كلمات

 32صفحة

السبت  9أيلول 2017

العدد  3270السنة الثانية عشرة
samedi 9 septembre 2017 n o 3270 12ème année

 1000ليرة

¶ كايت ميليت ...نهاية
امرأة راديكالية
¶ فروغ فرخزاد...
ندبة في جسد الشعر
الفارسي الحديث
¶ بشمن وفولتسنغر:
«فوتبول ليكس»

بري لـ«األخبار» :لن أقبل بغير التسجيل المسبق للمقترعين

[]2

اتفاقية التعاون العسكري بين البلدين «نائمة» في اللجان النيابية

الحريري يفتح صفحة جديدة مع موسكو؟

فيما يعتزم األردن زيادة الضرائب وال يستفيد من فتح البالد أمام اإلسرائيليين ،يرفض النظام الدعوات إلى تنظيم سياحة دينية تسهم في تخفيف ّ
حدة األزمة ،بسبب الضغوط السلفية (أ ف ب)

السياحة الدينية في األردن

نعم إلسرائيل...
ال لغيرها
[ 14ـ ]15

سوريا

دراسة

صناعة النفط
في لبنان:
تنازالت على
حساب الدولة

6

[]2

الجيش يتقدم
لكسر حصار
شرق دير الزور
12

األزمة الخليجية

تميم يتواصل
مع ابن سلمان:
لنجلس إلى
طاولة واحدة!

13

2

السبت  9أيلول  2017العدد 3270

سياسة
المشهد السياسي

ّ
االنتخابات النيابية في مهب الريح!

بري لـ«األخبار» :لن أقبل بغير التسجيل المســ
يزداد الحديث عن المخاطر
التي تطال إجراء االنتخابات
النيابية المقبلة ،مع الخشية
من عدم القدرة على تنفيذ
االستحقاق في موعده
ّ
في ظل الخالفات« .التسجيل
المسبق» عقدة بارزة أمام
العملية االنتخابية ،ومع
ذلك ،ال تقارن بالتباينات التي
لم تظهر بعد بين الكتل
السياسية
ّ
م ــع إق ـف ــال م ـل ــف ال ـت ـهــديــد اإلره ــاب ــي
انـ ـ ـط ـ ــاق ـ ــا م ـ ــن ال ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــرود الـ ـش ــرقـ ـي ــة
اللبنانية ،بدأت االنتخابات النيابية
امل ـق ـب ـلــة ت ـت ـص ـ ّـدر امل ـش ـهــد الـسـيــاســي
ّ
ال ـل ـب ـنــانــي ،ف ــي ظـ ــل االن ـق ـس ــام ال ــذي
يـ ـعـ ـص ـ ّـف بـ ـ ــن ال ـ ـك ـ ـتـ ــل الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة،
وي ـ ـت ـ ـمـ ــثـ ــل ف ـ ـ ــي اخـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاف وج ـ ـهـ ــات
الـنـظــر بــن أع ـضــاء اللجنة الــوزاريــة
ّ
املكلفة ببحث كيفية تطبيق قانون
االنتخاب.
وإذا ك ـ ــان ـ ــت غ ــالـ ـبـ ـي ــة األط ـ ـ ـ ـ ـ ــراف ال
ت ــرى خ ـط ـرًا ف ــي مـ ــرور مـهـلــة ص ــدور

بالبطاقات
االقتراع
ّ
البيومترية يتطلب ّإصدار
مليون واحدة شهريًا
مرسوم تشكيل هيئة اإلش ــراف على
االنتخابات في موعده املفترض ،أي
قبل  17أيـلــول الحالي ،فــإن العقبات
التي تقف فــي وجــه تطبيق القانون
الجديد تضع االستحقاق االنتخابي
بأسره في عني العاصفة.
ال ـج ـل ـســة ال ـث ــال ـث ــة ل ـل ـج ـنــة الـ ــوزاريـ ــة
ّأول مــن أم ــس ب ــدت نــذيــر ش ــؤم على
إمكانية إجــراء االنتخابات النيابية
ف ــي مــوعــدهــا .فـ ّـاالن ـق ـســام ك ــان سـ ّـيــد
املــوقــف بــن ممثلي الكتل البرملانية

قضية اليوم

م ــن الـ ـ ـ ــوزراء ،وجـ ــرى ال ـحــديــث فيها
بـ ـشـ ـك ــل واض ـ ـ ـ ـ ــح ع ـ ـ ــن ال ـ ـص ـ ـعـ ــوبـ ــات
ال ـتــي تــواجـهـهــا وزارة الــداخـلـيــة في
امل ـ ـ ّـدة املـتـبـقـيــة ق ـبــل امل ــوع ــد ،لتنفيذ
اإلجراءات الالزمة إلجراء االنتخابات
في أيار املقبل.
حـتــى إن ــه وص ــل األم ــر بــالــوزيــر علي
حسن خليل إلى القول داخل اللجنة،
إنــه بــات مقتنعًا بــأن وزارة الداخلية
سـ ـتـ ـعـ ـج ــز عـ ـ ــن تـ ـسـ ـلـ ـي ــم الـ ـبـ ـط ــاق ــات
املمغنطة ،فــي حــال استمر االنقسام
ع ـل ــى ح ــال ــه ولـ ــم ي ـت ـ ّـم الـ ـت ـ ّ
ـوص ــل إل ــى
ص ـي ـغ ــة م ـن ـط ـق ـي ــة آلل ـ ـيـ ــة االق ـ ـ ـتـ ـ ــراع.
غير أن االنـقـســام األب ــرز اآلن ال يــزال
يتمحور حول مبدأ التسجيل املسبق
لـلـنــاخـبــن ف ــي ح ــال أرادوا االق ـت ــراع
خارج مكان القيد .ومع أن هذا البند
يــزداد تعقيدًا ،مع انقسام الكتل إلى
ّ
فــري ـقــن ،إال أن ــه ي ـبــدو أقـ ــل األزمـ ــات،
ّ
أمام ما ُي ِع ّد له كل من التيار الوطني
وحـ ــركـ ــة أمـ ـ ــل مـ ــن مـ ـط ــال ــب ل ـت ـعــديــل
ال ـقــانــون ،ال سـ ّـيـمــا مـســألــة احـتـســاب
نسب الصوت التفضيلي على أساس
األقضية أو الدوائر الصغرى.
وينص اقتراح التسجيل املسبق على
أن يـبــادر الـنــاخــب ،قبل نهاية العام
الــذي يسبق إج ــراء االنتخابات ،إلى
إب ــاغ وزارة الــداخـلـيــة بــاملـكــان الــذي
ً
يــريــد الـتـصــويــت فـيــه .م ـثــا ،إذا كــان
ناخب من الشوف يسكن في كسروان،
يمكنه طلب االقتراع في مركز قريب
م ــن م ـك ــان س ـك ـنــه ،ب ــدل ال ـتــوجــه إلــى
بلدته يــوم االنتخابات .وإذا تجاوز
عدد الناخبني الشوفيني في كسروان
رق ـم ــا م ـع ـي ـنــا ،ت ـخـ ّـصــص ل ـهــم وزارة
الداخلية قلم اقـتــراع حيث يقطنون،
لـيـشــاركــوا فــي انـتـخــاب ن ــواب دائ ــرة
ال ـش ــوف ـ ـ عــال ـيــه .وف ــي ه ــذه الـحــالــة،
ُ َ
تـشــطــب أس ـمــاء ه ــؤالء الـنــاخـبــن من
لوائح الشطب في بلداتهم ،لتوضع
ّ
عـ ـل ــى ل ـ ــوائ ـ ــح شـ ـط ــب ت ـم ــك ـن ـه ــم مــن
ّ
االق ـت ــراع فــي املــركــز ال ــذي خصصته
لهم الوزارة.
وبـحـســب مـعـلــومــات «األخـ ـب ــار» ،فــإن
مسألة التسجيل املسبق يعارضها
ّ
الحر وتيار املستقبل،
التيار الوطني
ّ
يتمسك بها كــل مــن حــزب الله
بينما
وحــركــة أمــل والـقــوات اللبنانية .وإذا
كـ ــان م ــوق ــف ال ـت ـي ــار ال ــوط ـن ــي ال ـح ـ ّـر،
وعـلــى لـســان الــوزيــر ج ـبــران باسيل،
ّ
ّ
يتحدد قبل
مبررًا بأن «مزاج الناخب
عشرة أيام ،ولذلك علينا ترك الحرية

رسمي في وزارة الدفاعّ ،
ّ
شيع لبنان أمس العسكريني الشهداء الذين اختطفهم تنظيم «داعش» ٌّ من عرسال،
في مأتم
في الثاني من آب عام  .2014وبعد مرور موكب التشييع في ساحة رياض الصلح ،جرى دفن الشهداء كل في بلدته.

اتفاقية التعاون العسكري بين البلدين «نائمة» في اللجان النيابية

هل يفتح الحريري صفحة جديدة مع موسكو؟

فراس الشوفي
ال ت ـ ـ ـقـ ـ ــارن زيـ ـ ـ ـ ـ ــارة الـ ــرئ ـ ـيـ ــس س ـعــد
الحريري غدًا األحد ملوسكو بزياراته
ال ـس ــاب ـق ــة .ومـ ــع أن ال ـح ــري ــري ي ــزور
الـعــاصـمــة الــروسـيــة بصفته رئيسًا
ّ
للحكومة هــذه امل ـ ّـرة ،إل أن الظروف
الــدولـيــة واإلقليمية وعــاقــة اململكة
السعودية نفسها مع روسيا ّ
تغيرت،
وبات التسليم بالدور الروسي على
ش ــاط ــئ امل ـ ـتـ ـ ّ
ـوسـ ــط أمـ ـ ـ ـرًا م ـح ـت ــوم ــا،
ت ـم ــام ــا ،ك ـمــا ث ـ ّـب ــت املـ ـي ــدان ال ـس ــوري
شــرع ـيــة ال ـ ّح ـكــومــة ال ـس ــوري ــة وحـكــم
الــرئـيــس بــشــار األس ــد على املساحة
األوسع من البالد.
ومــا ال يمكن تجاهله هــذه امل ـ ّـرة هو
ّ
أن التسوية اإلقليمية الـتــي تتضح

معاملها يومًا بعد يوم ،والتي أفضت
إلى ّ
تحول في مواقف الدول املحيطة
ّ
ب ـســوريــا بــرعــايــة روس ـي ــة ،ال سيما
األردن وت ــرك ـي ــا ل ـنــاح ـيــة االعـ ـت ــراف
ّ
الـعـلـنــي أو امل ـبــطــن بـشــرعـيــة األس ــد،
ال يـمـكــن أن يـبـقــى لـبـنــان خــارجـهــا،
ويـبـقــى فــريــق الـحــريــري مـ ّـص ـرًا على
م ــوقـ ـف ــه الـ ـ ـ ــذي ب ـ ـ ــات مـ ـتـ ـق ـ ّـدم ــا ع ـلــى
املواقف الخليجية.
ّ
م ـصــادر دبـلــومــاسـ ّـيــة روسـ ّـيــة أك ــدت
لـ ـ ــ«األخـ ـ ـب ـ ــار» أن «م ــوسـ ـك ــو تـلـمــس
ال ـ ـت ـ ـحـ ـ ّـوالت ال ـخ ـل ـي ـج ـي ــة ت ـج ــاه ـه ــا،
ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن امل ــواق ــف األمـيــركـيــة
املعترضة»؛ فبعد التواصل القطري
ّ
ّ
خلفية الخالف القطري
املتقدم ،على
ـ ـ ال ـس ـعــودي ،تنتظر مــوسـكــو زي ــارة
ولـ ـ ـ ّـي ال ـع ـه ــد الـ ـسـ ـع ــودي م ـح ـمــد بــن

ّ
سلمان ،الذي من املتوقع أن «يسمع
نصائح روسية بضرورة إعادة فتح
الخطوط مع األســد ،ملا فيه مصلحة
السعودية وسوريا ومصلحة إنجاح
ّ
مهمة مكافحة اإلرهاب».
وعدا عن التفاهمات واملداخالت التي
ُ
طلب من الــوزراء املرافقني للحريري
ت ـق ــدي ـم ـه ــا أمـ ـ ـ ــام رئ ـ ـيـ ــس ال ـح ـك ــوم ــة
ال ــروس ـي ــة دي ـم ـتــري مــدف ـيــديــف ،فــإن
ّ
ســي وأزم ـ ــة الـنــازحــن
ال ـحــيــز ال ـسـيــا ّ
السوريني واملـلــف الـســوري ،ستأخذ
م ـس ــاح ــة مـ ــن الـ ـنـ ـق ــاش ،إن ك ـ ــان مــع
مدفيديف ،أو في اللقاء املرتقب مع
ال ــرئ ـي ــس فــادي ـم ـيــر ب ــوت ــن .وت ـقــول
املـصــادر الدبلوماسية إن الحريري
لن يسمع موقفًا مغايرًا في موسكو
ّ
عما يقوله ال ــروس فــي العلن .وهــذه

امل ـ ـ ـ ـ ّـرة« ،سـ ـيـ ـك ــون ت ــرم ـي ــم ال ـع ــاق ــات
الـلـبـنــانـيــة ـ ـ ال ـســوريــة الــرسـمـيــة في
أولوية النصائح الروسية للحريري،
ّ
مل ــا ف ـيــه خ ـيــر ل ـب ـنــان ولـ ـض ــرورة حــل
ّ
أزم ـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـنـ ـ ــازحـ ـ ــن» .إل أن ب ـعــض
املـ ـحـ ـيـ ـط ــن بـ ــال ـ ـحـ ــريـ ــري ي ـ ـ ّ
ـروج ـ ــون
أن رئ ـي ــس ال ـح ـكــومــة سـيـسـعــى إلــى
تـعــديــل املــوقــف ال ــروس ــي مــن األس ــد،
بعد أن ّ
روجــوا خالل األيــام املاضية،
بعد عــودة الحريري مــن بــاريــس ،أن
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
وع ـ ـ ـ ــد رئ ـ ـي ـ ــس ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة ب ــرحـ ـي ــل
ّ
األســد فــي غضون ستة أشهر خالل
«امل ــرح ـل ــة االنـ ـتـ ـق ــالـ ـي ــة» ...ف ــي ت ـكــرار
لرهانات خاسرة!
ّ
ي ـت ـل ــق ــف ال ـ ـ ـ ــروس اإليـ ـج ــابـ ـي ــة ال ـت ــي
ي ـت ـع ــام ــل بـ ـه ــا الـ ـعـ ـه ــد الـ ـج ــدي ــد مــع

ُ
م ــوسـ ـك ــو ،وال ـ ـتـ ــي ت ـ ـ ِّـوج ـ ــت بـ ــزيـ ــارة
وزي ــر ال ــدف ــاع يـعـقــوب ال ـص ــراف قبل
أس ـبــوعــن ،ومـشــاركـتــه فــي «منتدى
الجيش الروسي  .»2017تركت زيارة
الـ ـ ّـصـ ــراف أثـ ـ ـرًا ط ـي ـبــا ف ــي الـعــاصـمــة
الروسية لدى املسؤولني العسكريني
والسياسيني الــروس .فوزير الدفاع،
الذي عكس إيجابية موقف عون من
روسيا خــال لقاءاته ،جهد لدراسة
آلـ ـي ــات ت ـع ــزي ــز الـ ـتـ ـع ــاون ال ـع ـس ـكــري
ب ــن ال ـب ـلــديـ ّـن ،وأم ـض ــى أيـ ــام رحلته
ً
الثالثة متنقال بني مصانع األسلحة
ومقار الشركات املعنية بالتصنيع،
واضـ ـع ــا أم ـ ــام امل ــؤس ـس ــة الـعـسـكــريــة
الروسية حاجيات الجيش اللبناني،
مــن الــدبــابــات وال ـصــواريــخ واملــدافــع
امل ـ ـت ـ ـعـ ـ ّـددة املـ ـ ــديـ ـ ــات ،والـ ــرشـ ــاشـ ــات
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سياسة

شكر
المقاومة

ــبق للمقترعين

تصوير
هيثم الموسوي

امل ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ـ ّـددة األصـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاف واألس ـ ـل ـ ـحـ ــة
ّ
املتنوعة.
املضادة للدروع والذخائر
وي ـم ـك ــن الـ ـق ــول إن زي ـ ـ ــارة ال ـ ّـص ــراف
ّ
مـ ـسـ ـح ــت «ال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــواد» ال ـ ـ ـ ــذي خ ــل ـف ــه
وزيـ ــر ال ــدف ــاع ال ـســابــق سـمـيــر مقبل
فـ ــي الـ ـع ــاق ــة بـ ــن ل ـب ـن ــان وروس ـ ـيـ ــا،
والـ ـ ــذي تـ ــرك أثـ ـ ـرًا سـ ّـي ـئــا ح ـتــى على
مـسـتــوى ال ـب ــروت ــوك ــول ،بـعــد ّ
تغيبه
ع ــن ع ـش ــاء رس ـم ــي دعـ ــاه إل ـي ــه وزي ــر
ال ــدف ــاع ال ــروس ــي سـيــرغــي شــويـغــو.
ومـ ــن ن ـتــائــج زيـ ـ ــارة ال ـ ـصـ ـ ّـراف ،ق ــرار
وزارة الدفاع الروسية تزويد لبنان
بهبة عسكرية تصل خــال أسابيع،
ّ
وتتضمن ماليني الذخائر والقذائف
واألعتدة العسكرية.
وف ـ ـ ـ ــي م ـ ـقـ ــابـ ــل ّ
ود ال ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس عـ ــون
وال ـ ـص ـ ـ ّـراف وع ــاق ــة ال ــرئـ ـي ــس نـبـيــه

للناخبني لالختيار يوم االقتراع بني
االقتراع في أماكن قيدهم أو في أماكن
سـكـنـهــم أو ف ــي األق ـ ــام امل ــرك ــزي ــة في
ب ـي ــروت» ،ف ــإن مــوقــف تـيــار املستقبل
ل ـيــس م ـف ـهــومــا ،س ــوى م ــن ب ــاب دعــم
موقف العونيني.
وهـ ـ ـ ــذا االسـ ـ ـتـ ـ ـغ ـ ــراب س ـ ّـجـ ـل ــه رئ ـي ــس
املجلس النيابي نبيه ّ
بري أمس ،الذي
قــال ل ــ«األخ ـبــار» إن «مـبــدأ التسجيل
املـ ـسـ ـب ــق ه ــدف ــه ت ـن ـظ ـي ــم االنـ ـتـ ـخ ــاب،
وه ـ ــو ق ــد يـ ـك ــون س ـب ـبــا إض ــافـ ـي ــا فــي
حــال غيابه لخسارة تـيــار املستقبل.
وأن ــا ال أج ــد م ـبـ ّـررًا لــرفــض املستقبل
ل ــه سـ ــوى م ـس ــاي ــرة ال ـت ـي ــار الــوط ـنــي
ّ
الـ ـح ـ ّـر» .ل ـك ــن بـ ـ ّـري الـ ــذي ب ــات يشعر
ب ــأن «ه ـنــاك مــن يــريــد وض ــع عــراقـيــل
ّ
بـ ّـه ــدف ت ـط ـي ـيــر االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات» ،أكـ ــد
ّ
أن ــه «ال أقـبــل إل بالتسجيل املسبق،
ّ
وه ــذا ليس مصلحة ألحــد مـعــن ،بل
طريقة لتنظيم االنتخابات .ولن أقبل
بإلغائه حتى لــو ط ــارت االنتخابات
ّ
برمتها».
وت ـشــرح م ـصــادر وزاريـ ــة شــاركــت في
ال ـج ـل ـســة أن عـ ــدم وجـ ـ ــود الـتـسـجـيــل
امل ـ ـس ـ ـبـ ــق ال يـ ـسـ ـم ــح بـ ـتـ ـح ــدي ــد عـ ــدد
الـنــاخـبــن فــي األق ــام املــركــزيــة أو في
أق ــام امل ـنــاطــق والـ ـق ــرى ،وبــال ـتــالــي ال
يسمح بـتـحــديــد ع ــدد رؤس ــاء األق ــام
وال ع ــدد ال ـلــوائــح املـطـبــوعــة مسبقًا،
ّ
وال ـت ــي ت ـكــلــف ال ــواح ــدة مـنـهــا دوالرًا
ُ
واح ـ ـ ـ ـ ـدًا .وه ـ ـ ــذا أيـ ـض ــا ي ـج ـب ــر وزارة
الداخلية على إجراء ربط تقني بني 7
آالف مركز انتخابي ،أي  7آالف «جهاز
قراءة إلكتروني للناخبني» ،موصولة
بقواعد بيانات مركزية فــي املناطق،
تـ ـك ــون م ــوص ــول ــة ب ـ ــدوره ـ ــا ب ـق ــاع ــدة
بـيــانــات مــركــزيــة فــي وزارة الداخلية.
ّ
وهذه العملية ستكلف الدولة عشرات
ماليني الدوالرات ،من دون سبب.
ّأما بالنسبة إلى البطاقة البيومترية،
ّ
سيتم
فليس محسومًا بـعــد إن ك ــان
اع ـت ـمــاد بـطــاقــة مـمـغـنـطــة مخصصة
لالنتخابات فقط ،أم بطاقة بيومترية
تحمل معلومات كاملة عن املواطنني
وت ـس ـت ـع ـم ــل الحـ ـق ــا ك ـب ـط ــاق ــة ه ــوي ــة.
ّ
إل أن الـثــابــت هــو أن ع ــدد البطاقات
البيومترية املطلوب إنتاجها يصل
حـ ـ ـ ّـد  3م ــاي ــن و 800ألـ ـ ــف ب ـط ــاق ــة.
وت ـق ــول امل ـص ــادر إن وزيـ ــر الــداخـلـيــة
ن ـ ـهـ ــاد امل ـ ـش ـ ـنـ ــوق ق ـ ـ ــال إن املـ ـطـ ـل ــوب
إلص ـ ـ ــدار هـ ــذا الـ ـع ــدد إنـ ـت ــاج ح ــوال ــى
مليون بطاقة شهريًا ،أي حوالى 40

ب ـ ّـري بــروسـيــا وزيـ ــارة «الـتـكـفـيــر عن
الخطايا» التي قام بها النائب وليد
جنبالط إلى موسكوّ ،
يتلمس الروس
أيضًا إيجابية يبديها الحريري.
ّ
إل أن ه ــذه املـ ـب ــادرة تـبـقــى نــاقـصــة،
مـ ـ ــع امل ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات ال ـ ـتـ ــي تـ ـص ــل إل ــى
ال ــروس عــن أن ن ـ ّـواب تـيــار املستقبل
ه ــم امل ـس ــؤول ــون ع ــن عــرقـلــة اتـفــاقـيــة
الـ ـتـ ـع ــاون ال ـع ـس ـك ــري ب ــن ال ـب ـلــديــن،
وال ـت ــي ال تـ ــزال مـحـتـجــزة ف ــي أدراج
لجنة الدفاع النيابية منذ عام .2012
وتـقــول مـصــادر املجلس النيابي إن
«اتـفــاقـيــة ال ـت ـعــاون الـعـسـكــري حاملا
تخرج من اللجان ،يضعها الرئيس
نبيه بـ ّـري على جــدول أعمال الهيئة
الـعــامــة ،وعـنــدهــا ال تناقش وتـحـ ّـول
فــورًا إلــى التصديق من قبل ّ
النواب،

3

حسن عليق

ألف ّ بطاقة يوميًا ،في ماكينة عمل ال
تتوقف  24ســاعــة فــي الـيــوم .على أن
تقديم الطلبات للبطاقات البيومترية
ي ـجــب أن ي ـب ــدأ ب ــداي ــة ت ـشــريــن األول
حـتــى نـهــايــة ال ـعــام ال ـحــالــي ،وه ــو ما
يـبــدو بالنسبة إل ــى أكـثــر مــن مصدر
ً
فــي اللجنة أم ـرًا مستحيال ،وخاصة
أن مئات آالف املواطنني اللبنانيني لم
يحصلوا بعد على بطاقات هوياتهم،
رغم مرور أكثر من عشرين عامًا على
بدء عملية إصدارها.

الجيش إلى الحدود الشرقية

ً
ّ
تكريميًا
وفيما أقــام الجيش احتفاال
لـ ـلـ ـشـ ـه ــداء ال ـع ـس ـك ــري ــن فـ ــي الـ ـي ــرزة
وش ـ ّـيـ ـع ــت ج ـث ــام ــن الـ ـشـ ـه ــداء ب ـعــده
ف ــي مـنــاطـقـهــم ،عـقــد املـجـلــس األعـلــى
لـ ـل ــدف ــاع اج ـت ـم ــاع ــا م ـه ـ ّـم ــا فـ ــي قـصــر
ب ـع ـبــدا بــرئــاســة رئ ـي ــس الـجـمـهــوريــة
ُ ّ
م ـي ـشــال ع ـ ــون ،ك ــل ــف خ ــال ــه الـجـيــش
ب ــ«ات ـخــاذ الـتــدابـيــر الــازمــة النتشار
أف ــواج الـحــدود البرية (عـلــى الـحــدود
الـشــرقـيــة) ورف ــع االق ـتــراحــات لتأمني
جـ ـمـ ـي ــع امل ـ ـس ـ ـت ـ ـلـ ــزمـ ــات الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة
والـلــوجـسـتـيــة ب ــأق ــرب وق ــت مـمـكــن».
كــذلــك جــرى تكليف وزي ــر الخارجية
ج ـب ــران بــاسـيــل بـتـقــديــم ش ـكــوى إلــى
مـجـلــس األم ــن ال ــدول ــي ،بـسـبــب خــرق
العدو االسرائيلي األجــواء اللبنانية
واسـ ـتـ ـعـ ـم ــالـ ـه ــا لـ ـقـ ـص ــف األراضـ ـ ـ ـ ــي
ال ـ ـسـ ــوريـ ــة ،ب ـع ــد ال ـ ـغ ـ ــارات امل ـع ــادي ــة
األخيرة على مركز البحوث العلمية
في منطقة مصياف السورية.
وبعد تقويم نتائج العملية العسكرية
في الجرود ،عرض رئيس الجمهورية
التكليف بإجراء تحقيق في ما ّ
خص
ظ ــروف خـطــف الـعـسـكــريــن وأســرهــم
وقتلهم ،حيث أشار وزير العدل سليم
جريصاتي إلــى أن «التحقيق سوف
يتناول العناصر الجرمية لتفادي ّ
أي
اتهام سياسي».
وفـ ـ ـ ــي ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق ذات ـ ـ ـ ـ ــه ،دعـ ـ ـ ــا رئ ـي ــس
ال ـح ـكــومــة ال ـس ــاب ــق ت ـم ــام سـ ــام إلــى
«ضرورة جالء كل الحقائق في قضية
العسكريني الشهداء ،وفتح التحقيق
ع ـل ــى م ـص ــراع ـي ــه ورفـ ـ ــع ال ـس ــري ــة عــن
م ـح ــا ّض ــر ج ـل ـس ــات م ـج ـلــس ال ـ ـ ــوزراء
ليتسنى للبنانيني ،وف ــي مقدمتهم
ع ــائ ــات الـ ـشـ ـه ــداء ،االط ـ ــاع عـلـيـهــا،
حتى ال تصير أضاليل الـيــوم كأنها
حقائق األمس».
(األخبار)

قوى األمن
الداخلي تستثني
السالح الروسي من
مناقصاتها!

لكن الخالف عليها ال يزال في لجنة
الــدفــاع الـتــي يــرأسـهــا الـنــائــب سمير
الجسر» .كذلك فإن العقود العسكرية
ّ
التي ُوقـعــت بــن لبنان وموسكو لم
ّ
تنفذ ولــم تـسـ ّـدد قيمتها حتى اآلن،
علمًا بأنه «كان من املفترض أن تدفع
مــن هـبــة امل ـل ـيــار دوالر الـسـعــوديــة».
وف ـي ـم ــا ُدفـ ـ ــع ح ــوال ــى ن ـص ــف مـلـيــار
ألط ـ ـ ـ ــراف أخ ـ ـ ــرى تـ ـس ــديـ ـدًا ألس ـل ـحــة

مشهد وزارة الدفاع أمس بدا
شبيهًا بما حدث في مطار بيروت
الدولي قبل نهاية كانون الثاني
 .2004حينذاك ،وقف أركان الدولة
ليستقبلوا األسرى املحررين من
املعتقالت االسرائيلية ،نتيجة
صفقة تبادل بني حزب الله
وحكومة العدو .الفارق األساسي
بني املشهدين أن املحتفى بهم
أمس كانوا ،جميعًا ،شهداء.
عام  ،2004حررت املقاومة
َّ
وسوريني
 23أسيرًا لبنانيًا
وليبي و 3مغاربة و 3سودانيني
و 400فلسطيني وأسير أملاني،
واستعادت رفات  59شهيدًا
لبنانيًا .أما في اليرزة ،فشهداء
ّ
أتمت الدولة واجبها تجاههم...
بعد العثور على جثامينهم.
ً
املشهد كان ليكون كامال لو
أن السلطة سبق أن دافعت عن
جنودنا حيث كانواّ ،
وأمنت
لهم ما يقيهم شر االختطاف،
ثم عملت ّ
بجد لتحريرهم بعد
ارتكاب الجريمة بحقهم .االنتقاد
هنا يصبح بال جدوى .هكذا
هو النظام في لبنان ،ال يقيم ّأي
وزن للبشر أحياء .بقعة الضوء
الوحيدة تصدر عن املقاومة ،التي
أعادت االعتبار لواحدنا ،حيًا كان
أو شهيدًا .ال أسرى ُيتركون في
السجون واملعتقالت .وال جثامني
ُ
تدفن في مكان مجهول لتبقى
جروح قلوب األحبة مفتوحة.
أينما كانت ،فستعمل املقاومة
على تحريرها .السلطة تحتفي
بنا شهداء ،عندما تكون قضية
الشهداء ّ
«ربيحة» .والحديث عن
السلطة ال يعني التعميم .فثمة من
املسؤولني َمن ال ينظر إلى األمور
بهذه الطريقة .إال أن نظرتهم

ت ــم ش ــرائ ـه ــا م ــن دول أوروب ـ ـيـ ــة مــن
الواليات املتحدة األميركية ملصلحة
الـجـيــش واألمـ ــن ال ـعــام وق ــوى األمــن
الــداخـلــي ،يـتـ ّ
ـذرع املعنيون بــأن عدم
دف ـ ــع األمـ ـ ـ ــوال ل ــروس ـي ــا س ـب ـبــه ع ــدم
ال ـقــدرة على تحويل األم ــوال بسبب
ال ـع ـقــوبــات األم ـيــرك ـيــة ع ـلــى روس ـيــا
ٌ
مثير للسخرية
االتحادية .وهو أمر
عـنــد املـســؤولــن الـ ــروس ،ويـســألــون:
«هــل ّ
جربوا أن يدفعوا لنا نقدًا ولم
نقبل؟».
وف ـ ـ ـ ــي ح ـ ـ ــن ي ـ ـ ـقـ ـ ــول أح ـ ـ ـ ــد املـ ـ ــراجـ ـ ــع
األم ـن ـيــن إن «ال ـع ــاق ــات الـعـسـكــريــة
م ـ ــع روسـ ـ ـي ـ ــا سـ ـ ــوف ت ـت ـح ـ ّـس ــن وق ــد
يحصل شــيء ّ
مهم فــي زي ــارة رئيس
الـحـكــومــة» ،ثــم يضيف مـمــازحــا «إن
س ـمــح األم ـي ــرك ـي ــون ب ــذل ــك» ،تـعــرض

تبدو أقرب إلى رأي شخصي لم
ّ
يتحول بعد إلى سياسة عامة.
وبني اليرزة أمس ومطار بيروت
يوم  29كانون الثاني ،2004
فارق جوهري إضافي .قبل 13
عامًاّ ،
أقرت الدولة بما للمقاومة
ّ
فأصرت
من فضل .أما يوم أمس،
السلطة على إبقائها خارج
الصورة ،رغم أن كل ما في املشهد
من إيجابيات كان للمقاومة الدور
األكبر في إنجازه .مصير الجنود
ً
الشهداء كان سيبقى مجهوال لوال
جهد املقاومني .ليس املقصود
هنا سلب الجيش حقه .على
َ
العكس من ذلك .فث ْبت الحقوق
أجدى للمؤسسة العسكرية
من اختراع األوهام .وأكثر ما
ّ
يحز في النفوس أال يخرج من
يشكر املقاومة علنًا .من اعترفوا
بفضلها إنما فعلوا ذلك بصفتهم
حلفاءها .أما السلطة ،فناكرة
للواقع وللجميل .ليس املطلوب
التصاق الدولة باملقاومة .لكن
الواجب يقتضي أال يكون الخطاب
َ
مناقضًا للواقع :قاتل جنود
ُ
الجيش وضباطه ،وأسهموا في
صنع التحرير الثاني ،جنبًا إلى
جنب مع املقاومني .واألخيرون
ال يطلبون من الدولة شكرًا وال
ً
اعترافًا بالفضل .هم أصال ما
ّ
عادوا يتوقعون من السلطة سوى
ُ
خجل .أن تشكر الحكومة
ما ي ِ
املقاومني ال يزيدهم رفعة ،وال
يمنحهم شيئًا يفتقدونه .شكر
املقاومني ،واالعتراف بفضل
الشهداء والجرحى وعائالتهم،
تعبيران عن اإلقرار بما بني أيدينا
من قدرة .شكر املقاومني ال يعدو
كونه احترامًا للذات ،وهو بذلك
نقيض ،شخصي وسياسي،
لصفات أكثرية من يحكمون
بالدنا.

ً
مـ ـص ــادر روسـ ـي ــة مـ ـث ــاال ح ـ ــول ع ــدم
رغ ـبــة الـلـبـنــانـيــن ف ــي ال ـت ـع ــاون ،هو
دفـتــر ش ــروط خــاص بتلزيم أسلحة
وذخـ ــائـ ــر ل ـص ــال ــح امل ــدي ــري ــة ال ـعــامــة
ل ـق ــوى األمـ ــن ال ــداخ ـل ــي ،ب ـت ــاري ــخ 30
أي ــار  ،2017إذ يـحـ ّـدد دفـتــر الـشــروط
ب ـل ــد امل ـن ـش ــأ ل ـ ـشـ ــراء  2000م ـســدس
دول أوروب ـ ـ ـ ــا ال ـغ ــرب ـي ــة والـ ــواليـ ــات
امل ـ ـتـ ـ ّـحـ ــدة األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة ،م ـت ـجــاه ـلــن
املصدر الروسي .ولدى سؤال املرجع
ّ
املسدسات
األمني عن سبب استثناء
ال ــروس ـي ــة ف ــي دف ـت ــر ال ـ ـشـ ــروط ،ي ــردّ
بــالـقــول إن «امل ـســدســات الــروسـيــة ال
تقارن بجودة املسدسات األميركية
والغربية عمومًا ،وهــذا هو ّ السبب،
وعندما نريد أن نشتري قناصات،
سنشتري من روسيا»!
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ضغوط سعودية على الكويت :منع اعتماد السفير
ُ
من البوابة الخليجية ،تحاول
السعودية ّ
لي الذراع اللبنانية .ال يريد
ّ
ُحكام المملكة «السماح» بتعيين
سفير لبناني «شيعي» في الكويت،
من دون أن يرفع الجانب اللبناني
وال الكويتي الصوت اعتراضًا على
هذه التوجه ،فيما يفترض ،منطقيًا
وسياسيًا ،أن يتم التعامل مع
الدبلوماسي بوصفه سفير الدولة ال
الطائفة
ليا القزي
ّ
ّ
كـ ــل امل ـع ـط ـيــات ت ــوح ــي ب ـ ــأن املـمـلـكــة
العربية السعودية حسمت خيارها
بـتـحــويــل لـبـنــان إل ــى دول ــة مـعــاديــة،
أو عـلــى األق ــل ب ــدأت الـتـهــويــل بــذلــك
(«األخ ـبــار» ـ ـ الـعــدد  ،)٣٢٣٩ال ّ
سيما
بعد االنتصارات التي حققها املحور
الذي تعاديه ،مقابل مراكمة محورها
للهزائم« .جنون» اململكة ّ
ضد لبنان
ّ
ّ
س ـيــرت ـفــع ،كــلـمــا ش ـعــرت بـ ــأن ال ـقــرار

(هيثم الموسوي)

ّ
اللبناني يتفلت من تحت عباءتها.
ّ
تصب تهديدات وزيرها للشؤون
وال
الخليجية ،ثــامــر الـسـبـهــان ،للدولة
اللبنانية إال فــي هــذا اإلط ــار .راعية
فريق  14آذار االقليمية ستستعمل
ّ
ك ــل األدوات لتحقيق غــايــاتـهــا ،بما
فيها الورقة الدبلوماسية .فبحسب
م ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات «األخ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــار» ،ت ـض ـغــط
السعودية على دول ــة الـكــويــت لعدم
قـ ـب ــول اعـ ـتـ ـم ــاد ال ـس ـف ـي ــر ال ـل ـب ـنــانــي
لــدي ـهــا ري ـ ــان س ـع ـيــد ،ال ـ ــذي شملته

ال ـت ـش ـك ـي ــات ال ــدبـ ـل ــوم ــاسـ ـي ــة ال ـت ــي
أقـ ّـرت ـهــا الـحـكــومــة الـلـبـنــانـيــة فــي 20
تـ ـم ــوز املـ ــاضـ ــي .أم ـ ــا ال ـس ـب ــب «ف ـهــو
انتماء سعيد إلى الطائفة الشيعية»،
بحسب مصادر دبلوماسية .تزامن
ه ـ ــذا األم ـ ـ ــر مـ ــع ص ـ ـ ــدور ح ـك ــم بـحــق
«خ ـل ـي ــة الـ ـعـ ـب ــدل ــي» ،الـ ـت ــي تـتـهـمـهــا
ال ـس ـل ـط ــات ف ــي ال ـك ــوي ــت ب ــاالرت ـب ــاط
بحزب الله وإيــران ،وإرســال الكويت
إلى «الخارجية» رسالة ّتصف فيها
ت ـصــرفــات ح ــزب ال ـلــه بــأن ـهــا تـهــديــد

ألم ـ ــن الـ ـك ــوي ــت واس ـ ـت ـ ـقـ ــرارهـ ــا .دف ــع
ذلــك وزارة ّالخارجية اللبنانية إلى
ّ
بحجة تفادي
تجميد مـلــف سعيد،
اإلح ـ ـ ــراج ف ــي حـ ــال رف ـض ــت ال ـكــويــت
اع ـت ـمــاد الـسـفـيــر بـعــد إرسـ ــال أوراق
اعتماده.
ّ
وص ـلــت األم ـ ــور ح ـ ّـد «ت ــدخ ــل رئـيــس
الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة مـ ـيـ ـش ــال ع ـ ـ ـ ــون ،ع ـبــر
ال ـت ـخ ـط ـيــط لـتـنـظـيــم زيـ ـ ــارة رسـمـيــة
للكويت ولقاء األمير الشيخ صباح
ّ
األحمد الصباح» .إال أن سفر األخير
إلـ ــى الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة األم ـيــرك ـيــة،
وزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة ع ـ ـ ـ ــون ل ـ ـكـ ــل م ـ ـ ــن بـ ــاريـ ــس
ون ـيــويــورك« ،مـنـعــا الـلـقــاء اللبناني
ـ ـ الـكــويـتــي خ ــال شـهــر أي ـلــول .ولكن

ُيمانع باسيل
إعطاء قنصلية
وازنة للقوات
اللبنانية

مــن املمكن أن يجتمعا على هامش
افـتـتــاح أع ـمــال الجمعية العمومية
لألمم املتحدة» ،كما تقول املصادر.
في هذا الوقت ،وضعت «الخارجية»
ُ
ّ
خطة بديلة في حال لم تحل األزمــة،
تتمثل في نقل اعتماد السفير ألبير
س ـمــاحــة م ــن ُع ـم ــان إل ــى الـفــاتـيـكــان،
ً
بـُـديــا مــن جــونــي إبــراهـيــم ال ــذي من
امل ـتــوقــع أن تــرفــض الـسـلـطــات هناك
اعتماده النتمائه السابق إلى محفل
مــاســونــي .وف ــي ه ــذه ال ـحــالــةُ ،يـعـ ّـن
األخـيــر فــي الكويتُ ،
ويعتمد سعيد
فــي ُع ـمــان .وكــانــت دوائ ــر ال ـقــرار في
ق ـص ــر ب ـس ـت ــرس ق ــد ط ــرح ــت ســابـقــا
التبديل بني إبراهيم في الفاتيكان،
وسـ ـلـ ـي ــم بـ ـ ـ ـ ـ ّـدورة فـ ــي جـ ـنـ ـي ــف ،ك ــون
اع ـت ـمــاد سـفـيــر ل ــدى بـعـثــة دول ـي ــة ال
يحتاج إلى ّ
أي موافقة.
أمـ ــا بــال ـن ـس ـبــة إلـ ــى ب ـق ـيــة ال ـب ـع ـثــات
ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة ،ف ـق ــد أتـ ــت امل ــواف ـق ــة
م ـ ــن ف ــرنـ ـس ــا والـ ـ ـص ـ ــن والـ ـبـ ـح ــري ــن
وسـ ـ ــوريـ ـ ــا وسـ ـلـ ـطـ ـن ــة عـ ـ ـم ـ ــان ،ع ـلــى
تعيني الدبلوماسيني في السفارات
ّ
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ل ــديـ ـه ــاُ .ي ـ ــذك ـ ــر أن مــن
«الـطـبـيـعــي» دبـلــومــاسـيــا أن يتأخر
صـ ــدور مــواف ـقــة الـ ــدول ع ـلــى تعيني
دب ـل ــوم ــاس ـي ــن ل ــديـ ـه ــا ،وق ـ ــد يـصــل
الـتــأخـيــر إل ــى سـتــة أش ـهــر .فــي حــال

تقرير

ُ
ُ
منافسة قواتية لمرشح القوات في كسروان!
لم تلتئم «جراح» القوات اللبنانية في
كسروان ،الناتجة من االنتخابات البلدية
األخيرة .المسؤولية ُي ّ
حملها الحزبيون إلى
شوقي الدكاشُ ،
المرشح إلى االنتخابات
النيابيةّ .
يلوحون بعدم منحه صوتهم
التفضيلي ،فيما هو ينفي أي معارضة
له في كسروان
أسقطت االنتخابات البلدية األخيرة
القناع عن «الحياة الوردية» للقوات
اللبنانية في كسروان .فالحزب الذي
ي ـن ـجــح ،ف ــي غ ــال ــب األح ـ ـيـ ــان ،بستر
التباينات وال ـصــراعــات والـخــافــات
ال ــداخـ ـلـ ـي ــةّ ،خ ــانـ ـت ــه ق ـ ـ ــواه فـ ــي أيـ ــار
املـ ـ ــاضـ ـ ــي« .رض ـ ـ ـ ـ ـ ــات» االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات

ـدد من
ال ـب ـلــديــة (أيـ ـ ــار  )2016ف ــي ع ـ ـ ٍ
ال ـب ـلــدات ال ـك ـســروان ـيــة ،الـنــاتـجــة من
غ ـيــاب ال ـق ــرار امل ـ ّ
ـوح ــد ،وعـ ــدم ال ـتــزام
بـعــض الـقــواتـيـ ّـن ب ـق ــرارات الـقـيــادة،
التي كانت ُممثلة بشوقي الدكاش،
ُ َ
ل ــم تـ ـع ــال ــج .وس ـي ـك ــون ع ـل ــى ال ــرج ــل
ً
حملها معه زوادة إلــى االنتخابات
النيابية املقبلة .في وقت بدأت تصل
ُ
ّ
بتوجه
فيه إلى معراب تقارير تفيد
قواتيني (بينهم مسؤولو قطاعات)
ُإلى عدم إعطاء أصواتهم التفضيلية
ملرشح الحزب.
«ورط ـ ـ ـ ـ ـ ــة» االنـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــاب ـ ــات الـ ـبـ ـل ــدي ــة،
ً
وت ـب ـع ــات ـه ــا ،ت ــراف ـق ــت أوال م ــع ع ــدم
ت ـك ـل ـي ــف الـ ـ ــدكـ ـ ــاش ب ـ ُـمـ ـت ــابـ ـع ــة مـلــف
االنتخابات النيابية .وهو ّما يؤكده
ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار» ع ـب ــر ق ــول ــه إنـ ـ ــه «غ ـيــر
ّ
ُم ــوك ــل الـقـيــام بــامل ـفــاوضــات» ،لجهة
ُ
ُ
ّ
التحالفات .وحني يسأل عمن يتابع

املـلــف ،يجيب« :ال أع ــرف» .أمــا األمــر
ال ـث ــان ــي ،ف ـهــو تـعـيــن ُم ـنـ ّـســق جــديــد
ل ـ ــ«ال ـ ـقـ ــوات» ف ــي كـ ـس ــروان ه ــو جــان
الـشــامــي ،خلفًا لـجــوزف خليل الــذي
ُينقل عنه رغبته في وضع ترشيحه
إلى «النيابة» في عهدة معراب .ليس
ال ـش ــام ــي «خ ـص ـم ــا» لـ ـل ــدك ــاش ،لـكــن
عالقتهما غـيــر ثــابـتــة مـنــذ سـنــوات.
ُ
م ـص ــادر قــوات ـيــة ك ـســروان ـيــة تخفف
مــن انـعـكــاس اخـتـيــار الـشــامــي سلبًا
على الــدكــاش ،كــون املنسق الجديد
«يتعاطى السياسة بدبلوماسية من
دون الغوص في الخالفات الداخلية.
ونقطة قوته هي تواصله وقربه من
القاعدة الحزبية».
ّ
وال ـن ـق ـط ــة ال ـث ــال ـث ــة هـ ــي أن الـ ـق ــوات
ال ت ـ ــزال ع ــاج ــزة ع ــن تـفـعـيــل عملها
الـحــزبــي ،وم ــلء الـفــراغــات فــي بعض
الـ ـلـ ـج ــان امل ـح ـل ـي ــة ال ـ ـتـ ــي أص ــاب ـت ـه ــا

الئحة «القوات» ...األضعف في كسروان ــ جبيل
في دراسة له عن موازين القوى في كسروان ،بعد اعتماد
ُ
صيغة النسبية والصوت التفضيلي (نشرت في «األخبار»
بتاريخ  11آب  ،)2017يذكر الخبير االنتخابي كمال فغالي
ّأن ُمرشح القوات اللبنانية شوقي الدكاش تراجع من املرتبة
السابعة بني املرشحني (في حال اعتماد النظام األكثري)
وبنسبة تأييد  ،%16.5إلى املرتبة الثامنة (بعد اعتماد
النسبية) ،بنسبة تأييد ال تتجاوز الـ  .%1في حني ّأن النائب
السابق منصور البون جاء في املرتبة األولى بنسبة ،%12.5
املرتبة الثانية مع
والوزير السابق فريد هيكل الخازن في ّ
 .%12أما العميد املتقاعد شامل روكز ،فحل ثالثًا بنسبة
 ،%10يليه نعمة افرام مع  ،%4والوزير السابق زياد بارود
الذي حاز  .%3.6تستند مصادر سياسية في كسروان إلى
ُ
ّ
هذه األرقام .وتضيف إليها «ما ُينقل عن لسان البون بأنه
ُ
سيشكل الئحة مع الخازن ،واملهندس مارون الحلو ،وحزب
ُ ّ
الكتائب الذي يفضل البون أن يتمثل بغير مسؤول اإلقليم
في كسروان شاكر سالمة ألنه برأيه ال ّ
يشد عصب عائلته
وبلدات وسط القضاء» .واتجاه البون إلى إعادة اللحمة بينه

ً
وبني النائب السابق فارس سعيد في جبيل ،فضال عن النقمة
القواتية على ُمرشح القوات زياد حواط واألصوات املعارضة
للدكاش لتقول ّإن «الئحة القوات في كسروان ـ جبيل ستكون
الثالثة ،بعد الئحة العائالت والقوى املعارضة ،والئحة التيار
ً
الوطني الحر الذي ال يزال القوة التجييرية األولى» ،فضال
منصور،
عن وجود نسبة كبيرة من «قوات ـ فريد ،وقوات ـ
ّ
وقوات ـ فارس» .لم يكن تقاسم القواعد ُمشكلة في ظل
القانون األكثري السابق ،ولكن اليوم بات على الناخب أن
ُي ّ
حدد خياره« ،واألرجح أن يذهب إلى من ّ
يؤمن له مصالحه
الخدماتية .القوات ال تفعل شيئًا على هذا املستوى».
للدكاش رأي آخر ،ال يستند إلى أرقام ،فيؤكد ّأن القوات اللبنانية،
وحدها ،هي «القوة الثانية .نعرف حجمنا وكم بإمكاننا أن
ُ
ستظهر ذلك» .ملاذا إذًا ُت ّ
صرون على
نحشد ،واالنتخابات
ضم املستقلني؟ ّيرد ّ
ُ
ّ
بأن هؤالء «قيمة مضافة» .أما بالنسبة
ّ
إلى تقاسم القاعدة مع مرشحني مستقلني ،فهو يعتقد أنه «ال
يوجد سوى قوات واحدة ،والحزبي يلتزم بقرار القيادة مهما
يكن».

ُ ّ
لم تكلف القوات
ُشوقي الدكاش
بمتابعة ملف
االنتخابات النيابية

الـ ـ ـت ـ ــره ـ ــات كـ ـيـ ـحـ ـش ــوش وج ــونـ ـي ــة
وذوق مصبح وعـيـنـطــورة وريـفــون
وفيطرون وفاريا ...في هذه البلدات،
م ـ ـ ـسـ ـ ــؤولـ ـ ــون قـ ـ ــوات ـ ـ ـيـ ـ ــون س ــابـ ـق ــون
وح ــالـ ـي ــون ،ال ي ـخ ـفــون امـتـعــاضـهــم
مــن خـيــار ال ــدك ــاش :رئـيــس مصلحة
املـ ـعـ ـلـ ـم ــن رمـ ـ ـ ــزي بـ ـطـ ـي ــش ،رئ ـي ـس ــا
قـ ـط ــاع ال ـ ـجـ ــرد الـ ـس ــابـ ـق ــان نــاص ـيــف
ن ـ ـخـ ــول وط ـ ــون ـ ــي خـ ـلـ ـي ــل ،امل ـح ــام ــي
شــارل غصن ،مسؤول قطاع جونية
السابق عادل نجيم ،املهندس جورج
م ـه ـنــا .أم ــا ف ــي ال ـق ـل ـي ـعــات ،ف ــا ي ــزال
الــوضــع ُالـحــزبــي «تـحــت السيطرة»،
رغم ّأن امل ّ
نسق السابق زياد معلوف
ً
ّ
ُ
«يتحرك في القضاء محاوال تسويق
ُ
ُ
رشح ،من دون أن يعلن عن
نفسه كم ً
ذل ــك ص ــراح ــة» ،كـمــا ت ـقــول امل ـصــادر
ُ
ّ
ال ـ ـقـ ــوات ـ ـيـ ــة .وتـ ـضـ ـي ــف بـ ـ ـ ــأن أصـ ـ ــداء
«املـ ـعـ ـل ــوف بـ ــن الـ ـق ــاع ــدة ال ـق ــوات ـ ّـي ــة
أف ـضــل م ــن غ ـي ــره» .لـتـكــون النتيجة
ُم ــرش ـح ــا رس ـم ًـي ــا ل ــان ـت ـخ ــاب ــات هــو
الدكاش ،إضافة إلى خليل واملعلوف،
ال ـطــام ـحــن إلـ ــى ذل ـ ــك .فـيـتـعــن على
ال ـ ـ ــدك ـ ـ ــاش «ال ـ ـع ـ ـمـ ــل ع ـ ـلـ ــى ت ـخ ـف ـيــف
االحتقان ض ـ ّـده ،حتى ال يؤثر عليه
س ـل ـبــا ف ــي األص ـ ـ ــوات الـتـفـضـيـلـيــة»،
بـحـســب م ـس ــؤول ح ــزب ــي ك ـســروانــي
ُمّـنــاوئ ل ــ«ال ـقــوات» .مــع إشــارتــه إلى
أنــه «ال ُيمكن تحميل الــدكــاش كامل
مـ ـس ــؤولـ ـي ــة مـ ـل ــف ال ـ ـب ـ ـلـ ــديـ ــات ،ك ــون
رئ ـي ــس الـ ـح ــزب س ـم ـيــر جـعـجــع كــان
امل ــاي ـس ـت ــرو ال ـف ـع ـلــي .واألخـ ـي ــر ق ــادر

على أن يمتص امتعاض القواتيني
من الدكاش بسهولة».
ُ ّ
ب ـعــد اس ـت ـح ـقــاق أيـ ــار  ،2016شــكـلــت
لجنة تقصي الحقائق في معراب من
أجل البحث في االنتخابات البلدية.
ّ
يقول أحد الذين قدموا شهادتهم إن
«االسـتـنـتــاجــات بقيت ســريــة» ،آسفًا
الع ـت ـبــار ال ـح ــزب م ــا حـصــل «مــرحـلــة
وان ـق ـضــتّ .أمـ ــا ن ـحــن ،ف ــا نـ ــزال على
مــوق ـف ـنــا املـ ـ ـع ـ ــارض»ُ .ي ـص ــر امل ـصــدر
ّ
ع ـلــى أن ال ــدك ــاش «ال ي ـح ـصــل عـلــى
أكبر نسبة من األصوات التفضيلية.
ُ
قـ ـي ــادة الـ ـق ــوات تـ ـف ـ ّـوت ع ـلــى نفسها
فــرصــة الـتـمـثــل ف ــي أه ــم دوائـ ــر جبل
لـبـنــان االنـتـخــابـيــة ،بــإ ّصــرارهــا على
ُمــرش ـح ـهــا» ،وخــاصــة أن ــه فــي جبيل
أيضًا ،يواجه ُمرشحها زياد الحواط
معارضة مــن الحزبيني .انطالقًا من
ّ
ـولــى «وفـ ـ ٌ
ـود ول ـجــان قواتية
هـنــا ،تـتـ
مُــن الـبـلــدات الـكـســروانُـيــة نـقــل ال ــرأي
املعارض إلى معراب ،ملحاولة إنجاز
ـرق ما قبل االنتخابات النيابية».
خـ ٍ
وفي حال فشلها في مسعاها« ،نتجه
إل ــى أن ي ـكــون لــدي ـنــا خ ـيــار آخ ــر في
التفضيلي ،من دون أن يكون
الصوت ّ
هدفنا شق القوات».
ـدوء حــن ُيـســأل
يبتسم ال ــدك ــاش ب ـه ـ ٍ
عن املعطيات أعــاه ،حاسمًا النقاش
ّ
ب ـج ـم ـل ــة واحـ ـ ـ ـ ــدة« :ك ـ ـ ــل ال ـ ـكـ ــام غـيــر
ص ـح ـيــح .ال ي ــوج ــد م ـع ــارض ــة داخ ــل
ال ـ ـق ـ ــوات .وال ع ـل ــم لـ ــي ب ـ ــزي ـ ــارات أو
ُ
ت ـقــاريــر تـ ـق ـ ّـدم إل ــى مـ ـع ــراب» .يعتقد
ّ
ّ
أن وضعه فــي كـســروان «جــيــد جـدًا»،
ـى ال ـحــزب بشكل
وكـ ّـذلــك بالنسبة إل ـ ّ
ـام .رغــم اعترافه بأنه «مهما ُفعلنا
عـ
ن ـب ـقــى ُم ـق ـ ّـص ــري ــن ويـ ـج ــب أن ن ـفـ ّـعــل
ّ
العمل الـخــدمــاتــي» .يؤكد أن عالقته
جـ ّـيــدة بكل األس ـمــاء امل ــذك ــورة ،ولكن
«سياسة القوات قائمة على ترشيح
ّ
ش ـخــص واحـ ــد ف ــي ك ــل دائـ ـ ــرة ،هـكــذا
فعلت في الـ  2005وال ـ  .»2009ولكن،
زحلة
لــم ينطبق الـنـ ًظــام نفسه على ّ
عام  ،2009مثال .يوضح الدكاش ّأنه
في الــدائــرة البقاعية «كنا نعرف أنه
يحق لنا بثالثة».
ل.ق
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اللبناني «الشيعي»
لــم يصدر مــن بعد هــذه امل ـ ّـدة جــواب
سلبي أو إيجابي من جانب إحدى
الـ ـ ــدولُ ،ي ـع ـت ـبــر ال ـت ـع ـيــن مــرفــوضــا.
ف ــي م ــا خ ـ ّـص تـعـيــن غ ــاب ــي عيسى
فــي واشـنـطــن ،تـقـ ّـول م ـصــادر وزارة
ّ
الخارجية إن «ملفه لم يكتمل بعد.
وكــانــت االدارة األميركية قــد طلبت
ّ
ت ـع ـه ـدًا م ــن ال ـخــارج ـيــة بـ ــأن عيسى
ّ
سـيـتـخــلــى عــن جـنـسـيـتــه األمـيــركـيــة
ف ـ ــور قـ ـب ــول ت ـع ـي ـي ـنــه .وق ـ ــد أرس ـل ـنــا
التعهد قبل أسبوع».
أخرى ،تعمد «الخارجية»
من ناحية
ّ
إل ـ ــى إن ـ ـهـ ــاء مـ ـل ــف ال ـت ـع ـي ـي ـن ــات فــي
الـ ـقـ ـنـ ـصـ ـلـ ـي ــات الـ ـ ـع ـ ــام ـ ــة ،واملـ ـ ــراكـ ـ ــز
اإلداريــة في البعثات اللبنانية إلى
ال ـخــارج .يــوجــد  16قنصلية عامة،
ت ـن ـق ـســم ب ــال ـت ـس ــاوي ب ــن املـسـلـمــن
وامل ـس ـي ـح ـيــن .وه ــي تـخـضــع أيـضــا
ملنطق املـحــاصـصــة الـسـيــاسـيــة« ،ال
ّ
سيما مع اقتراب موعد االنتخابات
ُ
النيابية» ،بحسب مصادر متابعة.
انـطــاقــا مــن هـنــاُ ،
«ي ـمــانــع» الــوزيــر
جـ ـب ــران ب ــاس ـي ــل «إعـ ـط ــاء قـنـصـلـيــة
وازن ـ ـ ـ ــة ،مـ ــن حـ ـي ــث ع ـ ــدد ال ـج ــال ـي ــة،
للقوات اللبنانية .ولن ُي ّلبى طلبها
الحصول على قنصلية ساو باولو
أو ل ــوس أن ـج ـلــس» .وم ــن املـفـتــرض
أن ت ــؤول الـقـنـصـلـيــات عـلــى الشكل

اآلتــي :أنطوان عيد إلــى مونتريال،
مـيــرنــا الـخــولــي إلــى لــوس أنجلس،
رودي الـ ـق ــزي إل ـ ــى سـ ـ ــاول ب ــاول ــو،
ش ـ ــرب ـ ــل مـ ـ ـعـ ـ ـك ـ ــرون إلـ ـ ـ ــى سـ ـي ــدن ــي،
ع ـ ـسـ ــاف ضـ ــومـ ــط إلـ ـ ــى دبـ ـ ـ ــي .وم ــن
املتوقع أن تكون قنصلية ريــو دي
جانيرو من حصة «القوات» ممثلة
ّ
أن َ
اسمي
بجيمي دويهي ،في حني
َ
ق ـن ـص ــل ــي الغـ ـ ــوس وم ــارس ـي ـل ـي ــا لــم
ُيحسما بعد.
ّ
وج ــرى اق ـت ــراح تــولــي زي ــاد عيتاني
لـقـنـصـلـيــة م ـل ـب ــورن ،وع ـب ــد ال ـعــزيــز
ع ـي ـس ــى إل ـ ــى االسـ ـكـ ـن ــدري ــة ،وم ـن ـيــر
ع ــان ــوت ــي إلـ ــى ج ـ ـ ـ ّـدة ،وولـ ـي ــد ح ـيــدر
إلـ ـ ـ ــى م ـ ـيـ ــانـ ــو ،وم ـ ـ ـجـ ـ ــدي رم ـ ـضـ ــان
إل ـ ـ ــى نـ ـ ـي ـ ــوي ـ ــورك ،وسـ ـ ـ ـ ـ ــوزان م ـ ــوزي
إل ــى دي ـت ــروي ــت (تـنـتـمــي مـ ــوزي إلــى
َّ
الدبلوماسيني
الفئة الثالثة ،ولـكــن
الـلــذيــن يسبقانها بــالــرتــب لــم يقبال
ب ــامل ـن ـص ــب) ،وغـ ـس ــان ع ـب ــد ال ـخــالــق
ُ(م ـ ـتـ ــزوج م ــن م ـيــرنــا ال ـخ ــول ــي) إلــى
ال ـق ـن ـص ـل ـيــة الـ ـج ــدي ــدة فـ ــي ف ـ ــوز دو
إيغواسو (الـبــرازيــل) ،وعلي قرانوح
إلى اسطنبول.
وقـ ــد جـ ــرى ت ـع ـيــن ق ـن ـصــل عـ ــام أبــو
ظ ـبــي ال ـس ــاب ــق هـ ــادي ه ــاش ــم مــدي ـرًا
ملكتب الــوزيــر بــاسـيــل ع ــوض سفير
لبنان لدى فرنسا رامي عدوان.

تزور وفود قواتية في كسروان
معراب للضغط من أجل تبديل
الدكاش (مروان طحطح)

شظايا غارة مصياف في مؤتمر
إدمون صعب
عـقــد امل ــرك ــز االس ـت ـش ــاري ل ـل ــدراس ــات وال ـتــوث ـيــق أول م ــن أمــس
الخميس مؤتمرًا ،كان حاجة في هذه املرحلة التي يشهد فيها
امليدان العسكري السوري تطورات مهمة تمثلت في اإلنجازات
األخـيــرة للجيش الـســوري والـقــوى الحليفة لــه ،األمــر الــذي جعل
السفير األميركي السابق في دمشق روبرت فورد ،يقول إن نظام
الرئيس بشار األسد انتصر ،وإن الرهانات على إسقاطه ،وفي
مقدمها الرهانات األميركية واإلسرائيلية والسعودية ـ الخليجية،
قد سقطت .ومثل هذا الكالم قاله مبعوث األمم املتحدة إلى سوريا
ستيفان دي مستورا ،داعيًا املعارضة إلى التعقل وإعادة النظر
في حساباتها .في هذا الجو عقد املؤتمر الذي اعتبر املركز أننا
أصبحنا فــي مرحلة انتقالية نحو ن ُـظــام جــديــد متعدد القطب،
إقليميًا ودوليًا ،بعد سقوط النظام األحادي الذي مثلته الواليات
املتحدة بعد انهيار جدار برلني عام  ،١٩٨٩ومن ثم تفكك االتحاد
السوفياتي.
ّ
وقد ظللت الغارة اإلسرائيلية على مصياف في الجبهة السورية
املؤتمر الــذي تمحور حول أدوار كل من روسيا وإيــران وتركيا
ومصر في صوغ نظام جديد لألمن اإلقليمي بغية درء األخطار
التي يشكلها اإلرهاب واالحتالل الصهيوني لفلسطني ،وملا تمثله
إسرائيل بأطماعها الجيوسياسية ،وترسانتها النووية ،من خطر
على املنطقة ،بل على العالم.
بين يلتسين وميدفيديف وبوتين
وقد لفتنا املتحدث الروسي الدكتور فياشيسالف ماتوزوف في
كالمه عن سياسة روسيا الجديدة وضــرورة ترجمة االنتصار
امليداني تعاونًا بــن األط ــراف الرئيسية لصوغ نظام يقوم على
التعاون املشترك بعد فشل املشروع األميركي في املنطقة .وكان
قد أسهب في شرح العوامل التي دفعت روسيا إلى االنخراط في
الحرب السورية ،واملصالح التي تربطها بإيران ،مؤكدًا أن أي نظام
إقليمي يجب أن تكون روسيا وإيران عماده األساسي.
ُ
وقد طرح عليه سؤاالن محرجان عن صدقية روسيا مع اللبنانيني
والعرب ،وعالقتها الغامضة ،بل غير املفهومة ،بإسرائيل عدوة
العرب األولى.
السؤال األول أجاب عنه ،أما الثاني فتهرب منه.
كان السؤال األول :ما دامت روسيا صديقة للعرب وحليفة لهم
وحريصة على مصالحهم ،فلماذا لم تستعمل حق الفيتو في
مجلس األمــن لــدى إقــراره الـقــرار  1559ثم الـقــرار اآلخــر املتعلق
باملحكمة الدولية الخاصة بلبنان؟
ُّ
ّ
فـكــان ال ـجــواب أن ال ـقــرار األول اتـخــذ فــي عهد رئـيــس «ســكـيــر»،
هو بوريس يلتسني .أما الثاني ،ففي عهد ميدفيديف الذي كان
يساير األميركيني.
أم ــا ال ـســؤال الـثــانــي ،ال ــذي طــرحـتــه أن ــا عـلـيــه ،ف ـكــان :تـعــرفــون أن
فلسطني هــي القضية املركزية بالنسبة إلــى الـعــرب ،وأن جميع
أوجاعهم مسؤولة عنها الدولة العبرية ،وأنتم اليوم شركاء في
الدفاع عن سوريا في حرب إلسرائيل دور مهم فيها ،وتستعدون
ال ـيــوم لقطف ثـمــار االن ـت ـصــار ،فـهــل يغيب عــن بــالـكــم أن معظم
مشاكل املنطقة ناجمة عن زرع إسرائيل غـ ّـدة سرطانية فيها،
اغتصبت أرض فلسطني وشردت شعبها ،وها هو الرئيس بوتني
يطمئن رئيس حكومتها بنيامني نتنياهو ،اإلرهابي بامتياز ،إلى
أن روسيا ستضمن ابتعاد مقاتلي إيــران و«حــزب الله» مسافة
تراوح بني  ٣٠و ٤٠كيلومترًا من حدودها مع سوريا في الجوالن،
أي أنها تعمل لضمان أمن إسرائيل التي تقوم بمناورة عسكرية
تقوم على محاكاة لغزو لبنان والقضاء على «حــزب الـلــه» .وال
نستبعد أن يـكــون الــرئـيــس الــروســي قــد تعهد لرئيس حكومة
العدو بأن النظام املقبل في سوريا لن يكون معاديًا إلسرائيل،
وال نستغرب ذل ــك ،فــي ظــل هــذا االحـتـضــان للعدو اإلسرائيلي
ال ــذي قــامــت طــائــراتــه أمــس بـغــارة على مــوقــع فــي مصياف تابع
للجيش السوري ـ وال نستغرب ان يكون هناك تفاهم مع روسيا
على استباحة العدو األجــواء السورية ،برضا روســي .وهــذا ما
لم نفهمه في ظل أحــدث وسائل الدفاع الجوي التي زود الروس
جنودهم في سوريا بها؟
حرية في األجواء السعودية للطائرات اإلسرائيلية
وتذكرت ،في عرضي لهذا اللغز الروسي ،زيارة قمت بها مع عدد
من الصحافيني األميركيني في ثمانينيات القرن املاضي لقاعدة
خميس مشيط الجوية املهمة في الصحراء السعودية ،وصادف
مــروري هناك بضابط كــان يتابع أجسامًا طائرة فــوق القاعدة
على رادار أمامه ،فتوقفت وسألته ،بفضول الصحافي« :ما هي
األجسام التي تتحرك على شاشتك؟» .فأجابني« :إنها طائرات
إسرائيلية» ،ففوجئت بتحليقها بحرية في األجــواء السعودية،
وسألته مجددًا« :ملاذا ال تسقطونها؟» ،أجاب« :ليست لدينا أوامر».

وأض ــاف« :انـظــر معي جـيـدًا ،مــاذا تــرى خلف الـطــائــرات؟» .قلت:
«إشــارات متقاربة» ،قــال« :إنــه سرب يحرسها ،فــإذا ما تصدينا
ّ
فستدمر القاعدة» .وكان سؤالي األخير« :ملن اإلمرة في هذه
لها
القاعدة؟» ،أجاب« :إنها لضابط أميركي»!
ال جــواب من الدكتور فياشيسالف الــذي ّرد على السؤال األول
وأعطى الكالم لزميل آخر على املنصة.
«عالقات إسرائيلية غير مسبوقة» مع عرب الخليج
وكنت قد بدأت صباحي أول من أمس ،بما يمكن وصفه بمقدمة
ّ
للسؤال ومفتاح لتذكر زيــارة خميس مشيط .فقد بثت «بي بي
ســي» العربية خـبـرًا عــن رئـيــس الحكومة اإلسرائيلية بنيامني
نتنياهو ،تحدث فيه عن «إنـجــازات» حكومته خالل هذه السنة،
وأهمها «إنجازات سرية تمثلت في تعاون مع دول عربية ليست
إلسرائيل اتفاقات سالم معها ،وهي أوسع نطاقًا من أي مرحلة
سابقة» ،وباستيضاح اإلذاعــة أحــد املحللني اإلسرائيليني ،قال:
«إنـهــا عــاقــات وأكـثــر مــن االت ـص ــاالت ،رغــم كــونـهــا ســريــة ،وقــد
ّ
استجدت بعد قمة الرياض األخيرة مع الرئيس األميركي دونالد
ترامب ،ونقل من الرياض إلى تل أبيب أفكارًا تداولها والسعوديني
حول التسوية املمكنة مع الفلسطينيني واملؤتمر اإلقليمي الذي
يقترحه لحل الـنــزاع الـعــربــي ـ ـ اإلســرائـيـلــي» .وعـنــدمــا ُسـئــل عن
الــدول املعنية بتصريح نتنياهو ،قــال« :بالطبع السعودية ودول
عربية أخرى في الخليج التي تعتبر أن هناك عدوًا مشتركًا بينها
وبني إسرائيل هو إيران» .وسألته املذيعة ّ
عما يمكن أن تفيد هذه
الــدول من إسرائيل ،فأجاب« :إن مجاالت التعاون واسعة ،فلدى
إسرائيل خبرة في مكافحة اإلرهــاب ،كما في العلوم والتطوير،
وخصوصًا تحلية املياه».
وهنا قلت في نفسي :هل نحن الذين نعتبر إسرائيل عــدوة لنا
ولكل العرب ،صحراويني كانوا أو مدينيني ،مجموعة أغبياء أو
مغالني و«مرضى» في وطنيتهم؟
«ابن عمك» وابنة دايان
قبل سنوات كنت أشارك في حلقة دراسية نظمها املركز الدولي
للصحافيني املحترفني فــي مدينة دروي بشمال فــرنـســا ،وقد
فاجأني صديقي برنار مارغريت ،منظم الحلقة ،بقوله« :أريد أن
أعرفك إلى ابن عمك» ،فقلت له« :أنا هنا ليس لدي أبناء ّ
ّ
عم» .فقال:
«هذا صحافي إسرائيلي يريد التعرف إليك» .فقلت ،وأنا أتظاهر
بأني مرتبط بموعد خــارج مقر الحلقة« :عفوًا ،ال أريــد أن أكون
ّ
فظًا ،لكن ما أريدك أن تعرفه ّأن مرافقك ينتمي إلى دولة معادية
ّ
اغتصبت أرض فلسطني وشـ ّـردت شعبها ،وال تــزال تنكل بمن
بقي منهم هناك ،وأنا أعتبره عدوًا لي ولشعبي ،وخصوصًا أن
دولته تحتل جزءًا عزيزًا من أرض وطني لبنان في مزارع شبعا
وتالل كفرشوبا ،وقد طردت جيشه مقاومة شعبية لبنانية من
أراض في الجنوب والبقاع الغربي عام  ،2000وتحاول إسرائيل
ٍ
تدمير بلدي واالستيالء على ثروته املائية والغازية والنفطية ،لذلك
أرجوك أن تبلغه بوجوب عدم االقتراب مني ،وتغيير خط سيره
إذا تفاجأ بي ،خدمة لك وله»!
ُ
وح ــدث أن ُدع ـيــت بـعــد ح ــرب ت ـمــوز إل ــى مــؤتـمــر دول ــي ع ـقــد في
إسطنبول في شهر أيلول بعنوان «الدفاع عن الدول الصغيرة في
حال انــدالع حــروب» ،وقد ألقيت محاضرة ،من وحي حرب تموز
وضحاياها واالعتداءات اإلسرائيلية على لبنان ،البلد الصغير الذي
قلت إنــه تقع على األمــم املتحدة مسؤولية الــدفــاع عنه ،وهــو الذي
لم يعرف االستقرار منذ اغتصاب الصهاينة لفلسطني وتشريد
أهلها ،علمًا أن لبنان يحضن بضع مئات ألــوف منهم ال يزالون
يعيشون منذ قرابة سبعني سنة في مخيمات البؤس والذل.
و ُك ـنــت قــد رف ـضــت ت ــرؤس جـلـســة ي ـشــارك فـيـهــا إســرائـيـلـيــون،
فــأخــرجــوا منها مــن دون أن يغيبوا عني ،إذ فوجئت مــرة لدى
خروجي من إحــدى القاعات بسيدة تتقدم مني قائلة« :مستر
صعب أنا غايل دايان» ،فقلت« :تشرفنا .أنا فلسطيني ،والدك كان
مجرمًا في حق شعبي ،وال أريد التحدث معك .فأنتم الصهاينة
أعداؤنا حتى تعيدوا لنا بالدنا» .فوجئت املرأة بموقفي العدائي،
وراحت تعدد لي أسماء اللبنانيني الذين تعرفهم ،فقلت لها« :قد
تعرفني جميع اللبنانيني ،ولكن يبقى لبناني واحد أنت اآلن أمامه
اليك» ...ومضيت.
يرفض التحدث ِ
جامعة الشعوب العربية
إن كالم نتنياهو عن العالقات «غير املسبوقة» مع بعض العرب
يستفز شعورنا القومي ويستدعي فتح تحقيق في األمر وإحالة
املتعاملني مع الدولة العبرية على محكمة عدل عربية ،والبحث في
إمكان إقامة جامعة للشعوب العربية ترعى مصالحها ،وتدافع
عــن الـحــق وال ـعــدالــة ،عـلــى أن تـتـحــول الـجــامـعــة الـحــالـيــة «جامعة
الصداقة العربية ـ اإلسرائيلية» ،وهي الصيغة التي تناسب رعاة
العرب املتأسرلني.
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مجتمع وإقتصاد

دراسة حاز القطاع البترولي اهتمامًا ّمركزًاُ ،ت َ
رجم أخيرًا بإصدار مراسيم طال
انتظارها ،ما يبعث األمل بحصول تقدم جدي في هذا القطاع .من المعلوم أن
بناء صناعة بترولية قوية ومنافسة يتطلب حشد الجهود المتخصصة والمعنية
في القطاعين العام والخاص لمواجهة التحديات ،ووضع األطر المناسبة للحل ،بما
يضمن نجاحها واستمرارها وازدهارها والنهوض االقتصادي على مستوى البالد .إن
وضع رؤية استراتيجية علمية ،مواكبة للخطوات التشريعية واإلجرائية ،خطوة في

ّ
المحصل
الطريق الصحيح لقيام صناعة بترولية ناجحة تضمن التوازن بين العائد
واالقتصاد العام والمحافظة على الحوافز المناسبة لجذب المستثمرين .من
القضايا الهيكلية في الصناعة البترولية :شكل النظام العام ،المراسيم التطبيقية،
الضريبي ،الشركة الوطنية ،الصندوق السيادي...
القوانين واالتفاقيات ،النظام ُ
ّ
َ
وغيرها من القضايا المهمة ،التي تعد ركيزة مستقبل هذه الصناعة ،والتي ال بد
من التطرق إليها بعناية علمية خشية من الهفوات والعفوية في التعاطي مع

صناعة النفط في لبنان
محاذير وهواجس حول
الصندوق السيادي
ل ـح ـظــت املـ ـ ــادة  3م ــن ق ــان ــون امل ـ ــوارد
ال ـ ـب ـ ـتـ ــرول ـ ـيـ ــة فـ ـ ــي امل ـ ـ ـيـ ـ ــاه الـ ـبـ ـح ــري ــة
صـ ـن ــدوق ــا سـ ـي ــادي ــا إلي ـ ـ ـ ــداع ال ــدول ــة
عائدات األنشطة والحقوق البترولية
فـ ـي ــه ،وذل ـ ـ ــك بـ ـه ــدف اس ـت ـث ـم ــاره ــا ال
استهالكها.
ُيـعــد إن ـشــاء الـصـنــدوق الـسـيــادي من
ثــوابــت نظام اإلدارة املالية الرشيدة
واملـتـكــامـلــة لـلـثــروة الـبـتــرولـيــة ،لكنه
يـ ـثـ ـي ــر تـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاؤالت عـ ـ ــديـ ـ ــدة ت ـ ـطـ ــاول
البنية التنظيمية ،أهــدافــه الطويلة
والقصيرة األم ــد ،مرجعيته اإلداري ــة
ً
وش ـخ ـص ـي ـتــه املـ ـعـ ـن ــوي ــة ،فـ ـض ــا عــن
عـ ــاق ـ ـتـ ــه بـ ـ ــاملـ ـ ــوازنـ ـ ــة وال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــات
االقتصادية واملالية للدولة عمومًا.
م ــن امل ـع ـلــوم أن ال ـص ـنــدوق الـسـيــادي
ه ــو صـ ـن ــدوق عـ ـ ــام ،خ ــاض ــع لـسـلـطــة
املصرف املركزي ،ينظر إليه كمحفظة
تتقسم إلى فئات ّ
عدة ،منها :سيادية،
اسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة ،ل ـل ـت ـث ـب ـيــت ،ل ـل ـت ـن ـم ـيــة،
ادخارية لألجيال القادمة ،للمعاشات
االحـ ـتـ ـي ــاطـ ـي ــة ،ول ـ ــدع ـ ــم االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد،
كاالستثمار ّ فــي منظومة اقتصادية
ج ــدي ــدة ت ـحــفــز ال ـن ـمــو وت ــؤم ــن فــرص
عمل على املدى الطويل.
ع ـ ــادة م ــا يـ ـم ـ ّـول هـ ــذا ال ـص ـن ــدوق من
ع ــائ ــدات ال ـن ـفــط امل ـب ــاش ــرة (اإلتـ ـ ــاوات
وأرب ــاح الـنـفــط) ،ومــن أرب ــاح عــائــدات
ال ـن ـفــط االس ـت ـث ـم ــاري ــة ،أو م ــن طــريــق
عائدات غير مباشرة ،كالضرائب على
األف ــراد والـشــركــات ،إذ إن االستثمار
ف ــي الـبـنــى الـتـحـتـيــة أو ف ــي قـطــاعــات
التكنولوجيا أو الطاقة البديلة ،على
سـبـيــل امل ـثــال ال ال ـح ـصــر ،ي ــؤدي إلــى
خـلــق ف ــرص عـمــل وتـحـســن مستوى
الدخل عند األفــراد .باإلضافة إلى أن
تــوج ـيــه ال ـغ ــاز لــاس ـت ـهــاك الــداخ ـلــي
يــؤدي إلــى انخفاض تكاليف الطاقة
على األفراد وعلى الشركات فيخفض
تكاليف اإلن ـتــاج ويحفز التنافسية.
ع ـ ـ ـنـ ـ ــدهـ ـ ــا يـ ـ ـمـ ـ ـك ـ ــن ف ـ ـ ـ ـ ــرض ضـ ـ ــرائـ ـ ــب
اس ـت ـث ـن ــائ ـي ــة عـ ـل ــى ال ـ ــدخ ـ ــل (أفـ ـ ـ ـ ــرادًا
وش ـ ــرك ـ ــات) ،وضـ ــرائـ ــب ال ـب ـي ـئــة عـلــى
اسـتـهــاك الـطــاقــة (أفـ ــرادًا وشــركــات).
هـ ـ ــذه ال ـ ـضـ ــرائـ ــب ي ـم ـك ــن اق ـت ـط ــاع ـه ــا
ل ـت ـم ــوي ــل الـ ـصـ ـن ــدوق واسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات
القطاع على األجــل الطويل .علمًا أن
توجيه اإلنـتــاج إلــى الـســوق الداخلي
يقلل االعتماد على الطاقة املستوردة،
م ــا ي ـحـ ّـد م ــن خـ ــروج ال ـن ـقــد األجـنـبــي
وت ـح ـس ــن وض ـ ــع امل ـ ـيـ ــزان ال ـت ـج ــاري
(خفض العجز).
ّ
ثمة محاذير وهواجس تطرح نفسها
حــول الـصـنــدوق ،وخــاصــة أن تجربة
لبنان قصيرة في هذا املجال ،أهمها:
 -1الهاجس املتعلق بالضوابط على
نـســب تــوظـيــف أم ــوال ال ـص ـنــدوق ،أي
ت ـح ــدي ـدًا س ـق ــوف ال ـت ــوظ ـي ــف ف ــي كــل
ً
ف ـئــة م ــن األص ـ ــول امل ــال ـ ّـي ــة .ف ـم ـثــا ،إن
تــوظ ـيــف جـ ــزء ك ـب ـيــر م ــن م ــوج ــودات
ّ
عمليات شــراء سندات
الصندوق في
ال ـخــزي ـنــة الـلـبـنــانـيــة سـيـعـنــي حكمًا
ّ
ّ
النفطية إلى صناديق
تسرب العوائد
ّ
ال ـخ ــزي ـن ــة ال ـع ــام ــة مـ ـ ـج ـ ــددًا ،ل ـك ــن مــن
ب ـ ّـواب ــة االس ـت ــدان ــة .ه ــذا األمـ ــر ي ـ ّ
ـؤدي

إل ــى تضخيم حـجــم الــديــن مــن خــال
إصـ ـ ـ ـ ــدار سـ ـ ـن ـ ــدات ال ـ ــدي ـ ــن الـ ـسـ ـي ــادي
الـتــي ستحملها وتـتــداولـهــا محفظة
ال ـص ـن ــدوق الـ ـسـ ـي ــادي ،م ــا ق ــد ي ــؤدي
إل ــى خـســارتـهــا كـلـيــا ،فــي ح ــال إع ــادة
جــدولــة الــديــون وف ــي ح ــال انخفاض
أسعار الفائدة ،ويــؤدي بالتالي إلى
انخفاض ربحية الـسـنــدات لحاملها
(القطاع املصرفي) ،ويضع املصارف
أم ــام فــرصــة اس ـتــرجــاع أمــوال ـهــا عبر
بيع الدين إلى الدولة.
ي ـب ـقــى ال ـخ ـطــر األس ـ ــوأ ه ــو الـتـخـلــف
عــن الـســداد ،فتستخدم الــدولــة أمــوال
هذا الصندوق لتغطية خدمة الدين.
واألكـ ـث ــر سـ ــوءًا أن ي ـك ــون ه ـن ــاك دور
م ــؤث ــر ل ـل ـق ـط ــاع املـ ـص ــرف ــي فـ ــي رس ــم
سياسة الصندوق ،فيلجأ ،بالتعاون
مع املصرف املركزي وضمن هندسة
مالية جديدة ،إلى شــراء دين القطاع
ال ـ ـخـ ــاص وت ـح ــوي ـل ــه إل ـ ــى دي ـ ــن عـ ــام،
وبالتالي تتبخر اآلمال واألموال.
من األخطاء الشائعة ،أن ُي َّ
حول جزء
م ــن أمـ ـ ــوال ال ـص ـن ــدوق لـ ـش ــراء الــديــن
(سمعنا أخيرًا رغبة في خفض الدين
إلــى ٪٦٠ من مجمل الناتج املحلي).
ف ـخ ــدم ــة ال ــدي ــن ي ـم ـكــن ت ـمــوي ـل ـهــا مــن
األربـ ـ ـ ــاح االس ـت ـث ـم ــاري ــة ل ـل ـص ـنــدوق،
ول ـيــس مــن رأس ـم ــال ص ـنــدوق نفسه،
ألنـ ــه ال ي ـك ـفــي .هـ ــذه ال ـخ ـط ــوة تـكــون
بمثابة خطوة الحقة ملرحلة ما بعد
جدولة الديون وإعــادة هيكلة أسعار
ً
ال ـفــائــدة نـ ــزوال ،اس ـت ـنــادًا إل ــى عــوامــل
الثقة وتحسني التصنيف االئتماني
نـتـيـجــة ان ـخ ـف ــاض امل ـخ ــاط ــر وتــأمــن
التدفقات النقدية على األجل الطويل
بالعملة األجنبية.
ُيـ ـ َـعـ ـ ّـد صـ ـن ــدوق الـ ـن ــروي ــج ال ـس ـي ــادي
األك ـب ــر واألش ـه ــر ف ــي ال ـعــالــم .نــاهــزت
م ــوج ــودات ــه نـحــو  885مـلـيــار دوالر،
وهــو مـعــروف ب ــإدارة رشـيــدة ُيضرب
بـهــا امل ـثــل ف ــي ه ــذا امل ـج ــال .فـفــي عــام
ُ ،1998ح ِّد َدت نسبة  %٦٤من إجمالي
توظيف هــذا الـصـنــدوق كحد أقصى
لالستثمار في سوق األسهم الدولية،
بـيـنـمــا ُحـ ـ ـ ِّـد َدت نـسـبــة  %٢،٥مـنــه في
عـ ـ ــام  2017ل ـل ـت ــوظ ـي ــف فـ ــي الـ ـس ــوق
ال ـ ـع ـ ـقـ ــاريـ ــةّ ،أمـ ـ ـ ــا  %33الـ ـب ــاقـ ـي ــة مــن
ّ
فمخصصة لالستثمارات
املوجودات
ذات الـعــائــدات الثابتة ،أي املحكومة
ّ
بضوابط ،فتتوزع بني  %70كسندات
ح ـك ــوم ـ ّـي ــة و %30ل ـل ـق ـطــاع ال ـخ ــاص.
ّ
حكومية
والنتيجة محفظة سـنــدات
ّ
ال تتخطى  %24من مجمل موجودات
الصندوق.
عند وضــع استراتيجية استثمارية
م ـت ـع ــددة ألي صـ ـن ــدوق اس ـت ـث ـمــاري،
يجب عــدم التفاؤل بتحقيق معدالت
كبيرة من األرباح ،نظرًا إلى الظروف
املحيطة باالستثمار العاملي الحالي.
إذ إن ص ـن ــادي ــق ال ـت ـح ــوط ال ـعــامل ـيــة
امل ـس ـت ـث ـمــرة ف ــي األسـ ـه ــم وال ـس ـن ــدات
ال تحقق املــرجــو منها كــأربــاح لعدة
اع ـت ـبــارات ،منها مــا يتعلق بالنسب
السالبة للفوائد على سندات الخزينة
السيادية العاملية ،ما يضعف العائد

نسبة
اإلتاوة غالبًا
ما تكون
مصاحبة
لتقسيم
الكتل
(أ ف ب)

ً
ال ـث ــاب ــت خ ـ ــارج امل ـخ ــاط ــر ،ف ـض ــا عن
رزوح الشركات املتعددة الجنسيات
تحت ديون هائلة ،ما يصعب عليها
ال ـق ـيــام بـعـمـلـيــات اسـتـثـمــاريــة جديد
لــزيــادة أرباحها التشغيلية ،ويــؤدي
إل ــى ضـعــف ال ـعــائــد عـلــى أس ـهــم هــذه
الشركات .أمــا ما يتعلق باالستثمار
فـ ـ ــي أسـ ـ ـه ـ ــم ال ـ ـش ـ ــرك ـ ــات املـ ـت ــوسـ ـط ــة
وال ـص ـغ ـيــرة ال ـح ـجــم ،فـهــو م ـجـ ٍـد ألنــه
يحقق أرباحًا كبيرة نظرًا إلى النمو
املـفــرط لهذا الـنــوع مــن الـشــركــات ،وال

التدفق المالي المباشر المتفائل
هو مليارا دوالر سنويًا
سيما في مجال التكنولوجيا ،ولكن
هــذا االستثمار سيعاني من مشاكل
جمة ،كالضعف في السيولة النقدية،
وض ـعــف ال ـق ــدرة االسـتـيـعــابـيــة لـهــذه
الشركات على امتصاص استثمارات
كـبـيــرة ال ـح ـجــم .ل ــذل ــك ،تـبـقــى الـســوق
املـحـلـيــة فــرصــة اس ـت ـث ـمــاريــة صــافـيــة
م ـ ـتـ ــاحـ ــة أم ـ ـ ـ ـ ــام ال ـ ـ ـص ـ ـ ـنـ ـ ــدوق ل ـخ ـل ــق
منظومة اقتصادية جديدة ودعمها
وتطويرها ،فيحقق أرباحًا مضاعفة.
 -2ال ـ ـهـ ــاجـ ــس املـ ـتـ ـعـ ـل ــق ب ـم ـس ـت ــوى
الـ ـشـ ـف ــاف ـ ّـي ــة فـ ــي مـ ـ ـ ـ ــداوالت وق ـ ـ ـ ــرارات
الصندوق السيادي.
ّ
ال يـسـتـطـيــع امل ــراق ــب ت ــوق ــع مـسـتــوى
الـشـفــافـ ّـيــة ال ــذي سـيـمــارســه مـصــرف
لبنان تحديدًا فــي إدارت ــه الصندوق.
فكثير مــن الـخـطــوات الـتــي يـقــوم بها
طي الكتمان ّ
املصرف تبقى ّ
بآلياتها

ونتائجها ،كــذلــك تظل محل تساؤل
لدى املراقبني لجهة األسباب والنتائج
الـفـعـلـ ّـيــة وال ـخ ـي ــارات ال ـبــدي ـلــة .وهــي
ّ
النقدية في
سمة من سمات السياسة
لـبـنــان .ل ــذا ،يجب أن يتكامل الهيكل
اإلداري الداخلي مع النموذج الرقابي
امل ـ ـفـ ــروض ع ـل ــى ال ـ ـص ـ ـنـ ــدوق .ف ـيــديــر
ع ـم ـل ـيــات ال ـص ـن ــدوق م ـج ـلــس إدارة،
تحت إشــراف مجلس تنفيذي يحدد
م ـه ـمــات ص ــاح ـ ّـي ــات مـجـلــس اإلدارة
وح ــدوده ــا ،ويـضــع امل ـبــادئ امل ـحـ ّـددة
ّ
لكيفية إدارة املخاطرّ .أما مجمل هذه
ّ
العمليات ،فيجب ان تـكــون خاضعة
بـنـحــو دق ـي ــق ملــراق ـبــة مـجـلــس رقــابــة
ّ
ينتخبه ال ـبــرملــان ،ويـتــولــى التدقيق
ّ
ّ
امليزانيات والتأكد
والتصديق على
مـ ـ ــن مـ ـط ــابـ ـق ــة األن ـ ـش ـ ـطـ ــة ل ـل ـق ــوان ــن
واألنظمة .ويملك الصندوق مجلسًا
اسـتـشــاريــا خــاصــا لـتـطــويــر مستوى
استثمارات الصندوق.
ك ـث ـيــرة ه ــي الـ ــدراسـ ــات والـتـحـلـيــات
التي تناولت النقاط السابق ذكرها،
ول ـ ـكـ ــن ال ي ـ ـجـ ــري غ ــالـ ـب ــا األخـ ـ ـ ــذ فــي
ال ـح ـس ـبــان ح ـجــم ال ـص ـن ــدوق وكـمـيــة
ً
التدفقات النقدية إليه وآليتها .فمثال،
إن ح ـجــم ال ـص ـن ــادي ــق االس ـت ـث ـمــاريــة
(النرويج ،أبوظبي ،قطر ،السعودية،
روسيا )...في العالم ستتجاوز بحلول
العقد املقبل  ١٤تريليون دوالر (حجم
صندوقي الطليعة النرويج وأبوظبي
ي ــوازي ــان  ٢,٥تــريـلـيــون دوالر) .هــذه
امل ـبــالــغ الـهــائـلــة قـ ــادرة عـلــى تحقيق
األه ـ ــداف امل ـنــوط ب ـهــا ،مـسـتـفـيــدة من
عوامل سابقة واتجاهات اقتصادية
إيجابية عاملية (زيادة الطلب) وطفرة

* ()1

أسعار النفط ومن احتياطات نفطية
هائلة (خــال فترة  ٢٠٠٠إلــى .)٢٠٠٨
ولـ ـك ــن هـ ـ ــذه الـ ـ ـظ ـ ــروف ت ـغ ـي ــرت بـعــد
أزم ــة  ،٢٠٠٨فـنـمــو ال ـت ـجــارة العاملية
ي ــوازي صـفـرًا ،وان ـغــاق اقتصاديات
كـبـيــرة كــالــواليــات املـتـحــدة والـصــن،
م ــا أدى إل ــى ض ـعــف ال ـط ـلــب الـعــاملــي
على النفط ،وظهور الغاز الصخري
املنافس ،والتوجه العاملي نحو املزيد
مــن االع ـت ـمــاد عـلــى الـطــاقــة الـبــديـلــة...
هــذه الـعــوامــل الـضــاغـطــة أث ــرت ب ــأداء
األسعار في بيئة هابطة ،ومن املتوقع
أن تستمر لعقود .هذا باإلضافة إلى
أن الحجم املتوقع اكتشافه في لبنان ال
يقارن باالحتياطيات النفطية للدول
السالفة الذكر .هذه العوامل تؤدي مع
الوقت إلى خسارة عائد الندرة الذي
يتيح استمرار ارتفاع الطلب وكذلك
األسـ ـع ــار ،وبــال ـتــالــي يـجــب أخ ــذ ذلــك
في الحسبان عند التفكير في تكوين
الصندوق السيادي.
ولكن في عملية حسابية بسيطة ،إن
أرب ــاح الـغــاز مــن االحـتـيــاطــي املتوقع
ف ــي املـنـطـقــة االق ـت ـصــاديــة الـلـبـنــانـيــة
( )tcf 25ال يـتـعــدى  ٥٠مـلـيــار دوالر
ف ـ ــي أح ـ ـسـ ــن األحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوال .إن الـ ـت ــدف ــق
امل ــال ــي امل ـبــاشــر امل ـت ـفــائــل ه ــو مـلـيــارا
دوالر سـنــويــا ،أي مــا ي ـعــادل ٪٤ من
 PIBالـلـبـنــانــي .لـكــن ه ــذه الـتـقــديــرات
خاضعة لغموض األسعار واألحجام.
إن األرقام املقدرة تبقى ضعيفة نسبيًا
مقارنة بـ  7.4مليارات دوالر كتدفقات
ن ـقــديــة م ــن امل ـغ ـتــربــن ،أي م ــا ي ـعــادل
٪١٥ مــن  .PIBه ــذه االرق ـ ــام ال ترقى
إلــى مستوى املـقــارنــة مــع الصناديق
العاملية ،وهــي ال تستطيع النهوض
بصندوق استثماري متعدد األهداف.
إن عــائــدات النفط بتقديرها الحالي
ً
ل ــن ت ـش ـكــل تـ ـح ــوال رئ ـي ـس ـيــا لـلــوضــع
االقتصادي ووضع املالية العامة في
لبنان .ففي غياب النمو االقتصادي،
وال ـع ـج ــز ف ــي امل ــال ـي ــة ال ـع ــام ــة (٪١٠
سنويًا) والـحـســاب ال ـجــاري ،وزي ــادة
اإلن ـ ـفـ ــاق ،والـ ــديـ ــون امل ـت ـعــاظ ـمــة (٨٠
مليار دوالر) وخدمة الدين املرتفعة...
لــن تمثل الـعــائــدات تــريــاقــا فــي غياب
إصـ ـ ــاحـ ـ ــات ه ـي ـك ـل ـي ــة وإص ـ ــاح ـ ــات
للمالية الـعــامــة .لذلك مــن األج ــدى أن
ُ
ي ـن ـشــأ صـ ـن ــدوق اس ـت ـث ـم ــاري ت ـح ـ َّـول
ع ــائ ــدات ــه لـلـتـحـفـيــز واالس ـت ـث ـمــار في
االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد الـ ــوط ـ ـنـ ــي ،وخـ ــاصـ ــة فــي
ال ـق ـطــاعــات ال ـب ـتــروك ـي ـمــاويــة ،الـطــاقــة
البديلة والتكنولوجيا لخلق نظام
اقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي م ـ ـعـ ــرفـ ــي يـ ـنـ ـت ــج فـ ــرص
العمل ويحسن مستوى دخل األفراد
وي ـ ـض ـ ـمـ ــن ت ـ ــدف ـ ــق ال ـ ـن ـ ـقـ ــد األجـ ـنـ ـب ــي
امل ـ ـس ـ ـتـ ــدام (خ ـ ـطـ ــة م ـ ــوازي ـ ــة ل ـض ـمــان
ال ـت ــدف ـق ــات ال ـن ـقــديــة م ــن امل ـغ ـتــربــن).
هــذه السياسة االستثمارية يجب أن
ت ـكــون مـصـحــوبــة بـخـطــة اقـتـصــاديــة
ومالية واضحة وشفافة ومصحوبة
بإصالحات هيكلية تضمن االستدامة
املالية العامة واإلنصاف بني األجيال.
كل ذلك مع مراعاة السياسة النقدية
امل ـت ـب ـعــة خ ـش ـيــة م ــن إح ـ ـ ــداث صــدمــة
قوية تؤثر في االقتصاد العام نتيجة
الخروج الهائل للنقد األجنبي.
* جــزء من دراســة تحليلية في الصندوق
السيادي والنظام الضريبي
** مــديــر وح ــدة األب ـحــاث وال ــدراس ــات في
املــركــز اللبناني للطاقة واالبـتـكــار ،باريس
 -فرنسا
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مجتمع وإقتصاد
قطاع َّ
يعول عليه للسنوات المقبلة .من هنا ،وانسجامًا مع سياسة «المركز اللبناني
للطاقة واالبتكار» ( ،)LEICكان ال بد من تسليط الضوء على القضايا المحورية في
ملف الصناعة البترولية في لبنان ،وذلك من خالل ورش عمل علمية ،تقودها
فرق من الباحثين والخبراء والمتخصصين في المجاالت ذات الشأن العلمي ،لوضع
المالحظات واالقتراحات ورسم السيناريوهات التفضيلية ،على أن تستكمل الحقًا
بدراسات علمية معمقة واقتراحات تحسينية .الهدف هو تحليل الوضع القائم

ُ
واقتراح توصيات ترتكز على دراسات ونتائج علمية بحتة ،تسهم في رسم السياسات،
وتسهل اتخاذ القرارات المالئمة ،بما يضمن الشفافية والمنافسة في ظروف
محلية وإقليمية معقدة .هذه الدراسة هي محاولة إللقاء الضوء على بعض
ُّ َ
الثغر والهفوات ،وإزالة الغموض عن بعض النقاط في المراسيم والنظام الضريبي
الستدراكها وتعديلها إذا أمكن قبل فوات األوان ،وخاصة أن النظام الضريبي ال يزال
وفي أيدي اللجان
في أدراج المجلس النيابي ِ

تنازالت على حساب الدولة
استرداد التكاليف:
ّ
المشرع ال يمتلك المعلومات الكافية
ّ
املشرع اللبناني سقف التكاليف
حدد
ُ
َّ
القابلة لالسترداد بنسبة ٪٦٥ (تحدد
النسبة باملزايدة) ،وهى نسبة مرتفعة
ج ـدًا مـقــارنــة بــاملـتــوســط الـعــاملــي الــذي
ي ـ ـ ــراوح ب ــن ٪٤٤ و٪٥٥ ،وم ـتــوســط
التكلفة فــي عـقــود االمـتـيــاز بــن ٪٥٠
وف ــي الـن ـظــام الـتـعــاقــدي يبلغ
وِ ،%٥٢
م ـتــوســط الـتـكــالـيــف ب ــن  %٥٠و٪٥٥
 .تـتـكــون ه ــذه الـتـكــالـيــف م ــن تكاليف
رأسمالية وتكاليف تشغيلية (٪٣٨،٣
هي كلفة لحقل تمار املشابه بطبيعته
جيولوجيا الحقول املكتشفة في لبنان
حسب تقرير نوبل إنرجي لعام ،)٢٠١٦
وال ـبــاقــي هــو اسـ ـت ــردادات مــن خسائر
سـنــوات سابقة واسـتـهــاكــات ،تدريب
وغيرها ...بمعدل سقفه .٪٢٦،٧
الـتـســاؤل األول املـبــرر هنا عــن الـفــارق
ب ـ ــن سـ ـق ــف ال ـت ـك ــال ـي ــف الـ ـ ـ ــذي ح ـ ــدده
امل ـشـ ّـرع ومـتــوســط التكليف املـتـعــارف
ع ـل ـي ــه فـ ــي الـ ـعـ ـق ــود الـ ـع ــاملـ ـي ــة .مـ ــا هــي
األس ـ ــس ال ـت ــي ُحـ ـ ـ ـ ِّـد َدت ع ـلــى أســاسـهــا
ه ـ ــذه ال ـن ـس ـب ــة؟ أض ـ ــف أن ال ـت ـكــال ـيــف
العامة لبرميل النفط أو وحــدة الغاز
ُ
الطبيعي معلومة فــي املجمل ،وتـقـ َّـدر
ب ـن ـحــو  ٪٣٨أو م ــا ي ــزي ــد بـقـلـيــل (مــع
م ـعــدل خـطــأ ٪٤ ،عـلــى أس ــاس السعر
 $٢،٤٢للغاز و $٤٢للنفط) .هنا يبرز

خسارة الكثير من
خالل الشروط المالية
المفروضة على الدولة

نوع من الغموض حول الفارق الكبير
بني التكاليف التشغيلية والرأسمالية
وسـقــف التكاليف الـقــابـلــة لــاسـتــرداد
(٪٦٥) ،الذي ُي َّ
قدر بنحو ٪٢٦،٧ .أشير
ً
ّ
إلــى أننا نجد هناك دوال قليلة تحدد
سقف التكلفة بــن ٪٦٥ و٪٧٠ ،ولكن
فــي املـقــابــل تحصل على نسبة ال تقل
عن ٪٧٥ من ربح البترول (الفيليبني)،
بينما يحصل لبنان على نسبة ٪٣٥
(حسب محاكاة وزارة املال).
عـلــى الــرغــم مــن أن نـظــام امل ــزاي ــدة مهم
لضمان بعض الشفافية واملنافسة في
اإلجراءات تجاه املستثمرين ،إال أن عدم
تعريف املعايير والقواعد ،أو تعريفها
بشكل عام ،يؤدي إلى إضعاف الكفاءة

ُ
الـتـخـصـصـيــة واإليـ ـ ـ ـ ــرادات املـحـتـمـلــة.
ف ـ ــي ن ـ ـظـ ــام امل ـ ـ ــزاي ـ ـ ــدات ،وق ـ ـبـ ــل الـ ـب ــدء
ف ــي اإلج ـ ـ ـ ـ ــراءات ،ي ـج ــب وضـ ــع ق ــواع ــد
ومـعــايـيــر واض ـح ــة وم ـح ــددة لضمان
الشفافية ولتشجيع املنافسة من خالل
عـمـلـيــة ع ــادل ــة ،ت ـك ــون ذات تـفـسـيــرات
يشوبها الغموض والغنب،
موحدة ال
ُ َ
وال تـتـضـمــن ث ــغـ ـرًا تـتـيــح للمستثمر
ال ــدخ ــول م ــن ب ـعــض ن ــواف ــذ ال ـقــوانــن،
والحماية من الفساد.
يكتسب ن ـظــام امل ــزاي ــدة أهـمـيــة جــديــة،
خاصة في املناطق غير املستكشفة أو
الحدودية ،حيث تكون املعلومات نادرة،
وق ــد ال ت ـكــون الـحـكــومــة واث ـقــة بــدرجــة
معقولة من دقة تقديرها للقيم املكتشفة.
يبرز هذا النظام كقيمة إضافية خاصة
بعد الحصول على املعلومات الالزمة
عن املورد التجاري .ولكن في ظل غياب
امل ـع ـلــومــات الـتـقـنـيــة ع ــن امل ـ ــورد ،يمكن
ً
عدم اليقني الجيولوجي مثال ُأن يشكل
حاجزًا أمام العروض الكبيرة املحتملة
لالستثمار .وغياب القواعد الواضحة
والشفافة فــي إج ــراءات املــزايــدة ،وتــرك
املعايير مفتوحة ،من شأنه خلق نوع
من االلتباس والغموض له عواقب على
موارد الدولة .كان ال بد للدولة اللبنانية
إخـ ـ ـض ـ ــاع ك ـت ـل ــة واحـ ـ ـ ـ ــدة خ ـ ــال دورة

ً
وبناء عليها ،تضع
التراخيص األولى،
ال ــدول ــة ال ـت ـصــور امل ـنــاســب م ــن قــواعــد
ومعايير مغلقة مع سيناريوهات بما
يخدم مصالحها العامة.
ً
وبناء على ما تقدم ،ومن خالل
هكذا،
َّ
قــراء ت ـنــا املـعــمـقــة ل ـن ـمــوذج اس ـت ــرداد
التكاليف عند سقف ٪٦٥ ،يظهر أن
القواعد واإلجراءات املقترحة يشوبها
ال ـك ـث ـيــر م ــن ال ـع ـمــوم ـيــات ف ــي تـقــديــر
النسب البعيدة عن األســس العلمية
املثبتة للشفافية وقــواعــد املنافسة.
يـبــدو أن امل ـشـ ّـرع يفتقر إلــى األدوات
الـ ـخ ــاص ــة ل ـت ـق ـي ـيــم ح ـ ـ ــدود ال ـك ـف ــاءة
للمعايير املقترحة (efficiency limit

دانيال ملحم **

 .)of parametersأضــف أن امل ـشـ ّـرع ال
يمتلك املعلومات الكافية والدقيقة
ع ــن ال ـت ـكــال ـيــف واألربـ ـ ـ ــاح امل ـتــوق ـعــة.
ل ــذل ــك ،إن ال ـخ ـبــرة املـ ـح ــدودة لـلــدولــة
ف ــي م ـج ــال ال ـن ـفــط وال ـ ـغـ ــاز ،وضـعــف
الكفاءة اإلدارية والرقابية ،واإلهمال
في تقييم القواعد واإلجراءات ،تؤدي
بــامل ـس ـت ـث ـمــر إلـ ــى إخـ ـف ــاء امل ـع ـلــومــات
ال ـخــاصــة ب ــه ع ــن ال ـج ـهــات املختصة
امل ـســؤولــة ف ــي ق ـطــاع الـنـفــط وال ـغ ــاز،
األم ـ ـ ــر ال ـ ـ ــذي ي ـ ـ ــؤدي ب ــال ـن ـه ــاي ــة إل ــى
خ ـس ــارة الـكـثـيــر م ــن خ ــال ال ـش ــروط
امل ـ ــالـ ـ ـي ـ ــة امل ـ ـف ـ ــروض ـ ــة ع ـ ـلـ ــى ال ـ ــدول ـ ــة
(.)financial expenditure terms

لماذا اإلعفاء من ضريبة األمالك المبنية؟
نص مشروع القانون الضريبي على إعفاء اإلنشاءات والتركيبات واملركبات املستخدمة للقيام
باألنشطة البترولية من ضريبة األمالك املبنية ،على أن تبقى ملكًا للدولة عند انتهاء األشغال
وبعد استرداد كلفتها.
التكاليف كافة مستردة على شكل استهالكات ،فلماذا اإلعفاء من الضريبة؟ هذا
نتساءل بما أن
ً
باإلضافة إلى أن عادة ما تحتوي بعض التركيبات واملنشآت على مواد ملوثة بيئيًا ،والتخلص
ّ
تسترد الدولة هذه املنشآت ،فتتكلف أثمانًا للتخلص من
من هذه املواد يكلف ثمنًا باهظًا .فلماذا
امللوثات ،مع أنها تدفع مسبقًا كلفة اهتالك املنشآت والتجهيزات .لذلك يجب إضافة فقرة تلزم
الشركات بالتخلص من هذه املواد وتسليم املنشآت خالية من هذه املواد ،حتى لو اضطر األمر
إلى زيادة االستهالكات ،ألن الخطر البيئي كبير ،والدولة ال تملك الخبرة الكافية في التعاطي مع
ملف كهذا ،فيدفع املواطن ثمن هذه التلوثات ،وترتفع تكاليف الصحة والطبابة.

اإلتاوة :لبنان في أسفل المتوسط العالمي
تـسـتـحــق اإلت ـ ـ ــاوة ،وف ــق امل ـ ــادة  ٢٢من
 ٪ع ـلــى ال ـغــاز
 ،EPAب ـم ـعــدل ث ــاب ــت  ٤
الطبيعي ،ومـعــدل متغير على النفط
ُ
ي ـ ــراوح ب ــن ٪٥ و٪١٢ ت ـحـ َـســب على
ش ــرائ ــح اإلن ـت ــاج ال ـي ــوم ــي .إن النسبة
امل ـح ــددة ه ــي ثــابـتــة زمـنـيــا وم ـتــوازيــة
ع ـلــى ال ـك ـتــل ال ـع ـش ــرة .ع ـنــد اح ـت ـسـ ّـاب
املتوسط املطلق ،نجد أن لبنان يترنح
في أسفل املتوسط العاملي الذي يراوح
بني ٪٨ و٪١٢ .هذه النسبة ٪٨،٥ أقل
بكثير من نسبة اإلتــاوة املحسوبة في
إسرائيل ٪١٢،٥ ،مع أن هناك خصائص
جيولوجية وإنتاجية متشابهة لكلتا
ال ــدول ـت ــن .عـلـمــا أن نـسـبــة ٪٨،٥ هي
ن ـس ـبــة مـتـفــائـلــة ف ــي امل ـت ــوس ــط ال ـع ــام،
ّ
ألن كمية اإلنـتــاج ـ ـ كما نعلم ـ ـ تعتمد
على نسبة االستخراج (أوthe rate of
 ،)declineوه ــي ال ت ــزال مـجـهــولــة إلــى
ً
اآلن ،معتمدة بدورها على خصائص
ال ـك ـم ـيــة ،نــوع ـيــة ال ـن ـف ــط ،حــاج ـتــه إلــى
ضخ الغاز أو سائل آخــر الستخراجه
والتكاليف .إن نسبة االستخراج غالبًا
ما تكون مرتفعة في السنوات األولــى
وتنخفض مع الوقت ،األمر الذي يؤدي
إلــى انخفاض اإلنتاج وإالت ــاوة .لذلك،
إن معدل ٪٨،٥ كمتوسط عام هو رقم
فــوق التقييم ( ،)over evaluatedومن
امل ـتــوقــع أن ي ـكــون ف ــي م ـعــدل ب ــن ٪٧
و٪٧،٥ في أحسن تقدير.
ّ
املشرع اللبناني إتاوة منخفضة
حدد
نسبيًا ،معتمدًا في تقييمه على عوامل
الجيولوجيا (التعقيدات الجيولوجية

وتـ ـك ــالـ ـي ــف االس ـ ـ ـت ـ ـ ـخـ ـ ــراج) وشـ ــرائـ ــح
اإلن ـت ــاج ،ونـسـبــة االس ـت ـخ ــراج ،بـهــدف
جـ ــذب امل ـس ـت ـث ـمــريــن ّم ــن ط ــري ــق ط ــرح
فــرص استثمارية جــذابــة .ولكن مــا لم
نعلمه إل ــى االن :مــا هــو املـعـيــار الــذي
اعتمد لتحديد وحدة األساس (initial
 )valueاملحتسبة عند ٪٥ على النفط،
وعند ٪٤ على الغاز الطبيعي؟
فــي امل ـبــدأ ،إن نسبة اإلتـ ــاوة غــالـبــا ما
تكون مصاحبة لتقسيم الكتل ،ألنها
تـ ـتـ ـح ــدد وفـ ـ ــق خـ ـص ــائ ــص وم ـع ــاي ـي ــر
خ ــاص ــة ب ـك ــل بـ ـل ــوك .نـ ــرى أن امل ـش ـ ّـرع
اللبناني قـ ّـســم الـكـتــل ،مــراعـيــا الخطر
ال ـج ـيــولــوجــي ،م ــن طــريــق ع ــرض كتل
كبيرة تعويضًا للمستثمرين ،ودائمًا
مــع إت ــاوة ثــابـتــة .وك ــأن امل ـشـ ّـرع اعتبر
ـن مـنـفـصــان وتقسيمهما
أن الـعــامـلـ ُ
يـجـعـلـهـمــا ف ـ ـ ـ ــرادى .ف ـك ــان ي ـجــب عـلّــى
امل ـ ـشـ ـ ّـرع اسـ ـتـ ـخ ــدام اإلت ـ ـ ـ ــاوة ك ـم ـحــفــز

لماذا يدفع المستثمر
إتاوة ثابتة على
كتلتين ال تملكان
الخصائص نفسها؟

ل ــاسـ ـتـ ـثـ ـم ــار ،وخ ـ ــاص ـ ــة عـ ـل ــى ال ـك ـتــل
الحدودية ذات املخاطر الجيوسياسية
املرتفعة .فلماذا يدفع املستثمر إتاوة
ً
ث ــاب ـت ــة ع ـل ــى ك ـت ـل ـت ــن ٢ ،و ٨مـ ـث ــا ،ال
تـ ـمـ ـلـ ـك ــان الـ ـخـ ـص ــائ ــص نـ ـفـ ـسـ ـه ــا؟ إن
الـتــوزيــع الـحــالــي للكتل ال يــراعــي هذا
املبدأ املهم ،األمر الذي أدى إلى توزيع
غ ـي ــر ع ـ ـ ــادل ملـ ـع ــدل ال ــرب ــح/املـ ـخ ــاط ــر،
والــذي سينعكس سلبًا على املنافسة
واالستثمار.
فــي ال ــواق ــع ،إن امل ـش ـ ّـرع أه ـمــل معايير
م ـه ـمــة ع ـن ــد ت ـح ــدي ــده اإلت ـ ـ ـ ــاوة ،مـنـهــا
مـ ـ ــا يـ ـتـ ـعـ ـل ــق بـ ــامل ـ ـخـ ــاطـ ــر ال ـح ـق ـي ـق ـي ــة
لالستثمار ،باإلضافة إلى عوامل كان
ُ
ي ـجــب أن ت ــؤخ ــذ ف ــي ال ـح ـس ـب ــان ،مثل
الكمية املـتــوقـعــة ،الـفــرصــة أو الـفــرص
االس ـت ـث ـمــاريــة ف ــي ك ــل ب ـل ــوك ،املـخــاطــر
الـبـيـئـيــة ،مـحـيــط املــوقــع االسـتـثـمــاري
وص ـعــوبــاتــه ال ـج ـغــراف ـيــة ،الـنـقــص في
ال ـخ ــدم ــات ال ـعــامــة وال ـب ـنــى الـتـحـتـيــة،
م ـس ـتــوى امل ـنــاف ـســة ،م ــدة ال ـتــرخ ـيــص،
 relinquishment provisionوالـخـطــر
الجيوسياسي ...ومن ثم تحديد إتاوة
متغيرة تتأقلم مع خصائص كل كتلة
على حــدة .هــذه العوامل هــي الضمان
لعدالة التوزيع وتحديد أفضل عالقة
ٍّ
ربــح/خ ـطــر ل ـكــل مــن ال ـطــرفــن :الــدولــة
ً
وال ـق ـطــاع ال ـخــاص ،فـضــا عــن احـتــرام
مـبــدأ الشفافية الـقــائــم عـلــى الــوضــوح
في احتساب املعايير والقيم (اإلتــاوة)
خ ـش ـي ــة م ـ ــن ال ـ ـغـ ــن الـ ـ ـ ــذي ق ـ ــد ي ـل ـحــق
باملستثمر .إن الشعور بالغنب يــؤدي

م ــع ال ــوق ــت إل ــى ات ـبــاعــه أســال ـيــب غير
قــانــون ـيــة ب ـه ــدف ال ـت ـعــويــض وزي ـ ــادة
الــرب ـح ـيــة ،فـيــؤثــر بـطـبـيـعــة ال ـح ــال في
عوائد الدولة ،نظرًا إلى غياب الرقابة
والتدقيق.
ب ــاالع ـت ـم ــاد ع ـلــى امل ـعــاي ـيــر امل ـق ـتــرحــة،
ـاب املـعـلــومــات عن
ودائ ـم ــا فــي ظــل غ ـيـ ُ
ال ـك ـم ـي ــة امل ـح ـت ـم ـل ــة ،ق ـ ِّـس ـ َـم ــت املـنـطـقــة
االقتصادية إلى أربعة أقسام مختلفة
ال ـخ ـصــائــص واإلتـ ـ ـ ــاوات  Aو Bو Cو
 .Dالهدف هو ضمان التوزيع العادل
لـ ــإتـ ــاوة ومل ـ ـعـ ــدالت الـ ــربـ ــح /ال ـخ ـطــر،
وتـحـقـيـقــا مل ـب ــدأ الـشـفــافـيــة م ــن طــريــق
االعـ ـتـ ـم ــاد ع ـل ــى ال ـب ـح ــث ال ـع ـل ـم ــي .إن

الدراسة اعتمدت على نسبة استخراج
 ٪وم ـعــدل ٤٠٠
يــومــي للنفط مـعــدل  3
 MCFل ـل ـغــاز ال ـط ـب ـي ـعــي .إن تصنيف
الكتل ضمن أربعة أقسام يراعي مبدأ
ت ــوزي ــع ال ـخ ـط ــر م ــن األق ـ ــل ( Aإت ـ ــاوة
عــالـيــة) إل ــى األك ـثـ ِّـر َ خ ـطــورة ( Dإت ــاوة
م ـن ـخ ـف ـض ــة)ُ .ص ــن ــف ــت املـ ـخ ــاط ــر عـلــى
م ـس ـت ــوى مـ ـت ــزن يـ ـ ــراوح م ــن  ١إل ـ ــى ٥
( ،)Equiponderateمع األخذ باالعتبار
العوامل اآلتـيــة :الجيولوجيا ،الخطر
ال ـج ـي ــوس ـي ــاس ــي ،الـ ـخ ــدم ــات ال ـع ــام ــة
والـ ـبـ ـن ــى ال ـت ـح ـت ـي ــة ،ال ـك ـم ـي ــة وفـ ــرص
االستثمار (Study of blocks is under
.)investigation

يبقى الخطر
األسوأ هو
أن تستخدم
الدولة
أموال هذا
الصندوق
لتغطية
خدمة الدين
(أ ف ب)
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مجتمع وإقتصاد

تصغير الحجم الالزم للقنبلة مع الحفاظ على قوتها التفجيرية

ّ
ماذا نعرف عن األسلحة النووية؟
علوم

فاجأت جمهورية كوريا الديمقراطية
العالم باختبار نووي فاقت ّ
قوته كل
التقنية
التقديرات حول ّ ّ ّ
إمكاناتها ّ
ّ
والعلمية الفعلية ،إل أنه ظل ضمن
المنطقة الرمادية بين ما يمكن أن
يسببه انفجار قنبلة ّ
ّ
نووية عادية،
ّ
هيدروجينية
وتفجير قنبلة
عمر ديب
ُ
تـ ـسـ ـتـ ـع ـ َـم ــل الـ ـكـ ـثـ ـي ــر مـ ـ ــن ال ـ ـع ـ ـبـ ــارات
والتسميات لوصف القنابل النووية،
ّإل ّأن كـ ّـل هــذه التسميات عمليًا َ
تع ّد
ً
مرادفة لفئتني علميتني اثنتني :القنبلة
االنـشـطــاريــة  ،fission bombوالقنبلة
االنـ ـصـ ـه ــاري ــة  .fusion bombه ــات ــان
التسميتان تحمالن التوصيف العلمي
مل ــا ي ـم ـكــن أن ي ـح ـصــل ف ــي أي تـفــاعــل
ّ
عسكري
نووي ،سواء كان ذا استخدام
أو م ــدن ـ ّـي .فــالـتـفــاعــل االن ـش ـط ــاري هو
عملية انـشـطــار ن ــواة الـ ــذرات الكبيرة
مـثــل ال ـيــوران ـيــوم والـبـلــوتــونـيــوم إلــى
ذرات أص ـغــر ،مــع مــا تطلقه مــن طاقة

ّ
الهيدروجينية
تصل القنبلة
الصافية إلى آالف أضعاف
القنبلة النووية العادية
ُ َ
كبيرة .وحــن تصنع القنابل القائمة
ُ
عـلــى ه ــذا امل ـبــدأ الـعـلـمــي ،تـسـمــى هــذه
ّ
ّ
اليومية
االنشطارية في اللغة
القنابل
ال ـق ـن ــاب ــل الـ ــذريـ ــة  Atomic Bombأو
ّ
النووية
 ،A-bombأو ببساطة القنبلة
ّ
 ،Nuclear bombوكلها واحدّ .أما النوع
الـ ـث ــان ــي م ــن ال ـت ـف ــاع ــل الـ ـ ـن ـ ــووي ،فـهــو
ذاك الــذي يقوم على صهر نــواة ّ
ذرات
صغيرة لتشكيل ّ
ذرات أكبر مثل عملية

ان ــدم ــاج ن ـ ــواة ال ـه ـي ــدروج ــن لتنتهي
بـتـشـكــل ال ـه ـي ـل ـيــوم .لــذلــك يـسـمــى هــذا
التفاعل انصهاريًا أو اندماجيًا ،وهو
ّ
نسبيًا
الطاقة
يطلق كميات أكبر مــن ّ ّ
قياسًا بالتفاعل األول ،إل أنه في الوقت
نفسه يحتاج إلى مجهود أكبر إلطالقه
وبدء هذه العملية ،إذ إنها تحتاج إلى
درجـ ــة ح ـ ــرارة ت ـصــل إل ــى م ـئــة مـلـيــون
درج ـ ــة ،وه ــي ت ـفــوق الـ ـح ــرارة الــازمــة
ل ـب ــدء ال ـت ـفــاعــل االن ـش ـط ــاري بـعـشــرات
ّ
املراتّ .
ّ
االنصهارية في
تسمى القنابل
اللغة اليومية القنابل الهيدروجينية
 ،Hydrogen Bombأو  ،H-bombولها
ّ
شعبية أخ ــرى مـثــل القنبلة
تسميات
ّ
النيوترونية وغيرها.

من يملك ماذا؟

إن الخطوة األولى أمام أية ّ
قوة نووية
ت ـب ــدأ ب ـص ـنــاعــة الـقـنـبـلــة االن ـش ـطــاريــة
لكونها ،على صعوبتها ،األسهل تقنيًا.
وه ــو م ــا فـعـلـتــه ال ــدول ـت ــان ال ــرائ ــدت ــان،
ّ
ّ
الواليات املتحدة واالتحاد السوفياتي
منذ أكـثــر مــن سبعني عــامــا ،وذل ــك في
األرب ـع ـي ـن ـيــات م ــن الـ ـق ــرن امل ــاض ــي ،إذ
ّ
تمكنتا من تصنيع أولى هذه القنابل
ُ
َ
التي اخت َ
برت مرارًا وتكرارًا ،ولم تتوان
أميركا عن اختبارها على مدن يابانية
آم ـن ــة .وخـ ــال ب ـضــع س ـن ــوات امتكلت
ّ
ك ــل م ــن ال ـص ــن وبــري ـطــان ـيــا وفــرنـســا
ه ــذه ال ـق ـنــابــل وتـبـعـتـهــا الح ـقــا الـهـنــد
وبــاك ـس ـتــان و«إس ــرائـ ـي ــل» ف ــي بــرامــج
ّ
سرية وغير معلنة .وفي السياق نفسه،
امتلكت الــدول الخمس األولــى بسرعة
ّ
قـنــابــل انـصـهـ ّ
تفجيرية
ـاريــة ذات ق ـ ّـوة
هائلة ،وتبعتها الدول األخرى .وتشير
ال ــدراس ــات إل ــى إج ـ ــراء أك ـثــر م ــن ألـفــي
اختبار ن ــووي مــن األربعينيات حتى
اليومّ .أما الخطوة العملية التالية على
ّ
مسار التسلح ال ـنــووي ،فهي تصغير
على
الحجم الالزم للقنبلة مع الحفاظ ّ
قوتها التفجيرية ،وذل ــك كــي يتسنى
وض ـع ـه ــا ع ـل ــى ص ـ ـ ــاروخ يـنـقـلـهــا إل ــى
ّ
الهدف املنشود .تجدر اإلشــارة إلى أن
العديد من الدول تملك التقنية العلمية
لـتـصـنـيــع ك ــل ه ــذه ال ـق ـنــابــل ال ـن ـ ّ
ـووي ــة،

املـ ـت ــول ــدة م ــن أي ك ـم ـيــة م ـع ـق ــول ــة مــن
املتفجرات التقليدية كــي يـبــدأ عملها
االن ــدم ــاج ــي ،ل ــذل ــك ي ـج ــري اس ـت ـخــدام
االنـ ـ ـفـ ـ ـج ـ ــار ال ـ ـنـ ــاجـ ــم عـ ـ ــن االن ـ ـش ـ ـطـ ــار
ّ
ال ـ ـ ـنـ ـ ــووي لـ ـيـ ـك ــون ه ـ ــو م ـ ـح ـ ـ َفـ ــزًا ل ـب ــدء
ُ
عملية االنـصـهــار ،حيث تــوضــع نــواة
ال ـه ـيــدروجــن امل ـهـ ّـيــأ لــانــدمــاج داخ ــل
قـنـبـلــة كـبـيــرة يـتـشـ ّـكــل جـ ـ ٌ
ـزء مـنـهــا من
املواد االنشطارية كاليورانيوم ،وجزء
آخر من متفجرات تقليدية .بذلك يجري
االنـفـجــار متتاليًا ،إذ يطلق االنفجار
الـتـقـلـيــدي العملية االن ـش ـطـ ّ
ـاريــة التي
يـ ــؤدي ان ـف ـجــارهــا ب ـ ــدوره إل ــى إط ــاق
ال ـع ـم ـل ـي ــة االنـ ــدمـ ــاج ـ ـيـ ــة ،وهـ ـ ــي األهـ ــم
واألكثر إنتاجًا للطاقة .وبسهولة يمكن
أن ت ـصــل قـ ـ ّـوة ه ــذه ال ـق ـنــابــل إل ــى ألــف
ضعف قــوة القنبلة الـنـ ّ
ـوويــة العادية.
ولكن بني هاتني القدرتني املتفاوتتني
في قـ ّـوة القنبلة ،يمكن تصميم قنبلة
ُ
ان ـش ـطــاريــة م ـع ـ َّـدل ــة ،إذ ت ـض ــاف كمية
م ـح ــدودة مــن ن ــواة الـهـيــدروجــن دون
تركيزها بكميات كافية إلطــاق كامل
قدرات التفجير االندماجي ،فتزيد من
قوة االنفجار االنشطاري ببضع ّ
مرات
دون أن يصبح التفاعل االندماجي هو
الطاغي أو املـصــدر األسـ ًـاســي للطاقة،
ُ
ّ
وسطية بني
فت َع ّد هذه القنبلة مرحلة
االثـنـتــن ،وه ــو مــا تلجأ إل ــى تطويره
ّ
الدول التي ال تتمكن من امتالك القدرة
الـهـيــدروجـيـنـيــة الـكــامـلــة ،وه ــو عمليًا
مــا تفعله كــل الـقــوى الـنــوويــة لتعديل
ســاح ـهــا االنـ ـشـ ـط ــاري وت ـط ــوي ــره في
املراحل األولــى .وعملية التطوير هذه
قــد ت ـجــري بطريقتني هـنــدسـ ّـيـتــن ،إذ
من املمكن إضافة كمية قليلة من نواة
الـهـيــدروجــن بحالتها الـغــازيــة داخــل
القنبلة النووية ،أو أن يجري تحويلها
إلى مادة صلبة يمكن تطويعها دائريًا
ح ـ ــول املـ ـ ـ ــواد االنـ ـشـ ـط ــاري ــة ،وت ـس ـمــى
ه ــذه قـنـبـلــة ح ــراري ــة طـبـقـيــة Layered
 .Thermonuclear bombوفـيـمــا تصل
ّ
الهيدروجينية الصافية إلى
القنبلة
آالف أضعاف القنبلة النووية العادية،
تـصــل ه ــذه ال ـن ـمــاذج الهجينة إل ــى ما
ي ـ ـ ــراوح ب ــن  3إلـ ــى  30ض ـع ــف قـنـبـلــة
هيروشيما.

ماذا لدى كوريا؟

على الهامش

ّإن مسألة السالح النووي هي مسألة أخالقية مثيرة للجدل ،ليس في حالة كوريا ،بل
ّ
ّ
الوجودية يمكن أن تكون في
اإلنسانية جمعاء ،إذ ّإن هذه القدرات التدميرية
في حالة
ّ
أي يوم من األيــام سبب فناء البشر أو فئات واسعة منهم ،إل أنها ،من جهة أخرى،
تدخل أيضًا في ترسانة الــدول الصغرى كوسيلة لــردع القوى الكبرى عن انتهاك
سيادتها ،ويمكن أن يكون وجود هذا ّالسالح سببًا للسلم واالستقرار والوقاية من
َ
الحروب .وفيما ُيستنفر العالم اليوم كله ضد كوريا ،تشير األرقام إلى ّأن تلك الدولة
تجر سوى  6اختبارات نووية من أصل ما يزيد على ألفي اختبار حول العالم دون
لم ِ
ّ
سياسية
عقوبات وال استنكارات وإدانات .لذلك يرتبط النقاش الدائر اليوم بحسابات
ً
أكثر منها ّ
علمية ،إذ ّإن أكثر الــدول املستنكرة هي أكثر الــدول اختبارًا واستعماال
ّ
ّ
للسالح النووي ،ال بل إن قائدة األوركسترا سبق أن سخرت إمكاناتها إلحراق شعب

بأكمله في لحظات فيما لم يصدر عن الدول األخرى أدنى إشارة أو شك باستعمال
ً
ً
مدنينيّ .أما على الصعيد العلمي ،فقد خطا الكوريون خطوة كبيرة
هذه القدرات ضد
ّ
ال غبار على ّ
جديتها .لعل تجارب بعض الشعوب تثير عند الشعوب األخرى مسألة
الفضول العلمي والتقدم التقني في كل املجاالت ،وخاصة تلك ذات التطبيقات املدنيةّ
العامة بدل إصدار بيانات االستنكار من حكوماتها.

ّ
ّ
لكنها فضلت عــدم سلوك هــذا املسار،
ّ
واالح ـت ـفــاظ بــاملـعــرفــة العلمية إلنـتــاج
ال ـط ــاق ــة ،وأب ــرزه ــا أمل ــان ـي ــا وال ـب ــرازي ــل
وكـ ـن ــداّ .أمـ ــا ال ـ ــدول ال ـن ــووي ــة الـبــاقـيــة،
فهي على األرج ــح ال تمتلك التقنيات
واملعرفة الكافية اليوم إلنتاج السالح
النووي ،رغم قدراتها في مجال الطاقة.

ّ
القوة التفجيرية

تـقــاس ق ـ ّـوة االنـفـجــار ال ـنــووي بوحدة
ق ـيــاس ه ــي «ك ـي ـلــوطــن»  ،KiloTonأي
ّ
املتفجرات
بما يعادلها من قوة تفجير
ّ
التقليدية .على سبيل املثال ،بلغت قوة
قنبلة هيروشيما نحو  10كيلوطن ،أي
ما يــوازي  10آالف طن من مــادة .TNT
ّ
إل أن دخــول األسلحة الهيدروجينية
رفع من القدرة التفجيرية مئات املرات،
حـيــث يمكن زي ــادة ق ـ ّـوة االنـفـجــار إلــى
ّ
مستويات هائلة وال يقف أمامها إل
احتمال فناء الحياة على سطح األرض.
وق ــد بـلــغ أق ــوى اخ ـت ـبــار ن ــووي أج ــراه

السوفيات في شمال سيبيريا  50ألف
كيلوطن ،أي ما يــوازي  50مليون طن
من
من ُ ،TNTأو ما يعادل  5000قنبلة ً
تلك التي ف ِّج َرت في هيروشيما دفعة
واح ـ ـ ــدة! ومـ ــع م ـ ــرور ال ــوق ــت ت ـكـ ّـدســت
آالف الـ ــرؤوس ال ـنــوويــة عـنــد الـقــوتــن
ُ
الك َ
بر َيني واملئات عند القوى األخــرى،
ّ
وتحول السالح النووي إلــى قــوة ردع
ال إلى ّ
قوة حرب ،بعد أن صارت خطرًا
وجوديًا على استمرار الحياة البشرية
في حال دخولها ّ
حيز االستخدام.

أسلحة مختلطة

ّ
إن عـمـلـيــة تـصـمـ ّيــم ال ـس ــاح ال ـن ــووي
ه ــي عـمـلـيــة م ـع ــق ــدة جـ ـ ـدًا ،إذ تـحـتــاج
القنبلة االنشطارية إلــى إحاطة املــواد
االن ـ ـش ـ ـطـ ــاريـ ــة املـ ـ ــوجـ ـ ــودة فـ ــي قـلـبـهــا
بأطنان من املتفجرات التقليدية التي
تعطي عند انفجارها الطاقة الالزمة
ل ـب ــدء ال ـت ـفــاعــل الـ ـن ــوويّ .أم ـ ــا الـقـنـبـلــة
االن ـ ـص ـ ـهـ ــاريـ ــة ،فـ ــا ت ـك ـف ـي ـهــا ال ـط ــاق ــة

أجــرت كوريا مجموعة من التجارب
ال ـنــوويــة بـ ــدءًا م ــن ع ــام  ،2006وهــي
ّ
ك ــان ــت ك ــلـ ـه ــا ت ـ ـجـ ــارب عـ ـل ــى ق ـنــابــل
ان ـ ـش ـ ـطـ ــاريـ ــة ض ـع ـي ـف ــة ن ـس ـب ـي ــا وال
ّ
تتعدى قوتها  3كيلوطن ،أي ما يقل
عــن ثلث قنبلة هيروشيما .غير أن
تطورًا ملحوظًا ظهر خالل السنتني
املـ ــاض ـ ـي ـ ـتـ ــن ،إذ ارت ـ ـف ـ ـعـ ــت ال ـ ـقـ ــدرة
ً
التفجيرية فجأة إلى ما يقارب 120
كيلوطن ،لتصبح  10أضعاف قنبلة
املراقبني.
هيروشيما ،وهو ما فاجأ
ّ
اإلعــان الكوري الرسمي ّ
صرح بأنه
ّ
هيدروجينية،
جــرى اخـتـبــار قنبلة
ف ـي ـمــا اخ ـت ـل ـفــت تـ ـق ــدي ــرات امل ــراق ـب ــن
الــذيــن رصـ ــدوا امل ــوج ــات االرت ـ ّ
ـدادي ــة
ال ـن ــاج ـم ــة ع ــن الـ ــزلـ ــزال ال ـ ــذي سـ ّـبـبــه
االخ ـت ـبــار ال ـن ــووي عـلــى عـمــق مئات
األرض ،إذ يـ ـق ـ ّـد ًر
ً
األم ـ ـ ـتـ ـ ــار ّ تـ ـح ــت ً
البعض أن قنبلة نــوويــة انشطارية
مـثــل تـلــك ال ـتــي أل ـقــاهــا األمـيــركـيــون
على شعوب هيروشيما وناغازاكي
ي ـم ـكــن أن ت ـص ــل ق ــوت ـه ــا إل ـ ــى ال ـحــد
الذي بلغه االختبار الكوري األخير.
ّ ّ
إل أن ت ـق ــدي ــرات أخ ـ ــرى ت ـش ـيــر إلــى
ّ
أن الـ ـ ــوصـ ـ ــول إل ـ ـ ــى ه ـ ـ ــذا املـ ـسـ ـت ــوى
ال ـت ـف ـج ـي ــري ي ـس ـت ــدع ــي ب ــالـ ـض ــرورة
إدخـ ــال تـعــديــات تـتـضـ ّـمــن مـكـ ّـونــات
انصهار هيدروجيني ،وإن لم
تفاعل
ٍ
يكن هو الغالب .لذلك يشير التقدير
العلمي إلى أن الكوريني اليوم دخلوا
مرحلة تصنيع القنابل الطبقية التي
تتضمن إضافات هيدروجينية ،ومن
األرجــح أن تكون من مواد صلبة في
ّ
دائرية حول املواد االنشطارية.
طبقةٍ
بــذلــك تخطو ال ـبــاد مــن مــرحـلــةٍ إلــى
ّ
أخرى ،لكن هذه املرحلة تحديدًا هي
نقطة الــاعــودة حيث تتيح القدرات
ّ
ـي قــدمــا في
العلمية امل ـتــوافــرة امل ـضـ ّ
تعطي
تطوير الـســاح ،كــذلــك فإنها
ّ
ـدخــل
ـ
ت
ال ـب ــاد ق ـ ــدرة الـ ـ ــردع ض ــد أي ّ
خـ ــارجـ ــي ل ــوق ــف ب ــرن ــام ـج ـه ــا ألن ـه ــا
ببساطة تمتلك قدرات هائلة يمكنها
مسح مدن ومقاطعات كاملة.
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التشابك الكمومي ينقل حالة الجزيء إلى الفضاء

هل كان أينشتاين على خطأ؟
ذهب ألبرت أينشتاين إلى
القبر ولم يقتنع بصدقية
الفيزياء الكمومية ،ولكن
هل نستطيع لومه؟ كال ،إذ
أن غرابة حالة المادة في
عالم الكوانتم لم تترك
للخيال شيئًا ليضيفه ،ولو
كان ألبرت حيًا اليوم وشاهد
تجربة التشابك الكمومي
ألعاد التفكير في كلّ شيء
علي عواد
أي ـلــول ال ـفــائــت لــم يـكــن ع ــادي ــا ،على
األقــل في الصني ،إذ نجح فريق من
ال ـب ــاح ـث ــن ال ـص ـي ـن ـيــن ب ـن ـقــل حــالــة
ال ـف ــوت ــون وه ــو جـ ــزيء ي ـت ـكــون منه
نور الشمس من مختبر كمومي في
الفضاء إلى مختبري أبحاث يقعان
ف ــي األراض ـ ـ ــي ال ـص ـي ـن ـيــة ع ـل ــى بـعــد
 1200كم بينهما ،وبشكل أسرع من
ال ـض ــوء ل ــدرج ــة وصـفـهــا بــالـتــزامــن.
حـ ـسـ ـن ــا ،ول ـ ـكـ ــن م ـ ــا ه ـ ــو ال ـت ـش ــاب ــك
الكمومي؟
ب ـ ـ ــداي ـ ـ ــة ولـ ـ ـنـ ـ ـص ـ ــل ال ـ ـ ـ ــى الـ ـتـ ـش ــاب ــك
ال ـ ـك ـ ـمـ ــومـ ــي عـ ـلـ ـيـ ـن ــا أن نـ ـ ـع ـ ــرف مــا
ه ــي ال ـف ـيــزيــاء ال ـك ـمــوم ـيــة ،ف ــي عــالــم
الكونتوم تختلف قــوانــن الفيزياء

ع ــن الـ ـت ــي ت ـع ـل ـم ـنــاهــا ف ــي املـ ـ ــدارس
والجامعات ،وهــي تعنى بالدراسة
وعلى أساس نظري لطبيعة وحالة
املــادة والطاقة في املستوى ما دون
ال ــذري ،تسمى بالفيزياء الكمومية
وأحيانا ميكانيكًا الكم.
كــل شــيء فــي هــذا الـكــون يتكون من
ذرات وداخــل تلك ال ــذرات ،وبحسب
ن ـظ ــري ــة األوت ـ ـ ـ ــار ونـ ـظ ــري ــة األوت ـ ـ ــار
ال ـف ــائ ـق ــة ،ي ــوج ــد ج ـ ــزيء أص ـغ ــر مــن
الــذرة اسمه ك ــوارك ،هو أيضًا يقبع
بداخله أصغر شكل للمادة والطاقة
يسمى وتــر (راجــع مــوضــوع نظرية
األوت ـ ـ ــار http://www.al-akhbar.
 .)278835/com/nodeاألمر الغريب
ف ــي عــالــم ال ـكــوان ـتــم ،وال ـ ــذي م ــا زال
يحير الـعـلـمــاء الــى يــومـنــا ه ــذا ،هو
ك ـي ــف ل ـ ـجـ ــزيء م ـث ــل ال ـ ـبـ ــروتـ ــون أو
الفوتون أن يتواجد في مكانني معًا
في نفس الوقت!
ت ـجــارب كـثـيــرة ت ـكــررت فــي محاولة
ل ـف ـهــم م ــا ي ـح ـصــل وأك ـث ــره ــا ش ـهــرة
ه ــي ع ـنــدمــا ي ـط ـلــق ب ــروت ــون واح ــد
من جهاز أمامه حائط بثقبني ليمر
ال ـ ـبـ ــروتـ ــون مـ ــن أح ــدهـ ـم ــا وي ــرت ـط ــم
بـحــائــط اخ ــر لـتـحــديــد االتـ ـج ــاه ،كل
شيء يبدو طبيعيًا حتى اآلن ولكن
مــا أن ي ـتــرك الـعـلـمــاء ه ــذا االخـتـبــار
ل ـي ـع ـمــل ل ــوح ــده م ــن دون مــراق ـب ـتــه
ي ـخ ــرج ال ـب ــروت ــون م ــن ال ـث ـق ـبــن! أي
ب ــروت ــون واح ــد خ ــرج مــن آل ــة الــدفــع
وقـبــل م ــروره بــالـجــدار األول أصبح
ي ـتــواجــد فــي مـكــانــن بـنـفــس الــوقــت
وخرج من ثقبي الجدار ليرتطم على

الـ ـج ــدار األخ ـي ــر ع ـلــى ش ـكــل مــوجــة،
وم ـ ــا أن يـ ـع ــود ال ـع ـل ـم ــاء ل ـي ــراق ـب ــوا
العملية يـخــرج ال ـبــروتــون مــن ثقب
واح ــد ويــرتـطــم بــالـجــدار عـلــى شكل
جـ ـ ـ ــزيء ول ـ ـيـ ــس مـ ــوجـ ــة ،أجـ ـ ــل ه ــذه
حقيقة رغم الغرابة الشديدة الى حد
التشكيك في صدقيتها ،فهل يعقل
أن الـ ـب ــروت ــون ق ـ ــرر ع ـ ــدم االرتـ ـط ــام
بــال ـجــدار ع ـلــى ش ـكــل مــوجــة عـنــدمــا
ش ـع ــر أن ـ ــه مـ ــراقـ ــب؟ ه ـ ــذا االخ ـت ـب ــار
أع ـيــدت تـجــربـتــه مـئــات امل ــرات حــول
العالم والنتيجة هي نفسها غرابة
في غرابة.
ب ــال ـع ــودة الـ ــى ال ـت ـشــابــك الـكـمــومــي
واملـسـمــى Quantum Entanglement
والــذي كــان ألبرت أينشتاين رافضًا
لـ ـفـ ـك ــرة نـ ـج ــاح ــه ،االخ ـ ـت ـ ـبـ ــار حـصــل
كـ ــاآلتـ ــي ،ق ـ ــام ال ـع ـل ـم ــاء ال ـص ـي ـن ـيــون
ب ـ ـف ـ ـصـ ــل فـ ـ ـ ــوتـ ـ ـ ــون الـ ـ ـ ـ ــى فـ ــوتـ ــونـ ــن
متشابكني عبر شعاع لـيــزري ،ومن
هنا تبدأ الحكاية ،إذ أن الفوتونني
ال ـج ــدي ــدي ــن م ـت ـش ــاب ـك ــان ويـ ـت ــأث ــران
بـبـعـضـهـمــا ال ـب ـعــض ،فـ ــإذا م ــا جــيء
بالجزيئني وتم التالعب بحالة األول
فلنقل إنه كان يــدور الى األعلى وتم
تحويل دورانه الى األسفل ،في نفس
اللحظة يغير الجزيء الثاني دورانه
ف ــي عـكــس األول وال ـع ـكــس صحيح،
وهذا االختبار أيضًا تم تكراره داخل
الـعــديــد مــن املختبرات حــول العالم،
وك ــان ــت الـنـتـيـجــة ه ــي ذاتـ ـه ــا ،ولـكــن
القصة لم تنته هنا ،إذ اعتبر العلماء
أن ق ــرب الـجــزيـئــات مــن بعضها هو
مـ ــا ول ـ ــد (ربـ ـ ـم ـ ــا) ه ـ ــذا الـ ـت ــزام ــن فــي

حــالــة الـ ـ ــدوران ،و(رب ـم ــا) استطاعت
الـ ـج ــزيـ ـئ ــات أن ت ـب ـع ــث ب ـم ـع ـلــومــات
لبعضها البعض ،فقاموا بإبعادها
ع ــن ب ـعــض وم ــن ث ــم أع ـي ــد االخ ـت ـبــار
ليتفاجأوا بنفس النتيجة!
وصل األمر بالعلماء الصينيني إلى أن
يضعوا فوتون داخــل قمر اصطناعي
ل ــأب ـح ــاث ال ـك ـمــوم ـيــة ومـ ــن ث ــم فـصــل
الـفــوتــون إلــى جزئني ثــم تــم إرسالهما
ال ــى مـخـتـبــريــن ع ـلــى األرض وتـفـصــل
بينهما مسافة  1200كم ،بدأ االختبار

فهم طريقة عمل هذه
الفوتونات ما يزال بعيدًا
عن قدرتنا على االستيعاب
بتغيير ات ـجــاه دوران ال ـجــزيء األول،
وإذ بــالـثــانــي يغير ات ـجــاه دوران ــه في
نفس اللحظة ،نتحدث هنا عن سرعة
في التواصل أو التزامن بني الجزيئات
بـشـكــل أس ــرع م ــن ال ـض ــوء ،وه ــو األم ــر
الذي أثار حفيظة أينشتاين وقتها ،إذ
أن نظرية النسبية العامة في جوهرها
ت ـع ـت ـم ــد عـ ـل ــى ثـ ـب ــات أن ال ـ ـضـ ــوء هــو
األسرع في الكون ،وهو يتنقل بسرعة
 300ألــف كم في الثانية الــواحــدة .رغم
ض ـخ ــام ــة ه ـ ــذا االكـ ـتـ ـش ــاف واألبـ ـ ـ ــواب
الجديدة التي ستفتح من خالله في كل
القطاعات وتحديدًا شبكات اإلنترنت
واالتـ ـص ــاالت ،إال أن فـهــم طــريـقــة عمل
ه ــذه ال ـف ــوت ــون ــات م ــا يـ ــزال ب ـع ـي ـدًا عن
قدرتنا على االستيعاب.

المجاالت التي ستستخدم بها
تكنولوجيا التشابك الكمومي حاليًا
يـمـكــن اس ـت ـخ ــدام ه ــذه الـتـكـنــولــوجـيــا
لصنع ساعة دقيقة جـدًا ،ال نتكلم عن
تلك التي يوقظك صوت املنبه داخلها
في الصباح بل عن ساعة كمومية فائقة
الدقة لتساعد العلماء على قياس تردد
اإلشـعــاعــات الــذي يحتاجه اإللكترون
للقيام بقفزات بني مستويات الطاقة.
أدق ساعة توجد حاليًا في العالم هي
الساعة الــذريــة واملــوجــودة فــي املعهد
الوطني للمعايير والتكنولوجيا في
واليــة كــولــورادو في الــواليــات املتحدة
األم ـيــرك ـيــة .ه ــذه ال ـســاعــة تـفـقــد ثانية
واحـ ـ ــدة ك ــل  3.7م ـل ـيــار س ـن ــة .ك ـمــا أن
وج ـ ــود س ــاع ــة ك ـمــوم ـيــة فــائ ـق ــة الــدق ــة
سيساعد تكنولوجيا تحديد املواقع
عبر األقمار االصطناعية على تحديد
مواقعنا بشكل أفـضــل .باإلضافة إلى
ذل ــك سـتـســاعــد تـكـنــولــوجـيــا التشابك
ال ـك ـمــومــي ب ـخ ـلــق بــرم ـج ـيــات مـشـفــرة
ال يـمـكــن فـكـهــا وي ـم ـكــن تـطـبـيـقـهــا في
ق ـط ــاع االت ـ ـصـ ــاالت وال ـب ــرم ـج ــة ،حيث
سـيـصـبــح بــإم ـكــان الـشـخـصـيــات مثل
األمنيني والــرؤســاء القيام باتصاالت
ال يمكن التنصت عليها مــن أي جهة
ثالثة ووضــع تشفير على االتصاالت
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة ب ـ ــن م ـن ـظ ــوم ــة الـ ـقـ ـي ــادة
والـعـمـلـيــات عـلــى األرض تمنع كشف
العمليات أو الخطط.
* رابـ ـ ـ ـ ــط ت ـ ـجـ ــربـ ــة ال ـ ـت ـ ـشـ ــابـ ــك الـ ـكـ ـم ــوم ــي
https://www.youtube.com/
4QlcKuxDGrs=watch?v

Monochrome

بيروت لؤلؤة

(مروان بو حيدر)

كأنها حبات لؤلؤ رمتها شمس أيلول في رحلة عبورها فوق عني املريسة .هنا ،حيث ينتظر ذاك الصياد التقاط رزقه ،لم يعد مجديًا اإللتفات إلى غير تلك الحبات التي زينت وجه البحر
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أسعد أبو خليل *
ت ـخ ـت ـلــف ال ـح ــرك ــة ال ـل ـي ـب ــرال ـ ّـي ــة ال ـع ــرب ـ ّـي ــة عــن
غـيــرهــا فــي الـعــالــم .االخ ـتــاف فــي تطبيق أو
تفسير العقائد ليس غريبًا .اختلفت النماذج
ال ـش ـي ــوع ـ ّـي ــة ح ـ ــول الـ ـع ــال ــم ،م ــع أن األحـ ـ ــزاب
ّ
ّ
العربية افتقرت إلى توليد نموذج
الشيوعية
خاص بها بسبب نجاح االتحاد السوفياتي
(املــالــي والـسـيــاســي) فــي جــذب هــذه األح ــزاب
إلى معسكر موسكو ،وبسبب االنصياع التام
الــذي ّ
ّ
ّ
العربية
الشيوعية
قدمه قــادة األحــزاب
ّ
نحو الحاضنة البلشفية .كان يمكن في أوائل
السبعينيات أن تـتـ ّـولــد فــي الـعــالــم الـعــربــي،
وخـ ـص ــوص ــا فـ ــي رح ـ ــم ت ـن ـظ ـي ـمــات امل ـق ــاوم ــة
ّ
الفلسطينية التي أنتجت بعد هزيمة ،١٩٦٧
ّ
ّ
نـ ـم ــاذج مـخـتـلـفــة م ــن ال ـش ـي ــوع ــيــة ،شـيــوعــيــة
ّ
ّ
محلية الصنع والطابع .كانت الجبهة
عربية
ّ
ال ـش ـع ـبــيــة ل ـت ـحــريــر ف ـل ـس ـطــن ف ــي بــدايــات ـهــا
ّ
مستقلة تمامًا عن موسكو ،وكانت ّ
أدبياتها،
ّ
ّ
ّ
م ـث ــل ك ـت ــي ــب «االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـج ــي ــة ال ـس ـي ــاس ــي ــة
ّ
والتنظيمية» مستقاة مــن األدب السياسي
امل ـ ـ ـ ــاوي ،وخـ ـص ــوص ــا مـ ــن كـ ـت ــاب ــات م ـ ــاو عــن
«تحليل الطبقات في املجتمع الصيني» وعن
الـتـنــاقـضــات .وكــانــت دراسـ ــة عــن الـشـيــوعـ ّـيــة
ّ
السبعينيات عن
تتحدث فــي أوائ ــل
العربية
ّ
ّ
ّ
نسق من الشيوعية اآلسيوية تمثله تجربة
ّ
الشعبية .1وكــان بمستطاع الجبهة
الجبهة
ال ـش ـع ـبـ ّـيــة ،ل ــو اس ـت ـم ـ ّـرت ف ــي اسـتـقــالـهــا عن
ّ
موسكو ،أن تتحلل من اإلص ــرار السوفياتي
الصهيوني
على ض ــرورة االعـتــراف بالكيان
ّ
ّ
ّ
الخارجية التي دشنتها
العمليات
وحول نبذ
الجبهة فــي انـطــاقــاتـهــا .2لكن الجبهة ،مثل
التنظيمات الـشـيــوعـ ّـيــة الـعــربـ ّـيــة األســاسـ ّـيــة،
وق ـعــت تـحــت الـسـيـطــرة الـســوفـيــاتـ ّـيــة ف ــي ما
بـعــد ،ال بــل انـهــا كــانــت تحيل خــافــاتـهــا إلــى
الحكم السوفياتي ،كما فعل الحزب الشيوعي
السوري وكما فعل الحزب الشيوعي اللبناني
في مرحلة الستينيات على األقل.
ّ
ّ
العربية نسيج وحــدهــا ،وهي
لليبرالية
لكن
حركة ال تتطابق أو حتى تتشابه مع الحركات
ّ
الليبرالية في دول الغرب ،أو في دول أخرى.
ّ
تحظى الحركات الليبرالية في عدد من دول
ّ
العمالية (كـمــا حال
الـعــالــم بــدعــم االت ـحــادات
حــزب ّ
العمال البريطاني) أو نقابات القطاع
العام ،أو بدعم رجــال األعمال كما في بعض
ّ
ّ
ّ
العربية
الليبرالية
الالتينية .لكن
دول أميركا
ّ
تفتقر إل ــى قــاعــدة اجـتـمــاعــيــة ،وه ــي  -خالفًا
لـلـيـبــرالـ ّـيــة ف ــي دول ال ـغ ــرب ودول أخ ــرى في
العالم  -ال تسعى إلى السلطة ،ال بل هي حركة
ّ
الليبراليات
غيرها .أي أن
تريد أن تدعم سلطة ُ
الـغــربـ ّـيــة فــي األح ــزاب املـعـ ِّـبــرة عنها تــريــد أن
يوصلها النضال البرملاني إلــى السلطة ،أو
املعارضة في انتظار دورها في
هي تكون في ُ
ّ
ّ
(امل ّ
وسياسيًا).
طبقيًا
قيد،
تداول السلطة
ّ
ّ
العربية ينبع من سياق
الليبرالية
إن نشوء
ال ـن ـظــام ال ـعــربــي امل ـهـ ْـيـ ِـمــن م ـنــذ م ــا ق ـبــل وف ــاة
ّ
األميركية
عبد الناصر .لقد لجأت الحكومة
ّ
ملكيات
وحـلـفــاؤهــا فــي الـعــالــم الـعــربــي  -أي
ّ
موغلة فــي التخلف السياسي واالسـتـبــداد -
ّ
إلــى إيـجــاد الــوســائــل األيــديــولــوجــيــة ملحاربة
ال ـت ـه ــدي ــد الـ ـن ــاص ــري واالش ـ ـتـ ــراكـ ــي ال ـعــربــي
بـ ـ ـص ـ ــورة ع ـ ـ ّ
ـام ـ ــة .ك ـ ــل الـ ــوسـ ــائـ ــل أو ال ـح ـ َـي ــل
ّ
األي ــدي ــول ــوج ــي ــة ك ــان ــت م ـس ـت ـخــدمــة ،وكــانــت
ص ـح ــف دول ال ـخ ـل ـيــج ت ـت ـضـ ّـمــن م ــن نــاحـيــة
تـقــديـمــا لـلـبــديــل اإلس ــام ــي املـنــاهــض للحكم
الـ ـن ــاص ــري ،ك ـمــا أن ـه ــا ك ــان ــت ت ـن ـتــج أدب ـ ّـي ــات
ّ
ّ
العربية من خــال ترجمات للفكر
الليبرالية
ّ
الليبرالي الغربي .وتوزعت األدوار في ثقافة
ّ
الخليجية بــن اإلس ــام السياسي،
الهيمنة
ّ
وبــن التبشير الليبرالي ال ــذي يعير النظام
ال ـن ــاص ــري ب ـغ ـيــاب ال ــدي ـم ــوق ــراط ـ ّـي ــة ف ـي ــه .إن
نواقص النظام الناصري كمنت ،حسب نقد
األدب السياسي الخليجي (الحاكم) ،في غياب
ّ
الديموقراطية وفي انتهاج النظام الناصري
ّ
لعلمانية اقـصــت الــديــن .عــابــت دول الخليج
ّ
ّ
على عبد الناصر استقاء الشرعية السياسية
م ــن م ـص ــادر ش ـع ـبـ ّـيــة ،وم ــن خـ ــارج الـخـطــاب
والتسويغ الديني ،ليس فقط من أجل الدفع
ّ
ّ
ّ
تقدمية  -وهذا
اقتصادية
اجتماعية ـ
بأجندة
مرفوض في دول الخليج  -لكن أيضًا من أجل
ّ
ّ
عربية خارج أواصر
عربية ـ
الترويج لعالقات
ّ
ّ
الــديــن ،ال ــذي شــكــل الــراب ـطــة الـخــارجــيــة التي
ّ
ّ
اعـتـمــدتـهــا املـمـلـكــة الـسـعــوديــة ضــد الـقــومــيــة
ّ
ّ
ّ
الشيوعية .وتكفير النظام
األممية
العربية أو
ال ـنــاصــري  -اح ـتــل مـســاحــة ع ـنــاويــن صحف
ّ
س ـع ـ ّ
ـوديــة يــوم ـهــا  -شــكــل ســاحــا م ــن ســاح
ّ
الدين الحاكم بمواجهة العلمانية الحاكمة.

وكـ ــان ف ــي حـ ــوزة أن ـظ ـمــة ال ـخ ـل ـيــج ،بـقـيــادة
الـنـظــام الـسـعــودي ،تـ ّـيــاران تستخدمه ضد
ّ
ّ
العربية.
والعلمانية
األنـظـمــة االشـتــراكـ ّـيــة
التيار ّ
األول هو ّ
ّ
تيار اإلخــوان ،وكان سائدًا
فــي دول الخليج (بــدرجــة أو بــأخــرى ،ولنا
ع ــودة إلــى ذلــك فــي مقالة الحـقــة) بشكل أو
بآخر ،كما أن دول الخليج وثقت بقدرة حركة
اإلخ ـ ــوان ،خـصــوصــا فــي جـنــاحـهــا املـصــري
(والسوداني بشخص حسن الترابي) على
ّ
تربوية وعلى قوننة الشريعة
وضع مناهج
ّ
في القانون أو الدستور الخليجي .3والتيار
ً
اإلس ــام ــي ك ــان ف ـ ّـع ــاال ف ــي مــواج ـهــة أنظمة
ّ
ّ
وناصرية عملت على إحــداث فصل
بعثية
ّ
(نسبي) بني الدولة وبــن السلطة الدينية،
ال ب ــل ان ال ـن ـظ ــام ــن الـ ـن ــاص ــري وال ـب ـع ـثــي
طـ ّـوعــا املـ ّ
ـؤس ـســات الــديـنـ ّـيــة لـصــالــح الــدولــة
ّ
(ال يختلف هذا عن النظم الخليجية لكنها
ّ
ّ
السياسية في
شرعيتها
تختلف في تسويغ
االعتماد على الدين ّأو املذهب أو العقيدة
ّ
الدينية ،كما أنها تضخ من تفسيرها للدين
في الحياة وفي املجتمع وفي خلق األعذار
ّ
ّ
والتيار اإلسالمي أثبت
الحريات).
النعدام
فــاع ـلـ ّـي ـتــه ب ـعــد ال ـهــزي ـمــة ع ـنــدمــا ت ـضــافــرت
أقالم النظام األردني والسعودي والكويتي
واإلم ــارات ــي فــي بــث فـكــرة أن ضعف الــديــن،
ّ
السياسية
أو غيابه ،عــن الفكر واملـمــارســة
العربية ،هو الذي ّ
ّ
تسبب في الهزيمة.
لكن ّ
التيار الليبرالي لم يكن بعيدًا عن اإلعالم
وال ــدع ــاي ــة ال ـي ـم ـنـ ّـيــة (ال ـخ ـل ـي ـجـ ّـيــة ال ـت ـمــويــل).
كانت صحيفة «النهار» وصحيفة «الحياة»،
بــاإلضــافــة إلــى دور نشر عــربـ ّـيــة ،4تنشر قيم
ّ
غربية غالبًا،
الفكر الليبرالي ،عــن ترجمات
لـنـقــض األن ـظ ـمــة االش ـت ــراك ـ ّـي ــة بـسـبــب غـيــاب
ّ
الديموقراطية («دار النهار» كانت ناشطة في
ّ
ّ
ترجمة الكتابات الرجعية ضد الشيوعية وفي
ّ
ّ
الشرقية فيما
الحريات في أوروبا
البكاء على
كانت تتنشر كتبًا عن االزدهار والسعادة في
ّ
ّ
العربية لم تكن
الليبرالية
دول الخليج) .أي أن
ّ
ّ
ّ
حركة مستقلة ذات قواعد شعبية خاصة بها
ّ
(ومن املشكوك به أن تكون الحركة الليبرالية
ال ـعــربـ ّـيــة ف ــي ع ـصــر االس ـت ـع ـمــار ال ـغ ــرب ــي قد
انـبـثـقــت عــن قــواعــد شـعـبـ ّـيــة مـحـلـ ّـيــة ،إذ انها
كــانــت تـحـظــى بــرعــايــة املـسـتـعـمــر ال ــذي وجــد
ّ
االستقاللية.
فيها خير ع ـ ْـون ضــد الـحــركــات
ّ
ّ
(يتحمل ّ
املؤرخ ألبرت حوراني املسؤولية عن

ّ
ّ
العربية
الليبرالية
نشوء
سياق النظام
من
ينبع
ْ
العربي المهي ِمن
ّ
االستعمارية عبر
تحقيب ـ وتسويق ـ الفترة
توصيفها بــ«الـعـصــر الـلـيـبــرالــي» فــي كتابه
«الفكر العربي في العصر الليبرالي» .)5ولم
يـكــن خ ــاف شـكـيــب أرسـ ــان مــع الـلـيـبــرالـ ّـيــن
مــن معاصريه إال خــافــا بــن ُمتهم باعتناق
العثمانية ومـ ّ
ّ
ـؤيــديــن لالستعمار األوروب ــي،
ّ
ك ـم ــا وصـ ـفـ ـه ــم) .وألن ال ـل ـي ـب ــرال ــي ــن ال ـع ــرب
ّ
الشعبية فهم يكتفون
يفتقرون إلــى القواعد
باملطالبة بالحكم لغيرهم (إم ــا لالستعمار
ّ
ّ
والغازية).
النفطية
الغربي أو للسالالت
والـلـيـبــرالـ ّـيــة إم ــا ان تـكــون تعبيرًا عــن حركة
ش ـع ـبـ ّـيــة أو تـ ـك ــون ،ك ـم ــا ف ــي بـ ــادنـ ــا ،حــركــة
رس ـم ـي ــة ي ـس ـت ـخــدم ـهــا ال ـن ـظ ــام ال ـح ــاك ــم ضــد
خـ ـص ــوم ــه م ـ ــع قـ ـط ــع أي صـ ـل ــة ب ـ ــن ال ـف ـك ــر
ّ
الليبرالية وبــن الـنـظــام الحاكم.
واملـمــارســة
لـيــس لـلـحــركــة الـلـيـبــرالـيــة م ــن وجـ ــود خ ــارج
الـجـهــاز الــدعــائــي اإلع ــام ــي لـلـنـظــام الـحــاكــم.
أي أن النظام العربي الرسمي الخليجي ،أو
حتى املصري واملغربي واألردني والتونسي،
ّ
الليبرالية يفيد في
ارتــأى أن تعزيز الحركة
حسابات النظام في الحقبة هذه ألن ذلك أكثر
فائدة في العالقة مع الحليف األميركي ،وفي
مواجهة املعارضات ّ
الفعالة ،وفي دعم فلسفة
الــرأس ـمــالـ ّـيــة امل ـت ـ ّ
ـوح ـش ــة .واخ ـت ـي ــار األنـظـمــة
ّ
ّ
ّ
الخليجية االستبدادية بني الحركات السلفية
وب ــن ال ـحــركــات الـلـيـبــرالـ ّـيــة تـفــرضــه خـيــارات
ّ
الداخلية.
الحليف األميركي ،وحسابات الحكم
ّ
األميركية تحتاج إلى عقيدة
كانت الحكومة
ّ
ّ
االسالمية ،وحتى إلى جهادها ،من
الحركات

ّ
ّ
العربية (أ ف ب)
االشتراكية
كان في حوزة أنظمة الخليج ّتياران تستخدمهما ضد األنظمة

ّ
الشيوعية ومحاربة كل العقائد
أجل محاربة
ّ
ّ
واألنظمة األقرب إلى التقدمية والعلمانية من
ّ
االسالميني.
الخصوم
ّ
ل ـكــن ان ــدح ــار ال ـش ـيــوعــيــة وس ـق ــوط االت ـحــاد
ّ
ّ
األميركية إلى
السوفياتي قلل مــن الحاجة
عقائد الجهاد اإلسالمي وإن كانت الحكومة
األم ـي ــرك ـ ّـي ــة ال ت ـ ــزال م ـس ـت ـع ـ ّـدة ،م ـب ــاش ــرة أو
م ـ ــداورة ،لــاسـتـعــانــة بــالـحــركــات الـجـهـ ّ
ـاديــة
كما فعلت في سوريا أو ليبيا عندما ّ
حيدت
ت ـن ـظ ـيــم «ال ـ ـقـ ــاعـ ــدة» وغ ـ ـيـ ــره مـ ــن ال ـح ــرك ــات
ال ـج ـه ـ ّ
ـاديــة ،مل ـحــاربــة خ ـصــوم ع ــرب آخــريــن،
أو لــاس ـت ـخــدام ض ــد ال ـن ـظــام اإلي ــران ــي .لكن
أحـ ــداث  ١١أي ـلــول أحــدثــت حــرجــا كـبـيـرًا في
ّ
ّ
السعودية .وهــذا الشرخ
األميركية ـ
العالقة
ّ
في العالقة لم يتم إصالحه بعد ،وإن كانت
ص ـف ـقــات األس ـل ـحــة ال ـع ـمــاقــة وال ـت ـق ـ ّـرب بني
ُ
ال ــري ــاض وت ــل أبـيــب تـعـتـبــر مــن قـبــل اإلدارة
ّ
األميركية واللوبي اإلسرائيلي دفعات على
ال ـح ـســاب نـحــو إزالـ ــة ال ـف ـتــور فــي ال ـعــاقــات.
وت ـف ـض ـي ــل األداة ال ـل ـي ـب ــرال ـ ّـي ــة ع ـل ــى األداة
ّ
االسالمية كان ضرورة من ضرورات تحسني
ُ َ
العالقة مع أميركا .ويذكر أن األمير نايف بن
العزيز كان ّأول من أشار إلى تغيير العالقة
م ــع اإلخـ ـ ــوان املـسـلـمــن ب ـعــد  ١١أيـ ـل ــول ،في
تصريح في  ٢٠٠٢عندما قــال« :منحنا هذه
املنظمة تأييدًا كبيرًا ّ
ّ
جدًا .اإلخوان املسلمون
ّ
دم ـ ـ ـ ــروا الـ ـع ــال ــم ال ـ ـعـ ــربـ ــي» .وك ـ ـ ــان اإلخ ـ ـ ــوان
ّ
يحتلون مواقع في نظام التعليم السعودي
ْ
محاضرين
(كان عبدالله عزام ومحمد قطب
فـ ــي الـ ـج ــامـ ـع ــات ال ـ ـس ـ ـعـ ـ ّ
ـوديـ ــة) ،وف ـ ــي ن ـظــام
ّ
َ
الص َدقة الــذي أثــر على برامج نشر العقيدة
ّ
ح ــول ال ـعــالــم .ول ــم ي ـق ــرر ال ـن ـظــام الـسـعــودي
م ـصــادرة ومـنــع كـتــب اإلخـ ــوان مــن املكتبات
ّ
السعودية إال فــي عــام  ٢٠١٧بعد استفحال
الخالف مع النظام القطري.
واس ـت ـح ـس ــان دور ال ـل ـي ـب ــرال ـ ّـي ــة ه ــو إلع ـط ــاء
ّ
إيجابية للغرب عن النظام السعودي:
صورة
ي ـخ ـتــار ال ـن ـظــام ال ـس ـع ــودي أن يـنـشــر مــوقـعــا
ً
باإلنكليزية مثال لترجمة مقاالت من جريدة
«ال ـ ـشـ ــرق األوس ـ ـ ـ ــط» وال ي ـن ـشــر مـ ـق ــاالت مــن
ّ
ّ
تتضمن خطابًا أكثر
سعودية أخرى
صحف
ّ
إسالمية وأقل مجاهرة من «الشرق األوسط»
ّ
ّ
ب ــال ـص ـه ـي ــون ــي ــة الـ ـلـ ـيـ ـك ــودي ــة .لـ ـك ــن ال ـن ـظ ــام
الـسـعــودي يحتضن الجناح الليبرالي الــذي
ّ
أقل مطالبة من ّ
التيار اإلسالمي من ترجمة
هو
ّ
ّ
عقيدته وقيمه .فالحركة الليبرالية العربية،
خالفًا لحركات أخــرى حول العالم ،ليس لها
مطالب من أنظمة االستبداد التي تحتضنها،
إذ أن ـ ـهـ ــا ت ـك ـت ـف ــي ب ــاح ـت ـض ــان ـه ــا اإلعـ ــامـ ــي
والوظيفي كــي تثني على االسـتـبــداد عندما
ّ
ّ
ّ
حكومية.
إعالمية أو
ليبراليني مواقع
يعطي
واإلعالم العربي يعاني من هذا التناقض :إذ
ان كلمة االسـتـبــداد ،فــي الـخـطــاب الليبرالي،
ال تعني إال تلك األنـظـمــة االسـتـبـ ّ
ـداديــة التي
ال ت ـكــون مـتـصــالـحــة م ــع ال ـن ـظــام ال ـس ـعــودي.
ّ
الليبراليون العرب إلى العودة إلى
ويستعد

التاريخ لذم االستبداد فقط إذا كان معارضًا
ملشيئة آل سعود .أي أن النظام الناصري الذي
ّ
ّ
املستمر في
يتعرض للذم
مات في عام ١٩٧٠
االع ـ ــام ال ـع ــرب ــي ،خ ــاف ــا ل ـل ـن ـظــام ال ـس ـعــودي
ّ
االستبدادية املتحالفة
االستبدادي واألنظمة
معه .ذم النظام الــذي لم يعد مــوجــودًا أسهل
س ـيــاسـ ّـيــا م ــن ذم ن ـظ ــام اس ـت ـب ــدادي مــوجــود
 لـكـنــه يــديــن لـلـيـبــرالـ ّـيــن ال ـعــرب بوظائفهمومــواق ـع ـهــم ال ــدع ــائ ـ ّـيــة .وال ــدع ــوة الـلـيـبــرالـ ّـيــة
ُ
ه ــي ح ـص ـرًا دعـ ــوة دع ــائ ـ ّـي ــة ،ألن ـهــا تـسـتـخــدم
ّ
ّ
الليبرالية
يتغير خطاب
فقط ضد الخصوم:
ّ
العربية (املــوالــي آلل سعود فــي معظمه) من
الـ ـت ـ ّ
ـودد ن ـحــو ال ـن ـظــام ال ـق ـط ــري ،إل ــى هـجــائــه
ّ
ّ
ل ـي ـب ــرال ــي ــا ب ـم ـج ــرد أن ت ـس ــوء ال ـع ــاق ــة بـيـنــه
وب ــن ال ـن ـظــام ال ـس ـعــودي( .ل ـكــن ه ـنــاك بعض
الـلـيـبــرالـ ّـيــن الــذي ــن يـعـمـلــون ب ــن االع ــام ـ ْـن،
وهؤالء هم الذين الذوا بالصمت إزاء الصراع
الخليجي ،أو هم ساقوا األع ــذار ،من نــوع أن
املعلومات عن الـصــراع شحيحة وبناء عليه
ّ
يجب تجنب إصــدار موقف في انتظار املزيد
من املعلومات).
ّ
ّ
ّ
العربية وإن استظلت بنظام
والليبرالية
ّ
ّ
ي ـن ـت ـهــج ال ـع ـق ـي ــدة ال ــوه ــاب ــي ــة ف ــإن ــه ي ــؤي ــد
ال ـع ـل ـمــانـ ّـيــة ف ـقــط ض ــد خ ـص ــوم آل س ـعــود.
هــي تــريــد الـعـلـمــانـ ّـيــة فــي إيـ ــران ،لـكــن ليس
ّ
السعودية (أو قطر) وال في الــدول التي
في
تــوالــي آل سـعــود ،وال تـعــارض نـظــام «أمير
املؤمنني» في املغرب .لكن التناقضات تحكم
ّ
ّ
ّ
العلمانية.
العربية مــن
الليبرالية
مــواقــف
ّ
ّ
الليبراليون العرب يريدون العلمانية لكن
ّ
السلفية
ليس في النظام الذي يرعاهم .وبني
ّ
ّ
العلمانية (وإن منقوصة)
الجهادية وبــن
ّ
ّ
ّ
ّ
يفضل الليبراليون العرب السلفية الجهادية
إذا كانت متوائمة مــع النظام الــراعــي .لكن
ّ
في ظل النظام املصري أو التونسي  -حيث
تـلـعــب الـعـلـمــانـ ّـيــة (ال ـن ـس ـبـ ّـيــة ،دائـ ـم ــا) دور
ـودي أو
األداة ك ـمــا ف ــي ظ ــل ال ـن ّـظ ــام ال ـس ـع ـ ّ
العلمانيني هـنــاك يفضلون
الـقـطــري  -فــإن
الخلطة االســامـ ّـيــة للنظام عـلــى إســامـ ّـيــة
املعارضة ،مهما كانت .وعليه ،فإن املعارضة
االســامـ ّـيــة لنظام علماني (بـعــض الـشــيء)
معارض للنظام السعودي ُم ّ
حبذة أكثر من
ّ
علمانية لنظام إسالمي ال علماني
معارضة
ّ
متحالف مع النظام السعودي .والليبرالية
ّ
ّ
الالعلمانية
العربية تتغاضى عــن طبيعة
ّ
فــي دولــة الـعــدو ،ودور الحكومة فــي رعاية
أح ــزاب ومـنـظـ ّـمــات ديـنـ ّـيــة ،كما انـهــا تجعل
ً
ّ
ّ
نظريًا خاليًا من
علمانية الغرب مثاال
من
الـتـنــاقــض الـتــي تحكم انـحـيــاز الــدولــة (مــن
فرنسا إلى أميركا) إلى جانب دين ضد آخر.
وعـلـمــانـ ّـيــة الـلـيـبــرالـ ّـيــة الـعــربـ ّـيــة هــي ســاح
ض ــد ح ـ ــزب الـ ـل ــه وإي ـ ـ ـ ــران ،ف ـي ـمــا ال ـح ــرك ــات
ّ
ّ
البعثية
االسالمية هي سالح ضد األنظمة
أو تلك املعارضة ملشيئة النظام السعودي
ّ
ّ
الليبرالية
االسالمية .لكن مرونة
وللحركات
ُ
ّ
ّ
ّ
(والعلمانية) العربية ملفتة .حازم صاغية
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رأي

ك ـت ــب فـ ــي «ال ـ ـح ـ ـيـ ــاة» فـ ــي ذم رجـ ـ ــل ال ــدي ــن
الـ ـع ــراق ــي ،م ـق ـتــدى الـ ـص ــدر  -ومـ ــن مـنـطــور
ل ـي ـب ــرال ــي ع ـل ـمــانــي  -ث ــم ك ـت ــب ف ــي مــديـحــه
بعد أشهر فقط (أي مصادفة بعد ّأيــام من
زي ــارت ــه ل ـلــريــاض)  -وم ــن مـنـظــور ليبرالي
وعلماني .6في املقالة األولى وصفه بالقاتل
وفي الثانية بعد أربعة أشهر دعاه لتشكيل
مـ ـع ــارض ــة وطـ ـن ـ ّـي ــة ّ فـ ــي ال ـ ـ ـعـ ـ ــراق .وجـ ـم ــال
خاشقجي ،الذي يمثل ّ
تغير خيارات النظام
ّ
ّ
السياسية ،7كتب ضد العلمانية
السعودي
بـ ـ ـص ـ ــراح ـ ــة ،بـ ـع ــد رف ـ ـ ــع الـ ـحـ ـظ ــر ال ـك ـت ــاب ــي
والـشـفـهــي عـنــه مــن قـبــل الـنـظــام الـسـعــودي
(وكان ّأول ما كتبه بعد عودته مدحًا للنظام
الــذي منعه مــن الـكــام ،ثــم سمح لــه بالكالم

ّ
التيار الليبرالي لم يكن
اإلعالم
بعيدًا عن
ّ
والدعاية اليمينية

ّ
العلمانية وقــال
 الليبرالي) .فهو ع ــارضفيها« :فــي اإلس ــام مــن السماحة واملــرونــة
والعصرنة والقدرة على التجديد ما يغني
عــن البحث عــن «أيــديــولــوجـيــا» ّ أخ ــرى ،كما
ّ
ّ
الحقيقية التي تمثلها األسرة
الشرعية
ان
ّ
ّ
الحاكمة والوطنية السعودية تحتاج دائمًا
إل ــى أيــديــولــوجـيــا يقبلها الـشـعــب وت ـحـ ّـدد
العالقة بينه وبــن الحاكم ،وال ـ ّ
ـزج بمفهوم
ّ
ّ
السعودية سيربك
العلمانية وخــاصــة فــي
فلم الـ ّ
ّ
تلك العالقة املريحةَ ...
بالعلمانية
ـزج
ف ــي عــالــم خـلـيـجــي تـقـلـيــدي يـحـكــم بــالــديــن
أو ب ـعــرف قـبـلــي مـشـيـخــي صـمــد مـنــذ زمــن
التأسيس؟» .ولم َ
ينس خاشقجي أن يربط
ّ
ّ
ّ
العلمانية وبني «الجمهوريات العربية
بني
البائسة املضطربة» - 8وهــي طبعًا إشــارة
إل ــى الـجـمـهـ ّ
ـوريــات الـعــربـ ّـيــة الـتــي عــارضــت
ّ
مشيئة النظام السعودي تاريخيًا .طبعًا ،لو
أن خاشقجي ،أو أي ليبرالي عربي يكتب عن
ّ
العلمانية حاضرة
إيران ،فتكون الدعوة إلى
ّ
وم ّ
ُ
ّ
لحة .والنظام السعودي أكد رسميًا  -أي
ّ
باسم تلك املعارضة الـســوريــة التي يدير -
ّ
علمانيًا في سوريا ،على أن
أنه يريد نظامًا
يكون مواليًا للنظام السعودي.
ّ
أمــا فــي املـســألــة االقـتـصـ ّ
الليبرالية
ـاديــة ،فــإن
ال ـغــربـ ّـيــة  -بــالــرغــم م ــن تـنــاقـضــاتـهــا ُ  -فإنها
ـافــظ
نـشــأت بـمــواجـهــة ّالـفـكــر الــراسـمــالــي املـحـ ِ
الذي ينأى عن تدخل الدولة في السوق .وكانت
ّ
الليبرالية الـغــربـ ّـيــة -
لنشأة بعض األح ــزاب
ّ
خارج أميركا حكمًا  -جذورًا ماركسية أكيدة

(كـمــا ح ــال ح ــزب الـعـ ّـمــال الـبــريـطــانــي) .وبعد
ّ
ّ
العاملية في  ،١٩٢٩نشأت
االقتصادية
األزمــة
ّ
«دولـ ـ ــة ال ــرع ــاي ــة» ،والـ ـت ــي ك ــان ــت ال ـل ـي ـبــرالــيــة
ّ
ّ
ّ
الغربية
الليبرالية
الغربية من حماتها .لكن
ح ـ ــادت ن ـحــو ال ـي ـمــن ف ــي ال ـت ـس ـع ـي ـن ـيــات ،في
بريطانيا وأميركا وأملانيا وغيرها من الدول.
العربية ،إن فــي طــورهــا ّ
ّ
ّ
األول
الليبرالية
أمــا
فــي عـهــد االسـتـعـمــار الـغــربــي ،أو فــي عهدها
ال ـث ــان ــي ب ـعــد ص ـع ــود ال ـح ـق ـبــات ال ـس ـعـ ّ
ـوديــة
املتتالية ،فإنها لم تكن يومًا نصيرة ألنظمة
ّ
االجتماعية أو لحقوق ّ
العمال .على
الرعاية
ّ
الخليجية
الـعـكــس مــن ذل ــك ،ف ــإن الـلـيـبــرالـ ّـيــة
ت ــري ــد امل ــزي ــد م ــن ال ـت ـخ ـص ـيــص ،فـيـمــا نـشــأت
الـلـيـبــرالـ ّـيــة الـلـبـنــانـ ّـيــة بـعــد ال ـطــائــف جناحًا
للمياردير رفيق الحريري ،وهي ناصرت كل
بــرامــج الــرأسـمــالـ ّـيــة املـتـ ّ
ـوحـشــة الـتــي تبناها،
ّ
وت ـبــنــاهــا م ــن ب ـعــده اب ـنــه وف ـ ــؤاد الـسـنـيــورة،
ومن حكم باسم «تراثه» .وليس مستغربًا أن
ّ
الليبراليني في دول مثل تونس ومصر
يرعى
واألردن النظام الحاكم وأصـحــاب املليارات.
ّ
واملـســألــة االقـتـصـ ّ
الليبرالية
ـاديــة تجعل مــن
ّ
ّ
الـعــربـ ّـيــة نقيضًا لليبرالية الـغــربــيــة ،بالرغم
من جنوح األخيرة نحو اليمني ،وبالرغم من
إرثها االستعماري.9
ك ـ ـسـ ــرت أحـ ـ ـ ـ ــداث  ١١أيـ ـ ـل ـ ــول ال ـ ـعـ ــاقـ ــة بــن
أنظمة الخليج وبــن اإلخ ــوان .كانت ّ
التيار
ال ـل ـي ـب ــرال ــي ف ــي الـ ــدولـ ــة ال ـس ـع ـ ّ
ـودي ــة مــوقــع
ال ـض ـعــف والـ ــدفـ ــاع ،ب ــوج ــه ال ـت ـ ّـي ــار الـسـلـفــي
واإلخـ ــوانـ ــي .ل ــم ي ـكــن مـمـكـنــا ب ـعــد اإلط ــاق
ال ــرس ـم ــي ل ـل ـج ـهــاد ال ــدي ـن ــي م ــن ق ـب ــل امل ـلــك
ف ـي ـصــل ب ـع ــد ح ــري ــق امل ـس ـج ــد األقـ ـص ــى ان
ي ـب ــرز دور ال ـل ـي ـبــرالـ ّـيــة ال ــرس ـم ـ ّـي ــة .وم ـي ــزان
الرسميني رجــح ّ
ّ
القوى بني ّ
بقوة
التيارين
ّ
ّ
م ــؤخ ـرًا لـصــالــح الـلـيـبــرالــيــن .لـكــن معضلة
ّ
ّ
العربية انها
الليبرالية
األزمــة التي ترعى
بتيار  -خالفًا ّ
تستعني ّ
للتيار اإلســامــي -
ّ
ال ج ــذور أو قــاعــدة شعبية ل ــه .ول ـهــذا ،فــإن
هـنــاك ِمــن األم ــراء فــي ّآل سـعــود  -مثل عبد
ّ
االسالميني على
العزيز بن فهد َ -من يفضل
ّ
ّ
ّ
الليبرالية العربية ليست
الليبراليني .أي أن
ُ
إال خيارًا من الخيارات املتاحة ألمراء النفط،
االستجمام :هناك َمن
مثلها مثل خـيــارات
ّ
ّ
يفضل أوروبا وهناك َمن يفضل املغرب.

المراجع:
 )1راجع دراسة «شركاء حذرين :االتحاد السوفياتي
ّ
ّ
العربية»« ،أوراق إدلفي» الصادرة عن
واالشتراكية
ّ
ّ
ّ
املؤسسة الدولية للدراسات االستراتيجية ،ديسمبر
 .١٩٧٠وقــد صــدرت في ترجمة في «ملف النهار»،
عام  ،١٩٧١ص.١٥-١٤ .
 )2ه ـن ــا ،تـخـتـلــف الـ ــروايـ ــات .ه ــل وديـ ــع ح ـ ـ ّـداد قــام
ً
ّ
بعملياته مستقال عن االتحاد السوفياتي أم أنه كان
متحالفًا مع «كــي .جــي .بــي» ويحظى بدعم مباشر
مــن ي ــوري ان ــدروب ــوف ،كـمــا ي ــروي رفــاقــه مــن تلك
املرحلة ،وكما يرد في «أرشيف متروخني» في كتاب
«السيف والدرع» الذي يجب النظر إليه بحذر شديد
ّ
الغربية.
بسبب رعايته
 )3عـمـلــت دول ــة اإلم ـ ــارات عـلــى الـتـخـفـيــف مــن دور
حسن الـتــرابــي فــي وضــع دسـتــور االم ــارات بعد أن
ّ
ّ
الخاصة
وعلنيًا .راجع األوراق
كان ذلك أمرًا معروفًا
ّ
لـ«مجموعة السير جيفري أرث ــر» فــي كلية سانت
ّ
البريطانية.
أنتوني في جامعة أكسفورد
 )4لعب الشيوعي السابق قدري القلعجي دورًا بارزًا
في هــذا الصدد .وكــان له دار نشر ّ
خاصة بــه« ،دار
الكاتب العربي» ،الذي كان ينشر كتابات تجمع بني
ّ
ّ
للشيوعية وفكر نظم سالالت
الليبرالية املضاد
فكر
الخليج.
 )5اس ـت ـبــدلــت ال ـتــرج ـمــة ال ـعــربـ ّـيــة لـلـكـتــاب امل ــذك ــور
مصطلح «العصر الليبرالي» بـ«عصر النهضة».
ُ
ّ
صاغية األولى نشرت في «الحياة» في ١٣
 )6مقالة
نيسان  ،٢٠١٧والثانية في  ١آب .٢٠١٧
 )7جمال خاشقجي ،الــذي ُ
سيعرف بأنه صاحب
أق ـصــر تـجــربــة تـلـفــزيــونـ ّـيــة فــي الـعــالــم أج ـمــع ،إذ ان
ّ
التلفزيونية أو بــاألحــرى محطة الوليد بن
محطته
ّ
طــال الــذي أوكــل له إدارتـهــا ،لم تبث إال ليوم واحــد.
بالجهادية االبن ّ
ّ
الدنية قبل أن
وهو قد بدأ مسيرته
ّ
ّ
الليبرالية في نسقها السعودي الرسمي.
يتحول إلى
«الحرة» ،قال إنه «كاتب حر»ّ
وفي مقابلة قبل ّأيام مع ّ
ّ
كسعوديني نسمع ونطيع.
قبل أن يضيف« :نحن
الــدولــة أمــرت ّ
ووجـهــت ونحن نستجيب لتوجيهات
الدولة ونقف دومًا بوالء وبدعم لحكومتنا».
 ١٩ )8آب « ،٢٠١٧الحياة».
 )9يجب مــراجـعــة كـتــاب الـصــديــق جــوزيــف مسعد
ّ
الليبرالية» ،والذي سيصدر الحقًا في
«اإلسالم في
ترجمة ّ
عربية.
*كاتب عربي (موقعه على اإلنترنت:
)angryarab.blogspot.com
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مساران متناقضان
سعد الله مزرعاني *
ّ
ش ــك ــل طـ ــرد تـنـظـيـمــي «داع ـ ـ ــش» و«ال ـن ـص ــرة»
(القاعدة) مهزومني من جرود لبنان الشمالية
الشرقية (عرسال والقاع ورأس بعلبك) عالمة
إيجابية جديدة في مسار أمني متواصل .وهو
مسار بــدت فيه «السياسة» متخلفة ،نسبيًا،
ع ــن األمـ ـ ــن ،وب ـ ــدا ال ـس ـبــب ال ـخ ــارج ــي راج ـحــا
على األسـبــاب الــداخـلـيــة :فــي توفير الحاضنة
ل ـق ــرار اإلج ـه ــاز عـلــى اإلره ــاب ـي ــن التكفيريني
فــي املناطق اللبنانية التي احتلوها .يعترض
الـبـعــض عـلــى اس ـت ـخــدام وص ــف تـكـفـيــري من
قبل كتاب يساريني أو من قبل منظمات ذات
بنية واسـتـهــدافــات علمانية .سياسة النعامة
ال تنفع خصوصًا فــي هــذا الحقل .الـقــول :ما
شــأن العلمانيني بمصطلحات يستخدمها أو
يتبادلها غير العلمانيني من املتطرفني دينيًا أو
ِّ
طائفيًا أو مذهبيًا ،لم يحل دون اغتيال املفكر
املصري فرج فوده وال دون عزل وإرهاب املفكر،
املـصــري أيـضــا ،نصر حــامــد أبــو زي ــد ،وكذلك
دون اسـتـهــداف ســواهــم فــي مصر وغـيــرهــا...
التكفيري هو الذي يحكم بالقتل على كل من
يخالفه في إيمانه أو بعض إيمانه :سـ ً
ـواء كان
املخالف مؤمنًا أو غير مؤمن ،من دينه أو من
غير دينه ،من مذهبه و«فرقته» أو من غير هذا
وتـلــك ...التكفير ،املعني هنا ،هــو ثمرة عملية
جمع ،بصورة شديدة التطرف والتوحش ،ما
ب ــن ت ـشــدد ع ـقــائــدي أع ـمــى وهـمـجـيــة مفرطة
في التطبيق .فكيف إذا أضيفت إليه عناصر
ال ـش ـب ـه ــة والـ ـتـ ـعـ ـص ــب والـ ـجـ ـه ــل واألج ـ ـن ـ ــدات
االستعمارية التآمرية...
هزيمة وطرد التنظيمني اإلرهابيني َّتوجا ،في
ال ــوض ــع الـلـبـنــانــي ،سـلـسـلــة خ ـط ــوات إيـجــابـيــة
اجتمع على تحقيقها ،وفــق تناغم وتنسيق
مسبق (غالبًا) ،جهد األجهزة األمنية اللبنانية
ّ
وجهد جهاز املقاومة .ولقد مكن ذلك من كشف
شـبـكــات إرهــابـيــة وتعطيل عمليات واعـتـقــال
استباقي ملتورطني كثرّ ،
تبي ،أيضًا ،أنهم على
شيء من الهشاشة ،لجهة تفاعل العصبية في
دوافعهم مع الغرضية واالرتــزاق والبلطجة .لم
تكن قليلة الخسائر التي نجمت عن العمليات
اإلرهابية التي جرى تنفيذها .وأمكن في نطاق
سـيــاق أمـنــي متماسك ومـثــابــر جـســد توافقًا
س ـيــاس ـيــا خ ــارج ـي ــا وداخ ـل ـي ــا أيـ ـض ــا ،ضــرب
حصار أمني وعسكري متصاعد أفضى ،في
ظــروف تقدم شعار محاربة اإلره ــاب على ما
عداه ،وفي ظروف التحوالت النوعية في الوضع
السوري ،إلى جعل التنظيمات اإلرهابية تتكبد
خسائر ضخمة متواصلة :من الـعــراق وليبيا
إلى سوريا ولبنان...
ال جــدال فــي أن انـتـصــارات بــاهــرة قــد تحققت
ض ــد اإلره ــاب ـي ــن الـتـكـفـيــريــن .ال ش ــك أيـضــا
أن تـضـحـيــات جـسـيـمــة وب ـط ــوالت م ــؤك ــدة قد
حـصـلــت ف ــي م ـج ــرى ال ـح ــرب ع ـلــى اإلرهـ ـ ــاب.
فــي الـتـضـحـيــات ،يشكل مصير العسكريني
امل ـخ ـط ــوف ــن ن ـم ــوذج ــا ع ـل ــى ف ــداح ـت ـه ــا .وف ــي
البطوالت قدم الجيش اللبناني ،وقبله املقاومة،
ن ـم ــوذج ــا ف ــي ت ـح ـقـيــق إن ـ ـجـ ــازات ج ــدي ــدة إذا
تــوفــرت اإلرادة السياسية ،وإذا توفر السالح
واالحتضان والكفاءة في حسن إدارة العمليات
من جوانبها كافة.
لكن ،لألسف الشديد ،أن هــذه النجاحات ،في
ً
استثناء
الحقلني األمني والعسكري ،قد شكلت
فــي مـســار ان ـحــداري مـتــواصــل على مستوى
السياسة بشكل عــام ،وعلى مستوى اإلدارة
الداخلية بشكل خاص.
ال ي ـم ـكــن امل ــوافـ ـق ــة ع ـل ــى م ــا ي ــزع ـم ــه الـبـعــض
مــن إن ـج ــازات ذات ش ــأن بـعــد انـتـخــاب رئيس
للجمهورية وتشكيل الـحـكــومــة ،قـبــل حــوالــى
عـ ـ ـش ـ ــرة أش ـ ـ ـهـ ـ ــر .بـ ـشـ ـك ــل عـ ـ ـ ـ ــام ،ت ـ َّ
ـرسـ ـخ ــت
املـحــاصـصــة .وم ــا ُي ـعـ ُّـد إن ـج ــازًا غـيــر مسبوق
مجسدًا بإقرار قانون االنتخابات الجديد ،قد

جــاء ليكرس ما هو قائم من اخـتــاالت ،لجهة
عــدم صحة التمثيل وع ــدم اح ـتــرام الــدسـتــور،
ال ليلغيها .ب ــرزت االخ ـت ــاالت ،أول مــا بــرزت
مــن خــال إق ــرار مــرســوم الـنـفــط .وقــد انطوى
املــرســوم على تقاسم أق ـ َّـر مسبقًا مــن ضمن
ً
ّ
صفقتي الرئاسة والحكومة ،فضال عن تفريط
مخيف بـحـقــوق الــدولــة اللبنانية وبــإشــرافـهــا
ورقابتها ،لحساب الشركات الخاصة .أما أزمة
الخدمات الضرورية فما زالت تراوح في نطاق
دائرة الفساد نفسها لجهة صفقات هي أقرب
إلى نهب فج وفاجر من أي أمر آخر .هذا ينطبق
ع ـلــى ص ـف ـقــة ب ــواخ ــر ال ـك ـه ــرب ــاء ال ـت ــي يـجــري
اإلصــرار على تمريرها مهما كــان الثمن! وال
ّ
نضيف جــديـدًا إذا ذكــرنــا بــأن أزم ــة النفايات
مرشحة لالنفجار في القريب العاجل .ويشكو
املــواطــن اآلن مــن أزم ــة مـيــاه شبه شاملة ومن
شلل اإلدارة وفئوية السلوك والتعيينات فيها.
أما سلسلة الرتب والرواتب ،التي فرضت على
الـسـلـطــة ،ومـعـهــا بـعــض الـضــرائــب عـلــى أرب ــاح
امل ـصــارف والـتــوظـيـفــات مرتفعة الـفــوائــد ،فما
زالــت موضع رفض حاد من قبل حيتان املال
وممثليهم .هذا فيما ترتفع األسعار على كل
السلع بدون رحمة ،وتباشر املــدارس الخاصة
رفع أقساطها بدون رقابة .واألخطر ما جرى
من «هندسات» مالية بلغت تكاليفها ،لحساب
املصارف ،بضع مليارات من الدوالرات فقط ال
غير!
ل ــم ي ــوف ــر وب ـ ــاء ال ـف ـس ــاد امل ــؤس ـس ــات األم ـن ـيــة
ُ
نفسها .مــا كشف مــن اخـتــاســات فــي بعض
مــديــريــات األم ــن الــداخ ـلــي ،ورش ــى فــي أســاك
عسكرية أخرى إنما يؤكد أن الفساد قد أصبح
«ثقافة» سائدة ال يخلو منها قطاع أو مرفق.
بدورها فضحت التعيينات ،حجم املحسوبية
والفئوية في االختيار وسط كالم «نحوي» عن
اإلص ــاح والشفافية وتفعيل اإلدارة وخدمة
املواطن...
ف ــي م ـجــرى ذل ــك تـصـبــح امل ـحــاس ـبــة والــرقــابــة
كلمتني غريبتني على قاموس السياسة واإلدارة
الـلـبـنــانـيــة .يستمر أيـضــا خ ــرق الــدس ـتــور في
حقول عديدة .ويستمر كذلك التأجيج الطائفي
واملــذه ـبــي ويـنـظــر ك ـث ـيــرون ،عــن حــق بتشكك
كبير إلى احتمال إجراء االنتخابات النيابية في
الربيع القادم بعد تطيير االنتخابات الفرعية
الواجبة الحصول دستوريًا ،وسط صراع على
اآلليات والبطاقة املمغنطة وإشارات الى تعديل
الـقــانــون الـجــديــد نفسه ،ونـحــو األس ــوأ طبعًا!
إلى ذلك يستمر تهميش القضاء واإلمعان في
منعه مــن أن يتحول إلــى سلطة مستقلة غير
تابعة للسلطة السياسية وملنظومة املحاصصة
املتفاقمة.
«طـبـيـعــي» (!) ف ــي مـثــل ه ــذا امل ـن ــاخ ،أن تعقد
ص ـف ـق ــات ل ـت ـض ـي ـيــع ارت ـ ـكـ ــابـ ــات س ــابـ ـق ــة :فــي
عـ ــدم إعـ ـ ــداد وإص ـ ـ ــدار املـ ــوازنـ ــة ال ـس ـنــويــة في
موعدها القانوني (أكـثــر مــن عشر سـنــوات)،
وفــي عــدم املحاسبة عــن عمليات هــدر ونهب
موصوفة باملليارات ،وفــي تحويل اإلدارة إلى
أداة انتفاع ومحسوبيات ونهب مل ــوارد الدولة
في محاصصات كبيرة وســرقــات متنوعة ال
حسيب عليها وال رقيب...
ويبقى الـغــائــب األكـبــر عــن املشهد السياسي
تيار املعارضة الشعبي املستقل الذي يستمر
عــاجـزًا عــن تزخيم وتنظيم تململ وتعبيرات
االح ـت ـج ــاج امل ـت ـنــوعــة ف ــي ص ـف ــوف املــواط ـنــن
املـ ـتـ ـض ــرري ــن ،وه ـ ـ ـ ــؤالء ي ـش ـك ـل ــون األكـ ـث ــري ــة
الساحقة من الشعب اللبناني .هــذا التيار هو
ال ــذي ينبغي أن يـشـكــل ،مــن خ ــال حـضــوره
وبرنامجه وتأثيره ،الرقيب الشعبي املتصدي
لــأخـطــاء واالرت ـكــابــات والـفــاضــح للمسؤولني
عنها أمام الرأي العام بدون تباطؤ أو تمييز...
وأن ي ـش ـكــل ،ك ــذل ــك ،ال ـب ــدي ــل امل ـت ــوخ ــى لـنـظــام
املحاصصة والفئوية والدويالت والتبعية.
* كاتب وسياسي لبناني
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سوريا ساعات قليلة فصلت بين وصول الجيش إلى القسم الغربي من دير الزور ،وانطالق معاركه لكسر حصار القسم الشرقي من المدينة ومطارها
العسكري .التحرك المستعجل بدت نتائجه اإليجابية أمس على أكثر من محور .وتشي طبيعة العمليات بأن ساعة الوصول إلى تلك األحياء ليست ببعيدة.
في األثناء ،تسارعت وتيرة التحضيرات لعملية يطلقها «التحالف الدولي» من الحسكة نحو دير الزور ،اعتمادًا على ذراعه ّ
البرية «قسد»

ّ
«التحالف األميركي» يعجل معركته في الريف الشمالي

الجيش يتقدم لكسر حصار شرق دير الزور
صهيب عنجريني
ال مكان لـ«التقاط األنفاس» في معارك
ديـ ــر الـ ـ ـ ــزور .ال ــوتـ ـي ــرة امل ـت ـس ــارع ــة فــي
ّ
عمليات الجيش وحلفائه إلنهاء وجود
تنظيم «داعــش» في أحياء مدينة دير
الزور ومحيطها املحسوب على «غرب
ال ـف ــرات» تــزامـنــت مــع ب ــدء تحضيرات
ّ
ّ
أميركيًا
«جدية» لفتح القوى املدعومة
جبهات الريف الشمالي .وعلى الرغم

«التحالف» يترك
مسؤولية قافلة
«داعش» للقوات السورية
أعلن «التحالف الدولي» ،أمس ،أن طائرات
املــراق ـبــة املـكـلـفــة بـمــراقـبــة قــافـلــة تنظيم
«داع ـ ــش» ال ـتــي انـسـحـبــت م ــن الـقـلـمــون
إلى الشرق السوري قد غادرت األجواء
فوق القافلة بعد تقدم القوات الحكومية
السورية إلى «ما بعد موقع القافلة».
وأوض ـ ــح ب ـيــان أص ـ ــدره «ال ـت ـحــالــف» أن
سـحــب ال ـطــائــرات فـجــر أم ــس ج ــاء بـنـ ًـاء
على طلب مــن الـجــانــب الــروســي ،وذلــك
تـطـبـيـقــا ل ـت ـفــاهــم «م ـن ــع ال ـت ـص ــادم فــي
ال ـج ـه ــود امل ـب ــذول ــة مل ـح ــارب ــة «داع ـ ــش»»،
بعدما تقدمت القوات السورية إلى موقع
«بعد القافلة» ،خــال عملياتها باتجاه
دير الزور .وأوضح الجنرال في الجيش
األمـيــركــي ومــديــر عمليات «الـتـحــالــف»
ج ــون ب ــراغ ــا ،أن «ت ـق ــدم قـ ــوات الـنـظــام
م ــن شــأنــه أن ي ـح ـ ّـول امل ـســؤول ـيــة تـجــاه
ال ـحــافــات واإلره ــاب ـي ــن إل ــى مسؤولية
سورية» ،مضيفًا القول« :كما هي الحال
دائـ ـم ــا ،س ــوف ن ـب ــذل ق ـص ــارى جـهــدنــا
لضمان عــدم تحرك إرهابيي «داعــش»
نحو حدود شركائنا العراقيني».

ّ
مما قد يعنيه فتح هذا املسار من عرقلة
ّ
محتملة لتحرك الجيش السوري نحو
ّ
ّ
ميدانية
شرق الفرات ،غير أن مصادر
ّ
سورية ّ
ّ
جددت تأكيدها لـ«األخبار» أن
«شيئًا لن يوقف الجيش عن مواصلة
ع ـم ـل ـي ــات ــه ل ـت ـح ــري ــر كـ ــامـ ــل م ـحــاف ـظــة
ً
دي ــر الـ ــزور م ــن اإلرهـ ـ ــاب ،وصـ ــوال إلــى
ّ
العراقية» .وفي خضم انهماك
الحدود
ال ـج ـي ــش وح ـل ـف ــائ ــه فـ ــي ع ـم ـل ـي ــات فــك
ح ـصــار الـقـســم ال ـشــرقــي امل ـحــاصــر من
أحـيــاء ديــر ال ــزور ومطارها العسكري
الـتــي أطـلـقــت مــن دون انـتـظــار ،حــرص
«التحالف الــدولــي» على اإلش ــارة إلى
أنه ّ
يعد لتحرك عسكري باتجاه ريف
دي ــر ال ـ ــزور ال ـش ـمــالــي .وأكـ ــد املـتـحــدث
بــاســم قــوات «الـتـحــالــف» ريــان ديـلــون،
خــال ّ
رده على عــدد مــن األسـئـلــة عبر
«تــوي ـتــر» ،أن «شــركــاء نــا املـجــربــن في
املعارك «قــوات سوريا الديموقراطية»
مع قوات العشائر من (أبناء) محافظة
دي ـ ــر ال ـ ـ ـ ــزور ،ي ـت ـح ـض ــرون الس ـت ـع ــادة
السيطرة على قــراهــم وبلداتهم هناك
مــن يــد «داع ـ ــش»» .كــام املـتـحــدث جــاء
فـيـمــا كــانــت االج ـت ـمــاعــات الـعـسـكـ ّ
ـريــة
ّ
مستمرة لوضع اللمسات األخيرة على
ّ
ّ
خطة الهجوم البري «املـعــارض» نحو
مناطق سيطرة «داعش» في ريف دير
ّ
الــزور الشمالي .وعلمت «األخـبــار» ّ أن
ُ
الساعة الصفر لــم تحسم بعد ،لكنها
س ـتــدق عـلــى األرجـ ــح مـطـلــع األس ـبــوع
الـ ـق ــادم (االثـ ـن ــن أو ال ـث ــاث ــاء) .ووف ـقــا
ل ـل ـم ـع ـلــومــات ،فـ ــإن ال ـع ـم ــل ال ـع ـس ـكــري
سينطلق مــن مـنــاطــق سـيـطــرة «ق ــوات
س ــوري ــا الــدي ـم ـقــراط ـيــة» ف ــي الـحـسـكــة،
ّ
م ــت ـخ ـذًا ش ـك ــل قـ ــوس ع ـل ــى م ـح ــوري ــن:
الـ ــريـ ــف ال ـش ـم ــال ــي الـ ـغ ــرب ــي ،وال ــري ــف
ال ـش ـمــالــي ال ـش ــرق ــي .مـ ـص ــادر مــواك ـبــة
ّ
ّ
ل ـل ـت ـح ـض ـيــرات أكـ ـ ــدت لـ ــ«األخـ ـب ــار» أن
العملية ستنطلق «تحت راية «مجلس
ديـ ـ ــر ال ـ ـ ـ ــزور ال ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــري» ،وس ـي ـك ــون
االعتماد على ّ
قوات العشائر املنضوية
في «قسد» بالدرجة األولــى» .وكشفت
املـ ـص ــادر ع ــن ن ـ ّـي ــات ل ــ«ت ـه ـم ـيــش دور
وحـ ـ ـ ـ ــدات حـ ـم ــاي ــة الـ ـشـ ـع ــب ال ـ ـكـ ـ ّ
ـرديـ ــة
إع ــام ـ ّـي ــا ،وعـ ـ ــدم الـ ـتـ ـط ـ ّـرق إلـ ـي ــه ،رغ ــم
ّ
أن املـ ـهـ ـم ــات ال ــدق ـي ـق ــة الـ ـت ــي تـتـطـلــب
ّ
خ ـب ــرة ع ـس ـكــريــة س ـت ـكــون م ــن نصيب
ّ
ال ــوح ــدات» .وش ـ ّـددت املـصــادر على أن
«خ ـط ــة ال ـه ـجــوم تـلـحــظ ض ـ ــرورة عــدم

خالل توزيع الدفعة األولى من المساعدات في دير الزور بعد كسر الحصار عن قسمها الغربي (أ ف ب)

حدوث أي احتكاك مع الجيش السوري
إذا ما تقاربت مسارح عمليات الطرفني
ً
مـسـتـقـبــا» ،ويـنـسـجــم ه ــذا ال ـكــام مع
حــديــث الـنــاطــق بــاســم «الـتـحــالــف» في
شــأن احتمال وقــوع تـصــادم مــع قــوات
الجيش السوري ضمن هذه العمليات،
حيث شدد على أن ««التحالف» سوف
يكمل العمل على «منع التصادم» مع
الجانب الروسي ،وذلك لحماية قواتنا
ف ــي الـ ـج ــو وعـ ـل ــى األرض ،وال ـتــرك ـيــز
عـلــى هــزيـمــة «داعـ ـ ــش»» .وأك ــد مصدر
ّ
كـ ّ
ـردي ســوري لــ«األخـبــار» أن «تسارع
العمليات العسكرية فــي الـشــرق يأتي
ً
خدمة للعملية السياسية التي تتطلب
اإلس ــراع فــي معركة طــرد «داع ــش» من
ّ
سوريا .املصدر أشار إلى أن «العمل من
محور جنوب الحسكة شمال دير الزور
يأتي بهدف إغــاق الحدود السورية ـ
العراقية ومنع دخول وانتقال عناصر

داع ــش مــن ال ـعــراق إل ــى س ــوريــا» .وفــي
الــوقــت ذات ــه ،استبعد املـصــدر الـكــردي
انـ ـط ــاق مـ ـع ــارك م ــن هـ ــذا الـ ـن ــوع «مــن
دون تنسيق بني موسكو وواشنطن»،
م ـس ـت ـن ـدًا فـ ــي ك ــام ــه إلـ ـ ــى «الـ ـت ــداخ ــل
الكبير بــن عمليات الجيش السوري
و»ق ـس ــد» فــي كــامــل املـنـطـقــة الـشــرقـ ّـيــة،

استبعد مصدر كردي
انطالق معركة
«التحالف» من دون
تنسيق مع روسيا

عـ ــاوة ع ـلــى ال ـت ــداخ ــل ال ـج ـغــرافــي بني
ً
الرقة ودير الزور وصوال إلى املوصل،
ً
مــا يجعل مستحيال غـيــاب التنسيق
بــن الـقــوى املــوجــودة على األرض في
طرفي الحدود ،وطبعًا بمظلة روسية
أميركية».
ّ
ميدانيًا ،وبعد استكمال فتح الطريق
ن ـحــو «ال ـف ــوج  »137وتـثـبـيــت الـنـقــاط
على أطــرافــه الغربية والـشــرقـيــة ،عمد
الـجـيــش ال ـســوري إل ــى الـتـحــرك بشكل
ّ
منسق على محورين رئيسني ،انطالقًا
مــن محيط بـلــدة الـشــوال نـحــو املالحة
وأط ـ ــراف حـقـلــي ال ـشــوال وال ـت ـيــم ،ومــن
منطقة املـقــابــر بــاتـجــاه محيط املـطــار
الـغــربــي .العمليات على املـحــور األول
بدأت بعد تثبيت الجيش نقاطه داخل
الـشــوال ،التي سيطر عليها أمــس بعد
انسحابه منها قبل أيــام تحت ضغط
ّ
هـجـمــات «داع ـ ــش» .ومــكـنــت السيطرة

حوار

وزيرة التنمية اإلدارية :مشروع اإلصالح «قرار سياسي جريء»
أمام «الهزة» التي أحدثها إطالق
مشروع اإلصالح اإلداري في الشارع ،تبدو
وزيرة التنمية اإلدارية سالم السفاف ،أبرز
المؤمنين بالمشروع الجديد .وترى أن
إطالقه أمر لم يسبق أن شهدته بلدان
أخرى ال تعاني من تبعات الحرب
دمشق ــ مرح ماشي
ال يبدو أن املشروع الوطني لإلصالح
اإلداري ال ــذي أطـلـقــه الــرئـيــس بشار
األس ـ ــد ف ــي ح ــزي ــران ال ـف ــائ ــت ،مـجــرد
وع ــود عـلــى ال ـشــاشــات الــرسـمـيــة ،إذ
انتهى معرض دمشق الــدولــي تاركًا
لـ ـ ـ ـ ــوزارة ال ـت ـن ـم ـي ــة اإلداري ـ ـ ـ ـ ــة ت ـجــربــة

ُ
يذكرها فريق العمل عن جناح أنشئ
على عـجــل ،كــان هــدفــه استبيان آراء
ال ـن ــاس وتـعــريـفـهــم ب ــامل ـش ــروع ،عبر
شـ ـب ــان وشـ ــابـ ــات ت ـع ـت ـبــرهــم وزي ـ ــرة
ال ـت ـن ـم ـيــة اإلداريـ ـ ـ ـ ــة س ـ ــام ال ـس ـف ــاف،
م ـقــات ـلــن إص ــاح ـي ــن م ــن ال ـش ـب ــاب،
وليسوا موظفني عاديني .من منظور
ّ
ال ــوزي ــرة ،ف ــإن افـتـتــاح امل ـعــرض شكل
«اللحظة األولى في إرث الــوزارة» ،إذ
إنها لم تعمل وفريقها على معارض
م ــن ق ـبــل ،بـحـكــم ال ـح ــرب .وت ـق ــول في
هذا السياق« :أنجزنا خالل املعرض
زاوي ـ ـ ـ ــة تـ ــدريـ ــب وت ــأهـ ـي ــل م ـج ــان ـي ــة.
ت ــواص ــل فــريــق الـعـمــل م ــع املــواطـنــن
ً
مباشرة حول خدماتنا التي نقدمها
فــي قسم االعـتـمــاد والـتــدريــب ومنبر
(ص ـلــة وصـ ــل) .كـنــا ن ـشــرح للمواطن
دوره فــي اإلصـ ــاح اإلداري وفــائــدة
املشروع».

وف ــي مكتبها ،تتباهى ال ــوزي ــرة بما
يقارب  60موظفًا تابعًا لوزارتها ،آملة
الوصول إلى رقم  ،100بهدف تشكيل
عصب حقيقي ل ـلــوزارة املـحــدثــة عام
 .2014ابـتـســامـتـهــا ال تـخـفــي صالبة
وص ـ ـب ـ ـرًا وح ـ ـ ـ ــذرًا فـ ــي الـ ـتـ ـع ــاط ــي مــع
اآلخ ـ ــري ـ ــن .وعـ ـل ــى الـ ــرغـ ــم مـ ــن ات ـه ــام
ال ـ ـ ــوزارة بــالـبـعــد ع ــن امل ــواط ــن ،ال ــذي
ال يـصــل إلـيــه أث ــر أدائ ـهــا باعتبارها
معنية باإلدارة ،فإن الفرصة أتت إلى
الوزيرة بالتزامن مع إطــاق مشروع
اإلص ـ ـ ــاح اإلداري ،الـ ـ ــذي ي ــأت ــي فــي
صلب اختصاص وزارتـهــا .لم يحقق
َ
ســل ـف ـهــا حـ ـس ــان ال ـ ـنـ ــوري أي ش ـهــرة
خالل عمله الوزاري ،تضاهي شهرته
كـمــرشــح رئــاســي ع ــام  .2014غـيــر أن
إي ـ ـمـ ــان ال ـ ــوزي ـ ــرة واض ـ ــح ب ــامل ـش ــروع
اإلص ــاح ــي ،وه ــي ت ــراه مـسـتـمـدًا من
إي ـمــان الــرئ ـيــس األس ــد ذات ــه بأهمية

املشروع وضرورته .وإن كان البعض
قـ ــد وجـ ـ ــد فـ ــي «اإلصـ ـ ـ ـ ــاح اإلداري»
ف ــرص ــة ل ـت ـب ـي ـيــض الـ ـصـ ـفـ ـح ــات ،ف ــإن
وزارة التنمية اإلدارية ليست إال خلية
نحل تـخــدم امل ـشــروع فــي صلب بناه
الـتـنـظـيـمـيــة .وداخـ ــل امل ـب ـنــى ،وضمن
ه ــذا املـكـتــب ت ـحــدي ـدًا يـمـكــن أن تلقى
اإلج ــاب ــة عــن أي س ــؤال استيضاحي
حول املشروع.

ّ
«صدمة التحديث ...هزة
المؤسسات»

«ال إص ــاح جــزئــي يـقــود إل ــى تغيير
ن ــوع ــي» ،تـسـتـهــل ال ــوزي ــرة حــديـثـهــا
م ــع «األخ ـ ـبـ ــار» ب ـه ــذه ال ـع ـب ــارة الـتــي
تـخـتـصــر ال ــواق ــع الـ ـس ــوري اإلداري.
وت ـتــابــع« :إن ـهــا إص ــاح ــات متراكمة
وم ـت ـصــل بـعـضـهــا ب ـب ـعــض ،ن ـبــدأهــا
ب ـ ـخ ـ ـفـ ــة فـ ـ ـ ــي الـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــى الـ ـتـ ـنـ ـظـ ـيـ ـمـ ـي ــة
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تميم يتواصل مع ابن سلمان:
لنجلس إلى طاولة واحدة!

على البلدة مــن الــوصــول إلــى مشارف
حـقـلـهــا الـنـفـطــي فــي الـجـهــة الـشــرقـيــة،
ومنطقة املالحة ومدخل حقل التيم في
الجهة الشمالية الشرقية على امتداد
ال ـط ــري ــق ال ــرئ ـي ــس ن ـح ــو ال ـب ــان ــورام ــا.
ويـحــرص الجيش على التقدم بثبات
وبـ ــطء ف ــي ال ــوق ــت نـفـســه ع ـلــى مـحــور
ط ــري ــق ال ـش ــوال ـ ـ ـ دي ــر ال ـ ـ ــزور ،لـتـفــادي
وقـ ـ ـ ــوع خـ ـس ــائ ــر بـ ـش ــري ــة كـ ـبـ ـي ــرة فــي
صفوفه ،نظرًا إلى طبيعة تحصينات
«داعــش» املقامة هناك ،وكثافة األلغام
التي تعيق التقدم السريع .وفي سلوك
م ـكــرر ف ــي مـنــاطــق أخ ــرى م ــن ســوريــا،
ن ـق ـلــت مـ ـص ــادر م ـتــاب ـعــة ل ـل ـم ـعــارك أن
«داعش» قام بإشعال النيران في حقل
الشوال النفطيّ ،
تحسبًا لتقدم محتمل
للجيش يـفـضــي إل ــى الـسـيـطــرة عليه.
وعلى املحور اآلخر ،يبدو فك الحصار
عن ّ
حيي هرابش والطحطوح واملطار

واإلج ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات واألتـ ـمـ ـت ــة والـ ـق ــوان ــن
والــذه ـن ـيــات والـ ـك ــوادر ال ـب ـشــريــة .إن
ل ــم ي ـك ــن ال ـت ـح ـســن ب ـم ـس ـتــوى واح ــد
فـلــن يلمس أح ــد أث ـ ـرًا» .فـلـمــاذا اآلن؟
سؤال يطرحه الشارع بكثافة تجيب
عنه السفاف بعناية« :هناك تحسن
سـيــاســي وعـسـكــري ،وس ــط اسـتـقــرار
للرأي العام .حتى إن الناس تأقلموا
مــع ضـعــف ال ـخــدمــات خ ــال ال ـحــرب،
ّ
مــا ول ــد لــديـهــم صـبـرًا إضــافـيــا وقــوة
ً
وأم ــا بتغيير نحو لألفضل .األزمــة
تنحسر .والعجلة االقتصادية بدأت
تـ ــدور ف ــي الـ ـب ــاد» .إطـ ــاق امل ـش ــروع
لـيــس أمـ ـرًا ع ــادي ــا ،بـحـســب الـسـفــاف،
ب ـ ــل جـ ـ ــاء «ك ـ ـق ـ ــرار سـ ـي ــاس ــي ح ــاس ــم
َ
وجـ ــريء وتــاري ـخــي ُي ـعــلــن ألول مــرة
وفــق برنامج تنفيذي مـحــدد ،وسط
ع ـقــان ـيــة ف ــي ال ـ ـطـ ــرح ،ت ـق ـي ـيــس أداء
املـ ــؤس ـ ـسـ ــات عـ ـب ــر مـ ـخ ــرج ــاتـ ـه ــا مــن

أقرب إلى التحقيق .فاملسافة الفاصلة
بــن ال ـقــوات فــي غــربــي منطقة املقابر
وتلك املتمركزة غربي املـطــار ،ال تزيد
عـلــى كـيـلــومـتــريــن .غـيــر أن الـتـقــدم في
املنطقة الفاصة بينهما أكثر صعوبة
م ــن ب ــاق ــي مـ ـح ــاور ال ـق ـت ــال ،ن ـظ ـرًا إلــى
طـبـيـعــة امل ـن ـط ـقــة ال ـج ـغــراف ـيــة وك ـثــافــة
األن ـ ـف ـ ــاق وال ـ ـخ ـ ـنـ ــادق ال ـ ـتـ ــي أن ـش ــأه ــا
التنظيم ،إلــى جانب األلـغــام املــزروعــة.
ورغــم صعوبة املـعــارك ،تمكن الجيش
أمس من السيطرة على نقطتي جليل
ومـ ـي ــاد ،وت ـل ــة ع ـل ــوش امل ـش ــرف ــة على
القسم األكبر من منطقة املقابر جنوب
ً
املــدي ـنــة .وه ــو م ــا س ــوف يـتـيــح مـجــاال
أوس ــع الس ـت ـهــداف تـحــركــات «داع ــش»
فــي تلك املنطقة ،وعـلــى الـطــريــق الــذي
يربطها بــأطــراف ال ـثــردة والـبــانــورامــا
جـ ـن ــوب ــا .وفـ ـ ــي مـ ـ ـ ـ ــوازاة ع ـم ـل ـي ــات ف ـ ّـك
الحصار عــن القسم الـشــرقــي ،لــم تهدأ
جبهة مــدخــل الــديــر الشمالي الغربي
بدورها ،مع تكثيف الجيش لعملياته
ب ــاتـ ـج ــاه ب ـل ــدت ــي ال ـب ـغ ـي ـل ـيــة وع ـ ّـي ــاش
ومحيطهما ،انطالقًا من أطراف «اللواء
 »137وأطراف األحياء الغربية .وشارك
سـ ــاحـ ــا ال ـ ـجـ ــو ال ـ ـس ـ ــوري والـ ــروسـ ــي
بكثافة فــي تغطية م ـعــارك أم ــس على
كافة املحاور .وخالل تلك االستهدافات،
تمكنت ال ـقــوات الـجــويــة الــروسـيــة من
تدمير مــراكــز مهمة لتنظيم «داعــش»
وقتل عــدد مــن كبار قــادتــه ،وفــق بيان
ل ـ ـ ــوزارة ال ــدف ــاع .وأوض ـ ــح ال ـب ـي ــان أنــه
«نتيجة لغارة جوية دقيقة قامت بها
ال ـطــائــرات الـحــربـيــة الــروسـيــة بالقرب
مــن مدينة ديــر ال ــزور ،تــم تدمير مركز
قيادة ومركز اتصاالت ،وقتل نحو 40
مسلحًا من التنظيم اإلرهابي» ،مضيفًا
أنــه «تأكد مقتل أربعة قــادة ميدانيني
مهمني ،بينهم «أمـيــر ديــر ال ــزور» أبو
ً
محمد الشمالي ،الذي كان مسؤوال عن
الشؤون املالية واملجندين ومعسكرات
التدريب مع التنظيم ،إلى جانب «وزير
حــرب» التنظيم جــوملــورود حليموف،
الــذي تــوفــي متأثرًا بجراحه القاتلة».
ولفتت ال ــوزارة إلــى أن «حليموف كان
قائدًا سابقًا للقوات الخاصة في وزارة
الداخلية الطاجيكية ،وانضم في أيار
 2015إلى تنظيم «داعش» ،ليعمل بعد
مـقـتــل عـمــر الـشـيـشــانــي بـصـفــة «وزي ــر
الحرب» مكانه».

ال تنفي الوزيرة التكلس
الحاصل في المفاصل
اإلدارية للدولة

خدمات» ،مضيفة أن «مخرجات هذه
املنظومة تتعلق مـبــاشــرة باملواطن
املـشــارك فــي تقييم عمل املؤسسات،
مــا يتطلب قــانــونــا وب ـنـ ًـى تنظيمية
وإج ــراءات تكفل تغيير آليات العمل
اإلداري» .وت ـشــرح أن «دول املنطقة
املعافاة لــم تجرؤ على خــوض غمار
م ـ ـشـ ــاريـ ــع كـ ـ ـه ـ ــذا .حـ ـت ــى ف ـ ــي ال ـ ـ ــدول
األوروبـ ـ ـي ـ ــة ع ـن ــدم ــا ي ـج ــرى تـحــديــث
ع ـل ــى ال ـع ـم ــل امل ــؤس ـس ــات ــي يـسـمــونــه
(صدمة تحديث العمل املؤسساتي).
إنها لحظة تاريخية يكمن اعتبارها

املوقع
بعد استنكار قطري مباشر
للبيان ّ
باسم رباعي املقاطعة وأجواء ّ
بينت عدم
رضا الدول األربع عن املبادرة الكويتية،
خــرقــت ال ــدوح ــة األجـ ـ ــواء امل ـت ــوت ــرة عبر
اتـصــال أج ــراه أميرها تميم بــن حمد آل
ثاني مع ولي العهد السعودي محمد بن
سلمان ،كشف عنه فــي وقــت متأخر من
ليل أمــس .االتصال وفق ما نقلت وكالة
تضمن رغبة واضحة
األنباء السعودية،
ّ
مــن الـجــانــب الـقـطــري فــي الـجـلــوس إلــى
طاولة الحوار و«مناقشة مطالب الدول
األرب ـ ــع بـمــا يـضـمــن مـصــالــح الـجـمـيــع».
ول ـف ـت ــت ال ــوك ــال ــة إلـ ـ ــى أن ال ـ ـطـ ــرح لـقــي
تــرحـيـبــا م ــن اب ــن س ـل ـمــان ،ع ـلــى أن يتم
إع ــان التفاصيل الحـقــا بعد مـشــاورات
سعودية مع باقي رباعي املقاطعة.
ومــن شــأن االت ـصــال األخ ـيــر ،ال ــذي ّ
حيد
ّ
أي مـسـتـقـبــل ل ـل ـم ـب ــادرة ال ـكــوي ـت ـيــة ،أن
يدخل األزمة في مرحلة جديدة عنوانها
«ال ـ ـحـ ــوار املـ ـب ــاش ــر» .وهـ ــو ت ـط ــور يــأتــي
بـعــدمــا ع ــاد الــزخــم ،وب ـقــوة ،إل ــى األزم ــة،
منهيًا فترة ركود أو ما يشبه هدنة غير
معلنة ،ولــو مــن طــرف واحــد (الــريــاض)،
أثناء موسم الحج.
وك ــان ــت ال ـب ـيــانــات وال ـب ـيــانــات امل ـضــادة
والتصريحات املقابلة قد أعادت حماوة
املشهد الخليجي ،على وقع لقاء الوسيط
الكويتي األمـيــر صـبــاح األحـمــد الجابر
الصباح رئيس الواليات املتحدة دونالد
ترامب ،والذي تبعته موجة مواقف كان
أخطرها كشف أمير الكويت عــن نجاح
تحركه في إبعاد الخيار العسكري لدى
السعودية واإلمارات ضد قطر بداية أيام
األزمة.
ت ـص ــري ــح س ــارع ــت دول امل ـق ــاط ـع ــة إل ــى
نـفــي مــا ج ــاء ف ـيــه ،مـعــربــة فــي ب ـيــان عن
«أسفها» لحديث األمـيــر الكويتي حول
وج ـ ـ ــود الـ ـخـ ـي ــار ال ـع ـس ـك ــري ال ـ ـ ــذي ق ــال
ال ـب ـيــان إن ــه «ل ــم ول ــن ي ـكــون م ـطــروحــا».
وب ـ ّـدد بيان «الــربــاعــي» املقاطع للدوحة
كــل مــا حملته مــواقــف أمـيــر الـكــويــت من
حد طرح نفسه
تفاؤل وإيجابية وصلت ّ
«ضامنًا» لقطر وتأكيده ،من واشنطن،
أن ال ـق ـط ــري ــن ع ـل ــى اسـ ـتـ ـع ــداد لـتـلـبـيــة
املـطــالــب الـ ــ 13لـلــربــاعــي .فـقــد أف ــرغ بيان
األخير هذه التصريحات من مضمونها
من خــال اعتباره أن «تصريحات وزير
ّ
سمو
الـخــارجـيــة الـقـطــري بعد تصريح
أمير الكويت تؤكد رفض قطر للحوار إال
بــرفــع إج ــراءات املقاطعة الـتــي اتخذتها
الــدول األربــع لحماية مصالحها بشكل
ق ــان ــون ــي وس ـ ـيـ ــادي ،ووضـ ـع ــه ل ـش ــروط
مـسـبـقــة ل ـل ـحــوار يــؤكــد ع ــدم جــديــة قطر
فــي الـحــوار ومكافحة وتمويل اإلرهــاب

(هــزة) ضرورية للمؤسسات ،بهدف
استخراج طاقات وكــوادر لتوظيفها
ما بعد الحرب في مكانها السليم».
وال تنفي السفاف التكلس الحاصل
في املفاصل اإلدارية للدولة ،بل تشير
إل ــى تــوقــف م ـحــاوالت عـمــل مشابهة
بــا أي أس ـبــاب مــوضــوعـيــة ،مــا قبل
األزمة ،وسط بيئات إدارية سلبية ال
يروقها التغيير ،ومصالح شخصية
من قبل البعض ،منعت قبول معايير
وض ـ ـ ـ ــع ال ـ ـش ـ ـخـ ــص املـ ـ ـن ـ ــاس ـ ــب وفـ ــق
ً
بناء على
بطاقات توصيف وظيفي
املؤهل والشواغر.

منبر «صلة وصل»
م ـك ــاف ـح ــة الـ ـفـ ـس ــاد ع ـ ـنـ ــوان ع ــري ــض
وج ـ ـ ــذاب ي ـت ـخ ـلــل مـ ـش ــروع اإلصـ ــاح
اإلداري .وت ــرى الـسـفــاف أن تأسيس
م ـن ـب ــر «صـ ـل ــة وص ـ ـ ــل» ومـ ــركـ ــز دع ــم

وال ـتــدخــل فــي ال ـشــأن الــداخ ـلــي ل ـلــدول»،
ف ــي إش ـ ــارة إل ــى الـتـعـلـيــق ال ـق ـطــري على
اتـ ـص ــال ت ــرام ــب ب ــأم ـي ــر ق ـط ــر ت ـم ـيــم بــن
حمد ،وتأكيد وزير الخارجية محمد بن
عـبــد الــرحـمــن آل ثــانــي تــرحـيــب الــدوحــة
بالحوار والوساطة الكويتية شرط رفع
اإلج ــراءات التي يفرضها الرباعي على
بالده.
الواضح من لهجة بيان رباعي املقاطعة
أن ثـ ـم ــة امـ ـتـ ـع ــاض ــا م ـ ــن خ ـ ـطـ ــوة أم ـي ــر
الكويت وتصريحاته ،وهو ما من شأنه
وأد م ـح ــاوالت الــرجــل إلح ـيــاء مـبــادرتــه
امل ـت ـع ـث ــرة ،رغ ـ ــم أن زيـ ــارتـ ــه لــواش ـن ـطــن
س ـب ـق ـه ــا ات ـ ـص ـ ــال ب ـ ــن ت ـ ــرام ـ ــب واملـ ـل ــك
السعودي سلمان بن عبد العزيز.
أم ــا ال ــدوح ــة ،فــاسـتـنـكــرت بـشــدة الـبـيــان
ـوقـ ــع ب ــاس ــم ال ـس ـع ــودي ــة واإلمـ ـ ـ ـ ــارات،
املـ ـ ّ
محاولة نفي
والبحرين،
مصر
ومعهما
ِ
االت ـهــامــات برفضها لـلـحــوار ،ومــؤكــدة،
عـ ـل ــى ل ـ ـسـ ــان مـ ــديـ ــر املـ ـكـ ـت ــب اإلعـ ــامـ ــي
للخارجية أحـمــد الــرمـيـحــي ،أن االتـهــام
املـ ّ
ـوجــه بــرفــض ال ـحــوار «ي ـنـ ّـم عــن ق ــراءة
غـيــر دقـيـقــة وإخـ ــراج لتصريحات وزيــر
ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة (الـ ـ ـقـ ـ ـط ـ ــري) ع ـ ــن س ـيــاق ـهــا
ال ـ ـص ـ ـح ـ ـيـ ــح» .وج ـ ـ ـ ــدد ال ــرمـ ـيـ ـح ــي ن ـفــي
الــدوحــة «التدخل في الـشــؤون الداخلية
ل ـل ــدول وت ـمــويــل اإلره ـ ـ ــاب» ،مــداف ـعــا عن
ت ـص ــري ـح ــات أمـ ـي ــر الـ ـك ــوي ــت ،وم ـع ـت ـب ـرًا
أن م ــا تـضـمـنــه ب ـي ــان ال ــرب ــاع ــي ف ــي هــذا
الـخـصــوص «اج ـتــزاء لتصريحات أمير
ال ـكــويــت الـ ــذي أك ــد ع ــدم ق ـب ــول املـطــالــب
التي تمس السيادة وإمكانية التوصل
إلــى حلول» .وكــررت الخارجية القطرية

تــرحـيـبـهــا ب ــال ـح ــوار ف ــي إطـ ــار «اح ـت ــرام
سيادة الدول».
وال ــاف ــت أي ـضــا فــي الـبـيــان التصعيدي
ل ـل ــرب ــاع ــي ع ـ ــدم اسـ ـتـ ـش ــارة الـ ـق ــاه ــرة أو
إخ ـط ــاره ــا ب ــإص ــدار ال ـب ـي ــان ،رغ ــم إي ــراد
ـوق ـع ــن على
اس ـم ـهــا ف ــي آخ ــر الئ ـح ــة امل ـ ّ
الـبـيــان .فقد علمت «األخ ـب ــار» أن وزارة
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة املـ ـص ــري ــة لـ ــم ُت ـ ـ َـح ـ ـ ْـط عـلـمــا
بالبيان الصادر باسم دول املقاطعة ،بل
فوجئت به عبر وكالة األنباء السعودية،
وهو ما أثار تحفظات في أروقة الوزارة،
واسـ ـت ــدع ــى إيـ ـص ــال رس ــال ــة ت ـع ـ ّـب ــر عــن
االس ـت ـيــاء إل ــى امل ـســؤولــن الـسـعــوديــن،
ّ
الــذيــن ب ــدوره ــم «أبـ ــدوا تـفــهـمــا للموقف
املـ ـص ــري» ،م ــؤك ــدي ــن أن «األمـ ـ ــر ل ــم يكن
م ـق ـص ــودًا ،ول ـكــن ال ـت ـحــرك ال ـســريــع كــان
وراءه» .وأضافت املصادر أن الخارجية
ّ
املـ ـص ــري ــة «أبـ ـ ـ ـ ــدت ت ـف ــه ـم ـه ــا ل ــاعـ ـت ــذار
السعودي» ،وتم «تدارك املوقف صباحًا»
ع ـبــر ات ـص ــال هــات ـفــي ل ــوزي ــر الـخــارجـيــة
السعودي عادل الجبير بنظيره املصري
سامح شكري.
فــي املـحـ ّـصـلــة ،يـبــدو أن أص ـحــاب الـقــرار
فـ ــي أبـ ـ ــو ظ ـب ــي والـ ـ ــريـ ـ ــاض ك ـس ـب ــوا مــن
قبوال
املوقف التصعيدي في وجــه قطر
ً
مــن الــدوحــة بـحــوار مباشر معهم ،على
أن ذلــك يـتــرك الـبــاب مفتوحًا على حالة
ال ـت ــوت ــر ف ــي مـنـطـقــة ال ـخ ـل ـيــج ،ف ــي حــال
فـشـلــت ال ـخ ـطــوات األولـ ــى ل ـهــذا ال ـحــوار،
خصوصًا مع استمرار اإلدارة األميركية
في سياسة عــدم التدخل الجدي لحسم
الخالف.
(األخبار)

كشف أمير الكويت عن نجاح ّ
تحركه في إبعاد الخيار العسكري ضد قطر (أ ف ب)

وقـ ـ ـي ـ ــاس األداء اإلداري ،امل ــرت ـب ــط
ً
بالوزارة مباشرة ،هو صلب املشروع
حــالـيــا .وت ـشــرح فـكــرة املـنـبــر كنافذة
إلكترونية لالستبيانات حول رضى
امل ــوظ ــف واملـ ـ ــواطـ ـ ــن ،ف ــي م ــا ي ـخـ ّـص
م ـكــاف ـحــة ال ـف ـس ــاد وال ـخ ـل ــل اإلداري.
ّ
وتبي ماهية االستبيان املعتمد على
توضيح شكاوى املواطنني ،إن كانت
حـ ــاالت اب ـت ــزاز أو رشـ ــوة ،أو ح ــاالت
خ ـل ــل وت ـق ـص ـيــر إداري ،ل ـت ـصــل إل ــى
ال ــوزارة وفــق قاعدة مبرمجة ،يجري
ع ـبــرهــا إش ـع ــار ال ـج ـهــة املـعـنـيــة بكل
شـكــوى .وتضيف الــوزيــرة السفاف:
«كل ذلك له قاعدة نمذجة ،وفق أسئلة
ل ـكــل مـنـهــا م ـس ـتــويــات رضـ ــى ،ولـكــل
مـسـتــوى ن ـقــاط تقييم م ـح ــددة ،دون
أي تــدخــل بـشــري إداري .أي مــواطــن
يمكنه التسجيل عبر رقمه الوطني
ً
موصوال بـ ،IPوسط إجراءات آمنة».

ال ـع ـم ـل ـي ــة الـ ـت ــي ف ـ ّـص ـل ـت ـه ــا الـ ــوزيـ ــرة
تـسـمــح ب ــإص ــدار تــوصـيــات وتـقــاريــر
تقييم أداء عـمــل كــل جـهــة حكومية.
كــذلــك يـمـكــن االسـ ـت ــدالل ع ـبــرهــا إلــى
م ــؤش ــرات األداء ال ـق ـيــادي ،إذ يصدر
ك ــل عـ ــام تـ ـق ــري ــران ،أح ــده ـم ــا يـشـمــل
أداء ال ـع ـمــل املــؤس ـســاتــي ،وآخـ ــر عن
مـكــافـحــة ال ـف ـس ــاد .وتـبـتـســم بـتـفــاؤل
قــائـلــة« :طـمــوحـنــا الـحــالــي الــوصــول
إلى االستغناء عن العنصر البشري
فــي إج ــراءات القياس بنسبة .»%70
تــدرك الوزيرة شدة االستعجال لدى
ال ـنــاس ،وتتفهم مشروعية الـســؤال:
«متى نلمس أثر اإلصالح اإلداري؟».
فتجيب« :أول مثال ألثر بسيط لدينا
هـ ــو سـ ـح ــب وثـ ـيـ ـق ــة (غ ـ ـيـ ــر م ــوظ ــف)
م ـ ــن الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــداول ،م ـن ـع ــا م ـ ــن ال ـع ـط ــال ــة
االقـتـصــاديــة وتنظيم ال ــدور والنقل
واستنزاف موارد الدولة».
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العالم

على الغالف

السياحة الدينية في األردن نعم إلسرائيــ
ُ
في بلد يعاني أزمات اقتصادية خانقة وال يزال يعتاش على فتات
المساعدات الدولية والوعود الخليجية بالقروض والمنحّ ،
يصر النظام
الرسمي ،ومعه التيار السلفي المهيمن ،على رفض تفعيل السياحة
الدينية ،اإلسالمية والمسيحية ،رغم كثرة المزارات واألماكن المقدسة
لعدد من الطوائف ،في وقت ُيسمح فيه للسياح اإلسرائيليين ،الذين
يتهربون حتى من دفع الرسوم ،بالدخول مع المواكب األمنية!
عمان ــ عبد الرحمن أبو سنينة
ال ي ـظ ـه ــر أن الـ ـحـ ـك ــوم ــات األردنـ ـ ـي ـ ــة
امل ـت ـع ــاق ـب ــة م ـع ـن ـي ــة كـ ـثـ ـيـ ـرًا بــال ـب ـحــث
ّ
ع ــن ب ــدائ ــل م ـج ــدي ــة لـ ـب ــث الـ ـ ــروح فــي
اقتصادها املتهالك ،ومــن ذلــك إحياء
السياحة الــديـنـيــة ،وخــاصــة فــي قرية
ُاملــزار الجنوبي فــي الـكــرك ،املتوقع إن
أخ ــذ ق ــرار بالتشجيع عـلــى زيــارتـهــا،
أن يـ ِـفـ َـد إلــى اململكة مئات آالف الــزوار
م ــن الـ ـط ــوائ ــف اإلس ــامـ ـي ــة املـخـتـلـفــة.
لكن الدعاة السلفيني ال يتوقفون عن
تـحــذيــرهــم امل ـســؤولــن الـقــائـمــن على
السياحة من اإلقــدام على هذا البديل،
فيما يدعوهم آخرون إلى ّ
تفهم معنى
ال ـس ـيــاحــة الــدي ـن ـيــة ع ـلــى أن ـهــا ليست
ترويجًا لفكر السائح ،وإنما «مكسب
أردني وطني».
وتحتوي اململكة على عدد من املزارات
اإلسالمية واملسيحية ،منها قرية املزار
التي تحوي مقامات الصحابة الثالثة:
زي ــد بــن حــارثــة ،جعفر بــن أب ــي طالب
وعبد الله بن رواحة .وإلى الجنوب من
الكرك ،يوجد مقام الصحابي الحارث
ب ــن عـمـيــر األزدي امل ــدف ــون م ـنــذ زمــن
املـعــارك بني املسلمني األوائ ــل والــروم،
الواقع في مدينة الطفيلة (بناء حديث
مع مسجد) .أمــا إلــى الشمال ،فيوجد
في مدينة مأدبا مقام أبو ذر الغفاري
(ش ـخ ـص ـي ــة م ـق ــدس ــة لـ ـ ــدى امل ـس ـل ـمــن
ك ــاف ــة ،ب ـمــن ف ـي ـهــم املـ ــوحـ ــدون ال ـ ــدروز
ال ــذي ــن يـمـثـلــون ال ـطــائ ـفــة ال ـثــال ـثــة في
املـمـلـكــة) ،وف ــي ع ـمــان ،ثـمــة كـهــف أهــل

عند كل حديث
ُعن انفتاح على إيران
تثار قضية التخوف من التشيع
تعترف الحكومة بأن السياح
اإلسرائيليين هم األكثر
إثارة للمشكالت
الكهف (ذو قيمة دينية لدى املسلمني
واملسيحيني) ،الذي أقيم عليه مسجد
ومــركــز عـلـمــي تــابــع لـ ــوزارة األوقـ ــاف،
ً
ف ـضــا ع ــن م ـقــامــات ألن ـب ـيــاء (مــوســى
وه ـ ـ ـ ـ ــارون ونـ ـ ـ ــوح وشـ ـعـ ـي ــب وي ــوش ــع
وب ـع ــض إخ ـ ــوة ي ــوس ــف) ف ــي مـنــاطــق
أخرى من اململكة.
ول ــم يـعــد م ـقــام جـعـفــر ب ــن أب ــي طــالــب
ف ــي ق ــري ــة امل ـ ـ ــزار ك ـم ــا ك ـ ــان ق ـب ــل أك ـثــر
م ــن أح ـ ــد ع ـش ــر ع ــام ــا ،ع ـن ــدم ــا كــانــت
ساحاته تمتلئ بالعراقيني ،فضيوفه
ّ
ّ
هـ ــذه األيـ ـ ــام ق ــل ــة ،ي ــأت ــون ،وي ـص ــل ــون،
ّ
ويسلمون ،ثم يغادرون ،وذلك من دون
ّ
عــائــد مـ ــادي عـلــى امل ـك ــان أو األس ــواق
امل ـح ــاذي ــة .ال ـس ـبــب ف ــي ذل ــك أن امل ـكــان
ب ـ ــات مـ ـث ــار ج ـ ــدل وقـ ـل ــق ل ـك ــون ــه ي ـهـ ّـم
الـشـيـعــة عـلــى وج ــه ال ـخ ـصــوص ،لكن
بعض األهــالــي قــالــوا ل ــ«األخ ـبــار» ،إن
القرية حتى بداية التسعينيات ،وقبل
تغلغل األف ـك ــار الـسـلـفـيــة ال ـتــي أخــذت
عـلــى عــاتـقـهــا مـحــو اآلث ــار التاريخية
بحجة أن تقديسها ن ــوع مــن الـشــرك،
كــان األردن ـيــون ،وزوار كثر من العالم
اإلسالمي يهتمون بهذا املقام.

الــداعـيــة مصطفى أبــو رم ــان (صــوفــي
أشـ ـ ـع ـ ــري) رأى أن ضـ ـع ــف اإلق ـ ـبـ ــال
الداخلي على السياحة الدينية سببه
األول «هيمنة الفكر الوهابي املدعوم
من السعودية على املنابر ،فقد حرموا
الزيارة بحجة أنها بدعة وشرك بالله
كما في أدبياتهم» .و«ضريح الطيار»،
وفـ ــق أبـ ــو رم ـ ـ ــان ،م ــن أكـ ـث ــر امل ـق ــام ــات
اسـتـقـطــابــا ل ـل ــزوار م ــن أن ـح ــاء الـعــالــم
بسبب صلة القربى بني صاحب املقام،
جعفر ،وبــن الــرســول محمد ،كما أنه
مرتبط تاريخيًا بموقع معركة مؤتة
ف ــي ال ـك ــرك ال ـتــي تـشـهــد حــركــة بعثية
صـ ـ ّـدام ـ ـيـ ــة وحـ ــركـ ــة س ـل ـف ـي ــة وه ــاب ـي ــة
«ل ـه ـم ــا دور ف ــي امل ــاض ــي وال ـح ــاض ــر
ضــد ال ــزي ــارات عـمــومــا ،وخــاصــة ضد
أتباع املذهب الجعفريُ ،
وي ِشيعون في
املجتمع ثقافة الخوف من التشيع».
ويضيف الداعية« :إذا كانت الزيارات
مـنـظـمــة ب ـم ـج ـمــوعــات ذه ــاب ــا وإي ــاب ــا،
ومـقـتـصــرة عـلــى امل ـقــامــات ،فــا مجال
لـلــزائــريــن لنشر أي ش ــيء» ،مستذكرًا
أنه قبل أربعة أعوام أحرق مجهولون
سكنًا للزوار من طائفة البهرة .وبذلك،
ي ــرى أب ــو رمـ ــان أن ال ــدع ــاي ــة السلفية
أدت إلــى «تخوف رسمي وشعبي من
هــذه الـسـيــاحــة ...مــع أن هــذا التخوف
ي ـت ــاش ــى ع ـن ــدم ــا يـ ـك ــون الـ ـ ـ ـ ــزوار مــن
اإلسرائيليني!».
أيـضــا ،يــرى شيخ الطائفة اإلسالمية
األحمدية في األردن ،تميم أبو دقة ،أن
فتح باب السياحة الدينية «على نحو
مهني» سيفيد اململكة ،وذلــك لتوقعه
أن ي ــأت ــي اآلالف مـ ــن أب ـ ـنـ ــاء طــائ ـف ـتــه
لــزيــارة أضــرحــة الصحابة واألنـبـيــاء.
ويدعو أبو دقة الحكومة إلى تسهيل
السياحة الدينية والترويج لها ،لكن
ً
ذلــك «يـحـتــاج إلــى ق ــرار سياسي أوال،
ث ــم إل ــى وض ــع خ ـطــة أم ـن ـيــة مـتـكــامـلــة
لتسيير هذه السياحة والحفاظ على
أمن الزائرين».

ُ
«بعبع» إيران

ّ
املتعمد بني فينة وأخرى
رغم التهويل
مـ ــن وسـ ــائـ ــل إع ـ ـ ــام أردن ـ ـيـ ــة تـسـتـبــق
أي انـفـتــاح لـجـهــة الـسـيــاحــة الــديـنـيــة،
بالقول إن اإليرانيني ّ
يلحون على فتح
األب ـ ــواب أم ــام امل ــاي ــن م ــن اإليــران ـيــن
الزائرين كشرط ألي تعاون اقتصادي
بني البلدين ،فــإن مصدرًا دبلوماسيًا
إيرانيًا قال إن «هذه االدعــاءات ليست
صحيحة ...الزوار اإليرانيون يذهبون
إل ــى ال ـج ـهــات األربـ ــع ف ــي ال ـعــالــم ،بما
في ذلك السعودية وتركيا ،باستثناء
ف ـل ـس ـط ــن امل ـ ـح ـ ـت ـ ـلـ ــة ،وهـ ـ ـ ــم ي ـص ـل ــون
ويغادرون دون مشكالت».
املـ ـص ــدر ،الـ ــذي يـعـمــل ف ــي الـخــارجـيــة
اإلي ـ ــرانـ ـ ـي ـ ــة ،أوض ـ ـ ــح فـ ــي ح ــدي ــث إل ــى
«األخبار» ،أن طهران رغبت على الدوام
في تحسني عالقتها مع دول الجوار،
وأنـ ــه ف ــي اإلط ـ ــار األردن ـ ــي ـ ـ ـ اإلي ــران ــي
تـ ـح ــديـ ـدًا ،ك ــان ــت هـ ـن ــاك ت ـصــري ـحــات
إي ـج ــاب ـي ــة ل ــوزي ــر ال ـس ـي ــاح ــة األردن ـ ــي
(الـســابــق) نــايــف الـفــايــز ،قــال فيها إن
بإمكان اإليــرانـيــن زي ــارة األردن ،لكن
ال ت ـ ــزال ال ـج ـم ـهــوريــة اإلس ــام ـي ــة مــن
الــدول ذات الجنسية املقيدة وتحتاج
إلــى تأشيرة لدخول اململكة ّ .وأضــاف
املـصــدر نفسه« :ال يمكن غــض النظر
عــن األوض ــاع االقـتـصــاديــة العامة في
األردن وعجز املوازنة السنوية (في كل

ّ
مثل مقام جعفر بن أبي طالب قبل أكثر من  11عامًا رافدًا اقتصاديًا ألهالي الكرك

سنة تقريبًا) ،ورغـبــة اململكة فــي فتح
املـلـفــات االقـتـصــاديــة اإليـجــابـيــة التي
تساعدها على الـخــروج ّمــن األوضــاع
الحالية ...لكن ال يغيب عنا حضورها
في التحالفات العربية ،وبخاصة مع
ال ـس ـع ــودي ــة املـ ـع ــروف ن ـظــرت ـهــا تـجــاه
العالقات العربية مع إيران».
ويشرح املصدر أن بالده ال تريد فرض
شــروط ـهــا ع ـلــى األردن ،لـكـنـهــا أيـضــا
تبحث عن صفقة «بصيغة فائز ـ فائز».
أمـ ــا ع ـ ّـم ــا ي ـن ـشــر ف ــي ب ـعــض الـصـحــف
األردن ـي ــة مــن ادع ـ ــاءات ح ــول اش ـتــراط
الـتـعــاون االقـتـصــادي بفتح السياحة
الــديـنـيــة ،فــأكــد أنــه «ال أس ــاس لـهــا من
الصحة ...إيــران لها عالقات جيدة مع
الـتـجــار واملستثمرين األردن ـي ــن ،كما
أنـهــا أب ــدت رغبتها فــي إع ــادة تفعيل
ّ
(املجمدة
اللجنة االقتصادية املشتركة
حاليًا) مع األردن».
وقـبــل س ـنــوات ،دار حــديــث عــن اقـتــراح
إيـ ـ ــرانـ ـ ــي مل ـ ـ ـ ّـد خ ـ ــط سـ ـك ــة حـ ــديـ ــد بــن
الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة ،وال ـ ـعـ ــراق
(النجف وكــربــاء) ،واألردن (العقبة).
وت ــوق ــع م ـه ـت ـ ّـمــون ب ـه ــذا االق ـ ـتـ ــراح أن
يصل مئات الحجاج اإليرانيني يوميًا
إلى األردن عبر القطار ،وخاصة خالل
مواسم العمرة والحج إلى السعودية،
في ظل وجود منفذ حدودي من العقبة
إل ـ ــى الـ ـسـ ـع ــودي ــة ،ك ـم ــا أن ذل ـ ــك ي ـعــزز
السياحة داخل اململكة .لكن النائب في
مجلس النواب األردني ،نبيل غيشان،
الــذي يشغل عضوية «لجنة السياحة
واآلث ـ ــار» فــي ال ـبــرملــان ،ق ــال إن «هـنــاك
هواجس أمنية وسياسية ،لذا رفضت
الـحـكــومــة مـنــذ س ـنــوات فـتــح املـقــامــات
أمـ ـ ــام الـ ـسـ ـي ــاح ــة اإلي ـ ــران ـ ـي ـ ــة» .ويـ ــرى
غ ـي ـش ــان أن ه ـ ــذه الـ ـه ــواج ــس قــائ ـمــة،
«لــذلــك لــن تـقــدم حـكــومــة هــانــي امللقي

ملف أمني ال حكومي
ّ
عاملني في القطاع السياحي األردني ،فضلوا إخفاء أسمائهم،
من املفارقات أن ِ
أفادوا بأن تفعيل السياحة الدينية ليس ضمن صالحيات وزارة السياحة أو
الحكومة ،بل من اختصاصات دوائر األمن .وبما أن الشحن اإلعالمي املذهبي
ضد إيران خاصة ،والشيعة بوجه عام مستمر ،فإن ذلك في تقديرهم أدى
إلى «نكوص الجهات األمنية في الوقت الراهن عن فتح هذا امللف ،برغم مزاياه
وعوائده املالية املغرية» .كما أن
ذلك يرتبط بالقلق لدى األجهزة
األمنية لجهة التخوف من أن تمثل
هذه السياحة بوابة لعمل أمني
ضد إسرائيل ،كما تحذر األخيرة
دومًا املسؤولني األردنيني.
مع هذا ،ثمة تساؤالت عن أخطار
السياحة املفتوحة لإلسرائيليني،
واستفادتهم منها ألغراض
التجسس وجمع املعلومات،
ً
فضال عن املشكالت وحاالت
القتل التي يتسببون فيها،
وخاصة أن األطماع اإلسرائيلية
لن تنتهي عند حدود الضفة
الغربية املحتلة.
على أي خطوة شبيهة» ،مع أنــه يرى
ً
أن ثمة سبال الحـتــواء هــذه املـخــاوف،
م ـثــل أن ت ـف ـتــح امل ـق ــام ــات مل ـج ـمــوعــات
سياحية تخضع لشروط محددة في
مرحلة أولى.
وامللقي هــو صاحب املقولة الشهيرة
امل ـت ـع ـل ـق ــة ب ــالـ ـتـ ـح ــذي ــر م ـ ــن «ال ـ ـهـ ــال
ال ـش ـي ـع ــي» ،ف ـق ــد اب ـت ـك ــر هـ ــذا امل ـف ـهــوم
لـفـظـيــا عـنــدمــا ك ــان وزي ـ ـرًا للخارجية

في بداية االحتقان الذي سبق «الربيع
العربي» .وبما أنه كان وزير الخارجية
الـ ـع ــرب ــي ال ــوحـ ـي ــد ال ـ ـ ــذي تـ ـح ــدث عــن
«خ ـطــورة تشكيل هــال شـيـعــي» ،فقد
جعله ذلك في دائرة املسؤولني األقرب
إلى السياسة السعودية ومحاذيرها.
م ــع ذل ــك ،ي ـقــول غـيـشــان إن األردن لم
ّ
ي ـس ـت ـفــد ك ـم ــا ي ـج ــب ح ــت ــى م ــن مــوقــع
املغطس على نهر األردن ،وهو من أهم
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ــل ...ال لغيرها
مزيفة وسرقة املوجود منها .وكان ال
ُيكتشف أمرهم إال عند طلب النجدة
إذا ألـ ـ ـ ّـم ب ـه ــم طـ ـ ـ ــارئ ،م ــع أن ـ ــه كــانــت
ب ـعــض مـجـمــوعــاتـهــم ت ــرف ــض دخ ــول
املستشفیات أو املراكز األمنیة.
إض ــاف ــة إل ــى ذلـ ــك ،ك ــان س ـ ّـی ــاح يـهــود
يخوضون رحــات سیرًا على األقــدام
ضـمــن م ــا ي ــرون أن ــه ف ــي معتقداتهم
«حـ ـ ـ ـ ـ ّـج ديـ ـ ـ ـن ـ ـ ــي» ،وعـ ـ ـ ـ ـ ــادة مـ ـ ــا ت ـع ـثــر
ال ـس ـل ـطــات األردن ـ ـیـ ــة عـلـیـهــم ب ـعــد أن
ّ
يـ ـض ــل ــوا ط ــري ـق ـه ــم ث ــم ي ـن ـق ـل ــون ج ـوًا
خــوفــا عـلــى ســامـتـهــم .وق ـبــل عــامــن
تقريبًاُ ،سـجــل وج ــود وفــد فــي وادي
الـحـســا ك ــان ي ــؤدي ص ــاة عـنــد جبل
النبي هــارون ،وأفــراده يرتدون أزياء
ورمـ ــوزًا ي ـهــوديــة ،كـمــا ُسـ ّـجـلــت حالة
سرقة قطع أثرية شمال اململكة على
ي ــد ت ــاج ــر آث ـ ــار إس ــرائ ـی ـل ــي ،ف ـي ـمــا ال
ً
يــزال مصیر القضیة مجهوال .كذلك،
رصد ناشطون مجموعة طالبیة من
الـ ــدارسـ ــن ف ــي أقـ ـس ــام ك ـل ـیــات اآلثـ ــار
وال ـتــاريــخ اإلســرائـیـلـیــة تــأتــي إلتـمــام
مساق دراس ــي تحت إش ــراف أساتذة
مختصنی في مواقع أثرية.
حتى وزارة السیاحة ك ـ ّـررت فــي أكثر
م ــن مـنــاسـبــة تـصــريـحــات م ـفــادهــا أن
السیاح اإلسرائیلینی ،الذين يدخلون
اململكة بمعدل  95ألــف سائح سنويًا
تـقــريـبــا ،هــم األك ـثــر إث ــارة للمشكالت،
ويـشـكـلــون عبئًا عـلــى الـسـیــاحــة ،فهم
يـ ـتـ ـه ــرب ــون م ـ ــن دف ـ ـ ــع رس ـ ـ ـ ــوم دخ ـ ــول
األمـ ــاكـ ــن ال ـس ـی ــاح ـی ــة ،وتـ ـح ــديـ ـدًا فــي
الـ ـ ـبـ ـ ـت ـ ــراء ،كـ ـم ــا يـ ـخ ــالـ ـف ــون الـ ـق ــوان ــن
برفضهم اصطحاب مرافقنی أردنینی
خالل زيارتهم املناطق السیاحیة.

ورقة رابحة في وجه الخليج

املناطق في الحج املسيحي باعتراف
ال ـف ــات ـي ـك ــان ،م ــا ي ـع ـنــي أن لـلـمـشـكـلــة
أبعادًا أخــرى .وأضــاف« :األمــر بحاجة
إلى عمل شاق (أمنيًا ولوجستيًا) من
أجل ترتيب وفود الحجاج املسيحيني،
واالستفادة من زيارة البابوات الثالثة
إلى األردن».

السياحة مفتوحة لإلسرائيليين!
على املقلب اآلخ ــر ،لــم تتوقف زيــارات
ال ـج ـم ــاع ــات ال ـي ـه ــودي ــة م ــن فـلـسـطــن
املحتلة ،أو بالد أخرى ،للمملكة ،وذلك
منذ توقيع «وادي عربة» .ويرى هؤالء
أن لهم «ملكیة دينية ملناطق تاريخیة
وأث ـ ــري ـ ــة أردنـ ـ ـ ـی ـ ـ ــة» ،ت ـب ـع ـت ـهــا حـ ــاالت
تـخــريــب وســرقــة فــي عــدد مــن األمــاكــن
ال ـت ــي ي ــزورونـ ـه ــا ،وم ـن ـه ــا :وادي بــن
حماد في الكرك ،وادي الحسا ،منطقة
ال ـه ـی ـش ــة فـ ــي الـ ـش ــوب ــك ،مـ ـق ــام ال ـن ـبــي
ه ــارون فـ ّـي الـبـتــراء والطفیلة ووادي
رم .وقد وثق الباحث سفيان التل في
ك ـتــاب حــديــث (الـهـيـمـنــة الصهيونية
عـلــى األردن) عـ ــددًا م ــن تـلــك ال ـحــاالت
ً
التي شهدت أيضًا تعديال في طبيعة
اآلثار نفسها خالل الزيارات.
ُ
من جانب آخر ،تحاط أنشطة الوفود
الـ ـسـ ـی ــاحـ ـی ــة الـ ـیـ ـه ــودي ــة ب ـ ـطـ ــوق مــن
السرية والكتمان ،كما أن الصحافة
املـ ـحـ ـلـ ـی ــة رص ـ ـ ـ ــدت خ ـ ـ ــال الـ ـسـ ـن ــوات
املــاضـيــة ع ــددًا مــن «ح ــاالت السیاحة
ال ـس ــري ــة ف ــي م ـنــاطــق ب ـع ـیــدة ووعـ ــرة
خـ ـ ـ ــارج املـ ـجـ ـم ــوع ــات ال ــرسـ ـمـ ـي ــة مــن
دون ع ـل ــم األج ـ ـهـ ــزة املـ ـخـ ـتـ ـص ــة» ،إذ
ّ
تعمد عــدد مــن اإلسرائيليني اإليهام
بــإضــاعــة أنـفـسـهــم ،ث ــم تــوج ـهــوا إلــى
أماكن اآلثار التاريخیة إلتالف مواقع
أثــريــة بــاملـحــو والـتـحــريــف أو إضــافــة
ك ـت ــاب ــات ج ــدي ــدة ،ودف ـ ــن ق ـطــع أثــريــة

ال ـخ ـب ـيــر االقـ ـتـ ـص ــادي م ـ ــازن مــرجــي
(مـ ـ ــديـ ـ ــر الـ ـ ـت ـ ــروي ـ ــج وال ـ ـ ـبـ ـ ــرامـ ـ ــج فــي
«مـ ــؤس ـ ـسـ ــة ت ـش ـج ـي ــع االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار»
األردن ـي ــة ســابـقــا) ي ــرى أن السياحة
الدينية تساهم بما ال يقل عــن  13ـ
 %14من الناتج املحلي اإلجمالي لو
أدي ــرت بــاحـتــراف ،كما أنـهــا ستوفر
امل ـل ـيــارات مــن العملة الصعبة التي
ي ـح ـتــاج إل ـي ـهــا االق ـت ـص ــاد الــوط ـنــي،
وخـ ــاصـ ــة مـ ــع املـ ـص ــاع ــب امل ـخ ـت ـل ـفــة
وعـ ـل ــى رأس ـ ـهـ ــا امل ــدي ــونـ ـي ــة ال ـعــال ـيــة
والعجز الكبير في امليزان التجاري.
يقول مــرجــي« :على الــدولــة األردنـيــة
أن تعلم أن قطاع السياحة بأنواعها
يساهم في الناتج املحلي اإلجمالي،
ورفـ ـ ـ ــع مـ ـسـ ـت ــوى م ـع ـي ـش ــة املـ ــواطـ ــن
بإيجاد فــرص العمل ،وكــذلــك زيــادة
مستويات الــدخــول وأيـضــا توسيع
القاعدة التنموية للمحافظات كلها،
ف ــي ظ ــل ان ـت ـشــار امل ــواق ــع والـكـنــائــس
واملزارات بكثافة في اململكة».
وه ـ ـ ـ ــذه األيـ ـ ـ ـ ـ ــام ،ي ـس ـي ـط ــر الـ ـح ــدي ــث
عـ ــن ارت ـ ـفـ ــاعـ ــات فـ ــي أس ـ ـعـ ــار ال ـس ـلــع
والـ ـخ ــدم ــات ف ــي الـ ـع ــام امل ـق ـب ــل عـلــى
الـ ـ ــرأي الـ ـع ــام ،وذل ـ ــك لـتـغـطـيــة عجز
امل ـيــزان ـيــة .وع ـنــد كــل زيـ ــادة شبيهة،
تكثر صرخات االستغاثة من وجوه
أردن ـ ـيـ ــة بـ ـ ــدول ال ـخ ـل ـي ــج ،ل ـك ــن واق ــع
ال ـحــال يفيد ب ــأن الــدفــع لـعـ ّـمــان بــات
ال ي ـح ـتــل أي م ـكــانــة ع ـلــى أول ــوي ــات
الـعــواصــم الخليجية ،وك ــل مــا يقال
عن مساعدات سعودية أو إماراتية
أو كويتية لــم يثبت طــوال السنوات
األخـ ـ ـي ـ ــرة امل ــاضـ ـي ــة أن ـ ـهـ ــا حـ ـل ــت أي
م ـش ـك ـلــة اقـ ـتـ ـص ــادي ــة .وف ـ ــي مـجـتـمــع
محافظ ال يقبل فتح السياحة بإقامة
ـاه ل ـي ـل ـي ــة كـ ـبـ ـي ــرة ،وخـ ــاصـ ــة مــع
مـــ ٍ
تعرقل مشروع كازينو البحر امليت،
فإن الرفض الرسمي والشعبي أيضًا
للسياحة الدينية يضع مصير قطاع
صــة أن
الـسـيــاحــة فــي املـجـهــول ،وخــا ُ
الـتـقــديــرات تشير إلــى أنــه إذا ف ّعلت
السياحة الدينية ،يمكنها أن تجلب
س ـنــويــا م ــن ال ـس ـي ــاح أك ـث ــر م ــن عــدد
األردنيني املقيمني في اململكة.
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الحكومة تراضي «صندوق النقد»
 ...من جيب المواطن
في سير على ّخطى
دول عربية سلمت رقابها
لـ«البنك الدولي» و«صندوق
النقد الدولي» ،يسير األردن
المثقل بدين يتخطى 38
مليار دوالر ،نحو مغامرة
جديدة إلرضاء البعثات
الدولية ،لكن باتخاذ
إجراءات ضريبية من
جيوب المواطنين
عمان ــ أسماء عواد
ـاس ي ـلــوح فــوق
سـيـنــاريــو اق ـت ـصــادي ق ـ ٍُ
رؤوس األردن ـي ــن بـعــدمــا ن ـشــرت خطة
عن «نيات» الحكومة و«صندوق النقد
الدولي» في ما يتعلق بتعديل الوضع
امل ــال ــي وقـ ــانـ ــون ال ـض ــري ـب ــة امل ـ ـعـ ــدل ،إذ
ب ــادرت السلطة التنفيذية (الـحـكــومــة)
إلــى مخاطبة جهة خارجية هــي البنك
ال ــدول ــي ،مــن دون الــرجــوع إل ــى مجلس
األم ــة ال ــذي انتهت دورت ــه االستثنائية
ولم يدع بعد إلى الــدورة العادية ،وهو
م ــا يـصـنــف قــانــونــا ،أو ع ــرف ــا ،عـلــى أنــه
تـعـ ٍّـد عـلــى مـهـمــات السلطة التشريعية
والرقابية.
وفي أوقات سابقة ،تمت زيارات دورية
ل ــ«ص ـن ــدوق ال ـن ـقــد ال ــدول ــي» للمملكة،
ك ــان هــدف ـهــا إج ـ ــراء «م ــراج ـع ــات لخطة
ال ـس ـل ـطــات ف ــي ال ـج ــوان ــب االق ـت ـصــاديــة
للعام الجاري وما بعده» ،لكنها عمليًا
كانت تمثل مراقبة لتنفيذ «السياسات
الــرشـيــدة» والـشــروط التي تعهدت بها
ال ـح ـكــومــة األردن ـ ـيـ ــة م ــن أجـ ــل تقليص
«م ــواط ــن الـضـعــف ودع ــم ال ـن ـمــو» .لكن،
ف ـ ــي ظ ـ ــل ه ـ ــذا االلـ ـ ـت ـ ــزام األردن ـ ـ ـ ـ ـ ــي ،هــل
ت ـح ـقــق ت ـح ـســن م ـل ـحــوظ ع ـلــى الــوضــع
االق ـت ـصــادي ج ــراء ال ـشــراكــة مــع «البنك
الــدولــي» الـتــي ب ــدأت منذ أكـثــر مــن ربع
قرن ببرنامج «التصحيح االقتصادي»؟
بعثة «البنك الدولي» توقعت في تقرير
أخير أن «تظل آفــاق النمو االقتصادي
في اململكة خجولة على املدى املتوسط».
أما األرقام التي أوردها التقرير ،فتظهر
مقدار املديونية التي وصلت إلى حدود
 38م ـل ـيــار دوالر أم ـي ــرك ــي ،م ــع تــراجــع
طفيف للعجز املالي .مع ذلك ،بقي الدين
العام يمثل ما يقارب  %96من اإليرادات،
ك ـم ــا وردت ف ــي ال ـت ـق ــري ــر ن ـف ـســه أرقـ ــام
متواضعة وخجولة للنمو االقتصادي
وارت ـفــاع فــي مـعــدالت التضخم القابلة
للزيادة ،كما تبني ارتفاع معدل البطالة
مقارنة مع السنوات املاضية.
لكن البعثة قالت إن األردن يواجه «بيئة
خارجية صعبة» في ظل ما يحدث في
ســوريــا والـ ـع ــراق ،وخــاصــة مــع تحمله

فــاتــورة اللجوء الـســوري (املـقــدر بأكثر
م ــن  660ألـ ــف الجـ ــئ م ـس ـج ـلــن) وســط
ت ــراج ــع دول ـ ــي ف ــي ت ـقــديــم امل ـس ــاع ــدات،
علمًا بــأن هــذا الـلـجــوء لــم يكن الوحيد
خ ـ ــال الـ ـسـ ـن ــوات ال ـع ـش ــر امل ــاضـ ـي ــة ،إذ
سبقته مــوجــات لـجــوء عــراقــي منذ عام
 2003بوتيرة متذبذبة .ومــع أن توافد
العراقيني لم يكن على صورة مخيمات
لجوء ،كما الحال مع السوريني ،فإنها
أح ــدث ــت ت ـغ ـي ـي ـرًا اق ـت ـص ــادي ــا ت ـم ـثــل في
ارتفاع األسعار ،وخاصة العقارات.
ومنذ تولي امللك عبدالله الثاني مقاليد
الحكم عام ّ ،1999
عي  12رئيس حكومة
لغاية اليوم بتشكيالت مختلفة ،لكنهم
جميعًا لــم يستطيعوا حــل اإلش ـكــاالت
االقتصادية ،بل ارتفعت املديونية خالل
هذه السنوات بنحو  28مليار دوالر.
أمـ ــا اآلن ،ف ـت ـنــوي ال ـح ـكــومــة تخفيض
اإلعفاءات الضريبية لألفراد والعائالت
ب ـم ـق ــدار ال ـن ـص ــف ،أي ت ــوس ـي ــع ق ــاع ــدة
الـ ــدخـ ــل الـ ـخ ــاض ــع ل ـل ـض ــري ـب ــة ،وب ــذل ــك
يكون الحد األدنــى للخضوع للضريبة
ه ــو  500ديـ ـن ــار أردن ـ ـ ــي (ت ـق ــري ـب ــا 700
دوالر أم ـيــركــي) ،يقتطع مـنــه الـضـمــان

أكثر من %75
من إيرادات الموازنة
في المملكة هي
من الضرائب

االج ـت ـمــاعــي .وإذا أقـ ـ ّـر ق ــان ــون ضــريـبــة
ال ــدخ ــل ،فـسـيــذهــب خ ـمــس ه ــذا الــدخــل
كضمان اجتماعي وضريبة عدا ضريبة
املـ ـبـ ـيـ ـع ــات الـ ـت ــي ي ــدف ـع ـه ــا امل ــواطـ ـن ــون
مباشرة .كما تحدثت «رســالــة النيات»
عـ ـ ــن رفـ ـ ـ ــع س ـ ـقـ ــف ال ـ ـضـ ــري ـ ـبـ ــة ل ـ ــأف ـ ــراد
والـشــركــات والـبـنــوك ،مدعية اعتمادها
عـ ـل ــى نـ ـظ ــام ض ــريـ ـب ــي «أك ـ ـثـ ــر ت ـقــدم ـيــة
وعدالة».
م ــن ج ــان ـ ٍـب آخـ ـ ــر ،ذكـ ـ ــرت ال ـح ـك ــوم ــة أن ــه
ب ــالـ ـتـ ـش ــاور م ـ ــع «ال ـ ــوك ـ ــال ـ ــة األم ـي ــرك ـي ــة
ل ـل ـت ـن ـم ـيــة ال ــدولـ ـي ــة  »USAIDس ـت ـق ـ ّـوم
ال ـ ـخ ـ ـي ـ ــارات لـ ـت ــوسـ ـي ــع ق ـ ــاع ـ ــدة ال ــدخ ــل
الخاضعة للضريبة ،وتـقــويــة االمتثال
الضريبي بهدف إصــاح قانون ضريبة
ال ــدخ ــل ب ـح ـلــول ن ـهــايــة ت ـشــريــن الـثــانــي
املقبل .ومــن الجدير بالذكر أن أكثر من
 %75من إيرادات املوازنة في اململكة هي
من الضرائب ،ومــا تبقى تأتي من املنح
واملساعدات.
ك ــذل ــك ،اخ ـت ـت ـم ــت ال ــرس ــال ــة ال ـح ـكــوم ـيــة
ل ــ«ص ـن ــدوق ال ـن ـقــد» ،بــاس ـت ـعــداد األول ــى

ُس ّجل تراجع دولي في المساعدة في ّ
تحمل فاتورة اللجوء السوري داخل المملكة (أ ف ب)

التـ ـخ ــاذ أي إج ـ ـ ـ ــراءات إض ــاف ـي ــة «رب ـم ــا
تكون مناسبة لتحقيق برنامج اإلصالح
االقـتـصــادي» الــذي تبنته ،مضيفة أنها
ستستشير ال ـص ـنــدوق ف ــي ش ــأن تبني
هذه اإلجراءات.
ّ
يعقب النائب في البرملان األردنــي خالد
رم ـضــان عـلــى «رس ــال ــة ال ـن ـيــات» بالقول
إن امل ــوض ــوع مـتـعـلــق أس ــاس ــا بمجلس
الـنــواب ،متهمًا الحكومة بأنها تحركت
مــن خـلــف ظـهــر ال ـن ــواب .وي ــرى أيـضــا أن
ذل ــك يــوجــب «مـســؤولـيــة مـبــاشــرة يجب
أن يتحملها املجلس تـجــاه هــذا العبث
بــال ـس ـيــاســات واإلدارة وغ ـي ــاب اح ـتــرام
الدستور».
أما الناشطة الحقوقية واملحامية ،ليندا
كلش ،فقالت إن هذا القانون «سيضرب
ال ـب ـن ـيــة االج ـت ـم ــاع ـي ــة ،وس ـي ـت ـس ـبــب فــي
ارت ـفــاع الـعـنــف املـجـتـمـعــي» ،مضيفة أن
«ال ــدول ــة أعـطــت وعـ ــودًا لـصـنــدوق النقد
ال ــدول ــي أك ـثــر مــن كــونـهــا ن ـي ــات ...مــع أن
ال ــرس ــال ــة غ ـيــر م ـلــزمــة ،فــإن ـهــا تـعـبــر عن
توجهات الحكومة الـتــي ال تختلف عن
سابقاتها في كيفية تعاملها مع األزمة
االقتصادية» .وفي بداية هذا العام ،إثر
صدور تقرير «ديوان املحاسبة» ،تقدمت
ك ـل ــش بـ ـب ــاغ إلـ ــى ال ـن ــائ ــب الـ ـع ــام لـفـتــح
تحقيق فــي مــا ج ــاء فــي الـتـقــريــر ،ذاك ــرة
أن تـلــك املـخــالـفــات «ه ــدر لـلـمــال ال ـعــام»،
كما بــدأت بحملة تحت مسمى «حركوا
نوابكم» مــن أجــل ضغط املواطنني على
نواب مناطقهم.
م ــن ج ـهــة أخ ـ ــرى ،ذك ــر رئ ـي ــس «جـمـعـيــة
املحاسبني القانونيني» السابق ،محمد
البشير ،أن «رســالــة الحكومة لصندوق
الـ ـنـ ـق ــد لـ ـيـ ـس ــت رس ـ ـم ـ ـيـ ــة ،إذ يـ ـج ــب أن
تــأخــذ املقترحات املــوافـقــات التشريعية
والـ ـق ــان ــونـ ـي ــة ،وه ـ ــذا لـ ــم يـ ـح ــدث ب ـع ــد».
وي ــرى الـبـشـيــر أن مــا ت ـحــاول الـحـكــومــة
فعله هــو «تغطية عجزها عــن معالجة
األزمـ ــة االق ـت ـصــاديــة ب ــادع ــاءات وآل ـيــات
ستؤدي في حال تبنيها إلى انكماش في
االقـتـصــاد ،وتــراجــع فــي م ــردود ضريبة
املـبـيـعــات يـفــوق مــا يمكن تحصيله من
الـضــرائــب الـجــديــدة على روات ــب الطبقة
ّ
الوسطى التي تئن من الضرائب وارتفاع
األس ـ ـعـ ــار» .أمـ ــا ع ــن «صـ ـن ــدوق ال ـن ـقــد»،
فقال إنه «يتعامل مع الــدول من منطلق
سياسي ال اقتصادي ،وهو اآلن يمارس
ال ـض ـغ ــوط ع ـلــى ال ـج ــان ــب األردن ـ ـ ــي بعد
التوافقات مع النظام السوري وروسيا
في ما يتعلق بالهدنة وفتح الحدود».
ُ
ويتوقع في حالة إقــرار سلسلة ضرائب
ج ــدي ــدة أن تـ ـس ــود ال ـ ـشـ ــارع م ــوج ــة مــن
ال ــرف ــض ،لكنها رب ـمــا لــن ت ـكــون شبيهة
باالحتجاج على ق ــرارات حكومة سمير
ال ــرف ــاع ــي عـ ــام  2010ال ـت ــي س ـق ـطــت فــي
بداية الحراك عام  ،2011رغم تشابه عدد
من الظروف ،وذلك في ظل تحالف رأس
املال مع السلطة السياسية ،وخاصة لو
ّ
صدق مجلس النواب وترك الجمهور بال
حام.
ٍ
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الئحة اتهام ضد «أقوى» امرأة إسرائيلية:

زوجة نتنياهو إلى المحاكمة

ٌ
«عام أسود» على عائلة
رئيس الحكومة اإلسرائيلية
بنيامين نتنياهو :قضايا
فساد ،تلقي هدايا ورشى.
هذا في ما يتعلق بأزمة
نتنياهو نفسهّ .أما عقيلته
سارة ،أحد أهم «حصون
إمبراطوريته» ،فقد صارت
أخيرًا في قفص االتهام.
المرأة «األقوى إسرائيليًا» هي
ّ
«مبذرة» و«خائنة لألمانة»
وقريبًا إلى المحاكمة
بيروت حمود
ضدك الئحة
«ستقدم النيابة العامة
ِ
اتهام ،تتضمن حصولك على منافع
ش ـخ ـص ـيــة ع ـب ــر االحـ ـتـ ـي ــال» .ال ـك ــام
وجهه املستشار القضائي للحكومة
اإلسرائيلية أفيخاي مندلبليت ،في
ب ـ ــاغ ،إلـ ــى زوج ـ ــة رئ ـي ــس حـكــومـتــه

س ـ ــارة ن ـت ـن ـيــاهــو ،أم ـ ــس ،إذ ُيـشـتـبــه
بتورطها فــي أرب ــع مخالفات فساد
وصـلــت قيمتها إلــى مئة ألــف دوالر
أميركي.
م ـخــال ـفــات س ـ ــارة األرب ـ ـ ــع ،امل ـعــروفــة
إع ــام ـي ــا ب ـق ـض ـيــة «م ـس ــاك ــن رئ ـيــس
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء» ،ت ـ ـنـ ــدرج ض ـم ــن «خ ـي ــان ــة
األمـ ـ ــانـ ـ ــة» واالحـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــال .وكـ ــانـ ــت قــد
خضعت على أثرها للتحقيقات لدى
الشرطة اإلسرائيلية ،بتهم الحصول
على منافع شخصية وصلت قيمتها
إلى مئات آالف الشواقل.
وعلى ما يبدو ،فإن الزوجة «املثيرة
لـلـجــدل» ،وال ـتــي شغلت ب ــال اإلع ــام
اإلس ــرائ ـي ـل ــي ب ــأدائ ـه ــا وح ـض ــوره ــا،
منذ تــولــي زوجـهــا رئــاســة الحكومة
قـ ـب ــل أرب ـ ـ ـ ــع واليـ ـ ـ ـ ـ ــات ،ت ـ ــورط ـ ــت فــي
م ـخــال ـفــات عـ ـ ّـدة ع ـنــوان ـهــا اسـتـغــال
امل ـكــانــة ال ـس ـيــاس ـيــة لـلـحـصــول على
املـ ـن ــاف ــع ال ـش ـخ ـص ـي ــة عـ ـل ــى ح ـس ــاب
«الخزينة العامة» .فقد نقلت زوجة
نتنياهو إلى منزل رئيس الحكومة
الخاص في مدينة قيسارية املهجرة،
أث ــاث ــا اق ـت ـنــي ع ـلــى أسـ ــاس أن ــه مـعـ ّـد
لـحــديـقــة امل ـقــر الــرس ـمــي ف ــي ال ـقــدس.
كــذلــك استخدمت موظفة فــي مكتب
زوجها لترعى والدها ،الكبير السن،
وك ــان ــت املــوظ ـفــة تـتـلـقــى رات ـب ــا على
أساس وظيفتها املسجلة في ديوان
رئاسة الحكومة .باإلضافة إلى ذلك،
ُ
تتهم ســارة بأنها أنفقت ميزانيات

ضـ ـخـ ـم ــة لـ ـ ـش ـ ــراء وجـ ـ ـب ـ ــات الـ ـطـ ـع ــام
وال ـض ـي ــاف ــة ع ـل ــى حـ ـس ــاب ال ـخــزي ـنــة
العامة ،وتشغيل عامل كهرباء ،من
دون إج ــراء مناقصات ،كما يــرد في
النصوص القانونية.
وبــالـعــودة إلــى بــاغ مندلبليت ،فإن
تـقــديــم الئ ـحــة االت ـه ــام يــأتــي بعدما
رفعت نتائج التحقيقات إثر خضوع
سـ ــارة للتحقيق «ت ـحــت الـتـحــذيــر».
إذ تـكـفــي إف ــادات ـه ــا بـ ــأن «تـسـتـخــدم
أقوالها ضدها في املحكمة» ،على أن
تحاكم فقط في قضية «التبذير على
وج ـب ــات ال ـط ـعــام وال ـض ـيــافــة» لـعــدم
توفر األدلة الكافية في باقي امللفات.
ُ
إلى جانب الزوجة نتنياهو ،ستقدم
الئحة اتهام ضد املدير العام ملكتب
رئ ـي ــس ال ـح ـكــومــة ،ع ـي ــزرا س ـي ــدوف،
امل ـش ـت ـب ــه فـ ــي ال ـق ـض ـي ــة ن ـف ـس ـه ــا .إذ
بحسب ال ـقــانــون ،يمنع عـلــى سكان

سارة نتنياهو متهمة
بالتبذير على وجبات
الطعام والضيافة

املقر الحكومي الرسمي طلب وجبات
طـعــام مــن املـطــاعــم ،فــي الــوقــت الــذي
يعمل فيه طهاة داخل املسكن.
برغم ذلــك ،ال يــزال رئيس الحكومة،
الـ ـ ــذي تـ ـح ــوم ح ــول ــه ق ـض ــاي ــا ف ـســاد
عدة ،مستمرًا في الدفاع عن قرينته،
ون ـف ــي ال ـت ـهــم املــوج ـهــة ض ــده ــا .فقد
كتب على حسابه الخاص في موقع
«فايسبوك» أن «سارة امرأة شجاعة
مـسـتـقـيـمــة وال ع ـيــب ف ــي أف ـعــال ـهــا»،
متهمًا مــديــر مـنــزلــه الـســابــق ،ميني
ن ـ ـف ـ ـتـ ــالـ ــي ،ب ـ ــأن ـ ــه «ك ـ ـ ـ ـ ـ ــاذب وم ـ ـجـ ــرم
تسلسلي وهــو املـســؤول عن اإلنفاق
ال ـ ـحـ ــاد فـ ــي وج ـ ـبـ ــات ال ـ ـط ـ ـعـ ــام» ،فــي
إشـ ــارة إل ــى كــونــه «شــاهــد م ـلــك» في
التهم املوجهة ضد سارة.
لكن ،مهما يكن املصير الــذي ينتظر
سارةُ ،يشهد لها في أنها استطاعت
خطف األض ــواء واألنـظــار على مدى
سـ ـن ــوات ،وأن تـسـتـحــوذ ع ـلــى أق ــام
ّ
الصحافيني والكتاب اإلسرائيليني،
كـمــا لــم تفعل أي زوج ــة مــن زوج ــات
ال ـ ـ ــرؤس ـ ـ ــاء الـ ـس ــابـ ـق ــن ل ـل ـح ـك ــوم ــات
اإلسرائيلية.
ف ـ ـهـ ــي ك ـ ـمـ ــا وص ـ ـف ـ ـهـ ــا أح ـ ـ ـ ــد ه ـ ـ ــؤالء
«ق ــوة خـفـيــة» ،و«خ ــاص ــرة نتنياهو
الــرخــوة» ،علمًا بأنها تشغل وظيفة
هامشية في بلدية الـقــدس ،وتتلقى
راتــب ثــاث مئة دوالر أميركي فقط!
ول ـي ـس ــت ف ــي م ــوق ــع اتـ ـخ ــاذ الـ ـق ــرار،
إال أن ـهــا بــإج ـمــاع ع ــدد م ــن املحللني

اإلسرائيليني «هي من تقرر من يكون
في موقع اتخاذ القرار».
الـ ـسـ ـي ــدة الـ ـت ــي احـ ـتـ ـل ــت هـ ـ ــذا الـ ـع ــام
املوقع األول للنساء الخمس األقوى
في إسرائيل ،بــدأت حياتها الفعلية
م ــع ن ـت ـن ـيــاهــو ع ـن ــدم ــا ك ــان ــت تـعـمــل
مضيفة طيران على منت طائرة «إل
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األزمة الكورية تراوح مكانها

موسكو تواجه حلفاء واشنطن :ال بديل من الحوار مع بـــ
المستبعد أن تجد األزمة
من
ًّ
الكورية حل قريبًا ،في ظل
ّ
التعنت األميركي واإلصرار
على الضغط من أجل فرض
عقوبات جديدة على بيونغ
يانغ ،وهو ما يراه حلفاء هذه
ستكون لها
األخيرة خطوة
ّ
نتائج عكسية غير موفقة
الشمالية
ال ت ــزال األزمـ ــة مــع كــوريــا
ّ
تـ ـ ـ ــراوح م ـك ــان ـه ــا ،فـ ــي ظـ ــل ال ـت ـعــنــت
األم ـ ـيـ ــركـ ــي ب ـ ـفـ ــرض عـ ـق ــوب ــات عـلــى
بيونغ يــانــغ ،فــي الــوقــت ال ــذي تؤكد
ّ
فيه موسكو على الـحــوار لحل هذه
امل ـســألــة .فـقــد ش ــدد وزي ــر الـخــارجـيــة
الروسي سيرغي الفروف ،أمس ،على
أن «م ــن امل ـب ـكــر ج ـ ـدًا» ات ـخ ــاذ مــوقــف
من عقوبات محتملة لألمم املتحدة
عـلــى ك ــوري ــا الـشـمــالـيــة ،مـعـتـبـرًا أنــه
«ال بديل» من حوار مع بيونغ يانغ.
وق ـ ـ ــال ،ف ــي م ــؤت ـم ــر ص ـح ــاف ــي أع ـقــب
اج ـت ـم ــاع ــا ف ــي م ــوس ـك ــو م ــع نـظـيــره
الـفــرنـســي ج ــان إي ــف ل ــودري ــان« :فــي
ه ــذه الـلـحـظــة ،يـعـمــل مـجـلــس األم ــن
على قرار جديد ،من املبكر جدًا توقع
الـشـكــل الـ ــذي س ـي ـت ـخــذه» .وإذ شــدد

ع ـل ــى «األول ـ ــوي ـ ــة امل ـع ـط ــاة لـلـجـهــود
الـ ـه ــادف ــة إلـ ـ ــى اس ـت ـئ ـن ــاف ال ـع ـم ـل ـيــة
السياسية» ،أكــد «عــدم ّوجــود بديل
مــن هــذه الجهود إذا كنا نأمل بحل
املـشــاكــل الـنــوويــة فــي شـبــه الـجــزيــرة
ال ـكــوريــة ،وعـلــى امل ــدى الـبـعـيــد» .أمــا
ل ـ ــودري ـ ــان ،ف ـق ــد رأى أن ال ـع ـقــوبــات
«ضرورية لدفع كوريا الشمالية إلى
طاولة املباحثات».
وي ـج ـت ـمــع م ـج ـلــس األم ـ ـ ــن ،االثـ ـن ــن،
التـخــاذ ق ــرار بـشــأن عـقــوبــات دولـيــة
ج ـ ــدي ـ ــدة بـ ـح ــق ك ـ ــوري ـ ــا ال ـش ـم ــال ـي ــة
ت ـس ـع ــى إلـ ـيـ ـه ــا الـ ـ ــواليـ ـ ــات امل ـت ـح ــدة
وتـ ّ
ـؤيــدهــا فــرنـســا .واعـتـبــر الرئيس
ال ــروس ــي فــاديـم ـيــر بــوتــن أن هــذه
الـعـقــوبــات املـحـتـمـلــة «غ ـيــر فــاعـلــة»،
م ـش ــددًا ع ـلــى ضـ ــرورة ال ـت ـح ــاور مع
ّ
كــوريــا الـشـمــالـيــة الـتــي لــن «يتخلى
قادتها عن البرنامج» النووي وفق
ق ــول ــه .ون ـ ّـب ــه ب ــوت ــن ،أول م ــن أم ــس،
إل ــى أن «تــره ـيــب» كــوريــا الشمالية
ًَ
أمـ ـ ــر «مـ ـسـ ـتـ ـحـ ـي ــل» ،آم ـ ـ ـ ــا ال ـت ـح ـلــي
بـ ـ «ال ـح ـك ـمــة» لـتـجـنــب «ن ـ ــزاع واس ــع
النطاق».
ويــدعــو بوتني إلــى تعليق التجارب
ال ـب ــال ـس ـت ـي ــة وال ـ ـنـ ــوويـ ــة فـ ــي ك ــوري ــا
ال ـ ـش ـ ـمـ ــال ـ ـيـ ــة ،ت ـ ــزامـ ـ ـن ـ ــا مـ ـ ــع ت ـع ـل ـيــق
األمـيــركـيــن وال ـكــوريــن الجنوبيني
مـ ـن ــاوراتـ ـه ــم ال ـع ـس ـك ــري ــة ،ب ـمــوجــب
خ ــريـ ـط ــة طـ ــريـ ــق أعـ ـ ّـدت ـ ـهـ ــا مــوس ـكــو
وب ـك ــن .ل ـكــن امل ـت ـحــدث بــاســم وزارة
الخارجية اليابانية نوريو ماروياما
ص ـ ـ ّـرح ،أول م ــن أمـ ــس ،ب ــأن «الــوقــت
ليس للحوار».

ّ
محتجون كوريون جنوبيون على نشر منظومة «ثاد» األميركية في بالدهم (أ ف ب)

م ــن جـهـتــه ،طـلــب الــرئ ـيــس الصيني
شي جني بينغ ،في اتصال هاتفي مع
نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون،

طلب الرئيس الصيني
من باريس المساهمة
في «تهدئة الوضع»

م ــن ب ــاري ــس امل ـســاه ـمــة ف ــي «تـهــدئــة
الوضع» في األزمة الكورية الشمالية،
األميركي دونالد
بعدما أكد الرئيس
ّ
تــرامــب أنــه يفضل «تـجــنــب» الخيار
العسكري ضــد بيونغ يــانــغ .ونقلت
قناة التلفزيون الحكومية الصينية
«ســي ســي تــي فــي» على حساباتها
ع ـلــى م ــواق ــع ال ـت ــواص ــل االجـتـمــاعــي
تصريحات الرئيس الصيني ،الذي
قــال إن بكني «تأمل أن تــؤدي فرنسا
بـصـفـتـهــا ع ـض ـوًا دائ ـم ــا ف ــي مجلس
األم ـ ــن الـ ــدولـ ــي ،دورًا ب ـن ــاء لـتـهــدئــة
الــوضــع وإع ــادة إط ــاق ال ـحــوار» في
امللف الكوري الشمالي .وكما قال قبل
ساعات للمستشارة األملانية أنجيال

ميركل ،كـ ّـرر الرئيس الصيني رغبة
ب ــاده فــي «إخ ــاء شبه الـجــزيــرة من
الـســاح ال ـنــووي» .وأك ــد أن «املسألة
ُ
الـكــوريــة الشمالية ال يمكن أن تحل
إال ب ــوس ــائ ــل س ـل ـم ـيــة ،ع ـبــر ال ـح ــوار
وامل ـش ــاورات» .وأعـلــن قصر اإلليزيه
أن م ــاك ــرون و«شـ ـ ــي» «ذكـ ـ ــرا ب ــإدان ــة
األسرة الدولية لالستفزازات الكورية
الشمالية» .وقالت الرئاسة الفرنسية
إن م ــاك ــرون أكـ ــد ل ـن ـظ ـيــره الـصـيـنــي
أن ه ـ ــذه االسـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــزازات «ت ـس ـتــدعــي
ضغوطًا جديدة من األســرة الدولية
ب ـ ـهـ ــدف إع ـ ـ ـ ـ ــادة ّبـ ـي ــون ــغ يـ ــانـ ــغ إل ــى
املفاوضات وتجنب تصعيد خطير».
في غضون ذلك ،أفاد خبراء نوويون
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العالم
الح ـ ـقـ ــا ،يـ ـب ــدو أن ال ـ ــزوج ـ ــة فـضـلــت
ال ـتــأث ـيــر م ــن وراء ال ـك ــوال ـي ــس ،وفــي
ال ـ ـع ـ ـلـ ــن ال ـ ـت ـ ـطـ ــوع فـ ـ ــي الـ ـنـ ـش ــاط ــات
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــة ،وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة األطـ ـ ـف ـ ــال
ومرضى السرطان .لكن ذلك لم يبعد
األضـ ــواء عـنـهــا ،إذ شـهــد الكثير من
العاملني في «إمبراطورية نتنياهو»
أن تأثير سارة وسحرها أمر ال يمكن
إي ـقــافــه ،وب ـش ـهــادة نـتـنـيــاهــو نفسه،
«هي من جعله يعمل بجهد لتحرير
األسير السابق لدى حماس ،جلعاد
شاليط» ،كما قــال لصحيفة «بيلد»
األملانية في مقابلة عام .2011
أح ــد امل ـســؤولــن الــرفـيـعــي املـسـتــوى
ً
مـثــا ،عــزا سبب تصنيف س ــارة من
بــن أق ــوى  50ام ــرأة إســرائـيـلـيــة عــام
 2013ملجلة «ف ــورب ــس» ،إل ــى كونها
«نجحت في التدخل بكل التعيينات
ف ــي مـحـيــط ن ـت ـن ـيــاهــو ،س ـ ــواء كــانــت
تعيينات أساسية أو ثانوية».
وم ـ ـ ــع أن ال ـ ـس ـ ـيـ ــدة هـ ـ ــي «األق ـ ـ ـ ـ ــوى»
و«األش ـ ـ ـ ـ ــد تـ ــأث ـ ـي ـ ـرًا» عـ ـل ــى م ـس ـتــوى
ال ـن ـس ــاء اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــات ،ال ب ـ ـ ّـد مــن
الـ ـت ــذكـ ـي ــر ب ـف ـض ـي ـح ــة «الـ ــزجـ ــاجـ ــات
الـ ـف ــارغ ــة» ال ـت ــي ل ـح ـق ـت ـهــا .إذ دأب ــت
«املرأة الشقراء» على أمر العاملني في
منزلها وفي مقر رئاسة الوزراء على
جمع زجاجات املشروبات الكحولية
الفارغة واستبدالها بمبلغ مالي في
محال التدوير ،بعدما كــان قد سدد
ثـمــن ه ــذه الــزجــاجــات مــن «الخزينة
الـعــامــة» .وكـمــا هــو م ـعــروف ،انتهت
هـ ــذه ال ـق ـض ـيــة ب ــإرج ــاع س ـ ــارة آالف
الشواقل املنهوبة إلى الخزينة.

ال يزال نتنياهو رغم قضايا الفساد حوله مستمرًا في الدفاع عن قرينته (أ ف ب)

 ع ــال» ،حـيــث ك ــان رئـيــس الحكومةاملستقبلي يستقلها إل ــى الــواليــات
امل ـت ـحــدة األم ـيــرك ـيــة .وخ ــال حملته
االنتخابية األول ــى لرئاسة ال ــوزراء،
ف ــي مـنـتـصــف الـتـسـعـيـنـيــات ،عجت
الصحف اإلسرائيلية بروايات حول
تأثير سارة على «بيبي».

تقرير

أمير من البالط الملكي السعودي...
ضيفًا في إسرائيل
أمير سعودي ،من البالط امللكي ،زار تل أبيب ّ
سرًا خالل األيام القليلة
املاضية ،والتقى كبار املسؤولني اإلسرائيليني .الخبر ،كما ورد في اإلذاعة
العبرية الرسمية ،قد ال يفاجئ الكثيرين من اإلسرائيليني ومن يحكم «الدول
املعتدلة» ،بحسب التوصيفات اإلسرائيلية ،لكنه تأكيد إضافي على املنحى
املتصاعد للعالقات وتناميها املتسارع واتجاهات كشفها وعدم إبقائها
في الغرف املغلقة ،بني تل أبيب وعواصم القرار ،في دول «االعتدال العربي».
ورغم أن مكتب رئيس الحكومة بنيامني نتنياهو ،وكذلك وزارة الخارجية
اإلسرائيلية ،رفضا التعليق على الخبر ،إال أنهما لم ينفياه ،األمر الذي يشير
إلى إقرار غير مباشر ،من رأس الهرم السياسي في تل أبيب.
وربطت اإلذاعة العبرية خبر استضافة األمير من البالط امللكي السعودي،
بعملية «دفع السالم اإلقليمي» قدمًا ،وهي التسمية اإلسرائيلية للتطبيع
مع الدول العربية ،بمعزل عن القضية الفلسطينية .وربطت اإلذاعة أيضًا
وصول األمير السعودي بتصريحات صدرت في األيام القليلة املاضية
عن نتنياهو نفسه ،أكد فيها على التعاون غير املسبوق ،من خالل كل
الوسائل واملستويات ،مع «كتلة الدول العربية» .كذلك لفت أيضًا إلى ّأن «هذا
التعاون لم يسبق له مثيل في تاريخ إسرائيل ،حتى بعد توقيعها على
اتفاقيات سالم ،مع بعض هذه الدول» .وأوضح نتنياهو أن التعاون مع الدول
العربية يأتي بمعزل عن القضية الفلسطينية ،إذ قال «هذا تحول عظيم،
رغم عدم التوصل إلى تسوية مع الفلسطينيني ،هي غير مقبولة لدى معظم
اإلسرائيليني».

(األخبار)
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فــي كــوريــا الـجـنــوبـيــة ،أم ــس ،بأنهم
عثروا على آثار بسيطة لغاز زينون
املشع ،لكن من املبكر للغاية تحديد
م ـصــدرهــا .وج ــاء تـصــريــح الـخـبــراء،
أثـنــاء عملية فحص لنسبة التلوث
ف ــي ك ــوري ــا ال ـج ـن ــوب ـي ــة ،ف ــي أع ـق ــاب
االخـتـبــار ال ـنــووي ال ـســادس واألكـبــر
الذي أجرته كوريا الشمالية .وقالت
لـجـنــة ال ـســامــة واألمـ ــن ال ـن ــووي في
س ـيــول ،إنـهــا أج ــرت اخ ـت ـبــارات على
عينات من التربة والهواء واملاء ،بعد
فـتــرة قـصـيــرة مــن االخـتـبــار الـنــووي
الـ ــذي أج ــرت ــه ك ــوري ــا الـشـمــالـيــة يــوم
األحد.
وجـ ـ ـ ــاء ف ـ ــي ب ـ ـيـ ــان املـ ـف ــوضـ ـي ــة أن ـه ــا
ّ
تـحــلــل «كـيـفـيــة دخ ــول غ ــاز الــزيـنــون
إل ــى األراضـ ـ ــي ال ـك ــوري ــة الـجـنــوبـيــة،
وستتوصل إلــى قــرار الحقًا ّ
عما إذا
كانت هذه املادة على عالقة باالختبار
النووي الكوري الشمالي».
والزينون غاز موجود في الطبيعة،
وال ل ــون لــه ويـسـتـخــدم فــي تصنيع
بـعــض أن ــواع اإلض ـ ــاءة .لـكــن اللجنة
أوض ـح ــت أن ـهــا ع ـثــرت ف ــي الـعـيـنــات
ال ـتــي تفحصها عـلــى زي ـنــون ـ ـ ،133
وهـ ـ ــو ن ـس ـخ ــة م ـش ـع ــة مـ ــن ال ـ ـغـ ــاز ال
ت ــوج ــد ف ــي الـطـبـيـعــة وارت ـب ـط ــت في
ال ـســابــق ب ـت ـجــارب ك ــوري ــا الشمالية
ال ـن ــووي ــة .وأشـ ــار ال ـب ـيــان إل ــى أن ــه ال
يمكن للزينون «أن يكون له أي تأثير
على األراض ــي أو السكان فــي كوريا
الجنوبية».
(األخبار ،رويترز ،أ ف ب)
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أفقيا
 -1هيئة سياسية من هيئات السلطة التشريعية وغالبًا ما يكون مجلس األعيان أو
املجلس التشريعي –  -2اإلسم األصلي للفاتح املغولي جانكيزخان – للنداء –  -3ود
– عاصمة آسيوية –  -4من الحبوب – عاصمة أوروبية –  -5ضد إنفصالي – َ
فح َص
املــادة –  -6مدينة فرنسية – هــرب – قطعة مستقلة من ليمونة أو ثــوم أو صنوبر
بالعامية –  -7قوانني وقواعد البلدان –  -8جنون – ِم ْرجل كبير من نحاس – شارب
بالعامية –  -9جبار ومـفــرط الـطــول مــع ضخامة الجثة – العــب كــرة قــدم برازيلي
ّ
شرقي لبنان على
سابق ومدرب حالي إشتهر بلقب بيليه األبيض –  -10منخفض
الحدود السورية بني جبلي املزار والشيخ تجتازه طريق بيروت دمشق

عموديًا

 -1موقع سياحي في لندن ُيعرف بمتحف مدام توسو –  -2دولة أفريقية كانت تعرف
سابقًا بالصومال الفرنسي أو عفار وعيسى – لقب األمير –  -3حرف جزم – عائلة
رئيس جمهورية لبناني سابق – نوتة موسيقية –  -4ما ُيضرب به أو كرباج – انغالق
األفق –  -5إرهاق وإعياء شديد في العمل – أعطي املاء ليشرب –  -6عملة إيطاليا قبل
الوحدة األوروبية – يكسر الخبز باألصابع كسرًا صغيرة –  -7عار وعيب – سقي –
زلق وسقط –  -8من أقدم رجال التوراة نجا وأهل بيته من الطوفان – خفيف الجسم
–  -9نعم باألجنبية – ُيستخرج من البحر – جهل ولم يعرف الرجل –  -10من الخانات
التجارية في مدينة طرابلس كان في املاضي ثكنة عسكرية للجيش العثماني

حل الشبكة 2672

شروط اللعبة

هذه الشبكة ّ
مكونة من  9مربعات
مقسم إلى
كبيرة وكل مربع كبير ّ
 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

 -1جبال عجلون –  -2دير القمر –  -3يرسم – ما – دس –  -4دق – هيق – أرن –  -5همس –
إلبا –  -6إسم – مارشال – ّ -7
ليلي – نياسا –  -8منقار – آه –  -9أفغان – را –  -10نهر ابراهيم

عموديًا

ّ
عل – ّ
 -1جديدة املنت –  -2بيرق – سني – ّ -3
يسم – رغب
أرس – هملقار –  -4المهم – يافا – -5
–  -6جقمق – ان – آر –  -7ملا – اريانا –  -8ور – الشاه –  -9درباس – ري –  -10حسن اإلمام

إعداد
نعوم
مسعود

روائـيــة أميركية أفريقية مـعــاصــرة .فــازت بجائزة نوبل فــي األدب عام
ُ 1993عن ُمجمل أعمالها ،وجــائــزة بوليتزر عن روايتها « محبوبة «.
ترجمت أعمالها الى مختلف لغات العالم
 = 4+3+2+7+6+5عاصمة جزر القمر ■  = 9+8+1ذكر املاعز ■ = 10+11
عاصفة بحرية

حل الشبكة الماضية :جومانا بو عيد
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العالم

تركيا

ُ
غضب أنقرة:
ت
واشنطن
َ
اتهام مسؤولين بـ«التآمر» لمصلحة طهران
فيما ال تزال العالقات
التركية مع االتحاد
األوروبي على حافة
االنفجار ،توترت العالقات
بين أنقرة وواشنطن على
خلفية مالحقة الواليات
المتحدة لمسؤولين
تركيين متهمين بالتآمر
المالي لمصلحة إيران
بعد تأكيده أهمية عــاقــات بــاده
م ــع إيـ ـ ــران ،دع ــا الــرئ ـيــس الـتــركــي،
رجـ ــب ط ـي ــب أردوغـ ـ ـ ـ ــان ،ال ــوالي ــات
املتحدة ،أمس ،إلى إعادة النظر في
اتـهــامــات وجـهــت إل ــى وزي ــر تركي
سابق بالتآمر النتهاك العقوبات
ً
األم ـي ــرك ـي ــة ع ـلــى إي ـ ـ ــران ،ق ــائ ــا إن
ّ
أن ـق ــرة ل ــم ت ــواف ــق ق ــط ع ـلــى ال ـت ــزام
ال ـح ـظ ــر ،وإن امل ــاح ـق ــة الـجـنــائـيــة
للوزير لها دوافع سياسية.
ووج ـ ـ ـهـ ـ ــت اتـ ـ ـه ـ ــام ـ ــات إلـ ـ ـ ــى ظ ــاف ــر
جــاجــايــان ،وهــو وزي ــر االقتصاد
السابق ،ولسليمان أص ــان ،وهو
رئـيــس ســابــق لبنك تــركــي مملوك
للدولة ،بالتآمر النتهاك العقوبات
ع ـلــى إيـ ـ ــران ،بـنـقــل م ـئ ــات املــايــن
مــن الـ ـ ــدوالرات عـبــر الـنـظــام املــالــي
األميركي نيابة عن طهران.
وه ــي أول م ــرة يـتـهــم فـيـهــا عضو
س ــاب ــق ف ــي ال ـح ـك ــوم ــة ل ــه ع ــاق ــات
وثـيـقــة م ــع أردوغـ ـ ــان ف ــي تحقيق،
مــا سـ ّـبــب تــوت ـرًا فــي الـعــاقــات بني
واشـنـطــن وأن ـق ــرة .ورأى أردوغ ــان
ف ـ ـ ــي حـ ـ ــديـ ـ ــث لـ ـلـ ـصـ ـح ــافـ ـي ــن ف ــي
م ـ ـطـ ــار أتـ ـ ــاتـ ـ ــورك فـ ــي إس ـط ـن ـب ــول
أن ـ ـ ــه «ف ـ ـ ــي ال ـل ـح ـظ ــة الـ ــراه ـ ـنـ ــة مــن
امل ـس ـت ـح ـيــل ت ـق ـي ـيــم ذلـ ــك ف ــي إط ــار
امل ـن ـطــق ال ـق ــان ــون ــي» ،مـعـتـبـرًا تلك
ال ـخ ـط ــوة «ضـ ــد وزي ـ ــر اق ـت ـصــادنــا
ال ـســابــق خ ـطــوة ضــد الـجـمـهــوريــة
ال ـت ــرك ـي ــة» .وأوض ـ ـ ــح أن ب ـ ــاده لــم
ت ـقــرر«فــرض عـقــوبــات عـلــى إي ــران.
لدينا عــاقــات ثنائية مــع إي ــران...

ع ــاق ــات حـ ـس ــاس ــة» ،م ـض ـي ـفــا أن ــه
أب ـلــغ الــرئ ـيــس األم ـي ــرك ــي الـســابــق
بـ ــاراك أوب ــام ــا بــذلــك عـنــدمــا كانت
ال ـع ـقــوبــات س ــاري ــة .وك ــرر أن ــه قــال
«ل ـ ــأشـ ـ ـخ ـ ــاص امل ـ ـع ـ ـن ـ ـيـ ــن ...إن ـن ــا
ل ــن نـ ـش ــارك ف ــي الـ ـعـ ـق ــوب ــات .ه ــذه
الـ ـتـ ـح ــرك ــات س ـي ــاس ـي ــة م ـح ـض ــة».
وقـ ـ ـ ـ ــال م ـ ـ ـ ّـدع ـ ـ ــون فـ ـ ــي ن ـ ـيـ ــويـ ــورك،
أم ــس ،إنـهــم وج ـهــوا اتـهــامــات إلــى
ج ــاج ــاي ــان وأص ـ ـ ــان وشـخـصــن
آخرين «بالتآمر الستخدام النظام
املالي األميركي للقيام بمعامالت
ق ـ ـي ـ ـم ـ ـت ـ ـهـ ــا مـ ـ ـ ـئ ـ ـ ــات املـ ـ ـ ــايـ ـ ـ ــن م ــن
الــدوالرات نيابة عن حكومة إيران
وك ـي ــان ــات إي ــران ـي ــة أخـ ــرى فــرضــت
عليها العقوبات األميركية» .ووفق
م ــذك ــرة صـ ـ ــادرة ع ــن م ـك ـتــب وزي ــر
ال ـعــدل األم ـيــركــي ،ف ــإن األشـخــاص
املــذكــوريــن اتـهـمــوا أيـضــا بالكذب
عـ ـل ــى م ـ ـسـ ــؤولـ ــن ف ـ ــي ال ـح ـك ــوم ــة
األمـيــركـيــة ح ــول ه ــذه التحويالت
وغسل أمــوال واالحتيال على عدة
مــؤس ـســات مــالـيــة بــإخ ـفــاء حقيقة
هذه التحويالت.
وعلى صعيد العالقات مع االتحاد
األوروب ـ ـ ـ ـ ـ ــي ،ال يـ ـ ـ ــزال الـ ـت ــوت ــر فــي
الـ ـع ــاق ــات ب ــن أنـ ـق ــرة وب ــروك ـس ــل
ق ــائ ـم ــا ،رغـ ــم رفـ ــض ب ـعــض الـ ــدول
فـ ــي االتـ ـ ـح ـ ــاد األوروبـ ـ ـ ـ ـ ــي اقـ ـت ــراح
ميركل بوقف مفاوضات عضوية
تركيا .وال تــزال أنقرة مستاءة من
موقف ميركل ،إذ قال وزير االتحاد
األوروب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي وك ـ ـب ـ ـيـ ــر امل ـ ـفـ ــاوضـ ــن
األت ـ ـ ـ ـ ــراك ،ع ـم ــر ج ـل ـي ــك ،أم ـ ـ ــس ،إن
الـتـصــريـحــات الــداعـيــة لتعليق أو
إنهاء مفاوضات تركيا لالنضمام
إلـ ــى االت ـ ـحـ ــاد ،تـمـثــل دع ـم ــا كـبـيـرًا
لـلـتـطــرف ،وذل ــك فــي كلمة لــه على
ه ــام ــش االج ـت ـم ــاع غ ـيــر الــرس ـمــي
لوزراء خارجية االتحاد األوروبي،
بمشاركة ممثلي ال ــدول املرشحة
لـعـضــويــة االتـ ـح ــاد ف ــي الـعــاصـمــة
اإلستونية تالني.
وأك ــد أن ب ــاده ال ت ــزال تـنـظــر إلــى
عضوية االتحاد األوروبــي كهدف
اسـتــراتـي ـجــي ل ـهــا ،م ـشـي ـرًا إل ــى أن
االت ـحــاد مــا لــم يـتـعــاون «مــع دولــة
غــال ـب ـي ـت ـهــا م ـس ـل ـمــة ،وذات ن ـظــام

ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺑﻴﺮوت
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س ـيــاســي عـلـمــانــي ودي ـمــوقــراطــي
م ـثــل ت ــرك ـي ــا ،ف ـك ـيــف سـتـكــافـحــون
التطرف؟».
ي ــأت ــي ذلـ ــك ب ـع ــدم ــا ق ــوب ـل ــت دع ــوة
املستشارة األملانية أنجيال ميركل
إلى وقف محادثات انضمام تركيا
إلى االتحاد األوروبــي بــردود فعل
متباينة من وزراء خارجية التكتل،
ف ـي ـم ــا ق ـ ـ ــال الـ ــرئ ـ ـيـ ــس الـ ـف ــرنـ ـس ــي،
إيمانويل ماكرون ،إن أنقرة ال تزال
شريكا حيويًا للتكتل.
فــي امل ـقــابــل ،ك ــرر وزي ــر الـخــارجـيــة
األمل ــان ــي س ـي ـغ ـمــار غــابــري ـيــل لــدى

ال يزال التوتر في
العالقات بين أنقرة
وبروكسل قائمًا

وصـ ــولـ ــه إلج ـ ـ ـ ــراء م ـ ـحـ ــادثـ ــات مــع
زمــائــه فــي التكتل فــي تــالــن ،أول
من أمــس ،موقف بــاده بــأن تركيا
نفسها هي التي تتحرك بعيدًا عن
االتـ ـح ــاد األوروبـ ـ ـ ــي .وأع ـل ــن وزي ــر
الخارجية النمساوي سيباستيان
كورتس موقف بالده املؤيد إلنهاء
املحادثات.
غ ـيــر أن وزي ـ ــري خــارج ـيــة فـنـلـنــدا
ول ـ ـي ـ ـتـ ــوان ـ ـيـ ــا كـ ـ ـ ــان لـ ـهـ ـم ــا م ــوق ــف
معارض إلنهاء املفاوضات ،إذ قال
وزيـ ــر خــارج ـيــة لـيـتــوانـيــا ليناس
لينكيفيسيوس للصحافيني إنه
«يـنـبـغــي لـنــا أن ن ــواص ــل العملية
ً
والتواصل .ليس سهال ،لكن علينا
أن ّ
نقدر قيمة التواصل».
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،ق ـ ـ ـ ــال وزيـ ـ ـ ـ ـ ــر خـ ــارج ـ ـيـ ــة
إس ـت ــون ـي ــا ،س ـف ــن م ـي ـك ـســر ،ال ــذي
ت ـتــولــى ب ـ ــاده ال ــرئ ــاس ــة ال ــدوري ــة
َّ
للتكتل ،أول من أمس ،إنه لن ُيتخذ
أي قــرار يتعلق بهذه املسألة قبل
تقييم تجريه املفوضية حول طلب
ت ــرك ـي ــا االنـ ـضـ ـم ــام ،ومـ ــن امل ـتــوقــع
صدوره مطلع العام املقبل.
(األخبار ،أ ف ب ،رويترز)

أردوغان :لدينا
عالقات ثنائية
حساسة مع إيران
(أ ف ب)

◄ وفيات ►
بسم الله الرحمن الرحيم
يــا ايـتـهــا الـنـفــس املطمئنة ارجـعــي
الى ربك راضية مرضية
تسليما بقضاء الله وقدره
ننعي اليكم وفاة املربي الكبير
الحاج االستاذ حاتم رستم حيدر
امني سر الجامعة اللبنانية سابقا
وامل ـف ـتــش ال ـتــربــوي ورئ ـي ــس بلدية
بدنايل االسبق
زوجـ ـ ـت ـ ــه املـ ــرحـ ــومـ ــة عـ ـب ــا الـ ـح ــاج
سليمان
اوالده الشهيد نايف زوجته سعاد
احمد بك حيدر
الـحــاج رستم زوجـتــه ســرمــدا راغــب
الزهر
ال ــدك ـت ــور ج ــود زوج ـت ــه انـطــوانـيــت
طنوس زغيب
بناته الحاجة االستاذة غادة زوجة
املهندس مدحت عسيران
االستاذة روعة زوجة االستاذ محي
الدين املعبي
وري الـ ـ ـث ـ ــرى ف ـ ــي بـ ـل ــدت ــه ب ــدن ــاي ــل
الساعة السادسة من بعد ظهر يوم
االربعاء الواقع في 2017/9/6
تقبل التعازي يومي السبت واألحد
 2017/9/10 ،9في منزله في بدنايل.
وي ـ ـقـ ــام ح ـف ــل ت ــأب ـي ـن ــي ي ـ ــوم األحـ ــد
الواقع في  2017/9/10عند الساعة
 11صباحا في حسينية بدنايل
وتـقـبــل كــذلــك ال ـت ـعــازي ف ــي بـيــروت
يوم االثنني الواقع في 2017/9/11
م ــن ال ـس ــاع ــة  3الـ ــى  7ب ـع ــد الـظـهــر
فــي جمعية التخصص والتوجيه
العلمي الجناح قرب امن الدولة
انا لله وانا اليه راجعون ولكم االجر
والثواب
آل ح ـ ـيـ ــدر وسـ ـلـ ـيـ ـم ــان وعـ ـسـ ـي ــران
وامل ـع ـب ــي وزغـ ـي ــب وال ــزه ــر وع ـمــوم
اهالي بدنايل
انا لله وانا اليه راجعون
انتقلت الى رحمة الله تعالى
الحاجة
هدية شحادة دله
ارمـلــة املــرحــوم الـحــاج حسن جميل
الساروط
اب ـن ــاؤه ــا :امل ـه ـنــدس خ ــال ــد ،محمد،
خليل ،علي ،جميل ،ابراهيم
اش ـقــاؤهــا :ابــراه ـيــم ،مـحـمــد ،احمد
دله
ص ـلــي ع ـلــى جـثـمــانـهــا ال ـطــاهــر في
مدافن بر الياس الجديدة
ت ـق ـبــل الـ ـتـ ـع ــازي ف ــي مـ ـن ــزل ول ــده ــا
املهندس خالد حسن الساروط ،في
بــرال ـيــاس يــومــي الـسـبــت واألحـ ــد 9
و 10أيلول الجاري

النائب علي عادل عسيران ينعى
مدير مكتبه األخ والصديق
عبد الحميد عبدالله كوثراني
رحم الله حميد الصفات
العامل بصمت وتفان
وكل العزاء لعائلته وألهله
ومحبيه وعارفيه
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◄ إعالنات رسمية ►
◄ مبوب ►

◄ ذكرى ►
ق ــداس األرب ـعــن لــراحــة نـفــس فقيد
الشباب والعلم
شارل ديغول يوسف عدوان
يوم األحد الواقع في  10ايلول 2017
الساعة الحادية عشرة والنصف
في كنيسة مار جرجس – بريح.
صلوا ألجله

ت ـ ـصـ ــادف غ ـ ـدًا األح ـ ـ ــد الـ ــواقـ ــع فـيــه
 2017/9/10ذكـ ــرى مـ ــرور أس ـبــوع
على وفاة فقيدتنا الغالية املرحومة:
الحاجة رشيدة رشيد فياض
حرم السيد حسن جميل فياض
(أبو جميل)
أوالدهــا :املهندس جميل ،املهندس
محمد وعلي فياض.
أشـ ـق ــاؤه ــا :امل ــرح ــوم م ـج ـيــد ،مفيد
ومحمود فياض.
أص ـه ــرت ـه ــا :م ـح ـمــد الـ ــرومـ ــي ،عـلــي
قاضي واملهندس فادي نوفل.
وب ـه ــذه امل ـنــاس ـبــة األل ـي ـم ــة ستتلى
عــن روح ـهــا الـطــاهــرة آي مــن الــذكــر
الحكيم ومجلس عــزاء حسيني في
حـسـيـنـيــة بـلــدتـهــا أن ـص ــار الـســاعــة
العاشرة صباحًا.
اآلس ـفــون :آل فياض وعـمــوم أهالي
أنصار.

تصادف نهار األحد  10أيلول 2017
ذك ــرى م ــرور ثــاثــة أي ــام عـلــى وفــاة
املرحوم
عبد الحميد عبدالله كوثراني
ولده عبدالله
أشـ ـق ــاؤه :ح ـك ـمــت ،امل ــرح ــوم ال ـحــاح
عبد الحكيم ومصطفى
أصـ ـه ــرت ــه :ال ـ ـحـ ــاج عـ ـص ــام ح ــاي ــك،
الحاج قاسم رمـضــان ،الحاج مازن
ح ـم ــزة ،ال ـس ـيــد ع ـلــي ال ـس ـيــد وعـلــي
سامي خليفة
وبهذه املناسبة ،ستتلى عن روحه
ال ـ ـطـ ــاهـ ــرة آي مـ ــن الـ ــذكـ ــر ال ـح ـك ـيــم
وم ـج ـل ــس عـ ـ ــزاء ف ــي تـ ـم ــام ال ـســاعــة
ال ـ ـعـ ــاشـ ــرة صـ ـب ــاح ــا فـ ــي حـسـيـنـيــة
املروانية.
اآلس ـف ــون :آل كــوثــرانــي وآل عطوي
وعموم أهالي بلدة املروانية

يصادف نهار األحــد الواقع فيه 10
أيلول  2017م املوافق  18ذوالحجة
 1438ه ـ ذك ــرى م ــرور أسـبــوع على
وفاة فقيدنا الغالي املرحوم
مكرم أمني الحاج (أبو أمني)
زوجته :منى عباس الحاج
والدته :املرحومة الحاجة صبحية
علي أحمد الحاج
ولـ ــداه :األس ـتــاذ أم ــن زوج ـتــه زينة
الياس فرحات ـ ـ األستاذ عالء
أشـ ـق ــاؤه :عـصـمــت ،ج ــال ،االس ـتــاذ
نظمي ،نسيم ،نزهه زوجة املهندس
عياد محمد علي منصور
وب ـه ــذه امل ـنــاس ـبــة األل ـي ـم ــة ستتلى
أي ــات مــن الــذكــر الـحـكـيــم عــن روحــه
ال ـط ــاه ــرة ف ــي م ـنــزل والـ ــد الـفـقـيــد ـ ـ
الغبيري ـ ـ شــارع عبد الله الحاج ـ ـ
مــن الساعة الـعــاشــرة حتى الثانية
عشرة ظهرًا.
للفقيد الرحمة ولكم األجر والثواب
اآلسفون :آل الحاج ـ ـ آل فرحات ـ ـ آل
منصور
وأنـسـبــاؤهــم وعـمــوم اهــالــي ساحل
املنت الجنوبي

بمناسبة م ــرور أرب ـعــن يــومــا على
وفاة
املرحوم املحامي أحمد علي مخدر
قنصل السنغال في لبنان
سـ ـيـ ـق ــام م ـج ـل ــس عـ ـ ـ ــزاء ع ـ ــن روح ـ ــه
ال ـط ــاه ــرة يـ ــوم ال ـس ـبــت 9/9/2017
ال ـس ــاع ــة ال ـخــام ـســة ع ـص ـرًا ل ـلــرجــال
وال ـن ـســاء ف ــي حسينية ال ــرج ــال في
بلدته البابلية.

ف ـق ــد جـ ـ ــواز س ـف ــر ب ــاس ــم رودا أدن
أواد مــن التابعية الفلندية الرجاء
م ـم ــن ي ـج ــده االت ـ ـصـ ــال ع ـل ــى ال ــرق ــم
76/846327

◄ خرج ولم يعد ►
غادر العمال البنغالدشيون

MOHAMMAD ROMANUL ISLAM

MOHAMMAD AWOYAL
MD RABUL ISLAM
NORUL ISLAM
RASHIDUL RAHMAN
MOHAMMAD ABDUR RASID
ABU HANIF
MD JUAL HOSSAIN
ABDUL MANNAN RARI

MOHAMMAD PANNU MATUBBAR

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

JOHIR
MASUD RAHMAN
م ــن ع ـنــد م ـخــدوم ـهــم ،ال ــرج ــاء ممن
ي ـعــرف عـنـهــم شـيـئــا اإلت ـص ــال على
الرقم 71/212172

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
ط ـلــب مـحـمــد شــريــف زب ــد بــوكــال ـتــه عن
محمد واحمد ابراهيم خشاب ملورثتهم
خيرية عبد الحسن زبــد سندي تمليك
ب ـ ـ ــدل ضـ ــائـ ــع ال ـ ـع ـ ـقـ ــاريـ ــن  471و 469
املنصوري.
للمعترض  15يوما للمراجعة
امني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني

غــادر العمال السودانيون ابــو كالم
ارب ـ ـ ــاب وص ـب ـح ــي ب ـخ ـيــت ون ــوري ــن
سليمان نورين ادم

اعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ بعلبك
غرفة الرئيس علي سيف الدين
رقـ ـ ــم امل ـع ــام ـل ــة ال ـت ـن ـف ـي ــذي ــة2015/31 :
استنابة
املـ ـنـ ـف ــذ :ب ـن ــك ل ـب ـن ــان واملـ ـهـ ـج ــر ش.م.ل.
بوكالة االستاذ رامي باسيل
امل ـن ـف ــذ ع ـل ـي ــه :م ـح ـســن عـ ـب ــاس ط ــاه ــا ـ ـ ـ
دورس
ال ـس ـنــد ال ـت ـن ـف ـيــذي وق ـي ـمــة ال ــدي ــن :عقد
قــرض وسند ديــن مجدول وعقد ادخــال
وشـهــادة قيد تأمني بقيمة مئة واربعة
وثـ ـم ــان ــون م ـل ـي ــون لـ ـي ــرة ل ـب ـنــان ـيــة ع ــدا
اللواحق والفوائد.
تاريخ التنفيذ في دائــرة تنفيذ بيروت:
2014/12/16
تاريخ التنفيذ في دائــرة تنفيذ بعلبك:
2015/5/26
تاريخ تبليغ االنذار2015/1/2 :
تــاريــخ تحويل الحجز االحتياطي الى
حجز تنفيذي2015/2/10 :
تاريخ تسجيله2015/3/4 :
تاريخ محضر وصف العقار2015/6/6 :
تاريخ تسجيله2015/6/27 :
بيان العقارات املحجوزة ومشتمالتها:
ـ ـ ـ ال ـق ـســم  9م ــن ال ـع ـقــار  863ـ ـ ـ أم ـي ــري ـ ـ

غادرت العاملة االثيوبية
SHIBRE YIGERMU NEGO
م ــن ع ـنــد م ـخــدوم ـهــا ،ال ــرج ــاء ممن
ي ـعــرف عـنـهــا شـيـئــا اإلتـ ـص ــال على
الرقم 03/279943

GONI

MOHAMAD ABDUS SALAM

وم ــن الـجـنـسـيــة ال ـب ـن ـغــادش ـيــة من
عند مخدومهم ،الرجاء ممن يعرف
ع ـن ـهــم ش ـي ـئــا اإلتـ ـص ــال ع ـلــى الــرقــم
70/766733

A construction co. in
Nigeria is recruiting
& land surveyor
quantity surveyor with
exp. In autocad & total
station, min 1 yr of exp.
English is a must. Send
cv to:

info@agvisionconstruction.com

)

اﻷﺳﺒﻮع ﻓﻲ ﺳﺎﻋﺔ

(

اﻟﻨﺎﺋﺐ ﺳﺎﻣﻲ اﻟﺠﻤ ﹼﻴﻞ
رﺋﻴﺲ ﺣﺰب اﻟﻜﺘﺎﺋﺐ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ

اﻷﺣـــﺪ
09.30 PM

هاتف 759555 :ــ 01
فاكـس 759597 :ــ 01

إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان ع ــن رغ ـب ـت ـهــا في
إجـ ـ ــراء اسـ ـت ــدراج ع ـ ــروض إلن ـش ــاء خط
جــديــد م ــزدوج رشـمـيــا ـ ـ ـ بـيــت الــديــن 66
ك.ف .مكان الخط القديم رشميا ـ ـ بيت
الدين  33ك.ف.
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
 ،)1223مـبـنــى ك ـهــربــاء ل ـب ـنــان ـ ـ ـ طــريــق
النهر وذلــك لقاء مبلغ قــدره 000 000/
/1ل.ل.
تسلم العروض باليد إلى امانة كهرباء
لـبـنــان ـ ـ ـ طــريــق الـنـهــر ـ ـ ـ ال ـطــابــق " "12ـ ـ
املبنى املركزي (غرفة .)1223
علمًا إن آخر موعد لتقديم العروض هو
ن ـهــار الـجـمـعــة ال ــواق ــع فــي 2017/9/22
عند نهاية الدوام الرسمي.
بيروت في 2017/8/18
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 1599

دورس محلة شـعــت الـقـبــة  2400سهم.
والقسم عبارة عن شقة سكنية صالحة
للسكن مؤلفة من غرفة صالون وغرفة
ج ـ ـلـ ــوس وث ـ ـ ـ ــاث غ ـ ـ ــرف ن ـ ـ ــوم وم ـط ـب ــخ
وحـ ـم ــام ــن وشـ ــرفـ ــة ج ـن ــوب ـي ــة وث ــان ـي ــة
شمالية مع موقف سيارة .والشقة تقع
في الطابق الثاني من البناء املؤلف من
اربعة طوابق .كما ان االقسام املشتركة
لـلـطــوابــق هــي ال ــدرج واملــوقــف واملــدخــل
ال ـش ـم ــال ــي وال ـج ـن ــوب ــي وال ـح ــدي ـق ــة مــع
االش ــارة الــى ان مساحة العقار  863من
منطقة دورس تبلغ  600متر مربع.
مساحتها 179 :متر مربع.
ح ـ ــدوده :ي ـح ــده غ ــرب ــا ال ـع ـقــار رق ــم 862
ً
وشــرقــا العقار رقــم  864وشـمــاال العقار
رقــم  896وطريق خــاص وجنوبًا طريق
عام عني بورضاي.
الحقوق العينية:
ح ــق ان ـت ـفــاع وارتـ ـف ــاق ي ـش ـتــرك بملكية
القسمن  Iو IIIاشتراك في امللكية.
يــومــي تــأمــن رضــائــي درج ــة اول ــى على
كامل العقار الدائن بنك لبنان واملهجر
ش.م.ل.
املدين محسن عباس طه  2400سهم.
قـيـمــة ال ـت ــأم ــن /103.500.000/ :لـيــرة
لبنانية.
تعهد املــديــن بـعــدم البيع او التأمني او
ال ـتــأج ـيــر او تــرت ـيــب اي ح ــق عـيـنــي اال
بموافقة الفريق الدائن.
يومي  4483تاريخ  2014/12/30حجز
احـتـيــاطــي رق ــم  2014/1074ص ــادر عن
دائــرة تنفيذ بيروت الحاجز بنك لبنان
واملهجر ش.م.ل .املحجوز عليه محسن
عباس طاها.
ي ــوم ــي  2015/4-516ت ـح ــوي ــل الـحـجــز
االحتياطي رقــم  2014/1074الــى حجز
ً
تنفيذي رقم  2014/2652تحصيال لدين
املـنـفــذ بـنــك لـبـنــان واملـهـجــر عـلــى حصة
املـنـفــذ عـلـيــه مـحـســن طــه وص ــف الـعـقــار
صــادر عن دائــرة تنفيذ بعلبك قــرار رقم
 2015/31ع ـلــى ح ـصــة م ـح ـســن عـبــاس
طاها مصدر الحجز دائرة تنفيذ بعلبك
بـنــك لـبـنــان وامل ـه ـجــر ش.م.ل .املـحـجــوز
عليه محسن عباس طه.
ال ـ ـت ـ ـخ ـ ـم ـ ــن بـ ـ ــال ـ ـ ـل ـ ـ ـيـ ـ ــرة ال ـ ـل ـ ـب ـ ـنـ ــان ـ ـيـ ــة:
 /402.750.000/ل.ل.
ب ـ ـ ـ ــدل الـ ـ ـ ـط ـ ـ ــرح بـ ــال ـ ـل ـ ـيـ ــرة الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة:
ب ـ ـعـ ــد الـ ـتـ ـخـ ـفـ ـي ــض ل ـ ـل ـ ـمـ ــرة ال ـ ــراب ـ ـع ـ ــة:
/192.681.740/ل.ل.
م ــوع ــد ج ـل ـس ــة ال ـب ـي ــع بـ ــاملـ ــزاد ال ـع ـل ـنــي
وم ـكــان اجــرائ ـهــا :نـهــار الـثــاثــاء الــواقــع
فــي  2017/10/3الساعة الثانية عشرة
وال ـن ـصــف ظ ـه ـرًا ام ــام ح ـضــرة الـقــاضــي
املـنـفــرد املــدنــي فــي بعلبك رئـيــس دائــرة
التنفيذ.
شــروط البيع :النفقات املتوجب دفعها
عالوة على الثمن طوابع االحالة ورسم
الداللة للبلدية  %5وعلى راغــب الشراء
الـ ـحـ ـض ــور ب ــامل ــوع ــد املـ ـع ــن وان يـ ــودع
باسم رئيس دائرة التنفيذ قبل املباشرة
ب ــامل ــزاي ــدة لـ ــدى صـ ـن ــدوق ال ـخ ــزي ـن ــة او
اح ــد امل ـص ــارف املـقـبــولــة مـبـلـغــا مــوازيــا
لـبــدل ال ـطــرح او تـقــديــم كـفــالــة مصرفية
تضمن هــذا املبلغ لتخوله هــذه الدائرة
ً
الدخول باملزايدة وعليه ان يختار محال
القــامـتــه ضـمــن نـطــاق ه ــذه ال ــدائ ــرة واال
ّ
عد قلمها مقامًا مختارًا له وعليه خالل
ثالثة ايام من صدور قرار االحالة ايداع
ً
الثمن تحت طائلة اعتباره ناكال واعادة
املزايدة على عهدته فيضمن النقص وال
يستفيد من الزيادة وعليه خالل عشرين
يومًا من تاريخ صدور قرار االحالة دفع
املبلغ والرسوم والنفقات.
رئيس قلم دائرة تنفيذ بعلبك
عباس محمد شبشول
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البطوالت األوروبية الوطنية

معركة أجنحة طائرة بين سيتي وليفربول
كثيرة هي األمور التي تجعل من
قمة مانشستر سيتي وليفربول مباراة
تستحق المتابعة .من مواجهات
األخيرة إلى
الفريقين في المواسم الثالثة
ّ
طريقة لعبهما التي ستترك لدى كل من
المدربين جوسيب غوارديوال ويورغن
كلوب ّ
تحديًا متشابهًا
شربل ّ
كريم
يـ ـكـ ـف ــي أن يـ ـ ـع ـ ــود آخـ ـ ـ ــر فـ ـ ـ ــوز ح ـق ـقــه
مانشستر سيتي (رغ ــم األم ــوال التي
ص ــرف ـه ــا) ع ـل ــى ل ـي ـف ــرب ــول ( )1-3ال ــى
ع ــام  ،2014لـتـكــون م ـب ــاراة ال ـيــوم بني
ال ـف ــري ـق ــن م ـه ـمــة ج ـ ـدًا بــال ـن ـس ـبــة ال ــى
كليهما ،فــاألول يريد كسر نحس تلك
السلسلة املؤلفة من خمس مباريات لم
ينجح خاللها في الفوز على خصمه،
الذي يريد أن يبقي يده العليا في كل
مواجهة مع النادي الشمالي الثري.
ل ـكــن األه ـ ــم م ــن ك ــل هـ ــذا ه ــو ال ـجــانــب
الفني الذي بال شك دفع مدرب السيتي
اإلس ـ ـب ـ ــان ـ ــي جـ ــوس ـ ـيـ ــب غـ ـ ــوارديـ ـ ــوال
ونظيره مدرب "الريدز" األملاني يورغن
ك ـل ــوب الـ ــى تـمـضـيــة س ــاع ــات طــويـلــة
لـتـحـلـيــل ك ــل االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــات ال ـتــي
ّ
يـعـتـمــدهــا ك ــل مـنـهـمــا ،ف ـهــذه امل ـب ــاراة
آن معًا ،وقد
هي حساسة ومهمة في ٍ
ازدادت أهميتها بعدما كشف ليفربول
عــن وج ــهٍ مخيف باكتساحه أرسـنــال
برباعية ،جعلت من كل فرق "البريميير
ليغ" تحسب له ألف حساب.
َ
املدربني عمال
ومما ال شك فيه أيضًا أن

ازدادت أهمية المباراة بعدما
وجه
كشف ليفربول عن ٍ
مخيف باكتساحه أرسنال
بـتــركـيــز كـبـيــر ع ـلــى كـيـفـيــة اسـتـغــال
امل ـس ــاح ــات الـ ـف ــارغ ــة ،وخ ـص ــوص ــا أن
ك ـل ـي ـه ـمــا عـ ـ ــادا الـ ــى اع ـت ـم ــاد مـفــاهـيــم
امل ــدرس ــة اإلنـكـلـيــزيــة الـتـقـلـيــديــة الـتــي
تـعـتـمــد ع ـلــى الع ـ َـب ــي ال ـج ـن ــاح ــن ،مع
تـطــويــرهـمــا ل ـهــذه امل ـقــاربــة عـبــر إيــاء
أهمية كبيرة للهجمات املــرتــدة التي
يبرع فيها "الحمر" حاليًا.
وم ـ ــن ه ـ ــذه ال ـن ـق ـط ــة ي ـم ـكــن االنـ ـط ــاق
ف ــي ال ـك ــام ع ــن ت ـشــريـ ٍـح ف ـنــي ،إذ كما
بـ ــات م ـع ـلــومــا صـ ــرف غ ـ ــواردي ـ ــوال مــا
ي ـقــارب ال ـ ـ  150مـلـيــون دوالر لتعزيز

سيكون التحدي األكبر لمانشستر سيتي هو إيقاف الثنائي السريع مانيه وصالح (أرشيف)

مــركــزي الـظـهـيــريــن وتــأمــن الضمانة
الــدفــاع ـيــة وال ـف ـعــال ـيــة الـهـجــومـيــة في
ـت كــان فيه كلوب
آن مـعــا .هــذا فــي وق ـ ٍ
ٍ
ي ــزي ــد مـ ــن س ــرع ــة ف ــري ـق ــه فـ ــي م ـمــري
امللعب ،فأضاف الى "الفهد" السنغالي
ماديو سانيه "السهم" املصري محمد
صــاح ،ليصبح االثنان سالحًا فتاكًا
ال يــرحــم ،وقـ ــادرًا عـلــى ض ــرب أي خط
دف ـ ــاع ،واأله ـ ــم االن ـت ـق ــال م ــن الـعـمـلـيــة
الدفاعية الى نظيرتها الهجومية في
ـوان مـعــدودة ،وذلــك من دون إسقاط
ثـ ٍ
الفعالية الـتــي ترجمت أهــدافــا كثيرة
أخيرًا.
والــواقــع أن الـحــديــث عــن ظهيرين من
هـنــا وجـنــاحــن مــن هـنــاك يـفـتــرض أن
ي ـكــون األسـ ــاس ل ــدى مـقــاربــة املــدربــن
ل ـ ـل ـ ـم ـ ـبـ ــاراة ،وخـ ـص ــوص ــا م ـ ــن نــاح ـيــة
غ ــواردي ــوال ال ــذي بــالـتــأكـيــد لــن يجرؤ
على اعتماد خطة  ،2-5-3وذلك بعدما
رأى أرسنال يتمزق أمام ليفربول بعد
اع ـت ـمــاده عـلــى ثــاثــة الع ـبــن ف ــي خط
الظهر.
إذًا ،لـ ــن ي ـ ـتـ ــذوق "ب ـ ـيـ ــب" مـ ــن الـ ـك ــأس
املـ ـ ـ ـ ّـرة ن ـف ـس ـه ــا ،ل ـك ــن ع ـل ـي ــه أن ي ـخــرج
باستراتيجية جديدة وخالقة بعيدة
كل البعد ّ
عما اعتاد مشاهدته العالم
ف ــي الـسـيـتــي .وه ــذه امل ـســألــة أســاسـيــة
ليس في الجانب الدفاعي فقط ،ألنه في

حال انشغل الظهير األيمن كايل ووكر
ون ـظ ـيــره األي ـس ــر الـفــرنـســي بـنـجــامــان
مندي بمانيه وصالح ،فإن مؤازرتهما

الهجومية ستتقلص ،ما يعني أن على
غ ــواردي ــوال الـبـحــث ف ــي اسـتــراتـيـجـيــة
متوازنة لكي يحصل على مراده.

برنامج بطولتي إنكلترا وإيطاليا
إنكلترا (المرحلة )4

إيطاليا (المرحلة )3

 السبت:مانشستر سيتي  -ليفربول ()14.30
أرسنال  -بورنموث ()17.00
إفرتون  -توتنهام ()17.00
ساوثمبتون  -واتفورد ()17.00
ليستر سيتي  -تشلسي ()17.00
برايتون  -وست بروميتش ()17.00
س ـتــوك سـيـتــي  -مــانـشـسـتــر يونايتد
()19.30

 السبت:يوفنتوس  -كييفو ()19.00
سمبدوريا  -روما ()21.45

 األحد:بيرنلي  -كريستال باالس ()15.30
سوانزي  -نيوكاسل ()18.00

 األحد:انتر ميالنو  -سبال ()13.30
اتاالنتا  -ساسوولو ()16.00
كالياري  -كروتوني ()16.00
فيرونا  -فيورنتينا ()16.00
التسيو  -ميالن ()16.00
اودينيزي  -جنوى ()16.00
بينيفنتو  -تورينو ()19.00
بولونيا  -نابولي ()21.45

 االثنني:وست هام  -هادرسفيلد ()22.00

وهنا ،ورغم وجود الثالثي املتألق في
خــط الــوســط أي :ج ــوردان هندرسون،
األملـ ـ ــانـ ـ ــي إيـ ـ ـم ـ ــري ك ـ ـ ــان والـ ـه ــولـ ـن ــدي
جــورج ـي ـن ـيــو ف ـي ـن ــال ــدوم ،فـ ــإن الـبـحــث
عن ممر الى منطقة الجزاء من العمق
س ـي ـكــون أحـ ــد الـ ـخـ ـي ــارات الـهـجــومـيــة
األســاسـيــة ،وذلــك بــوجــود العبني مثل
األمل ــان ــي ل ـي ــروي ســان ـيــه والـبـلـجـيـكــي
كيفن دي بروين والبرتغالي برناردو
س ـي ـل ـفــا ،ع ـل ـمــا بـ ــأن غـ ــوارديـ ــوال يملك
فرصة للفوز في معركة األجنحة كون
ليفربول أضعف منه دفاعيًا على هذا
ال ـص ـع ـيــد ،وخ ـصــوصــا ف ــي ظ ــل غـيــاب
ناثانيال كالين عن الــرواق األيمن ،ما
يعني أن سانيه ودي بروين يمكنهما
خلق املشاكل الكثيرة لفريق كلوب في
حال أرادا اللعب على طرف امللعب.
إذًا ،هــو الـتـبــديــل املـسـتـمــر فــي املــراكــز
الـ ـ ـ ـ ــذي س ـ ـي ـ ـكـ ــون األسـ ـ ـ ـ ـ ــاس فـ ـ ــي ك ـبــح
جـمــاح لـيـفــربــول هـجــومـيــا ،وذل ــك عبر
زي ـ ــادة ال ـض ـغــط عـلـيــه ح ــول منطقته،
وهــي مغامرة ذات حــديــن ،إذ فــي حال
شـ ــارك فـيـهــا ووكـ ــر وم ـن ــدي ستنجح
ل ـض ـع ــف ظـ ـهـ ـي ــري لـ ـيـ ـف ــرب ــول ،لـكـنـهــا
ّ
ستكلف الفريق األزرق غاليًا في حال
لم يكن هناك أي ضمانات دفاعية ألن
"النفاثتني" سانيه وص ــاح يمكنهما
ثوان معدودة.
تدمير كل شيء في
ٍ

سوق اإلنتقاالت

َ
فيرغيسون حرم مانشستر يونايتد سحر زيدان

ً
انتقل زيدان عام  1996إلى يوفنتوس بدال من يونايتد
(أرشيف)

كــان من املمكن جـدًا أن يكون ملعب
م ــان ـش ـس ـت ــر ي ــون ــايـ ـت ــد اإلن ـك ـل ـي ــزي
«أولـ ـ ـ ــد تـ ـ ــرافـ ـ ــورد» م ـس ــرح ــا لـسـحــر
النجم الفرنسي السابق زيــن الدين
ً
زيـ ـ ـ ـ ــدان ،بـ ـ ـ ــدال مـ ــن م ـل ـع ــب «دي ـل ـل ــي
ألبي» السابق ليوفنتوس اإليطالي
و«س ــانـ ـتـ ـي ــاغ ــو ب ــرن ــابـ ـي ــو» م ـل ـعــب
ري ــال مــدريــد اإلسـبــانــي ،لــوال مــدرب
«الـ ـشـ ـي ــاط ــن ال ـ ـح ـ ـمـ ــر» الـ ـت ــاريـ ـخ ــي
«ال ـ ـس ـ ـيـ ــر» االسـ ـك ــوتـ ـلـ ـن ــدي أل ـي ـكــس
فيرغيسون.
فقد كشف مارتن إدواردز ،الرئيس
ال ـ ـسـ ــابـ ــق لـ ـي ــون ــايـ ـت ــد ،أن ال ـ ـنـ ــادي
اإلنكليزي رفض عام  1996إمكانية
ض ــم «زيـ ـ ـ ــزو» الـ ـ ــذي ي ـت ــول ــى حــال ـيــا
تدريب ريال مدريد.

وأكد إدواردز ،في مقابلة إذاعية ،أن
فيرغيسون ،مدرب يونايتد وقتها،
هو من اعتقد أن وصول زيدان يمكن
أن يزعج مواطنه إيريك كانتونا.
وأضاف« :زيدان وإيريك كانا يلعبان
في املركز نفسه ،وفيرغيسون اعتقد
أن ضــم زي ــدان ك ــان يـمـكــن أن يزعج
كانتونا».
ّ
وتابع إدواردز« :إذا فكرت في األمر،
تجد أن هذا أمر مؤسف نندم عليه،
ألن إي ــري ــك كــان ـتــونــا اع ـت ــزل بـعــدهــا
بسنة ،وزيدان كان أكثر شبابًا».
وك ــان زي ــدان قــد انتقل صيف 1996
من بوردو الفرنسي إلى يوفنتوس،
حـيــث لـعــب ف ــي إيـطــالـيــا  5مــواســم،
ق ـب ــل أن ي ـن ـت ـقــل إل ـ ــى ري ـ ـ ــال م ــدري ــد

عـ ـ ــام  ،2001وأن ـ ـهـ ــى م ـس ـي ــرت ــه فــي
«سانتياغو برنابيو» عام .2006
وبــال ـحــديــث ع ــن زيـ ـ ــدان ،ف ـقــد انـضــم
إلــى الئحة املطالبني بتقليص فترة
االنـ ـتـ ـق ــاالت ال ـص ـي ـف ـيــة ،م ـش ـ ّي ـرًا إلــى
أن «املـيــركــاتــو يجب أن يـتــوقــف قبل
ان ـط ــاق الـ ـبـ ـط ــوالت» ،ع ـلــى غـ ــرار ما
حصل في الدوري اإلنكليزي املمتاز.
وق ـ ــال زيـ ـ ــدان ف ــي مــؤت ـمــر ص ـحــافــي:
«أواف ــق على األمــر عينه مثل الكثير
من الناس .يجب أن يتوقف امليركاتو
عندما ينطلق ال ــدوري .هــذا مؤكد».
وت ــاب ــع« :ال يـمـكـنـنــا تـغـيـيــر الـفــريــق
خالل املسابقة .هذا ما أعتقده ،وهو
رأي الكثيرين».
وص ـ ّـوت ــت أنــديــة الـ ــدوري اإلنـكـلـيــزي

املمتاز الخميس ملصلحة قرار إقفال
باب االنتقاالت الصيفية قبل انطالق
موسم .2019-2018
من جهة أخرى ،لن يستسلم أرسنال
اإلنكليزي فــي صفقة ضــم الفرنسي
الصاعد توماس ليمار من موناكو،
حـيــث سـيـعــاود مـحــاولـتــه فــي ســوق
االنتقاالت الشتوية املقبلة ،بحسب
صحيفة «ذا دايلي ستار» اإلنكليزية.
وأكـ ـ ـ ــدت ال ـص ـح ـي ـف ــة أن «الـ ـغ ــان ــرز»
يــرصــد مـبـلــغ  100مـلـيــون ي ــورو مع
راتــب أسبوعي يبلغ  271ألــف يورو
ملدة  5سنوات من أجل إقناع الالعب
باالنتقال إلى «استاد اإلمارات» ّبعد
أن رفض عرضه هذا الصيف ،وفضل
البقاء في نادي اإلمارة الفرنسية.
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رياضة
الكرة اإلسبانية

ّ
قوة رونالدو في طريقة نومه!
ل ـي ــس خ ــاف ـي ــا أن ال ـن ـج ــم ال ـبــرت ـغــالــي
كــري ـس ـت ـيــانــو رونـ ــالـ ــدو ه ــو م ــن أكـثــر
الالعبني تمتعًا بالطاقة البدنية التي
ُ
ت ـ َـع ـ ّـد سـ ـ ّـر ق ــوت ــه وم ــواص ـل ـت ــه ال ـتــألــق
رغ ــم ب ـلــوغــه  32ع ــام ــا ،إذ إن ــه يسعى
ب ــاس ـت ـم ــرار إل ـ ــى ت ـط ــوي ــر ه ـ ــذه ال ـق ــوة
عـبــر تـمــاريــن قــاسـيــة ،أو ال ـتــزام حياة
منضبطة بـعـيـدًا مــن ت ـنــاول الـكـحــول
والسهر وغـيــرهــا .لكن على مــا يبدو،
فـ ــإن ن ـجــم ري ـ ــال م ــدري ــد اإلس ـب ــان ــي ال
يكفيه ذل ــك ،بــل ب ــات يبحث عــن سبل
أخــرى للوصول إلــى مبتغاه ،بما في
ذلك تغيير طريقة نومه .ولهذا الغرض
يستعني «الدون» حاليًا باختصاصي
في أمراض النوم يدعى نيك ليتلهالز،
الــذي كشف لصحيفة «ذا إنديبندت»
الـبــريـطــانـيــة ال ـعــديــد م ــن األس ـ ــرار عن
طريقة نوم النجم البرتغالي.
وي ـقــول ليتلهالز إن مــا تعلمه خــال
عـمـلــه مــع رون ــال ــدو ،هــو أن األخ ـيــر ال
ي ـه ـتــم إط ــاق ــا بــال ـح ـم ـيــات ال ـغــذائ ـيــة،
كذلك فإنه ال يسعى إلى تقليد أحد.
مـحــور اهـتـمــامــه مـنـصـ ّـب عـلــى معرفة
م ــدى ن ـجــاح أي إجـ ــراء بــالـنـسـبــة إليه
على وجه التحديد ،وهكذا «قمنا معًا
بـتـغـيـيــر ن ـظــام الـ ـن ــوم» بــالـنـسـبــة إلــى

يستعين رونالدو حاليًا باختصاصي في أمراض النوم (أرشيف)

رونالدو.
وبحسب ليتلهالز ،فإن «سي آر  »7ال
ي ـنــام كمعظم ال ـنــاس ثـمــانــي ســاعــات
متواصلة ،بل خمس مــرات في اليوم،
ملدة تسعني دقيقة في كل مرة.

وليس هذا فقط ،بل سرير رونالدو ال
بــد أن يـكــون نظيفًا ،بحيث ال بــد من
تـغـيـيــر األف ــرش ــة ك ــل ي ــوم حـتــى يـكــون
على درجة عالية من النظافة.
ّ
وب ــذل ــك ،يــتـبــع رون ــال ــدو اآلن نصائح

كرة المضرب

فالشينغ ميدوز
ّ
تتوج بطلة جديدة
االخـ ـتـ ـص ــاص ــي ل ـي ـت ـل ـه ــال ــز الـ ـ ـ ــذي لــم
يـ ــؤمـ ــن يـ ــومـ ــا بـ ـح ــاج ــة الـ ـجـ ـس ــم إل ــى
ال ـ ـنـ ــوم لـ ـس ــاع ــات مـ ـت ــواصـ ـل ــة ،ل ـكــونــه
نـمـطــا «تـقـلـيــديــا وغ ـيــر طـبـيـعــي ،فهو
يــدفــع اإلن ـســان إلــى الـنــوم فــي ساعات
مجد بالنسبة
القيلولة ،وهو أمر غير
ٍ
إلى العبي كرة القدم الذين يحتاجون
في هذه الفترة بالذات إلى طاقة بدنية
عالية ،لكونها تتزامن مــع الحصص
التدريبية».
أمــا عــن كيفية استلقاء رونــالــدو على
السرير ،فال بد أن يتخذ األخير وضع
ال ـج ـنــن أثـ ـن ــاء الـ ـن ــوم .وال غ ــراب ــة في
ذلــك ،فهو الــذي تربطه بوالدته ماريا
دول ـ ــوري ـ ــس دوس س ــان ـت ــوس عــاقــة
وث ـي ـق ــة ،ح ـت ــى أنـ ــه اشـ ـت ــرى ل ـه ــا فـيــا
فاخرة بجوار مقر مسكنه بالعاصمة
مدريد.
وع ـ ـ ـلـ ـ ــى قـ ــائ ـ ـمـ ــة امل ـ ـم ـ ـن ـ ــوع ـ ــات الـ ـت ــي
وضعها الخبير فــي سلوكيات النوم
الـصـحـيــح ،ع ــدم اسـتـخــدام أي وسيلة
رق ـم ـيــة لـتـسـعــن دق ـي ـقــة ق ـبــل ال ــذه ــاب
إلـ ــى الـ ـس ــري ــر ،ب ـم ــا ف ــي ذلـ ــك ال ـهــاتــف
الذكي والكمبيوتر املحمول وغيرها،
الـتــي يـســود إجـمــاع على أنـهــا تسبب
اضطرابات في النوم.

الكرة اإليطالية

الخطوة األولى لتوتي المدرب
ع ـ ـلـ ــى غ ـ ـ ـ ـ ــرار الـ ـ ـع ـ ــدي ـ ــد م ـ ــن الـ ـنـ ـج ــوم
ال ـســاب ـقــن ،م ـثــل اإلس ـب ــان ــي جــوسـيــب
غ ــواردي ــوال ،م ــدرب مانشستر سيتي
اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي ،وال ـف ــرن ـس ــي زي ـ ــن ال ــدي ــن
زي ــدان ،مــدرب ريــال مــدريــد اإلسباني،
واإليـطــالـيــن أنطونيو كونتي مــدرب
تشلسي ،وفينتشنزو مونتيال مدرب
ّ
م ـيــان ،يــتـجــه الـنـجــم اإليـطــالــي اآلخــر
فــرانـشـيـسـكــو ت ــوت ــي ل ـس ـلــوك درب ـه ــم،
بـعــد أن أس ــدل ال ـس ـتــار عـلــى مسيرته
الع ـب ــا ،ال ـتــي اس ـت ـمــرت  24ع ــام ــا ،ولــم
ي ـ ـعـ ــرف خ ــالـ ـه ــا ف ــريـ ـق ــا غـ ـي ــر روم ـ ــا،
وسيبدأ خطواته األولــى نحو العودة
إلــى املالعب بعد فترة ،لكن هــذه املرة
بصفة مدرب ،إذ إنه سيخضع لدورات
تـ ـخ ـ ّـول ــه ن ـي ــل ش ـ ـهـ ــادة مـ ـ ـ ــدرب ،وذلـ ــك
بحسب وسائل اإلعالم اإليطالية.
وكـ ــان تــوتــي ق ــد وض ــع حـ ـ ّـدًا ملسيرته

األس ـطــوريــة كــاعــب فــي أي ــار املــاضــي
ّ
لينضم هذا املوسم
عن عمر  40سنة،
إلى الجهاز اإلداري لـ«جيالوروسي»،
إال أن دوره ال يزال غامضًا.
وبحسب صحيفتي «ال غازيتا ديللو
سبورت» و«كورييري ديللو سبورت»
اإلي ـط ــال ـي ـت ــن ،ف ـ ــإن ب ـط ــل الـ ـع ــال ــم مــع
«سـ ـ ـك ـ ــوادرا آت ـ ـ ـ ــزورا» ف ــي س ـن ــة 2006
سيخضع بــدءًا مــن  18أيـلــول الـجــاري
لـ ـ ـ ـ ـ ــدورات م ـ ــن أج ـ ـ ــل ال ـ ـح ـ ـصـ ــول ع ـلــى
الـشـهــادة «ب» فــي الـتــدريــب املمنوحة
من قبل االتحاد األوروبي لكرة القدم.
وتـسـمــح ه ــذه الـش ـهــادة بـتــدريــب فــرق
ُ
ال ـهــواة وال ـش ـبــاب .وه ــي تـ َـعـ ّـد املرحلة
األولــى اإلجبارية في مشوار التدريب
االحترافي .وسيخضع توتي لــدورات
في تريغوريا ،أي مركز تدريبات نادي
روما.

كوتينيو لن يلعب

سيغيب العب ليفربول البرازيلي فيليبي
كوتينيو عن مباراة القمة املقررة اليوم
ضد مانشستر سيتي في املرحلة الرابعة
من الدوري اإلنكليزي املمتاز .ولم يشارك
كوتينيو في ٍّأي من مباريات ليفربول هذا
املوسم ،بعدما تقدم من إدارة النادي بطلب
للسماح له باالنتقال إلى برشلونة اإلسباني،
لكن الصفقة لم تتم .ورغم سفره إلى البرازيل
ومشاركته مع منتخب بالده في تصفيات
مونديال روسيا  ،2018بقي كوتينيو
خارج تشكيلة املدرب األملاني يورغن كلوب،
ألسباب تتعلق بإصابة في ظهره ،بحسب ما
يزعم ناديه.
كذلك ،سيغيب قائد سيتي ،البلجيكي
فينسان كومباني ،عن املباراة بسبب
اإلصابة.

سيخضع توتي
لدورات في التدريب
(أرشيف)

الكرة اللبنانية

ّ
«باق مع المنتخب»
«دودو» يرد على الشائعاتٍ :
عبد القادر سعد
عادت بعثة منتخب لبنان لكرة القدم
إل ــى ب ـيــروت ،منهية رحـلــة شــاقــة إلــى
الـعــاصـمــة الـكــوريــة الـشـمــالـيــة بيونغ
يانغ ،وفترة انقطاع طويلة عن لبنان
ب ــدأت مـنــذ صـبــاح الـسـبــت ،نـظـرًا إلــى
ص ـع ــوب ــة وسـ ــائـ ــل الـ ـت ــواص ــل ه ـن ــاك،
وانتهت يوم أمس مع وصــول البعثة
إلى مطار بكني.
ه ــذا االن ـق ـط ــاع ل ـعــب دورًا ك ـب ـي ـرًا في
ات ـســاع دائ ــرة الـشــائـعــات وال ـكــام عن
إشـكــاالت فــي املنتخب ،أزكتها عــودة
املـ ـسـ ـتـ ـش ــار الـ ـفـ ـن ــي يـ ــوسـ ــف م ـح ـمــد
ّ
التوجه
«دودو» مــن أبــو ظبي وع ــدم
إل ـ ــى كـ ــوريـ ــا .أض ـ ــف إلـ ـي ــه الـ ـك ــام عــن
ن ـي ــة م ـح ـمــد االس ـت ـق ــال ــة م ــن مـنـصـبــه
واالن ـت ـقــال إل ــى ن ــادي الـنـجـمــة بصفة
مــديــر للفريق .لكن الــافــت أن األخير
كان حاضرًا في استقبال البعثة أمس
إل ــى جــانــب رئ ـيــس لـجـنــة املـنـتـخـبــات
مازن قبيسي.

ً
يوسف محمد في المطار ،مستقبال
البعثة اللبنانية (مروان بو حيدر)

نجحت سلون سيتفنز في التأهل الى
نهائي بطولة الواليات املتحدة لكرة
املضرب ،آخر البطوالت األربع الكبرى،
على مالعب "فالشينغ ميدوز" في
نيويورك ،بعد تغلبها على مواطنتها
املخضرمة فينوس وليامس في نصف
النهائي  1-6و 6-0و.5-7
أما الطرف الثاني في النهائي فهو
األميركية األخرى ماديسون كيز
الخامسة عشرة الفائزة على مواطنتها
كوكو فانديفيغه العشرين  1-6و.2-6
وهي املرة األولى التي تبلغ فيها كيز
وستيفنز املباراة النهائية إلحدى بطوالت
"الغراند سالم" ،حيث كانت أفضل نتيجة
لستينفز ( 24عامًا) وكيز ( 22عامًا)
في البطوالت الكبرى بلوغهما نصف
نهائي بطولة أوستراليا عامي 2013
و 2015على التوالي .والتقت الالعبتان
مرة واحدة سابقًا وتغلبت فيها ستيفنز
على كيز في الدور األول من دورة ميامي
األميركية عام  .2015وقالت كيز" :من
كان يعتقد في كانون الثاني بعدما
أجريت مع ستيفنز جراحتني وغبنا عن
بطولة أوستراليا املفتوحة ،أننا سنتأهل
إلى نهائي بطولة الواليات املتحدة
ً
املفتوحة .من املهم فعال أن نعيش ذلك
معًا بعد كل ما حصل معنا".

أصداء عالمية

وت ـ ـ ــأت ـ ـ ــي خ ـ ـ ـطـ ـ ــوة تـ ـ ــوتـ ـ ــي مـ ـن ــاقـ ـض ــة
لـتـصــريـحــات أدل ــى بـهــا لـ ـ «كــوري ـيــري
ديللو سبورت» منذ عام حني قال« :من
نــاحـيــة ،سـيــروقـنــي أن ّ
أدرب .لـكــن في
الوقت الراهن ،أنا ال أفكر في املوضوع
كثيرًا .بالنظر إلى طباعي ،ال أدري إذا
كنت أستطيع إدارة مجموعة».
وبطبيعة ال ـحــال ،ف ــإن الـعـشــاق الكثر
ل ـ «إل كــابـيـتــانــو» سينتظرون بـفــارغ
ّ
الصبر أن يطل عليهم نجمهم املحبوب
مـجــددًا بــزي امل ــدرب ،ومــن ي ــدري ،فقد
ً
ّ
األحب
يصبح مستقبال مدربًا لفريقه
إلى قلبه ،روما؟

حضور «دودو» قطع الطريق على ما
يـقــال عــن ابـتـعــاده عــن املنتخب ،وهو
ّ
أم ــر أكـ ــده ف ــي حــديــث م ــع «األخـ ـب ــار»،
مـشــددًا على اسـتـمــراره مــع املنتخب،
ونافيًا أن يكون هناك أي إشـكــال مع
الالعبني ،وتحديدًا هيثم فاعور.
وعـلـمــت «األخ ـب ــار» أن اإلش ـكــال الــذي
حـصــل ب ــن «دودو» وف ــاع ــور انـتـهــى
فــي أب ــو ظ ـبــي ،وكــانــت ه ـنــاك م ـبــادرة
مـ ــن فـ ــاعـ ــور ت ـ ـجـ ــاه م ـح ـم ــد ورسـ ــالـ ــة
اعـتــذار .كذلك أكــد فاعور لـ «األخـبــار»
أن صعوبة التواصل من كوريا فتحت
امل ـج ــال لـتـنــامــي ال ـشــائ ـعــات ،لـكــن في
ال ـح ـق ـي ـقــة ال وج ـ ــود ألي م ـش ـك ـلــة مــع
دودو «ح ـيــث خــرج ـنــا م ـعــا م ــن قــاعــة
الـ ــوصـ ــول» ،إض ــاف ــة إل ــى ع ــدم وج ــود
مشكلة أيضًا مع القائد حسن معتوق.
محمد تـحــدث عــن مــا أشـيــع عــن نيته
انـتـقــالــه إل ــى الـنـجـمــة مــدي ـرًا للفريق،
نافيًا أن يكون هذا الكالم صحيحًا ،بل
ذهب أبعد من ذلك ،مشيرًا إلى أن من
ّ
ب ــث ه ــذا الـخـبــر خبيث فــي مضمونه
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وتوقيته «فــأنــا ال نية لــي لالنضمام
إل ـ ــى ال ـن ـج ـم ــة ،ول ـ ــو ك ـ ُن ــت أريـ ـ ــد ذل ــك،
لقبلت بالعرض الذي ق ّدم ّ
إلي قبل أن
ّ
باق
أتسلم منصبي في املنتخب .أنــا ٍ
مع منتخب لبنان ،وكل ما هو خالف
ذلك غير صحيح».
أمـ ــا بــالـنـسـبــة إلـ ــى االنـ ـتـ ـق ــادات الـتــي
ُو ّجهت إلى ّ
القيمني على املنتخب في
ّ
معسكر أبو ظبي ،واعتبار أنه تحول
إلى العبي أندية كالنجمة واألنصار
والـ ـعـ ـه ــد ،خ ـص ــوص ــا ب ـع ــد الـ ـص ــورة
التي انتشرت وتجمع العبي النجمة
الستة ،إضافة إلى صورة أحمد جلول
بقميص النجمة ،فقد أوضح «دودو»
أن صــور العبي النجمة أمـ ٌـر طبيعي،
وهي تحصل مع منتخبات أوروبية،
ومنها منتخب إسبانيا ،وكذلك العبو
ُبرشلونة على سبيل املثال ،فالصورة
أخ ــذت لالعبني بقميص املنتخب ،ال
بقميص النجمة ،أما صورة جلول مع
قميص النجمة ،فجاءت بعد انتقاله
إلى النادي ،وهذا ممكن.

تحقيق بحق ديلي آلي

ً
إجراء تأديبيًا
فتح االتحاد الدولي لكرة القدم
بعد «حركة اإلصبع» التي قام بها العب
منتخب إنكلترا وتوتنهام ديلي آلي في
املباراة ضد سلوفاكيا االثنني في تصفيات
كأس العالم  .2018وشوهد آلي يقوم بحركة
بأصبعه في الدقيقة  77من املباراة ،لكنه
أشار إلى أنه كان يمازح زميله كايل ووكر،
وأنها ليست حركة ّ
موجهة ضد الحكم.

كوريا الشمالية تواجه جارتها
الجنوبية واليابان

في ظل األزمة الناجمة عن التجارب النووية
لكوريا الشمالية ،سيلتقي منتخب كوريا
الشمالية نظيريه الجنوبي والياباني في
بطولة شرق آسيا لكرة القدم في كانون األول
املقبل .وأعلن االتحاد الياباني أن منتخبه
سيواجه كوريا الشمالية في افتتاح البطولة
التي تقام على أرضه في التاسع من كانون
األول ،ثم يلتقي الجاران الشمالي والجنوبي
في الثاني عشر من الشهر ذاته.
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ثقافة وناس

تلفزيون

يا دهب الزمان الضايع

يوم «شعبوي» طويل على الشاشات

هل كان اإلعالم على مستوى الحدث؟
زينب حاوي
ه ــي ل ـح ـظــات ثـقـيـلــة وحــزي ـنــة خـ ّـيـمــت
على لبنان أمس ،طوي فيها أحد أدمى
امللفات :قضية العسكريني املخطوفني
الذين أضحوا شهداء رسميًا مع إعالن
مطابقة نتائج فحوص الـ  .DNAأعلن
الحداد رسميًا ،وكـ ّـرم هــؤالء في وزارة
ال ــدف ــاع ضـمــن مــآتــم مـهـيـبــة عـلــى وقــع
دموع ذويهم واملوسيقى الجنائزية.
ب ـع ــده ــا ،ان ـت ـق ـلــت امل ــواك ــب الـ ــى ال ـقــرى
ال ـش ـم ــال ـي ــة والـ ـبـ ـق ــاعـ ـي ــة ،وق ـب ـل ـه ــا م ـ ّـر
بعضها على ساحة «رياض الصلح»،
حيث اعتصم األهالي ألكثر من عامني
فــي الـخـيـمــة املـتــواضـعــة مـقــابــل مبنى
«الـســراي الحكومي» .كل هــذه املسيرة
ت ــاب ـع ـت ـه ــا ال ـ ـق ـ ـنـ ــوات ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة مـنــذ
س ــاع ــات ال ـص ـبــاح األول ـ ــى ،عـبــر النقل
امل ـبــاشــر م ــن وزارة ال ــدف ــاع وبتعليق
مـ ـ ــن امل ـ ــذيـ ـ ـع ـ ــن /ات فـ ـ ــي االس ـ ـتـ ــديـ ــو
وم ـ ــن امل ــراسـ ـل ــن املـ ـت ــواج ــدي ــن ه ـن ــاك،
وم ـ ــن آخ ـ ــري ـ ــن ت ـ ــوزع ـ ــوا عـ ـل ــى الـ ـق ــرى
الـتــي استقبلت جـثــامــن الـشـهــداء من
«فنيدق» ،الى «شمسطار» ،و«يونني»
وغيرها.
الوقع األكبر واألشــد إيالمًا كان باديًا
ع ـل ــى أفـ ـ ـ ــراد عـ ــوائـ ــل الـ ـشـ ـه ــداء ال ــذي ــن
حـ ـ ـض ـ ــروا تـ ـك ــري ــم أوالده ـ ـ ـ ـ ــم م ـ ــن ق ـبــل
املؤسسة العسكرية ،وأيضًا على آخرين

املـتــواضـعــة والـفـقـيــرة ،ول ــم ت ـتــوان عن
استراق دموعهم واستصراح أطفالهم
اليتامى ،و«تسليع» دموعهم البريئة
على ال ـهــواء .وه ــذا األم ــر رأيـنــاه أيضًا
فــي التغطية التلفزيونية أم ــس ،عبر
م ـج ـم ــوع ــة مـ ــن األسـ ـئـ ـل ــة ال ـع ـشــوائ ـيــة
والسطحية التي رميت هنا وهناك ،في
تغييب تام ألي احترام لشعور العوائل،
ً
خدمة لـ «تعبئة الهواء» ،وتعبئة عدد
س ــاع ــات ال ـبــث امل ـبــاشــر ال ـتــي ع ــادة ما
تجذب املشاهد للمتابعة ،مع تسجيل
عدد من أقــارب الشهداء الذين رفضوا

بشكل قاطع الحديث عن الشهداء.
بـ ـ ـ ــدا اإلعـ ـ ـ ـ ـ ــام أمـ ـ ـ ـ ــس ،ك ـ ـمـ ــن ي ـش ـحــذ
تفاصيل خاصة من األهالي ليحولها
ً
ال ــى س ـك ــوب ص ـحــافــي ،وص ـ ــوال الــى
ً
قبور الشهداء .على موقع  mtvمثال،
نـشــر خـبــر عـلــى طــريـقــة «ح ــزر ف ــزر»:
«م ـ ــاذا تــركــت زوجـ ــة الـشـهـيــد محمد
ّ
يوسف في مدفنه؟» ،ليتبني أن أرملة
الشهيد تــركــت لــه وردة داخ ــل قـبــره.
أم ــا  ،lbciفـقــد دع ــت املـشــاهــديــن على
طريقة «مــا يطلبه املـشــاهــدون» ،بأن
ينهالوا باتصاالتهم الهاتفية على

املحطة ليدلوا بآرائهم حــول الحدث
الجلل .عشوائية واضحة في األداء،
وأي ـض ــا خـ ــروج ع ــن أجـ ــواء املـنــاسـبــة
ً
األليمة التي تفترض تعامال مختلفًا
معها.
أمـ ــا ق ـن ــاة «امل ـس ـت ـق ـبــل» ال ـت ــي ب ــدوره ــا
عـنــونــت تغطيتها «ش ـه ــداء ال ــوط ــن»،
فلم تحترم هذه املناسبة .راحت تفتح
ه ــواء ه ــا لـلـهـجــوم عـلــى «حـ ــزب ال ـلــه»،
واعتبار معركة «جــرود عرسال» التي
ق ــام بـهــا «جـ ــزءًا مــن مـشــروعــه الـفـئــوي
وحربه في سوريا» ...وكل هذا الهجوم

عن
الفايسبوك

ت ــزام ــن م ــع ع ـ ــرض مل ـش ـه ــدي ــة تـشـيـيــع
الشهداء في االستديو!
ف ـ ـ ــي ال ـ ـ ـخـ ـ ــاصـ ـ ــة ،اس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــر اإلع ـ ـ ـ ــام
ً
طــويــا فــي هــذا الـيــوم الـحــزيــن ،وأعــاد
االس ـت ـث ـم ــار مـ ـج ــددًا ف ــي دم ـ ــوع وآالم
عــوائــل الـشـهــداء ،وح ـ ّـول أحــزانـهــم الى
أخ ـب ــار عــاج ـلــة أو سـطـحـيــة ،م ــن أجــل
استقطاب املتابعني .الدماء التي روت
ج ـ ــرود عـ ــرسـ ــال ،ل ـع ـس ـكــريــن ذب ـح ــوا
على يــد التنظيمات اإلرهــابـيــة ،كانت
تستحق تغطية مهيبة بعيدًا عن لغة
السبق وأرقام املشاهدة.

عروس «النصرة»
على otv

خلنا ّأن زمــن ك ــارول معلوف
انـتـهــى« .اإلعــام ـيــة» اللبنانية
ص ـعــد نـجـمـهــا ف ــي ال ـس ـنــوات
األخـ ـ ـي ـ ــرة ،وع ــرف ــت بـصـلـتـهــا
ال ــوث ـي ـق ــة ب ـج ـب ـهــة «الـ ـنـ ـص ــرة»،
وت ـ ـ ــاج ـ ـ ــرت أيـ ـ ـض ـ ــا ب ـم ـق ــاب ـل ــة
أجرتها مع األســرى السابقني
لحزب الله ،وهم تحت االعتقال
ال ـت ـك ـف ـيــري ...فــي تـلــك الـفـتــرة،
اسـ ـتـ ـح ــال ــت مـ ـعـ ـل ــوف وج ـه ــا
ت ـل ـف ــزي ــون ـي ــا ت ـن ــات ـش ــت عـلـيــه
بعض القنوات ،قبل أفوله أخيرًا
م ــع دحـ ــر ال ـج ـي ــش وامل ـق ــاوم ــة
ل ـل ـج ـم ــاع ــات ال ـت ـك ـف ـي ــري ــة مــن
«داعــش» و«النصرة» ،وكشف
مكان وجود رفات العسكريني
الشهداء .وها هي  otvتسعى
ال ـيــوم ال ــى تعويمه مــن جــديــد،
مــن خــال استضافة معلوف
(غـدًا ـ ـ  )22:00على شاشتها
ضـمــن بــرنــامـجـهــا السياسي
ال ـح ــواري «بــاملـبــاشــر» (تقديم
رواد ضاهر) .لحظة حساسة
ب ـع ـيــد ت ـش ـي ـيــع الـ ـشـ ـه ــداء إل ــى
مـ ـث ــواه ــم األخ ـ ـيـ ــر ،تـسـتـغـلـهــا
امل ـح ـطــة ل ـت ـخــرج م ـع ـلــوف مــن
جديد الى الضوء ،بعدما فقدت
كــل مقومات الصدقية وحتى
أصدقاءها في «النصرة».

موقع  mtvنشر خبرًا على طريقة
«حزر فزر» :ماذا تركت زوجة الشهيد
محمد يوسف في مدفنه؟
ف ـق ــدوا أب ـن ــاء ه ــم ف ــي م ـع ــارك مختلفة
منها «معركة نهر البارد» .وكما امتهن
هذا اإلعالم وتحديدًا اإللكتروني منه،
ال ــرق ــص ع ـلــى آالم ه ـ ــؤالء ،والـتـســابــق
ع ـل ــى إع ـ ــان اس ـت ـش ـه ــاد ال ـع ـس ـكــريــن
حتى قبل نقل رفاتهم الى «املستشفى
ال ـع ـس ـك ــري» ،م ــن دون ال ــوق ــوف حتى
عـلــى مـشــاعــر ذوي ـه ــم ،وك ـمــا اقتحمت
الكاميرات التلفزيونية خيمة األهالي
لــدى زي ــارة الـلــواء عباس إبراهيم لهم
إلعالمهم بالخبر الفاجعة ...تابع هذا
اإلعالم ـ وقبيل أيام من موعد التشييع
ـ ـ اقتحام خصوصيات األهالي وتعقب
منازلهم ،والتقاط لحظاتهم القاسية
والحزينة في انتظار جثامني أبنائهم.
قـصــدت هــذه الـعــدســات ال ـقــرى مسقط
رأس ال ـع ـس ـكــريــن ،ودخـ ـل ــت بـيــوتـهــم

نبض المخيم

تسقط رصاصة ...وال تسقط كاميرا أحمد
هديل الزغبي
ّ
مصور محترف اتساع بقعة
ينتظر
ض ــوء ت ـبــدأ بـحـجــم عــدســة كــامـيــرتــه
في أحــد أزقــة املخيم ،لتصبح خيطًا
ف ـيــاح ـقــه بـغـيــة ال ـت ـق ــاط ص ـ ــورة من
دون أن يشعر بكلل أو ملل .يتحكم

استعداد الفتتاح استديو
بدعم من «دار المصور»
ب ــامل ـش ـه ــد :إن أراد ،ي ـظ ـه ــر ال ــزق ــاق
بـمــامــح تـجـهــش بــال ـب ـكــاء ،أو حتى
واس ـعــا مشعًا رغ ــم ضيقه وعتمته!
عـ ـن ــده ــا ،ك ـي ــف ت ـق ـن ــع امـ ـ ـ ــرأة مـسـنــة
ّ
تربعت على عتبة بيتها في الزقاق،
أنـهــا هــي نفسها مــن دون أن تلتفت
ملــامـحـهــا ،وتـظـهــر نـصــف ق ــرن على

األق ـ ـ ــل مـ ـم ــا ع ــاشـ ـت ــه فـ ــي ال ـ ـصـ ــورة؟
أحيانًا ،قد يبدو الزقاق مختلفًا عما
ي ــراه قــاطـنــوه ،عما يشعره الــاجــئ،
عما تعيشه الحاجة املسنة!
لـ ـك ــن ال ـ ــزق ـ ــاق كـ ـ ــان ضـ ـيـ ـق ــا .لـ ــم يـكــن
يــومــا إال ض ـي ـقــا .تـتـنـقــل ف ـيــه زخ ــات
ال ــرص ــاص حـ ـ ّـرة .وأح ـمــد نـصــف حـ ّـر
ت ـت ــدل ــى مـ ــن ع ـن ـق ــه ك ــامـ ـي ــرا .تـسـقــط
رصاصة أرضًا أو تخترق حائطًا وال
تسقط كاميرا أحمد .عليه أن يالحق
الــرصــاص شــرط أال يسبقه! ربما لم
تعد تبهره أزقــة املخيم منذ أن كبر
ّ
وأدرك أنها لم تكن يومًا واسعة إال
تحت تأثير الطفولة .وربما أجبرته
وســائــل اإلعـ ــام ـ ـ ـ بـنـبــذهــا لـلـصــورة
الفنية ـ ـ على التقاط الصور األمنية.
مـنــذ أكـثــر مــن سنتني وأح ـمــد الــزيــر
يغطي معارك وأحــداث عني الحلوة.

يـ ـعـ ـي ــش ف ـ ــي املـ ـخـ ـي ــم م ــرغـ ـم ــا ع ـلــى
االس ـ ـت ـ ـمـ ــرار ك ـغ ـي ــره مـ ــن ال ــاج ـئ ــن.
يدفعه ّ
حبه للتصوير اللتقاط الصور
الجميلة التي يريد واالحتفاظ بها
لعرضها فــي مــا بعد ،بينما يجبره
ذلك الزقاق املجبول بكل التناقضات
بما فيها من وعود وأكاذيب ومعارك
وانتصارات وهمية على هذا العمل،
أي ح ــن ي ـص ـبــح ال ـت ـص ــوي ــر م ـه ـنــة.
ل ـك ـنــه اآلن ع ـش ــري ـن ــي ،ل ــم ي ـع ــد ذل ــك
ال ـط ـفــل ال ـ ــذي ش ـعــر ي ــوم ــا بــال ـخــوف
وهو يحاول اختراق حشد من القادة
والعامة في إحدى مناسبات املخيم
التي لطاملا عودونا على أن نهلل لها
حتى أصبنا جميعنا بتلك العدوى!
تفتح على هواية التصوير ،بل نشأ
عليها ك ـعــدد مــن ال ـش ـبــاب املــوهــوب
ال ــذي احتضنه «دار امل ـصــور»« .لقد

كــان عـمــري 12عــامــا عندما شاهدت
م ـج ـمــوعــة م ــن امل ـص ــوري ــن يـجــولــون
عني الحلوة بكاميراتهم .لحقت بهم
واسـتــرقــت الـنـظــر خلسة إل ــى ورشــة
ع ـمــل ت ـصــويــر ك ــان ــوا ي ــدي ــروه ــا في
أحــد املــراكــز في املخيم .عندها رآني
واحـ ــد م ــن فــريــق الـعـمــل ورحـ ــب بــي.
ث ــم دع ــون ــي ل ـل ـم ـشــاركــة ف ــي دورات
تدريبية فــي التصوير فــي مركزهم
في الحمرا .اآلن أحمل الكاميرا وأقف
فــي أي م ـكــان أراه مـنــاسـبــا اللـتـقــاط
ال ـص ــورة ال ـتــي أريـ ــد م ــن دون خجل
ب ــل أط ـلــب م ــن أي ك ــان أن يـفـســح لي
الطريق كمصور».
أحـمــد الــزيــر ال ــذي يـعـ ّـد ضـمــن فريق
مـ ــن ش ـ ـبـ ــاب وش ـ ــاب ـ ــات مـ ــن امل ـخ ـي ــم،
ّ
ي ـحــضــرون ال ـي ــوم الف ـت ـتــاح اسـتــديــو
ت ـ ـصـ ــويـ ــر فـ ـ ــي مـ ـحـ ـي ــط مـ ـخـ ـي ــم عــن

ال ـح ـلــوة الـ ــذي يـقـطـنــونــه ،ب ــدع ــم من
«دار امل ـص ــور» .ال ــدار كــانــت امل ـبــادرة
إل ـ ــى ت ـق ــدي ــم ال ـ ـصـ ــورة األول ـ ـ ــى ال ـتــي
التقطها أحمد ضمن املعارض التي
تقيمها.
ان ك ـنــت ت ــري ــد ال ـع ـيــش ف ــي امل ـخ ـيــم،
عـلـيــك أن ت ــراه كـمــا ه ــو ،وأال تفصل
الـ ـ ــرصـ ـ ــاص وال ـ ـ ــزق ـ ـ ــاق واألحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام...
أن ال ت ـن ـســى خ ــروج ــك م ــن م ــدرس ــة
«األونـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروا» ك ـت ـل ـم ـي ــذ مـ ـتـ ـف ــوق فــي
املرحلة االبتدائية وانصياعك وراء
ال ـت ـص ــوي ــر ،أن ال ت ـت ـع ـثــر ب ـش ـعــورك
ب ــالـ ـخ ــوف أو الـ ـخـ ـج ــل وأنـ ـ ـ ــت طـفــل
ت ـحــاول الـتـقــاط ص ــورة لـلـقـيــادة في
املخيم أثناء جوالتها املعتادة عشية
كل معركة ،وتدعهم يتخبطون فيما
أنــت تـتـقــدم ،وت ـصــارع حلمًا بــدأ من
الزقاق وقــد يظل فيه ...لكن الصورة
ستختلف ،تمامًا كما يفعل أحمد.
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ّ
دراما وفن وطبخ و ...مايوهات  otvراجعة بقوة!
برمجة

ّ
تعول القناة
أهمية
على برنامج
كريستينا
صوايا

سبقت المحطة
البرتقالية زميالتها،
ً
كاشفة األسبوع
المقبل عن دورتها
ّ
تتضمن برامج
التي
فنية وسياسية
وترفيهة ،إضافة
إلى أعمال جديدة
تعرضها للمرة
األولى من بينها «بدا
جرأة» و loca beach

تضع المنافسة الدرامية
وتحدي ّدًا اللبنانية منها،
على سلم أولوياتها

زكية الديراني
ت ـم ـ ّـر الـ ـقـ ـن ــوات امل ـح ـل ـيــة ف ــي مــرحـلــة
«سبات» ،في انتظار ّانطالق برمجة
الـخــريــف الـتــي سـتـتــأخــر ه ــذا الـعــام،
ورب ـ ـمـ ــا لـ ــن ت ـن ـط ـلــق ق ـب ــل مـنـتـصــف
شهر تشرين األول (أكتوبر) املقبل.
التأخير أصبح أمـرًا عاديًا بالنسبة
ً
إلى الشاشات التي ال تعلن عادة عن
أعمالها التلفزيونية دفـعــة واح ــدة،
ب ــل ت ـت ـســابــق ك ــل واح ـ ـ ــدة ع ـل ــى كـتــم
أسرار مشاريعها ،لتكشف عنها قبل
ساعات من موعدها .توقيت انطالق
ّ
يحدد بعد ،لكن
برمجة الخريف لم
ّ
ّ
األكيد أن قناة  otvستكون السباقة
في هذا االطار ،إذ ستطلق برمجتها
مساء الثالثاء املقبل.
لــن تنتظر الـشــاشــة الـبــرتـقــالـيــة حتى
الـ ـشـ ـه ــر املـ ـقـ ـب ــل كـ ــي ت ـع ـل ــن عـ ــن ب ــاق ــة
م ـش ــاري ـع ـه ــا .ه ــا ه ــي ت ـب ــدأ ال ـت ــروي ــج
لبرامجها تحت عنوان « otvراجعة بـ
 12أي ـلــول ...وب ـق ـ ّـوة!» .فقد بــات مؤكدًا
أن الـ ـب ــرام ــج الـ ـع ــائ ــدة إل ـ ــى ال ـش ــاش ــة
بمواسم جديدة في الخريف هــي« :ع
س ـط ــوح بـ ـي ــروت» الـ ــذي ت ـقــدمــه دال ـيــا
داغر وتستقبل فيه مجموعة ضيوف
من مختلف املجاالت ،وبرنامج «حكي
عــاملـكـشــوف» وه ــو عـمــل حـ ــواري فني
الـ ــذي ت ـقــدمــه دان ـي ــا الـحـسـيـنــي ،ومــن
املتوقع أن يكون جورج قرداحي ضيف
الحلقة األولــى .كذلك ،هناك البرنامج

«م ـل ـكــة ج ـم ــال ل ـب ـنــان  ،»2001يشبه
إلى ّ
حد بعيد البرامج التي تعرضها
 .mtvتـشـيــر ب ـعــض األخـ ـب ــار إل ــى أن
كــريـسـتـيـنــا عــرضــت ف ـكــرة الـبــرنــامــج
ق ـب ــل س ـ ـنـ ــوات ع ـل ــى قـ ـن ــاة املـ ـ ـ ـ ّـر ،لـكــن
األخ ـيــرة لــم تــوافــق عليها ألن لديها
بــرامــج أخــرى ص ـ ّـورت على الشاطئ.
ّ
ف ـ ــي ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق نـ ـفـ ـس ــه ،ت ـ ـطـ ــل م ـي ــرن ــا
رض ـ ـ ــوان ف ــي ب ــرن ــام ــج «بـ ـ ــدا جـ ـ ــرأة»،
الذي يعرض بعض القضايا الطارئة
ع ـلــى ش ـكــل أفـ ــام وثــائ ـق ـيــة ســريـعــة.
في تجربتها التلفزيونية املنتظرة،
ّ
تتطرق رضــوان إلى ملفات سياسية
وأمنية عالقة ،وتنقل بعض األحداث
عـبــر كــامـيــرتـهــا .ال تـنـســى ال ـق ـنــاة أن
ت ـخ ـ ّـص ــص ف ـ ـقـ ــرات س ـي ــاس ـي ــة مـهـمــة
وبرامج تواكب األحداث الطارئة .في
سياق آخر ،تدخل  otvمجال املنافسة
الــدرامـيــة ،وتـعــرض مسلسل «صمت
الـ ـح ــب» (ك ـت ــاب ــة ل ـي ـل ـيــان الـبـسـتــانــي

ال ــديـ ـن ــي «ع درب ال ـ ـقـ ــداسـ ــة» ل ـع ـبــده
الحلو ،وبرنامج ّالطبخ مع تاتا لطيفة
ال ـتــي تتمتع بـخــفــة دم الف ـتــة .وحجز
شادي مارون وغابي حويك مكانهما
لتقديم عـمــل كــومـيــدي لــم يكشف عن
اسـمــه بـعــد .كما تـجــول ريـمـيــال نعمة
ً
العالم ،محاورة املغتربني في برنامج

«إس ـ ـكـ ــال» (ل ـب ـن ــان ب ــال ــدن ــي) ،إضــافــة
ّ
إلــى وســام صباغ الــذي يتولى تقديم
بــرنــامــج سـيــاحــي ح ــواري يستضيف
نجومًا من مختلف املجاالت.
فــي الـبــرومــو ال ــذي تبثه  ،otvتكشف
ّ
ستودع الصيف مع كريستينا
أنها
صـ ــوايـ ــا بـ ـ ـ  :Loca beachب ــرن ــام ــج

مسابقات صـ ّـور على أحــد الشواطئ
ويتضمن منافسة ألعاب بني فريقني.
ت ـعـ ّـول الـقـنــاة عـلــى ه ــذا الـعـمــل ،على
اع ـت ـب ــار أنـ ــه ص ـ ـ ّـور ع ـلــى ال ـش ــواط ــئ،
ً
وي ـ ـخـ ــرج ق ـل ـي ــا مـ ــن إط ـ ـ ــار األعـ ـم ــال
التقليدية التي تعرضهاLoca beach .
هــو الـتـجــربــة الـتـلـفــزيــونـيــة األولـ ــى لـ

وإخ ــراجـ ـه ــا ،وإنـ ـت ــاج ش ــرك ــة «أف ـك ــار
برودكشن») بشكل حصري .املسلسل
ال ـ ـ ــذي ي ـ ـ ــؤدي ب ـط ــول ـت ــه عـ ـم ــار شـلــق
وره ــف عبدالله اجتماعي بامتياز،
يتحدث عن الحب بأنواعه املتعددة
ومعاناة العاشقني .كما يـعـ ّـرج على
ق ـض ـي ــة امل ـ ـخ ـ ــدرات وت ــأثـ ـي ــره ــا عـلــى
امل ـج ـت ـمــع .ك ــذل ــك ،ت ـخـ ّـصــص املـحـطــة
م ـس ــاح ــة ل ـل ـم ـس ـل ـســات امل ـك ـس ـي ـك ـيــة
امل ــدب ـل ـج ــة إل ـ ــى ال ـع ــرب ـي ــة م ــن بـيـنـهــا
م ـس ـل ـس ــل «أس ـ ـ ـيـ ـ ــرة ال ـ ـ ـحـ ـ ــب» .وك ـ ــان
باتريك باسيل مدير البرامج في otv
أوضح في حديث إلى «األخبار» قبل
ّ
أقــل من شهر (األخـبــار )2017/8/23
ّ
أن ال ـق ـنــاة تـضــع املـنــافـســة الــدرام ـيــة
وت ـ ـحـ ــدي ـ ـدًا ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة مـ ـنـ ـه ــا ،عـلــى
ّ
ســلــم أولــويــاتـهــا فــي الــوقــت الـحــالــي.
وأشـ ــار إل ــى أن ال ـق ـنــاة ت ـت ـفــاوض مع
ّ
عدد من شركات اإلنتاج من أجل بث
مـسـلـســات مـحـلـيــة .إذًا otv ،تنطلق
ُ
بــاك ـرًا ه ــذا ال ـعــام وتـسـبــق زميالتها
ّ
متنوعة ،لكن السؤال األهم:
ببرمجة
هــل ستتمكن مــن املنافسة وتخطف
ُ
املـ ـش ــاه ــدي ــن بـ ـع ــد أن تـ ـطـ ـل ــق ب ــاق ــي
القنوات مشاريعها القوية؟

 ...ومالك مكتبي أول الغيث على lbci
ل ــم تـ ـح ـ ّـدد قـ ـن ــاة  lbciم ــوعـ ـدًا ل ـع ــودة
الحياة إلى برامجها الجديدة ،لكن في
الوقت نفسه بدأت التحضير ملجموعة
بروموهات ستكون بمثابة االعالنات
عـ ــن م ـش ــاري ـع ـه ــا ل ـل ـخ ــري ــف ،وسـ ــوف
تطلقها تباعًاّ .أول برومو سحبته lbci
كان لبرنامج «أحمر بالخط العريض»
الـ ــذي ي ـقــدمــه م ــال ــك م ـك ـت ـبــي .سـيـعــود
األخ ـي ــر بـمـجـمــوعــة ح ـل ـقــات مـنـتـظــرة
سـتـكــون بمثابة االحـتـفــال ب ـمــرور 10
سـ ـن ــوات ع ـل ــى انـ ـط ــاق ال ـع ـم ــل .أح ـ ّـب
املـقـ ّـدم أن يحتفل بتلك السنوات على
طريقته الـخــاصــةُ ،ليعلن عــن عــودتــه
ّ
إلــى الكاميرا ،فــأطــل ببرومو «خفيف
نضيف» 10 .سـنــوات رقــم ال يستهان
فيه لعمر برنامج اجتماعي يدور في
ف ـلــك األع ـم ــال «امل ـث ـي ــرة ل ـل ـجــدل» الـتــي
تبحث عن قضايا ّ
خفية وقصص ّ
حب
وان ـت ـقــام ،وكــذلــك حـكــايــا امل ــوت .يقول
مكتبي في البرومو الــذي انطلق قبل
س ــاع ــات ع ـلــى « :lbciب ـع ــد  10سـنــن
ّ
شــو الـتـحـ ّـدي ،تـحـ ّـدي مــا إبـقــى محلي
ّ
وأتقدم .ألعب التكتيك صح 10 .سنني
ويــن ربحت وويــن خسرت .شو يعني
خسارة وشو يعني ربح».

في البرومو ،يجلس مكتبي أمام لعبة
الـشـطــرنــج مـتـحـ ّـديــا نـفـســه ،وك ــل هــذا
ّ
يــدل على أن املــوســم سيكون بمثابة
ّ
ّ
ت ـح ــد ل ـل ـم ـقــدم ق ـبــل أن ي ـك ــون تـحــديــا
م ــع امل ـش ــاه ــد .ع ـلــى ال ـض ـفــة نـفـسـهــا،
يـبــدأ مكتبي تصوير حلقات «أحمر
األسبوع املقبل ،من
بالخط العريض»
ّ
دون تحديد تــاريــخ لبثها .لكن ملــاذا
افتتحت  lbciبروموهاتها الجديدة
ّ
بــذلــك ال ـبــرنــامــج؟ ال ـج ــواب أن امل ـقـ ّـدم
ّ
خطط لحلقاته املنتظرة ،ووضع على
ط ــاول ـت ــه امل ــواض ـي ــع ال ـت ــي سـيـتـطــرق
الـيـهــا ،بخاصة أنــه يملك فــريــق عمل
نـشـيــط (عـلــى رأس ــه ج ــورج مــوســى)،
ويـ ـ ــواكـ ـ ــب األحـ ـ ـ ـ ـ ــداث عـ ـل ــى الـ ـس ــاح ــة
االجتماعية ووضع كل ثقله في عودة
ّ
املؤكد ّأن ّ
تغيرًا سيطرأ على
قوية .من
ّ
امل ــوس ــم املـنـتـظــر م ــن «أح ـم ــر بــالـخــط
الـعــريــض» ،لكن املـضـمــون هــو نفسه
الــذي عرف به منذ سنوات .إذ يجول
مكتبي في القصص االجتماعية التي
تؤثر باملشاهد ،وطاملا تركت انطباعًا
ّ
مل ـتــاب ـع ـيــه .ل ـك ــن ف ــي املـ ـق ــاب ــل ،يـتـكــتــم
مكتبي جيدًا على التفاصيل ،وينتظر
بـ ــدء عـ ــرض ال ـح ـل ـقــات ل ـي ـتـ ّـم تقييمه

الح ـقــا .ي ـتــرك امل ـق ـ ّـدم عــامــل التشويق
لـحـلـقــاتــه ...فـهــل يبقى ع ــرض «أحـمــر
بالخط الـعــريــض» مساء كــل أربـعــاء؟
تبحث  lbciفي أمر بقاء البرنامج في
الـتــوقـيــت نفسه ال ــذي ع ــرف فـيــه قبل
س ـن ــوات ،واع ـت ــاد امل ـشــاهــد عـلــى ذلــك
التوقيت .لكن لم ّ
يتم بعد االتفاق على
تــوزيــع البرمجة بشكل نـهــائــي ،على
أن تحسب األيام املقبلة تلك الخطوة
بــاالت ـفــاق ب ــن امل ـق ـ ّـدم ــن .بــاخـتـصــار،

يحتفل بمرور  10سنوات
على انطالق
«أحمر بالخط العريض»
ح ـج ــز م ــال ــك عـ ــودتـ ــه إل ـ ــى ال ـك ــام ـي ــرا
بـجـمـلــة مــواض ـيــع ال تـقــل أهـمـيــة عن
سابقاتها ،لكن األهــم مــن كــل هــذا أال
ي ـغ ــرق املـ ـق ـ ّـدم ف ــي امل ــواض ـي ــع نفسها
ّ
ال ـتــي سـبــق أن عــرض ـهــا ،وأل تــدخــل
ال ـح ـل ـقــات ف ــي ال ــرت ــاب ــة .وه ـن ــا يكمن
ّ
التحدي الكبير!
زكية...
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«حقل القرنفل» بين «كنوز» لندن
مياسة الصدر عاشقة بغداد

صورة
وخبر
توفي بيار بيرجيه
(الصورة) ،صباح أمس
الجمعة عن عمر 86
عامًا ،بعد صراع طويل
مع المرض .هذا االسم
المهووس بجمع
القطع الفنية وباألعمال
الخيرية ،كان أحد أكثر
رجال األعمال تأثيرًا
المشهد الثقافي
على
ّ
ّ
الفرنسي ،شكل القوة
ّ
المحركة وراء تأسيس
دار األزياء الشهيرة «إيف
سان لوران» عام .1961
ّ
بمصمم
ارتبط اسمه
األزياء إيف سان لوران
( 1936ــ  ،)2008على
الصعيدين الشخصي
والمهني .عاشق مدينة
ّ
استقر فيها
مراكش،
في الخمسينيات ،فيما
ّأسس «ماجوريل» ،إحدى
أشهر الحدائق في
المغرب .استحوذ الثنائي
على اثنتين من أهم
مجموعات الفن والكتب
في العالم ،كما كان
بيرجيه مدافعًا شرسًا
عن حقوق المثليين،
والعبًا بارزًا في مجالي
السياسة (داعمًا لرؤساء
اشتراكيينّ ،
أهمهم
فرانسوا ميتران) واإلعالم
(خصوصًا صحيفة
«لوموند»)( .ستيفان دو
ساكوتين ــ أ ف ب)

«حقل القرنفل» ( 60×60سنتم ــ أكريليك على كانفاس)

للعام الــرابــع على الـتــوالــي ،تقيم مؤسسة «نـجــاح امل ــرأة وتنميتها» (،)WGSF
العربية ـ البريطانية ،معرض ومزاد «كنوز» العاملي للفنون الجميلة في لندن في
 28أيلول (سبتمبر) الجاري .يشارك في هذا الحدث فنانون من مختلف أنحاء
العالم ،وهو يهدف هذا العام إلى الترويج للفن التشكيلي ،من خالل بيع األعمال
الفنية في مزاد بــإدارة دار «بونهامز» ،وتخصيص جزء من ريعه للجمعيات
الخيرية.
على صعيد األسماء العربية ،تشارك املهندسة والرسامة العراقية ـ اللبنانية
مياسة الصدر للسنة الثانية على التوالي ،من خالل ثالث لوحات .أما القطعة
التي اختارت تقديمها إلى املزاد الخيري ،فتحمل عنوان «حقل القرنفل» ،ويذهب
ّ
«جمعية اإلحسان الخيرية» ( )World Wide Welfareإلعادة تأهيل
ريعها إلى
ّ
ّ
مركز ملعالجة التوحد عند األطفال في مدينة العمارة العراقية .إنها واحدة من
سلسلة لوحات «املدينة ّ
املدورة» (أرض السواد ،ومدينة السالم وحقل القرنفل)
ّ
التي ِّ
ّ
تصور مخطط بغداد املدورة بمهارة تمزج التاريخ والخيال مع فن الرسم
ّ
والعمارة على أرضية واحدة .كما يشارك من لبنان فنانون من أجيال وتجارب
مختلفة ،من بينهم شكر الله ونيكوالس وريبيكا فتوح ،وليلى الزين ضاهر،
ونسيمة أبو الحسن ،واللبنانية ـ الكندية تالني بليان.

IN COLLABORATION WITH

PRESENTS

Souad Massi
تراث الفن العربي
«األمل» ينير «المدينة»
ّ
تنظم مدرسة «العمل لألمل»
املوسيقية حفلة بعنوان «محلى
نورها» في  22أيلول (سبتمبر)
الحالي في «مسرح املدينة» (الحمرا
ـ بيروت) .يشارك في هذا املوعد 24
طالبًا أنهوا دراستهم التي استمرت
عامًا ونصف العامّ ،
تدربوا خاللها
على الغناء والعزف ،ودرسوا
تاريخ ونظريات املوسيقى والنوتة
املوسيقيةُ .
سيمتع هؤالء الحاضرين
وأغان من التراث السوري،
بألحان
ٍ
واملصري ،والعراقي .تجدر اإلشارة
ّ
إلى أن هذه املدرسة هي أحد برامج
ّ
مؤسسة «العمل لألمل» املمولة من
مشروع «الصون العاجل للتراث
الثقافي السوري» التابع ملنظمة
اليونسكو ،ومن مبادرة «األغا خان
للموسيقى».

«محلى نورها» :الجمعة  22أيلول ـ 20:00
ـ «مسرح املدينة» (الحمرا ـ بيروت).
لالستعالم01/753010 :

TUE SEPTEMBER 12 - 9PM
TICKETS AT VIRGIN MEGASTORE
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كلمات

كايت ميليت

نهاية امرأة راديكالية!

قطع املوت إجازة كايت ميليت ( 1934ــ  )2017في باريس ،حيث كانت تقضيها برفقة زوجتها قبل أيام .موت يبدو خالصة صائبة للحياة الرافضة التي جعلت من الفنانة
والكاتبة األميركية صوتًا أساسيًا في حركة التحرر النسوية ،ووجهها األكاديمي .في أميركا الستينيات ،كانت قد خرجت كتابات بيتي فريدان ،وغلوريا ستاينم وغيرهما لتقطع
ّ
صفو الحيوات الزوجية الروتينية ،وتعكر الطمأنينة التي تمنحها ماكينات الخياطة للنساء .في تلك الفترة ،كانت كايت ميليت ،مشغولة بالعمل النحتي وتجهيزاتها الفنية
التي ّ
كرستها لثيمات القمع والهيمنة واملؤسسات الذكورية والجندرية .انخرطت ميليت في املوجة النسوية الثانية بداية السبعينيات ،ببطاقة راسخة وغاضبة هي «سياسات
ً
جنسية» ،عنوان كتابها األكثر شهرة .جاء مؤلفها الراديكالي ،مصقوال بمرجعيات أدبية وثقافية جعلت منه دراسة منهجية رائدة في النقد األدبي النسوي ،استطاعت طمر
النقص الفلسفي الذي كانت ال تزال تفتقر إليه الحركة النسوية حينها .نبشت ميليت تجسيدات الفعل الجنسي في األدب لدى بعض الكتاب الذكور مثل هنري ميلر ونورمان مايلر،
ّ
ود.ه لورانس التي تنضح باالستعباد للمرأة .الظروف التي تحكم مشاركة املرأة في املمارسة الجنسية ،شكلت إحدى أهم إشكاليات الكتاب بوصفها أداة أساسية بيد السلطة
األبوية في األدب .منح الكتاب ميليت لقب «ماو تسي تونغ الحركة النسوية» ،إال أن الخجل وامليل إلى التخفي ،بقيا يرافقانها حتى آخر حياتها .كتابها «طيران» ( )1974كشف عن
شهرتها املفاجئة بالتزامن مع صدور «سياسات جنسية» .كذلك ،وظفت تجاربها الشخصية األخرى سياسيًا ،حيث تناولت ميولها الجنسية في «سيتا» ( ،)1977ومآزقها النفسية
في  The Loony Bin Tripعام  ،1990وصارت عالقتها بأمها موضوعًا لكتاب  Mother Milletعام .2001
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كلمات

ّ
م أنني لن أستطيع أن أغادر هذا القفص ،حتى
«أفكر في األمر ،وفي الوقت نفسه ،أعل 
لو سمح لي الحارس بالذهاب ،فقد فقدت القدرة على الطيران بعيدًا» .بمثل هذه الضربة
ّ
والتمرد والسخط .وليمة شعرية دسمة
المباغتة ،تختزل فروغ فرخزاد ( )1966 -1934سيرتها في العصيان
تضعنا في مهب أحاسيس مضطربة لفرط جسارتها في اقتحام حقول األلغام ،غير عابئة بفضيلة الحشمة
الكاذبة .هذه شاعرة استثنائية لطالما عملت على «ترويض الحواس» وتصعيد أحوال الشهوة إلى طاقتها
حقبة وأخرى ببزوغ نيزك شعري ملتهب ،سينطفئ باكرًا
القصوى ،من دون مراوغة .كأننا على موعد بين
ٍ
بسبب اإلسراف في الوجع واأللم والوحدة .نيزك على هيئة جملة اعتراضية تخلخل المعجم الشعري ،وتنسف
أسوار األوزان والقوافي ،نحو ّبرية مكشوفة ال تحجبها ستائر البالغة .هذه سيلفيا بالث أخرى« ،انتحرت» بحادثة
سير في طهران .على األرجح بسبب شرودها خالل قيادتها السيارة نحو ّ
مجرة أخرى أقل عذابًا ،لتصطدم بجدار
ّ
حقيقي هذه ّ
مبكر من هذا الطراز ،لن نستغرب ّ
الحمى الشعرية التي عاشتها ببسالة بوصفها
المرة .بموت
سيرة موازية لحياتها الملتهبة إلى آخر حدود االمتصاص ،وإذا بها تترك ندبة ضخمة في تاريخ الشعر الفارسي

ملف

حسية ّ
الخيام ،ولكن من ضفة أخرى مضادة ،متلمسة مفردات ّ
بما يعادل ميراث حافظ الشيرازي أو عمر ّ
فجة
وشهوانية في وصف أحوالها ومكابداتها وأشواقها «في الظل ال تنمو الشجيرة أبدًا» تقول .زيجة فاشلة،
وطالق ،أديا إلى طردها من منزل ذويها ،إذ اعتبر والدها الكولونيل أن طالقها يقع في باب العار .لكن ماذا
تفعل شاعرة ّ
حساسة مثلها حين تجد نفسها محاصرة تحت ضغط األعراف الصارمة؟ ببساطة انتهت إلى
ّ
مصح عقلي .جنون؟ ليكن ،فالشعر في نهاية المطاف هو نوع من الجنون والالعقالنية .هكذا وجدت
ًّ
حل مالئمًا في مقاومة هذا الحصار الخانق ،بالسفر إلى روما ،ثم إلى ميونخ في رحلة طويلة .وإذا بشعرها
يذهب إلى بوصلة أخرى ،باتكائها على ثيمات جديدة تتمحور حول العزلة في المقام األول ،العزلة التي
تتناسل بطبقات من الحزن والوحدة والجدران العالية بمرايا متشظية تنطوي على اضطرابات روحية .تصف
تسميه «التخبط السريع اليائس للذراعين والقدمين ،وشهقات النفس األخيرة قبل االنعتاق».
تلك الفترة بما ّ
ّ
االنعتاق هنا يتمثل بتعرفها على الكاتب والسينمائي إبراهيم كلستان ،ثم عشقها له ،وإذا بهذه العالقة
العاصفة تتخذ هيئة المالذ الحميم بعد انكساراتها الحياتية المتالحقة .ها هي نافذة في الجدار تنفتح على

أعمالها الكاملة عن داري «المدى» و «المتوسط»

فروغ فرخزاد ...ندبة في جسد الشعر
بيان إلعادة ترتيب الحياة
مريم العطار *
ٌ
لقاء ُم ٌّر

ستضرب ّبل َ
ُ
األمل
ور
في النهايةِ ..
ِ
ُ
وينكسر
على األرض
ّ ً
ِ ُ
ٌ
أبدية
القلب نارًا
في
تشعل
مغرور..
ُّ ِ
ُ َ
موحش!
لقاء
للويل ..أي ٍ
َّألقيتك ..يا َ ِ
َ ٍ
َ
الوعد الذي جمعنا
إنك تنسى ذلك
ُ
ُ
للويلّ ..أية رؤيةٍ !
رأيت َك ..يا
ِ
َ
ال نظرة
َ
شفاه
ال
ال َ
أنفاس
شرر
ٍ
َ
َ
ال رغبة ..وال عناق
حب هذا الذي في قلبك!َ
ُّ
أي ٍّ
ِ
ُ ْ
منه؟ُ
جنيت
ْ
وما ُ ّ
البحث عن َك
وفي
ي
من
تهرب
ِ
َ
أسعى دون جدوى
ًّ
َ
امللتهبتان
شفتاي
مرة أخرى..
ِ
ُ
ْ
ْ َ
تبحث عن ُ شفتيك ّ
َ
ـاتــهِ يــروي حديث
قلبي ينبض وبــدقـ ِ
ِّ
الحب ْ ّ َ
ْ
منكَ
ُ
القدر لو فرقني
َ
ُّ
العقدة ِم َن القدر ..ال َ
بأس
سأفك
ِّ ِ
ْ
أخشى ِمن هذا
الحب في النهايةِ
ُّ
التراب
يجرني إلى
ِ
ٌ
الذكريات
بركود
صمتي مليء ُ ِ
ِ
شعري َ
شعلة مشاعري
ِ
هو ّ
ً
ُ
َ
َ
ُّ
خلقت مني شاعرة أيها الرجل
أنت
ّ
الحب َ
ُّ
كالشراب
أمام َك تجلى
ِ
َّ
ثم اختفى
َ
حني َ
أدرك وقوعي في الحبِّ
َ
املاء
صار
كالنقش على ِ
ِ
َ
ومات ْ
القلب األماني
في
ت
ُ
ْ
شفتي َك ِ ُّ
الروح
يدب في
تقبيل
ِ
ُ
رأيت َك ويا لتلكَ
الرؤيةِ
َ
َ
ٌ
ما كان هناك صدر ألغفو عليهِ
َ
َ
وال ُحضن
ألبكي فيهِ
ُ
ُ
وأغبطكَ
وألعن هذا الحبَّ
ألعن َك
ُ ّ
َ
األمل
في النهايةِ ستضرب بلور
ِ
ُ
وسينكسر
على األرض
ّ ً
ِ ُ
ٌ
القلب نارًا أبدية
في
تشعل
مغرور..
ّ ِ
من املجموعة الشعرية األولى (األسيرة
ـ ـ )1953

ُ
اإلجابة

ُ
يضحك ُّ
القمر
الرب على وجهِ
ِ
َ َّ
ْ
ْ
رغم أننا لم نلتفت إلى ضفاف
رحمتهِ
ِ
َّ
َِ
َ
ل ـكــن ـنــا ك ــال ــزا َه ــدي ــن امل ــذن ـب ــن الــذيــن
ُ
يرتدون ِ َ
الخرق َ
ْ
ْ
النبيذ بعيدًا عن
نحتس
لم
عيون اللهِ
ِ
ِ
َ
َ
ْ
ـوب -
ولـ ــم ن ـكـ ِـو جـبـيــنـنــا  -فـ ــرط ال ــذن ـ ِ
بالسواد
ُ َِ
الرياء
ة
صال
في
السجود
ن
أفضل ِم
ِ
ِ
ِ َ
ْ
لم نذكر َ
ْ
شفتينا
اسم اللهِ بني
ِ
َ
ونخدع العالم بذكر اسمهِ
ْ ِْ
ُ ْ ِ ٌ َ
الجموع
بني
نعد نحزن لو شيخ
ُِ
لم َ
ـوهـنــا  -وه ـ َـو م ـســرور -
أغـلــق فــي ّوجـ ِ
َ
أبواب الجنةِ
ُ
َ
َ
ُ
هـ َـو سـيـفـتــح ..ه ــو ..ذل ــك ال ــذي يلطف
ْ
بنا ِمن َ ِ
صفائهِ َ
َّ
َ
الحزن
وجودنا ِمن
كأن ُه خلق ُطينة
ِْ
ِْ ْ
ْ
الـ ـع ــاصـ ـف َــة ل ـ ــم تـ ــأخـ ــذ ِم ـ ـ ــن ش ـف ـتــي ـنــا
االبتسامة
َّ
ٌ
َ
ُ
البحار
وسط
نجلس
جبال
كأننا
ِ
ُ
َّ
َ
جوهر الحقيقةِ ..
وألن الصدر مكان
ِ

أمام أمواج األحداث َ
جلسنا َ
ْ
وحدنا
ِ
َِ
ُ
ُ
ْ
ـات
ن ـح ــن ..ن ـحــن ال ــذي ــن سـمــعـنــا طـعـنـ ِ
َ
الزاهدين
ْ
ُ
ُ
نحن..نحن الذين شققنا َ
ثياب التقوى
ِّ
َّ
َ
ـاب  -غـيـ َـر الـغــش
ألن تـحــت ه ـ ِ
ـذه الـثـيـ ِ
والكذب
َ
ِ ْ
ْ
لم َنر ِمن هؤالء العابرين شيئًا
ُ
ُ
قلوبنا
هذه النيران التي تشتعل في ِ

ْ
الشيخ
كانت
ْلو
ِ
بقلب ُهذا َ ِ
ُ
َ
َ
ملــا ق ــال لنا نـحــن الــذيــن نحترق فــرط
ِّ
ِالحب
َّشرر
َ
إننا مذنبون..
َ
َ
ْ
آذان
دعـ ُـهـ ْـم
يطعنون ِّويهمسون فــي ِ
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ْ
بعض ِهم حكاية حبنا
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لم ِ ْ
يمت أبدًا َ
ْ
قلب ُه ِمن
ذلك الذي اشتعل
الحبِّ
ُ
ّ
العالم مخل ٌد عنواننا.
في صحيفةِ
ّ ِ
الشعرية الثانية (الجدار – )1957
من املجموعة

تمر ُد ِّ
ّ
الرب

َ ً
ُ
ْلو ُ
لناديت املالئكة ليال
كنت إلهًا
ّ
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ِ
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الغصن
ِ

في منتصف الليل َ
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ستائر
وراء
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ِ
ِ
ِ
ُ
ستحركُ
العالمَ
ّ
غضبي
قبضة
ُ
َ
َ
ـام ِم ــن
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ـ
ـ
ـ
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ِ
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املفتوحةِ
َ
ْ
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آالف ِم ــن
ـ
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ـ
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ق
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ـن
ـ
ـ
ع
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ـدام ٍ
ِ
املحمومات
الفتيات
ِ
ُّ ِ
لتزأر الريحُ
َ
َ
الدخان
ستائر
أمزق
ِ
ً
ُ
ُ
أحضان
النار ثملة في
وترقص فتاة
ِ
ِ
الغابات
ُِ ْ
الليل
في
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م
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ِ
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َِ
َِ ْ
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حــتــى ي
ٍ
نومهِ
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ٌ
ِ ٌ َ
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ـ
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ف
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ـ
ه
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ـن
ـ
م
متعبة
ِ
ٍ
ِ
رطب
ٍ
ُ
الليل يسقط
مستنقع
قلب
ِ
في ِ
ِ

َ
ُ
ـدوء ف ـ ــوق الـنـهـ ِـر
ـاح بـ ـه ـ ٍ
وأق ـ ـ ــول ل ـل ــري ـ ِ
امللتهب:
َ
ُ
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ً
بهجة مباغتة لم تعشها قبال (أفرج إبراهيم كلستان عن رسائلهما المتبادلة أخيرًا) .بتدبير من هذه العالقة،
اتجهت الشاعرة المحبطة إلى السينما مخرجة وممثلة ،وكان فيلم ّ«المنزل أسود» الذي رصدت فيه أحوال
بهذا السينمائي ثم فراقهم ُا ،ترك
مستعمرة للجذام في تبريز ،خطوة الفتة في السينما
التسجيلية .تعلقها ُ
ُ
ندوبًا عميقة في حياتها وشعرها ّ«لم ُتهبني قلبك ،عندما كنت كالنار /أحترق عطشًا إلى جسدك .كنت في
مدرسة أحالم كوكب الزهرة ،قد تعلمت فنون الجاذبية والفتنة» تقول .رغم ذلك ًلم تنكسر ،فقد واجهت
الصعاب واإلشاعات بجسارة وأسى «الطريق بلغ نهايته ،وقد وصلت من الدرب ّ
مشعثة ّ
مغبرة /عطشى والدرب
محيطها المغلق،
لم يوصلني إلى النبع .واأسفاه كانت مدينتي قبرًا آلمالي» .كأنها هي األخرى مصابة بجذام ّ
بمذاق وحشي برنين لغوي متوتر ،مفترقة عن
فعالجته بالكتابة ،عتبة وراء أخرى راكمت معجمًا لألشواق
ٍ
مجايليها بقوة النبرة واستنفار الحواس ،والنظرة المغايرة .تكمن أهمية شعر فروغ فرخزاد إذًا ،باتكائها على
الخبرة الشخصية ،أو ما يسميه أرشيبالد مكليش «شعر التجربة» ،ذلك الذي تنشئه الحواس واالنفعاالت الداخلية
والرغبة بالطيران خارج قفص األعراف «قلبي يشتاق إليك في غرفتي ويحتاجك عند ساعات العصر المثقلة

ّ َ
ّ
وسأقبلك؟» .هذا المقطع من إحدى رسائلها إلى
بالحر والخدر ،عند تلك الغفوات الصيفية ...أحقًا سأراك ثانية
إبراهيم كلستان ،نموذج على ذلك التماهي بين اضطرابات العيش وتحريرها في الكتابة ،فهي تردم المسافة
تمامًا ما بين صبواتها الشخصية وشعرها ،أو تناوب الغريزة ووعي الذات كما في كتابها األخير «لنؤمن ببداية
ُ
بجناح
فصل البرد» ( .)1967قصائد نافرة جمعت بعد رحيلها المفجع ،أقرب ما تكون إلى خفقة طائر ٍ
مكسور« :الريح تعصف في الشارع ،منذرة ببدء الخراب .أشعر بالبرد ،ويبدو أنني لن أعرف الدفء مجددًا .أشعر
بالبرد وأعرف أن ما من شيء سيبقى سوى بضع نقاط من الدم» .هذا الوضوح في مواجهة مصيرها وضع
نصوصها في شباك اليأس والفقدان .صدور أعمالها الكاملة بلغة الضاد بترجمتين («دار المدى» ،ترجمة مريم
ّ
العطار ـ و«دار المتوسط» ،ترجمة محمد أمين الكرخي) ،فرصة ثمينة ّ
لتلمس تلك النتوءات النافرة في شعرها
ّ
وسيرتها وتمردها ،وإلى تلك التقاطعات الصريحة مع نصوصها لدى ساللة من الشاعرات العربيات في ما يخص
قصيدة الجسد ،أو كتابة العصيان ،وكأنها لم تغب يومًا.
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الحنون
الرب
ألقي
حتى
ِ
َ
ّ
البيت؟
سطح
الذي يتمشى فوق
ِ
ِ
ُ َّ
َ
الوقت ْ
قد مضى
أشعر أن
َ
ُ َّ
ْ
أوراق
أشعر أن (اللحظة) نصيبي ِمن
ِ
التاريخ
ٌ
َ
ٌ َ
ِ َّ
أشـعـ ُـر أن الـطــاولــة مسافة كــاذبــة بني
جديلتي َ
الحزين
الغريب
ويد ْي هذا
ِ
ِ
ْ
قل لي شيئًا..
َ
ُ َ
جسد ِه..
حنان
ِ
الذي يمنح ُك ْ
َ
ـور
مـ ـ ـ ــاذا ي ـ ــر ّي ـ ــد م ـ ــن ـ ــك س ـ ـ ــوى الـ ـشـ ـع ـ ِ
بالحيا ِة ملر ٍة واحد ٍة؟
ْ
قل لي شيئًا..
مأمن النافذ ِة..
أنا في
ٌ
ارتباط ِ َ
الشمس
مع
لي
ّ ِ
ْ
(فلنؤمن
الشعرية الخامسة
من املجموعة
البارد )1974 -
املوسم
بطليع ِة
ِ
ِ
* شاعرة ومترجمة ـ ـ من كتاب «األعمال الشعرية
الكاملة /فروغ فرخزاد»  -دار املدى ـ ـ 2017

خليل صويلح

قصيدتها األخيرة
دونتها في ثنايا األيام
جمال حيدر
لنبدأ من النهاية .نهار االثنني  14شباط (فبراير)
رح ـلــت فـ ــروغ ف ــرخ ــزاد إث ــر حـ ــادث س ـيــر خــال
قيادة سيارتها على تقاطع طرق في مرودشت
شـمــالــي ط ـهــران .انـحــرفــت الـسـيــارة واصـطــدمــت
بـجــدار ،وتوفيت على الـفــور متأثرة بـجــروح في
رأسها قبل وصولها إلى املستشفى .وفي اليوم
التالي ،نشرت عائلتها نعيًا مقتضبًا في صحف
ط ـهــران .وفــي الـيــوم ال ــذي ت ــاه ،غـطــت الصحافة
اإليرانية بنحو الفت مراسم تشييعها ودفنها في
مقبرة «ظهير الدولة» بمشاركة شعبية متميزة.
ً
استهلت فــروغ فــرخــزاد ( )1935 - 1967فصال
م ـغــاي ـرًا ف ــي م ـســار الـشـعــر ال ـفــارســي املـعــاصــر.
يمكن اعـتـبــارهــا الـشــاعــرة األول ــى الـتــي أفصحت
عــن مـشــاعــرهــا األن ـثــويــة بـصــراحــة مــوشــاة بألم
ودهـشــة .استطاعت في مسار حياة قصيرة أن
تعلن احتجاجها ضد كل ما يسيء إلى اإلنسان
في فترة زمنية امتدت ما بعد مصدق ومــا قبل
ال ـثــورة .هــذه املـشــاركــة ستقتصر على تجاربها
ال ـس ـي ـن ـمــائ ـيــة وامل ـس ــرح ـي ــة ك ـم ـن ـت ـجــة وم ـخــرجــة
وممثلة.
قبل اللقاء مع إبراهيم كلستان ،املخرج واألديب
والسياسي اليساري ،كانت فروغ في بحث دؤوب
عن فرصة عمل .ومــع تواصل الـلـقــاءات ،منحها
كلستان فرصة عمل كمساعدة له في االستوديو
الــذي يمتلكه .ترسخت عالقتهما ليتحوال تاليًا
إلـ ــى ع ــاش ـق ــن ،مـسـتـلـهـمــة ال ــدع ــم وال ـخ ـب ــرة من
ً
كلستان املـتــزوج أصــا بقريبته .لــذا رافقت تلك
ال ـع ــاق ــة سـلـسـلــة م ــن اإلحـ ـب ــاط ــات ف ــي مجتمع
شرقي تحده الكثير من القيم والتقاليد املتوارثة.
ي ـق ــرر كـلـسـتــان ع ــام  1959إرس ـ ــال فـ ــروغ إلــى
بريطانيا بغرض دراسة إنتاج األفالم ،إلى جانب
تعلم اللغة اإلنكليزية .مــع عــودتـهــا ،تـقــرر إنتاج
فيلمها األول «حريق» الذي يعرض حكاية الحريق
الــذي انــدلــع قبل عــام فــي بئر نفط قــرب األحــواز.
ويبرز الفيلم الصراع املحتدم بني اإلنسان والسنة
اللهب .صور الفيلم شقيق كلستان .شهور قليلة
تمضي لتنتج فــروغ فيلمني وثائقيني :األول عن
ظــاهــرة ال ـغــزل اإلي ــران ــي ،واآلخـ ــر ب ـع ـنــوان «مـيــاه
وحر» الذي يصور بيئة عبادان الجنوبية.
في صيف عام  ،1961أسهمت فروغ في إنتاج فيلم
«البحر» حيث لعبت دورًا ثانويًا ضمن أحداثه.
لكن الفيلم واجه صعوبات ّ
جمة عرقلت إنجازه.
وفي خريف العام التالي ،تسافر إلى تبريز برفقة
مجموعة تقنيني من استوديو كلستان .وخالل
األيام الـ  ،12أنجزوا الفيلم الوثائقي «املنزل أسود»
عن مستعمرة جذام قصية ومنبوذة .شكلت تلك
ً
التجربة منعطفًا متميزًا استمر طويال في حياة
ال ـشــاعــرة .إذ تبنت صبيًا مــن والــديــه املصابني
واملوجودين في املستعمرة .انتقل معها الصبي
إلــى طـهــران وعــاش معها لغاية رحيلها لتتكفل
ّ
والدتها برعايته .مثلت تجربة التبني بالنسبة
ً
إلـيـهــا م ـع ــادال مــوضــوعـيــا ألم ــوم ــة ضــائـعــة إثــر
افتقاد طفلها الذي تكفلت بتربيته عائلة طليقها.
أشـ ــرف كـلـسـتــان ع ـلــى تــول ـيــف الـفـيـلــم وتـحــديــد
شكله األخير ،مشددًا في حوارات صحفية على
أن فــروغ استطاعت أن تجد نهجها الخاص في
السينما :فكرًا ورؤية مثلما فعلت مع الشعر منذ
س ـنــوات ع ــدة .أطـلـقــت ف ــروغ فــي الـفـيـلــم صرخة
واضحة املعالم ضد املجتمع اإليراني الذي تحاول

الـحــداثــة املصطنعة تجويف جــوهــره .استقبلت
األوســاط الثقافية اإليرانية الفيلم باهتمام الفت،
واحتفت كلية الطب في جامعة طهران بعرضه
األول .حضر العرض كل من كلستان وزوجته
وف ــروغ .ومــع نهاية الـعــرض ،طلب منهم التوجه
نحو املقاعد الخاصة بكبار الضيوف ،حيث كانت
الشقيقة التوأم للشاه أشرف بهلوي وزوجته فرح
ديب ،تجلسان .لكنهم أصروا على عدم الذهاب.
وفي نهاية املطاف ،رضخوا لألمر .ألقوا التحية
وعـ ــادوا مـســرعــن ،إذ كــانــت كــل مــن الضيفتني
غارقتني بالدموع.
في العام الذي يليه ،أنتجت فرخزاد فيلمًا وثائقيًا
ل ـص ـح ـي ـفــة «كـ ـيـ ـه ــان» تـ ـن ــاول ط ـب ــاع ــة الـصـحــف
وتــوزيـعـهــا فــي ظ ــال أع ــوام فــاصـلــة شـهــد فيها
املجتمع اإليراني انقسامات حادة حول دور الدين
في الحياة العامة.
في عامها األخير ،تميزت فرخزاد بنشاط مكثف.
كأنها على علم بمنيتها املقبلة على عجل .في
الــربــع األول مــن عــام  ،1966ســافــرت مـجــددًا إلى
بريطانيا لدراسة اإلخــراج بتمويل من استوديو
كلستان .وانتقلت بعدها إلى إيطاليا للمشاركة
في ورشــة عاملية لكتابة السيناريو .ومــن هناك
كتبت إلى كلستان رسالة تترجم فيها مشاعر
ال ــوح ــدة ال ـتــي تـعـتــريـهــا .رغ ــم ك ــل الـبـشــر الــذيــن
يحيطون بها «أشـعــر بالوحدة إلــى الــدرجــة التي
يتهيأ لي أن حلقي سينفجر من األسى».
ولـ ـع ــل ت ــرج ـم ــة وإع ـ ـ ـ ــداد م ـس ــرح ـي ــة «ال ـق ــدي ـس ــة
جـ ــانـ ــدارك» لـ ـج ــورج ب ــرن ــارد شـ ــو ٬والـتـحـضـيــر
لتجسيد دور البطولة فيها ،كان من أهم مشاريع
الـشــاعــرة مطلع ع ــام  .1967وي ـبــدو أن املـشــروع
بنسخته الفارسية ٬كان يمثل مجابهة ساخنة مع
نظام الشاه ونقدًا الذعًا للمؤسسة الدينية .غير
أنها رحلت قبل تحقيق تلك األمنية.
قبيل وفاتها بأسابيع ،كتبت في إحدى رسائلها:
«كم أنا فرحة بعدما أصبح شعري أبيض ٬وعلى
جبهتي ظهرت تجعيدتان كبيرتان .لم أعد حاملة.
قاربت الثانية والثالثني من العمر .رميت كل هذه
األعوام ورائي باملقابل ووجدت ذاتي».
خ ــال ن ـهــارهــا األخ ـي ــر ،زارت ف ــرخ ــزاد والــدتـهــا
ودار حديث بينهما وصفته الشاعرة في رسالة
لها بــأنــه الـحــديــث األجـمــل بــن ابـنــة ووالــدتـهــا .ثم
توجهت إلــى االس ـتــوديــو ،وطـلــب منها كلستان
إح ـضــار شــريــط سـيـنـمــائــي مــن مــوقــع تصوير
قريب .وفي طريق العودة ،وقع الحادث املأساوي
الذي شابه الكثير من املالبسات .إذ حذفت الكثير
من التفاصيل في تقرير الحادث وسبب الوفاة
واملسؤولية القانونية ،وتقرير الطبيب الشرعي
وإهمال إفادة الشهود.
وثـمــة أخـبــار تسربت بعد رحيلها مفادها أنها
خرجت من االستوديو في حالة غضب إثر حوار
حاد مع كلستان بعدما أخبرته أنها وجــدت في
الفن رفيقًا لحياتها.
دفنت فــروغ في مقبرة «ظهير الــدولــة» بإشراف
ك ـل ـس ـتــان ب ــال ـق ــرب م ــن ق ـب ــر والـ ــدتـ ــه ،وج ـه ــز لــه
ولزوجته قبرًا إلى جانبها ،واستقبل املعزين في
منزله في محاولة لتعويض خسارتها وفاجعة
رحيلها.
غــادرت فــروغ فــرخــزاد الحياة لتترك لنا كل هذا
اإلرث املتخم بالريادة واإللهام والنزعة اإلنسانية
ب ـعــدمــا ّدون ـ ــت ح ـيــات ـهــا م ـث ـل ـمــا ت ـ ـ ّ
ـدون قـصـيــدة
وأودعتها في ثنايا األيام التي ستأتي.

4

السبت  9أيلول  2017العدد 3270

كلمات

ترجمة

صفحات اإلبداع من تنسيق:
أحالم الطاهر

أشباه البشر
َقصة
دي ّجدا
ن ِ
طيفي ()1

هكذا كانت البداية.
ثـ ـ َّـم قـ ــال ال ـ ـلـ ـ ُـه« :ل ـ َـن ـ ْـص ـ َـن ــع اإلن ـ ـسـ ـ َ
ـان عـلــى
ِ
ِ
صور ِتنا ،كمثا ِلنا»
(سفر التكوين .)26 ،1

ترجمة
نوفل
ّنيوف

وه ـ ـكـ ــذا ك ـ ـ ــان .إذ راح اإلن ـ ـسـ ــان يـعـيــش
ُ
وي ـت ـكــاثــر ،يـنـقــل ُ
األب الب ـن ــه ،واألس ـ ــاف
َّ َ
ألحفادهم تلك الـ َ
َ
ـروح امللتهبة ،ذلك النفس
ّ
اإللهي.
َّ
وظل البحث عن الله موجودًا فيه إلى األبد،
َ ُْ
في اإلقرار وفي اإلنكار ،ولم يخب فيه روح
الله إلى أبد اآلبدين.
َ
ُ
لقد ُو ِلد
اإلبداع.
طريق
اإلنسان
كان طريق
ً
ُ
ألجله ،وكانت غاية حياته فيه ،ونيابة عن
ّ
استمر يبدع العالم.
روح الله
َّ ً
الله« :ل ُت ْخرج ُ
«ثم َأ َم َر ُ
َّ
حية،
كائنات
األرض
ِ
ٍ
ِ
ِ
ُ ً
َ
َ
َ
َ
َ
بهائم وزواحــف
نسهاِ ،مـ ْـن
ج
ب
س
ح
ـا
كـ
ْ ِ ِ
َ
ُ
ألنواعها».
قًا
ف
و
حوش
وو
ِ
ٍ
(سفر التكوين .)24 ،1
وهكذا كان.
واختلج جـسـ ُـد األرض الــرطـ ُـب الــذي
لم يكن قد َّ
تجمد بعد ،وتململت فيه
ّ
رغـبــة الحياة على شكل دوارات ()2
ٌ
هي نقاط متحركة ،وامضة.
ُ
ّ
َ
وم ــأت ال ـ ـ ـ ــدوارات ال ـب ـحــار واألن ـهــار
َّ
وكـ ــل م ـي ــاه األرض ،وراح ـ ــت تبحث
عن طريقة الكتساب الحياة وتثبيت
القدم فيها.

حلقيات ،وإلى ّ
ّ
علقيات،
وتحولت إلى
إل ــى تـســاعـيــات األعـ ــن لـهــا شـ ــواربُ
ٌ
ٌ
ََ
راعـشــة مرهفة تشعر بأصغر نفس
من أنفاس املوت.
ّ
وبرمائيات،
ثم انقلبت إلى حشرات،
وبنهم
وراحت تزحف نحو الشاطئ،
ٍ
َّ
الغشائية،
تتلمس األرض بأرجلها َ
وتلصق بها صــدرهــا املـحــرشــف .ثم
ع ــادت مــن جــديــد تبحث عــن الحياة
ّ
وتتملكها.
بـعـضـهــا أط ـل ـ ٌـق أج ـن ـح ـتــه وط ـ ــار في
ال ـه ــواء ،وب ـعــض منها مـضــى زاحـفــا
َّ
عـلــى األرض ،فـيـمــا تـصــلــب الـعـمــود
َّ
واستقر
الفقري عند بعضها اآلخــر
على أرجله.
وشـ ــرع الـجـمـيــع يـتــأقـلــم ،وي ـص ــارع،
ويعيش.
وبعد عصور طويلة من العمل ،كانت
َّ
َّأو ُل حشرة َّ
طورت نفسها قد اتخذت
شكل كــائــن شـبــهِ بـشــري .فــذهــب هذا
ال ـك ــائ ــن إلـ ــى الـ ـن ــاس وع ـ ــاش مـعـهــم.
َ
لـقــد أح ـ َّـس أن ــه لــن يستطيع الـحـيــاة
ُ
بعد مــن غير اإلن ـســان ،وأن اإلنسان
سيقوده خلفه إلى مملكة الروح التي
لم يكن لشبيه البشر من سبيل إلى
بلوغها .كــان ذلــك يرضيه ويمنحه
ال ـح ـيــاة .ول ــم يحتفظ أش ـبــاه البشر
بتلك الشوارب املرهفة السابقة ،غير
أنهم احتفظوا بالرهافة.

¶¶¶
اخـ ـتـ ـل ــط الـ ـ ـن ـ ــاس بـ ــأش ـ ـبـ ــاه الـ ـبـ ـش ــر.
وت ـ ـ ـ ـ ــزاوج ال ـ ـطـ ــرفـ ــان ف ـي ـم ــا بـيـنـهـمــا
ُ
ً
صادف
وأنجبوا أطفاال .فكثيرًا ما ت ِ
بــن أف ــراد أســرة واح ــدة َمــن هــم بشرٌ
صـغـ ٌـارَ ،
ٌ
صغار
بشر
ومــن هم أشباه
ٍ
ُّ
أيضًاُ .
وي َعد هؤالء وأولئك إخوة.
ـات م ــن الـبـشــر
غ ـي ــر أن هـ ـن ــاك عـ ــائـ ـ ٍ
األق ـح ــاح ،وأخ ــرى مــن أش ـبــاه البشر
األقحاح.
وه ــؤالء األخ ـي ــرون هــم األك ـثــر ع ــددًا،
ألن أشباه البشر حافظوا على سرعة
الـتـكــاثــر مـنــذ ّأيـ ــام حـقـبــة الـعـلـقـ ّـيــات
ّ
الـتـســاعـيــة األع ـ ــن .وم ــا زال ـ ــوا حــتــى
ّ
اليوم يتحكمون بالحياة عن طريق
عددهم وشدة رغبتهم بالحياة.
¶¶¶
يـنـقـســم أش ـب ــاه ال ـب ـشــر إلـ ــى نــوعــن:
أشـ ـب ــاه ال ـب ـشــر م ــن ال ــدرج ــة الـعـلـيــا،
وأشباه البشر من الدرجة الدنيا.
األول ْ
وقد حقق النوع َّ
قدرًا كبيرًا من
النجاح بالتآلف مع الحياة الروحية
وم ـح ــاك ــا ِة مـخـتـلــف تـجـلـيــات العقل
البشري ،ما جعلهم يبدون في نظر
ك ـث ـيــريــن م ــن امل ــراق ـب ــن الـسـطـحـيــن
وعباقرة.
أناسًا أذكياء
ِّ
إال أن اإلب ـ ـ ــداع م ـت ـع ــذر ع ـلــى أش ـبــاه
ال ـب ـشــر ألن ـه ــم ي ـف ـت ـقــرون إلـ ــى امل ـبــدأ
الـعـظـيــم .هـنــا يكمن عــذابـهــم األكـبــر.
إنـ ـه ــم يـ ـط ـ ِّـوق ــون ال ـح ـي ــاة بــأرج ـل ـهــم
وأجـ ـنـ ـحـ ـتـ ـه ــم ،وأي ـ ــدي ـ ـه ـ ــم ،وبـ ـنـ ـه ـ ٍـم
ّ
ّ
ويمتصونها ،ولكنهم ال
يتلمسونها
يستطيعون اإلبداع.
ّ
إن ـه ــم ي ـح ـ ّـب ــون كـ ــل م ــا ه ــو إب ــداع ــي،
ٌ
ويحيط بــاســم كــل نــابـغــةٍ إكـلـيــل من
أسماء أشباه البشر.
يـ ـخ ــرج مـ ــن ب ـي ـن ـه ّــم ب ـب ـل ــوغ ــراف ـي ــون
مـ ـ ــده ـ ـ ـشـ ـ ــون ،ونـ ـ ـ ــقـ ـ ـ ــاد مـ ـخـ ـلـ ـص ــون،
ّ
وكت ُ
اب سيرة،
ومحاسبون متفانون
ّ
ونظامون ( )3بارعون.
ّ
وبشبق
إنهم يحبون إبداع اآلخرين،
ٍ
ّ
يتمسحون بهذا اإلبداع.
ّ
يحبون نسخ قصائد شــاعــر ،كتابة

نـعــي فيلسوف يـعــرفــونــه ،أو مــا هو
ِ
ِّ
أكـثــر إبهاجًا بـعــد ،كتابة مذكراتهم
َّ
ـان م ــوه ــوب
ال ـش ـخ ـص ــي ــة عـ ــن إنـ ـ ـس ـ ـ ٍ
يمكنهم أن يكتبوا فيها «نحن» ،وأن
يقرنوا اسمهم باسم ذلك العبقري.
ّ
ِّ
إنها لذة فرحة خنفساء تفكر بمالك:
«إننا نطير!».
في ّ
املدة األخيرة ،شرعت تظهر ٌ
كتب
غريبة ،ومرعبة.
يقرؤونها ،ويثنون عليها ،ولكنهم
َّ
َّ
يتعجبون .إن فيها كل شيء .أصالة
الـفـكــر الـخــارجـيــة ،وشـكــل الــديـبــاجــة
الباهر .وتظهر في القصائد جميع
مالمح االنتماء إلى املدرسة الرائجة.
غ ـ ـيـ ــر أن شـ ـيـ ـئ ــا م ـ ــا يـ ـنـ ـق ــص هـ ــذه
القصائد.
أي ــن هــي املـشـكـلــة؟ أول ـئــك هــم أشـبــاه
الـبـشــر الــذيــن رك ـبــوا مــوجــة الـحــركــة
الجديدة ّ
يتدربون.
¶¶¶
ُّ
أشباه البشر من الدرجة الدنيا أقل
حساسية.
إنـ ـه ــم م ــا زال ـ ـ ــوا ي ـت ـلـ ّـم ـســون الـ ـت ــراب
وي ـت ـكــاثــرون ،وب ـعــددهــم يـسـيـطــرون
على الحياة.
ّ
ه ـ ْـم يـحـ ّـبــون كـ ْـســب األش ـي ــاء ،وشــتــى
َ
ال ِقطع املحسوسة القاسية والنقود.
َ
هم ال يخزنون األموال عن وعي ،مثل
ٍ
بعناد
إنسان راغب بالسلطة ،وإنما
ٍ
ٍ
وبالدةَ ،وفقًا لغريزة امتالك األشياء.
وهـ ــم ي ــأك ـل ــون ك ـث ـي ـرًا ،وي ـت ـعــام ـلــون
بـجـ ّـد ّيــة كبيرة مــع مختلف مسارات
الـ ـحـ ـي ــاة .وإذا م ــا ق ـل ــت ذات م ـســاء
فـ ــي مـ ـك ــان مـ ــا بـ ــن الـ ـ ـن ـ ــاس« :إن ـن ــي
ْ
اليوم لم أتـنــاول غدائي بـعـ ُـد» ،رأيت
كـيــف يستدير جميع أش ـبــاه البشر
برؤوسهم نحوك.

¶¶¶
شـبـيـ ُـه الـبـشــر يـحـ ُّـب الـعـمــل .فالعمل
غريزة فيه .وبالعمل وحده يستطيع
الحفاظ على وجــوده البشري ،وهو
نـفـســه يـعـمــل وي ــرغ ــم اآلخ ــري ــن على
مساعدته.
ً
ً
إن فكرة إبداعية واحدة تبرق لحظة
رأس ع ـب ـق ــري ت ـن ـق ــل ال ـب ـشــريــة
فـ ــي
ِ
بـضـعــة قـ ــرون إل ــى األم ـ ــام ع ـلــى تلك
َّ
يتوجب على
الطريق العمالقة التي

بأرجل
أشباه البشر أن يتقدموا فيها
ٍ
َ
غ ـشــائ ـيــة ،وأج ـن ـح ــةٍ ثـقـيـلــة ،وت ـل ـ ِّـوي
وجهد ال نهاية له .إال أنهم
العلقيات،
ٍ
طريق واحدة وراء
في
يسيرون
دائمًا
ٍ
َّ
اإلن ـســان ،وكــل مــا ُيلقي بــه العبقري
إلـ ــى ال ـح ـي ــاة ال ــدن ـي ــوي ــة ال ـخــارج ـيــة
ْ
يصبح ُملكًا ألشباه البشر.
¶¶¶
ي ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ـ َّـرك ش ـ ـب ـ ـيـ ــه الـ ـ ـبـ ـ ـش ـ ــر بـ ـ ـب ـ ــطء،
ُ
بع ْسر ،وما َ
كسبه ّ
مرة ال
ويستوعب ّ ٍ
يرغب بالتخلي عنه أو تبديله.
ُّ
إن اإلنـســان يبحث ،ويـضــل ،ويحزم
ُّ
أم ـ ـ ــره ،ويـ ـس ــن ق ــان ــون ــا ه ــو خــاصــة
بحثه وتجربته.
شـ ـبـ ـي ــه الـ ـبـ ـش ــر يـ ـخـ ـض ــع ل ـل ـق ــان ــون
ت ـم ــاش ـي ــا مـ ــع ال ـ ـظ ـ ــروف .واإلن ـ ـسـ ــان
يهدم القديم ،إذا وجــد ما هو جديد
ِ
ّ
وأفضل منه ،فيما ال يتخلص شبيه
البشر ّ
مما هو مألوف إال بعد صراع
طويل .إنه األخير دائمًا على جميع
املنعطفات في طريق التاريخ.
بينما ِّ
يقرر اإلنسان ويختار ،يكدح
شبيه اإلنسان ويمالئ الظروف.
¶¶¶
شبيه البشر ال يفهم الضحك.
َ
إنه يكره الضحك الذي هو خات ُم اإلله
ْ
على وجه النفس البشرية.
ول ـ ـت ـ ـسـ ــويـ ــغ فـ ـعـ ـلـ ـت ــه افـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرى ع ـل ــى
الضحك ،ووصفه بأنه سفاهة ،وهو
َّ
يشير إلى أنه حتى الرضع الذين لهم
من العمر شهران يضحكون .شبيه
ً
ّ
ال ـب ـشــر ال ي ـف ـهــم أن ه ـن ــاك تـكـشـيــرة
ُّ
َ
واع
ضــاح ـكــة ّ ،تـقــلـصــا عضليًا غ ـيــر ٍ
تـجــده حــتــى عند الـكــاب ،وأن هناك
ّ
روحيًا ،صادقًا ،واعيًا ،وليس
ضحكًا
َّ
ـادريــن عليه ،يتولد بفعل
ـ
ق
الجميع
َّ
معقدة وعميقة ال َ
تدرك.
عمليات
ّ
عندما يرى الناس شيئًا يشذ ّ
عما هو
ّ
ُّ
ٌ
نحو مفاجئ
محتوم ،يشذ على
حق،
ٍ
فـ ــي ق ـب ـح ــه ،ووضـ ــاع ـ ـتـ ــه ،وس ـخ ـف ــه،
ّ
ويـ ـ ــدركـ ـ ــون هـ ـ ــذا ال ـ ـ ـشـ ـ ــذوذ ،ت ـت ـمــلـ ُـك
ُ
َ
ـرح عاصفة ،بهجة
أرواحهم نشوة فـ ٍ
روح يعرف الحق والجمال .ذلك هو
ٍ
ُ
للضحك.شبيه
املنبع السيكولوجي
ُ
البشر ،املولود من التراب ،يفتقر إلى

الروح وإلى بهجة الروح .لذلك يكره
ُ
َ
الضحك.
شبيه البشر
َّ
حشد
تــذكــروا كيف تلوح دائـمــا بــن
ٍ
ٌ
م ــن ال ـضــاح ـكــن وجـ ـ ــوه مـضـطــربــة،
َح ـيــرى .ثـ َّـمــة مــن ي ـســارع إل ــى إيـقــاف
الـ ـضـ ـح ــك ،وإل ـ ـ ــى ت ـغ ـي ـي ــر الـ ـح ــدي ــث.
ٌ
َّ
ت ــذك ــروا كـيــف تـلـمــع ع ـي ــون ش ـ ِّـري ــرة،
وتنقبض شفاه كساها الشحوب...
بعض أنــواع من أشباه البشر الذين
يمتازون بمقدرة خاصة على التأقلم
ال ـت ـق ـطــوا واس ـت ــوع ـب ــوا م ــن الـضـحــك
ش ـك ـل ــه ال ـ ـخـ ــارجـ ــي وإظـ ـ ـ ـه ـ ـ ــاره .فـهــم
يضحكون.
ما إن تقول لشبيه البشر ِمن هؤالء:
«اس ـمــع! يــا لـهــا مــن نكتة مضحكة»
ح ـتــى ت ـت ـقـ ّـلـ َـص ف ــي ال ـح ــال ع ـضـ ُ
ـات
َ
وجهه ،ويطلق أصواتًا ضاحكة.
أش ـ ـ ـبـ ـ ــاه ال ـ ـب ـ ـشـ ــر هـ ـ ـ ـ ــؤالء ك ـ ـث ـ ـي ـ ـرًا مــا
ي ـض ـح ـكــون ،أكـ ـث ـ َـر م ــن أش ـ ـ ِّـد ال ـنــاس
م ــرح ــا ،إال أنـ ـه ــم ي ـض ـح ـكــون دائ ـم ــا
بطريقة غــريـبــةّ ،إم ــا قبل أن يعرفوا
ال ـس ـب ــب ،أو ب ــا سـ ـب ــب ،أو ب ـع ــد أن
يضحك الجميع.
ِّ
ْ
السمع وأنت في املسرح  -خالل
دق ِق
ٍّ
ـرض كوميدي من نــوع الفودوفيل
عـ ٍ

أو الـ ـف ـ ْـارس – ت ـس ـمـ ِـع ال ـض ـحــك بعد
ِّ
كــل نكتة ينفجر مـ ّـرتــن .فــي البداية
ي ـض ـحــك ال ـب ـش ــر ،وب ـع ــده ــم يـضـحــك
أشباه البشر.
¶¶¶
شبيه البشر ال يعرف الحب .ال يعرف
إال شـ ـع ــورًا ج ـن ـسـ ّـي ــا ب ـس ـي ـطــا لـيــس
ّ
لــه صـفــه فــرديــة .ه ــذا الـشـعــور ،الـفــظ
ُّ
والحاد ،يكون في العادة عند أشباه
ال ـب ـشــر م ـثــل غ ــري ــزة ام ـت ــاك األرض
ِّ
يضحي شبيه
سبيله
والحياة .وفي
ّ
ِّ
البشر بالكثير ،يتعذب ويسمي ذلك
ّ
ـزول مــا إن يبلغ
حــبــه .وه ــذا الـحــب ي ـ ِّ
غــايـتــه ،أي عـنــدمــا يـحــقــق لــه فرصة
الـتـكــاثــر .فشبيه الـبـشــر يـحــب إقــامــة
ع ــاق ــة زوجـ ـي ــة وااللـ ـ ـت ـ ــزام ب ـقــوانــن
األسرة.
ِّ
ً
أش ـ ـبـ ــاه الـ ـبـ ـش ــر قـ ـلـ ـي ــا مـ ــا ي ــدلـ ـل ــون
األط ـ ـفـ ــال .وك ـث ـي ـرًا م ــا «ي ـ ّ
ـرب ــونـ ـ ـه ــم».
َّ
تحب
يقولون إن الــزوجــة« :يجب أن
ً
زوجها» .وهم ُّ
أشد من البشر قسوة
في إدانة انتهاك الوفاء الزوجي ،كما
فــي إدان ــة انتهاك ِّ
أي قــانــون عمومًا.
ي ـخ ــاف ــون م ــن أن ـه ــم إذا م ــا أف ـس ــدوا
ُّ
يتكيفوا
الـقــديــم سـيـكــون عليهم أن
من جديد.
إن أش ـ ـبـ ــاه الـ ـبـ ـش ــر شـ ــديـ ــدو ال ــول ــع
بـتـعـلـيــم اآلخ ــري ــن .وك ـث ـي ــرون منهم
ِّ
يـصـبـحــون مـعــلـمــن وب ــروف ـس ــورات.
ِّ
وعـنــدمــا يـعــلـمــون ِّيـشـعــرون بنشوة
َ
ال ـن ـصــر .وح ــن ُي ـلــق ـنــون تــامــذتـهــم
ـام اآلخرينَّ ،
ٌ
كـ َ
كالم
يخيل إليهم أنه
هم َمن أبدعوه.
¶¶¶
لـ ـق ــد تـ ـك ــاث ــرت أعـ ـ ــداد ِّهـ ـ ــم ف ـ ــي املـ ـ ـ َّـدة
األخ ـ ـيـ ــرة .وث ـ ّـم ــة مـ ــؤشـ ــرات ال تقبل
الـ ـج ــدل .إذ ظ ـه ــرت كـتـبـهــم بـكـمـيــات
كبيرة .وتشكلت حلقات .فسرعان ما
تتشكل فــي الـحــال تقريبًا حلقة ،أو
ِّ
ِّ
ّ
مدرسة حول كل إنسان يتمتع بأقل
قـ ـ ْـدر م ــن ال ـت ـمـ ُّـيــز .ت ـلــك ه ــي مـســاعــي
أشباه البشر.
ّ
إنـ ـه ــم اآلن ي ـت ـص ــن ـع ــون ع ـل ــى نـحــو
بـ ــديـ ــع ،ف ـق ــد أتـ ـقـ ـن ــوا ج ـم ـيــع ع ـ ــادات
اإلن ـس ــان الـحـقـيـقــي .إن ـهــم يتسللون
إلى السياسة ،ويحاولون أن يعانوا
م ــن أج ــل ف ـك ــرة ،ويـخـتـلـقــون كـلـمــات
ِّ
جديدة أو يؤلفون بقبح بني كلمات
قــدي ـمــة ،يـبـكــون أمـ ــام لــوحــة «عـ ــذراء
كنيسة سيستني» ( ،)4ويتظاهرون
بأنهم فاجرون.
ص ـ ــاروا يـبـتــدعــون ط ــراف ــات مـمـيــزة.
ً
ِّ
إنـهــم ي ــزدادون ق ـ ّـوة بــاطــراد ،وقريبًا
سوف يسحقون البشر ،ويستولون
ُ
ع ـلــى األرض .وق ــد س ـبــق أن اضــطـ َّـر
ً
ات كـ ـثـ ـي ــرة لـلـخـضــوع
اإلن ـ ـسـ ــان م ـ ـ ـ ـ ّـر ٍ
ُّ
إلرادت ـه ــم ،وب ــات فــي مـقــدورنــا الـظــن
اآلن أنهم ّ
وحدوا كلمتهم ولن يعودوا
ُ
بعد إلى السير وراء اإلنسان ،بل هم
سـ ـي ــراوح ــون ف ــي املـ ـك ــان وي ــوق ـف ــون
ّ
حــركـتــه .ولـعــلـهــم ُي ـجـ ِـهــزون عليه ثم
يستديرون عائدين كي يستريحوا.
ل ـقــد بـ ــات ك ـث ـي ــرون م ـن ـهــم يـحـلـمــون
اليوم باألذيال واألرجــل ويتحدثون
عنها...
ّ
َ
ـدي ـجــدا طـيــفــي ( )1952-1872كاتبة
 1نـ
ِ
روس ـ ـيـ ــة مـ ــن ٍّأم ف ــرن ـس ـي ــة .ب ـع ــد الـ ـث ــورة
الشيوعية ،هاجرت إلى فرنسا عام 1920
ومــاتــت ه ـنــاك .لـهــا ثــاثــة وث ــاث ــون كتابًا
منشورًا.
( Rotifera =Rotatoria 2الت ـي ـن ـيــة)
الـ ـ ـ ّ
ـدوارات أو ال ــدوالب ـ ّـي ــات ،وه ــي حـيــوانــات
مجهرية ّ
مائية.
 :3م ــن ي ـح ـســن تــدب ـيــج الـ ـق ــواف ــي ،ولـيــس
بشاعر
 :4مــن أشـهــر لــوحــات عصر النهضة في
إيـطــالـيــا ،رسمها عـ َـامــي ( 1512ـ )1513
ّ
الفنان اإليطالي رافائيل سانتي ( 1483ـ
.)1520

كلمات

قصائد
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ُ
أخرج خفيفًا بال مفاتيح

إبراهيم البجالتي *
-١
كل خطأ
هو خطأ شخص آخر
اآلخر هذا
في رقبته ذنوب وحيوات كثيرة
لن يغفرها له أحد
من بينها حياتي
حياتي هذه املعزاة الحرون
هــذه املـخــدة التي أحرثها كــل ليلة مــرات
ومرات
بحثًا عن بقعة باردة
تعفي دماغي من حرفة اإليروتيكا
ومن حرقة الندم
حياتي هــذه فيلم حضرته عشرين مرة
من املنتصف
أو قبل النهاية بمشهد أو مشهدين
ولست شغوفًا بمعرفة البداية
ليس ألنها معلقة في رقبة اآلخر
وليس ألنها تقريبًا لم تعد تخصني
ربما فقدت اهتمامي بها
منذ أن قال أحدهم:
ال ـبــدايــة م ـجــرد لـحـظــة سـتـجــدهــا أمــامــك
مباشرة
قبل دقيقة واحدة
من نزول الستار

-٢كأنه قدري
أن أقف دائمًا في منتصف الطريق
كحبة فول في قصبة هوائية
ليست محشورة
وال تكتم أنفاسي
ف ـق ــط ت ـح ــدث ص ــوت ــا ف ــي ال ـش ـه ـيــق وف ــي
الزفير
حياة ناقصة
لم تعنت بالحزن في أصيصه العالي
وال بالغناء على شرفة الليل
كأنه قدري
أن أعيش بصوت مبحوح
أن أدور حــول نفسي فــي حـجــرات خالية
من الحب
أخترع الحبيبة
عسل البداية
ولدغات النحل

ال تريد أن تصطدم
وال أن تقع في الحب مرة أخرى
كأنك عالق بني فكرتني:
 -١نهاية العالم
-٢العالم ال ينتهي
األولى تبدو كخطأ لغوي
كارتباك ملحوظ في فهم العدالة
أو كخوف أزلي
من رفع الحجاب،
من البداية
والثانية
عود أبدي
خيال
أم عقاب
بيننا حائط
وبالطة بنية مشبحة باألبيض
فقدت ثباتها األولي
وأنت تفكر دائمًا
متى يحدث؟
أو ماذا سيحدث
حني تدوس عليها مرة دون قصد
فتنكسر؟

من مزاد لكل شيء قديم
ال أعرف إن كانت أصيلة أم مزيفة
ل ـك ـن ـهــا ق ــال ــت ( وأن ـ ــا أدق املـ ـسـ ـم ــار فــي
الحائط):
أصلية طبعًا
وقالت أيضًا إنها لواحدة من نساء حسن
سليمان املفقودات
وهذا توقيعه عليها.
بني اللوحتني ساعة متوقفة
عند الثانية عشرة إﻻ خمس دقائق
قبل منتصف النهار
أو قبل منتصف الليل
حسب توقيتك الداخلي
باختصار :للحائط لون قهوة بالحليب
وعليه لوحتان
بينهما ساعة معطلة
والوقت يمضي
هكذا
أحول الناس إلى نصوص
ليس كلهم بالطبع
فقط الذين أعرفهم
وأعرف شيئا عن معجزاتهم الصغيرة
كقيامة من بني أموات محتملني
باملرض الخبيث
أو اﻻحتفاظ بالهواء
ً
عامًا كامال
بني الرئة اليمنى
وخرطوم ينتهي تحت ماء في زجاجة
أو ال ـ ـ ــذي سـ ــب الـ ــديـ ــن ل ـج ـه ــاز ال ـت ـن ـفــس
الصناعي
وهو تحت بنج كامل
الحكايات ال تنتهي

-٤
وأحب أن أرى املشهد هكذا:
أثاث قليل
سجادة خضراء
كأنها أرض مهجورة
سكنتها الحشائش
وعلى الحائط
نسخة صغيرة من «بنات بحري»
ولوحة اشترتها زوجتي

ماذا تفعل
حني تضبط نفسك
وأنت تمشي على قشر بيض
أو بحذر
في الصالة الطويلة
املعتمة  -غالبًا -
حيث بالطة كبيرة من سيراميك الرخام
غير مثبتة جيدًا
أحيانا تدوس عليها عامدًا
فتصدر صوتًا قلقًا
وأنت اآلن
ال تريد أن تيقظ نائمًا
ال تريد أن تكسر عظمة في البيت

قصيدتان
Captcha 1
تعالي نهرب أيتها الفراشة
الرجال اآلليون يتناسلون في املدينة
Captcha
فوق صدور النساء
فوق األزهار
فوق عناوين البيوت
فوق عيون األطفال
أشـ ـ ــر ل ـل ـمــرب ـعــات ال ـت ــي ت ـظ ـهــر فـيـهــا
ِ
سيارة
أو إشارة للطريق،

-٥
حني تروى القصص
ال أنتبه للحبكة
أو النهايات مفتوحة كانت أم حاسمة
أنزلق مع الكلمات حتى آخر النفق
هل يجب علي أن أحب كافكا؟
أو البومة العمياء ؟
أحب األبله الذي يكلم القطط في الحدائق
العامة
وال يذهب مثلي إلى الشاطئ
وأحب أن أبقى في صحبة الصمت
بيني وبني الباب متران
وتشغلني الحقيبة :
الزرقاء متوسطة الحجم
أم الكبيرة السوداء
ملاذا ال أخرج من هنا خفيفا
بال مفاتيح
ع ـلــى األق ـ ــل س ـي ـكــون بــإم ـكــانــي أن أودع
الساللم
وأن أترك في قلبي مساحة لأللم
ومساحة أكبر للصور
حني تروى القصص
لن أكون حاضرا
سأكون في مكان ما
ال يضع الحب والعمى في جملة واحدة

-٦
ملاذا ال نلعب لعبة الوداع
تلم أشياءك
وتسحب حقيبة خلفك
كأنها كلب وفي
وتقول لي  :أنا راحل
وأقول لك  :أنت في هيئة الراحلني
بالفعل
انتظر
في هذه اللحظة نبدو طيبني
وعلينا أن نعتذر
عن خطأ الطبيعة في حساب الوقت
عن شروق الشمس مرة واحدة كل يوم
عن بالوعة مفتوحة
سهوًا
أو خطأ
عن زر وقع من القميص
عما فعلت
عما فشلت في فعله
أو نسيت
عن أي شيء
املهم أن نعتذر
في الوداعات
تصفى القلوب
أو يجب أن تكون صافية
نغرس دبوسًا في عني الحياة
لعلها  -بغير هذه الضغينة -
تنطفئ
* شاعر مصري

«طوب
 »3للفنان
السعودي
صادق
واصل
(طوب
مسحوق
ومعادن
معاد
تدويرها ـــ
× 23 × 33
 17سنتم)

-٣-

محمد ناصر الدين *

وأنا أريد أن أنام
لكن قبلها
سأقول لك :اللوحات في غرفة الكرار
وال شيء على الحائط
أما الساعة العطالنة
فحدث دائم في خيالي.

وال يربط الرقة بالغياب

ّ
االبداعية في ملحق «كلمات»
المساهمات

Captcha
فوق الحب
فوق الذكريات
فوق األلم
فوق الذئب في الحكاية
أدخل الكلمات املدونة أدناه في املربع
ِ
الصغير
أو اس ـ ـ َـم ـ ـ ْـع ـ ـه ـ ــا ص ـ ـ ــوت ـ ـ ــا ،ويـ ـمـ ـكـ ـن ــك
استبدالها بغيرها
تعالي نهرب أيتها الفراشة
شبكة صيد هي Captcha
تريد أن تضعنا في املتحف
ليلتقط الصينيون الظرفاء
صورة رقمية لجثثنا الصغيرة.

II
سبايكر

َ
َ
وصل ْت كما وصفتها تمامًا
ريلكه
ً
يا ً
طازجة ،مرتاحة ،سعيدة
«Elles sont arrivées fraiches,
»reposées et heureuses
هكذا تصل ورود األوركيديه بالبريد
املضمون
من صديق في سنغافورة
ُ
تصل أيضًا
هكذا ِ
رؤوس األوالد املنحورة فوق النهر.
* شاعر لبناني

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

تاريخ

جميل أيدن «هوية دينية  -سياسية» تحاصر مسلمي العالم
يبدأ جميل أيدن ـ أستاذ التاريخ في
«جــامـعــة ن ــورث كــاروالي ـنــا» ـ ـ كتابه
ال ـج ــدي ــد «فـ ـك ــرة ال ـع ــال ــم اإلس ــام ــي
 ت ــاري ــخ ك ــون ــي ع ـق ــان ــي» (جــامـعــةه ــارف ــرد ـ ـ ـ ـ ب ــرس  2017ـ ـ ـ ـ The idea
of the muslim world: a global
 )intellectual historyبتذكير القراء
ُب ـخ ـطــاب الــرئ ـيــس األم ـي ــرك ــي ب ــاراك
أوباما في القاهرة عام  2009املوجه
مل ـس ـل ـم ــي ال ـ ـعـ ــالـ ــم .ي ــومـ ـه ــا ،ت ـح ــدث
أوباما عن عالم إسالمي ،منطلقًا من
ّ
فرضية أن املسلمني يشكلون جماعة
واح ـ ــدة ع ــاب ــرة ل ـل ـث ـقــافــات واإلث ـن ـيــة
ُواالنـتـمــاءات والطبقات وغـيــر ذلــك.
أوبــامــا لــم يكن مـجــددًا فــي هــذا ألنه
سـ ــار ع ـلــى خ ـطــى م ـج ـمــوعــة كـبـيــرة
مــن السياسيني فــي الـغــرب تحدثوا
أي ـضــا عــن الـعــالــم اإلس ــام ــي واألم ــة
اإلسالمية ،منطلقني من فرضية أن
مسلمي العالم يشكلون هوية دينية
 سياسية .لكن الكاتب ال يتفق معالــرأي السائد ويبحث في تاريخية
صعود هذا التعريف وأسبابه .ومن
املسائل التي يطرحها:
 مـ ـت ــى بـ ـ ــدأ ال ـ ـق ـ ــادة ال ـس ـي ــاس ـي ــونواملـثـقـفــون وال ـعــامــة أيـضــا الحديث
عن العالم اإلسالمي؟
 كيف شمل هــذا التعريف حضارةوتقاليد دينية ووحدات سياسية؟
 األشخاص الذين يتحدثون عن أنوجود عالم إسالمي هو أمر بديهي،
مــا سـبــب ت ــردده ــم فــي ال ـحــديــث عن
عــالــم مـسـيـحــي أو عــالــم إفــري ـقــي أو
عالم بوذي؟
 م ـ ــا سـ ـب ــب ت ـ ـجـ ــذر ف ـ ـكـ ــرة الـ ـع ــال ــماإلسـ ــامـ ــي إل ـ ــى ه ـ ــذه الـ ــدرجـ ــة رغ ــم
س ــذاج ــة ف ـك ــرة أن أل ـف ــا وخـمـسـمـئــة
م ـل ـي ــون مـ ــن الـ ـبـ ـش ــر ،ي ـن ـت ـم ــون إل ــى
م ـ ـ ــذاه ـ ـ ــب وحـ ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ــارات وث ـ ـقـ ــافـ ــات
وتــواريــخ متباينة ومختلفة ،يمكن
تصنيفهم على أنهم وحدة متخيلة؟
 -مـ ــا ال ـ ـ ــذي أوصـ ـلـ ـن ــا إلـ ـ ــى ال ـن ـق ـطــة

التي يمكن فيها لهوية متخيلة أن
تكون متجذرة إلــى هــذه الدرجة في
حواضرنا؟
 مـ ـ ـ ــا دوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع قـ ـ ـ ـي ـ ـ ــام سـ ـي ــاسـ ـي ــنمسلمني وغ ـيــر مـسـلـمــن ،ومثقفني
وش ـخ ـص ـي ــات دي ـن ـي ــة م ــن ال ـطــرفــن
ي ـق ـي ـمــون م ـنــاق ـشــات ـهــم وق ــراراتـ ـه ــم
على فكرة العالم اإلسالمي من دون
التفكير في هذا املصطلح بعمق في
معناه ومــدى دقته ،ومــن دون تأمل
مغزى هذا التعميم؟
ّ
ي ــوض ــح الـ ـك ــات ــب أن ه ـ ــدف مــؤل ـفــه
ال ــرئ ـي ــس ه ــو ت ــوض ـي ــح ج ـ ــذور ه ــذا
املـصـطـلــح وف ـهــم جــاذبـيــة ال ــرواي ــات
املــرت ـب ـطــة ب ــه وال ـت ــي يـعـيــش الـعــالــم
اإلسالمي في ظلها جنبًا إلى جنب
الغرب املسيحي.
ّ
ف ــي مـقـلــب آخ ــر ،يــوضــح ال ـكــاتــب أن
مقولة أو مصطلح العالم اإلسالمي،
الــذي يبني أنه ولد في القرن الثامن
عشر ،يعني أن املسلمني ـ ـ وانطالقًا
م ــن كــون ـهــم م ـتــدي ـنــن ومـ ــن طبيعة
ديـ ـنـ ـه ــم ـ ـ ـ ـ ـ م ـ ـعـ ــارضـ ــون ط ـب ـي ـع ـيــون
للنظام الليبرالي العاملي ،وللدولة
الوطنية .هــذا يقود إلــى االستنتاج
ب ــأن مــوقــف املـسـلـمــن م ــن الـقـضــايــا
السياسية مختلف عــن مثيله لدى
البوذييني والهندوسي واملسيحيني
وغ ـي ــره ــم وال ي ـت ــم ال ـح ــدي ــث عـنـهــم
ب ـعــاقــات ـهــم ب ــأدي ــان ـه ــم .هـ ــذا يعني
بالضرورة وجود استثناء إسالمي،
وهو أمر غير صحيح .يقول الكاتب
ّ
ّ
إن اإلثـ ـب ــات أن ال ــدول ــة الـعـثـمــانـيــة
وال ـج ـم ـه ــوري ــة ال ـت ــرك ـي ــة ومـسـلـمــي
ال ـ ـه ـ ـنـ ــد وأف ـ ـغـ ــان ـ ـس ـ ـتـ ــان واملـ ـمـ ـلـ ـك ــة
الـ ـسـ ـع ــودي ــة والـ ـب ــاكـ ـسـ ـت ــان وم ـصــر
امللكية وإيران الشاهنشاهية ،دعموا
ال ـن ـظ ــام اإلم ـب ــري ــال ــي االس ـت ـع ـم ــاري
وال ـن ـظ ــام ال ـق ــوم ــي ف ــي م ــا ب ـع ــد .وال
ننسى حقيقة أن جماعات اإلســام
الـ ـسـ ـي ــاس ــي ال ت ـ ـحـ ــارب ال ـ ـغـ ــرب بــل
املسلمني!

إن التشديد على أهمية اإلســام في
املـجـتـمـعــات ذات األغـلـبـيــة املسلمة،
في السياسة العاملية ال ينطلق من
أسس دينية الهوتية ،وإنما من إرث
االسـتـعـمــار العنصري ال ــذي صنف
اإلسالم ضمن أطر ثابتة تنطلق من
اس ـتــرات ـي ـج ـيــات ثـقــافـيــة وسـيــاسـيــة
هـ ـ ــدف ـ ـ ـهـ ـ ــا ع ـ ـ ـن ـ ـ ـصـ ـ ــرة امل ـ ـج ـ ـت ـ ـم ـ ـعـ ــات
اإلسالمية.
بالتالي ،فإن فكرة العالم اإلسالمي
خ ـ ــداع الت ــاريـ ـخ ــي ،تـكـمــن ج ــذوره ــا
ف ــي صـ ـع ــود اإلم ـب ــري ــال ـي ــة ال ـغــرب ـيــة
أواخر القرن التاسع عشر وموقفها
العنصري تجاه اإلسالم واملسلمني،
حـ ـي ــث ط ـ ـ ــرح املـ ـثـ ـقـ ـف ــون امل ـس ـل ـم ــون
فـكــرة الـعــالــم اإلســامــي مقابل ذلــك،
وش ــددوا على مساهمة اإلســام في
الحضارات اإلنسانية.
انـ ـ ـ ـط ـ ـ ــاق ـ ـ ــا م ـ ـ ـ ــن هـ ـ ـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـحـ ـ ـق ـ ــائ ـ ــق
الـتــاريـخـيــة ،دوم ــا بـحـســب الـكــاتــب،
ّ
ف ـ ـ ــإن امل ـس ـل ـم ــن الـ ــذيـ ــن ي ـت ـم ـس ـكــون
بفكرة العالم اإلسالمي يتفقون مع
امل ـعــاديــن لــإســام (اإلســامــوفــوب)
الذي يشددون بدورهم على موقفهم
ال ـع ـن ـصــري ت ـج ــاه ال ــدي ــن وأت ـب ــاع ــه،
أي ــا ك ــان ــوا .ولـنـتــذكــر ف ــي ه ــذا املـقــام
مـ ـق ــوالت م ـثــل «اإلس ـ ـ ــام والـ ـغ ــرب»،
و«صراع الحضارات».
ّ
ي ـ ـ ــوض ـ ـ ــح ال ـ ـ ـك ـ ـ ــات ـ ـ ــب أن ال ـ ـت ـ ـحـ ــول
الراديكالي ملسلمي أوروبا وأميركا،
م ـن ــذ الـ ـعـ ـص ــور االس ـت ـع ـم ــاري ــة إل ــى
يومنا ،يستند إلى فرضية أن وحدة
اإلس ــام الجيوسياسية ترتكز إلى
هويته الدينية.
ل ـ ـكـ ــن ال ـ ـنـ ــزعـ ــة ال ـ ــرادي ـ ـك ـ ــال ـ ـي ـ ــة لـ ــدى
املجتمعات غير األوروب ـيــة اندلعت
أي ـض ــا لـ ــدى اآلسـ ـي ــوي ــن واألفـ ــارقـ ــة
ومـجـتـمـعــات كـثـيــرة أخـ ــرى ،آخــذيــن
في االعتبار أن أواخر القرن التاسع
عشر هو عصر اإلمبراطوريات وفي
ال ــوق ــت ن ـف ـســه ع ـص ــر الـ ـح ــدي ــث عــن
العنصر ( )raceوالفكر العنصري.

يلقي المؤلف
اللوم على االستعمار
العنصري الذي صنف
اإلسالم ضمن أطر
ثابتة
ي ـ ـشـ ــرح امل ـ ــؤل ـ ــف أن االن ـ ـت ـ ـمـ ــاء إل ــى
اإلس ـ ــام اس ـت ـح ــال ف ـك ــرة عـنـصــريــة.
من الجوانب األخــرى التي يتعرض
ال ـك ــات ــب إل ـي ـه ــا ،أسـ ـب ــاب عـ ــدم خـبــو
الـفـكــر الـعـنـصــري ع ــن اإلس ـ ــام رغــم
ان ـق ـضــاء عـصــر االس ـت ـع ـمــار ،ب ــل إنــه
ازداد قوة في الحرب الباردة.
من الجوانب النظرية التي يعالجها
الكاتب في هذا املؤلف الثمني ،قيام
املـفـكــريــن املـسـلـمــن فــي ثمانينيات
الـقــرن املــاضــي بــربــط مفهوم العالم
اإلس ــام ــي بـمـفـهــوم األمـ ــة الـعـتـيــق،
بهدف مواجهة اإلمبريالية.
ي ـعــارض املــؤلــف فــي جــدلــه مـقــوالت
م ـثــل ص ـ ــراع الـ ـحـ ـض ــارات واإلس ـ ــام
ض ــد الـ ـغ ــرب ،وي ــوض ــح أن ال ـص ــراع
األب ــدي بــن عــالــم إســامــي مفترض
وعالم مسيحي مفترض ـ ـ وكلتاهما

إعداد زياد منى

هــوي ـتــان مـتـخـيـلـتــان ـ ـ ـ يـسـتـنــد إلــى
خيال وليس إلى واقع.
وي ــوض ــح عـ ــدم ص ـحــة االدع ـ ـ ــاء بــأن
اإلسـ ــام ،مـنــذ بــدايــاتــه ،ك ــان صــراعــا
بينه وبــن بقية العالم .فاملسلمون
ع ــاش ــوا ق ــرون ــا ف ــي إم ـب ــراط ــوري ــات
مـخـتـلـفــة جـنـبــا إلـ ــى ج ـنــب م ــع غير
املسلمني .والسالالت اإلسالمية مثل
الـعـثـمــانـيــن وامل ـغ ــول والـصـفــويــن،
انطلقوا من العالقة العشيرية ال من
مفهوم االنـتـمــاء إلــى هــويــة ووحــدة
سياسية جغرافية مقابل العدو غير
املسلم.
ّ
ك ـمــا ي ــوض ــح ال ـكــاتــب أن الـتـضــامــن
اإلس ــام ــي ال ـعــابــر ل ــم يـظـهــر عندما
احـ ـت ــل ن ــاب ـل ـي ــون م ـص ــر أو ع ـنــدمــا
احـتــل الفرنسيون الـجــزائــر أو إبــان
االنـتـفــاضــة الـهـنــديــة عـلــى االحـتــال
الـ ـب ــريـ ـط ــان ــي عـ ـ ــام  .1857أمـ ـ ــا أول
م ـظ ــاه ــر فـ ـك ــرة الـ ـع ــال ــم اإلسـ ــامـ ــي،
فتظهر في سبعينيات القرن التاسع
ع ـشــر وث ـمــان ـي ـن ـيــاتــه ،بــال ـعــاقــة مع
ربــط أط ــراف املجتمعات اإلسالمية
ع ـبــر ال ـس ـفــن ال ـب ـخــاريــة وال ـت ـل ـغــراف
والطباعة ،وهي إحدى نتائج العالم
االستعماري.
ل ـل ـتــذك ـيــر ،ع ـنــدمــا دعـ ــا اإلم ـب ــرط ــور
األملاني العالم املحمدي للثورة على
اإلنـكـلـيــز ،وق ــف مسلمو الـهـنــد ضد
ذلـ ــك ألنـ ــه كـ ــان س ـي ـعــرض وضـعـهــم
تحت االستعمار البريطاني للخطر.
ّ
أخيرًا ،يذكر الكاتب بــأن من أسباب
ثـ ـب ــات ه ـ ــذا امل ـص ـط ـل ــح ال ـس ـي ــاس ــات
االستعمارية بدءًا من سايكس بيكو
مرورًا باغتصاب فلسطني والعدوان
الثالثي وهزيمة عام  1967وغيرها
مــن األح ــداث املفصلية .أمــور كثيرة
يعالجها املــؤلــف ومـنـهــا «داعـ ــش»،
وخالفته الكاريكاتورية الـتــي يرى
أن ف ـكــرهــا أق ـ ــرب ف ــي اس ـت ـن ــاده إلــى
قــولـبــة اإلســامــوفــوب ـيــا م ــن الـنـظــام
العباسي أو العثماني.

ثوركلد هنزن وقائع الحملة الدانماركية إلى اليمن
ِ
شهدت املرحلة الحديثة في أوروبا
ن ـ ـشـ ــوء نـ ـم ــط جـ ــديـ ــد م ـ ــن ال ـن ـش ــاط
الفكري تم عبر رحالت استكشافية
قــام بها إمــا أف ــراد أو جـمــاعــات إلى
مـخـتـلــف مـنــاطــق ال ـعــالــم عـلــى مــدى
عـ ــام ،وت ـح ــدي ـدًا إل ــى املـ ـش ــرق .هــدف
ت ـل ــك الـ ــرحـ ــات ،ال ـت ــي م ـ ّـول ـت ـه ــا إم ــا
ج ـم ـع ـيــات ع ـل ـم ـيــة ،أو ع ـس ـكــريــة أو
كنسية أو أثرياء ،كان جمع ما أمكن
مــن معلومات عــن تلك املناطق بما
يخدم من نادى بها.
«اليمن ،الحملة الدانماركية -1761
ـوركـ ـل ــد هـ ـن ــزن (ت ــرج ـم ــه
 »1767لـ ـث ـ ِ
جيمس مــاكـفــارلــن إل ــى االنكليزية
عــن الــدانـمــركـيــة ـ ـ ـ نـيــويــورك ريفيو
بــوكــس ـ ـ ـ  2017ـ ـ ـ Arabi Felix: the
 )danish expeditionي ـ ــروي قـصــة
ـدانـمــاركـيــة الـتــي انطلقت
الحملة الـ ِ
يوم الرابع من كانون الثاني (يناير)
ع ــام  1761ب ــدع ــوة م ــن م ـلــك ال ـبــاد
كأحد مظاهر انتقالها إلى العصور
ال ـح ــدي ـث ــة الـ ـت ــي ي ـم ـكــن تـلـخـيـصـهــا
العلم واالهتمام باألقاليم
بكلمتي ِ
ال ـب ـع ـي ــدة وف ـ ــي م ـق ــدم ـت ـه ــا امل ـش ــرق
العربي ،وطموحها أن تتبوأ مركزًا
متقدمًا بني الدول االستعمارية في
ـدان ـمــارك أراد لها أن
ال ـغــرب .ملك الـ ِ
ت ـكــون طـلـيـعـيــة م ــن م ـن ـظــور كــونـهــا
أول ـ ــى م ـ ـحـ ــاوالت الـ ـغ ــرب ل ـلــوصــول
إلــى جنوبي جــزيــرة الـعــرب ،اإلقليم
الــذي عرفه اإلغريق باسم «العربية
الـ ـسـ ـعـ ـي ــدة» وعـ ــرفـ ــه ال ـ ـعـ ــرب بــاســم
الـيـمــن ،أي السعيد .كــانــت املحاولة
األولـ ـ ــى م ـنــذ ح ـم ـلــة اإلم ـب ــراط ــوري ــة

الرومانية قد انتهت بهزيمة منكرة
راح ضحيتها ـ ـ وفق ما يرد في كتب
املؤرخني اإلغريق والــرومــان ـ ـ نحو
عشرة آالف جندي روماني ،ولم يعد
ســوى فــرد واحــد مــن أف ــراد الحملة،
كي يخبر سادته عن الهزيمة.
ربـمــا يـســأل ســائــل :ول ــم استكشاف
اليمن الذي أثبت أنه عصي على كافة
الـقــوى التي حــاولــت الــوصــول إليه،
وهزمت آخرين ،وما سبب تسميته
بالعربية السعيدة؟ بعض من كتب
عن تلك الحملة أكــد بأنها أهدافها
ل ــم ت ـكــن اسـتـكـشــافـيــة اس ـت ـع ـمــاريــة.
ف ــامل ــوق ــع األول ال ـ ــذي اخ ـت ـيــر هــدفــا
لـ ـل ــرحـ ـل ــة ك ـ ـ ــان املـ ـحـ ـط ــة الـ ـتـ ـج ــاري ــة
ـدانـمــاركـيــة فــي تــرنـكـبــار فــي شبه
الـ ِ
القارة الهندية ،وتقع اليوم في والية
الدانمارك
تاميل-نادو .لكن اهتمام
ِ
ب ــامل ـش ــرق كـ ــان أي ـض ــا اس ـت ـع ـمــاريــا،
حـ ـي ــث تـ ــم ت ــأسـ ـي ــس «شـ ــركـ ــة ش ــرق
ـدانـمــاركـيــة» فــي عــام ،1616
الهند الـ ِ
عـلــى غ ــرار مــا فعلته بــريـطــانـيــا من
قبل ،واحتفظت باسمها حتى عام
 1850ع ـن ــدم ــا غـ ـي ــرت اس ـم ـه ــا إل ــى
«الشركة اآلسيوية» .وفي عام ،1620
ق ــام األدم ـ ـيـ ــرال أف غ ـي ـ ِـد بـتــأسـيــس
ـدانـمــارك في
أول محطة تـجــاريــة لـلـ ِ
املنطقة ،باالتفاق مع حاكم املنطقة.
مـ ـحـ ـط ــة ال ـ ــرحـ ـ ـل ـ ــة االسـ ـتـ ـكـ ـش ــافـ ـي ــة
األولـ ـ ــى ك ــان ــت مــدي ـنــة اإلس ـك ـنــدريــة
ثــم الـســويــس .وبـعــد زي ــارة ق ــام بها
عـ ـض ــو ال ـح ـم ـل ــة األمل ـ ــان ـ ــي ك ــارس ــن
نـيـبــور فــي تـشــريــن األول (أكـتــوبــر)
 1762إلى جبل سيناء ،انطلقت إلى

جدة ومنها إلى املخا.
هـ ــدف ال ــرح ـل ــة كـ ــان الح ـق ــا صـنـعــاء
وم ـن ـه ــا إل ـ ــى املـ ـخ ــا وم ـ ــن ب ـع ــد إل ــى
بــوم ـبــاي ث ــم إل ــى مـسـقــط وبــوشـهــر
وش ـي ــراز وب ـيــرزي ـبــول ـيــس امل ـعــروفــة
ح ــال ـي ــا ب ــاس ــم ت ـخ ــت-ج ـم ـش ـي ــد ،مــع
التعريج على بابل وبغداد واملوصل
وحـلــب وق ـبــرص وفـلـسـطــن وجـبــال
ط ـ ــورس ،ث ــم إل ــى إس ـط ـن ـبــول لتحل
الدانمارك.
أخيرًا في
ِ
هـ ـ ــذه ال ـح ـم ـل ــة الـ ـت ــي أط ـل ـق ـه ــا مـلــك
ـدانـ ـ ـ ـم ـ ـ ــارك ف ـ ــري ـ ــدري ـ ــك الـ ـخ ــام ــس
ال ـ ـ ـ ِ
ج ـم ـعــت ع ــال ــم ال ـط ـب ـي ـعــة ال ـســويــدي
ب ـي ـت ــر فـ ــورس ـ ـكـ ــال وع ـ ــال ـ ــم ال ـل ـغ ــات
الـ ـفـ ـيـ ـل ــول ــوج ــي فـ ـ ــردريـ ـ ــك ك ــرس ـت ــن
فــون هيفن وعالم الخرائط األملاني
كــارســن نيبور ،والطبيب كرستني
كـ ــارل كــرمــر وأخ ـي ـرًا الرس بــرغــرن.
ومـ ــن ال ـج ــدي ــر ب ــال ــذك ــر أن األمل ــان ــي
نيبور الذي نشر ذكرياته عن الرحلة
في مجلدات عدة طبعها على نفقته،
انتهى األمر به إلى العمل بوابًا في
أحد أقاليم البالد.
الـ ــرح ـ ـلـ ــة ال ـ ـتـ ــي تـ ــوفـ ــي أعـ ـض ــاؤه ــا
كلهم ،عــدا األملــانــي كــارســن نيبور،
تركت الكثير من الوثائق والرسوم
واملراجع واألخبار عن تجربة فريدة
ثوركلد هنزن (-1927
عمل الكاتب
ِ
 )1989املتخصص فــي األدب ،على
ج ـم ــع ك ــل م ــا ي ـم ــت ل ـه ــا ب ـص ـلــة فــي
هذا املؤلف الذي نشر للمرة األولى،
ب ـتــرج ـم ـتــه اإلن ـك ـل ـيــزيــة عـ ــام ،1965
وأع ـ ـيـ ــد نـ ـش ــره م ـح ــدث ــا ه ـ ــذا ال ـع ــام
بأسلوب أدبــي .يقول كاتب املقدمة

مزيج من
اليوميات التاريخية
والسير الذاتية
كلن ثـبـ ُـرن ،رئيس الجمعية امللكية
األدبـ ـ ـي ـ ــة ،إن ـ ــه ف ــري ــد .وم ـ ــن ال ـجــديــر
الدانماركي فضح
بالذكر أن الكاتب
ِ
في مؤلفاته العديدة انخراط بالده
في تجارة العبيد الغرب-هندية.
املــؤلــف قـصــة مـغــامــرة واسـتـكـشــاف
وتـحـمــل ومـ ــوت ،ودراس ـ ــة الطبيعة
اإلنـســانـيــة تـحــت ضـغــوط غــايــة في
الـ ـصـ ـع ــوب ــة .ب ـع ــض مـ ــن ك ـت ـب ــوا عــن
املؤلف ،قالوا إنه مزيج من اليوميات

الـتــاريـخـيــة والـسـيــر الــذات ـيــة ،ترسم
بـ ــورتـ ــريـ ــه م ـج ـم ــوع ــة دي ـن ــام ـي ـك ـي ــة
لعلماء استكشاف  -فالسفة .الكاتب
قـ ـ ــدم لـ ـن ــا فـ ــي هـ ـ ــذا املـ ــؤلـ ــف صـ ــورة
الحياة الثقافية للقرن الثامن عشر،
إضــافــة إل ــى قـصــة مـغــامــرة حقيقية
حدثت في بالد بعيدة مجهولة.
ي ـ ـ ـ ــروي امل ـ ــؤل ـ ــف تـ ـف ــاصـ ـي ــل ك ـث ـي ــرة
ع ـ ــن تـ ـل ــك الـ ــرح ـ ـلـ ــة ،ال ـ ـتـ ــي واجـ ـه ــت
مـشــاكــل حـتــى قـبــل انـطــاقـهــا حيث
ط ــرد ع ـض ــوان فـيـهــا م ــن الـعــاصـمــة
الدانماركية أثــارا عراكًا في املدينة،
ِ
قبل أسبوع من انطالق الرحلة .كما
يــروي املــؤلــف عــراك أعـضــاء الحملة
ال ــذي أدى ،ضـمــن أم ــور أخ ــرى إلــى
تعطلها مــدة سنة في مصر بسبب
ابتياع فون هيفن كيسًا من الزرنيخ
ظ ــن زم ـ ـ ــاؤه أن ـ ــه ي ــري ــد ق ـت ـل ـهــم ب ــه،
وك ــذل ــك ك ـســل أح ــد أع ـضــائ ـهــا ال ــذي
لــم يستفد مــن زي ــارة دي ــر القديسة
كــاتــريــن فــي سـيـنــاء ومـكـتـبـتـهــا ،ما
أدى إلى تأخر اكتشاف أقدم نسخة
م ــن ال ـع ـهــد ال ـج ــدي ــد فـيـهــا ق ــرن ــا من
الزمان.
م ــن األم ـ ـ ــور الـ ـج ــدي ــرة ب ــال ــذك ــر هـنــا
أن الـكــاتــب لــم يـخـلــد فـقــط تفاصيل
تـلــك الــرحـلــة بــأسـلــوب أدب ــي جميل
وس ـ ـلـ ــس ،بـ ــل أوض ـ ـ ــح أيـ ـض ــا قـيـمــة
االكـتـشــافــات العلمية الـتــي سجلها
أع ـض ــاء الـحـمـلــة قـبــل وفــات ـهــم ومــن
ً
ذلـ ــك م ـث ــا أن ال ـن ـقــش ال ـ ــذي رسـمــه
نـيـبــور إب ــان زي ــارت ــه إل ــى العاصمة
الفارسية القديمة برسوبوليس قاد
إلى حل ألغاز الكتابة املسمارية.
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سياسة

اليسار األميركي العربي ...التحديات واإلنجازات
مـ ــوضـ ــوع كـ ـت ــاب «ص ـ ـعـ ــود ال ـي ـس ــار
األم ـ ـ ـيـ ـ ــركـ ـ ــي الـ ـ ـع ـ ــرب ـ ــي  -الـ ـنـ ـشـ ـط ــاء
والحلفاء ونضالهم ضد اإلمبريالية
والعنصرية  -من مطلع الستينيات
إلى الثمانينيات» (منشورات جامعة
ن ــورث كــارواليـنــا ـ ـ  2017ـ ـ The rise
of the arab american left: activists,
allies, and their fight against
-1960 ,imperialism and racism
 )1980sيبدأ مــن مظاهرة دعــا إليها
عـمــال مـصــانــع الـسـيــارات الـعــرب في
دي ـتــرويــت فــي شـهــر تـشــريــن الـثــانــي
(نوفمبر)  ،1973احتجاجًا على حفل
املنظمة اليهودية  -الصهيونية بناي
ب ــري ــث ل ـت ـكــريــم رئ ـي ــس ن ـقــابــة عـمــال
ال ـس ـي ــارات (.)united auto workers
املـ ـظ ــاه ــرة ك ــان ــت ت ـت ــوي ـج ــا ل ـن ـشــاط
استمر أسابيع عديدة بدأ عند اندالع
حرب تشرين بتظاهرة في ديربورن
في والية ميتشيغن ،مقر أكبر جالية
عربية في الواليات املتحدة ،وركزت
عـ ـل ــى حـ ـق ــوق ال ـ ـعـ ــرب فـ ــي فـلـسـطــن
احتجاجًا على دعم واشنطن للعدو
الصهيوني .هــذه الـتـظــاهــرات كانت
معاد
محطة في مسيرة نشاط عربي
ٍ
لسياسات واشنطن اإلمبريالية بدأ
بعد عدوان حزيران .1967
العمال الـعــرب اتهموا النقابة التي
ي ـن ـت ـم ــون إلـ ـيـ ـه ــا بـ ـمـ ـس ــاع ــدة ك ـي ــان
ال ـع ــدو عـبــر االس ـت ـث ـمــار ف ــي سـنــدات
ك ـيــان ال ـعــدو الـصـهـيــونــي ،وطــالـبــوا
بوقف هــذا االستثمار ودعــم حقوق
العرب في فلسطني والعمل الفدائي
الـ ـفـ ـلـ ـسـ ـطـ ـيـ ـن ــي .وقـ ـ ـ ــد ع ـ ـم ـ ـلـ ــوا ع ـلــى
تــوس ـيــع دائ ـ ــرة نـشــاطــاتـهــم لتشمل
أعضاء النقابات اليسارية وحركات
البشر املـلــونــن ()people of colour
األم ـيــرك ـيــة ،ووس ـع ــوا م ــن مطالبهم
كي تشمل حقوق العالم الثالث أيضًا
وحقوق العمال العرب في الواليات
املـتـحــدة ،ونـجـحــوا فــي ذلــك إلــى ٍّ
حد
كبير.

تـ ـب ــن امل ــؤلـ ـف ــة ب ــامـ ـي ــا بـ ـيـ ـن ــوك أن
الـ ـخ ــاف ــات ال ـت ــي ك ــان ــت ت ـن ــدل ــع بــن
األنـ ـظـ ـم ــة ال ـع ــرب ـي ــة ان ـع ـك ـس ــت عـلــى
حــركــة اليسار الـعــربــي ،لكنها بقيت
م ـ ـت ـ ـحـ ــدة فـ ـ ــي قـ ـضـ ـي ــة واحـ ـ ـ ـ ـ ــدة هــي
م ـعــاداة الصهيونية ودع ــم القضية
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة وحـ ـق ــوق الـ ـع ــرب فــي
البالد.
ينوه الكتاب إلــى حقيقة أن الحركة
السياسية األميركية ـ العربية ركزت
في البداية على اليسار ،واملاركسي
ت ـح ــدي ـدًا ،لـكـنـهــا ت ـحــولــت ف ــي فـتــرة
الحقة عن ذلك الفكر .مع ذلك بقيت ـ
دومًا بحسب الكاتبة ـ ـ حركة تقدمية،
وتـمـكـنــت م ــن كـســب دع ــم أوسـ ــع من
الليبراليني.
ت ـش ـيــر ال ـك ــات ـب ــة إلـ ــى ع ـم ــل ال ــدك ـت ــور
بـ ــواردي ال ــذي سـبــق لـنــا عــرضــه في
ه ـ ــذا امل ـل ـح ــق وتـ ـن ــوه إل ـ ــى أه ـم ـي ـتــه،
ل ـك ـن ـه ــا تـ ـتـ ـن ــاول ب ــالـ ـع ــرض ت ــاري ــخ
ال ـ ـحـ ــركـ ــة الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة-
العربية بدءًا من الستينيات ،وفهمه
ضـ ـم ــن الـ ـتـ ـج ــرب ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة ال ـت ــي
أنتجت نشاطات مرتبطة بالحقوق
الـ ـع ــام ــة ل ــأق ـل ـي ــات اإلثـ ـنـ ـي ــة وال ـت ــي
اندلعت في ستينيات القرن املاضي
وسبعينياته.
انـطــاقــا مــن تلك الحقيقة وتفحص
ال ـط ــري ـق ــة الـ ـت ــي وضـ ـع ــت امل ـن ـظ ـمــات
األمـ ـي ــركـ ـي ــة  -ال ـع ــرب ـي ــة ن ـف ـس ـهــا فــي
خـ ـ ـط ـ ــاب ـ ــات مـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاداة اإلمـ ـب ــري ــالـ ـي ــة
ّ
ال ـس ــائ ــدة ف ــي ذل ــك ال ـح ــن ،ف ـ ــإن هــذا
ال ـع ـم ــل ـ ـ ـ ت ــوض ــح ال ـك ــات ـب ــة ـ ـ ـ ـ ي ـهــدف
إلـ ـ ــى ت ـج ـس ـي ــر الـ ـثـ ـغ ــرة بـ ــن ت ــاري ــخ
محدد لألميركيني  -العرب وتاريخ
الـ ـح ــرك ــات االج ـت ـم ــاع ـي ــة األم ـيــرك ـيــة
الصرف.
توضح الكاتبة أنها توظف املصطلح
«أمـ ـي ــرك ــي-ع ــرب ــي» رغـ ــم م ــا يـحــويــه
ّ
م ــن ت ـب ـس ـيــط ،ذلـ ــك أن ق ـس ـمــا كـبـيـرًا
مــن هــؤالء كــان يــزور بــاده األصلية
على نحو دوري .وتؤكد أنها ركزت

في عملها على العرب املقيمني على
نحو دائم في الواليات املتحدة ومن
اليسار تحديدًا واملــؤيــديــن للقضية
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة .هـ ـ ــؤالء انـ ـتـ ـم ــوا إل ــى
ط ـب ـقــات مـخـتـلـفــة وأدي ـ ـ ــان وم ــذاه ــب
عديدة ،لكنهم كانوا في معظمهم من
أصحاب التعليم املتقدم.
دراسـ ــة الـكــاتـبــة لـلـيـســار األم ـيــركــي-
العربي في الواليات املتحدة قادتها
إلى تقسيم عملها على النحو اآلتي:
ال ـجــزء األول «تــأث ـيــر ح ــرب حــزيــران
ف ـ ــي ال ـت ـن ـظ ـي ــم األمـ ـي ــرك ــي-الـ ـع ــرب ــي
وال ـي ـســار األم ـيــركــي» ،نــاقــش :تأثير
حرب حزيران في التنظيم األميركي-
الـعــربــي وال ـي ـســار األم ـيــركــي ،نشاط
تقدمي بعد حــرب حــزيــران ،AAUG
الطالب العرب والقضية الفلسطينية
(مـنـظـمــة ال ـط ــاب الـ ـع ــرب) وال ـي ـســار
األم ـ ـيـ ــركـ ــي-ال ـ ـعـ ــربـ ــي ،تـ ـق ــاطـ ـع ــات -
فـ ـلـ ـسـ ـط ــن واألم ـ ـي ـ ــرك ـ ـي ـ ــن-ال ـ ـع ـ ــرب
وحـ ــركـ ــات ال ـس ـت ـي ـن ـيــات .أمـ ــا ال ـج ــزء
الثاني «أجــواء معادية للنشاطات»،
ف ـحــوى :أج ــواء مـعــاديــة للنشاطات،
شـ ـ ـخـ ـ ـصـ ـ ـي ـ ــة م ـ ـ ـض ـ ـ ـطـ ـ ــربـ ـ ــة ولـ ـ ـي ـ ــس
شـهـيـدًا :تأثير ســرحــان ســرحــان في
الـنـشــاط األمـيــركــي-الـعــربــي ،األع ــداء
ال ــداخ ـل ـي ــون :عـمـلـيــة ُب ـل ــدر وان ـت ـهــاك
الـحــريــات املــدنـيــة .أمــا الـجــزء الثالث
«أم ــرك ــة ال ـن ـشــاطــات» ،ف ـضــم :تنظيم
م ـح ـل ــي وان ـ ــدم ـ ــاج وط ـ ـنـ ــي ،اج ـت ـي ــاز
ال ـ ـف ـ ـضـ ــاءات ال ـع ــرب ـي ــة واألم ـي ــرك ـي ــة
 ت ـن ـظ ـيــم ال ـج ــال ـي ــات والـ ـعـ ـم ــال فــيسـ ــاوثـ ــإنـ ــد ،الـ ـبـ ـح ــث عـ ــن االنـ ــدمـ ــاج
 الـتـنـظـيــم الـسـيــاســي لــأمـيــركـيــن-العرب في الثمانينات.
ب ــالـ ـع ــودة إل ـ ــى ال ـ ـجـ ــزء األول ،ن ــرى
أن ال ـكــات ـبــة خـصـصـتــه لـلـبـحــث في
مغزى القضية الفلسطينية للنشاط
األميركي-العربي والنشاط األميركي
ً
الـ ـ ـيـ ـ ـس ـ ــاري .كـ ـم ــا خ ـص ـص ــت ف ـص ــا
م ــن هـ ــذا الـ ـج ــزء لـتـحـلـيــل ن ـشــاطــات
«جـ ـمـ ـعـ ـي ــة الـ ـخ ــريـ ـج ــن الـ ـ ـع ـ ــرب فــي

كسب التيار
الداعم للقضية
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اهتمام
األكاديميين هناك

الـجــامـعــات األمـيــركـيــة» ،وخصصت
ً
فصال ثانيًا لتحليل مماثل ملنظمة
ال ـطــاب ال ـع ــرب .أم ــا الـفـصــل الـثــالــث
فــي ه ــذا الـقـســم فتخصصه الكاتبة
لـلـحــديــث فــي م ـجــاالت الـتـقــاطــع بني
ت ـل ــك امل ـن ـظ ـم ــات وم ـن ـظ ـم ــات األف ـ ــر-
أمـيــركـيــن والـيـســار الـجــديــد والفكر
الفلسطيني!
الفصل األول من الجزء الثاني ،يركز
على األج ــواء املـعــاديــة للعرب بداية
مــن قـيــام ســرحــان ســرحــان باغتيال
روبرت كينيدي ومواقفه املعلنة من
قضية فلسطني وتــأثـيــرهــا السلبي
ف ــي ن ـش ــاط امل ـن ـظ ـمــات ال ـعــرب ـيــة .أمــا
الفصل الـثــانــي ،فيركز على انتهاك
الـ ـسـ ـلـ ـط ــات األمـ ـي ــركـ ـي ــة االتـ ـح ــادي ــة
لحقوق األميركيني-العرب املدنية.
الـ ـج ــزء ال ـث ــال ــث م ـخ ـصــص لـلـحــديــث
في أمركة النشاط األميركي-العربي
وتوجهه نحو األمــور املحلية بعيدًا
من الوطن األم.
الـفـصــل األخ ـيــر خـصـصـتــه الـبــاحـثــة
لـلـحــديــث ع ــن الـتـنـظـيـمــات الـجــديــدة
الـتــي شـكـلــت ج ــزءًا مــن الـتـيــار الـعــام
امل ـ ـنـ ــادي ب ـح ـق ــوق اإلن ـ ـسـ ــان وم ـن ـهــا
حملة حـقــوق اإلن ـس ــان الفلسطيني
واللجنة األميركية-العربية ملناهضة
العنصرية ( )ADCواملركز األميركي
العربي ( )AAIونشاطها املنسق مع
حركة القس جسي جكسن (تحالف
قوس قزح.)rainbow coalition /
توضح الكاتبة أن النشاطات العربية
املؤيدة للقضية الفلسطينية تعاني
ك ـث ـي ـرًا بـسـبــب ال ـتــأث ـيــر الـصـهـيــونــي
والـ ـعـ ـنـ ـص ــري ــة ت ـ ـجـ ــاه ال ـ ـع ـ ــرب رغ ــم
ن ـ ـج ـ ــاح ـ ـه ـ ــا ف ـ ـ ـ ــي ك ـ ـ ـسـ ـ ــب اهـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــام
األكاديميني الذين استحالوا بسبب
ذلـ ــك إلـ ــى هـ ــدف ل ـل ـح ـمــات امل ـعــاديــة
ل ـ ـل ـ ـعـ ــرب وع ـ ــزلـ ـ ـه ـ ــم عـ ـ ــن م ـح ـي ـط ـهــم
األكاديمي ،ما يؤكد أهمية دراستها
ضمن إطار الحملة األميركية العامة
من أجل املساواة والعدالة.

رياضة

ُ
َ
رفائل بشمن ومايكل فولتسنغر« :فوتبول ليكس»!
ال ش ــك ف ــي ال ـ ـ ــدور امل ـ ـحـ ــوري ال ــذي
ت ــؤدي ــه ال ــري ــاض ــة ع ـل ــى ن ـح ــو ع ــام،
وك ــرة ال ـقــدم خـصــوصــا فــي صفوف
أع ــداد هــائـلــة مــن الـبـشــر .الــريــاضــة،
ب ـحــد ذات ـه ــا ،ن ـشــاط مـفـيــد وبـ ــريء،
إن خــا مــن أي عالقة بــاملــال .فكثير
مـ ـ ــن ال ـ ـب ـ ـشـ ــر يـ ـ ـم ـ ــارس ـ ــون م ـخ ـت ـلــف
ال ـن ـشــاطــات ال ـبــدن ـيــة ال ـبــري ـئــة على
نحو يومي.
أما عندما يتسلل املال إلى الرياضة،
فـ ــا شـ ــك فـ ــي أن ـ ــه سـ ـيـ ـم ــارس دوره
ال ـت ـخــري ـبــي .ه ـك ــذا ،س ـت ـت ـحــول هــذه
الــريــاضــة إل ــى ع ـمــل ت ـج ــاري ،هــدفــه
الــربــح ،كــأي تجارة أخــرى .فلذا ،من
الـطـبـيـعــي أن يـصـيـبـهــا بــأوســاخــه،
فـ ــاألملـ ــان ي ـط ـل ـقــون ع ـل ــى املـ ـ ــال إس ــم
ـول ــه» ،أي فـحــم ،ألن ــه سـيـلــوث كل
«ك ـ ِ
من يمسه ،بهدف الجمع والتكديس.
األحداث األخيرة في عالم الرياضة،
م ــن ت ــوق ـي ـف ــات وم ـح ــاك ـم ــات وم ـنــع
مـشــاركــة فــي امل ـبــاريــات واسـتـخــدام
املنشطات على نطاق واسع ،تذكرنا
بالواقع املرير اآلسر للرياضة.
ل ـ ـكـ ــن م ـ ـ ـقـ ـ ــدار األم ـ ـ ـ ـ ـ ــوال الـ ـ ـت ـ ــي ي ـتــم
تــداولـهــا فــي الـنـشــاطــات الرياضية
االحـ ـت ــرافـ ـي ــة يـ ـب ــدو أنـ ــه وصـ ــل إل ــى
مستويات هائلة تشجع املشاركني
ع ـ ـلـ ــى الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــدي ع ـ ـلـ ــى الـ ـ ـق ـ ــوان ـ ــن،
واألخالق على نحو عام.
فــامل ـبــالــغ ال ـهــائ ـلــة ال ـت ــي ت ـصــل إلــى
ع ـ ـشـ ــرات املـ ــايـ ــن مـ ــن ال ـ ـ ـ ـ ــدوالرات،
وتدفع النتقال بعض الالعبني من
ناد إلى آخر ،توضح أن هذه اللعبة
ٍ
أض ـح ــت تـ ــدر م ـق ــادي ــر م ــن األم ـ ــوال

تجعل املستفيدين منها ،مــن نــواد
ومــدربــن والعـبــن وشــركــات داعمة
وشـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــات دع ـ ـ ــاي ـ ـ ــة وصـ ـح ــافـ ـي ــن
وغ ـ ـيـ ــرهـ ــم ي ـ ـت ـ ـنـ ــاسـ ــون ال ـ ـضـ ــوابـ ــط
ال ـق ــان ــون ـي ــة وامل ـع ــاي ـي ــر ال ــري ــاض ـي ــة
األخالقية.
يمكننا الـقــول إن محبي لعبة كرة
ّ
القدم ،يعرفون حتمًا أن هذا القطاع
تـ ـ ـس ـ ــوده مـ ـش ــاك ــل ك ـ ـث ـ ـيـ ــرة ،م ــادي ــة
وأخالقية .وقد كنا أشرنا في عرض
ســابــق لكتاب «ف ــاول» إلــى فضائح
م ـن ـظ ـمــة ال ـف ـي ـف ــا وقـ ـي ــاداتـ ـه ــا ال ـتــي
ت ـس ـل ـمــت رئ ــاس ـت ـه ــا ب ـع ــد ان ـك ـشــاف
ف ـض ــائ ــح ال ــرئ ــاس ــة الـ ـس ــابـ ـق ــة ،إل ــى
جانب الحكم بالسجن على رئيس
نـ ـ ـ ــادي «بـ ـ ــايـ ـ ــرن مـ ـنـ ـش ــن» األملـ ــانـ ــي
بتهمة التملص من دفع الضرائب،
و«اخـ ـتـ ـف ــاء» الع ــب ك ــرة ق ــدم أملــانــي
ش ـه ـيــر م ــن مـ ـس ــرح ال ـل ـع ـبــة بـعــدمــا
انـكـشــف أم ــره حـيــث ك ــان يتقاضى
املاليني من الشركات الداعمة لدوره
ف ــي ك ـس ــب م ـنــاف ـســة إجـ ـ ــراء بـطــولــة
العالم في بــاده ،بعدما كان يدعي
أن م ـن ـص ـبــه فـ ـخ ــري وال ي ـت ـقــاضــى
أي أجــر عـنــه ،إضــافــة إلــى «ابتياع»
حصول بالده على حقوق إقامتها،
بالده
في الوقت الذي كانت صحافة
ً
ت ـق ـيــم ال ــدن ـي ــا وال ت ـق ـعــدهــا مـتـهـمــة
ً
كــا مــن قطر وروسـيــا بابتياع تلك
الحقوق.
كـ ـت ــاب «الـ ـتـ ـج ــارة ال ـ ـقـ ــذرة ف ــي ك ــرة
ال ـقــدم» (deutsche verlags-anstalt
 )2017يـتـعــامــل م ــع ه ــذه الـقـضــايــا
وغ ـ ـيـ ــرهـ ــا ،كـ ـم ــا سـ ـن ــوض ــح الحـ ـق ــا،

اع ـت ـم ــادًا ع ـلــى أك ـثــر م ــن  28مـلـيــون
وثيقة دامغة ّ
سربها مسرب لبعض
ال ـص ـحــاف ـيــن األمل ـ ــان ال ــذي ــن عـمـلــوا
«در
ع ـلــى ن ـشــر بـعـضـهــا ف ــي مـجـلــة ِ
ش ـب ـي ـغ ــل» .م ـق ــدم ــة امل ــؤل ــف ت ـحــوي
كـيـفـيــة ح ـص ــول ال ـص ـحــاف ـيــن عـلــى
ت ـ ـلـ ــك الـ ـ ــوثـ ـ ــائـ ـ ــق وعـ ـ ـ ــن ع ــاق ــاتـ ـه ــم
باملسرب الذي تبقى كافة املعلومات
الشخصية عنه مجهولة.
ن ـظ ـرًا إل ــى كـمـيــة الــوثــائــق املـســربــة،
فـ ـق ــد تـ ـم ــت االس ـ ـت ـ ـعـ ــانـ ــة بـ ـعـ ـش ــرات
الصحافيني واملـحــامــن واملحققني
ل ـت ـقــويــم م ــا ب ــن أي ــديـ ـه ــم ،وشـ ــارك
ف ـ ـي ـ ـهـ ــا صـ ـ ـح ـ ــافـ ـ ـي ـ ــون م ـ ـ ــن ف ــرنـ ـس ــا
ـدانـ ـ ـم ـ ــارك وه ــولـ ـن ــدا وبـلـجـيـكــا
وال ـ ـ ِ
وإي ـ ـطـ ــال ـ ـيـ ــا وإس ـ ـبـ ــان ـ ـيـ ــا وص ــربـ ـي ــا
ورومــان ـيــا وبــريـطــانـيــا والـبــرتـغــال،
إضافة إلى االستعانة بشبكة بحث
أوروب ـيــة هــي «التقصي التشاركي
األوروبي».
مسرب الوثائق سوغ عمله بالقول
إنــه لم يكن قــادرًا على تحمل املزيد
مــن ق ـ ــاذورات أول ـئــك رج ــال األعـمــال
الـ ــذيـ ــن ال ض ـم ـي ــر لـ ـه ــم .أم ـ ــا مــؤل ـفــا
ال ـ ـك ـ ـتـ ــاب رف ـ ــائ ـ ــل ُب ـ ـشـ ـ َـمـ ــن وم ــايـ ـك ــل
ف ــول ـت ـس ـن ـغ ــر ،ف ـق ــد خ ـص ـص ــا قـسـمــا
من الكتاب للحديث في دور بعض
ال ــاعـ ـب ــن فـ ــي تـ ـل ــك «ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــاذوارت»
ومنهم الالعب البرتغالي رونالدو
وش ــرك ــة ت ـس ــوي ــق ال ـل ـع ـبــة واس ـم ـهــا
.Doyen
كما تناول العمل بالتقصي بعض
الـقـضــايــا ذات ال ـعــاقــة بـمــا يسمى
ال ـط ــرف ال ـثــالــث املــرت ـبــط بـعـمـلـيــات

وثائق تكشف حجم
الفساد الذي ضرب
الرياضة عالميًا

ّ
ناد إلى آخر ،مع أن
انتقال العب من ٍ
القوانني تحظر ذلك بأوضح الكالم.
كما نــوه إلــى دور شركة «أديــداس»
ف ــي ت ـلــك امل ـخــال ـفــات ،وبــال ـتــالــي في
اقتطاع أرباح إضافية.
يـعــدد الـكـتــاب أسـمــاء مـشــاركــن في
تلك التجارة ،إن صح التعبير ،منهم
الالعب السابق ومدرب ريال مدريد
الحالي زيــد الدين زيــدان .التقصي
ي ـت ـن ــاول أدوار ش ـخ ـص ـيــات أخ ــرى
ف ــي الـ ـ ـ ــدوري اإلن ـك ـل ـي ــزي وال ــاع ــب
ُ
الـ ـس ــوي ــدي زالط ـ ـ ــن إب ــراه ـ ُـم ـ ِـفـ ـت ــش،
وبــول فغبا والفرنسي مينو ريوال
واألملاني مسعود أوزيل.
ك ـث ـي ــر مـ ــن نـ ـ ـ ــوادي كـ ـ ــرة ال ـ ـقـ ــدم فــي
أوروب ــا مــذكــورة في املــؤلــف ،ومنها
األملانيان «هامبورغ» و«آينترخت
فــرانـكـفــورت» ،واإليـطــالــي «يفنتس
ت ـ ـ ــوري ـ ـ ــن» ،وال ـ ـك ـ ــروات ـ ــي «ديـ ـن ــام ــو
زغ ـ ــرب» الـ ــذي ي ـشــد ال ـكــات ـبــان على
دوره املـ ـ ـح ـ ــوري فـ ــي ه ـ ــذا ال ـف ـس ــاد
املافيوزي.
كما يــولــي املــؤلــف اهتمامًا خاصًا
بـ ـكـ ـيـ ـفـ ـي ــة «اخ ـ ـ ـت ـ ـ ـطـ ـ ــاف» ال ــاعـ ـب ــن
امل ـ ــوه ـ ــوب ـ ــن مـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ـ ــدول الـ ـن ــامـ ـي ــة
وإلحاقهم بنواد أوروبية .الكاتبان
األمل ــان ـي ــان يـطـلـقــان أب ـشــع الـنـعــوت
ع ـلــى األط ـ ـ ــراف امل ـن ـخــرطــة ف ــي هــذه
البنى املــافـيــويــة ،لكن بعض الـقــراء
طــرحــوا ت ـســاؤالت عــن أم ــور عــديــدة
ت ـج ـن ــب املـ ــؤل ـ ـفـ ــان ال ـ ـحـ ــديـ ــث ف ـي ـهــا
بالعمق املطلوب ،وتحديدًا الفساد
ال ــذي ي ـضــرب فــي «الـبــونــدسـلـيـغــا»
والالعبني األملان.
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أوراق

ما يقعقع لي بالشنان
زكريا محمد *
هذا مثل عربي شهير ما زلنا نستعمله بني الحني
واآلخر ،وإن بلهجة فيها قدر من املكر والسخرية.
وليس لهذا املثل قصة كما هو الحال مع األمثال
ُ
الـقــديـمــة األخ ـ ــرى .فـقــد ن ـحــت امل ـثــل مــن مـمــارســة
طـقـسـيــة م ـح ــددة .ب ــذا فــامل ـمــارســة الـطـقـسـيــة هي
قصته عمليًا.
وقد ورد خبر طقس القعقعة في بيت شعر شهير
للنابغة الذبياني:
أقيش
بني
كأنك من جمال
ّ ٍ
ُيقعقع بني رجليه بشن
وكـمــا ن ــرى ،فالبيت هـنــا يـصــف طـقــس القعقعة
ً
بالشن بني أرجــل الجمال ،وال يضرب مثال .ولم
تــردنــا أخـبــار عــن اسـتـخــدام هــذا الـقــول كمثل في
العصر الجاهلي .لكننا نعرف أن زعماء بني أمية
افتتنوا بـهــذا املـثــل أيـمــا افـتـتــان .فقد استخدمه
بصيغته املعروفة (ما يقعقع لي بالشنان) كل من:
معاوية ،وعبد الله بــن زيــاد ،والحجاج الثقفي،
الذي قال« :إني والله يا أهل العراق ما يقعقع لي
بالشنان ،وال يغمز جانبي كتغماز التني» .وربما
أشــار هذا إلى أن املثل ابتدع في بدايات العصر
األموي ،أو في وقت ما من صدر اإلسالم.
وال خــاف حــول الـحــال الـتــي يـضــرب فيها املثل.
فهو يضرب فــي الــرجــل« :الـشــرس الصعب الــذي
ّ
ال ُي ّ
هدد وال ُيفزع» (الزمخشري ،املستقصى) .أو
ّ
في «من ال يتضع لحوادث الدهر ،وال يروعه ما
ال حقيقة له» (تاج العروس) .أي إنه مثل يقصد
به قائله أن يخبر اآلخــر أنــه ال ّ
يخوف وال يروع
باألصوات والجعجعات.
وه ـنــاك إج ـمــاع عـلــى أن الـشــن هــو الـجـلــد الـجــاف
أو الـقــربــة الجلدية الـجــافــة« :وأص ـلــه مــن تحريك
الجلد اليابس للبعير ليفزع» (ابن سيده ،املحكم).
يضيف الزمخشري« :ال يقعقع لــه بالشنان :هو
جمع شن ،وهو القربة الخلقة ،إذا قعقع نفرت منه
اإلبل» (الزمخشري ،املستقصى في أمثال العرب).
لكن ثمة اضـطــراب بـشــأن بني أقـيــش وجمالهم.
فـهــم إم ــا قبيلة مــن ال ـن ــاس ،أو قبيلة مــن الـجــن:
«ه ــو حــي مــن عـكــل ،وجـمــالـهــم ضـعــاف تنفر من
كل شيء تــراه .وقــال ابن الكلبي :بنو أقيش :حي
مــن الـجــن» (ال ـب ـغــدادي ،خــزانــة األدب) .وتوصف
جـمــال بني أقـيــش بأنها جـمــال نــافــرة «تنفر من
كــل شــيء ت ــراه» ،كما عند ال ـب ـغــدادي .وينقل عن
األصمعي أنها جمال حوشية« :جمال بني أقيش
حــوشـيــة لـيـســت يـنـتـفــع ب ـهــا ،فـيـضــرب بـنـفــارهــا
املثل» (الـبـغــدادي ،خزانة األدب) .والحوشي هو
الوحشي البري.
لكن إذا كانت هذه الجمال نافرة من األصل ،فلماذا
إذن يجري تفزيعها؟ ألكي تزداد نفارًا على نفار؟!
ولحل ما يبدو تناقضًا هنا ،فإن من املهم أن نفهم
ّ
أنها جمال (حوشية) ،أي جمال برية غير أهلية.
أي إنها تعيش بعيدة عن الناس ،نافرة عنهم في
الفلوات .لكن يبدو أنها تقترب في لحظة محددة
منهم ،فتحتاج إلى التفزيع والتنفير ،فيقعقع لها
بالشنان .ويبدو لنا أن هذه اللحظة هي موسم
ت ـ ــزاوج اإلب ـ ــل .ف ـحــن ي ـحــل وق ــت الـ ـت ــزاوج ،تــأتــي
الفحول الحوشية السائبة فــي البرية لتختلط
بقطعان النوق األهلية ،باحثة عن وصال جنسي
مـعـهــا .وفــي هــذه الـلـحـظــات بــالــذات ،كــان يقعقع
لها بالشنان بــن أرجلها إلبـعــادهــا .ويــؤكــد لنا
الجاحظ حقيقة أن هــذه اإلبــل كانت تـتــزاوج مع
اإلبل األهلية« :وزعم ناس أن من اإلبل وحشيًا...
فزعموا أن تلك اإلبــل تسكن أرض وب ــار ...قالوا:
ورب ـم ــا خ ــرج ال ـج ـمــل مـنـهــا لـبـعــض م ــا ي ـعــرض،
فيضرب في أدنى هجمة من اإلبل األهلية .قالوا:
فاملهرية من ذلك النتاج» (الجاحظ ،الحيوان) .ثم
يضيف موضحًا« :الحوشية من اإلبل والحوش
من اإلبل عندهم هي التي ضربت فيها فحول إبل
الجن ،فالحوشية من نسل إبل الجن ،والعبيدية،
وامل ـهــريــة ،والـعـسـجــديــة ،والـعـمــانـيــة ،قــد ضربت
فيها الحوش» (الجاحظ ،الحيوان).

وهكذا تخرج اإلبــل الوحشية ،أي إبــل الجن ،من
أرض وبــار ،التي هي أرض الجن ،أي أرض بني
أقيش عمليًا ،فتضرب في اإلبــل األهلية ،فينتج
ً
ذلك الضراب جماال تدعى الحوشية .هذه الجمال
الـحــوشـيــة ،أي الـتــي مــن نـســل إب ــل الـجــن الـبــريــة،
تتزاوج من جديد مع اإلبل األهلية ،فينتج من ذلك
الضراب اإلبل (العبيدية ،املهرية ،والعسجدية)،
وميزتها كلها أنها تملك عرقًا وحشيًا يربطها
بالجن.
أم ــا أص ـحــاب اإلب ــل األه ـل ـيــة ،فـلــم يـكــونــوا راغـبــن
فــي أن تـضــرب إبــل بني أقـيــش الـبــريــة نوقهم في
مــا يـبــدو .مــن أجــل ه ــذا ،كــانــوا يـعـمــدون إلــى طرد
هذه اإلبل عبر التخويف بالشنان الجافة حتى ال
يحصل هذا الضراب .هذا هو األمر كله .أي هذا هو
أصل طقس القعقعة بالشنان لجمال بني أقيش.

إبل اإلله
ل ـك ــن ل ــم ي ـك ــره أصـ ـح ــاب ق ـط ـع ــان اإلبـ ـ ــل األه ـل ـيــة
االخـ ـ ـت ـ ــاط الـ ـجـ ـنـ ـس ــي ب ـ ــن ن ــوقـ ـه ــم والـ ـجـ ـم ــال
الـحــوشـيــة ،رغ ــم أن ـهــا حـســب الـقــزويـنــي «إب ــل لم
ير أحسن منها» (القزويني ،آثــار البالد وأخبار
ال ـع ـبــاد) .الـسـبــب :هــو أن ـهــم لــن يـتـمـتـعــوا بنتاج
هــذا االخ ـتــاط ،أي بــاملــوالـيــد الـقــويــة الـتــي تنتج
مـنــه ،فــي مــا ي ـبــدو .إذ إن ــه ال يـحــق لـهــم االنـتـفــاع
بهذا النتاج .ويبدو أن هــذا هو املعنى املقصود
مــن جملة «ليست ينتفع بـهــا» ،التي نسبت إلى
األص ـم ـع ــي ف ــي امل ـق ـت ـبــس ال ـ ــذي أوردنـ ـ ـ ــاه أعـ ــاه.
ولدينا قصة كاشفة عن اإلبل الحوشية في أرض
وبار األسطورية الشهيرة ،تثبت بالفعل أن هذه
اإلبل ال ينتفع بها:
«اإلبل الحوشية؛ تزعم العرب أنها التي ضربتها
إبل الجن ،وهي إبل لم ير أحسن منها ...حكي أن
ً
ً
رجال من أهل اليمن يومًا رأى في إبله فحال كأنه

كوكب بياضًا وحسنًا ،فــأقـ ّـره فيها حتى ضرب
إبله .فلما لقحها لم يــره حتى كــان العام املقبل،
وقد نتجت النوق أوالدًا لم ير أحسن منها .وهكذا
فــي السنة الثانية والـثــالـثــة .فلما ألقحها وأراد
ّ
االنصراف هدر فاتبعه سائر ولــده» (القزويني،
آثار البالد).
هــذا املقتبس يفسر لـنــا ،بنحو شبه أسـطــوري،
لـ َـم كــان أصـحــاب اإلب ــل األهـلـيــة يـبـعــدون الجمال
الـحــوشـيــة عـبــر القعقعة بــالـشـنــان بــن أرجـلـهــا.
فــالـقـبــول بــدخــول ه ــذه اإلب ــل ،ومـثـيــاتـهــا ،وســط
اإلبــل األهلية سيؤدي إلــى ما أدى إليه األمــر مع
الرجل اليمني .فقد ترك الفحول الحوشية تضرب
ً
نياقه أمال بالفوز بمواليد «لم ير أحسن منها».
لكن األمــر انتهى إلــى كارثة عليه وعلى قطيعه.
فقد هدرت الفحول الحوشية ،أي فحول إبل بني
أقيش ،آخذة معها نسلها ذاهبة إلى أرض وبار،
أرض الجن .وهــذا ما كان يخشاه أصحاب اإلبل
عند حضور جمال بني أقيش .فهم سيخسرون
املواليد الـجــديــدة ،التي لــن تكون لهم .لــذا كانوا
يقعقعون بني أرجل اإلبل الحوشية إلبعادها عن
إناث إبلهم.
ّ
لكن األمــر في الحقيقة ال يتعلق بــأن الفحل األب
يــأخــذ ب ـهــدرتــه مــوال ـيــده وراءه ،ب ــل يـتـعـلــق بــأن
الجمال الحوشية جمال إلهية .بذا فنتاج أصالبها
إلهي ال يمكن االنتفاع بــه .وقــد كــان مفهومًا في
ما يبدو ألصحاب اإلبــل األهلية أن نتاج ضراب
جمال بني أقيش ،أي اإلبل الحوشية ،لنياقهم لن
يكون من حقهم .فهذه الجمال جمال اإلله .ونتاج
أصــابـهــا لــإلــه .أي إنــه ال يحق لصاحب النوق
األهلية أن يتصرفوا بهذا النتاجً .
بناء عليه ،لم
يكن هناك من حاجة كي تهدر الفحول الحوشية
األقيشية آخذة أوالدها معها إلى وبار .فصاحب
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اإلبل نفسه كان ملزمًا ،في ما نظن ،بإفراد نتاج
ج ـمــال بـنــي أق ـيــش ،إن ح ــدث بــاملـصــادفــة ت ــزاوج
بينها وبني نوقه ،وتركها تهيم في البراري حرة،
ألنها نتاج إبل تابعة لإلله .لذا ،فكل صاحب إبل
كان يحرص على أن ال تختلط نوقه بفحول اإلبل
الحوشية ،ألنه سيخسر نتاج هاتيك النوق لتلك
السنة.
وثمة في النصوص العربية ما قد يشير مباشرة
إلــى حــرمــة اإلب ــل الحوشية الـتــي نتحدث عنها.
ً
يقول األزهري نقال عن أبي عمر الشيباني« :وإبل
حــوش ـيــة م ـحــرمــات ل ـع ــزة ن ـفــوس ـهــا» (األزهـ ـ ــري،
التهذيب) .ومــن الواضح لنا أن حرمتها لم تكن
لعزة نفسها ،بــل لعزة إلهها .إنها محرمة على
الناس ،وال ينتفع بها ،ألنها إبــل اإللــه .بالتالي،
فهي جمال ال يحق ركوبها ،وال االنتفاع بلحومها
أو وبرها أو حليبها.

القعقعة ال الضرب

ّ
ل ـكــن ال ب ــد م ــن ال ـق ــول إن ط ــرد اإلبـ ــل الـحــوشـيــة
كــان يحصل بألطف الـطــرق املمكنة .إذ ال يمكن
ال ـت ـعــامــل م ــع إب ــل اإلل ـ ــه ،بــال ـطــري ـقــة ذات ـه ــا الـتــي
تعامل بها اإلبــل األهلية الغريبة ،وهي الطريقة
التي تحدث عنها الحجاج في خطبته الشهيرة
بــالـكــوفــة« :ألضــربـنـكــم ض ــرب غــرائــب اإلب ـ ــل» .لم
تكن إبل بني أقيش تعامل كإبل غريبة ،أي عبر
الضرب القاسي الذي ال رحمة فيه .فال يجرؤ أحد
على معاملة إبل اإلله بهذه الطريقة .كانت تبعد
بالقعقعة فقط ،ألنها إبــل مقدسة .القعقعة فقط
هي وسيلة إخافتها وإبعادها .إذ ال يجوز ضرب
إبل اإلله وإيذاؤها.
وم ــن املـحـتـمــل أن ه ــذه اإلب ــل كــانــت تـبـعــد أيـضــا
بـصــوت مــن ال ـفــم ،إضــافــة إل ــى ص ــوت ال ـشــن .ذلــك
أن جــذر قعقع يعني الـ ُطــرد« ُ :قــال األصمعي :إذا
ط ــردت ال ـثــور قـلــت ل ــه« :ق ــع ق ــع» (ل ـســان ال ـعــرب).
و«قع قع» هذه اسم فعل أمر للطرد كما نفهم من
هــذا الـكــام .ونظن أنــه اســم فعل أمــر عــام للدواب
وليس للبقر فقط .وربما كان قد اشتق في األصل
من صوت القعقعة بالشنان .أي إنه تقليد بالفم
لصوت القعقعة .لكن ال شيء يمنع كذلك أن تكون
القعقعة ذات ـهــا قــد اشـتـقــت مــن ص ــوت «ق ــع قــع».
فــوق ذل ــك ،فــإن ابــن األعــرابــي يخبرنا أنــه «يـقــال:
قــع قــع إذا أمــرتــه [الـحـيــوان] بالسياحة والتعبد
ف ــي ال ـق ـي ـع ــان والـ ـقـ ـف ــار» (األزهـ ـ ـ ـ ــري ،ال ـت ـه ــذي ــب).
وتـعـ ّـبــد اإلب ــل هــو ابـتـعــادهــا فــي الـفـيــافــي« :بعير
َ
ِّ
متعبد ومـتــأ ّبــد إذا امتنع على الـنــاس صعوبة
َ
ً
كآبد ِة الوحش» (لسان العرب) .بناء عليه،
وصار ِ
فقعقعة اإلبــل قد تكون في األصــل دفعًا لها إلى
القيعان والقفار ،أي إلــى الـبــراري البعيدة .فهي
إبــل اإلل ــه ،ويـجــب أن تـســوح فــي قـفــار أرض اإللــه
الواسعة ،بعيدًا عن اإلبل األهلية.
على كل حــال ،يبدو أن إبــل بني أقيش هي اإلبل
املسيبة التي ورد ذكرها في القرآن ،أو من نسلها:
«ما جعل الله من بحيرة وال سائبة وال وصيلة
وال ح ــام ول ـكــن ال ــذي ــن ك ـف ــروا ي ـف ـتــرون عـلــى الـلــه
الكذب وأكثرهم ال يعقلون» (سورة املائدة .)103
فههنا ثالثة أصناف من اإلبل التي تسيب وتترك
هائمة :البحيرة ،والسائبة ،والحام .أما الوصيلة
ّ
ف ـي ـقــال إن ـه ــا م ــن ال ـغ ـن ــم .وه ــي تـسـيــب ل ــإل ــه ،أو
لآللهة ،بـنـ ً
ـاء على نــذر مــا ،أو انطالقًا مــن وضع
خاص بها ،وال يجوز االنتفاع بها مطلقًا .أي ال
يجوز ركوبها أو أكل لحومها أو شرب حليبها
حني تكون إناثًا .فهي ملكية خاصة لإلله.
هــذه اإلب ــل املسيبة هــي الـتــي شكلت قطعان إبل
بني أقيش في البراري .وقد حرم القرآن تسييب
ه ــذه اإلب ــل ف ــي س ــورة امل ــائ ــدة ،كـمــا رأي ـن ــا .وهــي
إبــل مــذكــرة أو مؤنثة .لــذا فمن املحتمل أن اإلبــل
الوحشية املؤنثة أيضًا كانت تـحــاول االختالط
بالفحول األهلية .بـنـ ً
ـاء عليه ،فقد كــان أصحاب
اإلب ــل يقعقعون بــن أرج ــل الـجـمــال ،س ــواء كانت
مذكرة أو مؤنثة ،كي ال تتواصل مع إبلهم جنسيًا.
* شاعر فلسطيني

