّـيــا  -فــي دول الخليج
العربي.
دفعت إسرائيل وأنظمة الهيمنة في

ال ــدول الـعــربـ ّـيــة امل ـجــاورة لفلسطني
ب ــاتـ ـج ــاه ت ـم ـكــن ق ـ ـيـ ــادات مـ ــن ه ــذه
الطبقة لتزعم الفلسطينيني بالنظر
إلــى الجموح الثوري املتصاعد في
أجـ ــواء الــاج ـئــن وظ ـه ــور مـقــدمــات
ع ـل ــى األرض ل ـب ـن ــاء وعـ ــي ي ـس ــاري
بـ ـيـ ـنـ ـه ــم يـ ـ ـق ـ ــدم م ـ ـقـ ــاربـ ــة م ـخ ـت ـل ـفــة
ّ
العربية
لـلـصــراع .لــم تـكــن األنـظـمــة
ب ـ ــوارد ف ـتــح ه ــذا ال ـب ــاب ل ـيــس فقط
إخ ــاص ــا م ـن ـهــا مل ـص ــال ــح املـ ـش ــروع
الصهيوني ،لكن أساسًا ملنع انتقال
نـمــوذج الـفــدائــي امل ـقــاوم إلــى أجــواء
شعوبهم الخانعة.
ه ـك ــذا ال ـت ـقــت م ـصــالــح ك ــل األط ـ ــراف
املهيمنة عـلــى تــرفـيــع حــركــة «فـتــح»
ال ـي ـم ـي ـن ـ ّـي ــة عـ ـل ــى ح ـ ـسـ ــاب ال ـج ـب ـهــة
ّ
الشعبية ،وتولى نظام عبد الناصر
ـ ـ الـشـعـبــوي امل ـع ــادي ب ـشــدة لليسار
 ت ـس ـل ـيــم ي ــاس ــر ع ــرف ــات شـخـصـ ّـيــامـقــالـيــد تـمـثـيــل الـفـلـسـطـيـنـيــن عبر
م ــا ع ــرف وق ـت ـهــا بـمـنـظـمــة الـتـحــريــر
ّ
الفلسطينية .كان ذلك في عام 1969
وه ــو ال ـع ــام الـ ــذي كـشــف فـيــه نــاجــي
العلي عن «حنظلة» ،الرمز النقيض
ل ـكــل م ــا يـمـثـلــه يــاســر ع ــرف ــات كــرمــز
لـغـلـبــة مـنـظــومــة الـهـيـمـنــة الــرجـعـ ّـيــة
ّ
العربية
الفلسطينية بتشبيكاتها
ّ
والعبرية على مصير الفلسطينيني.
ّ
العلي ـ املثقف الطالع من عمق الطبقة
ّ
ّ
الفلسطينية ـ بذكائه الحاد
الشعبية
ّ
وانحيازه السياسي الحاسم ،تحول
ف ــي ج ــرع ــات وع ــي يــومـ ّـيــة يـنـشــرهــا
على شكل كــاريـكــاتــورات ،إلــى ناطق
شـبــه وح ـيــد بــاســم تـلــك الـطـبـقــة في
م ــواج ـه ــة ت ـقــاطــع هـيـمـنــة االح ـت ــال
ّ
الفلسطينية
اإلســرائـيـلــي والـنـخـبــة
ّ
اليمينية.
النقد الذي كان يقدمه العلي من خالل
عدد محدود نسبيًا من الشخصيات
ال ـ ـكـ ــاري ـ ـكـ ــاتـ ـ ّ
ـوريـ ــة ،ع ـك ـس ــت طـبـيـعــة
صـ ــراع الـهـيـمـنــة الـ ــذي ك ــان يعيشه

الـفـلـسـطـيـنـيــون :حـنـظـلــة  -ال ــوع ــي -
الغاضب دومًا ،و«الزملة» الفلسطيني
العادي الفقير واملحاصر ،وفاطمة –
فلسطني ،مقابل املرأة البشعة – طبقة
البرجوازية ،والجندي اإلسرائيلي –
رمــز االحـتــال – ثــم وأســاســا نماذج
عــدة من الشخصيات ذات املؤخرات
املنتفخة التي تمثل رمــوز الرجعية
ّ
والعربية .وحتى عندما
الفلسطينية
ّ
ي ـصــدف أن تـظـهــر شـخـصــيــة أخ ــرى
ك ــامل ـس ـي ــح ،أو ي ــاس ــر عـ ــرفـ ــات ،فـهــي
تنتمي تلقائيًا ـ وفق الرسم ـ إلى أحد
طرفي النزاع.
حاول كثيرون نصح العلي بتخفيف
ان ـت ـقــاداتــه لـعــرفــات وس ـيــاســاتــه ،بل
وهو أبعد من الكويت وهاجر الحقًا
إل ـ ــى لـ ـن ــدن ح ـي ــث ق ـت ــل ب ـس ـب ــب تـلــك
ال ـت ـهــديــدات وامل ـضــاي ـقــات ال ـتــي كــان
يـتـعــرض لـهــا م ــن قـبــل أزالم اليمني
الـفـلـسـطـيـنــي .ل ـكــن نــاجــي ال ـع ـلــي لم
يكن ليكون غير ناجي العلي .وهكذا
بدل من أن يهدأ ،زاد انفعاله ال سيما
بعد  .1982وحـتــى حنظلة نفسه لم
يعد بعدها يكتفي بالوقوف ويديه
خـ ـل ــف ظ ـ ـهـ ــره ،بـ ــل حـ ـم ــل الـ ـحـ ـج ــارة
وأل ـقــاهــا عـلــى اإلســرائـيـلـيــن وذوي
املــؤخــرات املنتفخة على حــد ســواء،
وارت ـ ـ ـف ـ ـ ـعـ ـ ــت ل ـ ـه ـ ـجـ ــة ن ـ ـ ـقـ ـ ــده ل ـل ـن ـه ــج
ال ـع ــرف ــات ــي االس ـت ـس ــام ــي وال ـف ـســاد
الــذي قامت عليه منظومته إلــى حد
الصراحة املباشرة على نحو لم يعد
يمكن التعايش معه.
كان العلي ـ النبي ـ ـ يعلم منذ اليوم
األول أن ــه س ـيــدفــع ث ـمــن أفـ ـك ــاره من
ح ـي ــات ــه ذات ـ ـهـ ــا .م ـن ــذ ال ـب ـي ــان األول
ل ـح ـن ـظ ـلــة ع ـ ــام  ،1969ك ـ ــان يـعـيــش
ايــامــا مــن زمــن مستعار يـعــرف أنها
ستنتهي قريبًا .وهـكــذا كــان .حــاول
ك ـ ـث ـ ـيـ ــرون إلـ ـ ـص ـ ــاق ت ـه ـم ــة ت ـص ـف ـيــة
ال ـ ـع ـ ـلـ ــي ب ـ ــامل ـ ــوس ـ ــاد اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـلـ ــي.
فــال ـع ـقــل ال ـع ــرب ــي ال ـ ـسـ ــاذج ل ــم يـكــن
ليتقبل فكرة أن ياسر عرفات  -رمز
ال ـن ـض ــال ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي ك ـم ــا كــرســه
إع ـ ـ ــام ال ـه ـي ـم ـنــة  -ي ـم ـك ــن أن يـقـتــل
ذلــك الــولــد املـشــاغــب ،فــأحــال التهمة
للعدو الرسمي .ليس ذلك صحيحًا
م ـط ـل ـق ــا .ك ـ ــان ن ــاج ــي ال ـع ـل ــي وح ــده
ف ــي ذل ـ ــك ال ــوق ــت ن ـق ـي ـضــا لـلـهـيـمـنــة
ّ
الفلسطينية املتشابكة مــع هيمنة
االحتالل .حنظلة الرمز كان الشوكة
ف ـ ــي م ـ ــؤخ ـ ــرة ع ـ ــرف ـ ــات ال ـ ـتـ ــي ت ـقــض
مضجعه كل ّ يــوم وليلة .و«فاطمة»
كبوصلة تـكــذب فــي الصباح كــل ما
قاله عرفات في املساء .كان «الزملة»
ع ـلــى وشـ ــك ال ـت ـم ــرد وك ـس ــر هيمنة
ّ
الرجعية الذين تكيفوا
أزالم املنظمة
ّ
لـيـصـبـحــوا ال ـيــوم سـلـطــة دايـتــونــيــة
رام الـلــه .حتى املسيح املصلوب مد
بـيــده ليلقي بحجر عـلــى االح ـتــال.
لــم يكن ممكنًا أن تتعايش سـ ّ
ـرديــة
ّ
سردية الرمز
الرمز ناجي العلي مع
ياسر عرفات .كان ال ّ
بد من أن يطلق
«الختيار» النار على نقيضه ليقتله.
ّ
ل ــم ي ـكــن ال ـخ ـت ـيــار ل ـي ــدرك وق ـت ـهــا أن
نــاجــي العلي ال يـمــوت ،وأن تغييب
ج ـس ــده كـ ــان اس ـت ـح ـقــاقــا ال ب ــد منه
الن ـت ـص ــار س ــردي ـت ــه ال ـن ـه ــائ ــي عـلــى
ح ـســاب س ـ ّ
ـردي ــة مـنـظــومــة الهيمنة
ّ
الفلسطينية ورم ــزه ــا املـتـهــالــك في
مبنى مقاطعته الهزيلة على ناصية
شارع التنسيق األمني مع االحتالل.
ح ـن ـظ ـلــة  -الـ ـ ــذي ه ــو ن ــاج ــي ال ـع ـلــي
ذاتـ ــه  -ص ــار أي ـقــونــة الفلسطينيني
والـ ـث ــوري ــن ع ـب ــر الـ ـع ــال ــم ،وأفـ ـك ــاره
صـ ـ ـ ـ ــارت س ـ ـ ـ ّ
ـردي ـ ـ ــة أم ـ ـي ـ ـنـ ــة ل ـن ـض ــال
هـ ــذا ال ـش ـعــب ال ي ـم ـكــن مل ـ ــؤرخ عــاقــل
تـجــاهـلـهــا ،وأداؤه ال ـث ــوري سيبقى
ً
أم ــا لكل منا بــإمـكــان وج ــود مثقف
عربي ـ غير جديد  -يقول ال في وجه
«الهيمنة».
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ّ
عين المخيم التي ال تنام
عبدالرحمن جاسم
ـوام ،وب ـعــد اسـتـشـهــاد ناجي
قـبــل أعـ ـ ـ ٍ
العلي فــي لـنــدن ،نحت شــربــل فــارس
ً
ت ـم ـث ــاال ل ـل ــراح ــل (مـ ــن ال ـفــاي ـبــرغــاس
والبوليستر واملـعــدن) ووضـعــه على
مــدخــل مـخـ ّـيــم عــن الـحـلــوة الشمالي
(فـ ــي الـ ـش ــارع ال ـت ـح ـتــانــي ت ـح ــدي ـدًا)؛
ـان شـهـيــد اعـتـبــر
بــاع ـتّـبــاره أث ـ ـرًا ل ـ ّف ـنـ ٍ
األول واألخ ـ ـيـ ــر حـتــى
امل ـخ ــي ــم ب ـي ـتــه
ع ـ ــودت ـ ــه إل ـ ـ ــى ق ــريـ ـت ــه ال ـ ـش ـ ـجـ ــرة فــي
فـلـسـطــن .لــم ي ــدم الـتـمـثــال ألك ـثــر من
أش ـهــر .أطـلــق ال ـنــار عليه (نـعــم أطلق
النار أسفل عني التمثال) ثم سحل في
الشارع ،أعاده أحباء ناجي إلى مكانه
بعد إصالحه ،إال أنه سرعان ما عاد
ّ
املخيم يكره ناجي؟
واختفى .هل كان
حـلــوة من
ـ
ل
ا
ـن
ـ
ع
ـي
ـ
ف
ي ـعــرف الـجـمـيــع
ّ
هــو نــاجــي الـعـلــي وم ــاذا يـمــثــل .لذلك
ال يمكن ألحـ ٍـد أن يكرهه .فقط أولئك
املتلمقون ألصحاب ّالنفوذ والسلطة
يكرهونه ،ألنه لم يوفرهم أبـدًا .لذلك
ّ
ح ـ ــدث مـ ــا ح ـ ــدث ل ـل ـت ـم ـثــال (رغ ـ ــم أن
جماعات «تكفيرية» اتهمت باألمر).
ً ٍ
مــرة أسـ ّـر ناجي ألحــد أصدقائه بأنه
ضاق به الحال من أحد «املستزملني»
ّ
املخيم .أشار عليه صديقه
الكبار في
ّ
ب ـ ــأن ي ـت ـح ــدث م ــع أب ـ ــو ف ـ ــان أو أب ــو
ّ
عــان (مــن الــزعـمــاء املحليني فــي تلك
املرحلة) .رد ناجي الغاضب السريع
كـعــادتــه كــان ال ـجــواب الـشــافــي« :بــدك
يــانــي أش ـحــد م ــن هـ ــدول؟ ي ــا وي ـلــي».
ن ـ ــاج ـ ــي ذهـ ـ ـ ــب إلـ ـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ــك املـ ـسـ ـت ــزل ــم
وواجهه؛ ومن الواضح أنه لم يحدث
لـ ـلـ ـك ــاريـ ـك ــات ــوريـ ـس ــت ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي
األش ـ ـهـ ــر أي شـ ـ ـ ــيء .لـ ــم يـ ـك ــن ن ــاج ــي
ل ـي ـه ــادن أو ي ـم ــرر أو ح ـتــى يـســامــح

ً
ف ــي ح ـي ــات ــه .مـ ـ ــرة أس ـ ــر ل ـن ــا ال ـشــاعــر
الفلسطيني الكبير عز الدين املناصرة
بأنه وأصــدقــاء مشتركني بينه وبني
ّ
ناجي ،عرفوا بأن األخير كان مدعوًا
إلى العشاء عند الرئيس الفلسطيني
ال ــراح ــل أبــوعـ ّـمــار ،ف ـق ــرروا ممازحته
ّ
بأن يمثلوا عليه بأنه «خــان» أفكاره
وب ـ ــاع ن ـف ـســه ل ـل ـس ـل ـطــة .ل ــذل ــك ،بـ ــدأوا
بــال ـخــروج ح ــال وصــولــه إل ــى املقهى
الذي يجلسون فيه ،فاستشاط غضبًا
وبــدأ بالصراخ فيهم ،بأنه لن يخون
«املخيم» الذي أتى منه ،وبأنه سيبقى
ن ــاج ــي ال ـع ـلــي ذا ال ـبــوص ـلــة امل ـح ــددة
ال ــواض ـح ــة .خ ــرج ن ــاج ــي م ــن املـخـ ّـيــم
ّ
ّ
املخيم لم
وتغرب عربيًا وغربيًا ،لكن

فاطمة كانت تشبه أي امراة
ّ
المخيم
فلسطينية من
يخرج من ناجي يومًا .بالعكس ،كان
ّ
كثير من
املخيم من
يوم أقرب إلى
كل ٍ
ٍ
«زعـمــاء» ّادعــوا يومًا بسلطتهم على
القضية الفلسطينية .عاش ناجي 51
ـره»
عــامــا (تـقــريـبــا) ،اه ـتــدى إل ــى «أث ـيـ ّ ً
مقدمة
حنظلة ًفــي عــام  ،1969وكتب
م ــدهـ ـش ــة تـ ـش ــرح قـ ــدومـ ــه .ك ـ ــان ك ــأي
رس ــام «كــومـيـكــس» ي ـقـ ّـدم شخصيته
«الـ ـبـ ـط ــولـ ـي ــة» ل ــآخ ــري ــن كـ ــي ت ـك ــون
«رمزًا» له ولهم .كان حنظلة يقول ما
ال يستطيع ناجي قــولــه ،ويحكي ما
يخشى الرسام البوح به .كان حنظلة
شبيهًا بـ ـ «ال ــرج ــل ال ــوط ــواط» لبوب
كاين وبيل فينغر ،و«كابنت أميركا»
لـسـتــان ل ــي ،و«ت ـ ــان تـ ــان» لـهـيــرجـيــه؛
فـكـمــا كــانــت ه ــذه الـشـخـصـيــات رم ـزًا

ألمـيــركــا وفــرن ـســا؛ ك ــان حنظلة رم ـزًا
لـفـلـسـطــن ولـلـمـخـيـمــات .ك ــان مــؤثـرًا
إل ـ ــى ه ـ ــذا ال ـ ـحـ ــد :ش ــدي ــد االل ـت ـص ــاق
بــالـنــاس الــذيــن يشبههم ويحادثهم
ّ
طفل يمكن
ويتحدث عنهم .يشبه أي ّ ٍ
مـشــاهــدتــه ف ــي أزق ــة امل ـخــيــم الضيقة
(الـشـعــر القصير للغاية ال ــذي كانت
«تفرضه» مدارس الوكالة /األونــروا؛
ّ
ارتديناها
الثياب ّاملمزقة التي لطاملا
ّ
فــي األزق ـ ــة وخـصــوصــا تـلــك املــرقـعــة؛
وأخ ـي ـرًا ع ــدم ان ـت ـعــال ح ـ ــذاء) .فاطمة
ومـحـمــد وال ـفــدائــي وأب ــو ال ـلــوز وأبــو
الـ ـهـ ـم ــم الـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــات األخـ ـ ـ ـ ــرى مـ ًـن
رس ــوم ًــات ــه ك ــان ــت ت ـن ـضــح «م ـح ـل ـيــة»
وعاملية في الوقت ذاته .فاطمة كانت
ّ
املخيم
تشبه أي امراة فلسطينية من
أي
في
الفقيرة
(وأي امرأة من األحياء
ٍ
من املدن العربية) ،وكذا كان الفدائي
ومحمد؛ فيما أبــو اللوز وأبــو الهمم
بكروشهم الكبيرة وثيابهم الثمينة
ً
كانوا يقدمون صورة عن «املتسلقني»
و«االن ـ ـت ـ ـهـ ــازيـ ــن» وحـ ـت ــى «امل ـث ـق ـفــن
ََ
زمان ومكان.
الكتبة» في أي
ٍ
م ــن ك ــان ي ـعــرف نــاجــي إبـ ــان حـيــاتــه،
ي ـعــرف ك ــم ك ــان حـنـيـنــه ك ـب ـي ـرًا ألهـلــه
وأص ــدق ــائ ــه ف ــي مـخـ ّـيــم ع ــن الـحـلــوة.
ّ
باملخيم وأه ـلــه .كم
يـعــرف كــم ارتـبــط
كان عني الحلوة يعني له حني ترك كل
ـيء في بيروت خلفه إبــان اجتياح
شـ ٍ
عــام  1982وذهــب إلــى ّ
مخيمه وخرج
َّ
منه بأعجوبة بعدما ظن زمــاؤه في
الرحلة بأنه قد استشهد .اليوم؛ يقبع
ّ
مخيم عني الحلوة تحت النيران من
ّ
ّ
جديد؛ تتغير مسميات القتلة ،وحده
حنظلة ال يــزال ينظر إلــى ما يحدث،
ويـنـظــر ص ــوب فـلـسـطــن ف ــي انـتـظــار
عودته ،ال أكثر وال أقل.

هناك من سيواصل الطريق
طارق حمدان
بينما كانت الرصاصة تقطع الطريق
م ــن فــوهــة امل ـس ــدس إل ــى رأس نــاجــي
العلي ،كانت رصاصات أخرى تطلق
ع ـل ــى م ـ ـشـ ــروع تـ ـح ــرر وط ـ ـنـ ــي ،عـلــى
فـلـسـطــن ال ـتــاري ـخ ـيــة وع ـل ــى مــايــن
الفلسطينيني خ ــارج الــوطــن املحتل
وداخ ـ ـلـ ــه .ف ــي واح ـ ـ ــدة م ــن رس ــوم ــات
العلي ،يظهر أحد اإلسرائيليني وهو
يصلي «اللهم ثبت شرعيتهم وأكثر
مــن قــادتـهــم واج ـعــل زعـمــاء هــم بعدد
املستوطنات ..لنطمئن إلى األبد!».
ال ـ ــوع ـ ــي ،ه ـ ــو أخ ـ ـطـ ــر م ـ ــا يـ ـمـ ـك ــن أن
يـتـصــوره أي مستعمر أو أي سلطة
شمولية ،فاملطلوب إنسان خانع بال
وعي وال كرامة ،ووجود العلي لم يكن
في مصلحة أي من الالعبني وقتها،
ال االح ـ ـت ـ ــال وال بـ ـع ــض الـ ـقـ ـي ــادات
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة الـ ـت ــي ف ــرط ــت بــال ـحــق
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ــي ،وال حـ ـت ــى األن ـظ ـم ــة
ال ـعــرب ـيــة ال ـت ــي ك ـث ـي ـرًا م ــا لـعـبــت دور
امل ـ ـتـ ــواطـ ــئ .ك ـ ــان ي ــواج ـه ـه ــم جـمـيـعــا
ع ـ ــاري ـ ــا إال م ـ ــن أق ـ ــام ـ ــه وص ـف ـح ــات ــه
البيضاء ،وكان هذا كافيًا لزعزعتهم
ودب الــرعــب فــي قلوبهم .فنان يقلب
الـطــاولــة على الجميع ويــرحــل قــادرًا
ع ـل ــى م ـط ــاردت ـه ــم ح ـت ــى ب ـع ــد ثــاثــة
عقود على رحيله.
ك ـ ــان ـ ــت م ـه ـم ـت ــه أن يـ ـ ـ ــرى ع ـي ــوب ـن ــا،
كفلسطينيني وعـ ــرب ،مـهـنـتــه النقد
وهـ ــذه مـهـنــة صـعـبــة ف ــي مجتمعات
تخاف النقد وتحاربه وتشيطنه .نقد
البيت الفلسطيني السياسي وحتى
الثقافي كان من أولوياته .لطاملا فضح
الزيف والفساد ،ووضع العراقيل أمام
ال ـصــورة الـتــي كــانــت تــريــد ايصالها

ال ـن ـخــب الـسـيــاسـيــة (امل ـع ـصــومــة عن
ال ـخ ـط ــأ) أو ح ـتــى ال ـن ـخــب الـثـقــافـيــة
ال ـت ــي «ي ـح ــق ل ـش ــاع ــره ــا م ــا ال يـحــق
لغيره» .كان مرآتهم التي أجبرهم أن
يــروا فيها عيوبهم ،وهــذا كــان يكفي
ليخلق له الكثير من األعــداء .لم يكن
لديه آلهة وال رموز وال خطوط حمر،
ال يـ ـع ــرف س ـ ــوى خـ ــط أحـ ـم ــر وح ـيــد
هــو الـتـطـبـيــع وال ـحــديــث مــع املـحـتــل.
ك ــان ع ــدو األن ـظ ـمــة امل ـس ـي ـطــرة وتـلــك
الخانعة ،ضد املنظومة الفلسطينية
اآلخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذة م ـ ـعـ ــامل ـ ـهـ ــا ب ــالـ ـتـ ـشـ ـك ــل ف ــي
الثمانينيات ،وضد كل املؤسسات ما
دامت فاسدة وذات بوصلة معطوبة؛
كأناركي يقف وحيدًا في مواجهة من

ابن المخيم حافي القدمين
ال أحد تواجد في فلسطين كما
يتواجد فيها اآلن
تحولوا إلى سياسيني ورجال أعمال،
ومنتفعني على شكل موظفني وعمال
مياومة ،هو الناجي بكرامته ،خالفًا
للناجني بالسلطة واملــال .كان يخاف
املال وينظر إليه كمفسدة تحرفه عن
طريق النضال .لم يفكر يومًا بسلطة
وال بأضواء ،الفنان الذي شغل العالم
العربي قاطبة ،قلما نجد له حوارات
ف ــي ج ــرائ ــد أو لـ ـق ــاءات مـ ـص ــورة ،إذ
كـ ــان ي ـع ـيــش مل ـه ـمــة واح ـ ـ ــدة مـتـمـثـلــة
فــي مـقــاومــة املحتل وفـضــح الضعف
والـعـهــر الـسـيــاســي ال ــذي لـطــاملــا كــان
أداة لذاك املحتل.
لهذا نجده اآلن حاضرًا في كل شوارع

فلسطني ،ابن املخيم حافي القدمني ال
أحد تواجد في فلسطني كما يتواجد
فيها اآلن؛ أيقونة للكرامة واملقاومة ال
الخنوع واالستسالم.
مــن قـتــل نــاجــي الـعـلــي س ــؤال قــد يهم
عائلته ،وخــارج ذلك تتضاءل أهمية
ً
اإلجــابــة عليه .ال يهم فعال أن نعرف
مــن قتل نــاجــي العلي بالتحديد ،أو
تـفـصـيــل ُإل ــى م ــن تـنـتـمــي الــرصــاصــة
الغادرة ،قتل الفنان من الخلف حاله
كحال شعب بأكمله ما زال يقتل من
الخلف منذ أكثر من  ٧٠عامًا بأدوات
وج ـه ــات مختلفة كـلـنــا يـعــرفـهــا .من
استهدف ناجي العلي كان يستهدف
ال ــوع ــي الـفـلـسـطـيـنــي وال ـع ــرب ــي .لكن
هــذا الــوعــي الــذي حــورب بالرصاص
واملؤسسات على مدى عقود سيبقى
ق ــادرًا عـلــى مـفــاجــأة خـصــومــه دائـمــا،
س ـت ـنــدلــع االن ـت ـف ــاض ــة الـفـلـسـطـيـنـيــة
األولـ ـ ـ ـ ـ ــى ب ـ ـعـ ــد بـ ـضـ ـع ــة أشـ ـ ـه ـ ــر ع ـلــى
اغ ـت ـي ــال ــه ،ق ـب ــل أن ت ـخ ـمــدهــا ك ــروش
لـطــاملــا ظ ـهــرت فــي رس ــوم ــات الـفـنــان،
ذاتها الـكــروش التي ما زالــت تتحكم
حتى اآلن بمصير شعب تم تشريده
وسرقة أرضه .لكن هذا الوعي سيظل
يـطــاردهــم ،نصادفه كــل يــوم فــي أزقــة
وشـ ـ ـ ــوارع ال ــوط ــن امل ـح ـت ــل ،ش ـهــدنــاه
الـشـهــر املــاضــي فــي ســاحــات الـقــدس
«ي ــدق س ــاري علم فلسطني فــي تــراب
ً
الوطن» متمثال بجيل جديد يرفض
الـهــزيـمــة و«ال ـح ـلــول الـسـلـمـيــة» التي
ّ
وضيعت الحقوق.
طحنت الـكــرامــات
جيل كان للتو قد دخل العالم فاتحًا
أع ـي ـنــه ال ـح ـم ــراء ع ـلــى ح ــدي ــد يـحــرث
السماوات واألرض؛ بينما كان العلي
يرقد فــي مشفاه فــي لندن واثـقــا بأن
«هناك من سيواصل الطريق».

ً
رسوم غير منشورة لناجي العليّ ،
خصت بها عائلة الشهيد ،مشكورة ،جريدة «األخبار»
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ّ
السكك الحديدية السرية

صفحات اإلبداع من تنسيق:
أحالم الطاهر

*

ماريون بويهم
«مخمل»
()2016

رواية
كولسون
وايتهيد
تقديم
أحمد
العلي
ترجمة
سماح
جعفر

ُ
كورا ،عبدة تعمل في مزرعة قطن خالل
ّ
األهلية
الفترة التي سبقت نشوب الحرب
األم ـي ــرك ـ ّـي ــة ف ــي الـ ـق ــرن ال ـث ــام ــن عـشــر.
ً
ّ
جحيمية،
يعيش الـعـبـيــد وقـتـهــا ح ـيــاة
غ ـيــر أن كـ ــورا وجـ ــدت ف ــي حـيــاتـهــا ما
هو أشـ ّـد صعوبة؛ فهي لم تكن منبوذة
فحسب من قبل ِالبيض ،بل أيضًا من
قـ َـبــل إخــوانـهــا األفــريـقـ ّـيــنّ ،
ألن والدتها
ِ
ّ
هـ َ
ـربــت مــن املــزرعــة مــن دون أن يتمكن
ّ
صيادو العبيد من إعادتها ،وهــذا ُحلم
ّ
ّ
كـ ــل ع ـب ـ ٍـد دون اس ـت ـث ـن ــاء .ي ـن ـضــم إلــى
املزرعة سيزر ،العبد الذي اصطادوه في
فرجينياُ ،فيعجب بكورا ُويخبرها عن
ـديــة الـسـ ّ
السكك الـحــديـ ّ
أمــر ّ
ـريــة :مهارب
ُ
ت ـح ــت األرض ال يـ ـع ــرف م ــن حـفــرهــا
ّ
َ
البدائية
ومن سعى إلى جلب القاطرات
إليها ،وال يعرف ِالبيض األعــداء طريقًا
إليها وأيــن تقع ،فاملداخل إليها ّ
مخبأة
ومـمـ ّـوهــة .غير أن سـيــزر ،الــذي يعرض
ّ
عـلــى ك ــورا ال ـهــرب نـحــو الــش ـمــال ،حيث
يعيش الـ ّـســود أح ــرارًا ،يعرف شخصًا
ّ
يــدلــه عـلــى أح ــد امل ــداخ ــل ،فـتــأخــذ حياة
كورا دربًا لم ّ
تتخيلها.
ُي ـع ــال ــج الـ ــروائـ ــي األمـ ـي ــرك ــي كــول ـســون
وايتهيد ( )1969فــي هــذه الــروايــة التي
ص ــدرت ع ــام  ،2016مـســألــة الـعـبـ ّ
ـوديــة
ُّ
ُ
وال ــظ ـل ــم األسـ ـ ــود  -األس ـ ـ ــود ،وال ــخ ــدع ــة
األميركية بشأن املساواة بني املواطنني
مـ ـن ــذ إع ـ ـ ــان االس ـ ـت ـ ـقـ ــال األمـ ـي ــرك ــي.
ّ
ورغ ــم كتابته الـسـ ّ
ـرديــة املتشظية التي
تشبه الـلـقـطــات املتتابعة الـتــي يضطرّ
معها ال ـقــارئ إلــى إع ــادة ال ـقــراءة دومــا،
ال الركض مع السرد حتى النهاية ،فإن
ّ
املرجو منه في
أسلوبه هذا يترك التأثير
نفس القارئ وخياله :الحياة ليست نهرًا

جاريًا سلسًا ،بل هي مليئة ّ
بالسخام
والتراب واملستنقعات ،وخطوات الهرب
ّإما إلى املشنقة ،أو الشمس.

الفصل األول
ـرح فيها
ف ــي امل ـ ــرة األولـ ـ ــى ال ـت ــي اقـ ـت ـ ّ
سيزر على كورا الهرب نحو الشمال،
أجابت بالنفي.
ك ــان ه ــذا حــديــث جـ ّـدت ـهــا« :أج ـ ــاري».
لــم تشاهد ج ـ ّـدة ك ــورا املحيط مطلقًا
قبل تلك الظهيرة املشرقة فــي ميناء
عويده ،حيث كــان املــاء يلتمع وقتها
في زنزانة الحصن .كانوا يوضعون
ُ
داخـ ــل ال ــزن ــزان ــة حـتــى تـصــل الـ ّـســفــن.
اختطف مهاجمو داهوميان الرجال
ً
أوال ،ثم عــادوا إلى قريتها في الليلة
الـ ـت ــالـ ـي ــة ألجـ ـ ــل الـ ـنـ ـس ــاء واألطـ ـ ـف ـ ــال،
اص ـط ـح ـبــوهــم ن ـحــو ال ـب ـحــر مـكـبـلــن
بسالسل تصل كل اثنني معًا .اعتقدت
أج ـ ـ ـ ــاري ،ب ـي ـن ـمــا تـ ـح ــدق ف ــي امل ــدخ ــل
األس ـ ـ ـ ـ ــود ،أن ـ ـهـ ــا سـ ـ ــوف ت ـج ـت ـم ــع مــع
وال ــده ــا ،ه ـنــاك ف ــي ال ـظ ــام .أخـبــرهــا
ال ـ ـنـ ــاجـ ــون مـ ــن ق ــري ـت ـه ــا أنـ ـ ــه ع ـنــدمــا
فشل والدها في الحفاظ على وتيرة
امل ـس ـيــرة ال ـطــوي ـلــة ،أوق ــد املـهــاجـمــون
ال ـنــار فــي رأس ــه وتــركــوا جـســده على
الـطــريــق .أمــا والــدتـهــا فقد ماتت قبل
سنوات.
ب ـي ـعــت جـ ــدة ك ـ ــورا عـ ــدة م ـ ــرات خــال
ـادلـهــا
الــرح ـلــة إل ــى ال ـح ـصــن ،وت ــم تـبـ
َ ْ
ب ــن ت ـج ــار ال ـ َـرق ـي ــق لـتـعـمــل ف ــي نــظــم
الـ ـ ـ ـ ـ َـو َدع والـ ـ ــخـ ـ ـ َـرز .ك ـ ــان م ــن ال ـص ـعــب
م ـع ــرف ــة س ـع ــره ــا فـ ــي عـ ــويـ ــده ألن ـهــا
كــانــت ضـمــن عملية ش ــراء بالجملة،
ثـ ـم ــانـ ـي ــة وث ـ ـمـ ــانـ ــون ن ـف ـس ــا ب ـش ــري ــة
مقابل ستني صندوقًا من خمرة ُّ
الرم

والبارود ،وهو سعر تم االتفاق عليه
بـعــد م ـســاومــة قـيــاسـيــة ف ــي الـســاحــل
اإلن ـك ـل ـيــزي .أص ـح ــاب الـبـنـيــة الـقــويــة
مــن الــرجــال والـنـســوة ال ـق ــادرات على
اإلن ـجــاب سعرهم أعـلــى مــن األطـفــال،
مما يجعل الحساب الفردي صعبًا.
الـ ّـسـفـيـنــة «ن ــان ــي» كــانــت قــد انطلقت
من ليفربول ،وقد توقفت مرتني على
طـ ــول س ــاح ــل ال ــذه ــب .قـ ــام الـقـبـطــان
بـتـنـظـيــم مـشـتــريــاتــه م ــن الـعـبـيــد في
صفوف متعاقبة ،حتى ال يجد نفسه
ّ ً
ّ
متراصة ذات ثقافة
محمال بمجموعة
ُ
مشتركة فتقلقه .فـمــا مــن أح ــد يعلم
ّ
التمرد الــذي قــد يطبخه أســراه،
نــوع
ّ
ـان مـشـتــرك .كان
ـ
س
ـ
ل
ـ
ب
ـون
ـ
ث
ـد
ـ
ح
ـ
ت
ـ
ي
فهم
ٍ
هــذا هو امليناء األخير للسفينة قبل
عبورهم املحيط ُّاألطلسي .قام اثنان
مـ ــن الـ ـبـ ـح ــارة ال ــشـ ـق ــر بـ ـج ـ ّـر أج ـ ــاري
إل ــى الـسـفـيـنـ َـة وه ـمــا يـهـمـهـمــان .كــان
جلدهما أبيض مثل العظام.
هــواء االنتظار الضار ،كآبة الحبس،
وصراخ أولئك املكبلني دفعت أجاري
إل ــى ال ـج ـنــون .وبـسـبــب صـغــر سنها،
لـ ــم يـ ـك ــن م ـخ ـت ـط ـف ــوه ــا مـسـتـعـجـلــن
على إدخالها الـبــاد ،لكن ،في نهاية
امل ـط ــاف ،ق ــام بـعــض زمــائ ـهــم األكـثــر
حـنـكــة بـسـحـبـهــا م ــن ف ـتــرة االن ـت ـظــار
ال ـت ــي اس ـت ـم ــرت س ـتــة أس ــاب ـي ــع نحو
املـعـبــر .فقد حــاولــت االنـتـحــار مرتني
ـرة
خ ـ ـ ــال الـ ــرح ـ ـلـ ــة إل ـ ـ ــى أمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــا ،م ـ ً
بـتـجــويــع نفسها واألخ ـ ــرى مـحــاولــة
الـ ـغ ــرق .ت ـم ـكــن ال ـب ـح ــارة م ــن إح ـبــاط
محاولتيها فــي امل ــرت ــن ،كــانــوا على
درايـ ـ ــة بـمـخـطـطــات ومـ ـي ــول الـعـبـيــد.
لــم تكن أج ــاري قــد وصـلــت إلــى حافة
املــركــب الـ ُـعـلـيــا عـنــدمــا حــاولــت القفز
في املرة األولــى .كان باإلمكان تمييز

وقفتها املتكلفة ومـظـهــرهــا البائس
م ــن ب ــن آالف ال ـع ـب ـيــد .كــان ــت مـقـيــدة
مــن رأسـهــا إلــى أخـمــص قدميها ،من
رأسها إلى أخمص قدميها في بؤس
مــأســاوي .على الــرغــم مــن محاولتهم
البقاء معًا في أثناء املزاد العلني في
عويده ،فقد اشترى تجار برتغاليون
بــاقــي أفـ ــراد عــائـلـتـهــا فــأخــذوهــم من
البارجة «فيفيليا» ،البارجة التي بعد
رحيلهم بأربعة أشهر كانت تنجرف
على ُبعد عشرة أميال قبالة برمودا.
ف ـقــد ان ـت ـشــر ال ـط ــاع ــون ع ـلــى مـتـنـهــا،
وق ـ ّـررت السلطات إشـعــال الـنــار فيها
وم ـش ــاه ــدت ـه ــا ت ـت ـص ـ ّـدع وت ـ ـغـ ــرق .لــم
ت ـعــرف ج ــدة كـ ــورا شـيـئــا ع ــن مصير
ّ
تتخيل
البارجة .راحت طوال حياتها
أب ـن ـ َ
ـاء عـمــومـتـ ّهــا يـعـمـلــون م ــع س ــادة
ُ
صفقات
أسخياء في الشمال ،وتعقد
ٍ
حــول ـهــم ب ـش ــروط أك ـثــر تـســامـحــا من
ّ
ّ
تتضمنها هــيُ .ربما
الصفقات التي
يـنـسـجــون ،أو يـغــزلــون ،وال يقومون
ّ
بأعمال الحقول .في قصصها ،تمكن
إيـســاي وسـيــدو والـبـقـ ّـيــة بطريقة أو
ْ
بــأخــرى مــن شــراء صكوك ِعتقهم من
ً
ـاال ون ـس ــاءً
ال ـع ـب ـ ّ
ـودي ــة ،ف ـع ــاش ــوا رجـ ـ ـ
أحـ ــرارًا فــي مــديـنــة بنسلفانيا ،وهــو
املكان الذي سمعت اثنني من الرجال
البيض يتكلمون عنه ذات مــرة .تلك
األوهــام َ
منحت أجاري الراحة عندما
ّ
ك ــان ــت أع ـب ــاؤه ــا تـحــطـمـهــا إلـ ــى ألــف
قطعة.
ُ
املـ ـ ّـرة الـتــالـيــة ال ـتــي ت ـب ــاع فـيـهــا ج ـ ّـدة
ك ــورا ،كــانــت بعد قضائها شـهـرًا في
مـس ـتـشـفــى األمـ ـ ـ ــراض ال ــوب ـ َـائ ـ ّـي ــة فــي
ّ
األطباء
جزيرة سوليفان .ما إن َص ّدق
ع ـلــى أن ج ـ ـ ّـدة ك ـ ــورا وب ـق ـ ّـي ــة حـمــولــة
سـفـيـنــة ن ــان ــي خــال ـيــة م ــن األم ـ ــراض،
ً
حافال في ّ
السوق،
حتى شهدوا يومًا
م ـ ـ ـ ــزادًا كـ ـبـ ـيـ ـرًا ُّ ي ـج ـل ــب دائ ـ ـمـ ــا ح ـش ـدًا
ّ
متنوعًا من الشراة.
ت ــواف ــد ال ـت ـج ــار وال ـ ـ ـقـ ـ ــوادون م ــن كــل
مكان على الساحل في تشارلستون،
لـ ـلـ ـتـ ـحـ ـق ــق مـ ـ ـ ــن عـ ـ ـي ـ ــون ال ـ ـب ـ ـضـ ــائـ ــع
وم ـف ــاص ـل ـه ــا وأعـ ـم ــدتـ ـه ــا ال ـف ـق ــري ــة،
حــذريــن مــن االضـطــرابــات التناسلية
واآلالم األخـ ـ ـ ـ ــرى .كـ ـ ــان املـ ـش ــاه ــدون
ي ـم ـض ـغــون املـ ـح ــار ال ـ ـطـ ــازج والـ ـ ــذرة
الـســاخـنــة بينما يطلق بــائـعــو امل ــزاد
أصــوات ـهــم ف ــي الـ ـه ــواء .وق ــف العبيد
عــراة على املنصة .كانت هناك ّحرب
مـ ــزايـ ــدات ب ــن م ـج ـمــوعــة م ــن ُع ــش ــاق
األشانتي :أولئك األفارقة من أصحاب
ّ
ّ
الجيدة والعضالت املفتولة،
الساللة
ق ــام مــديــر م ـحــاجــر الـ َـحـ َـجــر الـجـيــريّ
ِ
بشراء حفنة من األطـفــال الــزنــوج في
صفقة مذهلة .رأت جـ ّـدة كــورا صبيًا

ص ـغ ـي ـرًا م ــن ال ـع ـب ـيــد ي ــأك ــل ال ـح ـلــوى
وتساءلت ّ
عما يضعه في فمه.
قبل غ ــروب الـشـمــس ،اشـتــراهــا وكيل
بمبلغ مئتني وستة وعشرين دوالرًا.
كــان بإمكانها أن تجلب سـعـرًا أكبر،
لـ ـك ــن ذلـ ـ ــك املـ ــوسـ ــم شـ ـه ــد وفـ ـ ـ ــرة فــي
ال ـف ـت ـي ــات الـ ـصـ ـغـ ـي ــرات .ك ــان ــت بــذلــة
الــوكـيــل مصنوعة مــن أكـثــر األقمشة
ال ـتــي رأت ـه ــا ب ـيــاضــا .بـيـنـمــا تــومــض
ع ـل ــى أص ــاب ـع ــه خ ــوات ــم ذات أح ـج ــار
ملونة .وعندما قرص ثدييها ملعرفة
ّ
م ــا إذا وص ـلــت س ــن ال ـب ـلــوغ ،شـعــرت
بمعدن الخواتم بــاردًا على بشرتها.
تـ ـ ّـم َو ْسـ ـمـ ـه ــا ،ل ـي ـســت ّأول مـ ـ ـ ّـرة ول ــن
ت ـكــون األخـ ـي ــرة ،وتـكـبـيـلـهــا خ ــال ما
تبقى مــن يــوم امل ــزاد .فــي تلك الليلة،
بــدأ العبيد مسيرتهم الطويلة نحو
الجنوب ،مكبلني خلف عربات ّ
التجار
ال ـتــي ت ـجـ ّـرهــا الـ ـ ــدوابّ .أمـ ــا الـ ّـسـفـيـنــة
ناني ،فكانت حينئذ في طريقها إلى
ّ
ل ـي ـفــربــولُ ،مـحـ ّـمـلــة بــالـ ُّـســكــر والـتـبــغ.
ّ
وك ــان هـنــاك عــدد أقــل مــن الــصــرخــات
في جوفها.
ّ
رب ـم ــا ت ـظ ــن أن جـ ــدة ك ـ ــورا مـلـعــونــة،
بـسـبــب بـيـعـهــا واس ـت ـبــدال ـهــا وإع ــادة
بيعها عدة مرات على مدى السنوات
القليلة التالية .دائمًا كانت الكوارث
ّ
ّ
املــذهـلــة ت ـحــل عـلــى ُم ــا ِك ـه ــا .سـ ّـيــدهــا

ّ ُ
األول خدع بواسطة رجل باعه جهازًا
ـف ال ـق ـط ــن أسـ ـ ــرع م ـ ّـرت ــن مــن
ل ـت ـ َن ـظ ـيـ ُ
َم ْحلج القطن .كانت الرسوم البيانية
مقنعةُ ،لكن في النهاية كانت أجاري
ً
ُمـلـكـ ّـيــة أخـ ــرى تـ ّـمــت تصفيتها بأمر
من القاضي .بيعت بمائتني وثمانية
عشر دوالرًا فــي تـبــادل ســريــع ،وجــاء
سـبــب االنـخـفــاض فــي الـسـعــر بسبب
َ
ـال ـ ٌـك آخــر
تـقـلـبــات ال ـس ــوق امل ـح ـلــي .م ـ ِ
مات بداء االستسقاء ،ثم قامت أرملته
ببيع ال ـع ـقــارات لجمع امل ــال مــن أجــل
ع ــودت ـه ــا إلـ ــى مــوط ـن ـهــا ف ــي أوروبـ ـ ـ ًـا.
قـضــت أجـ ــاري ثــاثــة أش ـهــر مـ ْـمـلــوكــة
ٍّ
ويلزي فقدها في نهاية املطاف
لرجل
هــي وثــاثــة عبيد آخــريــن واثـنــن من
َ
الـخـنــازيــر ج ـ ّـراء خـســارتــه فــي َجـ ْـولــة
ّ
وهلم جرا.
لعب بأوراق اللعب.
ٍ
ُ
كان سعرها متذبذبًا .لكن عندما تباع
ّ
مرات ّ
ّ
عدة مثلها ،فإن العالم يعلمك أن

تولي اهتمامًا أكثر وأكثر للتفاصيل.
ّ
ل ــذا ت ـعــلـ َـمــت أن تـتـكـيــف ب ـســرعــة مع
امل ـ ــزارع ال ـجــديــدة ال ـتــي تــؤخــذ إليها
ّ
ُ ّ َ
ِّ
ميز ُمحطمي الزنوج من
للعمل ،وأن ت
ُامل ـ ّـاك عن ّ
الرحيمني بهم ،والكسالى
ُ
ع ـ ــن املـ ـجـ ـتـ ـه ــدي ــن ،وامل ـ ـخ ـ ـبـ ــريـ ــن عــن
حافظي األســرارّ .
السادة والعشيقات
بدرجات مكرهم ،واألراضــي اململوكة
يائسة املستقبل عن الواعدة بالخير.
أح ـيــانــا ال يــريــد امل ــزارع ــون أك ـثــر من
ٌ
ح ـيــاة م ـتــواض ـعــة ،ل ـكــن ه ـنــاك رج ــال
ون ـس ـ ٌ
ـاء يــرغـبــون فــي ام ـتــاك الـعــالــم،
ّ
كـمــا لــو كــان الـعــالــم م ـجــرد مساحات
ّ
للزراعة ُيمكن امتالكها شيئًا فشيئًا.
مــائـتــان وثمانية وأرب ـعــون ومائتان
وس ـتــون ومــائ ـتــان وسـبـعــون دوالرًا.
أينما ذهبت وجدتهم يزرعون قصب
ّ
ال ـســكــر وال ـب ـقــولـ ّـيــات فـتـعـمــل مـعـهــم،
ْ
َ
بــاسـتـثـنــاء آخ ــر أس ـب ــوع قـبــل بــيـعـ ّهــا
مرة أخرى ،حني قضت الوقت في لف
ّ
التبغ.
أع ـل ــن ال ـت ــاج ــر ف ــي مـ ـ ــزارع ال ـت ـبــغ أنــه
ي ـب ـحــث ع ــن ع ـب ـيــد ف ــي س ــن ال ـت ـكــاثــر،
ويـفـضــل أن تـكــون أسـنــانـهــم مكتملة
وأن يكونوا ّلي ِني العريكة .كانت قد
َ
أصبحت امرأة وقتئذ .لذلك ذهبت.
ك ــان ــت تـ ـع ــرف أن ال ـع ـل ـم ــاء ال ـب ـيــض
ي ـح ــدق ــون ف ــي األشـ ـي ــاء ل ـف ـهــم كيفية
ع ـم ـل ـهــا .ح ــرك ــة ال ـن ـج ــوم ع ـبــر ال ـل ـيــل،
امتزاج األخالط األربعة في الدم .درجة
الـ ـح ــرارة املـطـلــوبــة إلن ـت ــاج محصول
قـطــن صـحــي .اخـتــرعــت أج ــاري ِعلمًا
لجسدها األسود وراكمت املالحظات.
كل شيء له قيمة ،وإذا ّ
تغيرت القيمة
ّ
ّ
يتغير كــل ش ــيء .اليقطينة ّالسليمة
تـســاوي أكثر مــن تلك املتشققة ّالتي
ارة
ال
تحتفظ باملياه داخلها ،والسن ً
ُ
ال ـتــي ت ـب ـقــي سـمـكــة ال ـق ــرم ــوط عــالـقــة
بـهــا أك ـثــر قـيـمــة م ــن تـلــك ال ـتــي يـنـفـ ّـك
ُّ
عـنـهــا الــط ـعــم .امل ـفــارقــة الـ ّـســاخــرة في
أم ـيــركــا ه ــي أن ال ـب ـشــر أي ـضــا أش ـيــاء
ً
لـهــا قـيـمــة مـعـ ّـيـنــة .مــن األف ـضــل مـثــا
ّ
ّ
ً
أن تـ ّقــلــل خـســائــرك ب ــأل تـبـتــاع رجــا
مسنًا لن يبقى على قيد الحياة خالل
الرحلة عبر املحيط ،بل تبتاع ّ
شابًا
من ساللة َق َب ّلية ّ
قوية يجلب زبائنه
ـأول .الفتاة ُامل ْس َتعبدة َ
ّأو ًال بـ ّ
الولودة
ً
ُ
ُ
نفسها ِجراء ّ صغيرة
التي تعصر من ّ
ٌ
كــانــت مـثــل نبتة الــنـعـنــاع ،إن ـهــا مــال
ً
ي ـج ـلــب م ـ ــاال أيـ ـض ــا .إذا ك ـن ــت شـيـئــا
عــربــة أو حـصــانــا أو ع ـب ـدًا -فقيمتكّ
تحدد إمكانياتك .وبالتالي فك َرت في
مكانها.
وصلت أخيرًا إلى جورجيا .اشتراها
ُ َ
َوكـيــل م ــزارع عائلة آل ران ــدال ،مقابل
مائتني واثـنــن وتسعني دوالرًا رغم
ال ـفــراغ الـجــديــد ال ــذي ش ـ َ
ـاع فــي نظرة
ع ـي ـن ـي ـه ــا ،وج ـع ـل ـه ــا تـ ـب ــدو بـسـيـطــة
التفكير .ولـبـقـ ّـيــة حـيــاتـهــا ،لــم تذهب
بعيدًا عــن م ــزراع ران ــدال ولم
أج ـ ّـاري َ َ
تتنفس نفسًا واح ـدًا خارجها .كانت
في املنزل ،على تلك الجزيرة النائية
ُ ّ
التي تطل على الفراغ.
ّ
تزو َجت جدة كورا ثالث مــرات .كانت
ُ َ ْ ً
تـ ـحـ ـم ــل م ـ ــي ـ ــا ل ــأكـ ـت ــاف ال ـع ــري ـض ــة
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قصيدة

ميراث قليل
واألي ـ ــدي ال ـك ـب ـيــرة ،م ــا ُي ـش ـبــه تـمــامــا
ران ـ ــدال األب ،ال ـع ـجــوز ،رغ ــم التباين
ّ
السيد
فــي أن ــواع العمل الــذي يضعه
وع ـبــدتــه ف ــي االع ـت ـب ــار .ك ــان مـخــزون
امل ــزرع ـت ــن ج ـ ّـيـ ـدًا ،ت ـس ـعــن رأس ـ ــا من
العبيد في النصف الشمالي ،وخمسة
وثمانني رأسًا في النصف الجنوبي.
ْ
ّ
ولذلك ،فقد توفر أمام أجاري َوف َرة من
ّ
الرجال لتختار منهم ّعمومًا .وعندما
لم يكن األمر كذلك ،فإنها تصبر.
أصـ ـب ــح زوج ـ ـهـ ــا األول م ــدم ـن ــا عـلــى
ويـسـكــي ال ــذرة وب ــدأ بــاسـتـخــدام يــده
ال ـك ـب ـيــرة ل ـت ـنــاول ك ـم ـيــات ك ـب ـيــرة .لم
تـكــن أج ــاري حــزيـنــة لــرؤيـتــه يختفي
ْ
على الطريق عندما باعوه إلى ُمل ِك ّيةٍ
ف ــي ف ـل ــوري ــدا مـتـخـ ّـصـصــة ف ــي زراع ــة
ّ
قـصــب ال ـســكــر .بـعــدهــا ،اجـتـمـ ّعــت مع
أحـ ــد ال ـف ـت ـيــان ال ـل ـط ـفــاء م ــن الــن ـصــف
ّ
الجنوبي .قبل موته بسبب الكوليرا،
ّ
ّ
ك ــان ُي ـح ــب أن ي ـقــص عـلـيـهــا قصصًا
من الكتاب املـقـ ّـدس ،حيث كــان سيده
ّ
السابق أكثر ليبرالية في ما يتعلق
ب ـعــاقــة الـعـبـيــد ب ــال ـ ّـدي ــن .استمتعت
بــال ـق ـصــص وال ـ ِـع ـ َـب ــر ،واف ـت ــرض ــت أن
للرجال البيض وجهة نظر :الحديث
عن الخالص يمكن أن يمنح األفارقة
ـام .البسطاء.
أفـكــارًا .الـفـقــراء .أبـنــاء حـ ُ
ّأمــا زوجـهــا األخـيــر ،فقد ث ِق َبت أذنــاه
ّ
بسبب سرقته العسل .وظلت جروحه
ّ
تتقيح حتى قضى نحبه.
أن ـج ـب ــت أج ـ ـ ــاري خ ـم ـســة أطـ ـف ــال مــن
ه ــؤالء ال ــرج ــال ،جميعهم ُو ِل ـ ــدوا في
ّ
الخشبية
املـكــان نفسه ،على األل ــواح
ّإيــاهــا في الكوخ نفسه ،وهــي البقعة
التي كانت تشير إليها أجاري عندما
ُي ـس ـيــؤون ال ـت ـص ـ ّـرف .ذاك ه ــو املـكــان
ال ــذي جئتم مـنــه ،وإذا لــم تفعلوا ما
آمــركــم بــه ،ســوف أعيدكم إلـيــه .كانت
تـ ــريـ ــد ت ـع ـل ـي ـم ـهــم ط ــاعـ ـتـ ـه ــا ،فــرب ـمــا
سيطيعون جميع ال ـســادة الـقــادمــن
ويـنـجــون .اثـنــان منهما مــاتــا بسبب
الحمى .قطع أحد الصبية قدمه أثناء
الـلـعــب عـلــى م ـح ــراث ص ــدئ ،فتسمم
دم ـ ـ ـ ــه ،ف ـي ـم ــا ل ـ ــم ي ـن ـه ــض أص ـغ ــره ــم
بعدما ضربه سيده على رأسه بكتلة
األقل،
خشبية .واحدًا تلو اآلخر .على ّ
لم يتم بيعهم قط ،قالت سيدة ُم ِسنة
ألجاري .وقد كان ذلك صحيحًا ،ففي
ذلـ ــك ال ــوق ــت ن ـ ــادرًا م ــا ك ــان ــت مـ ــزارع
رانــدال تبيع األطفال .لذا َ
كنت تعرف
سيموت أطفالك.
أين وكيف
َ
ّ
الطفلة التي عاشت بعد ِسن العاشرة
كــانــت وال ــدة ك ــورا ،مــابــل .مــاتــت جـ ّـدة
كورا ،أجاري ،في مزراع القطن ،بينما
ّ
الدائرية تصرخ
رؤوس نبات القطن
ُ
أمواج بيضاء في محيط
مثل
ٍ
حولها ّ
غــاشــم .إنـهــا آخــر أبـنـ ّـاء قريتها ،وقد
ُج ّرت خالل صفوف النباتات الطويلة
عبر الحقل ُ
بعقدة حول رأسهاّ ،
والدم
ٍ
ّ
ي ـتــدفــق م ــن أن ـف ـهـ ّـا ،وال ــزب ــد األب ـيــض
يغطي شفتيها .إنه ٌ
أمر يمكن حدوثه
في أي مكان آخر .كانت الحرية ممكنة
ألش ـخ ــاص آخ ــري ــن ،ملــواط ـنــي مــديـنــة
بنسلفانيا ّالصاخبة الـتــي تقع ألف
مـيــل إل ــى ال ــش ـم ــال .مـنــذ الـلـيـلــة الـتــي
ُ
اختطفت فيها ،تــم تسعيرها م ــرارًا،
ـزان
كــانــت تستيقظ كــل ي ــوم عـلــى مـيـ ٍ
بمقياس مختلف.
اع ــرف قـيـمـتــك وس ـت ـعــرف مـكــانــك في
الـ ـنـ ـظ ــام .الـ ـه ــرب م ــن ح ـ ــدود امل ــزرع ــة
ك ــالـ ـه ــروب مـ ــن املـ ـ ـب ـ ــادئ األس ــاس ـي ــة
لوجودك :مستحيل.
ذلـ ــك كـ ــان ح ــدي ــث ج ـ ّـدت ـه ــا ف ــي مـســاء
يوم أحد ،عندما فاتحها سيزر حول
ّ
ّ
ّ
السرية؛ وقالت ال.
الحديدية
السكك
وبعد ثالثة أسابيع وافقت.
هذه ّ
املرة ،كان الحديث لوالدتها.
* تـصــدر الــروايــة بترجمتها الـعــربـيــة عن
«مجموعة كلمات» فــي «مـعــرض الشارقة
ل ـل ـك ـتــاب  »2017ب ـع ــدم ــا فـ ـ ــازت ب ـجــائــزة
«ب ــول ـي ـت ــزر» ع ــام  ،2017وأدرجـ ـ ــت أخ ـي ـرًا
فــي الـقــائـمــة الـطــويـلــة لـتــرشـيـحــات «بــوكــر»
البريطانية.

حسن بولهويشات *
الثامنة من مساء االثنني،
أجلس في ركن مقهى
في ظالمه مثل ناموسةٍ ظريفة
وأشرب قهوة بمذاق مجاري ّ
الصرف
ّ
الصحي
حرارة جسمي مرتفعة
ّ
الجو أم بسب مذاق القهوة؟ أم
بسبب
الظالم؟
بسب ُ ّ
استأذنت النادل ورسمت مسبحًا في
الطاولة
ت ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ّـردت م ـ ـ ــن م ـ ــاب ـ ـس ـ ــي ،م ــاب ــس
الوجاهة االجتماعية،
وقفزت في املاء البارد مثل ضفدعة
أنــا اآلن فــي جــوف املسبح أبحث عن

درهم
وال ٍ ّ
أفكر في العودة إلى املقهى
مما ُ
ُ
صرت مسلمًا أكثر ّ
كنت
لقد
ّ
ُ
ومـلـكــا مـهـيـبــا عـنــدمــا أغ ـط ــس وأط ــل
ّ
برأسي املبلل
ألغيض أيام القحط القديمة
ّ
م ـل ـكــا دون أن أفـ ــكـ ــر فـ ــي غ ـ ــزو ب ـلــدة
مجاور ٍة
َ
بيض
بجالليب
عبيد
شحد
أو
ٍ
ٍ
ّ
يكسرون قامتهم على حافة املسبح
بني غطسةٍ وإطاللة
ودون أن أتنازل عن عرشي الذي هو
املاء
أشعر ّأنني ّ
جيد هنا
ّ
ب ــا ش ــل ــةٍ وال خ ـصــوم أق ـضــم تـفــاحــة
البرودة وأختفي

تاركًا نصفها الطازج في فم صديقتي
الـتــي اخـتـفــت هــي األخ ــرى فــي حـفــر ٍة
منذ أعوام
وت ــرك ـت ـن ــي ألـ ـه ــج ب ـم ـحــاس ـن ـهــا كـ ـ ّ
ـأي
ٍ
شاعر عذري ّ
حرب
ساحة
ه
كأن
وأحمل رأسًا
ّ ٍ
ُ
وتـ ـ ــركـ ـ ــت لـ ـك ــم ه ـ ـ ــذه املـ ـ ـ ـ ــرة م ــاب ـس ــي

مبعثرة عند أقدام الطاولة
مثل أمعاء وسادة،
ص ـنــدلــي لــاس ـت ـع ـمــال ال ـع ـمــومــي إن
شئتم
ق ـم ـي ـص ــي ب ـ ـسـ ــاطـ ــا أح ـ ـ ـمـ ـ ـ َـر لـ ـس ـ ّـي ــاح
ّ
محليني وبدو مظلومني
ويـ ـصـ ـل ــح سـ ـ ـٍـروالـ ـ ــي ال ـق ـص ـي ــر ل ـس ــدّ
فئران نشيطة
الفتحات على
ًٍ
واإلبقاء عليها بعيدة عن الشأن العام

ّ
ـون تصاعدت أنفاسه
خــذوا هدية زبـ ٍ
وهبطت في هذه الزاوية
كأسعار البورصة
وش ـ ـ ـ َ
ـرب ف ـن ــاج ــي ق ـه ــوة ب ـع ــدد قـتـلــى
سوريا والعراق
ّ
وتفوه بمنكبه قرب هذه النافذة
وخرج هاربًا من األخرى
ّ
ورب ـم ــا تــأخـ ّـر فــي دورة امل ـيــاه ومــات
واقفًا خلف بابها
ـارع أو
ـ
ـ
ش
ـي
ـ
ف
ـازة
ـ
ن
ـ
ج
دون أن تـظـهــر
ٍ
يطلع بالغ نعي في جريدة
ٍ
خذوا ّ
هديتي األخيرة
ميراث قليل
وال تتخاصموا على
ٍ
ُ
ولست معنيًا بالنهايات وال حريصًا
على ما كان.
* شاعر مغربي

«سيرة رأس»
للفنان
العراقي
صادق
الفراجي
()1985

سرد

مقطعان عن الحيوانات واألغاني والوعود القديمة
هوزان شيخي *
ُز ُ
رت البيت.
ُ
ـح
أع ـط ـت ـن ــي امل ــوظـ ـف ــة ث ــاث ــة م ـفــات ـيـ ٍ
للباب ،شــرحـ ْـت لــي ،واحــد لــك ،واحــد
ل ـهــا ،وواح ـ ـ ٌـد تــزرعــانــه فــي الحديقة
تدخالن به سويًا حني تتقاتالن...
ِّ
والـبـيــت نــوافــذ وش ــرف ــة ،تـمــامــا ككل
ُّ
الـ ـبـ ـي ــوت ،ل ـك ــن ن ــواف ــذن ــا تـ ـ ُط ــل عـلــى
ُ
أشـ ـ ـج ـ ــار تـ ـمـ ـي ــل إلـ ـيـ ـن ــا ،وش ــرف ـت ـن ــا
ُ
 ِقـ ـس ــتـ ـه ــا بـ ــاأل ٌم ـ ـتـ ــار وال ـ ـخ ـ ـطـ ــواتواألشبار -واسعة كعلم الله.
ُ
ساعديني ُ ،كيف أق ــول لفتاة بعيدة
ٌ
ُ
كم واسعة شرفت ُها الواسعة؟
ُ
أح ـ ـ ـ ــاول ،الـ ـش ــرف ــة ت ـت ـســع ألرج ــوح ــة
كـبـيــرة تحوينا مـعــا ،مــع األرجــوحــة
ُ
تتسع لنا جالسني
التي تحوينا معًا
عـ ـل ــى ك ــرسـ ـي ــن مـ ــن خـ ـش ــب نـ ـش ــربُ
ٍ
صامتني شاي املساء .مع األرجوحة
التي تحوينا معًا وكرسيي الخشب
الـ ـل ــذي ــن ن ـ ـشـ ـ ُ
ـرب ع ـل ـي ـه ـمــا صــام ـتــن
ُ
ُ
تخاصمني
ٌ
شاي املساء ،تتسع لنا م ٌ
ُ ٌّ
ك ــل فــي زاويـ ــةٍ وبيننا شــرفــة عــاديــة
كاملة ،مــع األرجــوحــة التي تحوينا
ُ
نجلس
الخشب اللذين
معًا وكرسيي
عليهما صامتنيُ ِ ،
نشرب شاي املساء
ُ ٌّ
وم ـع ـنــا مـتـخــا ٌصـمــن ٌكـ ــل ف ــي زاويـ ــةٍ
وبـيـنـنــا شــرفــة ع ــادي ــة كــامـلــة تتسعُ
بكسل
أيضًا ًلـ ِـك ُممددة على األرض
ٍَ
ساهية عــن ُرغبتي بــأن أمــأ الـفــراغ
َ
تيك..
الباقي من الشرفة بني ُركب ِ
ـت ك ـ ـ ــم تـ ـتـ ـس ــع ش ــرف ـت ـن ــا
ه ـ ـ ــل ع ـ ـ ــرف ـ ـ ـ ِ
لألماني؟

ُ
أخبرك عن البيت؟
ثم ماذا أيضًا
ِ
موعد زيارتك،
ُسألتني املوظفة عن
ِ
ق ُ
لت ال أعرف ربما غدًا.
أخذك ألشجار قريبة،
نصحتني بأن
ِ
َ
خلف األشجار زاوية يتهامس فيها
ـات واألغ ــان ــي
امل ـج ــان ــن ع ــن ال ـس ـبــاقـ َ
وت ـ ٌم ــاث ـي ـ ٍـل ل ـل ـظ ــال ،خ ـل ــف امل ـجــانـ ُـن
ُ
ُ
ت ـل ــة نـ ـص ــرخ ع ـل ـي ـهــا ،ال ـت ـل ــة ت ـش ــرف
ع ـل ــى روضـ ـ ــة أطـ ـف ــال ال تـ ـن ــزل فـيـهــا
ال ـ ـصـ ــواريـ ــخ ،اس ـ ــم الـ ــروضـ ــة «غ ـ ــادة
خلف الروضة بيتك.
شعاع».
ُ
ْ
قالت املوظفة أن نــزور أمــك ،جارتنا.
ق ــال ــت أي ـض ــا أن ن ــأخ ــذ مـعـنــا بيضًا
أخضر للعيد.
¶¶¶
َّ
ستاننا حل الشتاء..
على ُب
ِ
ٌ
والشتاء كما قال األولــون طريقة في
َ
ٌ
تشبيه وحسب .لكن األزهــار
الكالم،
ذب ْ
ُ
ُ
لت ،واألعمى -كليم الطيور -شاخ
البارحة.
ً
وكنت أحـسـ ُ
ـب األغــانــي حيلة أيضًا،
ً
رددتـهــا رغـبــة بــأن أنسى حــن يجب
ـات
أن أن ـ ـسـ ــى ،ك ـن ــت أح ـس ـب ـه ــا ك ـل ـم ـ ٍ
أدراج م ـل ـي ـئــة بـبـشــر
ت ـن ـت ـه ــي إلـ ـ ــى
ٍ
مــروا فــي أمــاكــن م ـ ّـرت .لكن الراحلني
مــا تــركــوا خــط ق ـلـ ٍـم أو ضــربــة ريشة
ّ
بعدهم .أخــذونــا معهم ،ومل ــا ُعـ ّـدنــا -
ّ
بعدما دلــونــا على درب اإلي ــاب فهم
ال يرجعون مع أحد -وحدها األغاني
كانت تحكي الحكايات.
َّ
ُ
والكلمات
ستاننا
الشتاء حل على ُب
ِ
نـفـسـهــا ض ـغ ـطــت ع ـلــى ض ـل ــع ُك ـ ِـس ــرَ
ٍ ُ
ُ
فرممناه ،ثم كسر فرممناه ،ثم كسر

فغنوا ورقصنا عليه.
ُ
َ
ٌ
أرنب يلعب ،الحقته
ِ
بقرب النهر ُ كان ُ
َ
سنني ،تعبت ولم أمسكه ،لكن الشتاء
َّ
حــل ولــم يخبرني أحــد في الــروايــات
الـ ـق ــديـ ـم ــة أيـ ـ ــن ي ـل ـع ــب األرن ـ ـ ـ ــب حــن
ُ
يتجمد النهر؟
ُ
َ
ـاء امل ــاض ــي ،حـمــل الـعــاشــق
فــي ال ـش ـتـ ًِ
الصيف ُالقادم أتي
«في
ثقيال
وعـدًا
ِ
ُ ًّ
ـوات أعطي كــل
ـ
خ
أ
سبع
عندي
،
إلـيـ ِـك
ٍ

واح ـ ـ ــد ٍة ِم ـن ـهــن ل ــواح ـ ٍـد م ــن أخ ــوت ــك،
ـذك ِب ـ ـهـ ــن .عـلــى
س ـب ــع أخـ ـ ـ ــوات وأخـ ـ ـ ـ ـ ِ
وعربة بيضاء .تعرفني
حصان أسود
ُ
أقسم لــك .في
ـي
ـ
م
أ
وبحليب
صدقي،
ِ
ِ
الصيف القادم».
خـ ّـبــرهــا ف ــي ال ـش ـتــاء امل ــاض ــي ،وه ــذا
َّ
ستانه
العام أول الصيف حل على ُب
ِ
الشتاء.
* كاتب سوري مقيم في السويد

ّ
االبداعية في ملحق «كلمات»
المساهمات

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

كلمات
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أوراق

لكمة التيس في عين الجنرال
حرب الثالثين عامًا بين ماركيز ويوسا

إعداد
وترجمة:
محمد
ناصر الدين

«كـ ـ ــان ال ـط ـب ـي ــب ي ـم ـســح ل ــه ع ـي ـنــه ال ـي ـســرى
ب ـم ـنــديــل ،م ـس ـت ـغــربــا م ــن أنـ ــه ال ي ـف ـعــل ذلــك
بنفسه ،وهو الغيور على مظهره الشخصي.
ان ـت ـب ــه ال ـ ــى شـ ـ ـ ــروده ع ـن ــد م ــدخ ــل امل ــدي ـن ــة،
ح ــن أوش ـك ــت م ـج ـمــوعــة أب ـق ــار جــام ـحــة أن
تصدم العربة» (غابرييل غارسيا ماركيز ـ ـ
«الجنرال في متاهته»)
«ال ــوح ـي ــد الـ ــذي ال يـسـتـطـيــع خ ـيــان ـتــي بني
جميع مــن يحيطون بــي ،حتى لــو رغــب في
ذلك ،هو أنت .ألنني الشخص الوحيد الذي
يمكنك الـلـجــوء إل ـيــه ،وال ــذي ال يـكــرهــك وال
يحلم بـقـتـلــك .إنـنــا مـتــزوجــان ال ــى أن يفرق
بيننا امل ــوت»( .مــاريــو بــارغــاس يــوســا ،من
رواية «حفلة التيس»)
عند وفــاة غابرييل غارسيا ماركيز (1927
ـ  )2014في نيسان (ابريل)  ،٢٠١٤لم يتردد
مــاريــو بــارغــاس يــوســا ( )1936بالتصريح
لقناة تلفزيونية التينية بما يـلــي« :الـيــوم
م ــات كــاتــب كـبـيــر .مــؤلـفــاتــه حققت انـتـشــارًا
ً
م ــذه ــا ون ــال ــت ح ـظ ــوة ع ـظ ـي ـمــة ف ــي األدب

وضعت صحيفة «الجوراندا» صورة
ماركيز المبتسم بالدمغة السوداء حول
العين على الصفحة األولى
املنتمي للغتنا .رواي ــات مــاركـيــز ستعيش
ً
بـعــده طــويــا ،وستستمر فــي إغ ــواء الـقــراء
أيـنـمــا وج ـ ــدوا» .ل ــم يـبـخــس يــوســا «غــابــو»
ح ـق ــه ،وه ــو ع ـلــى األغ ـل ــب يـعـنــي م ــا يـقــولــه.
ل ـك ــن هـ ــذه ال ـك ـل ـم ــات ال ــداف ـئ ــة ل ـي ـســت س ــوى
رأس ج ـبــل الـجـلـيــد لـقـصــة ح ــرب اسـتـمــرت
ً
ثالثني عامًا بني الرجلني كشفت عنها أوال
صحيفة «الج ــوران ــدا» املكسيكية ،ومــن ثم
«نيويورك تايمز» منذ أقل من سنوات عشر
ف ــي مـنــاسـبــة ثـمــانـيـنـيــة مــارك ـيــز ،ف ــي فصل
أسطوري من كواليس أدب القارة املدهشة.

اللقاء بين «غابو» وماريو
الزمان ١٢ :شباط (فبراير) .١٩٧٦
امل ـ ـكـ ــان :ق ـص ــر ال ـف ـن ــون ال ـج ـم ـي ـلــة ف ــي ال ـعــاص ـمــة
مكسيكو.
املـنــاسـبــة :الـعــرض األول لفيلم «أودي ـســة األنــديــز»
الـ ــذي ي ـت ـن ــاول ت ـح ـطــم ط ــائ ــرة ف ــري ــق ال ــرغ ـب ــي مــن
مونتيفيديو فوق جبال األنديز عام  ،١٩٧٢وتمكن
قـســم مــن الــاعـبــن مــن الـنـجــاة بفضل أكــل لحوم
أفراد الطاقم املوتى في الحادث.
لم يكن للفيلم أن يثير ضجة وقتها لوال أن
الكاتب هو «السوبر ماريو» البيروفي يوسا
الذي حظي بشهرة عاملية منذ صدور روايته

األول ــى «املــديـنــة وال ـج ــراء» عــام  .١٩٦٣نجم
آخــر مــن روائ ـيــي أمـيــركــا الــاتـيـنـيــة يفاجئ
الجميع بحضوره :الكولومبي ماركيز الذي
أسر لب العالم بأسره بروايته «مائة عام من
ُ
الـعــزلــة» ( .)١٩٦٧استقبل «غــابــو» وزوجته
بعاصفة من التحايا والقبل ،هو الذي كان
قد أوشك حينها على إنهاء رائعته «خريف
ال ـب ـطــريــرك» وانـتـقــل للعيش فــي مكسيكو،
آخذا عهدًا على نفسه باالمتناع عن الكتابة
طاملا بينوشيه على رأس الطغمة الحاكمة
في تشيلي .لتمضية الوقت ،كان من املفيد
ل ـغــابــو ال ــذه ــاب إل ــى ال ـس ـي ـن ـمــا .ع ـنــد أسـفــل
الــدرج املــزخــرف فــي قصر الفنون الجميلة،
ملــح مــاركـيــز يــوســا ،فـتــرك الـحـشــد مبتهجًا،
وتــوجــه نحوه فاتحًا ذراعـيــه .كــان يفترض
بالرجلني أن يكونا صديقني حميمني منذ
لقائهما األول عام « :١٩٦٧غابو» هو عراب
ابن يوسا ،والبيروفي ّ
خصص للكولومبي
أطروحة دكـتــوراه كاملة بعنوان «غابرييل
غ ــارس ـي ــا م ــاركـ ـي ــز :ق ــات ــل آلـ ـه ــة» .إن ـه ــا إذن
ّ
لحظة اللقاء املنتظرة .تصلب جسد يوسا
الــذي أغلق قبضة يــده بإحكام .وحــن تقدم
غــابــو ن ـحــوه فــاتـحــا ذراع ـي ــه ،بــاغـتــه بلكمة
مباشرة في عينه اليسرى أطاحت به أرضًا
في الـحــال :مشهد سينمائي بامتياز حمل
بـعــض ال ـح ـضــور عـلــى ال ـظــن بـكــونــه دعــايــة
مقصودة للفيلم .تم «توضيب» لكمة يوسا
ب ـه ــدوء ف ــي اإلعـ ــام املـكـسـيـكــي والــات ـي ـنــي،
ُ
وأ َ
درجـ ــت ضـمــن نـطــاق الـخــافــات املـعـهــودة
ب ــن األدبـ ـ ـ ــاء :فــادي ـم ـيــر ن ــاب ــوك ــوف مـقــابــل
ادم ــون ــد وي ـل ـســون ،لـيـلـيــان هـيـلـمــان مـقــابــل
م ــاري مــاكــارثــي ،نــورمــان ميلر مـقــابــل غــور
فـ ـي ــدال؛ ف ـي ــدال املـ ـط ــروح أرض ـ ــا ،ه ــو اآلخ ــر،
بــواس ـطــة غــري ـمــه بـ ــادر ال ــى ال ـق ــول بـطــريـقــة
ليست بأقل قوة «مرة أخرى ،تعوز نورمان
ميلر الكلمات».

قصة السويدية الحسناء
مــا هــو الـسـبــب ال ــذي حـمــل ال ـب ـيــروفــي على
الـ ـعـ ـن ــف؟ م ـ ـشـ ــادة أدب ـ ـيـ ــة م ـش ـح ــون ــة؟ نـ ــزاع
إيديولوجي متصاعد؟ سارتر مقابل كامو؟
ك ــان ــت ال ـس ـيــاســة ف ــي ت ـلــك ال ـف ـتــرة ق ــد ب ــدأت
ت ـن ـخــر ب ـســوس ـهــا ف ــي ال ـص ــداق ــة ب ــن يــوســا
وماركيز .الثاني يتهم األول بمحاباة اليمني
ومغازلة االمبريالية ،واألول ينتقد إعجاب
ال ـث ــان ــي ب ـت ـجــربــة ك ــاس ـت ــرو ،ال ـت ــي يـقــارنـهــا
ب ـت ـجــربــة ب ـي ـنــوش ـيــه ف ــي ال ـق ـمــع ال ـس ـيــاســي
والسجون السرية وانتهاك حقوق اإلنسان.
م ــا ك ـش ـفــه ت ـح ـق ـيــق «ال ـ ـجـ ــورانـ ــدا» ومـ ــن ثــم
«نيويورك تايمز» هو القطبة املخفية خلف
لكمة يوسا .قطبة أبسط وأعقد من الحرب

الـبــاردة فــي آن ،ال تمت بصلة الــى الليندي
وبينوشيه وارماندو فاالداريس وكاسترو.
زوجــة غابو نطقت أمــام الحضور في قصر
الفنون بجملة صغيرة« :ليس يوسا سوى
أبله غيور» .شاهد عيان أكد للصحيفة أنه
سمع يوسا يصرخ بماركيز« :كيف تجرؤ
عـلــى عـنــاقــي بـعــد مــا فـعـلـتــه مــع بــاتــريـسـيــا
في برشلونة؟» .باتريسيا هي زوجة يوسا
وقريبته .عاش الرجالن مع أسرتيهما ردحًا
من الزمن في برشلونة مطلع السبعينيات،
حـ ـي ــث الـ ـتـ ـق ــى يـ ــوسـ ــا بـ ـحـ ـسـ ـن ــاء س ــوي ــدي ــة
لـيـقــع فــي حـبـهــا ويـنـتـقــل للعيش مـعـهــا في
استوكهولم .لــم تجد باتريسيا أفـضــل من
ص ــدي ــق ال ـع ــائ ـل ــة مل ــواس ــات ـه ــا خـ ــال األزمـ ــة
ال ــزوج ـي ــة .ي ـقــول الـخـبـثــاء إن األم ــر تخطى
ً
املواساة قليال .لم ترق استوكهولم الباردة
لـيــوســا ،صــاحــب الــدمــاء الالتينية ال ـحــارة،
لتستقبله باتريسيا من جديد في برشلونة.
اع ـتــرفــت بــاتــريـسـيــا ملــاريــو بــأنـهــا لــم تضع
الوقت سدى أثناء غيابه في استوكهولم.

صورة طي الكتمان
وض ـ ـعـ ــت ص ـح ـي ـف ــة «ال ـ ـ ـجـ ـ ــورانـ ـ ــدا» صـ ــورة
مــارك ـيــز امل ـب ـت ـســم بــالــدم ـغــة الـ ـس ــوداء حــول
الـ ـع ــن ع ـل ــى ال ـص ـف ـح ــة األولـ ـ ـ ــى مـ ــن ال ـع ــدد
امل ـخ ـصــص لـثـمــانـيـنـيــة غــابــو ف ــي ال ـســادس
مــن آذار (م ــارس)  .٢٠٠٧امل ـصـ ّـور املكسيكي
رودري ـ ـ ـغـ ـ ــو م ــوي ــا ال ـ ـ ــذي الـ ـتـ ـق ــط ال ـ ـصـ ــورة،
ت ـحــول م ـبــاشــرة إل ــى نـجــم ت ـط ــارده وســائــل
اإلعالم في األرجنتني وكولومبيا وتشيلي.
«اسـ ـتـ ـح ــوذت هـ ــذه ال ـ ـصـ ــورة بـ ــالـ ــذات عـلــى
تفكيري قرابة ثالثني عامًا .لــدي اآلالف من
ال ـصــور الـعـظـيـمــة ،لـكــن ه ــذه بــالــذات ليست
ّ
يصرح مويا باإلسبانية إلحدى
كغيرها».
ّ
اإلذاعـ ـ ــات ف ــي مـكـسـيـكــو .ي ـقــول إن صــديـقــه
م ــاركـ ـي ــز طـ ـل ــب مـ ـن ــه أن يـ ــأخـ ــذ ل ـ ــه ص ـ ــورة
بــورتــريــه بالعني ال ـســوداء .رغــم أن الصورة
ل ــم ت ـن ـشــر ال ـب ـت ــة ،ي ـع ـتــرف م ــوي ــا ب ــأن ــه طبع
ّ
نـسـخــة وح ـيــدة مـنـهــا لـصــديــق عــلـقـهــا فــوق
جدار في بيته .أحد الصحافيني الفضوليني
علم بموضوع الصورة وطلب إذنًا بنشرها
في صحيفة محلية« ،لكننا لم نتوصل الى
اتفاق بشأنها» .يتابع مويا« :حضر غابو
الـ ــى ب ـي ـتــي ب ـعــد ال ـح ــادث ــة ب ـي ــوم ــن ،ظـنـنــت
ُ
فــي الـبــدايــة أن ــه قــد ض ــرب مــن قـبــل الشرطة
امل ـك ـس ـي ـك ـيــة .غ ــاب ــو وأن ـ ــا ص ــدي ـق ــان ك ـفــايــة،
لكننا لــم نتحدث بأمر الـصــورة فيما بعد،
أو حـتــى عــن الــدافــع اللـتـقــاطـهــا .لـكـنــي أظــن
أن ه ــوس ــه بــال ـت ـفــاص ـي ــل ،وه ـ ــذا م ــن صـلــب
طبيعته كــروائــي ،كــان يــدفـعــه الــى تسجيل
تـفــاصـيــل حـيــاتــه وتــوثـيـقـهــا أي ـضــا ،أو أظــن

أنه قد استهوته الفكرة بأن تكون له صورة
بــالـعــن ال ـس ــوداء .ثــاثــون عــامــا تـكـفــي ،لــدي
عالقة جيدة بالجوراندا وقررت أن أعطيهم
ال ـص ــورة» (ول ـ ـ «ن ـيــويــورك تــاي ـمــز» الح ـقــا).
قـصــة الـحـسـنــاء الـســويــديــة وث ــأر باتريسيا
تولى إخراجها الى العلن بابلو اسبينوزا،
املحرر الثقافي للصحيفة املكسيكية الذي
أوض ــح أن ــه «رغ ــم أن قـصــة الـلـكـمــة مـتــداولــة
فــي مكسيكو ،اال أن تفاصيلها ال تعرفها
اال فئة قليلة» .حجز ريكوردو مويا وبابلو
اس ـب ـي ـن ــوزا م ـكــان ـه ـمــا ك ـب ـط ـلــي ك ــوم ـب ــارس
فــي الـسـيــرة األدب ـيــة الــاحـقــة الـتــي ستكتب
لـلـبـطـلــن الــرئ ـي ـس ـيــن ل ـل ــرواي ــة واألدب في
الـ ـق ــارة الـ ـس ــاح ــرة :م ــاري ــو ب ــارغ ــاس يــوســا
وغابرييل غارسيا ماركيز.

لقاء لم يتم
لم يشأ الروائيان العودة الــى تلك الحادثة
ال ـب ـتــة .يــوســا وع ــد م ــرة بـكـشــف ال ـســر لكنه
لــم يـفـعــل .لــم يـعـقــد صـلــح بــن الــرج ـلــن من
بعدها .مع الوقت ،كان الشقاق الذي تغذيه
االخ ـ ـتـ ــافـ ــات األدبـ ـ ـي ـ ــة وال ـس ـي ــاس ـي ــة يـكـبــر
ً
بينهما .عام  ١٩٩٧مثال ،في مناسبة املؤتمر
األول لـلـغــة االسـبــانـيــة فــي زاكــات ـي ـكــاس في
املكسيك ،طرح ماركيز فكرة تبسيط الكتابة
في قواعد اللغة االسبانية .لم يتوان يوسا
عن الرد «تموت اللغة إذا تم اجتثاث القواعد.
ملاركيز مخيلة خصبة ،لكنه ليس فيلسوفًا،
أو ب ـ ّـح ــاث ــة» :٢٠٠٧ .ت ـنــاق ـلــت ال ـص ـح ــف أن
املصالحة قاب قوسني أو أدنى من الوقوع،
وأن يوسا سيكتب مقدمة للطبعة املميزة
لـ «مائة عام من العزلة» في مناسبة العيد
األربعني لصدورها ،كان قد احتفظ بها منذ
الزمن الجميل للصداقة.
 :٢٠١٠يــوســا ض ـيــف ال ـش ــرف ف ــي مـهــرجــان
كــرتــاجــن ل ــأدب فــي اسـبــانـيــا .فـنــدقــه على
مـســافــة ع ـشــريــن م ـت ـرًا م ــن م ـنــزل غ ــاب ــو .هل
تـحــدث ال ــرج ــان؟ عـلــى األرجـ ــح ،لــم يحصل
األمر .لكن في مناسبة الحديث عن اساتذته
فــي األدب ،أفـصــح يــوســا عــن أس ـمــاء ثــاثــة:
خ ـ ــورخ ـ ــي ل ـ ــوي ـ ــس ب ـ ــورخـ ـ ـي ـ ــس وخ ــولـ ـي ــو
كورتثار ...وغابرييل غارسا ماركيز!
 :٢٠١٤وفـ ــاة غــابــو لـيــرثـيــه يــوســا بـكـلـمــات
ّ
غلبت إعجاب األديــب على أحقاد اإلنسان،
لـتـبـقــى الـ ـص ــورة ال ـفــوتــوغــراف ـيــة ال ـت ــي كما
يـقــول ب ــارت «ال ـص ــورة تـتـصــل فــي ش ــيء ما
بــالـبـعــث ،هــي ن ــوع مــن م ـســرح ب ــدائ ــي ،مثل
لــوحــة ح ـيــة ،م ـثــل م ـجــازيــة ال ــوج ــه الـســاكــن
املخضب ال ــذي نــرى امل ــوت تـحـتــه» .وجــه لم
يخصبه املــوت ،بل لكمة «التيس» في وجه
«الجنرال».

