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المشهد السياسي

األمن العام يوقف خل ّية للموساد
بين برج البراجنة ودير قوبل
تستمر الحرب األمنية بين جهاز الموساد اإلسرائيلي وأجهزة األمن اللبنانية والمقاومة .آخر الفصول اعتقال األمن العام
اللبناني خل ّية مؤلّفة من ثالثة لبنانيين في برج البراجنة ودير قوبل ،مكلّفة من قبل الموساد بجمع المعلومات عن
المقاومة
ف ـ ـ ــي اس ـ ـت ـ ـك ـ ـمـ ــال ل ـ ـض ـ ــرب الـ ـخ ــاي ــا
ّ
امل ـعــاديــة واإلره ــاب ـي ــة ،فــكـكــت شعبة
املعلومات في األمــن العام في األيام
امل ــاضـ ـي ــة خ ـل ـي ــة م ــؤلـ ـف ــة مـ ــن ث ــاث ــة
أشـ ـ ـخ ـ ــاص ي ـش ـت ـب ــه ف ـ ــي ارت ـب ــاط ـه ــا
بالعدو اإلسرائيلي ،تنشط بني برج
البراجنة ودير قوبل .العملية األمنية
ال ـتــي بـ ــدأت بـتــوقـيــف اث ـنــن مشتبه
فيهما فــي ب ــرج الـبــراجـنــة وال ـحــدث،
استكملت مساء أمس بالقبض على
مشتبه فيه ثالث في بلدة دير قوبل.
وكشفت املعلومات أن أحــد املشتبه
ف ـي ـهــم ،وي ــدع ــى ع ـبــاس س ،.اع ـتــرف
بعمله ملصلحة املوساد اإلسرائيلي
مع علمه بذلك ،بعدما ثبت بالدليل
ت ـ ــواصـ ـ ـل ـ ــه مـ ـ ــع الـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــاز امل ـ ـ ـعـ ـ ــادي.
وس ــرع ــان م ــا ف ــاج ــأ امل ــوق ــوف ال ــذي
يعمل ّ
مدرسًا ،املحققني ،عندما أفاد
بأنه يتواصل مع العدو اإلسرائيلي
بقصد التسلية! وضبطت في منزله

مصادر عين التينة:
من لديه الجرأة على تعطيل
قانون الضرائب فليجرّب
أجهزة كومبيوتر وأجهزة إلكترونية
أخرى.
وع ـل ـم ــت «األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» أن امل ــوق ــوف ــن
البقاع
الثالثة لبنانيون ،أحدهم من
ّ
واآلخ ـ ـ ــر م ــن الـ ـجـ ـن ــوب ،وأن مـشــغــل
الخلية لبناني موجود في فلسطني
امل ـح ـت ـلــة .ك ــذل ــك أشـ ـ ــارت امل ـع ـلــومــات
إل ــى أن أشـخــاصــا عــديــديــن يعملون
ملـ ـصـ ـلـ ـح ــة امل ـ ـ ــوس ـ ـ ــاد اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـلـ ــي
يـنـشـطــون ع ـلــى ال ـســاحــة الـلـبـنــانـيــة
ّ
وتبي من التحقيقات
أوقفوا أخيرًا.
ُ ّ
أن غالبية املـهـمــات الـتــي يـكــلــف بها
ه ـ ــؤالء ال ـع ـم ــاء ت ـت ــرك ــز حـ ــول جـمــع
مـ ـعـ ـل ــوم ــات عـ ــن عـ ـن ــاص ــر املـ ـق ــاوم ــة
ومراكزها ومواقعها.
وبعيدًا عن األمــن ،ومــع أن الحكومة
ّ
أقرت أمس االعتمادات الالزمة لهيئة

الحريري «لن ينتحر» سياسيًا وسيزور الرياض لوضع المسؤولين في أجواء التهدئة اللبنانية (داالتي ونهرا)

اإلشـ ــراف عـلــى االن ـت ـخــابــات ،ال تــزال
ه ــواج ــس الـ ـع ــدي ــد م ــن الـ ـف ــرق ــاء فــي
الــداخــل ت ــدور حّ ــول الخشية مــن أي
انتكاسة قــد تــؤثــر على االستحقاق
االن ـت ـخ ــاب ــي ،إن ل ـنــاح ـيــة ط ــروح ــات

الـتـمــديــد «الـتـقـنــي» م ـج ـ ّـددًا ،تمهيدًا
إلعــادة العمل بالبطاقة البيومترية،
أو في حال نجح الضعط السعودي
واألمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي عـ ـل ــى الـ ــرئ ـ ـيـ ــس س ـعــد
ال ـ ـ ـحـ ـ ــريـ ـ ــري لـ ـلـ ـسـ ـي ــر ف ـ ـ ــي سـ ـي ــاس ــة

التصعيد ضد املقاومة وفريقها في
لبنان.
وت ـ ـب ـ ــدو خ ـ ـطـ ــوة الـ ـحـ ـك ــوم ــة أم ـ ــس،
بــإقــرارهــا اعـتـمــادات هيئة اإلش ــراف
ً
ع ـلــى االن ـت ـخ ــاب ــات ،ع ــام ــا مطمئنًا

إل ــى إصـ ــرار ال ـقــوى الـسـيــاسـيــة على
ّ
إج ــراء االنـتـخــابــات فــي مــوعــدهــا .إل
ّ
أن املخاوف من تأجيلها لم تذلل ،إذ
بحسب املعلومات ،تــزداد الضغوط
األميركية والسعودية على الحريري

تقرير

المقعد السني في «األوسط» :زحمة مرشحين وانقسام في المستقـ
اسامة القادري
فتح تريث تيار املستقبل في تحديد
إسـ ــم مــرش ـحــه ف ــي ال ـب ـق ــاع األوسـ ــط
الباب أمام عدد من األسماء الطامحة،
ما أدى الى بلبلة بني محازبيه .وزاد
فــي ه ــذه البلبة الـحــديــث عــن ترشح
امل ـن ـســق األس ـب ــق لـلـتـيــار ف ــي الـبـقــاع
االوسـ ــط أيـ ــوب ق ــزع ــون ،الـ ــذي يـقــوم
بجوالت ولقاءات كمرشح عن التيار.
إذ يأخذ كثيرون على قزعون «فشله
في ادارة املنسقية» ،بحسب مناوئني
له في التيار األزرق .ويؤكد هؤالء أن
«قـسـمــا كـبـيـرًا مــن املـحــازبــن ه ـ ّـددوا
ب ـم ـقــاط ـعــة االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات وامل ــاك ـي ـن ــة
ترشيح قزعون
االنتخابية في حال
ّ
الذي يضعف التيار ويخفض قدرته
عـ ـل ــى ال ـت ـح ـك ــم بـ ـف ــائ ــض األصـ ـ ـ ــوات

ال ـس ـن ـيــة ،واس ـت ـث ـم ــار هـ ــذا ال ـفــائــض
للفوز باملقعد األرمني ...وقد ينتهي
األم ــر بخسارتنا املـقـعــديــن االرمـنــي
والسني».
وإل ـ ـ ـ ــى ق ـ ـ ــزع ـ ـ ــون ،والـ ـ ـن ـ ــائ ـ ــب ع ــاص ــم
عــراجــي الــذي ال يــزال يحوز إجماعًا
ُ
في أوســاط التيار ،طــرح في التداول
أيضًا إسم عضو منسقية التيار في
البقاع االوسط بالل الحشيمي ،وهو
مـقــرب مــن دائ ــرة الـحــريــري ومــرضـ ّـي
عنه مــن «ال ـص ـقــور» ،ورج ــل األعـمــال
أكـ ــرم ال ـب ـســط (م ـق ــرب م ــن ال ـحــريــري
أيضًا) لإلفادة من قدرته على تمويل
املعركة االنتخابية ،والدكتور رضا
امل ـيــس الـ ــذي يـعـتـبــر نـفـســه مــرشـحــا
ع ــن ال ـع ــائ ــات وال خ ـصــومــة ل ــه مع
أي من األطــراف السياسية .وقد نقل
عنه أنه في حال لم ُيعتمد في الئحة

املستقبل قد يلجأ إلى إحدى الئحتي
العائالت اللتني تلوح بهما رئيسة
«ال ـك ـت ـلــة الـشـعـبـيــة» م ـيــريــام سـكــاف
والنائب نقوال فتوش.
َ َ
إل ـ ـ ـ ــى ذل ـ ـ ـ ـ ــك ،لـ ـ ــوحـ ـ ــظ أن «ن ـ ــفـ ـ ـس ـ ــا»
تصعيديًا بدأ يطغى على الخطاب
املستقبلي فــي البقاع األوســط ضد
ال ـت ـيــار الــوط ـنــي ال ـح ــر ،وحـ ــزب الـلــه
بالطبع .وبحسب قيادي مستقبلي
«مـ ـ ـ ـع ـ ـ ــارض» ،فـ ـ ــإن «قـ ـ ـي ـ ــادة ال ـت ـي ــار
املـ ــركـ ــزيـ ــة كـ ــانـ ــت ق ـ ــد بـ ـ ـ ــدأت أخـ ـيـ ـرًا
تهيئة املـحــازبــن إلم ـكــان التحالف
مــع الـتـيــار الــوطـنــي ال ـحــر ،ورفـضــت
االس ـت ـم ــاع إلـ ــى تـ ـس ــاؤالت الـبـعــض
حــول ج ــدوى هــذا الـتـحــالــف البعيد
ع ــن خـطـنــا ال ـس ـيــاســي ط ــامل ــا أن كل
طــرف قــادر على االتـيــان بمرشحيه
بــال ـصــوت ال ـت ـف ـض ـي ـلــي» .ول ـف ــت الــى

أن «ال ـقــاعــدة الـشـعـبـيــة لـلـتـيــار ضد
ال ـت ـن ــازل والـ ـت ــودد ل ـق ــوى  8آذار أو
ال ـت ـحــالــف م ـع ـه ــا» ،خ ـصــوصــا بـعــد
ل ـقــاء ال ــوزي ــر ج ـب ــران بــاسـيــل أخـيـرًا

حزب اهلل يسمي
المرشح الشيعي في
األوسط وحركة أمل
في الغربي

نظيره السوري وليد املعلم.
مـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــادر ق ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــاديـ ـ ـ ــة أخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ف ــي
املستقبل تــؤكــد ان «االنـتـظــار سيد
املــوقــف» ريثما يتضح مــا ستؤول
ال ـ ـيـ ــه الـ ـ ــزيـ ـ ــارة امل ــرتـ ـقـ ـب ــة ل ـلــرئ ـيــس
س ـ ـعـ ــد الـ ـ ـح ـ ــري ـ ــري الـ ـ ـ ــى الـ ـ ــريـ ـ ــاض،
وان ـع ـك ــاس ــات ـه ــا ان ـت ـخ ــاب ـي ــا .لـكـنـهــا
تـلـفــت ال ــى أن «األم ـ ــور ذاه ـب ــة على
األرج ـ ــح إل ــى إع ـ ــادة ت ـمــوضــع قــوى
 14آذار» .وتــوضــح أن «أي تحالف
م ـ ــره ـ ــون ب ـك ـي ـف ـي ــة إعـ ـ ـ ـ ــادة ت ــرت ـي ــب
ال ــوض ــع ،خ ـصــوصــا ف ــي م ــا يتعلق
بموضوع الوزير أشرف ريفي الذي
يطمح الــى نيل حصة فــي البقاع».
وأكــد املصدر أن املستقبل لن يقبل
بالتنازل عن املقعد السني الوحيد
في البقاع االوسط ألي جهة.
ع ـل ــى امل ـق ـل ــب اآلخ ـ ـ ــر ،ق ــال ــت م ـص ــادر
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ب ّري :ال للتمديد وال لتعديل قانون اإلنتخاب
الت ـ ـخـ ــاذ مـ ــواقـ ــف مـ ـغ ــاي ــرة مل ــواق ـف ــه
الـ ـح ــالـ ـي ــة ف ـ ــي الـ ـ ــداخـ ـ ــل ال ـل ـب ـن ــان ــي،
والـعــودة إلــى مواجهة حــزب الله ،أو
على األقل توتير األجواء تماشيًا مع
أجواء التصعيد األميركية ضد إيران
ّ
وح ـ ــزب ال ـل ــه .إل أن أك ـث ــر م ــن طــرف
ّ
سياسي أك ــد ل ــ«األخ ـبــار» اطمئنانه
لـحـكـمــة الـ ـح ــري ــري ،واالقـ ـتـ ـن ــاع بــأن
رئـ ـي ــس ال ـح ـك ــوم ــة لـ ــن ي ـن ـج ـ ّـر وراء
التحريض الذي لن تكون له ترجمة
ّ
فــي حــال ق ـ ّـرر السير فـيــه ،ســوى شل
ّ
مشبهني
الـحـكــومــة أو اسـتـقــالـتـهــا،
األم ـ ـ ـ ــر بـ ـ ــ«االنـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــار الـ ـسـ ـي ــاس ــي»،
و«ال ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ـ ــري ل ـ ـ ـيـ ـ ــس ف ـ ـ ـ ــي وارد
االن ـت ـح ــار» .وربـ ــط أك ـثــر م ــن مـصــدر
سـيــاســي ب ــارز اس ـتــدعــاءات البعض
ف ــي ف ــري ــق  14آذار إل ــى ال ـس ـعــوديــة،
بالسعي الـسـعــودي لتوحيد جهود
 14آذار ق ـب ــل االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ،ول ـيــس
أبـ ـع ــد م ــن ذلـ ـ ــك« ،وحـ ـت ــى ل ــو طـلـبــت
السعودية ذلك ،ليس بمقدور هؤالء
ال ـت ـح ـ ّـرك ط ــامل ــا أن ال ـح ــري ــري خ ــارج
الـ ـلـ ـعـ ـب ــة» .وعـ ـلـ ـم ــت «األخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار» أن
الحريري قد يــزور السعودية قريبًا
لـلـقــاء امل ـســؤولــن ه ـن ــاك ،ووضـعـهــم
ف ــي صـ ـ ــورة ال ـ ـت ـ ـطـ ـ ّـورات ال ـل ـب ـنــان ـيــة،
وضرورة الحفاظ على التهدئة.
الى ذلك ،ال تزال مسألة سلسلة الرتب
والرواتب وقانون الضرائب واملوازنة
مـ ـح ــور االهـ ـتـ ـم ــام ال ـس ـي ــاس ــي .وم ــن
امل ـف ـتــرض أن تـحـمــل جـلـســة مجلس
النواب ،اإلثنني ،املسار األخير لقانون
الضرائب ،بعد املخاض الذي ّ
مر فيه
الرتب والرواتب في الفترة
وسلسلة
ّ
املــاضـيــة .وتــوقـعــت مـصــادر الرئيس
نبيه ّ
بري أن تنتهي األمور على خير
في الجلسة املخصصة إلقرار قانون
الـضــرائــب بعد تعديله .وعــن الكالم
الـ ـ ــذي ي ـت ــم تـ ــداولـ ــه عـ ــن ن ـ ّـي ــة بـعــض
األط ــراف الطعن فـيــه ،قــالـ ّـت املـصــادر
إن قانون الضرائب إن توقف ،يعني
وقف دفع الرواتب للشهر املقبل على
أساس الجداول الجديدة ،فمن «لديه
ّ
فليجرب».
الجرأة لفعل كهذا
وف ـي ـمــا تـسـيــر أم ـ ــور جـلـســة اإلث ـنــن
عـلــى م ــا ي ـ ــرام ،عـلـمــت «األخـ ـب ــار» أن
مشروع موازنة  2017و 2018سيكون
قريبًا على طاولة مجلس الوزراء ،ما
إن ي ـعــود ال ـحــريــري م ــن رحـلـتــه إلــى
الفاتيكان وإيطاليا.
(األخبار)

قبل الوصول الى
جلسة البرلمان االثنين القرار
مشاريع القوانين المعجلة
الثالثة ،استعجل السجال
الداخلي ،اشهرًا قبل أوانها
الطبيعي ،الخوض في
انتخابات ايار  2018كأنها
واقعة غدًا .ثمة قائلون
بحصولها ،وآخرون بتمديد
رابع ،وثالثون ينتظرون
هبوط ما يعطلها
نقوال ناصيف
مـ ـق ــدار م ــا ت ـطـبــع ال ـع ـج ـلــة الـتـصــويــت
ع ـلــى اول ال ـق ــوان ــن امل ـع ـج ـلــة ال ـثــاثــة
امل ـط ــروح ــة ام ـ ــام م ـج ـلــس الـ ـن ــواب فــي
جـلـســة بـعــد غ ــد االث ـن ــن ،وه ــو قــانــون
الضرائب ،ينتظر ثالث رزمة املشاريع
الـثــاثــة ،وهــو ادخ ــال بند فــي مشروع
م ــوازن ــة  2017يتعهد فـيــه وزي ــر املــال
انجاز قطع الحساب ما بني ستة شهر
وس ـن ــة ،ج ــدل مستفيض ف ــي الـجــانــب
الـ ــدس ـ ـتـ ــوري مـ ـن ــه .ب ـ ـ ّـررت ـ ــه ال ـت ـس ــوي ــة
ال ــرئ ــاسـ ـي ــة فـ ــي ان ـ ــه املـ ــدخـ ــل ال ــوح ـي ــد
للتمكن من اقرار مشروع موازنة 2017
ّ
بال موانع دستورية ،كالتي تطلبتها
ً
املــادة  ،87واشتراطها اوال اقــرار قطع
الـ ـحـ ـس ــاب ،غ ـي ــر املـ ـت ــواف ــر ف ــي االص ــل
مــالـيــا وسـيــاسـيــا .فــي حـجــة التسوية
الرئاسية ان إقرار موازنة للمرة االولى
عــام  2005يعيد انـتـظــام دورة االدارة
املالية للبالد وضبط االنفاق ،ثم ينظر
في قطع الحساب.
م ــع ذل ــك ال يـســع ه ــذا الـتـبــريــر ابـتــاع
فكرة املخالفة الدستورية في مشروع
القانونّ ،
املعرض لالبطال اذا كان ثمة
َمن يفعل .اذ يؤول مشروع القانون الى
تعليق املــادة  87من الدستور بقانون
عادي ،بينما يتطلب تعليقها ـ ـ كوجه
آخ ـ ــر ل ـل ـت ـع ــدي ــل ـ ـ ـ ـ ـ ن ـص ــاب ــا م ــوص ــوف ــا
تبعًا للمادتني  77و 78ســواء ورد من
الحكومة او من مجلس النواب .أخفق
اقـتــراح تعليق املــادة  87وفــق االصــول
الدستورية املنصوص عليها العــادة
ال ـن ـظــر ف ــي ال ــدسـ ـت ــور ،ف ـ ــإذا الـتـســويــة
ه ــذه ليست امل ـحــاولــة اليتيمة للعهد
وال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة ف ـ ــي آن ل ـ ـل ـ ـخـ ــروج ع ـلــى
ال ـق ــواع ــد ال ــدس ـت ــوري ــة .بـسـبــب خــاف
سياسي على تعليق املــادة  ،87مالزم
ل ـتــوافــق سـيــاســي عـلــى ضـ ــرورة اق ــرار
موازنة  2017في اقرب وقت بال شروط

مسبقة بما فيها قطع الحساب ،جيء
بهذا االق ـتــراح كــي يلتحق فــي اقــل من
شهرين بمخالفة دستورية سبقته ال
تقل تأثيرًا عن مشروع القانون املعجل،
هـ ــي الـ ـتـ ـه ـ ّـرب مـ ــن اجـ ـ ـ ــراء ان ـت ـخ ــاب ــات
نيابية فرعية تطبيقًا للمادة .41
ّ
يتكبد اح ــد ،فــي العهد والحكومة
لــم
معًا ،عناء البحث عن مخرج للمادة 41
على غ ــرار املـخــرج ال ــوارد فــي مشروع
القانون املعجل في جلسة االثنني.
ب ـس ـبــب رفـ ــض َمـ ــن ال ي ــري ــد اج ــراء ه ــا
فــي طرابلس كما فــي ك ـســروانّ ،
تهرب
امل ـس ــؤول ــون م ــن م ـقــاربــة االن ـت ـخــابــات
النيابية الفرعية على انها استحقاق
دستوري ملزم ،وليس خيارًا متروكًا
ُ
لـلـمـفــاضـلــة ب ــن ان ت ـج ــرى او ت ــرج ــأ.
ل ــم ي ـ ـ َ
ـؤت ع ـلــى ذكـ ــر تـعـلـيــق املـ ـ ــادة 41
عـلــى نـحــو الـتـفـكـيــر فــي تعليق امل ــادة
 ،87وك ـل ـت ــا املـ ــادتـ ــن ت ـت ـس ــاوي ــان فــي
كــونـهـمــا مـلــزمـتــن لـلـسـلـطــات املعنية
فــي تطبيقهما :قطع الـحـســاب ال يقل
اهمية عن االنتخاب الفرعي ،والعكس
صحيح.
بذلك بدا املسؤولون املعنيون بالشأن
ي ـقــاربــون كلتي املشكلتني عـلــى نحو
م ـن ـف ـص ــل وبـ ـط ــريـ ـق ــة م ـخ ـت ـل ـف ــة .ف ـ ــاذا
االنتخابات الفرعية معطلة اكثر منها
مؤجلة على نحو ما يمكن ان يفسره

برّي :وحده غضب
الطبيعة قد يؤثر على
اجراء االنتخابات ،لكن
ليس اي احد آخر

تعليق املادة  ،41كتأجيل تطبيق املادة
 .87بذلك يـتـفــادون الــدنــو مــن املادتني
امل ـلــزم ـتــن تـ ــارة بـمـخــالـفــة دس ـتــوريــة،
ّ
ّ
والتهرب منها
بتعمد إهمالها
وطورًا
بــا اي مـبــرر دس ـتــوري او قــانــونــي او
سياسي حتى.
ُ
طوي نهائيًا اي خوض في االنتخابات
ّ
النيابية الفرعية ،اال ان السجال بكر
فــي ولــوج االستحقاق االكـبــر واالبعد
عام .2018
ال ي ــرى رئ ـي ــس مـجـلــس الـ ـن ــواب نبيه
ب ــري تـف ـسـي ـرًا الس ـت ـع ـجــال ال ـك ــام في
االس ـت ـح ـق ــاق امل ـق ـبــل سـ ــوى انـ ــه املـلــف
الـ ـ ـ ــذي يـ ـل ــي مـ ـ ـش ـ ــروع مـ ـ ــوازنـ ـ ــة 2017

برّي :ليس مسموحًا ان ال نجري انتخابات نيابية بعد ثالثة قوانين تمديد (مروان طحطح)

اهمية .بعدما صــار الــى تأليف هيئة
االشراف على االنتخابات ،وينتظر ان
تقسم اليمني امــام رئيس الجمهورية
االس ـ ـبـ ــوع املـ ـقـ ـب ــل ،وبـ ـع ــد تـخـصـيــص
مجلس الـ ــوزراء الـبــارحــة االعـتـمــادات
املالية الالزمة ملهمتها ،باتت الخطوات
االجرائية التالية على الطريق ،أهمها
صدور مرسوم دعوة الهيئات الناخبة
في شباط املقبل حدًا اقصى 90 ،يومًا
عـلــى االق ــل قـبــل امل ــوع ــد امل ـق ــرر الج ــراء
االنتخابات النيابية الـعــامــة .على ان
رئـيــس املـجـلــس يقطع لـلـفــور الطريق
على مواقف تترنح من حني الى آخر.
يـقــول« :ال تمديد ملجلس الـنــواب وإن
لـيــوم او اثـنــن .االنـتـخــابــات ستجرى
في موعدها وسيذهب الجميع اليها.
لـكــن ايـضــا ال بـحــث عـلــى االط ــاق في
تعديل قانون االنتخاب الجديد كما
يـطــرح الـبـعــض ،او يـحــاول ان يوحي
بــوجــود ورشــة نيابية للتعديل .هذا
مــوق ـف ــي ع ـلــى االقـ ـ ــلُ .وض ـ ــع ال ـقــانــون
الـ ـج ــدي ــد كـ ــي يـ ـطـ ـب ــق ،ال كـ ــي يـصـيــر
الــى املطالبة بتعديله قبل ان نبصر
ت ـط ـب ـي ـقــه ل ـل ـم ــرة االولـ ـ ـ ــى فـ ــي اح ـس ــن
االح ـ ــوال .ب ـنــوده واض ـح ــة ،والـجـمـيــع
وافـ ــق ع ـل ـي ـهــا ،وص ـ ـ ّـوت ب ـعــد مـخــاض
طويل».
ي ـض ـي ــف« :ال اسـ ـب ــاب ت ـق ـن ـيــة لـعــرقـلــة
تـطـبـيـقــه .اذا ل ــم ُي ـتــح ان ـج ــاز الـبـطــاقــة
املمغنطة فإن الحل يكمن في القانون
نـ ـفـ ـس ــه ،وهـ ـ ــو ان يـ ـقـ ـت ــرع ال ـن ــاخ ـب ــون
ببطاقة الهوية ،لكن في اماكن قيودهم
وليس في اماكن سكنهم على نحو ما
اوص ــت بــه الـبـطــاقــة املمغنطة .الــوقــت
ل ــم ي ـعــد يـسـمــح بــان ـجــازهــا .ق ـلــت مــرة
تلو مــرة نـجــري االنـتـخــابــات اآلن بما
هو متوافر ،وهي بطاقة الهوية ،على
ان يصير في غضون السنوات االربع
املقبلة الــى انـجــاز البطاقة املمغنطة.
بــذلــك يصبح امــامـنــا متسع ك ــاف من
الوقت ،في االمكان معه توزيع مليون
بطاقة في السنة عــوض ان نعمد اآلن
ال ــى تــوزيــع مـلـيــون بـطــاقــة فــي الشهر
الــواحــد قـبــل الــوصــول ال ــى انتخابات
ـار ،وه ــو ام ــر مـسـتـحـيــل .عـلــى مهل
اي ـ ـ ّ
يـحــضــرون النـجــاز البطاقة املمغنطة
ما ان ننتهي من االنتخابات املقبلة».
ي ـ ـسـ ــارع رئـ ـي ــس امل ـج ـل ــس ال ـ ــى ال ـق ــول
ايضًا« :ليس مسموحًا بعد اآلن ان ال
ن ـجــري انـتـخــابــات نـيــابـيــة بـعــد ثالثة
قوانني تمديد .ال يمكن الدفاع عن اي
تمديد وال القبول بالكالم عنه حتى.
ال يحدثنني احــد بظروف استثنائية
ت ـح ــول دون اج ــرائـ ـه ــا .وح ـ ــده غضب
الطبيعة قــد يــؤثــر عـلــى اجــرائـهــا لكن
ليس اي احــد آخــر .االنتخابات واقعة
في موعدها».

تقرير

ــبل

كباش الحريري ـ ـ ريفي :اللواء «يضرب» في بيروت!
مقربة مــن حــزب الله لــ«األخـبــار» إن
الثنائي الشيعي إتفق على أن يسمي
الـحــزب مرشحًا عــن املقعد الشيعي
فــي البقاع االوس ــط (يـجــري الـتــداول
بــاســم الــدكـتــور حـســام أبــو حـمــدان)،
وح ـ ــرك ـ ــة أم ـ ـ ــل م ــرشـ ـح ــا ع ـ ــن امل ـق ـع ــد
الشيعي في البقاع الغربي .املصادر
أكــدت أنــه «ليس لدينا أيــة إشكالية
م ــع حـلـفــائـنــا .ن ـحــن مـتـحــالـفــون مع
التيار الوطني الحر واملردة ومع كل
من يؤيد نهج املقاومة» .أما التحالف
مــع املــرشــح الـسـنــي «فـسـيـكــون بـنـ ً
ـاء
ع ـلــى مــوق ـفــه ال ـس ـي ــاس ــي» .ع ـل ـمــا أن
يجري ال ـتــداوب باسم سعيد سلوم
كــأبــرز املــرشـحــن عــن املـقـعــد السني
ع ـل ــى الئـ ـح ــة ت ـح ــال ــف ح ـ ــزب الـ ـل ــه ـ ـ ـ ـ
الوطني الـحــر ،مــا لــم يحسم املرشح
رضا امليس وجهة تحالفاته.

عبد الكافي الصمد
قـبــل أي ــام مــن جلسة مجلس ال ــوزراء
ال ـت ــي ك ــان م ـق ــررًا ع ـقــدهــا ف ــي ســرايــا
طـ ــراب ـ ـلـ ــس ف ـ ــي  28أيـ ـ ـل ـ ــول املـ ــاضـ ــي،
ضـ ـم ــن جـ ـلـ ـس ــات أعـ ـلـ ـن ــت ال ـح ـك ــوم ــة
أن ـهــا سـتـعـقــدهــا فــي امل ـنــاطــق ،الـتـقــى
ال ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس س ـ ـعـ ــد ال ـ ـ ـحـ ـ ــريـ ـ ــري ف ــري ــق
ع ـم ـلــه وم ـس ـت ـش ــاري ــه وم ـق ــرب ــن م ـنــه،
وبـعـضـهــم م ــن طــراب ـلــس ،السـتـطــاع
التحضيرات واألجــواء قبل الجلسة.
ل ـكــن م ــا سـمـعــه ع ــن «اس ـت ـي ــاء ع ــارم»
في طرابلس ،وعــن «تحضير أطــراف
لـتـنـظـيــم اع ـت ـص ــام ــات ب ــال ـت ــزام ــن مــع
الـجـلـســة» دف ـعــه إل ــى طـلــب إرجــائـهــا،
م ــن دون ص ــدور أي تـفـسـيــر رسـمــي،
بـ ــاس ـ ـت ـ ـث ـ ـنـ ــاء ت ـ ـسـ ــري ـ ـبـ ــات إعـ ــام ـ ـيـ ــة
أف ــادت بــأن اإلرج ــاء فرضته جلسات

الـحـكــومــة املـتـتــالـيــة ملـتــابـعــة قــانــونــي
سلسلة الرتب والرواتب والضرائب.
مـ ـص ــادر ف ــي ال ـت ـي ــار األزرق ُكـشـفــت
ل ـ ـ «األخـ ـب ــار» أن «اقـ ـت ــراح ــات ق ــدم ــت
إلـ ـ ــى ال ـ ـحـ ــريـ ــري مـ ـن ــذ إعـ ـ ـ ــان م ــوع ــد
ال ـج ـل ـســة ،نـصـحـتــه ب ــأن ي ـح ـمــل مـعــه
م ـشــاريــع يـمـكــن تـنـفـيــذهــا عـلــى نحو
عاجل وقبل االنتخابات النيابية ،أو
أن يـبــاشــر فــي تنفيذ مـشــاريــع مـقـ ّـرة
وم ـ ــوج ـ ــودة ف ــي األدراج ،ألن إق ـ ــرار
مشاريع جديدة يحتاج تنفيذها إلى
سنوات لن يفيدنا».
َ َ
«ق ـ ـ ــط ـ ـ ــع» مـ ــوعـ ــد جـ ـلـ ـس ــة الـ ـحـ ـك ــوم ــة
الـطــرابـلـسـيــة مــن دون تـحــديــد موعد
ج ــدي ــد ،وفـ ــي ظ ــل ت ـجــاهــل ك ــام ــل مــن
تيار املستقبل ،فيما توقف العمل في
ورش ــة إع ــادة تــأهـيــل الـســرايــا وقــاعــة
االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع ـ ــات ،م ـ ــا أوحـ ـ ـ ــى ب ـص ــرف

النظر عنها .لكن ،في الساعات الـ48
املــاض ـيــة ،ع ــاد ال ـحــديــث عــن الجلسة
إل ــى الــواجـهــة م ـجــددًا .إذ أعـلــن وزيــر
ال ـع ـمــل م ـح ـمــد كـ ـب ــارة ،ب ـعــد اج ـت ـمــاع
«إنمائي» ُعقد في السرايا الحكومية
بــرئــاســة ال ـح ــري ــري ،ح ـض ــره الـنــائــب
سمير الجسر ورئـيــس بلدية امليناء
ع ـبــد الـ ـق ــادر ع ـلــم ال ــدي ــن وم ـس ـت ـشــارا
ال ـح ــري ــري فـ ــادي فـ ــواز وع ـب ــد الـغـنــي
كـ ـب ــارة ،أن ال ـج ـل ـســة سـتـعـقــد «قــريـبــا
بــإذن الـلــه» .وأكــد الجسر أن الجلسة
«ستعقد حـتـمــا» ،ولـفــت ّ
منسق تيار
املـسـتـقـبــل فــي طــرابـلــس نــاصـ ًـر عــدرة
إلى أن الجلسة «ستؤكد حصة كبيرة
من املشاريع للعاصمة الثانية».
والالفت أن عودة الحديث عن جلسة
ط ــراب ـل ــس جـ ــاء ب ـع ــد س ــاع ــات قـلـيـلــة
م ـ ــن ل ـ ـقـ ــاء الـ ـ ــوزيـ ـ ــر ال ـ ـسـ ــابـ ــق أش ـ ــرف

ريـ ـف ــي ب ــوجـ ـه ــاء عـ ــائـ ــات ب ـي ــروت ـي ــة
وعشائر العرب في عرمون ،وإعالنه
«ع ـ ــدم ال ـت ــراج ــع ع ــن خـ ــوض امل ـعــركــة
االن ـت ـخ ــاب ـي ــة ف ــي ك ــل ال ـ ــدوائ ـ ــر ،وف ــي
مقدمها دائــرة بيروت الثانية ،مهما
كلف األمر» ،مشددًا على أنه «ال أحد
يـ ـق ــرر عـ ــن ب ـ ـيـ ــروت وال أح ـ ــد ي ـخ ـتــار
ل ـه ــا ن ــوابـ ـه ــا» ،وأن «عـ ـل ــى مـسـلـســل
ال ـت ـن ــازالت امل ـجــان ـيــة أن ي ـتــوقــف ألن
الـطــائـفــة الـسـنـيــة ،األك ـبــر فــي لـبـنــان،
ت ـش ـع ــر ب ــالـ ـغ ــن ب ـس ـب ــب ال ـ ـت ـ ـنـ ــازالت
التي ال مبرر لها» .وهــذا ،بحسب ما
أشارت مصادر في املستقبل ،ما أعاد
ّ
ضخ الدم في عروق الجلسة املؤجلة،
«ألن ـن ــا إذا ل ــم ن ـتــوجــه إل ــى طــرابـلــس
وغـيــرهــا ،فــإن خصومنا السياسيني
سـ ـيـ ـسـ ـتـ ـغـ ـل ــون ال ـ ـف ـ ــرص ـ ــة ويـ ـ ــأتـ ـ ــون
لينافسونا في قلب العاصمة».
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عمن يرشحه!
أبو الياس وحيدًا ...يبحث ّ
يبدو أن النائب ميشال المر سيكون
أول ضحايا القانون النسبي ،بعدما
بقي ألربعين سنة ع ّراب كل اللوائح
االنتخابية .تنفض األحزاب المسيحية يدها
من «الزعيم البتغريني» ،فيما تضاءل
حده األدنى ،وباتت
نفوذه البلدي إلى ّ
الدولة والسلطة بكامل مؤسساتها
وتفرعاتها خارج يديه
رلى إبراهيم
لطاملا كــان النائب ميشال املــر الزعيم
األوح ــد لغالبية رؤس ــاء بـلــديــات املنت
الشمالي .حتى في ذروة دخول التيار
الــوطـنــي الـحــر إل ــى الـقـضــاء قـبــل نحو
 11عــامــا ،لــم يتمكن العونيون مــن ّ
لي
ذراع امل ــر ،وال اسـتـطــاعــوا خــرق شبكة
ّ
«ري ـ ــاس ـ ــه» ومـ ـخ ــاتـ ـي ــره الـ ـت ــي حــافــظ
عليها فــي كــل االسـتـحـقــاقــات البلدية
بـ ـع ــد  .2005ول ـ ـطـ ــاملـ ــا شـ ـك ــل ه ـ ــؤالء
«ال ـ ّ
ـري ــاس» واملـخــاتـيــر ماكينة النائب
األرثــوذك ـســي االنـتـخــابـيــة الـتــي كانت
ت ـص ـن ــع م ـن ــه «ح ـ ــزب ـ ــا» ي ـن ــاف ــس بـقـيــة

األح ـ ـ ـ ــزاب امل ـس ـي ـح ـي ــة .كـ ــل ذل ـ ــك ي ـبــدو
اليوم من املاضي .عقب إقــرار القانون
النسبي وآلية االقتراع بحسب الصوت
الـتـفـضـيـلــي ،اه ـتــزت إم ـبــراطــوريــة املــر
للمرة األول ــى .وبعدما كانت األحــزاب
تلهث وراء انـضـمــام «زعـيــم الـعـمــارة»
ً
إلــى الئحتها ،بــات األخير عبئًا ثقيال
عـلــى أي الئـحــة حــزبـيــة .فيما ال قيمة
فعلية بعد اآلن لشبكة رؤساء البلدية
الــذيــن ك ــان باستطاعتهم املــونــة على
ناخبهم بتشطيب أحد األسماء مقابل
وض ــع اس ــم امل ــر م ـكــانــه .وال ق ــدرة لهم
عـلــى الـتــأثـيــر كـثـيـرًا فــي النتيجة كما
فـ ــي الـ ـس ــاب ــق ،إذ ب ـ ــات ي ـف ـت ــرض بـهــم
حسم خيارهم بوضوح بعد أن وضع
الناخب أمام خيار صعب يجبره على
انـتـخــاب الئـحــة والتقيد بـهــا ،فانتفت
ن ـق ـط ــة ق ـ ــوة امل ـ ــر الـ ـت ــي ك ــان ــت تـتـمـثــل
ب ــال ـن ــاخ ـب ــن املـ ـل ــون ــن« :كـ ـت ــائ ــب م ــر»
و«ق ــوات مــر» و«ت ـيــار م ــر» .إذ سيعود
هــؤالء في نهاية املطاف إلــى أحزابهم
ع ـن ــد ت ـخ ـي ـيــرهــم بـ ــن وه ـ ــب صــوت ـهــم
التفضيلي للحزب أو للنائب ميشال
املر.
فــي امل ـيــزان االنـتـخــابــي ،كــل الـلــوائــح ال
تــريــد «أبـ ــو الـ ـي ــاس» .فــالـكـتــائــب ال ــذي
ي ـس ـعــى ج ــاهـ ـدًا ل ـط ــرق بـ ــاب املـجـتـمــع

امل ــدن ــي ،ل ــم ت ـعــد ت ـنــاس ـبــه ص ـ ــورة املــر
إلــى جــانـبــه ،وح ــزب ال ـقــوات غـيــر قــادر
فعليًا على تأمني الحاصل االنتخابي
وي ـخ ـشــى ف ــي ح ــال تــأم ـي ـنــه ع ـبــر ضـ ّـم
املر إليه ،أن يفوز املر بفارق األصــوات
التفضيلية ويسقط مرشحه الخاص.
أما التيار الوطني الحر ،فلديه مرشحه
ال ـ ـخـ ــاص عـ ــن املـ ـقـ ـع ــد األرثـ ــوذك ـ ـسـ ــي،
ويفضل إن أراد إنجاح مرشح أن يكون
حــزبـيــا أو يـنـضــم إل ــى تـكـتــل التغيير
واإلصـ ـ ـ ــاح ،وه ــو م ــا ال يـنـطـبــق على
وضع املر .فيما يعجز الطاشناق ،هذه
املرة ،عن منح ولو صوتًا واحدًا لحليفه
ّ
لصب كل
التاريخي ،نظرًا إلى حاجته

بإمكان التيار تجريد
المر من آخر أسلحته،
أي رؤساء البلديات باسم
العهد القوي

أصواته في مصلحة مرشحه الخاص.
لذلك ال أفــق الـيــوم للنائب البتغريني
ســوى تشكيل الئحة مستقلة والعمل
ج ــاه ـدًا ع ـلــى ال ـت ـحــالــف م ــع مــرشـحــن
يضيفون إلى رصيده رصيدًا كي ينال
الحاصل االنتخابي.
م ـ ــن جـ ـه ــة أخ ـ ـ ـ ـ ــرى ،ب ـ ـ ــات امل ـ ـ ــر ي ـف ـت ـقــد
عـ ـن ــاص ــر قـ ــوتـ ــه الـ ـس ــابـ ـق ــة :ال ـس ـل ـط ــة،
رؤس ــاء البلديات واملخاتير .فبعد أن
كــان يسيطر عـلــى كــل مــؤسـســات املــن
العامة وإدارات ــه وقائمقاميته ،قضت
التشكيالت األخـيــرة على رجــالــه ،ولم
يبق لــه ســوى اتـحــاد بـلــديــات القضاء
الـ ـ ــذي ت ــرأس ــه اب ـن ـت ــه م ـي ــرن ــا ورئ ـي ــس
ال ـت ـن ـظ ـي ــم املـ ــدنـ ــي م ـي ـش ــال امل ـ ــر الـ ــذي
يـتـشــاركــه وال ـت ـيــار .كــذلــك خـســر أخـيـرًا
املوقع الرئيسي له في وزارة الداخلية،
املـ ـتـ ـمـ ـث ــل ب ــرئـ ـيـ ـس ــة دائ ـ ـ ـ ـ ــرة األح ـ ـ ـ ــوال
الشخصية سوزان خوري ،بعد أن حل
مكانها العميد الياس خوري .وأهمية
هـ ــذا امل ــوق ــع ت ـك ـمــن ف ــي ق ـ ــدرة الـتــأثـيــر
ب ــامل ـخ ــاف ــر وقـ ـ ــوى األم ـ ـ ــن .وه ـ ــو خـســر
قضائيًا مع دخــول األحــزاب املسيحية
إلـ ـ ـ ــى الـ ـسـ ـلـ ـط ــة وانـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــاب ال ــرئـ ـي ــس
م ـي ـشــال عـ ــون رئ ـي ـســا ومـ ــا راف ـ ــق ذلــك
مــن تـشـكـيــات قـضــت عـلــى ج ــزء كبير
مــن نفوذ املــر .على املقلب الـبـلــدي ،إذا

(هيثم الموسوي)

رغــب التيار الوطني الحر فــي خوض
مـعــركــة شــرســة ف ــي ال ـق ـضــاء (وه ــو ما
يـتــوقــع أن يـفـعـلــه) ،فــإنــه سـيـجــرد املــر
من آخر أسلحته ،أي رؤســاء البلديات
الــذيــن يــدركــون جـيـدًا معنى أن يكون
رئ ـيــس الـتـيــار الــوطـنــي ال ـحــر الـســابــق
ميشال عون رئيسًا للجمهورية ومدى
ارتباط موقعهم ومصالحهم بالعهد.
أم ــا امل ـخــات ـيــر ،فـمــا عـ ــادوا يخضعون
لهيبة املر بعد أن كان يديرهم بواسطة
مــأمــوري النفوس .فهؤالء خرجوا من
دائرة نفوذه ،وآخر مأمورة نفوس من

تقرير

يهددون الحكومة :سنغرق لبنان في
أصحاب المولّدات ّ
السلطة في لبنان نفسها في
تضع ُ
مواقف «بايخة» .كأن ّه ينقصها .فعلتها
أخيرًا مع أصحاب المولّدات الكهربائ ّية
هددتهم
تحدتهم
فتحدوهاّ ،
ّ
الخاصةّ .
فهددوها ،انتصروا هم فيما خسرت
ّ
هي .إن ّهم فرع ِمن «الدولة العميقة».
لقد تجذّ روا .قض ّية معيش ّية أخرى
تذهب في المجهول
محمد نزال
ّ
فــي الـشـكــل ،أص ـبــح مــالـكــو امل ــول ــدات
ّ
الكهربائية الخاصة (تبع االشتراك)
ُ
أق ـ ـ ــوى ِمـ ـ ــن ال ــسـ ـلـ ـط ــة الـ ـح ــاكـ ـم ــة فــي
ل ـب ـنــان .ه ــذه ل ــم ت ـعــد م ـج ــازًا ل ـغـ ّ
ـويــا.
ل ـق ــد ث ـب ـتــت عـ ـي ــان ــا ...وعـ ـل ــى الـ ـه ــواء
ُ
م ـب ــاش ــرة .ك ـي ــف ح ـصــل ذل ـ ــك؟ ت ـق ـ ّـرر
وزارتـ ـ ــا ال ـطــاقــة واالق ـت ـص ــاد ،نـهــايــة
آب الفائت ،أن تفرضا على أصحاب
ّ
املولدات «استبدال القواطع ّ
بعدادات
الـكـيـلــوواط» ل ــدى جميع املشتركني
ُ
(امل ــواط ـن ــن) .تـمـهـلـهــم ش ـه ـرًا واحـ ـدًا
طائلة «اتخاذ التدابير
للتنفيذ تحت
ُ
ال ــرادع ــة» .انـتـهــت امل ـه ـلــة ،قـبــل ّأي ــام،
بـنـهــايــة أي ـل ــول .م ــا كــانــت النتيجة؟
ص ـلــوا ،على
ال ش ــيء .لــم يمتثلوا .أو
طريقتهم ،إل ــى املعنيني ّأن ــه ُ
«يمكن
ّ
ُ ّ
للدولة أن تبلّط البحر» .لقد بلطته
ً
فـ ـ ـع ـ ــا .ت ـض ــخ ـم ــت ذوات أصـ ـح ــاب
ّ
امل ـ ـ ـ ــول ـ ـ ـ ــدات ،عـ ـل ــى م ـ ـ ــدى الـ ـسـ ـن ــوات
ّ
امل ــاضـ ـي ــة ،إل ـ ــى ح ــد أن أصـ ـب ــح ل ـكــل
ِم ـن ـه ــم وك ـي ـل ــه ال ـق ــان ــون ــي وا ّل ـن ــاط ــق
باسمه َ
ومن ينوب عنه ويمثله أمام
ّ
ُ
حضر وكــاؤهــم قبل أي ــام،
الــسـلـطــةُ .
بعد انتهاء املهلة ،واجتمعوا بوزير
الطاقةّ .
ّ
تتضمن
قدموا أمامه مذكرة
اعـتــراضـهــم ورفـضـهــم تنفيذ الـقــرار
(رقـ ـ ــم  .)135ط ـل ـب ــوا ت ـش ـك ـيــل ل ـجــان
ّ
مشتركة ،مؤلفة ِمــن مندوبني عنهم
وم ـن ــدوب ــن ع ــن الـ ُـس ـل ـطــة ،لـلــوصــول
ّ
إلـ ــى ح ـ ــل .أص ـب ـح ــت ال ـع ــاق ــة ن ـ ّـدي ــة.
هـ ــذا م ــا أذاعـ ـ ــه ِمـ ــن هـ ـن ــاكِ ،مـ ــن قلب

ّ
ال ـ ـ ـ ــوزارة ،وك ـي ــل أصـ ـح ــاب امل ــول ــدات
املحامي محمود بعلبكي .طار القرار
ا ُلـ ـحـ ـك ــوم ــي .ط ـ ــار املـ ـل ــف إل ـ ــى ال ـع ــام
املقبل .خــرج الوفد منتصرًا ،أذعنت
ال ـ ُـس ّـل ـط ــة ،ف ـظ ـه ــرت م ـن ـك ـس ــرة .ب ــدت
وكأنها «أرنب».
ال ع ــاق ــة مل ــا آل إل ـي ــه ه ــذا امل ـل ــف ّ بما
ح ـص ــل ف ــي صـ ـي ــدا ق ـب ــل ّأي ـ ـ ـ ــام .إن ـه ــا
ّ
ال ـصــدفــة! أص ـحــاب امل ــول ــدات أقــويــاء
ّ
جدًاّ ،أقوى ِمن ُسلطة دولة ،أقوى إلى
ّ
ح ــد أن ـهــم يـتـعــاركــون فــي مــا بينهم،
فيقتلون َ
مـعــارك نـفــوذَ ،
ويـجــرحــون.
ق ـت ـي ــان وج ــرح ــى ح ـص ـي ـلــة امل ـعــركــة
األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة ّ ف ـ ــي صـ ـ ـي ـ ــدا .اسـ ـتـ ـخ ــدم ــوا
أسلحة رشــاشــة .ليست امل ـ ّـرة األولــى
ال ـتــي تـحـصــل فـيـهــا «م ـع ــارك نـفــوذ»
ِمن هذا النوع جنوبًاَ .من أقوى ِمنهم
وهــم ُينيرون عتمة لبنان؟ الكهرباء
ّ
الحكومية فيها تقنني ،أما كهرباؤهم
ّ
فــدائـمــة ،وأحــدهــم يتعهد فــي حديث
م ـ ـ ــع «األخـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ــار» مـ ـ ـ ـ ـ ّـد املـ ـشـ ـت ــرك ــن
بالكهرباء على مدار الساعةُ ّ .يدركون
مــدى «عجز» ُ
السلطة هنا .إنها اليد
التي تؤملها .بمعنى أدق «تفضحها».
قبل نحو ثالث سنوات أطلق هؤالء،
فرعهم البقاعي هذه ّ
املرة ،النار على
ّ
أح ـ ــد املـ ـ ـح ـ ـ ّـوالت ال ــرئ ـي ـس ــي ــة ل ـشــركــة
ك ـه ــرب ــاء زح ـل ــة .ت ـ ّـم تـعـطـيـلــه .حصل
هذا أكثر ِمن ّ
مرة وفي أكثر ِمن نقطة.
والدة ش ــرك ــة ال ـك ـه ــرب ــاء ف ــي زح ـل ــة،
الـتــي ع ــادت وول ــدت بمعجزة ،تعني
«قطع أرزاقـهــم» .بعضهم كــان يخرج
مـكـشــوف ال ــوج ــه ،فــي وض ــح الـنـهــار،
ّ
وي ّ
ُ
هدد أمام وسائل اإلعالم بحرق كل
ّ
محوالت الشركة إن جرى القفز فوقه.
ف ــي ال ـن ـهــايــة كـ ــان ال بـ ـ ّـد ِمـ ــن صـفـقــة.
حصل ذلــك .فرعهم الشمالي يجتمع
ب ــاملـ ـح ــاف ــظ فـ ــي قـ ـض ــاء زغـ ــرتـ ــا قـبــل
«مــن أعلى».
نحو عامنيُ .يفاوضون ِ
لــم يـنـ َـس سـكــان منطقة الصفير في
الضاحية الجنوبية لبيروت حادثة
«حــرق املبنى» .كــان ذلــك على خلفية
ّ
نـ ـف ــوذ أص ـ ـحـ ــاب امل ـ ـ ــول ـ ـ ــدات .لـ ــم تـكــن
حــادثــة عــابــرة او فــريــدة ِم ــن نوعها.
ّ
َمــن يجرؤ على مـ ّـد نفوذ مــولــده إلى
ّ
زاروب محسوب على مولد آخر؟ هذه

ما غاية الحكومة مِ ن «التطبيع» مع أصحاب المولدات طالما أن ّها تعد بـ«كهرباء كاملة» قريبًا (هيثم الموسوي)

ّ
الخوة تنفع أحيانًا .تكون
فيها قتل.
آالف الدوالرات ( 350ألف
بمئات
هذه
ً
مثال)ّ .إنه قطاع ّ
«ربيح»ُ .يقال
ّدوالر
إنـ ــه ُي ـن ـتــج ف ــي ل ـب ـنــان ن ـحــو مـلـيــاري
ّ
سنويًا (البنك الدولي).
دوالر
في االجتماع األخير لوكالء أصحاب
ّ
املــولــدات مــع وزيــر الطاقة ،قبل ّأيــام،
قـ ـ ــال أحـ ــدهـ ــم ل ـ ـلـ ــوزيـ ــر« :ع ـل ـي ـك ــم أن

يقترح أصحاب
المولّدات تلزيمهم
الكهرباء في لبنان
بال تقنين وبإشراف
الحكومة

ّ
حال
تعرفوا ،ونحن ال نمزح ،أنه في ّ
ُح ّرر ضبط مخالفة بحق أحدنا فإننا
ّ
جماعيًا بقطع الكهرباء
سنأخذ قرارًا
التي ّ
نقدمها فــي جميع املحافظات.
س ـن ـغ ــرق ل ـب ـن ــان ف ــي ال ـع ـت ـم ــة» .ه ــذه
ي ـن ـق ـل ـهــا وكـ ـي ــل أص ـ ـحـ ــاب املـ ــولـ ــدات،
مـ ـحـ ـم ــود ب ـع ـل ـب ـك ــي ،ل ـ ـ ـ «األخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار».
ويضيف« :نحن وحــدنــا مــن نجحنا
ف ــي خ ـل ــق وحـ ـ ــدة وط ـن ـ ّـي ــة (م ـم ــازح ــا
ّ
س ــاخـ ـرًا) ،فـنـحــن ِم ــن ك ــل ال ـط ــوائ ــف،
ِم ــن ال ـش ـمــال وال ـب ـق ــاع وج ـب ــل لـبـنــان
والجنوب وبـيــروت ،نحن عـبــارة عن
سبعة آالف عائلة نعيش بفضل هذا
القطاع .أحدنا اقترح على الحكومة
ُ ّ
أن ت ـ ـلـ ــزم الـ ـكـ ـه ــرب ــاء ،ك ــامـ ـل ــة ،إل ـي ـنــا
ّ
كــأصـحــاب م ــول ــدات ،عـلــى أن تشرف
ّ
املعنية على عملنا ،وعلى
ال ــوزارات
ـازوت ال ــذي نستخدمه،
ـ
ـ
مل
ا
ـم
أن ُي ــدع ـ
ّ
وعندها لكم منا بأن تكون الكهرباء
في منازل املواطنني على مــدار الـ 24
ساعة» .ما يقوله واقعي ّ
جدًا .أكثر ِمن
ّ
 27عامًا على انتهاء الحرب األهلية
ووعـ ـ ـ ــود الـ ـكـ ـه ــرب ــاء ال ـك ــام ـل ــة تـجـتــر

فل َم ال؟
وعودًا .إن كان هؤالء هم الحلِ ،
تجربة جديدة على مستوى العالم.
ِلـ ـ َـم ال ،ول ـب ـنــان ب ـلــد ال ـ ـفـ ــرادة! عـنــدئــذ
سـ ُـي ـسـ ّـدد امل ــواط ــن الـلـبـنــانــي فــاتــورة
واح ــدة ال فــاتــورتــن .هــذا هــو منطق
«الخصخصة» اآلتـيــة ِمــن «الـشـ ّـبــاك»
ّ
هذه ّ
«املتحدث الرسمي»
املرة .يكشف
عــن خـبــرة اقـتـصـ ّ
ـاديــة أيـضــا ،فيقول:
ّ
«ه ـ ـ ــذا ال ـ ـحـ ــل ي ـب ـق ــي األمـ ـ ـ ـ ــوال داخـ ــل
لبنان ،بني املواطنني ،بــدل أن تذهب
إل ــى ش ــرك ــات خــاصــة وبـعـضـهــا إلــى
ال ـخ ــارج ،وب ــدلّ ال ـحــديــث عــن بــواخــر
ومــا شــاكــل» .إنـهــم ُيتابعون نشرات
األخبارُ .
ويكمل بعلبكي« :نحن ّلسنا
مالئكة ،نعرف هــذا ،والبعض منا ال
يلتزم بالتسعيرة التي ُت ّ
قررها وزارة
الطاقة ،والبعض اآلخــر يتسبب في
م ـش ــاك ــل ونـ ـ ــزاعـ ـ ــات ،ولـ ـك ــن ال ـب ـعــض
ُاآلخــر يلتزم وال أحــد يشكو منه .لو
ّ
ن ــظ ــم ه ــذا ال ـق ـطــاع ف ـلــن ت ـعــود هـنــاك
مشاكل».
في االجتماع مع الوزير ،أيضًا أيضًا،
حاول األخير أن يضغط عليهم مذكرًا
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سياسة

الرأسمالية والعولمة ،من كاتالونيا الى بالد العرب
عامر محسن
أنصاره في بلدة الجديدة أحيلت منذ
ّ
مدة على التقاعد وحل مكانها مأمور
ينتمي إلى التيار الوطني الحر.
رغـ ـ ــم ك ـ ــل م ـ ــا س ـ ـبـ ــق ،يـ ـجـ ـم ــع خـ ـب ــراء
االس ـت ـطــاع عـلــى أن ق ــوة امل ــر الـفــرديــة
تــراوح بني  2500و 3000صــوت ،إذ إن
ه ـنــاك م ــن ال يـ ــزال يــؤمــن بــزعــامــة املــر
وإرث األربعني عامًا الذي راكمه طوال
وج ــوده فــي السلطة .وهــذه األص ــوات،
ع ـل ــى م ــا تـ ـق ــول مـ ـص ــادر م ـت ـن ـيــة ،هــي
أصواته الخاصة التي ال يتشاركها مع
أحد .أضف إلى ذلك أن معركة الصوت
الـتـفـضـيـلــي املـقـبـلــة س ـت ـكــون مذهبية
صـ ـ ــرفـ ـ ــا ،مـ ـ ــا يـ ـعـ ـن ــي حـ ـص ــر الـ ـص ــوت
األرث ــوذك ـس ــي بــاملــرشــح األرثــوذك ـســي
ف ـقــط .وه ــو م ــا سـيــؤمــن لـلـمــر عـ ــددًا ال
يستهان به من األص ــوات نتيجة عدم
وج ــود منافسة فعلية عـلــى املقعدين
األرثوذكسيني اللذين يترشح عليهما
اليوم الوزير السابق الياس بو صعب
وه ـ ــو .ول ـك ــن ح ـتــى إن ص ــح ذل ـ ــك ،فال
قيمة للصوت التفضيلي بغياب الئحة
تؤمن للمر الحاصل االنتخابي للفوز
بمقعد ،مــا يجعل معركته الرئيسية
اليوم هي البحث عن داعــم أو تشكيل
الئحة يتمكن أعضاؤها من إفــادة املر
ال االستفادة منه.

العتمة!

ّ
ّإي ــاه ــم« :أن ـت ــم غ ـيــر م ـنــظ ـمــن ،يعني
عملكم باألصل غير شرعي ،وتعملون
ب ـح ـكــم ال ـ ـض ـ ــرورة ،وب ــال ـت ــال ــي لـيــس
لكم أن تشترطوا»ّ .
رد عليه أحدهم:
َ
«لـسـنــا شــرع ـيــن؟ إذًا ِل ــم تتعاملون
مـ ـعـ ـن ــا ،ف ـ ـت ـ ـحـ ــددون لـ ـن ــا ال ـت ـس ـع ـيــرة
ال ـتــي يـجــب أن نــأخــذهــا ِم ــن املــواطــن
املشترك ،ول َم تفرضون علينا ّ
عدادات
ِ
الكيلوواط؟ تفرضون علينا أيضًا أن
نضعها ِمن مالنا الخاص .ما عجزتم
أنتم كدولة عن فعله ،تريدوننا اآلن
أن نـفـعـلــه نـ ـح ــن؟» .ال ُي ـح ـســد وز ّي ــر
فــي لحظة كـهــذهَ .مــن ُيغالطهم؟ إنــه
ليس جرم وزير بعينه .إنها سياسة
ُسلطة ،منذ أمــد بعيدّ ،أسـســت لهذا
ال ــواق ــع امل ـس ــخ والـ ـي ــوم ت ــأت ــي لحظة
ّ
تسديد الفاتورة .أصحاب املــولــدات،
ّإيــاهــم ،مــا ع ــادوا يعتبرون أنفسهم
«غ ـي ــر ش ــرع ـي ــن» .لــدي ـهــم ِمـ ــن الـثـقــة
بأنفسهم ما يدفعهم لتقديم طعون
في قــرار الــوزيــر أمــام مجلس شورى
الــدولــة .فعلوها أخيرًا أكثر ِمــن مـ ّـرة.
ُيشبه هذا ،إلى ّ
حد ما ،حال أصحاب
ّ
توزيع «اشتراك الستااليت» .وضعية
غـيــر شــرعـ ّـيــة ،لـكــن ب ــواق ــع أقـ ــوى ِمــن
القانون ،تجعلهم يقبلون ويرفضون
وي ـع ـتــرضــون وي ـت ـح ـ ّـدون ال ـ ـ ــوزارات،
ّ
ب ــل ي ـب ـتــزون ال ـح ـكــومــة ،ودوم ـ ــا هــذه
األخيرة ترضخ .باملناسبة ،ما غاية
الحكومة ِمن السعي إلى «التطبيع»
م ــع أصـ ـح ــاب املـ ــولـ ــدات ،أخـ ـيـ ـرًاِ ،مــن
خـ ــال ت ـكــريــس ّ وضـ ــع عـ ـ ـ ـ ّـدادات ومــا
ش ــاك ــل ،ط ــامل ــا أن ـه ــا ت ـعــد ب ــ«ك ـهــربــاء
كاملة» قريبًا؟ مسألة مريبة .الظاهر
ّأن األزم ــة أبـ ّ
ـديــة .هـ ّـل ّ
ثمة َمــن ال يــزال
ّ
يعتقد أن أصحاب املولدات بعيدون
عن أصحاب النفوذ الحكومي؟
ّ
أص ـح ــاب امل ــول ــدات أص ـب ـحــوا «دول ــة
ُ
ع ــاصـ ـي ــة» .فـلـتـعــاقـبـهــم ال ــس ـل ـط ــة إن
ّ
العتمة ،وسيعود
استطاعت .ستحل
ّ
الناس إلى الشارع ،كما كنا نشهد قبل
سنوات ،فتقطع الطرقات باإلطارات
ّ
املطاطية املشتعلة وينطلق الشغب.
ّ
الـ ـن ــاس اآلن م ـ ـخـ ــدرون ب ـفــاتــورتــن.
امل ـ ـسـ ــؤولـ ــون يـ ـع ــرف ــون ه ـ ـ ــذا ،ول ـه ــذا
«يلبدون» على ...خوائهم.

يــذكــر سمير أمــن فــي كتابه األخـيــر عــن روسـيــا («روس ـيــا واالنتقال
الطويل من الرأسمالية الى االشتراكية»2016 ،؛ وهو عبارة عن مجموعة
دراسات ومقاالت كتبها أمني على مراحل متباعدة بني  1990و)2015
ّأنه كان قد أصدر مع اندريه غوندر فرانك ،في أواخر السبعينياتّ ،
نصًا
ّ
ّ
يوصف خصائص املرحلة النيوليبرالية التي كانت بوادرها تحل في
ّ
ّ
الحجة األساسية فيه هي أن ثورة املعلومات والتواصل ستتيح
الغرب.
ّ
معولم غير مسبوق،
بشكل
ع
تتوس
أن
الكبرى
التجارية
لالحتكارات
ٍ
ّ
ّ
ّ
«املوردين»
وتوزعها على عشرات ومئات
وأن «تفكك» سلسلة االنتاج
بالد مختلفة (التكنولوجيا الحديثة تسمح بالتنسيق
املنتشرين في
بني مئات وحــدات ٍاالنـتــاج ومتعاقدين مـ ّ
ـوزعــن حــول العالم ،وتحقيق
ً
ٌ
جسد واحد ،وهو ما كان مستحيال
التواصل بينهم وادارتهم كأنهم
في ّ
السابق) .أبرز نتيجة لهذه «التجزئة» في عملية االنتاج ـ ـ وتوسيع
ّ
ّ
عاملي غير مسبوق ـ ـ هي أن أنماط التنمية
االحتكارات الــى مستوى
ّ
دول كفرنسا أو املانيا أو
في
تاريخيًا
ـادت
ـ
س
«املميزة» التي
الوطنية
ٍ
ّ
ُ
اسبانيا لن تعود ممكنة .ال يظل هناك تلفزيون «صنع في هولندا»،
يقول الكاتبان ،فإنتاج أبسط ّ
السلع يصبح سلسلة متناثرة بني أكثر
مــن بـلــد (م ـئــات امل ـ ّ
ـوردي ــن يـصـنـعــون هــاتــف «آب ــل» أو طــائــرة «بــويـنــغ»
ً
ويـصـ ّـمـمــون اج ــزاءه ــا ،م ـثــا ،وإن كــانــت الـشــركــة صــاحـبــة االحـتـكــار
تحجز لنفسها الجزء األكبر من قيمة الفائض) .ال تعود هناك «سيارة
يابانية» لها خصائص تختلف نوعيًا عن «السيارة األميركية»؛ وال
ّ
تظل هناك مساحة لـ «نموذج وطني» للتنمية واالقتصاد ،حني تكون
ّ
معولم مترابط ال تتحكم به الدولة
سوق
شركاتك ومصارفك جزءًا من
ٍ
ٍ
الوطنيةّ .
كل هذا بما يجري حاليًا في كاتالونيا؟ أنا أقول ّ
بأن العالقة
ما عالقة
وطيدة ،بل ّ
االنفصال الكاتالوني ـ ـ في شكلها الحالي ـ ـ هي
حركة
إن
ّ
التوتر ّالــذي يعتري الرأسمالية الـيــوم ،والــذي ّ
تنبأ به
تعبير عــن
أبلغ
ٍ
سمير أمــن وغــونــدر فــرانــك ،بــن الـ ّـســوق املـعــولــم والــدولــة الــوطـنـيــة .لو
مرحلة سابقة ،من القرن
ّأن كاتالونيا قد طالبت باالنفصال في ّأي
ٍ
الـتــاســع عشر حــن ب ــدأت نهضتها الصناعية وتميزها االقـتـصــادي
ً
الــى عشرينيات القرن العشرين ،وصــوال الــى ّأيــام فرانكو ،لكان قرار
ً
االس ـت ـقــال عــن اسـبــانـيــا يـعـنــي أمـ ـرًا ج ـلــا .االس ـت ـقــال ك ــان سيعني
االنفصال عن السوق الوطني االسباني ،وعن نموذج التنمية املوجود
في اسبانيا والذي ّ
تتطور كاتالونيا في كنفه ،وستقطع األوصال التي
ّ
تــربــط املـقــاطـعــة بــاالقـتـصــاد األوس ــع ال ــذي يـغــذيـهــا .بمعنى آخ ــر ،كــان
خيار االستقالل الكاتالوني يعني ،تاريخيًا ،خسارة االمتداد االسباني
بديل ضمن حدود املقاطعة واالكتفاء بحجمه الصغير (أو
وبناء
سوق ٍ
ٍ
ُ
االنــدمــاج تحت سـيــاد ٍة بديلة ،كفرنسا مـثــا) .هــذا مــا جعل القوميني
الـكــاتــاالن ،حــن وجــدوا أنفسهم أمــام املنعطف (فــي الثالثينيات وفي
ّ
أواخــر السبعينيات) ،يفضلون الحقوق الثقافية والحكم الذاتي على
االنفصال واالستقالل ـ ـ فيما ّ
عبر الكثيرون غيرهم في كاتالونيا عن
ّ
وتقدمية غالبًا ،على مستوى
عبر حركات سياسية تغييرية،
أنفسهم ّ
ككل.
اسبانيا ّ
اليوم ،في ظل الرأسمالية الجديدة ،أصبح الوضع مختلفًا بالكامل .لم
ً
يعد انفصال كاتالونيا يعني زلــزاال اقتصاديًا في املقاطعة ودخولها
فــي س ـيــاق جــديــد غـيــر مـضـمــون ال ـعــواقــب .عـلــى الـعـكــس تـمــامــا ،فـ ّ
ـإن
ٍّ
ٍ
ٌ
عضو في االتحاد األوروبــي ،يمكنها أن تستكمل
كاتالونيا مستقلة،
كاملعتاد» في الصباح التالي لالستقالل :عالقاتها التجارية مع
«العمل
ّ
اسبانيا ستظل كما هي ،قد تخرج بعض الشركات من املقاطعة وتنقل
شــركــات أخ ــرى مـقـ ّـراتـهــا اليها ولـكــن ّ
عملية االن ـتــاج والـبـيــع وال ـشــراء،
ً
باالجمال ،لن ّ
تتغير ،وهي أصال مدمجة باالقتصاد االوروبي والعاملي
ّ
وليس «االقتصاد الوطني االسباني» .كما أن نفاذ الشركات الكاتالونية
ّ
الى اسبانيا ـ ـ وبالعكس ـ ـ لن ّ
عليهم
اإلسبان
غضب
ولو
ى
حت
يتغير،
ّ
وتـ ّ
ٌ
مجبر على معاملة كل
ـرصــدوا لهم (ففي االتـحــاد األوروب ــي ،انــت
الشركات االوروبية في بلدك على قدم املساواة ،ومن املحظور عليك أن
تفرض حصارًا أو عقوبات ّ
ضد جيرانك على هواك).
ٍ ّ
النظر الى استقالل كاتالونيا كمحض ّ
عملية
من هنا ،أصبح ّمن املمكن
ّ
«هـ ّ
ّ
تتضمن
ـويــاتـ ّـيــة» ،تتعلق بــاالنـتـمــاء والـثـقــافــة وتــوكـيــد الــنـفــس ،وال
ً
ّ ً
ّ
«ثورة» وتحوال في نمط املعاش وال تجبرك ـ ـ ككاتالوني ـ ـ على الدخول
ّ
القومي من ّ
ّ
الصفر .هذا حتى ال نبالغ ونقول
في املجهول وبناء قدرك
ّ
ّ
ّإن مطلب االستقالل لــن يعدو أن يكون أكثر مــن عملية «تجميلي ّة»،
ّ
العملية ،ال
لن يعني بالنسبة الى العديد من أهل
املقاطعة ،من الزاوية ً
تخفيفًا للعبء الضريبي عن املقاطعة ّ
الثرية (وأنــا ،صــراحــة ،ال أفهم
ّ
ّ
ما الذي يتوقع الكاتالونيون الحصول عليه من االنفصال؛ فالسلطات
صالحيات واسعة ّ
ّ
جدًا .وفي وسع
املحلية في اسبانيا لديها ـ ـ بالفعل ـ ـ
أهــل كاتالونيا أن يطلقوا أسـمــاء أبطالهم التاريخيني على الساحات
وال ـشــوارع ،وأن يكتبوا األغــانــي بلغتهم البائدة ويجبروا األطـفــال في
ـدارس على تــردادهــا .بــل ،وهنا املفارقة ،ما معنى «تقرير املصير»
املـ
ّ
وال ـت ـحــقــق ال ـقــومــي ،عـمـلـيــا وف ــي الـ ـق ــرارات األس ــاس ـي ــة ،وان ــت تخضع
ملـنـظــومــات االت ـح ــاد االوروب ـ ــي والـ ـ «ن ــات ــو» واالق ـت ـصــاد امل ـعــولــم؟ اقــامــة
العروض العسكرية؟).

والسوق
ال ّدولة
ّ
بناء على ما سبق ،لو حصل ـ ـ فرضًا ـ ـ االستقالل في كاتالونيا ،فإنّ
ً
ّ
ال شــيء أساسيًا سيتغير على مستوى االتـحــاد االوروبـ ــي ،وال على
مـسـتــوى عــاقــات االن ـت ــاج فــي الــرأسـمــالـيــة املـعــوملــة ـ ـ الـخــاســر الوحيد
سيكون الدولة الوطنية االسبانية .هنا تحديدًا يقع أحد مصادر التناقض
ّ
والسوقّ :
حتى في الغرب الثري ،بني ّالدولة ّ
السوق أصبح معوملًا
اليوم،
وانتفى «النموذج الوطني» ،ولكن ال توجد ـ ـ في الوقت ذاتــه ـ ـ «حكومة
ّ
عاملية» تدير األم ــور .كما ّأن ّ
السياق الديمقراطي في اوروب ــا يزيد من
ً
ٌ
ّ
وضــع الــدولــة الوطنية حــراجــة .يكفي أن يجد بلد كاسبانيا نفسه في
ّ
ّ
لحظة ما تحت تأثير
في
انفصالية ،قد
حركة
وجه
ٍ
ٍ
تحوز على ّ شعبي ٍة ّ
ُ
ّ
بمطلب قصووي
ارع
الش
الى
اس
الن
خرج
ت
وأن
،
اقتصادي
هبوط
أو
أزمة
ٍ
ٍ
ٍ
ّ
صعب للغاية (واألحــزاب
موقف
في
نفسها
تجد
ى
حت
(كاالستقالل)،
ٍ
ٍ
التي تحكم كاتالونيا اليوم قد جاءت على أجندة االستقالل ،وال وجود
ّ
سياسيًا لها خارجها ،وال حافز لديها لعدم التصادم مع الحكومة أو
ً
ّ
ٌ
مطلب «قومي» يمكن للحركة
التواضع في املطالب ،ولم يتبق هناك أصال
ّ ّ
ّ
الكاتالونية أن تفاوض عليه غير االستقالل) .ستقع املشكلة بغض النظر
ّ
ّ
عن قانونية العملية أو االستفتاء ،ببساطة ألن الدولة االوروبية ال تملك
ّ
حركة من هذا النوع.
أدوات في وجه
ٍ
العالج التقليدي للحكومات في وجــه االنفصاليني ـ ـ العنف ّ والقمع ـ ـ
ليس ممكنًا في السياق االوروبي اليوم ،بل ّإن ّ
مجرد وضع الشرطة في
ّ
محتجني مدنيني (ونساء وأطـفــال) ،ولو كانوا يخرقون القانون
وجه
مواجهة خاسرة للحكومة ،وسيتعاطف
بداية
سيكون
التقني،
باملعنى
ٍ
ّ
املحتجني ،وسيتم وصــف الحكومة بالفاشية،
الــرأي العام العاملي مع
ّ
وتذكيرهم بفرانكو ،بــل قــد يــزيــد املـنــع مــن شعبية مطلب االنفصال
ّ
مصيرية (في اميركا،
لحظة سياسية
كاتالونيا حوله في
والتفاف أهل
ٍ
ّ ّ ّ
بــاملـقــابــل ،ف ــإن ك ــل ال ــنــاس الـ ّـذيــن رأيـتـمــوهــم فــي ص ــور الـصـحــافــة في
ّ
سيتم اعتقالهم ،وسيقضون
برشلونة يتصادمون مع الشرطة ،كان
ّ
ليلتهم في ّ
ّ
ويكرسون األشهر املقبلة من حياتهم للدفاع عن
السجن،
أنفسهم فــي املـحــاكــم ضـ ّـد تـهــم مـتـعـ ّـددة ،مــن مـقــاومــة الـشــرطــة وعــدم
ـات عـ ّـامــة أو التحريض على الـنـظــام .في
االمـتـثــال الــى احـ ّتــال مـســاحـ ّ ٍ
ّ
ّ
اميركا ،فهم الحكام ّأن ما يحقق االنضباط والردع في الدولة الحديثة
الــدي ـم ـقــراط ـيــة ،وي ـب ـ ّـث ال ـخ ــوف ف ــي ق ـلــوب امل ــواط ـن ــن ،ه ــو لـيــس البطش
والس ّياف والخازوق بل البيروقراطية والشرطة ّ
ّ
واملدعي العام) .املشكلة
ّ
ّ
ّ
هنا ال تتوقف على اسبانيا وكاتالونيا ،بل إن هذا النموذج ،لو نجح
وتـعـ ّـمــم ،فمن املمكن ّ
مستقبل افـتــراضـ ّـي ال يعود فيه أمــام أي
تخيل
ٍ
مقاطعة ثـ ّ
ّ
اوروب ــا ،تدفع ضــرائــب للحكومة الوطنية أكثر مما
ـريــة فــي
ّ
ّ
تتلقى ،مــن حــافــز لـعــدم اكتشاف ّ
القلتية واحـيــاء مشاعرها
هويّتها
ٍ
ّ
القومية واملطالبة باالنفصال .هذا ،بالطبع ،ليس أمرًا سيئًا من وجهة
ّ
ّ
ّ
توزيع
عمليًا ،لن يعني غير إعــادة
نظر «حــق تقرير املصير» ولكنه،
ٍ
لخارطة ال ـ ّـدول على أســاس الـ ّـدخــل ،تزيد مــن االستقطاب بــن الفقراء
ّ
في اوروبا ،من االندلس الى جنوب
واألثرياء (الحظوا أن األقاليم األفقر ً
ّ
ايطاليا الى اوكسيتانيا ،ال تميل عادة الى املطالبة باالنفصال ،بغض
ّ
النظر عن تاريخها والقمع الذي ّ
تعرضت اليه في املاضي).
خاتمة
ّ
ّ
جهة أخرى ،فإن املعادلة أعاله عن عوملة السوق وانحسار
ّأما في بالدنا ،من ٍ
ّ
الوطنية لها نتائج أكثر عمقًا وتأثيرًا :في املرحلة النيوليبرالية،
الـ ّـدولــة
ّ
الطرفية الخيار الــذي اعتمدته أكثر
يكتب سمير أمــن ،ليس أمــام الـ ّـدول
ٌ
متمحور حول
أنظمة االستقالل في القرن العشرين ـ ـ مشروع تنمية
ّ
االمبريالية والسيطرة
الذات« ،برجوازية وطنية» لها مصلحة في معاداة
ٌ
ونظام «ثوري» (ولو كانت ثورية «من فوق») .في
سوقها الوطني،
على ّ
ّ
ّ
ّ
وطنية» ،حتى بمعنى النخب
دولنا الطرفية اليوم ،لن تجد «برجوازية
ّ
ّ
تنتجها األنظمة الهزيلة ،بل ّإن الطابع الكمبرادوري ،التابع،
الفاسدة التي
ّ
ّ
ّ
البرجوازية في
للنخب أصبح هو الطاغي في عصر العوملة .االرتباط بني
بالدنا وبني الرأسمالية الغربية أصبح مباشرًا وعميقًا ،ولم يعد مقتصرًا
ّ
في القرن العشرين .فكرة أن تكون
على
ٍ
فئات صغيرة ،متحكمة ،كما ً
مرتبطة مباشرة بــأن تنال موقعًا تابعًا
«ناجحًا» في بالدنا أصبحت
ّ
املوظف في ّ
املؤسسة الدولية أو الجامعة
في كنف «البرجوازية املعوملة»:
ّ
ّ
ـرى« ،املـتـنـ ّـور» الــذي
غربية كـبـ
األميركية ،االداري فــي شركة ّاحتكارية
ّ
ّ
ّ
ّ
الغربية تقوم،
يمثل الغرب في
مجتمعه «املتخلف» ،الخ… ّبل إن املنظمات ّ
ّ
ّ
تصاعديًا ،بتمويل الفنانني والفرق املوسيقية واإلعالم «املستقل» ،مثلما
ّ
ّ
ّ
وستقرر لنا في املستقبل ـ ـ عبر نخبها ـ ـ
القضايا والناشطني،
تمول
ّ
ّ
ّ
ّ
ُ
يستحق
مقاييس ّالذوق الرفيع والفن الذي يستحق أن ينتج والفكر الذي ّ
القراءة .الرهان على «برجوازية وطنية» و«مشروع عاملثالثي» تنظ ّر له
مبسطة ،رهـ ٌ
وتقوده هو ،بكلمات ّ
ٌ
خاسر منذ البداية والنخبة ،كلها،
ـان
ّ
هي ّ
ّ
سياق كهذا؟ وما
إمكانيات ـ ـ أو معنى ـ ـ التحرر في
العدو .ما هي
ٍ
ً
الفائدة من أن تصمد وتنتصر في الحرب وأنت ال تملك مشروعًا بديال،
ً
معنى للحرب وللتضحيات والخسائر؟ وهل
مختلفًا ،ملا بعدها ،يعطي
يكون ّ
الصمود والتحرير ّ
جسر لتسليم مقدرات البلد ،من جديد،
د
مجر
ٍ
ّ
ّ
ّ
ّ
السوق املعولم الذي يسلبنا السيادة ويحكم علينا
الى النخبة اياها ،والى ّ
بالفقر والتهميش؟ ستمثل هذه التساؤالت ،تحديدًا ،محور النقاش في
املقال القادم.
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مجتمع وإقتصاد
قضية

تعيين مجلس شورى الدولة هيئة
العامة ،تلبية
إشراف على األموال ّ
قدمت أمامه ،لن
للمراجعة التي ّ
يكون في حال حصوله إال تدبيرًا
طبيعيًا لما يمكن السلطة القضائ ّية
أن تقوم به حفاظًا على االنتظام
الدستوري والمالي العام للدولة،
خصوصًا بعدما ثبّت المجلس
الدستوري في قراره األخير عدم
العامة
أحق ّية السلطة بإنفاق األموال ّ
وجبايتها منذ عام  ،2006لعدم
وجود صك تشريعي (قانون موازنة)
يجيز لها الجباية واإلنفاق .إذًا ،السلطة
السياس ّية هي بحكم المستولية على
أموال اللبنانيينّ ،
وكل الضرائب التي
دفعوها ،منذ عام  2006وحتى
اليوم ،هي غير دستورية وغير
الحق باستردادها
قانون ّية ،ولهم ّ
والكف عن تأديتها .الرهان األكبر
ّ
هو على استقالل ّية القضاء اإلداري،
فالمخاوف من ر ّد المراجعة قائمة
وكبيرة ،إسو ًة بر ّد مجلس الشورى
مراجعةً مماثلة ،لحماية المال العام،
قدمها المستدعون أنفسهم
في العام 2014

دعوى قضائ ّية ّ
لكف
يدّ السلطة عن المال العام
فيفيان عقيقي
ّ ّ
تقدم كــل من شربل
في ،2017/10/3
ّ
نحاس ونجاح واكيم وغادة اليافي،
بمراجعة بصيغة عاجلة ،أمام مجلس
الـ ـ ـش ـ ــورى ،ض ـ ـ ّـد الـ ــدولـ ــة ال ـل ـب ـنــانـ ّـيــة
ّ
ُم ـم ـث ـل ــة ب ـ ـكـ ــل مـ ــن م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء
ّ
املالية ،يطلبون ّفيها «اتخاذ
ووزارة
ت ــدب ـي ــر ضـ ـ ـ ــروري وم ـ ــؤق ـ ــت بـتـعـيــن
هيئة إش ــراف على األم ــوال الـعـ ّ
ـامــة»،
مـسـتـنــديــن إل ــى ال ـق ــرار رق ــم 2017/5
الصادر عن املجلس الدستوري ،الذي
أبطل قانون الضرائب رقم ،2017/45
ّ
وأكـ ـ ــد أن «الـ ـق ــاع ــدة االثـ ـن ــي ع ـشـ ّ
ـريــة
املـعـمــول بـهــا مـنــذ ع ــام  2006تصلح
لشهر واحد فقط ،وهي بالتالي فقدت

تهدف المراجعة إلى التص ّدي
لمساعي قوننة ّ
كل عمل ّيات سلب
األموال العا ّمة السابقة والالحقة
ّ
الدستورية منذ
صالحياتها وقوتها
ً
شباط  ،2006فضال عن أن عدم إقرار
مــوازنــة عـ ّ
ّ
ـامــة سنوية لـلــدولــة ،وعــدم
ّ
ّ
إنجاز قطع حساب لكل سنة يشكالن
انتهاكًا فاضحًا للدستور».

مواجهة قوننة سلب المال العام!
هـ ـ ــذه املـ ــراج ـ ـعـ ــة ل ـي ـس ــت األول ـ ـ ـ ــى مــن
نـ ــوع ـ ـهـ ــا ،فـ ـق ــد سـ ـب ــق ل ـل ـم ـس ـتــدعــن
أنـفـسـهــم أن ق ـ ّـدم ــوا مــراجـعــة مماثلة

ّ
أمام مجلس الشورى عام  ،2014لكنه
ّ
رده ـ ــا ب ـحـ ّـجــة ان ـت ـفــاء ال ـص ـفــة خــافــا
ّ
لرأي مفوض الحكومة .حينها أشار
امل ـس ـتــدعــون ف ــي مــراجـعـتـهــم إل ــى ما
ّ
أكده قرار املجلس الدستوري األخير،
ّ
ّ
السياسية
«تصرف السلطة
وهو أن
ب ــامل ــال الـ ـع ــام ،ج ـبــايــة وإن ـف ــاق ــا ،منذ
ّ
دستورية
( 2006/2/1تاريخ انتهاء
ّ
وصالحية قانون موازنة عام )2005
وحتى الـيــوم ،هــو غير شرعي وغير
دستوري».
تقديم مراجعة أمام مجلس
إن إعادة ّ
ّ
السياسية
الشورى لكف يد السلطة
عــن األم ـ ــوال ال ـعـ ّ
ـامــة ،ي ـهــدف بحسب
ال ــوزي ــر ش ــرب ــل ن ـح ــاس إلـ ــى «وض ــع
ال ـق ـضــاء اإلداري أمـ ــام مـســؤولـيــاتــه
تـ ـج ــاه املـ ــواط ـ ـنـ ــن ،خـ ـص ــوص ــا بـعــد
الـ ـق ــرار املـ ـل ــزم الـ ـص ــادر ع ــن املـجـلــس
الـ ــدس ـ ـتـ ــوري ،وذل ـ ــك ل ـل ـق ـي ــام ب ـ ــدوره
ب ـم ـح ــاس ـب ــة الـ ـسـ ـلـ ـط ــات والـ ـتـ ـص ـ ّـدي
ملـحــاوالتـهــا االنـقــابـ ّـيــة عـلــى الــدولــة،
وذلـ ّـ ـ ــك عـ ـب ــر ت ـع ـي ــن ه ـي ـئ ــة إش ـ ـ ــراف
ت ـك ــف ي ــد ه ــذه ال ـس ـل ـطــة ع ــن األمـ ــوال
الـعـ ّ
ـامــة الـتــي أنفقتها وجبتها دون
أي سـنــد قــانــونــي (ق ــان ــون امل ــوزان ــة)
خالفًا للدستور منذ  12عامًا ،بهدف
إعـ ـ ـ ـ ــادة االن ـ ـت ـ ـظـ ــام املـ ـ ــالـ ـ ــي ،وح ـص ــر
ّ
األساسية ،ووقف
اإلنفاق بالوظائف
ال ـع ـم ـل ـ ّـي ــات الـ ـلـ ـص ــوص ـ ّـي ــة .وه ـ ــو مــا
ُّ
ّ
ّ
لعملية
فعلية وجـ ّـد ّيــة
يعد انطالقة
مكافحة الفساد».
ّ ُأما إضفاء صفة العجلة على املراجعة
امل ـ ـقـ ـ ّـدمـ ــة ،ف ـه ــدف ــه الـ ـتـ ـص ـ ّـدي ملـسـعــى

الـسـلـطـتــن الـتـنـفـيـ ّ
ـذيــة والـتـشــريـعـ ّـيــة
ّ
ّ
عمليات سلب األمــوال
في قوننة كــل
ّ
العامة السابقة والالحقة ،خصوصًا
ّ
ّ
بعدما توصلت التسوية السياسية
املعقودة إلى اتفاق على إقرار موازنة
عــ ّ
ـام ـ ــة ل ـ ـعـ ــام  2017م ـ ــن دون ق ـطــع
حـســاب ،مــا يعني تهريب املحاسبة

ّ
وإعـ ـ ـف ـ ــاء كـ ـ ــل امل ـ ـسـ ــؤولـ ــن عـ ــن سـلــب
ّ
األمـ ــوال ال ـعــامــة وه ــدره ــا والـتـفــريــط
بها ،طوال السنوات السابقة ،من أي
ّ
قانونية.
مالحقة

مخالفات دستوريّة مزمنة!

تستند املراجعة ُامل ّ
قدمة أمام مجلس

ٌ
شريك في المحاسبة
المواطن
ومواطنات في
خالل املؤتمر الصحافي الذي عقدته حركة مواطنون
دولــة وجمعية املفكرة القانونية ،أمــس ،إلعــان املراجعة ُامل ّ
قدمة أمام
مجلس شــورى الــدولــة ،لطلب اتخاذ تدبير ضــروري ومؤقت بتعيني
هيئة إش ــراف عـلــى األ ّم ــوال ال ـعـ ّـامــة ،يـقــول املـحــامــي ن ــزار صــاغـيــة إن
هــذه املـبــادرة تضع كــل املعنيني أمــام ُ مسؤولياتهم ،بــدءًا مــن السلطة
ّ
ّ
ّ
والتنفيذية) امللزمة باحترام الدستور ،مرورًا
(التشريعية
السياسية
بالسلطة الـقـضــائـ ّـيــة ألداء دوره ــا بمحاسبة السلطتني التشريعيةّ
ً
ّ
والقضائية ،وصوال إلى املواطنني لتحصني النظام العام ،وخصوصًا
عندما تتقاعس السلطات عــن كــذلــك .ويشير صاغية إلــى أن هذه
«تكرس صفة املواطن إلعادة االنتظام ّ
املبادرة ّ
العام إلى الدولة بدل أن
ّ
ّ
ّ
يقف موقف املتفرج في صراع السلطات ،كما تقر بمصلحته التي أكد
ّ
وتتصدى ملسعى سلطوي
عليها املجلس الدستوري في قراره األخير.
لاللتفاف على قــرار املجلس الدستوري وإصــدار قانون املوازنة دون
قطع حساب بحجة الضرورة القصوى لحماية الخزينة ّ
العامة .في حني
تستنهض مجلس شورى الدولة للحاق باملجلس الدستوري وتكريس
تفاعل ّ
جدي بني الحراك الحقوقي والسياسي القائم والقضاء».

الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــورى إلـ ـ ـ ــى «إمـ ـ ـ ـع ـ ـ ــان ال ـس ـل ـط ــة
ال ـس ـي ــاس ـ ّـي ــة بـ ـخ ــرق ال ــدسـ ـت ــور عـبــر
ام ـت ـنــاع ـهــا ع ــن إقـ ـ ــرار م ــوازن ــة عـ ّ
ـامــة
ّ
املالية منذ
للدولة وإنجاز حساباتها
أكـثــر مــن ّ 12عــامــا» .وه ــي مخالفات
دس ـ ـتـ ـ ّ
ـوريـ ــة وثـ ـقـ ـه ــا أيـ ـض ــا امل ـج ـلــس
ال ــدس ـت ــوري ف ــي ق ـ ــراره رق ــم 2017/5
ّ
الصادر بتاريخ  ،2017/9/22حني أكد
«إلــزامـ ّـيــة إقــرار مــوازنــة ّ
ّ
عامة سنوية
ً
تجيز الجباية واإلن ـف ــاق ،فـضــا عن
إنجاز قطع حساب سنوي».
ل ـكــن ف ــي الـ ــواقـ ــع ،ام ـت ـن ـعــت الـسـلـطــة
الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ـ ّ
ـذي ــة ع ـ ــن إرسـ ـ ـ ـ ــال م ـش ــاري ــع
امل ــوزان ــات إل ــى مـجـلــس ال ـن ــواب منذ
ع ــام  ،2010واس ـت ـمـ ّـرت رغ ــم ذل ــك في
جباية الضرائب وفي صرف األموال
ّ
ّ
تشريعية
العامة من دون أي إجــازة
بذلك .وكذلك تقاعس مجلس النواب
منذ عــام  2005عن مناقشة مشاريع
امل ـ ــوازن ـ ــات ال ـت ــي ك ــان ــت ت ــرس ــل إل ـيــه
ح ـت ــى عـ ــام  ،2009وعـ ــن إق ـ ـ ــرار قـطــع
ّ
الـ ـحـ ـس ــاب ــات .وه ـ ــو مـ ــا ي ـج ـع ــل «كـ ــل
ّ
عمليات جباية الـضــرائــب والــرســوم
م ـنــذ  12ع ــام ــا غ ـيــر ق ــان ــون ـ ّـي ــة وغـيــر
دس ـت ـ ّ
ـوري ــة ،وكــذلــك اس ـت ـمــرار الــدولــة
في جباية الضرائب بعد صدور قرار
املجلس الدستوري».

لتعجيل عودة االنتظام المالي!

تـ ـع ـ ُّـد ق ـ ـ ـ ــرارات امل ـج ـل ــس ال ــدسـ ـت ــوري
ّ
غير قابلة للطعن ،وهــي ُملزمة لكل
ّ
ّ
القضائية
العامة واملراجع
السلطات
ً
ّ
واإلداري ـ ـ ـ ــة ،ع ـمــا بــأح ـكــام امل ـ ــادة 13
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انتخابات :LAU
التصويت اإللكتروني يكسر االصطفاف
تقاسمت القوى الحزبية
مقاعد المجلس الطالبي
في َ
حرمي بيروت وجبيل.
ال أحد اكتسح أحدًا كما هو
متوقع بفعل النظام
االنتخابي .ففي بيروت ،فاز
تحالف حزب الله وحركة أمل
واالشتراكي والقومي والتيار
الوطني الحر بـ  7مقاعد من
أصل  15مقعدًا ،وتحالف
القوات وتيار المستقبل بـ 6
مقاعد ،إضافة إلى مقعد
واحد للطاشناق الذي خاض
االنتخابات منفردًا ومقعد آخر
للمستقلين
فاتن الحاج

ّ
ّ
عمليات جباية الضرائب منذ ّ 12عامًا
كل
وحتى اليوم ّهي غير قانونية وغير
دستورية (هيثم الموسوي)

م ــن ق ــان ــون إن ـش ــائ ــه وامل ـ ـ ــادة  52من
الداخلي ،وهو ما تستعرضه
نظامه
ُ
املــراجـعــة امل ـقـ ّـدمــة ،وتـضـيــف إلـيــه ما
ّ
تنص عليه أحكام املادة  66من نظام
مجلس الـشــورى التي تجيز لرئيس
املـ ـجـ ـل ــس ،ب ــوصـ ـف ــه قـ ــاضـ ــي األمـ ـ ــور
املـسـتـعـجـلــة اإلداري ُ ،أن ي ـت ـخــذ ّ كل
ّ
الضرورية املمكنة واملؤقتة
التدابير
ّ
واالحتياطية التي من شأنها حفظ
الـحـقــوق ومـنــع األضـ ــرار ،لتطلب من
ّ
القضائية أن «تتخذ تدبيرًا
السلطة
ّ
ّ
ّ
للحد من تصرف السلطة غير
مؤقتًا
ال ـقــانــونــي وغ ـيــر ال ــدس ـت ــوري بــاملــال
ال ـعــام ،واملـحــافـظــة على هــذه األم ــوال
الـ ـع ـ ّ
ـام ــة فـ ــي ظـ ــل غـ ـي ــاب دسـ ـت ـ ّ
ـوري ــة
جبايتها وصرفها ،ملنع تفاقم الضرر
على املكلفني تأدية الضريبة» ،وذلك
من خالل «تعيني هيئة ّ
خاصة ،يمنح
مجلس الشورى أوسع الصالحيات،
لـ ــإشـ ــراف والـ ــرقـ ــابـ ــة امل ـس ـب ـق ــة عـلــى
ج ـبــايــة األم ـ ـ ــوال ال ـع ـ ّ
ـام ــة وإن ـفــاق ـهــا،
ّ
تستمر فــي تــأديــة مهماتها،
على أن
ّ
إلــى أن تضع السلطتان التشريعية
وال ـت ـن ـف ـيـ ّ
ـذيــة ح ـ ـدًا ل ـخ ــرق الــدس ـتــور
امل ـس ـت ـم ـ ّـر م ـن ــذ أكـ ـث ــر مـ ــن  12ع ــام ــا،
ع ـب ــر إق ـ ـ ــرار مـ ــوازنـ ــة ت ـب ـقــى صــالـحــة
للسنة التي أقـ ّـرت من أجلها ولشهر
ك ــان ــون ال ـث ــان ــي م ــن ال ـس ـن ــة ال ـتــال ـيــة
عـلــى أبـعــد ح ـ ّـد ،ونـشــر ه ــذه املــوازنــة
وبــدء صالحيتها لإلجازة بالجباية
واإلن ـ ـفـ ــاق ،ف ـقــط ب ـعــد إقـ ـ ــرار مجلس
ّ
النهائية للسنة
الـنــواب للحسابات
السابقة».

أم ـ ــس ،ال شـ ــيء داخ ـ ــل حـ ــرم الـجــامـعــة
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة ي ـ ــدل ع ـل ــى أن
انـ ـتـ ـخ ــاب ــات ط ــابـ ـي ــة كـ ــانـ ــت ت ـح ـصــل
هـنــا ،فــا لــوائــح صغيرة وال شـعــارات
وال ألـ ـ ــوان ح ــزب ـي ــة ،وال ج ــو حـمــاســي
ب ــن الـ ـق ــوى ال ـحــزب ـيــة امل ـت ـنــاف ـســة ،بل
أكثر تطلب إدارة الجامعة مــن جميع
الطالب الخروج من الحرم لحظة فرز
األصـ ـ ـ ــوات ،أي ع ـنــد ال ــراب ـع ــة م ــن بعد
الظهر ،في محاولة لقطع الطريق على
أي تشنج قد يطرأ مع إعالن النتائج.
وبينما يتابع الناخبون محاضراتهم
وامتحاناتهم كــاملـعـتــاد ،ينجح نظام
التصويت اإللكتروني في فرض هدوء
غير مألوف في استحقاق كهذا ،فيما
يـك ـســر «ص ـ ــوت واح ـ ــد مل ــرش ــح واحـ ــد»
( )one student one voteاالصـطـفــاف
وينزع وصمة اللوائح التي تصب في
اتـجــاه واح ــد ويـحــول دون أن يكتسح
أحد أحدًا.
ّ
تسجل معظم القوى
لكن النظام الذي

اع ـت ــراض ـه ــا ع ـل ـي ــه ،ل ــم ي ـل ــغ بــالـنـسـبــة
إلـيـهــا مـبــدأ الـتـحــالـفــات ال ــذي تتمسك
بــه وت ـقــول ان ـهــا ت ـخــوض االنـتـخــابــات
وتـتـعــاطــى مــع الـنـتــائــج عـلــى أســاســه.
فـ ـق ــد ظـ ـه ــر تـ ـح ــالـ ـف ــان ب ـ ـ ـ ـ ــارزان ،األول
يضم حــزب الـلــه وحــركــة أمــل والـحــزب
االشـ ـت ــراك ــي والـ ـتـ ـي ــار ال ــوط ـن ــي ال ـحــر
والحزب السوري القومي االجتماعي،
والـثــانــي يضم تـيــار املستقبل وحــزب
القوات اللبنانية.
حجم الطالب املستقلني غير املنتمني
إل ــى أح ــزاب سياسية يكبر عــامــا بعد
عـ ـ ــام فـ ــي الـ ـج ــام ـع ــة وقـ ـ ــد نـ ـظ ــم ث ــاث ــة
مــرشـحــن مستقلني حملة «غـ ّـيــر» في
كلية إدارة األعمال ،فيما ترشح طالب
مستقلون في كل الكليات ،رفضًا ألي
زيادة غير مبررة على األقساط وبحثًا
عن مساحة جامعية أكثر ارتياحًا.
وكــان  150طالبًا قد اقترعوا بواسطة
ح ــواس ـي ـب ـه ــم وه ــوات ـف ـه ــم ف ــي ال ـف ـتــرة
امل ـم ـتــدة فـقــط ب ــن ال ـســادســة صـبــاحــا،
مــوعــد ب ــدء عملية االق ـت ــراع ،والثامنة
والـ ــربـ ــع ،أي ق ـب ــل ق ــدوم ـه ــم إلـ ــى ح ــرم
الجامعة ،ومنهم من اقترع من خارج
ل ـب ـنــان ،وه ـ ــؤالء يـخـضـعــون لـبــرنــامــج
ت ـبــادل طــابــي مــع جــامـعــات خــارجـيــة.
ث ــاث طــال ـبــات اع ـتــرضــن ل ــدى ع ـمــادة
ّ
ال ـ ـطـ ــاب ع ـل ــى أن أشـ ـخ ــاص ــا آخ ــري ــن
ّ
ّ
اق ـتــرعــوا نـيــابــة عـنـهــن .إال أن العميد
رائد محسن ينفي أن يشكل ذلك خرقًا
لنظام التصويت ،فقد نبهنا الطالب
الناخبني إلــى أهمية أن يغيروا كلمة
املـ ـ ـ ــرور ( )passwordل ـح ـس ــاب ـه ــم فــي
الـجــامـعــة ( )accountال ــذي ينتخبون
بــواس ـط ـتــه ق ـبــل  24س ــاع ــة م ــن مــوعــد
االسـت ـح ـقــاق ،كــي ال ي ـســاء اسـتـخــدامــه
فــي ات ـجــاهــات خــاطـئــة .يـشـيــر محسن
إل ـ ــى أن «الـ ـشـ ـك ــاوى الـ ـت ــي تـلـقـيـنــاهــا
قليلة ج ـدًا وت ـصــب جميعها فــي هــذا
اإلطار ،إذ إن بعض الطالب لم يغيروا
كلمة امل ــرور منذ سنة ونـصــف سنة».
حسنات النظام ،بحسب عميد الطالب،
أنه يمنح التالمذة حرية االقتراع ،فال
يخضعون للضغوط من أترابهم.
ويلفت محسن إلى أن النظام ساهم في
زي ــادة نسبة االق ـتــراع ب ــأوراق بيضاء

ورف ــع نسبة االق ـتــراع بشكل ع ــام ،فقد
بلغت املشاركة في العام املاضي ،%74
فـيـمــا ل ــم تـبـلــغ ف ــي أع ـلــى مستوياتها
في السنوات التي سبقت ذلك الـ ،%50
مــا يعني أن نـظــام الـتـصــويــت يشجع
الطالب على اإلقبال على االستحقاق.
مسؤول مكتب املعلوماتية الذي يدير
عملية االقتراع ،كميل أبو نصر ،يؤكد
أن هناك أنظمة حماية تجعل التسلل

حجم الطالب
المستقلين يكبر
عامًا بعد عام
خرج الطالب من حرم الجامعة لحظة
فرز النتائج منعًا ألي تشنج (األخبار)

إلى التصويت أمرًا صعبًا ،وأن أبوابنا
مـفـتــوحــة ألي مــاحـظــة عـلــى شفافية
العملية.
وقد اقترع  4347طالبًا من أصل 5271
ناخبًا فــي حـ َ
ـرمــي بـيــروت وجبيل ،أي
بنسبة  ،%82.47فيما فاز  6مرشحني
بالتزكية يمثلون  1945ناخبًا ممن لم
يشاركوا في عملية االنتخابات.
وهـ ـن ــا أسـ ـم ــاء ال ـف ــائ ــزي ــن ف ــي ب ـي ــروت
بحسب توزيعهم على الكليات والقوى
الحزبية:
كلية هندسة العمارة والتصميم :نادر
الـعــاكــوم ( 109أص ــوات ،مستقل) ،الرا
حميد ( 82صوتًا ،حركة أمــل) وأحمد
عيتاني (تيار املستقبل).
ك ـل ـي ــة ال ـ ـع ـ ـلـ ــوم واآلداب ( 60وح ـ ــدة
تعليمية وأك ـث ــر) :ب ـشــار زعـيـتــر (101
صــوت ،حركة أم ــل) ،كــوركــن بابازيان
( 87صوتًا ،طاشناق) ويحيى كريدلي
(تيار املستقبل).
كلية إدارة األعمال ( 60وحدة تعليمية
وم ــا فـ ــوق) :عـلــي ال ـشــال ( 150صــوتــا،
ح ــزب ق ــوم ــي) ،وائ ـ ــل أب ــو ع ـم ــار (150
ص ــوت ــا ،ال ـح ــزب االش ـت ــراك ــي) ونسيب
غنام ( 134صوتًا ،حزب القوات) .وكان
مــرشـحــون قــد ف ــازوا بالتزكية فــي كل
م ــن كـلـيــة اآلداب وال ـع ـلــوم ( 60وح ــدة
تعليمية وما دون) :عمر دوغان (تيار
املـسـتـقـبــل) ،أن ـط ــوان اس ـك ـنــدر (الـتـيــار
ال ــوط ـن ــي حـ ــر) وأحـ ـم ــد ق ـص ــار (ح ــزب
الـ ـل ــه) ،وف ــي كـلـيــة إدارة األعـ ـم ــال (60
وحدة تعليمية وما دون) فاز بالتزكية
كل من زينة حمادة (حركة أمل) ،محمد
مــوصـلـلــي (ت ـي ــار املـسـتـقـبــل) وجــونــي
سـلـيـمــانــي (ت ـي ــار امل ـس ـت ـق ـبــل) .أم ــا في
جبيل ،فقد فاز كل من الطالب التالية
أسـ ـم ــاؤه ــم :هـ ـ ــادي م ـ ـ ــروة ،وكــري ـس ـتــا
الحويك واودرة ماريا ناصيف (كلية
هـنــدســة ال ـع ـمــارة والـتـصـمـيــم) ،إيليو
ج ــون ـي ــور ف ـغــالــي ورومـ ــانـ ــوس هيكل
وإمـيــل هيكل (كلية اآلداب والـعـلــوم)،
فــااليــا سـمــاحــة وج ــاد سـلـمــون وإيـلــي
فريجي (كلية إدارة األعمال) ،غي مراد،
ولـيــا عبد األح ــد وأســامــة عـطــار (كلية
ال ـه ـنــدســة) ،غــالــب اسـمــاعـيــل وغــايـيــل
مطر وريتا هالل (كلية الصيدلة).

تقرير

ّ
متمرنو الثانوي في كلية التربية:
ادفعوا لنا رواتبنا!
فاتن الحاج
فـ ــي  17تـ ـم ــوز امل ـ ــاض ـ ــي ،ألـ ـح ــق 2170
أسـتــاذًا ثانويًا ملتابعة دورة كفاءة في
كـلـيــة الـتــربـيــة ف ــي الـجــامـعــة اللبنانية
ب ـص ـف ــة مـ ـتـ ـم ــرن ــن ،بـ ـع ــد  6أش ـ ـهـ ــر مــن
صدور مرسوم تعيينهم في مالك وزارة
ال ـت ــرب ـي ــة ،ال ــرق ــم  89ب ـت ــاري ــخ األول من
شباط .2017
اليوم ،بعد  3أشهر من إلحاقهم بكلية
ال ـت ــرب ـي ــة ،ل ــم ي ـت ـقــاض األسـ ــاتـ ــذة فلسًا
واح ـدًا مــن رواتـبـهــم امل ـقــررة كمتمرنني،
وي ـح ــرم ــون م ــن الـ ــدرجـ ــات ال ـس ــت الـتــي
ك ــرس ــت ألس ـ ــات ـ ــذة ال ـت ـع ـل ـي ــم الـ ـث ــان ــوي
ال ــرس ـم ــي امل ــوج ــودي ــن ف ــي املـ ـ ــاك ،حقًا
قانونيًا وفقًا للقانون الجديد لسلسلة
الرتب والرواتب الرقم .46
أمــس ،نفذ املتمرنون إضرابًا تحذيريًا،
ف ـقــاط ـعــوا ال ـ ـ ــدروس ف ــي ك ـل ـيــة الـتــربـيــة
واس ـت ـمــروا فــي التعليم فــي الـثــانــويــات
ال ــرس ـم ـي ــة ،وتـ ــرافـ ــق ذلـ ــك م ــع اع ـت ـصــام

أمام وزارة التربية .ومن املقرر أن يعود
املعتصمون إلى اإلضــراب االثنني ما لم
تحل مشكلتهم.
ال يفهم األساتذة ملاذا انتظروا  6أشهر،
ن ـ ـفـ ــذوا خ ــال ـه ــا س ـل ـس ـلــة اع ـت ـص ــام ــات
وت ـظ ــاه ــرات تـخـلـلـهــا ق ـطــع ط ــرق ــات من
أجــل االلتحاق بالكلية ،وكــانــت الحجة
ال ـت ــي ســاق ـهــا املـ ـس ــؤول ــون ف ــي حـيـنـهــا
عدم تأمني االعتمادات ،إذا كانت عمادة
الكلية ومسؤولو اإلعــداد يعزون اليوم
تــأخـيــر تـســديــد ال ــروات ــب إل ــى األس ـبــاب
ن ـف ـس ـه ــا ،أي إل ـ ــى غـ ـي ــاب االعـ ـتـ ـم ــادات
والتأخير اللوجستي في إنجاز جداول
القبض.
ّ
يشرح األساتذة معاناتهم ،إذ إن قسمًا
كبيرًا منهم يأتون من املحافظات إلى
بيروت  3أيــام في األسبوع على األقل
ملتابعة دورة الـكـفــاءة ،ومــا يرتب ذلك
م ــن مـ ـص ــاري ــف ل ـل ـت ـن ـقــل ،ف ــي ح ــن أن
راتبهمّ ،إن نالوه ،وهذا لم يحصل حتى
اآلن ،ف ــإن ــه ال ي ـت ـجــاوز  860أل ــف لـيــرة

يعزو المسؤولون التأخير
إلى غياب االعتمادات
وتنظيم الجداول

باعتبار أن سلفة غالء املعيشة طارت
مــع ص ــدور الـقــانــون الــرقــم  ،46إضافة
إلــى املـحـســومــات التقاعدية وضريبة
ً
الدخل ،بدال من مليون و 875ألف ليرة،
إذا ما أضيفت الدرجات الست.
وف ــي م ــوض ــوع الـ ــدرجـ ــات ،ث ـمــة رأي ــان
قانونيان ،رأي ملجلس الخدمة املدنية
يـ ـق ــول بـ ـع ــدم اس ـت ـف ــادت ـه ــم ك ــأس ــات ــذة
مـ ـتـ ـم ــرن ــن م ـ ـتـ ــدرجـ ــن م ـ ـن ـ ـهـ ــا ،ورأي
قــانــونــي ث ــان يــؤيــد اس ـت ـفــادت ـهــم .وقــد

ع ـل ـمــت «األخـ ـ ـب ـ ــار» م ــن رئ ـي ــس راب ـط ــة
أساتذة التعليم الثانوي نزيه جباوي
أن الــرابـطــة فــي صــدد الطلب مــن هيئة
التشريع واالستشارات في وزارة العدل
إبداء رأيها في هذا املجال .جباوي قال
إن األمـ ــور تـسـيــر نـحــو الـحـلـحـلــة ،وقــد
أب ـل ـغ ـنــا ذلـ ــك األسـ ــاتـ ــذة امل ـت ـم ــرن ــن ،إذ
إن األم ــر ال يـعــدو كــونــه روتـيـنــا إداري ــا
وسيعالج نهاية الشهر الجاري.
من جهته ،أعلن التيار النقابي املستقل
ّ
دعمه إلضراب األساتذة ،مشيرًا إلى أن
مــا يتعرضون لــه هــو تـعـ ٍّـد ســافــر على
حقوقهم وكــرامـتـهــم ،فـهــؤالء يعينون
فــي كلية التربية كــأســاتــذة متمرنني،
وه ــذا يـسـتــدعــي إع ـطــاء هــم كــل حقوق
األس ـتــاذ الـثــانــوي املـتـمــرن والـتــزامـهــم
واج ـب ــات ــه وه ـ ــي :ح ـق ـهــم ب ــال ــدرج ــة 15
ّ
على سلم السلسلة الـجــديــدة ،يضاف
إليها  6درج ــات ،حقهم ببدل نقل عن
كل يــوم عمل ،وحقهم باالستفادة من
كل تقديمات تعاونية موظفي الدولة.
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مجتمع وإقتصاد

يضع العلماء جهودهم من
أجل محاولة رصد جزيئات المادة
المظلمة وفهم مكوناتها

علوم

عظمة نظريّة النسب ّية
العامة ...ومشكالتها!

تعد نظريّة النسب ّية
ُّ
طورها
العامة التي ّ
ألبرت أيشنتاين من
أشهر النظريات
العلم ّية في
التاريخ ،وهي تقدم
منظومة فيزيائ ّية
ورياض ّية متكاملة
قوة
لتحليل وفهم ّ
الجاذبية وخصائص
الكتلة وتأثيراتها.
لكن ،وعلى الرغم
من جمال ّية هذه
النظرية وتناسقها
الهندسي الفظيع،
ال تزال عاجزة عن
تفسير ظواهر
كون ّية أساس ّية

عمر ديب

ذهـبــت جــائــزة نــوبــل للفيزياء ،التي
أع ـل ـن ــت ع ـن ـهــا األك ــاديـ ـم ـ ّـي ــة امل ـل ـكـ ّـيــة
ال ـس ــوي ـ ّ
ـدي ــة ل ـل ـع ـلــوم هـ ــذا األسـ ـب ــوع،
إل ــى ثــاثــة عـلـمــاء أجـ ــروا اخ ـت ـبــارات
ّ
ف ـي ــزي ــائ ـ ّـي ــة ح ــاس ـم ــة ،وت ـم ــك ـن ــوا مــن
رصــد املــوجــات الثقالية أو موجات
ال ـجــاذبـ ّـيــة ،ال ـتــي تـنـتــج ع ــن الـحــركــة
املتسارعة للكتل الضخمة ،وتسبب
ت ـمـ ّـوجــات ف ــي بـنـيــة ال ـف ـضــاء نفسه.
ّ
في الواقع ،لم تشكل هوية الفائزين
ب ـج ــائ ــزة ن ــوب ــل ل ـل ـف ـيــزيــاء مـفــاجـئــة،
خ ـ ـصـ ــوصـ ــا ب ـ ـعـ ــد أن أث ـ ـب ـ ـتـ ــت هـ ــذه
االخ ـت ـب ــارات صـ ّـحــة إحـ ــدى تـنـبــؤات
ّ
ّ
النسبية العامة التي وضعها
نظرية
ألبرت أينشتاين قبل  100عام.

نوبل لمن أثبتوا د ّقة تو ّقعات
أينشتاين
أثبت العديد
خالل العقود املاضيةّ ،
م ــن ال ـظ ــواه ــر ال ـت ــي ت ـتــوق ـع ـهــا هــذه
الـنـظــريــة ،وبــاتــت حـســابــاتـهــا جــزءًا
م ــن بــدي ـه ـيــات ال ـع ـلــم ال ـح ــدي ــث ،مــن
أن ـظ ـمــة ق ـي ــاس امل ــواق ــع ال ـجـغــراف ـيــة،
إل ـ ــى م ـس ــأل ــة انـ ـحـ ـن ــاء ال ـ ـضـ ــوء عـنــد
م ـ ـ ـ ــروره أم ـ ـ ــام الـ ـكـ ـت ــل الـ ـكـ ـبـ ـي ــرة فــي
الـفـضــاء الـتــي تــؤخــذ بــاالعـتـبــار في
ّ
الكونية وحساباتها،
كل املشاهدات
ّ
وغ ـي ــره ــا م ــن الـ ـت ــوقـ ـع ــات الــدق ـي ـقــة.
ّ
إل أن م ـس ــأل ــة م ــوج ــات ال ـج ــاذ ّب ـ ّـي ــة
ّ
بقيت عصية على االختبار لدقتها

ولغياب الوسائل املالئمة لرصدها.
ومــع ت ـطـ ّـور التكنولوجيا والـعـلــوم
الحديثةّ ،
طور الفريق العلمي الذي
ق ـ ــاده الـ ـف ــائ ــزون ف ــي ج ــائ ــزة نــوبــل،
ريـنـيــر واس وبـ ــاري بــاريــش وكـيــب
ث ــورن ،تقنيات حــديـثــة تستند إلــى
مــاكـيـنــات الي ــزر عـمــاقــة تـمـتـ ّـد على
كيلومترات عــدة ،وتقيس في
طــول
ّ
شـكــل فــائــق ال ــدق ــة ت ــداخ ــل املــوجــات
الـضــوئـ ّيــة ال ــواف ــدة ،وال ـتــي ال يكمن
ّ
أن ت ـتــأثــر إل بـتـغـيــر بـنـيــة الـفـضــاء
الـ ــذي تـمـشــي ف ـي ــه .وب ــال ـت ــال ــي ،عند
حـ ـص ــول أي ت ـ ـفـ ــارق بـ ــن امل ــوج ــات
املتماثلة بني الضوئني ،يمكن رصد
ال ـت ـمــوجــات ال ـت ــي ح ـص ـلــت ف ــي هــذا
املـ ـك ــان ،أو «ال ــزمـ ـك ــان» ك ـمــا يـسـ ّـمــى
عند أخذ الزمان كبعد إضافي رابع
ّ
املكانية الثالثة.
جانب األبعاد
إلــى
ّ
ولفهم دقة هذا االختبار يكفي القول
ّ
إن الـ ـف ــارق ف ــي امل ــوج ــات الـضــوئـ ّـيــة
ّ
املـتــأثــرة بـمــوجــات الـجــاذبــيــة اآلتـيــة
مــن الـفـضــاء يـكــاد ال يبلغ ج ــزءًا من
قطر ّ
ذرة واحدة!
وب ـ ــالـ ـ ـفـ ـ ـع ـ ــل ،وف ـ ـ ـ ــي إنـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاز عـ ـلـ ـم ــيّ
تـ ــاري ـ ـخـ ــي ،رص ـ ـ ــد هـ ـ ـ ــؤالء ال ـع ـل ـم ــاء
مـ ــوجـ ــات الـ ـج ــاذب ـ ّـي ــة ال ـن ــاج ـم ــة عــن
ت ـ ـصـ ــادم ث ـق ـب ــن أس ـ ــودي ـ ــن هــائ ـلــن
ودوران ـ ـه ـ ـمـ ــا حـ ــول ن ـف ـس ـي ـه ـمــا قـبــل
انــدمــاجـهـمــا فــي ثـقــب أس ــود واح ــد.
ّ
الشك
هذا االختبار أثبتّ ،بما يقطع
ـن ،صـ ّ ّـحــة تــوق ـعــات النسبية
بــالـيـقـ ّ
ً
ومدى دقة توقعاتها املستندة أصال

إل ـ ــى ن ـ ـمـ ــاذج ري ــاض ـ ّـي ــة وه ـن ــدس ـ ّـي ــة
لـ ـلـ ـفـ ـض ــاء وت ـ ـح ـ ــدي ـ ـدًا فـ ـ ــي م ـس ــأل ــة
م ــوج ــات الـ ـج ــاذب ـ ّـي ــة .إذًا ،س ـي ـكــون
مـسـتـغــربــا ل ــو ذه ـب ــت ج ــائ ــزة نــوبــل
ّ
صحة
لغير هــذا الفريق الــذي أثبت
ّ
 100عام من تاريخ الفيزياء النظرية
ّ
املبنية على أسس النسبية العامة،
ّ
ّ
ومعلمها األول ألبرت أينشتاين.

مسائل شائكة

ّ
ّ
ّ
ّ
العامة الوسيلة
النسبية
نظرية
تعد
ّ
النظرية لدراسة حركة الكتل الكبيرة
في الـكــون ،مثل حركة املـجـ ّـرات التي
ّ
تتشكل مــن مئات مليارات النجوم،
ّ
وتـتـحــرك فــي شكل تــوسـعـ ّـي ،بحيث

تثبت هذه االختبارات ص ّحة إحدى
تنبؤات نظريّة النسب ّية التي
وضعت قبل  100عام
تـ ـتـ ـب ــاع ــد تـ ــدري ـ ـجـ ـ ّـيـ ــا عـ ـ ــن ب ـع ـض ـهــا
البعض ،وذلــك منذ مليارات السنني
اليوم.
حتى ّ
ّ
ل ـكــن تــوق ـعــات الـنـسـبـ ّـيــة عـلــى حــركــة
امل ـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ـ ّـرات ال ت ـ ـع ـ ـطـ ــي اإلجـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ــات
الـصـحـيـحــة ع ــن ال ـحــركــة امل ــرص ــودة
واملقاسة .لذلك ،كان ال ّ
بد للعلماء من
ّ
نظرية كي تتطابق
إدخـ ّـال تعديالت
التوقعات مع املشاهدات .وأتت هذه

التعديالت مــن خــال نظرية «امل ـ ّ
ـادة
املظلمة» التي نحتاج إلــى وجودها
ل ـي ـح ـص ــل الـ ـتـ ـط ــاب ــق ب ـ ــن ال ـن ـظ ــري
ّ ّ
والـعـمـلــي .إل أن هــذا التعديل ليس
ب ـس ـي ـطــا ع ـل ــى اإلطـ ـ ـ ــاق ،كـ ــون كـمـيــة
امل ـ ـ ــادة امل ـظ ـل ـمــة امل ـط ـل ــوب وج ــوده ــا
للحصول على النتائج الصحيحة
تـبـلــغ أض ـع ــاف امل ـ ــادة ال ـ ّعــاديــة الـتــي
نعرفها فــي الـكــون .أي أنـنــا نفترض
وجـ ــود كـمـيــة هــائ ـلــة م ــن امل ـ ــادة غير
امل ــرئـ ـي ــة وغـ ـيـ ــر مـ ـع ــروف ــة ال ـت ـك ــوي ــن
ّ
والهوية ،وبنسبة تصل إلى  %80من
كتلة الكون!
ه ــذه الـفــرضـ ّـيــة قــد ت ــؤدي فــي نهاية
املـ ـ ـط ـ ــاف إل ـ ـ ــى اح ـ ـت ـ ـمـ ــال م ـ ــن اثـ ـن ــن:
ّإمـ ــا ال ـت ـثـ ّـبــت م ــن وجـ ــود ه ــذه املـ ـ ّ
ـادة
املظلمة ،وتحقيق نصر إضافي غير
مـسـبــوق لـنـظـ ّ
ـريــة الـنـسـبـيــة الـعــامــة،
ّ
لـجـهــة تـمــكـنـهــا م ــن إضـ ــاءة الـطــريــق
ال ـب ـح ـثــي أم ـ ــام اك ـت ـش ــاف ــات ج ــدي ــدة.
ّ
أو ع ــدم الـتـمــكــن مــن تـقــديــم إثـبــاتــات
ّ
ع ـم ـلـ ّـيــة اخ ـت ـب ــاري ــة أو اسـتـنـتــاجــات
نـ ـظ ـ ّ
ـري ــة جـ ــديـ ــدة داعـ ـ ـم ـ ــة ،مـ ــا يـعـيــد
ّ
الـشـكــوك ح ــول دق ــة نـظــريــة النسبية
ف ــي دراس ـ ــة حــركــة امل ـ ـجـ ـ ّـرات ،وتــالـيــا
ّ
كمالية الـجــانــب الـنـظــري منها،
إلــى
مــا يستدعي استكمالها بملحقات
ّ
ّ
إضافية.
نظرية
ّ
كـ ــذلـ ــك ،احـ ـت ــاج ــت م ـس ــأل ــة ال ـت ــوس ــع
ّ
للكون وفــي شكل متسارع،
املستمر
ّ
ّ
بـعـكــس ال ـت ــوق ــع الـطـبـيـعــي بـتـبــاطــؤ
ّ
توسعه تحت تأثير الـجــاذبـ ّـيــة ،إلى
إدخـ ــال مـفـهــوم ال ـطــاقــة املـظـلـمــة إلــى
جانب امل ــادة املظلمة .وهــذا مــا ّ
تنبه
إل ـي ــه أي ـن ـش ـتــايــن نـفـســه ع ـبــر إدخ ــال
ثابت فيزيائي دقيق أسماه «الثابت
الكوني»ّ ،
وتم تحديد قيمته ّلتتطابق
س ــرع ــة ت ـ ّ
ـوس ــع ال ـك ــون امل ـتــوق ـعــة مع
املشاهدات دون وجــود تفسيرات أو
ّ
طبيعية لقيمته هذه.
أسباب

االختبارات العلم ّية
ي ـقــوم «م ـص ــادم ال ـه ــادرون ــات» الــذي
ي ـ ـ ـسـ ـ ـ ّـرع ال ـ ـجـ ــزي ـ ـئـ ــات وي ـ ـ ـ ـ ــؤدي إلـ ــى
تصادمها على طاقة مرتفعة تعادل
ت ـل ــك امل ـ ــوج ـ ــودة فـ ــي ق ـل ــب ال ـن ـج ــوم،
باختبار التكوين الجزيئي للمادة،
ّ
وهو في ّ
تطور مستمر .وقد تمكن من
ّ
إثبات نظريات عــدة خاصة باملادة،
وإثـ ـ ـب ـ ــات وجـ ـ ـ ــود ج ــزيـ ـئ ــات مـ ّعـيـنــة
مثل «ب ــوزون هيغز» ،ال ــذي توقعته
نـ ـظ ــري ــات الـ ـفـ ـي ــزي ــاء م ـن ــذ سـتـيـنــات
الـ ـ ـق ـ ــرن امل ـ ــاض ـ ــي ،ل ـت ـف ـس ـي ــر تــرك ـيــب
املـ ـ ـ ــواد األخـ ـ ـ ــرى م ـث ــل الـ ـب ــروت ــون ــات
وااللـ ـكـ ـت ــرون ــات وك ـي ـف ـيــة حـصــولـهــا
على كتلتها.
راه ـ ـن ـ ــا ،يـ ـض ــع الـ ـعـ ـلـ ـم ــاء ج ـه ــوده ــم
مـ ــن أج ـ ــل مـ ـح ــاول ــة رص ـ ــد ج ــزي ـئ ــات
امل ــادة املظلمة فــي هــذه االخـتـبــارات،
وم ـ ـحـ ــاولـ ــة فـ ـه ــم مـ ـك ــون ــاتـ ـه ــا ال ـت ــي
تـخـتـلــف ج ـ ّ
ـذري ــا ع ــن امل ـ ــواد الـعــاديــة
ّ
امل ــرك ـب ــة م ــن م ـج ـمــوعــات مـعـيـنــة من
ّ
ال ـكــوارك أو تلك املنتمية إلــى عائلة
االلـ ـكـ ـت ــرون ــات .ل ـكــن ح ـتــى الـ ـي ــوم ،ال
توجد أي إشــارة أو طريقة للوصول
إلــى الغاية املنشودة ،فمسألة املــادة
ً
املـظـلـمــة ال تـ ــزال ب ـع ـيــدة نـسـبـ ّـيــا عن
اإلثبات املادي والفهم العلمي.
م ــن ه ـنــا ،م ــا زالـ ــت ن ـظـ ّ
ـريــة الـنـسـبـ ّـيــة
الـ ـع ــام ــة ت ـع ـت ـبــر مـ ــن أعـ ـم ــق وأق ـ ــوى
ال ـن ـظ ــري ــات ال ـف ـي ــزي ــائ ـ ّـي ــة ال ـن ـظ ـ ّ
ـري ــة،
ّ
خـصــوصــا ّأن بـعــض تــوقـعــاتـهــا هي
بــال ـغــة ال ــدق ــة ،م ـثــل م ـســألــة مــوجــات
ّ
الـجــاذبـ ّـيــة ،لـكــن الـعــديــد مــن املسائل
ّ
تطرح أسئلة حــول كيفية تطويرها
وتفسير بعض مكامن افتراقها عن
الــواقــع أو عــن االخـتـبــار الــدقـيــق كما
ً
فــي حــالــة املـ ـ ّ
ـادة املـظـلـمــة ،فـضــا عن
ّ
ّ
ال ـحــاجــة امل ـس ـت ـمــرة لـتـطــويــر نـظــريــة
ّ
النظرية الكمومية
أشمل تجمعها مع
الـتــي ال يمكن فهم خصائص املــادة
ّ
وج ــزي ـئ ــات ـه ــا إل م ــن خ ــالـ ـه ــا .ه ــذا
ه ــو عـلــم املـسـتـقـبــل ،وم ـج ــال البحث
ّ
الفيزيائي النظري األساسي لعقود
مستقبلية ّ
ّ
عدة.
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ارتفاع عدد السياح بنسبة  %13.2في 2017
شهد قطاع السياحة تحسنًا ملحوظًا
فــي ع ــام  ،2017إذ سـ ّـجــل أعـلــى نسبة
سـ ّـيــاح وافــديــن مـنــذ  7س ـنــوات ،وبلغ
عــددهــم حـتــى تـمـ ّـوز  2017نـحــو 1.29
مـلـيــون زائ ــر ،مـحــقـقــا ارت ـفــاعــا بنسبة
 %13.2عــن الـعــام الـســابــق ،ومنعكسًا
بالتالي زي ــادة فــي اإلنـفــاق السياحي
بنسبة  ،%6بحسب مــا يشير تقرير
صـ ــادر ع ــن ق ـســم ال ـب ـحــوث ف ــي «ب ـلــوم
ب ـن ــك» حـ ــول «االنـ ـتـ ـع ــاش ف ــي ال ـق ـطــاع
السياحي في لبنان».
ورغــم أن هــذا االنـتـعــاش لــم يصل إلى
امل ـس ـتــويــات ال ـتــي شـهــدهــا ع ــام 2010
ال ــذي سـ ّـجــل دخ ــول نـحــو  1.5مليون
ّ
زائر إلى لبنان ،إل أنه املستوى األعلى
ّ
السورية ،وما تبعها
منذ بدء الحرب
من فرض قيود على شركات الطيران
وحـظــر دول الـتـعــاون الخليجي على
رعــايــاهــا الـسـفــر إل ــى لـبـنــان .فبحسب
األرق ــام الـصــادرة عن وزارة السياحة،
انـخـفــض ع ــدد الـسـ ّـيــاح فــي  2011إلــى
ً
 1.1مليون زائــر ،وصــوال إلى  891ألفًا
ّ
ّ
فــي  .2013فيما ُسـ ّـجــل التحسن األول
ّ
السياح
في عام  2014مع ارتفاع عدد
بنسبة  %0.68ودخــول نحو  897ألفًا
ب ـح ـلــول ش ـهــر آب ،ف ــي ح ــن انـخـفــض
اإلنـ ـف ــاق ال ـس ـيــاحــي بـنـسـبــة ّ .%6أم ــا
االنـ ـتـ ـع ــاش األكـ ـث ــر وض ــوح ــا فـسـ ّـجــل
في  2015الــذي شهد ارتفاعًا في عدد
ً
الـ ـس ـ ّـي ــاح ب ـن ـس ـبــة  ،%16.57م ـسـ ّـجــا
دخــول نحو مليون زائ ــر ،ومصحوبًا
بــزيــادة فــي اإلنـفــاق السياحي بنسبة
 ،%7وارت ـف ــع ع ــدد ال ـس ـيــاح ف ــي 2016

ً
ب ـن ـس ـبــة  ،%8.8م ـس ـج ــا دخـ ـ ــول 1.1
مـ ـلـ ـي ــون زائـ ـ ـ ـ ــر ،م ـ ــع ت ـ ــراج ـ ــع اإلن ـ ـفـ ــاق
السياحي بنسبة .%14

توزّع الس ّياح
ّ

استحوذ ّ
السياح الوافدون من أوروبا
ّ
الحصة األكـبــر مــن إجمالي عدد
على
ّ
السياح الوافدين إلى لبنان في ،2017
ً
مسجال نسبة  %33.92أي مــا يعادل
نحو  436.6ألــف زائ ــر ،وهــو املستوى
ّ
السياح
األعلى منذ  8سنوات .يليهم
العرب بنسبة ّ ،%30.47
ثم األميركيون
ّ
فالسياح من أفريقيا
بنسبة ،%18.47
بنسبة  ،%5.74ومــن ثــم مــن أوسيانا
بنسبة .%4.22
ّ
السياح األوروب ـيــون زيــارة
يستهدف
ّ
ّ
املتاحف واملواقع التاريخية واألثرية،
ّ
وي ـشــكــل الـفــرنـسـيــون ال ـحـ ّـصــة األكـبــر
ب ـن ـس ـبــة ( %9.22م ـ ــا ي ـ ـعـ ــادل 118.7
أل ـ ــف زائـ ـ ـ ــر) ب ــارتـ ـف ــاع ب ـل ــغ  %17عــن
السنة املــاضـيــة ،يليهم األمل ــان بنسبة
 71( %5.52ألف زائر) بارتفاع بنسبة
 %15.28عـ ــن الـ ـسـ ـن ــة الـ ـس ــابـ ـق ــة ،ثــم
الـبــريـطــانـيــون بـنـسـبــة 48.5( %5.52
أل ــف زائ ــر) بــارتـفــاع بـلــغ  %13.66عن
ّ
السياح
السنة املــاضـيــة .كــذلــك سـ ّـجــل
الـ ـس ــوي ــدي ــون نـ ـمـ ـوًا س ـن ــوي ــا بـنـسـبــة
( %14.91نحو  28.8ألف زائر) ،وكذلك
اإليطاليون بنسبة  22.4( %13.55ألف
زائ ــر) ،واألت ــراك بنسبة 19.4( %23.5
ألف زائر).
ووصـ ـ ـ ــل عـ ـ ــدد ال ـ ـسـ ـ ّـيـ ــاح ال ـ ـعـ ــرب إل ــى
امل ـس ـتــوى األع ـلــى مـنــذ سـبــع س ـنــوات،

ّ
وسجلت
ببلوغهم نـحــو  392.2أل ـفــا.
الـ ـ ــزيـ ـ ــادات الـ ـسـ ـن ـ ّ
ـوي ــة األك ـ ـبـ ــر بـيـنـهــم
مل ـ ــواطـ ـ ـن ـ ــي دول مـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون
ّ
الخليحي (بــاسـتـثـنــاء اإلم ـ ــارات) ،إل
أن ه ــذا ال ـت ـعــافــي الـطـفـيــف ف ــي أع ــداد
ّ
السياح العرب لم يصل إلــى املستوى
ّ
املسجل في  ،2010إذ ال يزال املصريون
والـ ـع ــراقـ ـي ــون الـ ـ ـف ـ ــارون م ــن األزم ـ ــات
ّ
ّ
ّ
الحصة
األمنية فــي بــادهــم يشكلون
األكبر من املنفقني السياحيني العرب
ًّ
وي ـ ـت ـ ـجـ ــاوزون ك ـ ـ ــا مـ ــن ال ـس ـع ــودي ــن
والـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــن .وف ـ ــي ت ـف ـص ـي ــل ل ـه ــذه
الــزيــادات ،ارتـفــع عــدد السعوديني من
 23.7ألف زائر العام املاضي إلى 47.7
ألف زائــر في  ،2017مقارنة مع 132.9
ألــف زائ ــر فــي  ،2010فيما ارتـفــع عدد
ال ـكــوي ـت ـيــن م ــن  15.5أل ـف ــا ف ــي 2016
إلــى  31.4ألـفــا زائ ــر فــي  ،2017مقارنة
مــع  75.3ألــف زائ ــر فــي  .2010وارتـفــع
ّ
السياح األردنيني بنسبة %8.71
عدد
ووص ــل عــدد الــوافــديــن إلــى  62.8ألف
زائ ـ ـ ــر ،م ـق ــارن ــة م ــع  188.5أل ـ ــف زائ ــر
ف ــي  ،2010فـيـمــا وص ــل ع ــدد الـسـ ّـيــاح
الـعــراقـيــن إلــى  588ألـفــا بــارتـفــاع بلغ
 %4.87عن السنة السابقة ،مقارنة مع
 82.6ألف زائر في .2010
ّأم ـ ـ ـ ــا ب ــال ـن ـس ـب ــة إل ـ ـ ــى ال ـ ــواف ـ ــدي ـ ــن مــن
األم ـيــرك ـيــن ،وأغـلـبـهــم م ــن املـغـتــربــن
الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــن ف ـ ــي تـ ـل ــك ال ـ ـ ـبـ ـ ــاد ،ف ـقــد
اسـ ـتـ ـح ــوذ األمـ ـي ــرك ـ ّـي ــون ع ـل ــى نـسـبــة
 ،%10.09أي ما يعادل  129.8ألف زائر،
مسجلني نموًا سنويًا بنسبة ،%16.6
ي ـل ـي ـهــم الـ ـ ــوافـ ـ ــدون مـ ــن كـ ـن ــدا بـنـسـبــة

 %6.40وهو ما يعادل  82.3ألف زائر
مسجلني نموًا بنسة .%14.7

اإلنفاق السياحي

س ّجل القطاع السياحي زيادة في اإلنفاق
بنسبة ( %6مروان طحطح)

استحوذ األوروبيون
الحصة األكبر
على ّ
من إجمالي عدد الس ّياح

ارت ـف ــاع اإلن ـف ــاق الـسـيــاحــي ف ــي 2017
بـنـسـبــة  %6ي ـعــود إل ــى ارت ـف ــاع أع ــداد
ّ
السياح الخليجيني ،من دون أن يصل
ّ
إلى املستويات األعلى املسجلة سابقًا.
ف ـف ــي  2009اسـ ـتـ ـح ــوذ ال ـخ ـل ـي ـج ـيــون
ع ـلــى  %51.04م ــن إج ـم ــال ــي اإلن ـف ــاق
السياحي ،فيما ّ
سجلوا  %36.36في
.2016
وبحسب األرقام الصادرة عن «غلوبال
بلو» ،استحوذ السعوديون على نسبة
 %15من اإلنفاق السياحي في النصف
ّ
األول من هذا العام ،يليهم اإلماراتيون
بنسبة  ،%12والكويتيون بنسبة .%7
واسـتـحــوذ الـسـ ّـيــاح األوروب ـي ــون على
 %5م ــن إج ـمــالــي اإلن ـف ــاق الـسـيــاحــي،
يليهم األميركيون بنسبة .%4
ّ
التطور على إجمالي
كما انعكس هذا
عــدد الــوافــديــن إلــى لبنان الــذي ارتفع
خالل العام بنسبة  %9.18ليصل إلى
 2.83مـلـيــون م ـســافــر ،م ـت ـجــاوزًا عــدد
املغادرين بنسبة  ،%4.43وكذلك على
القطاع الفندقي ،حيث حظيت بيروت
بالنسبة األكبر من اإلشغال الفندقي،
مـقــارنــة مــع املـنــاطــق األخـ ــرى .ويشير
مـســح «إرن ـس ــت أن ــد ي ــون ــغ» لــإشـغــال
الفندقي إلى ارتفاع ّ
املعدل في بيروت
من  %57في تموز  2016إلى  %64في
تموز  ،2017مقارنة مع  %74في .2010
(األخبار)

Monochrome

(مروان بو حيدر)

بين السماء واألرض

ّ
ّ
ّ
ّ
كلهمْ ،
يلهون ،يغرقون في
ترتفع فيك عربة حديدية مغلقة ،مترًا مترًا ،حتى تعلقك في السماء ،بعيدًا عن صراخ األطفال وهول األمهات ،ونداء بائع «العرانيس» .كأنك مالك يتدلى من عند الخالق .ترى الناس
التفاصيل ،يشترون السعادة من قاطع التذاكر ،قبل أن تنتهي صالحية تذكرتك وتعود بعربتك إلى أرض الواقع.
تغريد الزناتي
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سبعون عامًا على تأسيس باكستان :الحصاد المرّ لنظـــ
سعيد محمد *

بــاكـسـتــان ال ـتــي تحتفل ه ــذا ال ـعــام بــذكــرى
سـ ـبـ ـع ــن ع ـ ــام ـ ــا ع ـ ـلـ ــى قـ ـي ــامـ ـه ــا ( 14آب/
أغ ـس ـط ــس  )1947ه ــي ف ــي ع ـل ــم ال ـس ـيــاســة
إح ـ ــدى ث ــاث ت ـج ــارب بــري ـطــانـ ّـيــة م ــن عهد
ّ
شكلية ـ
اإلمبراطورية إلنشاء هياكل دول ـ
مستعمراتها السابقة تقوم على أساس
في ُ
ديني .أوالها كانت إسرائيل التي وإن قامت
ً
فعال بعد باكستان بأشهر عــدة ( 14أيــار/
مايو  ،)1948فإن مشروعها غدا قيد التحقق
ّ
الخارجية البريطاني آرثر
منذ أعلن وزيــر
بلفور وعده السيئ الذكر إلقامة وطن قومي
لليهود فــي فلسطني عــام  ،1917وثانيتها
كانت مملكة آل سعود فــي الحجاز ونجد،
التي أخرجها البريطانيون إلــى العلن في
( 27كــانــون ال ـثــانــي /يـنــايــر  )1927قـبــل أن
ُت ـعــاد تسميتها بــالـعــربـ ّـيــة الـسـعـ ّ
ـوديــة عــام
.1932
ك ــان االس ـت ـع ـمــار األوروب ـ ـ ــي ب ـعــد الـحــربــن
العامليني قد بــدأ يضعف على نحو لم تعد
ف ـيــه ع ــواص ــم اإلمـ ـب ــراط ـ ّ
ـوري ــات ق ـ ــادرة على
تـحـمــل الـتـكــالـيــف الـبــاهـظــة إلدارة أمــاكـهــا
عـبــر ال ـب ـحــار ،فـبــدأ بـحــث حثيث فــي أروق ــة
بيروقراطياتها عن نماذج إلدامــة الهيمنة
وحفظ النفوذ من دون وجــود مباشر على
األرض .أج ــري ــت تـ ـج ـ ُـارب ع ــدي ــدة إلن ـش ــاء
منظومات خاضعة وخ ِلقت كيانات مفتتة
ّ
هشة تفتقد مقومات التحول إلى دول وفق
ً
بناء على
املفهوم الغربي الحديث ،وغالبًا
ّ
قــرارات مرتجلة ملوظفي وزارات الخارجية
املصابني بعقدة تفوق عرقي ال شفاء منها
واسـتـشــراق مقيت .كــان ال بـ ّـد مــن منع قيام
دول أمـ ــم ع ـبــر الـ ـش ــرق ك ـلــه يـمـكـنـهــا يــومــا
التحول إلى دول كبرى تنافس بورجوازيات
أوروبــا .ففصلت مصر عن السودانّ ،
وقسم
املـ ـغ ــرب ،وخ ـنــق الـ ـع ــراق ب ــان ـت ــزاع ال ـكــويــت،
وقــامــت إســرائـيــل كحاجز استراتيجي بني
شرق العرب ومصرهم وضمانة أكيدة ملنع
قـيــام ســوريــا مــوحــدة عـبــر ش ــرق املـتــوســط،
بـيـنـمــا ق ــام ت ـحــالــف الــوهــابـ ّـيــة وآل سـعــود
لـحـمــايــة مـصــالــح ال ـغ ــرب ف ــي ث ــروة الـطــاقــة
الجديدة .الهند التي هي بالفعل قارة هائلة
ّ
نظريًا لتتحول إلى ما يشبه
كانت مرشحة
مـ ـش ــروع ص ــن ع ـظ ـمــى ت ـم ـتــد ع ـب ــر ج ـنــوب
ّ
آسيا كله قسمت في النهاية إلى ثالث دول
م ـت ـعــاديــة ل ــم ي ـكــن ل ـهــا أي وجـ ــود بشكلها
الحالي في أي من مراحل التاريخ.
لم يكن استدعاء الدين كمحور لقيام أشباه
ال ـ ـ ــدول الـ ـج ــدي ــدة هـ ــذه ابـ ـتـ ـك ــارًا بــريـطــانـيــا
ب ـ ـقـ ــدر م ـ ــا ف ـ ـ ــرض الـ ـ ـ ّـديـ ـ ــن ـ ـ ـ ـ األرثـ ــوذك ـ ـسـ ــي

ّ
ّ
واإلسالمية ـ نفسه على
اليهودية
بطبعته
املخططني البريطانيني أثناء خلقهم لعالم
مــا بـعــد الـهـيـمـنــة اإلم ـب ــراط ـ ّ
ـوري ــة املـبــاشــرة.
ف ــأن ــت ل ــن ت ـج ــد ه ــدف ــا أفـ ـض ــل م ــن ال ـي ـهــود
ّ
متخيل
ـارج الـقــارة نحو وطــن
إلرسالهم خـ ّ
أسـطـ ّ
ـوريــا ،لكنه يخدم أغ ــراض االستعمار
ّ
عـلــى أف ـضــل وجـ ــه ،إذ م ــن دون دافـ ــع تــديــن
ـاف مــن
ع ـم ـي ــق لـ ــن ي ـ ـكـ ــون هـ ـن ــال ــك عـ ـ ــدد كـ ـ ـ ـ ٍ
األوروبـ ـي ــن األق ـح ــاح املـسـتـعــديــن للهجرة
باتجاه واحــد مــن دون عــودة نحو الشرق،
ّ
العربية بسبب
فكانت إسرائيل .والجزيرة
ّ
تــاريـخـهــا الـ ّـديـنــي ومــدنـهــا املـقــدســة ب ــدا أن
من املستحيل السيطرة على قبائلها بحكم
ّ
علمانية أو قومية ،فـكــان ال بد
ذي صبغة
ّ
من تصعيد تحالف متني بني الدين وساللة
آل س ـع ــود األق ـ ـ ــوى ب ــن ق ـب ــائ ــل ال ـص ـح ــراء،
ّ
السعودية .أمــا في حالة الهند ،فإن
فكانت
تفكيك أمــة متجانسة منذ آالف السنني لن
ّ
واقعيًا من دون شق املجتمع الهندي
يكون
ع ـل ــى أسـ ـ ــاس األدي ـ ـ ـ ــان ،ف ـك ــان ــت بــاك ـس ـتــان،
وبنغالدش الحقًا.
ح ـص ــاد ت ـجــربــة الـ ـ ــدول ال ــدي ـن ـ ّـي ــة هـ ــذه كــان
مـ ّـرًا ،فقد تسلمت مقاليدها عقليات ّ
كرست
ال ـه ـي ـم ـنــة ال ـغ ــرب ـ ّـي ــة ع ـل ــى سـ ـك ــان امل ـن ـط ـقــة،
وف ـت ـحــت أب ــواب ــا غ ـيــر م ـس ـبــوقــة لـلـخــافــات
ّ
ّ
الدموية التي ال يمكن محوها بني
العرقية
أقوام تعايشت بشكل أو بآخر عبر القرون،
وأنتجت شعوبًا كاملة مصابة بالبارانويا
ّ
ـدودي ــة ال ـ ـقـ ــدرة ع ـل ــى ت ـق ـبــل اآلخ ــري ــن
ومـ ـح ـ
ّ
وتعادي جيرانها واألقليات بني مواطنيها،
وانـخــرطــت دون ه ــوادة فــي خــدمــة مشاريع
ً
املستعمر ،كال في موقعه اإلقليمي ،وقدمت
نـمــاذج كأنها ك ــوارث مــن دول فاشلة على
الصعيد اإلنساني ومشوهة فــي أنظمتها
ّ
ّ
واالجتماعية.
االقتصادية
بالطبع ،إن املخططني البريطانيني الذين
ن ـف ــذوا ه ــذي امل ـشــاريــع الـسـيــاسـ ّـيــة ال ـشــاذة
رب ـمــا ل ــم ي ـكــونــوا أنـفـسـهــم ف ــي وارد ّ
تخيل
نجاحهم األسطوري في زرع هذه الكيانات
الـنـقـيـضــة ل ـكــل اس ـت ـقــال أو ت ـق ـ ّـدم حقيقي
لـسـكــان املـنـطـقــة .بــل إن مـحـمــد عـلــي جناح
ّ
باكستانية وفق
نفسه الذي قاد قيام الدولة
اإليحاء البريطاني املستمر منذ  1908ـ ولم
ً
ّ
يعمر طويال بعدها – كان سيصاب بخيبة
أمــل مــن األوض ــاع التي آلــت إليها الشعوب
ّ
الهندية املسلمة بعد قيام باكستان تمامًا
كما ضــاعــت رؤى ق ــادة مرحلة االسـتـقــال ـ
الشكلي ـ في الهند الصغرى.
ل ـق ــد شـ ـه ــدت ب ــاك ـس ـت ــان ت ـح ــدي ـدًا ان ـح ــراف ــا
عــن رؤي ــة جـنــاح الجامعة الـتــي كــان لها أن
ّ
الغربية للهند
تستوعب سكان املحافظات

لم يق ّدم مسخ الحكم الديني لباكستان سوى تعطيل قيام الدولة الوطنية (أ ف ب)

انخرط ضياء الحق
في خدمة تعليمات
لندن وواشنطن
بإخالص مشهود

فـ ــي جـ ـمـ ـه ـ ّ
ـوري ــة جـ ــديـ ــدة أق ـ ـ ــرب إل ـ ــى نـســق
علماني .تلك الــرؤيــة اضمحلت على أيــدي
اإلسالميني املتطرفني ـ بعد غياب املؤسس
في  1949ـ الذين وإن عارضوا تقسيم الهند
مــن حيث املـبــدأ قبل تحقق التقسيم فعليًا
ـ فإنهم لم يتورعوا عن القفز على مفاصل
سلطة ّ
الدولة الوليدة ،وتبنوا صيغة إسالم
ح ــاد أخ ــذ شكله الــرسـمــي املـعـلــن مــن خــال
نص دستوري مرر على عجل ،واعتمد عام
ً
 ،1949جاعال السيادة في الدولة باكستانية
مستمدة من الله ،األمر الذي ّ
سبب اعتداءات
مؤملة بــن الطوائف املتعايشة وأنـهــارًا من
الدماء البريئة بينها ،وانتهى إلى انفصال
بنغالدش ذات الـعــدد الكبير مــن األقليات،

بعد مئة عام على «بلفور» ...الهجوم المضاد!
علي حمية *

ي ـج ــيء يـ ــوم ال ـث ــان ــي م ــن ت ـش ــري ــن ال ـث ــان ــي،
فتشعر األمــة كلها بألم شديد من الطعنة
ال ـع ـم ـي ـق ــة ال ـ ـتـ ــي ط ـع ـن ـت ـه ــا بـ ـه ــا س ـي ــاس ــة
بــريـطــانـيــا ال ـع ـظ ـمــى ،ف ــي ال ـح ــرب الـعــاملـيــة
األولى ،وفي مثل هذا اليوم من سنة .1917
نذكر ،اليوم ،واأللم يدفع األلم ،أن «بلفور»
لم يكن الطعنة األولى وال الطعنة الوحيدة
الـتــي نـفــذت فــي جـســم األم ــة فــي املـئــة سنة
األخ ـ ـيـ ــرة .ف ـقــد سـبـقـتـهــا ط ـع ـنــة ولـحـقـتـهــا
طعنات!
كانت الطعنة األولى حني اتفقت بريطانيا
الـعـظـمــى وفــرن ـســا ،قـبـيــل ال ـح ــرب الـعــاملـيــة
األول ـ ـ ــى ،ع ـلــى اق ـت ـس ــام ال ـس ـي ــادة وال ـن ـفــوذ
ف ـ ــي س ـ ــوري ـ ــا بـ ـع ــد انـ ـت ــزاعـ ـه ــا م ـ ــن ت ــرك ـي ــا
وخروجهما من تلك الحرب ظافرتني.
بـعــد «مــؤتـمــر ال ـص ـلــح» ( )1919ومـعــاهــدة
ب ــاري ــس ( )1920وامل ـع ــاه ــدات الــاح ـقــة تـ ّـم
تقسيم سوريا الطبيعية إلى مستعمرتني
أو م ـن ـط ـق ـتــي نـ ـف ــوذ ،الـ ــواحـ ــدة بــري ـطــان ـيــا
وتشمل فلسطني (شرق األردن الذي لم يكن
له نطاق ّ
يحده) وما بني النهرين (العراق)،
وال ـثــان ـيــة فــرن ـس ـيــة وت ـش ـمــل ال ـش ــام (ال ـتــي
ك ــان ي ــدخ ــل فـيـهــا ج ـبــل ل ـب ـن ــان) ،أصـبـحــت
ك ـ ــل واحـ ـ ـ ـ ــدة م ـ ــن هـ ــاتـ ــن ال ـ ــدولـ ـ ـت ـ ــن ت ـع ـ ّـد
نفسها مالكة للقسم السوري الــذي ّ
نصت
املـعــاهــدة على أنــه مــن نصيبها وصاحبة
ال ـح ــق ال ـش ــرع ــي ف ـي ــه .ولـ ــم ت ـك ــن ل ـس ــوري ــا،

فــي ذل ــك الــوقــت ،حــركـتـهــا الـقــومـيــة املثبتة
شـخـصـيـتـهــا وح ـق ــوق ـه ــا ،ف ـل ــم ت ـت ـم ـكــن مــن
الوقوف في وجه تلك املساومات الغريبة،
وال مــن إع ــان ب ـطــان كــل تـســويــة أجنبية
سـيــاسـيــة ـ ـ حـقــوقـيــة عـلــى حـســابـهــا .بـهــذا
املعنى ،صـ ّـرح أنـطــون سـعــاده فــي املحكمة
ال ـفــرن ـس ـيــة املـخـتـلـطــة ف ــي ب ـي ــروت ()1936
ردًا عـلــى ات ـهــام رئ ـيــس املـحـكـمــة الـفــرنـســي
لـ ــه بـ ـ ـ «خـ ـ ـ ــرق وحـ ـ ـ ــدة ال ـ ـبـ ــاد ال ـج ـغ ــراف ـي ــة
ً
وانتهاك حرمة األرض» (كــذا) قائال« :أنتم
وشركاؤكم األنكليز من خرق وحدة وطننا
الجغرافية وانتهك حرمة أرضنا وقــد ّ
تما
بالفعل في سان ريمو وسيفر ولوزان».
ع ـل ــى أس ـ ـ ــاس مـ ـع ــاه ــدة س ــاي ـك ــس ـ ـ ـ بـيـكــو
( ،)1916وقبل انتهاء الحرب الكبرى ،رأت
السياسة البريطانية أنه ال يوجد ما يمنع
بــريـطــانـيــا م ــن بـيــع فـلـسـطــن لـلـيـهــود .من
هذه النظرة السياسية نشأت فكرة تفاهم
بــري ـطــان ـيــة م ــع ال ـي ـه ــود ،بــواس ـطــة ممثلي
الحركة اليهودية «الصهيونية» ،على وعد
بلفور.
ل ــوال ات ـفــاق ـيــة «س ــاي ـك ــس ـ ـ ـ ب ـي ـكــو» مل ــا كــان
«وع ــد بـلـفــور» ( )1917وملــا كــانــت التجزئة
السياسية وملــا أخـضـعــت الـبــاد الـســوريــة
إلـ ـ ـ ــى االن ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــداب وملـ ـ ـ ــا نـ ـ ـش ـ ــأت الـ ـكـ ـي ــان ــات
ال ـس ـيــاس ـيــة ال ـه ــزي ـل ــة وملـ ــا ق ــام ــت «ال ــدول ــة
اليهودية» الغازية في فلسطني.
ذاك هو تصريح بلفور وتلك هي سوابقه
وقواعده «الحقوقية» وهذا هو وجه املسألة

الصحيح :إنه تصريح اعتدائي على وجود
األم ــة وعـلــى سـيــادتـهــا وحـقــوقـهــا .ومـجــرد
إع ــان ــه كـ ــان ي ـجــب أن ي ـك ــون س ـب ـبــا كــافـيــا
إلثارة نقمة األمة واحتجاجها ومقاومتها،
ولـكــن األم ــة ،فــي ذل ــك الــوقــت ،كــانــت جسدًا
بال روح .كانت ال تــزال صريعة الحزبيات
الدينية وضحية أحقادها الوبيلة.
ل ــم ي ـكــن ف ــي س ــوري ــا ،امل ـع ـن ـيــة ق ـبــل غـيــرهــا
ب ــال ـخ ـط ــط االسـ ـتـ ـعـ ـم ــاري ــة ال ـغ ــرب ـي ــة ال ـتــي
تستهدفها في وجودها ومصيرها ،وعي
ق ــوم ــي وال ن ـه ـضــة ق ــوم ـي ــة .وك ــان ــت أول ــى
اخـتــاجــات توقها إلــى الـحــريــة والنهوض
اختالجات العقلية الرجعية التي لــم تكن
ترى ،في نظرياتها ،غير الرجوع إلى حالة
ماضية عارضة .لم يكن لسورية أمر ولم َ
ير
أول الناشطني أنــه يجب أن يكون لها أمر
وأن يكون أمرها في يدها.

لوال اتفاقية «سايكس ــ
بيكو» لما كان «وعد بلفور»

ل ـ ــم ت ـش ـع ــر س ـ ــوري ـ ــا ب ـ ـخ ـ ـطـ ــورة م ـ ــا ح ـ ــدث.
واملهتمون القالئل الذين كان لهم نظر في
األم ــور وحــاولــوا تنبيه األم ــة إلــى حالتها
الخطرة لم تصل كتاباتهم إلى الرأي العام
ألن الـبـلـبـلــة ك ــان ــت عـظـيـمــة .وط ـغ ــت ،على
ش ـع ــور األمـ ــة وف ـه ـم ـهــا ،ال ـق ـضــايــا املـحـلـيــة
واألغـ ـ ـ ـ ـ ــراض الـ ـخـ ـص ــوصـ ـي ــة والـ ـح ــزبـ ـي ــات
الدينية.
كـ ــان ال ـت ـف ـســخ الـ ــروحـ ــي ع ـظ ـي ـمــا وال ـت ـف ـكــك
القومي بالغًا أوجــه ،في سوريا الطبيعية
كلها .فوجد االحتالل البريطاني ـ الفرنسي
الـ ـ ـ ــذي خـ ـل ــف االح ـ ـ ـتـ ـ ــال ال ـ ـتـ ــركـ ــي ،أف ـض ــل
ح ــال ــة ل ـت ـث ـب ـيــت ق ــدم ــه وت ـن ـف ـيــذ ال ـس ـيــاســة
االس ـت ـع ـم ــاري ــة امل ـ ـقـ ـ ّـررة .ك ــل اخ ـت ــاج ــة مــن
اخـتــاجــات الـحـيــاة السياسية فــي سوريا
كانت خصوصية في أساسها ،خصوصية
في مراميها :دينية أو عشائرية أو محلية.
كل فئة في جزء من أجزاء سوريا :شماليها
أو جـنــوبـيـهــا أو غــرب ـي ـهــا أو شــرق ـي ـهــا أو
وسـطـهــا ،عملت بمنهاج فـئــوي فــي دائ ــرة
محلية ضيقة .وساعدت اإلرادات األجنبية
هذا التفسخ الواسع.
تـ ـل ــك كـ ــانـ ــت ق ـ ــواع ـ ــد الـ ـعـ ـم ــل ال ـ ـقـ ــومـ ــي فــي
فـلـسـطــن وف ــي ك ــل بـقـعــة م ــن ب ـقــاع الــوطــن
الـ ـس ــوري .وه ــي ق ــواع ــد ف ــاس ــدة ال تضمن
ل ــأم ــة ح ـقــوق ـهــا وال تـفـتــح أم ــام ـه ــا طــريــق
الـ ـنـ ـه ــوض والـ ـتـ ـغـ ـل ــب عـ ـل ــى خـ ـط ــط ال ــذي ــن
يريدون لها املوت والفناء.
مـ ــذاك ،وال ـب ــاد ال ـســوريــة تــواجــه مجموعة
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لـيـنـخـفــض ع ــدد املـنـتـمــن إل ــى أق ـل ـ ّـي ــات في
بــاك ـس ـتــان م ــن ربـ ــع ال ـس ـك ــان إلـ ــى  %3فقط
ّ
اإلسالمية الغالبة.
مقارنة بالكتلة
لكن التأثير األكبر لهذه األجــواء املحمومة
ب ـعــد إع ـ ــان ق ـي ــام الـ ـ ّـدولـ ــة بــاك ـس ـتــانـ ّـيــة في
مـحــافـظــات الـهـنــد الـغــربـ ّـيــة ك ـ ُـان فــي تـشـ ّـرب
ال ـب ــاد ل ـن ــزع ــات إق ـصــائ ـيــة ،ف ــأس ـق ــط نـظــام
الـ ــرئ ـ ـيـ ــس بـ ــوتـ ــو ذي الـ ـصـ ـف ــة الـ ـيـ ـس ـ ّ
ـاري ــة
ّ
الشعبوية في انقالب عسكري قاده الجنرال
ضياء الحق ،الــذي سرعان ما تركزت فترة
ّ
الدينية،
حكمه على الـ ّـديــن والتصريحات
س ـع ـيــا إلـ ــى اك ـت ـس ــاب ش ــرع ـ ّـي ــة ال تمتلكها
دبابات االنقالبيني.
انـ ـخ ــرط ال ـج ـن ــرال ض ـي ــاء ال ـح ــق ف ــي خــدمــة

تعليمات لندن ـ والحقًا واشنطن ـ بإخالص
مـشـهــود ،فــأرســل قــواتــه لـتــدريــب الجيوش
ّ
الكرتونية في دول الخليج واملشرق العربي
ع ـلــى ق ـمــع ال ـس ـكــان امل ـح ـل ـيــن ،وتـ ـع ــاون مع
ال ـعــربـ ّـيــة ال ـس ـعـ ّ
ـوديــة ع ـلــى ام ـت ــاك ال ـســاح
ال ـ ـنـ ــووي وف ـت ــح أب ـ ـ ــواب الـ ـب ــاد ل ـ ـلـ ــدوالرات
ّ
الوهابية كي تعبث كما أرادت بعقول جيل
ّ
كامل ،وكرس هيمنة اليمني الديني املحافظ
على املواطنني ،وجعل من باكستان مجرد
تــابــع ذل ـيــل مل ـشــاريــع وك ــال ــة االس ـت ـخ ـبــارات
املركزية في أفغانستان خــال فترة الحرب
الباردة .والحقًا بعد غيابه وتولي ُالجنرال
مشرف القيادة ،كانت باكستان قد أدرجــت
ح ـل ـي ـفــا ال ي ـم ـك ــن إغـ ـف ــال ــه فـ ــي شـ ــن حـ ــروب
واشنطن املزعومة على اإلرهاب.
ل ــم ي ـق ـ ّـدم م ـســخ ال ـح ـكــم الــدي ـنــي لـبــاكـسـتــان
س ــوى تعطيل ق ـيــام ال ــدول ــة الــوطـنـيــة التي
يمكن أن تعدل بني مواطنيها بغض النظر
عــن مرجعياتهم الــديـنـ ّـيــة ،وأس ـســت ثقافة
شـعــب ـ ـ ك ــان حينها مـصــابــا بــالـصــدمــة من
وج ــع االن ـف ـصــال عــن الـبـلــد األم ـ ـ عـلــى عــدم
الـتـســامــح مــع اآلخ ــر املختلف والطائفيات
املــري ـضــة ،إضــافــة إل ــى الـتـعـطــش املتصاعد
ّ
لشهية اليمني الديني املتطرف إلى مزيد من
ّ
التنازالت والتقدمات .هــذا كله بالطبع من
دون ذكر التخلف االقتصادي واالجتماعي
واستمرار التقاليد البالية ،وانعدام حقوق
اإلنسان ،وانتشار الفساد في كافة مفاصل
امل ـج ـت ـمــع ،وال س ـي ـمــا ب ــن ق ـي ــادات ــه الـعـلـيــا
ونـخـبــه .وهــي نتيجة يـبــدو أنـهــا متطابقة
ت ـمــامــا م ــع ح ـصــاد الـتـجــربـتــن ال ـس ـعـ ّ
ـوديــة
ّ
واإلســرائـيـلـ ّـيــة ـ ـ إذا تركنا الـعــوامــل املحلية
جانبًا ـ األمر الذي يجعل العيب في النموذج
ال ـبــري ـطــانــي األسـ ـ ــاس ،ب ـق ــدر م ــا ه ــو أيـضــا
نتيجة حتمية لفشل النخب الحاكمة في
خدمة بالدها وتآمرها لتسهيلها انخراط
ّ
العاملية على
اقتصاداتها في لعبة العوملة
حساب الفقراء.
مــا هــو مستقبل مجتمعات نـمــوذج الـ ّـدولــة
ّ
الدينية؟ ال يكاد يكون هنالك خــاف يذكر
عـلــى أن الـتـجــربــة مـهـمــا طــالــت زم ـنــا فإنها
ً
ً
شـ ـ ــذوذ سـيـنـتـهــي ع ــاج ــا أو آج ـ ـ ــا ،وه ــذا
أم ــر ال ش ــك ت ــدرك ــه نـخـبـهــا ال ـحــاك ـمــة أكـثــر
مــن غـيــرهــا ،وربـمــا فـ ّـســر خضوعها الذليل
ّ
الغربية .لكن تلك
وغير املـشــروط للهيمنة
النهاية عندما تصلها هذي التجارب ،فإنها
سـتـكــون دم ـ ّ
ـوي ــة وقــاس ـيــة حـتـمــا ،وبـمـثــابــة
استكمال لدورة العنف وبحور الدماء التي
ّ
االصطناعية
سالت لحظة والدة تلك الدول
ّ
البريطانية الخبيثة.
الثالث على يد القابلة
* باحث عربي

تـ ـح ــدي ــات ،داخ ـل ـي ــة وخ ــارجـ ـي ــة ،ي ــزي ــد مــن
وت ـي ــرت ـه ــا ال ـض ـغ ــط الـ ـخ ــارج ــي ،اإلق ـل ـي ـمــي
وال ـ ـ ـ ــدول ـ ـ ـ ــي ،مـ ـ ــن جـ ـ ـه ـ ــة ،وعـ ـ ـج ـ ــز األنـ ـظـ ـم ــة
ّ
الحاكمة ،من جهة أخــرى ،عن حــل األزمــات
ال ـس ـيــاس ـيــة واالقـ ـتـ ـص ــادي ــة واالج ـت ـمــاع ـيــة
املتراكمة الناجمة عن السياسات الخاطئة
التي انتهجتها هذه األنظمة منذ نشوئها،
وال تزال.
وإذا ك ــان ــت ال ـق ــوى وامل ـن ـظ ـمــات الـشـعـبـيــة،
على امتداد املئة عــام املاضية ،قد أظهرت،
ً
بــدورهــا ،عجزًا فاضحًا عن أن تكون بديال
عـ ــن األنـ ـظـ ـم ــة ال ـس ـي ــاس ـي ــة الـ ـق ــائـ ـم ــة ،عـلــى
ّ
تسجل
الرغم من تضحياتها الكبرى التي
ل ـهــا ع ـلــى امـ ـت ــداد ت ــاري ـخ ـه ــا ،ف ــإن أص ــوات ــا
كـ ـثـ ـي ــرة ،س ـي ــاس ـي ــة وفـ ـك ــري ــة وأك ــاديـ ـمـ ـي ــة
وإع ــامـ ـي ــة وازنـ ـ ـ ــة ،ع ـل ــى ام ـ ـتـ ــداد ال ـســاحــة
الـقــومـيــة ،تـتـمـ ّـســك بــانـتـمــائـهــا ال ـقــومــي في
عــالــم تـتـصــارع فـيــه األم ــم والـقــومـيــات على
املصالح والنفوذ ،وتتشارك ،على اختالف
ت ـي ــارات ـه ــا وم ـش ــارب ـه ــا ،ال ــدع ــوة إلـ ــى ق ـيــام
دولــة الــوحــدة والـسـيــادة القومية ،ردًا على
دوي ــات سايكس ـ ـ بيكو وبـلـفــور ،صنيعة
األج ـن ـب ــي ،هـ ــذه األص ـ ـ ــوات ت ــرت ـف ــع ،ال ـي ــوم،
مطالبة بــاتـحــاد مـشــرقــي ،أو (كــونـفــدرالـيــة
مشرقية) بحسب بعض األدبيات الحديثة،
وبـ ــدولـ ــة م ــدنـ ـي ــة ،ون ـ ـظـ ــام ح ـك ــم ع ـل ـمــانــي،
مـسـتـلـهـمــة ف ــي دع ــوت ـه ــا ال ـجــري ـئــة األف ـك ــار
القومية التقدمية ،ال ّ
سيما مبادئ أنطون
سـ ـع ــاده ال ـقــائ ـلــة ب ــال ــوح ــدة ال ـقــوم ـيــة عـلــى

املستوى ال ـســوري ،واالتـحــاديــة الجبهوية
ع ـل ــى املـ ـسـ ـت ــوى الـ ـع ــرب ــي ال ـ ـعـ ــام ،والـ ــدولـ ــة
ً
الديموقراطية القومية التي تفصل فصال
تامًا الدين عن الدولة.
إذ ننتهز ،اليوم ،هذه الذكرى األليمة ،ذكرى
وعد بلفور ،فلنعد طرح السؤال الكبير :ما
الذي جلب على شعبنا وأمتنا هذا الويل؟
ما العمل لتحويل جزرنا إلى ّ
مد نستعيد
مــن خــالــه حقوقنا القومية املغتصبة في
فلسطني وكيليكيا واإلسكندرون وسيناء
واألحـ ـ ـ ــواز وال ـع ـق ـبــة وب ــادي ــة الـ ـش ــام؟ مـتــى
تسترجع أمتنا سيادتها القومية على كامل
تــراب ـهــا ال ـقــومــي وتـبـنــي دول ـت ـهــا املــوحــدة؟
ّ
لعل االنتصارات العظيمة ،الجارية اليوم،
عـلــى املـيــاديــن كــافــة :الـسـيــاسـيــة والـحــربـيــة
والفكرية ،تحمل بشائر قوية على اقتراب
الـ ـي ــوم ال ـ ــذي س ـي ـغـ ّـيــر ف ـيــه شـعـبـنــا مـجــرى
ال ـت ــاري ــخ ف ــي مـنـطـقـتـنــا وفـ ــي اإلق ـل ـي ــم كـلــه
وربـ ـم ــا ف ــي ال ـع ــال ــم ،أيـ ـض ــا! ول ـع ـل ـهــا ت ـق ـ ّـدم
أجوبة عملية على تلك األسئلة الجوهرية.
ً
إن شـعـبـنــا يـنـتـظــر آمـ ــاال كـبـيــرة عـلــى وقــع
التطورات الجارية ،في السنوات األخيرة،
على الساحة القومية واإلقليمية والدولية،
متيقنًا مــن تحقيق االنتصار الكبير على
سايكس وبيكو وبلفور وأمثالهم ،وعلى
ص ـن ــاع ال ـس ـيــاســة االس ـت ـع ـمــاريــة ال ــذي ــن ال
ي ــأخ ــذون ،ف ــي االع ـت ـب ــار ،ح ـق ــوق الـشـعــوب
األخرى ومصالحها!
* كاتب وأستاذ جامعي

رأي

يرونه إصالحًا ونراه محاصصة!
سعد اهلل مزرعاني *
ُيستحسن ،بدءًا ،تبديد أي انطباع من نوع أنه
في سياق ثنائية «اإلصالح» و«املحاصصة»،
ثمة ،من املعنيني ،من يلتبس عليه األمر ،أو أنه
ال يدرك ماذا يفعل .ولذلك فالنقاش يدور هنا
حــول كشف مسار تعبوي إعالمي ،مخادع
نــوعــا م ــا ،مــن حـيــث هــو ال يسمي األش ـيــاء،
تمامًا ،بأسمائها ،وذلك إلضفاء طابع وطني
عــام على هــدف فئوي خــاص .أكثر من ذلك،
وفي نطاق نقاشات مباشرة أو غير مباشرة،
ب ــرزت مــامــح ارتـيــاح وتهنئة لـلــذات ،فــي كل
مــرة كــانــت االنـتـقــادات تتناول ذلــك املحتوى
ال ـف ـئــوي لـلـسـيــاســات وال ـتــوج ـهــات والتعبئة
واملطالب والشعارات .فهذه االنتقادات كانت،
على العكس مــن وظيفتها ،تــؤكــد للمعنيني
بها أنهم يسيرون في الطريق الصواب ،وأنهم
ينبغي أن يــواصـلــوه بثقة أكـبــر ،وفــق منطق
أن أوضــح دليل هو مــا شهد به األعــداء قبل
األصدقاء!
ال ي ـم ــر أسـ ـب ــوع دون أن ي ـطــال ـع ـنــا صــاحــب
العهد أو مساعدون له بتأكيد إنجازاتهم في
الــرئــاســة والحكومة والـتــدابـيــر وامل ــواق ــف ...ال
يعبأون بما تنطوي علي مسألة نسبة هذه
اإلن ـج ــازات ،بمعزل عــن طبيعتها ،حصريًا،
لطرف واحــد هــو العهد نفسه .قــد «يتطفل»،
ِّ
أحيانًا ،رئيس الحكومة ،مبررًا أو ممننًا ،بأنه
هو من بادر في مسألة الرئاسة األولى ،وفي
تشكيل الحكومة ،وفي بيانها الــوزاري ،وفي
ً
قــانــون االنـتـخــاب وص ــوال إلــى «الـسـلـسـلــة»...
لكن رئيس الحكومة ال ُيلح وال ّيدعي أكثر من
فضل املبادرة دون الزعم بامتالك «مشروع
إصالحي» متكامل للبلد وللمنطقة عمومًا إذا
أمكن!
«اإلص ـ ــاح وال ـت ـغ ـي ـيــر» ،وف ــق أص ـحــابــه ،كما
الح ـ ــظ كـ ـثـ ـي ــرون والحـ ـظـ ـن ــا ،هـ ــو «إصـ ـ ــاح»
ت ـ ـ ــوازن ـ ـ ــات مـ ـنـ ـظ ــوم ــة املـ ـح ــاصـ ـص ــة ب ـح ـيَّــث
ُ
تتأمن «امليثاقية» ،وتــزال «الذمية» ،وتتحقق
«املـ ـن ــاصـ ـف ــة» بـ ــن امل ـس ـل ـم ــن وامل ـس ـي ـح ـيــن.
ه ــذا الـتــوصـيــف لــإصــاح والـتـغـيـيــر ،املعني
هنا ،قــد ال يكون مثاليًا مــن حيث شموليته
ودقـتــه .لكنه ،بالتأكيد ،ال يظلم حملة لــوائــه:
ال مــن حيث الشكل وال مــن حيث املضمون:
فمن شـعــار «الــرئـيــس الـقــوي» إلــى مظاهرات
وم ـظــاهــر االح ـت ـف ــاالت بــالـنـصــر عـلــى طــريــق
«قـصــر الـشـعــب» وفـيــه ،إلــى اسـتـعــادة ثنائية
طــائـفـيــة قــدي ـمــة ع ـلــى م ـس ـتــوى الـسـلـطــة في
م ـج ـلــس الـ ـ ـ ــوزراء خ ـص ــوص ــا ،إلـ ــى تسخير
امل ــؤسـ ـس ــات ال ــرس ـم ـي ــة ل ـخ ــدم ــة س ـي ــاس ــات
وعالقات فئوية شبه كاملة ،إلى كل التعيينات
(مــا تقدم منها ومــا تأخر) وفــي كل الحقول
وامل ـج ــاالت السياسية والـعـسـكــريــة واألمـنـيــة
والقضائية والديبلوماسية والـتــربــويــة ...في
كــل هــذا الـسـيــاق حــرص أكـيــد ومـتـجــدد على
مواصلة مسار «إصالح» بات أقرب إلى وهم
إمكانية استحضار غلبة بــائــدة (بالتعطيل
على األقــل) منه إلى تطبيق «املناصفة» التي
يتكرر االدعاء بأنها دائمة وليست مؤقتة في
تسوية «الطائف»! ومعروف أن هذه التسوية،
امل ـكــرســة دس ـت ــوري ــا ،وض ـعــت آل ـيــة متكاملة
إلص ــاح الـنـظــام :بـتـحــريــره مــن املحاصصة
ال ـطــائ ـف ـيــة وامل ــذهـ ـبـ ـي ــة ،وب ــإح ــال ــة ال ـه ــواج ــس
الطائفية إلى «مجلس شيوخ» ّ
محدد ومحدود
ال ـصــاح ـيــات ،يـسـتـحــدث ل ـهــذا ال ـغ ــرض بعد
إلـ ـغ ــاء ال ـطــائ ـف ـيــة م ــن امل ــؤس ـس ــات الــرسـمـيــة
جميعها دونما تمييز!
في السياق املشار إليه آنفًا ،بــرز ،باإلضافة
إلى الطابع الطائفي والفئوي ،الطابع الفردي
أي ـضــا لـجـهــة إغ ـ ــراق «ال ـت ـيــارالــوط ـنــي ال ـحــر»
واإلدارة الرسمية بأفراد العائلةُّ .
يمت ذلك إلى
أحــد تقاليد اإلقـطــاع السياسي الــذي مــا زال
ً
فاعال في البلد ،وليس إلى مشاريع إصالحية
حــديـثــة ت ـقــوم عـلــى م ـبــدأ امل ـس ــاواة وال ـك ـفــاءة

واختيار األنسب وصحة التمثيل بالوسائل
الديمقراطية .هذا ُيضعف ،بالتأكيد ،الدعوة
للتخلص مــن الـسـلـبـيــات الـقــديـمــة امل ـتــوارثــة،
طــاملــا أن ق ــوى حــديـثــة ونــاشـئــة تـنـســج على
نفس املنوال.
إن تفعيل املحاصصة قد تكامل ،وأحيانًا،
دون ق ـ ـفـ ــازات ،م ــع مـ ـح ــاوالت دؤوبـ ـ ــة لـيــس
فـقــط لتشويه وتـجــاهــل الـبـنــود اإلصــاحـيــة
فــي تـســويــة «الـطــائــف» ودس ـتــور ال ـبــاد ،بل
أي ـض ــا لـلـتـخـلــص م ــن ه ــذه ال ـب ـن ــود نـهــائـيــا.
حـصــل ذل ــك فــي اجـتـمــاع بـعـبــدا الـتـشــاوري
لـجـهــة املـطــالـبــة بـتـجـمـيــد املـ ــواد الــدسـتــوريــة
املتعلقة بإلغاء الطائفية السياسية .وتكرر
هذا األمــر في النقاش الطويل بشأن قانون
االنـتـخــاب الـجــديــد لجهة تـكــريــس الطائفية
بحيث تنتخب كل طائفة ممثليها (املشروع
ُ
األرثوذكسي) ...هذا إلى عقد صفقات أدت
إل ــى ال ـت ـمــديــد م ــرة ثــال ـثــة لـلـمـجـلــس الـنـيــابــي
(امل ــرش ــح الح ـت ـم ــال ت ـم ــدي ــد ج ــدي ــد) ،وإل ــى
تعطيل رقــابــة املجلس النيابي مـجــددًا على
امل ـ ــوازن ـ ــات بــال ـس ـعــي إلقـ ــرارهـ ــا دون قـطــع
حـســاب (تـجـمـيــد امل ــادة  87مــن الــدسـتــور)،
وإل ــى عـقــد صـفـقــات سـيــاسـيــة فــي مسائل
ت ـعــود مــرجـعـيــة ت ـكــويــن مـلـفــاتـهــا ومـتــابـعــة
وض ــع دف ـت ــر شــروط ـهــا ومــاح ـقــة الـتـنـفـيــذ
ف ـي ـهــا ،لـهـيـئــات مـخـتـصــة (ك ـمــا ف ــي صفقة
البواخر)...
ط ـب ـعــا ،يـسـتـطـيــع ال ـع ـهــد وفــري ـقــه أن ينسب
ل ـن ـف ـســه نـ ـج ــاح ــات فـ ــي ت ـح ـق ـيــق ب ـع ــض مــا
رف ـع ــه م ــن ش ـ ـعـ ــارات ومـ ـط ــال ــب .وامل ـق ـص ــود
ً
تعزيز «الحضور املسيحي» ،ممثال بالتيار
الــوط ـنــي ال ـحــر أس ــاس ــا ،ف ــي سـلـطــة ومــواقــع
الـقــرار السياسي واإلداري .ورغ ــم أن العهد
قــد ب ـ َّـرر ،أحـيــانــا ،إصـ ــراره عـلــى «املـنــاصـفــة»
بتصويرها خطوة إجبارية وتمهيدية نحو
تطبيق الدستور والتوصل إلى إلغاء الطائفية
السياسية ،فــإن املمارسة قد ســارت ،تمامًا،
بعكس ه ــذا الـتــوجــه وف ــق مــا أشــرنــا وم ــا لم
نشر إليه من املمارسات.
أما الشق املتعلق بمحاربة الفساد ،وهذا بند
أساسي في أي إصالح ،فيمكن القول أنه لم
يحصل تقدم حقيقي في هذا الحقل ،بل إن
تراجعًا خطيرًا قد تجلى في مسائل النفط
واملراسيم التي نظمت حقوق الدولة ورقابتها،
وكذلك في ملف الكهرباء والبواخر ،وفي دعم
املحاسيب واخـتـيــار املــوظـفــن ،وفــي تعميق
ال ــوالء على حساب الـكـفــاءة ،وفــي الصفقات
الـكـبــرى الـتــي كــان «اإلبـ ــراء املستحيل» أحــد
أبرز ضحاياها األول!
ليس من املناسب أبدًا إهمال مواقف سياسية
َّ
عبر فيها العهد رسميًا ،عن رفــض املطالب
وال ـس ـيــاســات األم ـيــرك ـيــة والـصـهـيــونـيــة في
موضوع املنطقة والصراع فيها وفي مسألة
امل ـق ــاوم ــة ودوره ـ ـ ــا .الـخـشـيــة أن ت ـك ــون تلك
ال ـس ـيــاســات م ـشــروطــة بـتــأيـيــد ال ـن ـهــج ال ــذي
أشرنا إلى محاوره في السياسات والعالقات
الداخلية ضمن منظومة املحاصصة املشكو
م ـن ـهــا وال ـ ـتـ ــي تـ ـق ــوم ع ـل ــى ت ـس ـخ ـيــر م ـ ــوارد
البالد ومصائر العباد ملصلحة قوى وأفراد
ي ـتــذرعــون ،بــالــدفــاع عــن «ح ـقــوق» طوائفهم،
إلقــامــة دوي ــات مــانـعــة لـبـنــاء دول ــة حصينة:
بـمــواطـنــة مـتـســاويــة ووح ــدة وطـنـيــة راسـخــة
وبنية مؤسساتية متينة...
كـتــب األس ـت ــاذ ن ـقــوال نــاصـيــف (الـصـحــافــي
املستقل بدرجة ملحوظة من الحيادية) يوم
الثالثاء املاضي في «األخـبــار»« :فـ َّـي أقــل من
سنة في عمره لم يسبق لعهد أن خلف وراءه
هذا ّ
الكم من السوابق الدستورية والقانونية
في مدة قياسية كهذه» .طبيعي أن ذلك ليس
مسؤولية العهد وحده .لكن للعهد مسؤولية
مميزة ،حاليًا ،وال شك!
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أنقرة و«إخوان ُها» لجني «ال ّثمار» :بدء

بين حقبة صعود «جبهة النصرة»
وهيمنتها شبه المطلقة على محافظة
إدلب ،ومرحلة االنحدار التي توشك أن
ثمة قاسم مشترك
تتحول أمرًا واقعًاّ ،
ّ
أساسي ،هو الالعب التركي .كانت أنقرة
عامالً شديد التأثير في مسار «الجبهة»
مماثل لمسارات
نحو
المتطرفة ،وعلى ٍ
ٍ
صعود «داعش» وانحدارها .وكما حقّ ق
األتراك مكاسب من استثمار «داعش»
في المرحلتين ،يته ّيأون اليوم لتكرار
السيناريو وجني مكتسبات أفول «النصرة»
كما جن َوا ثمار صعودها .وبينما تتسارع
األحداث في إدلب تمهيدًا لبدء تنفيذ ما
توافق عليه الالعبون في أستانا ،تته ّيأ
جماعة «اإلخوان المسلمين» لتجني
حرب خيضت
نصيبها من الثمار ...ثمار ٍ
»بـ«دماء اآلخرين
صهيب عنجريني

ّ
ســاعــة إدل ــب دق ــت .تنفيذ التوافقات
ال ـت ــي ُب ـن ـيــت قـطـعــة قـطـعــة ف ــي شــأن
ّ
الشمالية استوفى معظم
املحافظة
ش ــروط ــه ،وبـ ــات ف ــي ان ـت ـظــار «ش ــارة
االنطالق» التي ال يمكن إال أن تكون
ت ــرك ـ ّـي ــة .وع ـل ــى ن ـح ــو م ـم ــاث ــل مل ـســار
تفكيك معادلة «داعــش» في الشمال
ال ـ ـسـ ــوري ،أف ـل ـحــت أنـ ـق ــرة ف ــي فــرض
ّ
نفسها ّ
إجباريًا ألي «مشروع»
ممرًا
ينجح فــي تفكيك «إم ــارة الـنـصــرة».
وعلى الـ ّـرغــم مــن أن تقويض هيمنة
ال ـف ــرع ال ـس ــوري لتنظيم «ال ـقــاعــدة»
فــي إدل ــب الـخـضــراء ك ــان حـتــى وقــت
قــريــب ي ـبــدو ف ــي ظــاهــر األمـ ــر مهمة
ّ
محفوفة باملخاطر ،غير أن مجريات
األسبوعني األخيرين جــاءت لتقلب
ُ
الـ ـتـ ـص ـ ّـورات وت ـث ـبــت أن كـلـمــة الـســر
ّ
التركية شــديــدة الفعالية .وإذا كان
ضـ ــم إدل ـ ـ ــب إلـ ـ ــى ات ـ ـفـ ــاقـ ــات «خ ـف ــض
ّ
التصعيد» قد كشف بوضوح عن أن
ّ
«ال ـبــازار» أفضى إلــى صفقةٍ مــا ،فإن
تصريحات وزير الخارجية التركية

مشهد ميداني

معاقل «داعش» األخيرة
في ريف دير الزور تتساقط

الجيش يدخل
«الميادين»

بعد أيام قليلة على تحركهم
باتجاه ريف دير الزور الشرقي ،دخل
الجيش أطراف مدينة الميادين ،في
وقت تواصل فيه القوات محاصرة أحياء
مدينة دير الزور تمهيدًا القتحامها

مــولــود جــاويــش أوغ ـلــو ج ــاءت قبل
ّ
ّ
الشك باليقني وتؤكد
يومني لتقطع
ّ
أن «ج ـب ـهــة ال ـن ـص ــرة» ه ــي ال ـقــربــان
امل ــوع ــود .وك ــان امل ـســؤول الـتــركــي قد
ّ
ق ــال إن ال ـع ـمــل ب ــدأ بــالـفـعــل لتنفيذ
اتفاق «خفض التصعيد» في إدلــب،
مــؤك ـدًا أن «املــرحـلــة األول ــى الـجــاريــة
بـ ــال ـ ـف ـ ـعـ ــل ه ـ ـ ــي ف ـ ـصـ ــل امل ـ ـعـ ــارضـ ــن
املعتدلني عــن املنظمات اإلرهــابـيــة».
وال تـعــدو هــذه التصريحات كونها
«إعـ ــانـ ــا رسـ ـم ـ ّـي ــا» ل ــوج ــود مـخـطــط
لـ«عزل النصرة» ُي َ
عمل على تنفيذه
ّ
ّ
فعليًا منذ شـهــور ع ــدة ،وعـلــى وجه
التحديد منذ أواخ ــر كــانــون الثاني
امل ــاض ــي (راج ـ ـ ــع «األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» ال ـع ــدد
 .)3089ورغ ــم أن م ـســار ال ـح ــدث في
إدلــب قد ذهــب منذ ذلــك الوقت نحو
أكثر فأكثر
تشديد قبضة «النصرة» ّ
(تـ ـح ــت ب ـص ــر أن ـ ـقـ ــرة وب ـ ـغـ ــض نـظــر
ّ
حتمي مـنـهــا) ،غـيـ َـر أن امل ــآالت التي
أفـضــى إلـيـهــا ه ــذا امل ـســار قــد أثـمــرت
ً
«ع ــزال» على مـقــاس الــاعــب التركي.
ف ــات ـس ــاع رق ـع ــة س ـي ـطــرة «ال ـن ـص ــرة»
فـ ــي إدل ـ ـ ــب وإلـ ـح ــاقـ ـه ــا ه ــزي ـم ــة تـلــو
األخــرى باملجموعات غير املتحالفة
معها ،وهيمنتها شبه املطلقة على
املـحــافـظــة ف ــي ت ـمــوز امل ــاض ــي ،كــانــت
ّ
إضافية
في جوهر األمــر أوراق قـ ّـوة
يـجــري تجميعها فــي قبضة أنـقــرة.
وم ـ ـ ــن ب ـ ــن الـ ـ ـف ـ ــوائ ـ ــد ال ـ ـتـ ــي ج ـن ــاه ــا
األت ـ ـ ــراك م ــن هـ ــذا «ال ـت ـم ــدد امل ــؤق ــت»
يبرز تعاظم القلق الشعبي في إدلب
م ــن ان ـع ـكــاســات هـيـمـنــة «اإلره ـ ـ ــاب»
ّ
الشعبية
وتـعــزيــز رف ــض الـحــواضــن
ألبـ ــو مـحـمــد ال ـج ــوالن ــي وج ـمــاع ـتــه،
ف ـ ــي مـ ـق ــاب ــل زيـ ـ ـ ـ ــادة رص ـ ـيـ ــد ب ـعــض
امل ـج ـم ــوع ــات امل ـت ـق ـه ـقــرة م ــن الـقـبــول
امل ـج ـت ـم ـعــي .وت ــأت ــي ع ـلــى رأس تلك
امل ـج ـم ــوع ــات «ح ــرك ــة أح ـ ـ ــرار ال ـش ــام
ّ
اإلسالمية» و«ألــويــة صقور الشام».
ورغ ـ ـ ــم أن «ال ـ ـص ـ ـقـ ــور» لـ ــم ت ـن ـخــرط
ف ـع ـل ـ ّـي ــا فـ ــي املـ ـ ـع ـ ــارك األخـ ـ ـي ـ ــرة ضــد
ُ َ
«الـنـصــرة» ولــم تـمــن بهزائم أمامها
(خ ــاف ــا ل ـ ــ«أحـ ــرار ال ـ ـشـ ــام») غ ـيــر أن
ّ
ض ـ ــن إل ـي ـه ــا
ت ـ ـطـ ــلـ ــع ب ـ ـعـ ــض ًال ـ ـح ـ ــوا ً
بــوصـفـهــا ع ـق ـبــة مـحـتـمـلــة ف ــي وجــه
سيطرة «الـنـصــرة» املطلقة ّأدى إلى
ّ
ارتـ ـف ــاع أس ـه ـم ـهــا م ــن ج ــدي ــد ،ي ـعــزز
ذلــك انتماء عــدد كبير مــن مقاتليها
إلى الريف اإلدلبي .في الوقت نفسه
ّأدى «التمدد» إلى تجذير الفصل بني

دير الزور ــ أيهم مرعي

ّ
ح ــق ــق ال ـج ـي ــش الـ ـ ـس ـ ــوري وح ـل ـف ــاؤه
خ ـط ــوة م ـيــدان ـيــة م ـه ـمــة ف ــي ال ـش ــرق،
بعدما دخلت طالئع قواتهم األطراف
الغربية ملدينة امليادين ،املعقل األمني
والـعـسـكــري األب ــرز لتنظيم «داع ــش»
فــي ســوريــا ،بـعــد أق ــل مــن عـشــرة أيــام
على بــدء حملة تـهــدف إلــى السيطرة
على الريف الشرقي لدير الزور .كذلك،
أن ـه ــى ال ـج ـيــش وج ـ ــود «داع ـ ـ ــش» في
ريف حمص الشرقي بشكل كامل ،بعد
أيام على إنجاز املهمة ذاتها في ريف
حماة املجاور.
ّ
ال ـت ـحــرك ن ـحــو امل ـي ــادي ــن ،وال ـ ــذي رك ــز
ع ـلــى امل ـن ــاط ــق ال ــواق ـع ــة ع ـلــى الـضـفــة
ال ـج ـنــوب ـيــة ل ـن ـهــر ال ـ ـفـ ــرات ،م ــن شــأنــه
إن اك ـت ـم ــل ،أن يـ ـك ــون ب ــداي ــة ان ـه ـيــار
«داع ـ ـ ــش» ف ــي ك ــام ــل حـ ــوض الـ ـف ــرات،
ً
وص ــوال إلــى الـبــوكـمــال .وب ــدأ الجيش
عملياته باتجاه امليادين ،انطالقًا من
تالل الثردة املحاذية ملطار دير الزور
الـعـسـكــري ،وعـبــر طــريــق دي ــر الـ ــزور ـ
املـيــاديــن الـقــديــم ،ليسيطر عـلــى أكثر
مــن  25كيلومترًا مــن محيط الطريق
الصحراوي .واستكمل الجيش أمس

ّ
صنفني من املسلحني (على اختالف
ّ
ان ـت ـم ــاءات ـه ــم) .أول الـصـنـفــن يضم
املـسـلـحــن ال ـقــاب ـلــن ل ــان ـج ــذاب إلــى
«سحر الرايات السوداء» ،وقد سارع
معظمهم إل ــى «مـبــايـعــة» الـجــوالنــي
ع ـل ــى وق ـ ــع انـ ـتـ ـص ــارات ــه ب ــن ش ـبــاط
وت ـمــوز .أمــا الصنف الـثــانــي ،فيضم
ذوي امل ـيــل
خ ـل ـي ـطــا مـ ــن امل ـس ـل ـح ــن ّ
«اإلخ ــوان ــي» ،وبـقــايــا املـنـشــقــن غير
املــؤدل ـجــن دي ـنـ ّـيــا ،واملـتـ ّ
ـوجـســن من
«إمارة» يفرضها الجوالني ،مستندًا
ّ
وتجر على إدلب
إلــى «فقه التغلب»
ً
ُمصيرًا مماثال ملصير املناطق التي
نـكـبــت ب ــ«خــافــة داعـ ـ ــش» .ويـضــاف
إل ـ ــى امل ـك ـت ـس ـبــات ال ـت ــرك ـي ــة امل ـج ـبـ ّـيــة
مــن صعود «الـنـصــرة» ال ـطــارئ ،رفع
الـثـمــن ال ــذي يمكن أن تجنيه أنـقــرة

من «ذبح الثور بعد تسمينه» (راجع
«األخبار» العدد  .)3233وال يصعب
ت ـخ ـمــن األث ـ ـمـ ــان ال ـك ـف ـي ـلــة ب ــإرض ــاء
أنقرة في حاالت مماثلة ،ويأتي على
رأسها توسيع مساحات «االنتداب»
غـ ـي ــر املـ ـعـ ـل ــن ودخـ ــول ـ ـهـ ــا عـ ـل ــى خــط
محافظة جديدة .ومن شأن الدخول
ال ـع ـس ـكــري إلـ ــى إدل ـ ــب أي ـض ــا زيـ ــادة
مـ ـخ ــاوف األكـ ـ ـ ــراد ف ــي شـ ــأن مـنـطـقــة
عـفــريــن الـخــاضـعــة لـسـيـطــرة «ق ــوات
س ــوري ــا الــدي ـم ـقــراطـ ّـيــة» ال ـت ــي بــاتــت
أشبه بـ«جيب» مـطـ ّـوق .وكتحصيل
العسكري
حــاصــل لتثبيت الــوجــود ٌ
التركي فــي إدل ــب ،يأتي هــدف تركي
ّ
ب ـع ـيـ ٌـد يـتـعــلــق ب ــ«ال ـص ـف ـقــة» ال ـت ــي ال
بـ ّـد مــن تــوافــق الــاعـبــن حولها آخر
األم ــر إلقـفــال ملف الـحــرب الـســوريــة.

وث ـمــة تفصيل بــالــغ األه ـم ـيــة تجدر
اإلشــارة إليه ويتعلق بمناطق «درع
الـفــرات» في ريــف حلب ،حيث تشير
املـعـلــومــات امل ـتــوافــرة مــن ه ـنــاك إلــى
ّ
بتركيا،
زي ــادة «اإلع ـجــاب الشعبي»

تنفيذ التوافقات
التي بُنيت في شأن
المحافظة استوفى
معظم شروطه

من التعزيزات التركية التي وصلت منطقة الريحانية قرب حدود محافظة إدلب األسبوع الماضي (األناضول)

ت ـح ــرك ــه ووصـ ـ ــل إلـ ــى ق ـل ـعــة ال ــرح ـب ــة،
ليفرض بحلول مساء أمس سيطرته
أيضًا على ســوق الغنم وســوق الهال
وصوامع املدينة.
ولم يكن اإلنجاز الوحيد لهذا التقدم
هو دخول أطراف مدينة امليادين فقط،
بل تمكن الجيش من عزل مواقع مهمة
لـلـتـنـظـيــم ف ــي ج ـيــب ي ـم ـتــد ق ــراب ــة 40
كيلومترًا على سرير الفرات ومحيطه،
أهمها فــي بـلــدات موحسن والبوليل
وال ــزب ــاري .وتـشـيــر املـعـطـيــات إل ــى أن
الجيش يخطط لفرض سيطرته على
كامل املدينة خالل فترة قصيرة ،إلى
جــانــب تـمـشـيــط جـمـيــع ق ــرى وب ـلــدات
الريف الشرقي الواقعة على الطريق
الرئيسي والقديم بني امليادين ودير
الزور.
وأوض ــح مـصــدر عـسـكــري فــي حديثه
إلــى «األخ ـبــار» أن «الجيش عمد إلى
تــوجـيــه عملياته الـعـسـكــريــة بــاتـجــاه
مـنــاطــق سـيـطــرة التنظيم فــي الــريــف
ال ـش ــرق ــي ل ــدي ــر الـ ـ ـ ــزور ،ف ــي امل ـي ــادي ــن
والبوكمال ،إلسقاطها وإنهاء وجوده
في أهم وآخر معاقله» .واعتبر املصدر
أن «س ـي ـطــرة ال ـج ـيــش ع ـلــى امل ـيــاديــن
ومن بعدها البوكمال حتمًا ،ستمثل

نهاية التنظيم الحقيقية في سوريا،
ّ
وخاصة أن هذه املدن كانت العواصم
ّ
الحقيقية للتنظيم في البالد» .وتشكل
مدينة امليادين مركز الثقل العسكري
واالقـ ـتـ ـص ــادي لـلـتـنـظـيــم ،ف ـقــد كــانــت
م ــركـ ـزًا ل ـصــك ال ـع ـم ـلــة ال ـت ــي فــرض ـهــا،
إلى جانب احتوائها على أهم معامل
ال ـت ـف ـخ ـيــخ ومـ ـسـ ـت ــودع ــات األس ـل ـح ــة
االستراتيجية ،باإلضافة إلــى وجود
عدد كبير من مراكز االعتقال ضمنها،
وهـ ـ ـ ــي املـ ـنـ ـطـ ـق ــة الـ ــرئ ـ ـي ـ ـسـ ــة لـ ــوجـ ــود
املقاتلني األجانب وعوائلهم.
وف ــي م ـ ــوازاة ال ـح ــراك ش ــرق ــا ،يــواصــل
الجيش عمليات تطويق مدينة دير
الـ ـ ـ ـ ــزور ،الس ـت ـك ـم ــال ال ـس ـي ـط ــرة عـلــى
بـقـيــة األح ـي ــاء الـشــرقـيــة فـيـهــا ،والـتــي
ال ت ــزال ف ــي ي ــد الـتـنـظـيــم .واسـتـهــدف
سالحا الجو السوري والروسي خالل
اليومني املاضيني عبر غــارات مكثفة،
م ــواق ــع ق ــري ـب ــة م ــن خ ـط ــوط ال ـت ـمــاس
ب ــن الـجـيــش و«داع ـ ـ ــش» ،بــاسـتـخــدام
صــواريــخ ذات ق ــدرة تدميرية عالية،
مــن شــأنـهــا تحييد املـفـخـخــات وهــدم
األنفاق ،تمهيدًا القتحام هذه األحياء.
ك ـ ــذل ـ ــك ،اس ـ ـت ـ ـهـ ــدف الـ ـجـ ـي ــش ق ــري ـت ــي
ج ـن ـي ـن ــة والـ ـحـ ـسـ ـيـ ـنـ ـي ــة ب ــاسـ ـتـ ـخ ــدام

استطاع الجيش
إنهاء العمليات
العسكرية في ريف
حمص الشرقي

الرشاشات الثقيلة ،تزامنًا مع تحرك
وحداته املوجودة في الضفة الشرقية
ل ـن ـه ــر ال ـ ـف ـ ــرات ،ن ـح ــو ب ـل ــدت ــي حـطـلــة
فوقاني وتحتاني ،وهــو ما قد ّ
يمهد
ً
لربط جبهة الجنينة بحطلة ،وصوال
إل ــى خ ـشــام ،وإن ـه ــاء وج ــود «داع ــش»
ع ـلــى ال ـض ـفــة امل ـقــاب ـلــة ل ـل ـمــدي ـنــة .كما
تعني السيطرة على حطلة السقوط
ال ـكــامــل ملـنـطـقــة حــويـجــة ص ـكــر ،الـتــي
س ـي ـطــر ال ـج ـي ــش ع ـل ــى أج ـ ـ ــزاء م ـنـهــا،
وه ــو مــا سيضع املسلحني بــن فكي
ك ـم ــاش ــة نـ ــاريـ ــة ،ب ــن ح ــوي ـج ــة صـكــر
وح ـط ـل ــة ونـ ـه ــر ال ـ ـف ـ ــرات ،وي ـج ـبــرهــم
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التنازلي في إدلب
الع ّد
ّ
وال ّ
سيما أن تلك املناطق قــد عرفت
مرحلة من «األمان» في ظل االحتالل
ّ
التركي .ويبدو الفتًا أن عددًا كبيرًا من
الالجئني العائدين مــن دول الجوار
قــد ع ــادوا إلــى تلك املناطق تحديدًا،
وف ـق ــا لــإح ـصــائ ـيــات ال ـت ــي تــوفــرهــا
املنظمات الدولية املعنية بالالجئني.
وي ـ ـبـ ــدو هـ ـ ــذا ال ـس ـي ـن ــاري ــو مــرش ـحــا
للتكرار فــي مستقبل إدل ــب القريب،
وعـ ـل ــى وجـ ـ ــه ال ـت ـح ــدي ــد فـ ــي ال ـق ـســم
ال ــذي ستضطلع أنـقــرة بمسؤوليته
فــي ظــل ات ـفــاق «خ ـفــض الـتـصـعـيــد»،
وهـ ــو الـ ـج ــزء ال ـق ــري ــب م ــن ح ــدوده ــا
ب ـط ـب ـي ـعــة الـ ـ ـح ـ ــال .ورغ ـ ـ ــم اس ـت ـي ـف ــاء
العملية العسكرية التركية املرتقبة
ع ـنــاصــرهــا ،م ــا زالـ ــت أن ـق ــرة تسعى
فــي رب ــع الـســاعــة األخ ـيــر إل ــى انـتــزاع

موافقة مــن «الـنـصّــرة» على تكريس
«حـ ــل س ـل ـمــي» ي ــوف ــر ع ـلــى ال ـطــرفــن
أك ـ ــاف الـ ـح ــرب .وك ــان ــت «األخـ ـب ــار»
ق ــد أش ـ ــارت قـبــل ثــاثــة أســاب ـيــع إلــى
«عرض تركي» على طاولة الجوالني
يمنحه «خروجًا ُم ّ
شرفًا» من املشهد
الـ ـس ــوري .وت ــراف ــق ال ـع ــرض املــذكــور
مع رسائل تركية «شــديــدة اللهجة»
ّ
تـحـمــل ف ــي طـ ّـيــاتـهــا ت ـهــدي ـدًا مبطنًا
بتسهيل استهدافه وتصفيته (راجع
«األخـ ـ ـب ـ ــار» ،الـ ـع ــدد  .)3276غ ـي ـ َـر أن
ال ـجــوالنــي اخ ـتــار «ال ـحــل األص ـعــب»
عبر إعــان نفسه «قائدًا عامًا لهيئة
تـحــريــر ال ـش ــام» .ورغ ــم أن ــه ك ــان منذ
ّ
فعليًا لها ،غير
إنشاء «الهيئة» قائدًا
َ
ّ
ـوة ج ــاءت بمثابة ّ
رد على
أن الـخـطـ
ت ـه ــدي ــدات أنـ ـق ــرة .وي ــؤك ــد «م ـس ــؤول

ّ
جـ ـه ــادي» ســابــق ف ــي «ال ـن ـص ــرة» أن
«خ ـ ـطـ ــوة الـ ـج ــوالن ــي ك ــان ــت رعـ ـن ــاء،
ّ
التحدي» .ويقول
وذهبت بعيدًا في ّ
امل ـ ـصـ ــدر ال ـ ـ ــذي ان ـ ـشـ ــق قـ ـب ــل ع ــام ــن
ّ
ل ــ«األخ ـب ــار» إن «ج ـنــون الـعـظـمــة قد
ت ـفــاقــم ل ــدى ال ـج ــوالن ــي ف ــي الـشـهــور
أبلغنا كثير من اإلخوة
األخيرة ،وقد
ّ
عــن وقــائــع تــؤكــد أن ــه فـقــد السيطرة
ّ
على نفسه» .ورغم أن «هيئة تحرير
الشام» قد أصدرت أخيرًا تكذيبًا لنبأ
ّ
إصــابــة الـجــوالنــي ،غير أن التكذيب
(ف ــي ح ــال صــدقــه) ال يـنـفــي احـتـمــال
ضلوع أنقرة بتسريب معلومات عن
مكان وجود الزعيم املتطرف .ويورد
م ـصــدر إعــامــي مــرتـبــط بــ«الـهـيـئــة»
ّ
رواي ــة مـفــادهــا أن «الـشـيــخ ع ــدل عن
ُ
حضور االجتماع الذي استهدف قبل

ســاع ـتــن ف ـح ـســب» .وي ــؤك ــد امل ـصــدر
ّ
ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار» أن «ال ـش ـي ــخ سـيـخــرج
ّ
قــري ـبــا ف ــي ش ــري ــط مـ ـص ــور ليفضح
ك ـ ــذب الـ ـ ـ ـ ــروس» .وأص ـ ـ ـ ـ ّـرت مــوس ـكــو
أم ــس عـلــى رواي ــة إصــابــة الـجــوالنــي
ووضعه الحرج .ونقلت وسائل إعالم
روسية ،عن املتحدث الرسمي باسم
وزارة الدفاع ،إيغور كوناشينكوف،
تأكيده أن «سالح الجو الروسي نفذ
غ ــارة دق ـي ـقــة ،بـعــد تلقيه معلومات
استخبارية ،أدت إلى مقتل عدد من
ق ـي ــادات ال ـن ـصــرة ،وإص ــاب ــة زعيمها
ودخــولــه فــي غيبوبة» .ويـبــدو ّ
جليًا
ّ
أن وق ــوع ال ـغــارة فــي حــد ذات ــه يأتي
ب ـم ـث ــاب ــة ورق ـ ـ ــة ضـ ـغ ــط ق ــاتـ ـل ــة عـلــى
«ال ـن ـصــرة» وز ًعـيـمـهــا ،س ــواء أكــانــت
إصابته حقيقة أم ال.

«داعش» في كنف «درع الفرات»

على االنسحاب نحو جسر خسارات
واألح ـي ــاء الـشــرقـيــة لـلـمــديـنــة .ويـقــول
م ـص ــدر ع ـس ـك ــري ،إن «ت ــأخ ــر تـنـفـيــذ
عمليات باتجاه أحياء املدينة ،سببه
ال ـع ـم ــل ع ـل ــى إع ـ ـ ــادة ت ـح ـصــن طــريــق
ال ـس ـخ ـن ــة ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ـ ــى تـحـصــن
املواقع في حويجة صكر ذات الطبيعة
وذل ــك لوقوعها
الـجـغــرافـيــة الصعبة ّ
بــن فرعي النهر» .وتــوقــع املـصــدر أن
«تشهد أحياء املدينة زخمًا عسكريًا
خالل هذا األسبوع» .وهو أمر أصبح
ً
مـسـتـعـجــا م ــع كـثــافــة ال ـقــذائــف الـتــي
ت ـط ــال األحـ ـي ــاء ال ـت ــي يـسـيـطــر عليها
الـجـيــش ،وال ـتــي تسببت باستشهاد
خمسة عشر مدنيًا على مدار اليومني
املاضيني.
أما على طريق السخنة – دير الزور ،فقد
حصن الجيش مواقعه على الطريق
مــن دوار الـبــانــورامــا ،م ــرورًا باملالحة
ً
والـ ـش ــوال وك ـب ــاج ــب ،وص ـ ــوال إل ــى ما
بـعــد هــريـبـشــة بـخـمـســة كـيـلــومـتــرات.
ومــن طــرف السخنة ،يتمركز الجيش
على الطريق
على بعد  15كيلومترًا ّ
ش ــرق ال ـب ـلــدة ،بـيـنـمــا تـتـحــشــد قــواتــه
ف ــي داخ ـل ـه ــا ،ت ـم ـه ـي ـدًا ل ـشــن عـمـلـيــات
عـسـكــريــة الس ـت ـع ــادة ال ـس ـي ـطــرة على

َ
ّ
عملية «درع
حني أطلقت أنقرة
الفرات» قبل عام وشهرين ،كان
تنظيم «داعش» محافظًا على كونه
ّ
طرفًا ّ
السورية.
قويًا في املعادلة
ّ
الرقة «عاصمة التنظيم» كانت في
قبضته مع «هوامش أمان كبيرة».
دير الزور بمعظمها تحت سيطرته،
ٌ
ٌ
قابع تحت
صغير منها
وجزء
حصاره بمدنييه ومن فيه من
الجيش السوري .حتى في العراق
كان التنظيم حاضرًا بقوة في ذلك
الوقت ،ولم تكن معركة تحرير
املوصل قد انطلقت بعدّ .
لكن ّقوة
ُ ّ
التنظيم لم تشكل حاجزًا في وجه
الجيش التركي ،إذ نجح األخير من
دون عناء كبير في وضع قدمه
ّ
السورية وأخذ ّ في
داخل الجغرافيا
ّ
التقدم ترافقه مجموعات مسلحة
ّ
تركية الوالء والهوى (ستتحول هذه

املجموعات الحقًا إلى نواة لـ«جيش
وطني ُمعارض» وإلى «جهاز شرطة»
ّ
يتوليان مسؤولياتهما في مناطق
االحتالل التركي) .وباستثناء معركة
البابً ،لم يخض األتراك ومجموعاتهم
معركة ضارية بمعنى َالكلمة في
إطار «درع الفرات» .تساقطت معاقل
«داعش» واحدة تلو ّاألخرى ،بما
ّ
رمزية
فيها قرية دابق بما تمثله من
لطاملا سعى «داعش» إلى تكريس
حضورها في وجدان «مجاهديه»،
وبشكل كاريكاتوري جاءت معركة
دابق أشبه بنزهة ال ّ
تمت بصلة إلى
«معركة آخر الزمان» املوعودة .وال
هزلية املشهد على ما ّ
تقتصر ّ
تقدم،
بل ّ
ّ
األهمية
تتعداها إلى تفصيل بالغ
ُ
ّ
مفاده أن عددًا من «قياديي داعش»
ّ
املنسحبني أمام تقدم «درع الفرات»
يقيمون اليوم في كنف «الدرع»

ك ــام ــل نـ ـق ــاط الـ ـط ــري ــق الـ ــواصـ ــل بــن
ال ـس ـخ ـن ــة وه ــريـ ـبـ ـش ــة ،وإع ـ ـ ـ ــادة فـتــح
الطريق نحو ديــر الــزور أمــام القوافل
التجارية واإلنسانية ،بعدما ّ
حولت
طريقها مــؤقـتــا بــاتـجــاه طــريــق أثــريــا
ـ ـ ـ ال ــرص ــاف ــة .وعـ ـل ــى ج ـب ـهــة حـمـيـمــة،
يواصل الجيش والحلفاء عملياتهم
ال ـع ـس ـك ــري ــة ،الـ ـه ــادف ــة إلـ ــى ال ــوص ــول
إل ـ ــى م ـح ـي ــط م ـح ـط ــة « .»T2وت ـش ـيــر
املعطيات إلــى أن الجيش يسعى إلى
ت ــوزي ــع الـعـمــل عـلــى م ـحــوريــن ،األول
باتجاه حقل التيم لتأمني الطريق مع
السخنة بشكل كامل ،والثاني باتجاه
ّ
املتقدمة
البوكمال لاللتقاء مع القوات
من امليادين.
واس ـ ـت ـ ـط ـ ــاع ال ـ ـج ـ ـيـ ــش أمـ ـ ـ ــس إن ـ ـهـ ــاء
ال ـ ـع ـ ـم ـ ـل ـ ـيـ ــات ال ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــريـ ــة ف ـ ــي ريـ ــف
حمص الشرقي (شــرق جب الـجــراح)،
واس ـ ـت ـ ـعـ ــادة ك ــام ــل ال ـ ـقـ ــرى واملـ ــواقـ ــع
املمتدة على مساحة تصل إلــى 1800
ك ـي ـل ــوم ـت ــر م ــرب ــع مـ ــن يـ ــد «داع ـ ـ ـ ــش».
وي ـن ـت ـظــر أن ي ـن ـع ـكــس ت ـف ــرغ ال ـق ــوات
العاملة هـنــاك ،كــزخــم مـيــدانــي أوســع
عـ ـل ــى الـ ـجـ ـبـ ـه ــات الـ ـق ــريـ ـب ــة فـ ــي ري ــف
حـمــص ال ـشــرقــي ،وع ـلــى ط ــول طــريــق
تدمر ـ دير الزور.

عزل الجيش «داعش» ضمن جيب يمتد قرابة  40كيلومترًا
على سرير الفرات الجنوبي (أرشيف ــ ف ب)

وعلى وجه التحديد في مدينة
جرابلس (ريف حلب الشمالي) وفقًا
ّ
تؤكده مصادر ّ
عدة (بعضها
ملا
«جهادي» وبعضها من السكان)
ـ«األخبار» .نجاح أنقرة في الحلول
ل ّ
محل «داعش» في املناطق التي
تحولت «منطقة آمنة» غير معلنة لم
يكن املسمار األول في نعش التنظيم
ّ
بطبيعة الحال ،غير أنه كان مسمارًا
ّ ّ
الفعالية ألنه جاء في مرحلة
شديد
ّ
التقطت بوضوح
مفصلية .لكن أنقرة ّ
أن زمن الصعود قد ولى ،فأجادت
ّ
املتشعبة لتنفيذ
استثمار عالقاتها
دخول آمن إلى مسرح الحدث،
ٍ
وبطريقة تضمن لها تحقيق أهداف
ّ
عدة على رأسها تقويض أي فرصة

أمام األكراد لوصل «األقاليم» ،إضافة
إلى خلق منطقة تبدو أشبه بمنطقة
«انتداب» غير معلن.

سوريا
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«الجماعة»
تستعد
لـ«القطاف»
في البدء كان «اإلخوان املسلمون».
ّ
في مطلع عام  2011اتخذ التنظيم
السوري لـ«الجماعة» قرارًا بإنهاء
العمل بتعليق النشاط السياسي.
ف ــي ن ـهــايــة ك ــان ــون ال ـثــانــي 2011
أصـ ـ ــدر «إخـ ـ ـ ــوان سـ ــوريـ ــا» بـيــانــا
بعنوان «الشام على خطى الحرية»،
وك ــان بمثابة تنفيذ لــ«تـهــديــدات»
ّ
إعالمية على لسان محمد رياض
الشقفة قبل شهر قــال فيها« :إذا
استمر النظام في تجاهله إلرادة
ّ
فسنحرض الشعب على
الشعب،
املطالبة بحقوقه حتى يصل إلى
مــرح ـلــة ال ـع ـص ـيــان امل ــدن ــي» .حني
ّ
ّ
دقت نواقيس التسلح من درعا إلى
حمص وإدلب ،سارعت «الجماعة»
إلـ ـ ــى دعـ ـ ــم ت ـش ـك ـي ــل «الـ ـكـ ـت ــائ ــب»
و«األلوية» و«السرايا» .لم يستسغ
املـ ــال الـخـلـيـجــي الـلـعـبــة وف ــق تلك
الـ ـق ــواع ــد ،صـ ـع ـ َـد ال ـس ـل ـف ـ ّـي ــون ثــم
دخلوا مرحلة االنحدار ،وما زالت
«الجماعة» حاضرة .دخــل تنظيم
«القاعدة» املشهد السوري وهيمن
عـلـيــه ،ثــم هــا هــو يـبـحــث عــن بــاب
خلفي ينسحب عـبــره ،وم ــا زالــت
«الجماعة» حاضرةّ .بدلت «جبهة
الـ ـنـ ـص ــرة» ج ـل ــده ــا وم ـسـ َّـم ـيــات ـهــا
مرات عدة ،قبل أن يتنادى الجميع
إلـ ــى إع ــان ـه ــا إره ــاب ـ ّـي ــة ّأيـ ـ ــا ك ــان
الـ ــرداء ال ــذي تــرتــديــه ،و«اإلخ ـ ــوان»
يـبـتـسـمــون .مــأ تنظيم «داع ــش»
الدنيا وشغل الناس ،رفرفت راياته
السوداء في طول البالد وعرضها
ّ
وجـ ـ ـ ـ ّـرب ب ــالـ ـس ــوري ــن ك ـ ــل ف ـنــون
القتل ،ثــم آذنــت «شمس الخالفة»
بــال ـغ ـيــاب ،ول ــم ت ـغــب «ال ـج ـمــاعــة».
َ ّ
عند كــل منعطف ومفصل كانت
ً
ج ــاه ــزة الس ـت ـش ـعــار االت ـجــاهــات
الجديدة وتوجيه البوصلة ،قعقعة
السالح لم ُتلهها عن ّ
«فن املمكن».
ُ ّ
ش ــك ـل ــت ه ـي ـئ ــات وت ـج ـ ّـم ـع ــات ،ثــم
ٌ
«مجلس وطـنـ ّـي» فـ«ائتالف»
كــان
ّ
و«حكومة مؤقتة» ،ودائمًا برضى
«ال ـج ـمــاعــة» وبــركــات ـهــا .ف ــي امل ــال
القطري كان لـ«الجماعة» نصيب،
حــن ّ
تحركت السعودية متأخرة
ّ
لم يكن أمامها ُبد من الدخول عبر
البوابة التركية ،ونالت «الجماعة»
ّ
«الحب جانبًا» .في الجوهر ،ما
من
َ
ألحد في «الخندق املعارض»
كان
ٍّ
أن يتخطى أنقرة ،وهذا من حسن
ح ــظ «ال ـج ـم ــاع ــة» .ال ـي ــوم ،تنشغل
ال ــري ــاض والـ ــدوحـ ــة ب ــ«أزم ـت ـه ـمــا»
ُ
وتصول أنقرة وتجول .تبرم اتفاقًا
ّ
ه ـنــا ،وت ـفــتــش ع ــن صـفـقــة هـنــاك.
ّ
ي ـح ـت ــل ج ـي ـش ـهــا م ــدن ــا وم ـنــاطــق
ُ
وتـ ــرفـ ــرف أع ـ ُ
ـام ـه ــا فــوق
بـ ُـي ـســر
ـاف وم ــدارس و«مـ ّ
ـؤسـســات»،
مـشـ ٍ
ف ـي ـمــا ت ـ ــدرس «أفـ ـض ــل ال ـع ــروض
والـ ـ ـخـ ـ ـي ـ ــارات» ل ـل ـه ـي ـم ـنــة ع ـل ــى مــا
أم ـك ـن ـهــا م ــن إدلـ ـ ــب ،و«ال ـج ـم ــاع ــة»
ّ
تتهيأ لقطف ما ّ
«تيسر».
صهيب...
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مصر

السادات يكسر «األحادية االنتخابية»:

ّ
مرشح محتمل في مواجهة السيسي

بعد الحكم الصادر
بحق الناشط الحقوقي
ّ
خالد علي والذي قد
يمنعه من ّ
الترشح إلى
االنتخابات الرئاسية ،م ّثلت
تصريحات النائب محمد
أنور السادات عن احتمال
ترشحه خرقًا وحيدًا
ّ
في المشهد األحادي
المتوقع في االستحقاق
الذي ستشهده مصر
في أيار /مايو المقبل
القاهرة ــ جالل خيرت
ب ـ ــإع ـ ــان ال ـ ـنـ ــائـ ــب ال ـ ـسـ ــابـ ــق م ـح ـمــد
أنــور الـســادات دراسـتــه الترشح إلى
االنتخابات الرئاسية وحسم موقفه
الشهر الجاري ،قد يكون ابن شقيق
الــرئـيــس ال ــراح ــل أن ــور ال ـس ــادات هو
امل ــرش ــح ال ـ ـجـ ـ ّـدي ال ــوح ـي ــد ملــواج ـهــة
الــرئ ـيــس ع ـبــد ال ـف ـتــاح الـسـيـســي في
االستحقاق املقبل.
وإن كان السادات يعتمد على تاريخ
عــائ ـل ـتــه ومـ ـق ــدرات ــه امل ــال ـي ــة لـتـمــويــل
ج ــزء مــن حملته االنـتـخــابـيــة ،تبقى
أمامه عقبة تمويل حملة انتخابية
فــي مختلف أنـحــاء الــدولــة املصرية،
األمـ ــر الـ ــذي ل ـيــس بــالـيـسـيــر ف ــي ظل
ع ــدم امـتــاكــه وام ـتــاك ال ـحــزب الــذي
يترأسه فروعًا في جميع املحافظات
كغالبية األحزاب الصغيرة.
فرصة الـســادات القوية فــي الترشح
مــرتـبـطــة بــرئــاسـتــه ح ــزب «اإلص ــاح
وال ـت ـن ـم ـي ــة» ،وخ ـب ــرت ــه ف ــي ال ـبــرملــان

س ـت ـج ـعــل ل ــدي ــه ال ـ ـقـ ــدرة ع ـل ــى جـمــع
 20توقيعًا مــن ال ـنــواب وربـمــا جمع
ال ـ ــ 25أل ــف تــوكـيــل م ــن  15مـحــافـظــة،
وهـ ـ ــو رقـ ـ ــم وإن كـ ـ ــان صـ ـغـ ـيـ ـرًا عـلــى
ال ـب ـلــد ال ـ ــذي تـ ـج ــاوز تـ ـع ــداد سـكــانــه
 104مــايــن نـسـمــة ،سـيـكــون رســالــة
أق ــوى بكثير مــن تــوقـيـعــات ال ـنــواب،
خصوصًا أن العشرين نائبًا يمكن
ضمان توقيعاتهم بسهولة من نواب
املعارضة.
وصـ ـحـ ـي ــح أن الـ ـب ــرمل ــان ــي ال ـس ــاب ــق
أسـ ـقـ ـط ــت عـ ـض ــويـ ـت ــه م ـ ــن الـ ـب ــرمل ــان
بموافقة غالبية النواب بعد اتهامه
بتسريب قــانــون الجمعيات األهلية
إلــى السفارات األجنبية قبل إقــراره،
إال أن ــه يـمـتـلــك شـبـكــة ع ــاق ــات قــويــة
قــد تـجـعــل مـنــه مــرشـحــا للمعارضة
املصرية.
يدرك السادات صعوبة املنافسة على
أرض ـيــة غـيــر مـتـكــافـئــة مــع السيسي
فـ ــي االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات .ص ـع ــوب ــة لـيـســت
مــرت ـب ـطــة ف ـقــط بــال ـتــأي ـيــد ال ـبــرملــانــي
ودعــم أجهزة الــدولــة وحتى القضاة
الــذيــن سيشرفون على االنتخابات
وال ـ ــذي ـ ــن ال ي ـ ــزال ـ ــون داع ـ ـمـ ــن ب ـقــوة
للسيسي ،ولـكــن أيـضــا بـقــدرتــه على
الــوصــول إلــى الناخبني فــي مختلف
امل ـحــاف ـظــات .وم ـتــوقــع أن ــه سـيــواجــه
ّ
متعمدًا ،خصوصًا
تعتيمًا إعالميًا
أن اإلع ـ ـ ــام املـ ـص ــري بـمـجـمـلــه ب ــات
م ـه ـي ـم ـنــا ع ـل ـيــه مـ ــن ق ـب ــل ال ـس ـل ـطــات
الحالية ،ويصعب إيجاد منبر على
مسافة من الرئاسة.
اس ـت ـع ــان ال ـ ـسـ ــادات ب ـم ـج ـمــوعــة مــن
الشباب لكتابة برنامجه االنتخابي
ل ـع ــرض ــه ع ـل ــى املـ ــواط ـ ـنـ ــن .وت ـط ــرق
البرنامج إلــى السياسة واالقتصاد
وامل ـ ـشـ ــاكـ ــل املـ ـل ـ ّـح ــة ال ـ ـتـ ــي تـ ـم ــر بـهــا
مصر ،وكذلك إلى أزمــة سد النهضة
وأزم ــات العمال واألج ــور والــرواتــب.
وناقش املديونيات وكيفية سدادها
ف ــي ال ـس ـن ــوات امل ـق ـب ـلــة ،وإص ـ ــاح ما

أف ـس ــده االقـ ـت ــراض ال ـخ ــارج ــي خــال
ّ
أحقية
حكم السيسي ،كما تطرق إلى
ال ـع ـمــل ال ـن ـقــابــي وم ـم ــارس ــة الـعـمــال
لدورهم ،وأكــد ضــرورة تطبيق دولة

لدى السادات عالقات واسعة
مع جمعيات في الخارج ومع
السفارات األوروبية في القاهرة

العدالة والقانون على ّ
أي شخص.
ّ
ويشير الــرجــل إلــى أن ــه يمتلك رؤيــة
س ـي ــاس ـي ــة لـ ـ ــإصـ ـ ــاح ،وم ـ ـ ــع أن ـ ـ ــه ال
يعتمد فيها على معرفته الشخصية
واحـتـكــاكــه بــاملــواطـنــن فــي ال ـشــارع،
إال أن ـه ــا رؤيـ ــة قــائ ـمــة ع ـلــى تــواصــل
مع قيادات سياسية وحزبية عديدة
وخبراء غالبيتهم يرون في استمرار
ن ـظــام الـسـيـســي خ ـط ـرًا ع ـلــى الــدولــة
املصرية من دون معارضة.

يدرك السادات
صعوبة
المنافسة
على أرضية
غير متكافئة
مع السيسي
(من الويب)

ك ـ ــذل ـ ــك ،ي ـ ـ ـ ــدرك الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــادات ص ـع ــوب ــة
املنافسة وربما استحالة الفوز ،وهو
ما لم يعلنه في تصريحاته في األيام
س ــي امل ـص ــري
امل ــاضـ ـي ــة .ل ـك ــن ال ـس ـي ــا ً
استطاع أن يوجه رسالة مفادها أن
املنافسة ستظل مــوجــودة؛ فالنائب
ال ـ ـ ــذي اع ـ ـتـ ــرض خـ ـ ــال وج ـ ـ ـ ــوده فــي
البرملان على شراء سيارات مصفحة
ل ــرئ ـي ــس الـ ـب ــرمل ــان ووك ـي ـل ـي ــه بـقـيـمــة
م ـل ـيــار ج ـن ـيــه ،ي ــدع ــو إل ــى م ــزي ــد من
التقشف في أجهزة الدولة املختلفة،
مـسـتـفـيـدًا م ــن خـلـفـيــة اط ــاع ــه على
ملفات الدولة كنائب برملاني لدورات
ع ــدة .وه ــو يجيد فـهــم لـغــة املــوازنــة،
وقد يستطيع إعادة هيكلة امليزانية
وكشف الجوانب السرية فيها.
صحيح أن كثيرين يعتبرون املنافسة
مـحـســومــة ملـصـلـحــة الـسـيـســي ،بمن
ف ـي ـهــم ال ـ ـسـ ــادات ن ـف ـســه ،ل ـك ـنــه يــريــد
تأكيد انتهاء زمــن نسبة ال ــ %96في
االنـتـخــابــات الــرئــاسـيــة الـتــي حصل
عليها السيسي في انتخابات ،2014
وت ــأك ـي ــد أن امل ـع ــارض ــة ف ــي ال ـش ــارع
باتت تزيد على  %20على االقل ،وأن
س ـيــاســات الــرئ ـيــس ل ــم ت ـعــد تــرضــي
جميع املصريني.
وتجدر اإلشارة إلى أنه على املستوى
الـ ـخ ــارج ــي ،لـ ــدى ال ـ ـسـ ــادات عــاقــات
واسـ ـ ـع ـ ــة م ـ ــع ج ـم ـع ـي ــات أهـ ـلـ ـي ــة فــي
الخارج عبر الجمعية التي يديرها،
ولــديــه عــاقــات جـيــدة مــع الـسـفــارات
األوروب ـ ـيـ ــة املـخـتـلـفــة امل ــوج ــودة في
القاهرة.
يـبـقــى ق ــرار الـ ـس ــادات الـنـهــائــي رهــن
الـضـمــانــات ال ـتــي ستقدمها الهيئة
الــوط ـن ـيــة لــان ـت ـخــابــات ال ـت ــي أسـنــد
إلـ ـيـ ـه ــا ال ـ ــدسـ ـ ـت ـ ــور اإلش ـ ـ ـ ـ ـ ــراف ع ـلــى
االنـتـخــابــات الــرئــاسـيــة ،إضــافــة إلــى
اخـتـبــار امل ـنــاخ الـسـيــاســي وحـيــاديــة
اإلعـ ــام ،وه ــي عــوامــل قــد تــدفـعــه في
النهاية إلى العدول عن قــراره وعدم
خوض السباق.

اسبانيا

وتهدد بالتدخل في «الوقت المناسب»
مدريد تعتذر» عن الشغب
ّ
لم ّ
يشكل اعتذار مدريد
عن عنف الشرطة تجاه
مقترعي االستفتاء
الكاتالوني أي خرق في
جدار األزمة اإلسبانية.
ماض في
فـ«اإلقليم» ٍ
جلسة برلمانه بعد غد
االثنين ،رغم كل محاوالت
الردع القانونية والسياسية
التي تعمل عليها
الحكومة المركزية

تضرب كاتالونيا بعد غد موعدًا مع
إع ــان االسـتـقــال فــي جلسة لبرملان
اإلقليم .جلسة ال تزال مدريد تحاول
بكل الطرق إيقافها بعد قرار املحكمة
الـ ــدس ـ ـتـ ــوريـ ــة ت ـع ـل ـي ـق ـه ــا ،وت ــأكـ ـي ــد
رئـ ـي ــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء م ــاري ــان ــو راخ ـ ــوي
ّ
أن حـكــومـتــه «سـتـتــدخــل ف ــي الــوقــت
املناسب لحماية وحدة البالد» .هذه
املحاوالت وصلت إلى ّ
حد تحذيرات
من املحكمة نفسها إلى رئيسة برملان
كــاتــالــون ـيــا ،ك ــارم ــي ف ــورك ــادي ــل ،من

أن ـهــا سـتـتـعــرض «للتتبع الجنائي
إذا تجاهلت ال ـق ــرار» .لـكــن املـســؤول
عن الشؤون الخارجية في «اإلقليم»،
ّ
راؤول رومـ ـيـ ـف ــا ،أكـ ــد أن «ال ـب ــرمل ــان
سـيـجـتـمــع االث ـن ــن امل ـق ـبــل ف ــي تـحـ ٍـد
لحملة قــانــونـيــة ضــد االنـفـصــال عن
إسبانيا».
ـث
وأك ــد روم ـي ـفــا ،أم ــس ،خ ــال حــديـ ٍ
إلــى هيئة اإلذاع ــة البريطانية (بــي
ّ
ب ـ ــي سـ ـ ــي) أن «الـ ـ ـب ـ ــرمل ـ ــان س ـي ـت ـخــذ
ق ــرارًا بـشــأن االس ـت ـقــال وسيناقش
وس ـ ـي ـ ـج ـ ـت ـ ـمـ ــع ...وسـ ـ ـيـ ـ ـك ـ ــون هـ ـن ــاك
ح ـ ــوار وه ـ ــذا مـ ـه ــم» ،الف ـت ــا إلـ ــى أن ــه
ي ـن ـب ـغــي ح ــل األزم ـ ـ ــة ال ـح ــاص ـل ــة فــي
الـ ـب ــاد «ب ــاألس ــال ـي ــب ال ـس ـيــاس ـيــة ال
القضائية».
وفـيـمــا اسـتــدعــت املـحـكـمــة الوطنية
ف ـ ــي مـ ـ ــدريـ ـ ــد ،أمـ ـ ـ ــس ،قـ ــائـ ــد ش ــرط ــة
كاتالونيا ،جوزيب لويس ترابيرو،
ورئـيـســي الـحــركـتــن االنفصاليتني
الــرئ ـي ـس ـتــن ل ـل ـم ـثــول أم ـ ــام ال ـق ـضــاء
بـتـهـمــة «ال ـت ـحــريــض ع ـلــى الـفـتـنــة»،
أف ـ ـ ــادت مـ ـص ــادر إس ـب ــان ـي ــة لــوكــالــة
«فــرانــس ب ــرس» بــأن «ه ــذه الخطوة
ّ
تهدد بتصعيد التوتر بني الحكومة
والسلطات االنفصالية».
وفـ ـ ــي مـ ـح ــاول ــة ل ـت ـه ــدئ ــة األوضـ ـ ـ ــاع
والسير باتجاه املصالحة مع اإلقليم،
اع ـت ــذرت الـحـكــومــة اإلسـبــانـيــة أمــس
عــن االش ـت ـبــاكــات ال ـتــي حــدثــت نهار

االستفتاء على لسان ممثل الحكومة
الرسمي في كاتالونيا ،إنريك ميلو،
الـ ــذي ع ـ ّـب ــر ع ــن أس ـف ــه ح ـي ــال تـعــامــل
الشرطة العنيف مع املحتجني الذين

البرلمان الكاتالوني سيجتمع
تحد
االثنين المقبل في ٍ
للحملة القانونية ضده

استدعت
المحكمة قائد
شرطة كاتالونيا
ورئيسي حركتين
انفصاليتين
للمثول أمام
القضاء (أ ف ب)

كانوا يحاولون اإلدالء بأصواتهم.
وقال ميلو في مقابلة تلفزيونية إنه
«حــن أرى هــذه الصور وحــن أعرف
أن هـنــاك أنــاســا تـعــرضــوا لـلـضــرب...
فــا يمكنني إال أن أعـ ّـبــر عــن أسفي
ل ــذل ــك وأعـ ـتـ ــذر ن ـي ــاب ــة ع ــن ال ـض ـبــاط
الذين تدخلوا».
على الصعيد االقـتـصــادي ،ونتيجة
ل ـل ـف ــوض ــى ال ـ ـتـ ــي عـ ـ ّـمـ ــت ال ـ ـبـ ــاد فــي
الفترة األخـيــرة ،سيطر التوتر على
امل ـس ـت ـث ـمــريــن األجـ ــانـ ــب وال ـش ــرك ــات
ال ـعــامل ـيــة ال ـتــي تـتـخــذ م ــن بــرشـلــونــة
مـقـرًا لـهــا ،حيث ازدادت حــالــة القلق
بعد اإلع ــان عــن تجميد العديد من
امل ـش ــاري ــع ،وس ـعــي بـعــض الـشــركــات
املالية إلى نقل مقارها من املدينة.
وقالت صحيفة «فاينانشال تايمز»
ّ
البريطانية في تقرير لها إن «كمية
األمـ ــوال ال ـتــي سحبها املستثمرون
م ـ ــن س ـ ـ ــوق املـ ـ ـ ــال اإلس ـ ـبـ ــانـ ــي خ ــال
األسـ ـب ــوع امل ــاض ــي ،ه ــي األك ـب ــر منذ
تشرين الـثــانــي عــام  ،»2014مشيرة
إلـ ـ ـ ــى أن «الـ ـ ـصـ ـ ـن ـ ــادي ـ ــق األجـ ـنـ ـبـ ـي ــة
املستثمرة فــي الـبــورصــة اإلسبانية
سحبت نحو  229مليون دوالر من
س ــوق األس ـه ــم .كـمــا خـســر مصرفان
مــن بــن أكـبــر املـصــارف فــي إسبانيا
حــوالــى  3مـلـيــارات ي ــورو منذ بداية
األزمـ ـ ـ ــة» .وب ـح ـســب ال ـص ـح ـي ـفــة ،فــإن
ث ــان ــي أك ـب ــر املـ ـص ــارف ف ــي إسـبــانـيــا

(بانكو دي ساباديل) ومصرفًا آخر
(كــايــاكــس ب ـنــك) ق ــررا نـقــل مقارهما
خارج برشلونة.
ف ـ ــي م ـ ـ ـ ـ ــوازاة ذلـ ـ ـ ــك ،قـ ــالـ ــت ص ـح ـي ـفــة
«ال ـبــايــس» اإلس ـبــان ـيــة ،إن «حـكــومــة
مـ ــدريـ ــد س ـ ّـه ـل ــت ل ـل ـش ــرك ــات امل ــال ـي ــة
االنـ ـتـ ـق ــال مـ ــن ب ــرش ـل ــون ــة إل ـ ــى م ــدن
أخرى» ،مؤكدة أنه «حسب مؤشرات
الـ ـب ــورص ــة ،ه ـب ـطــت ق ـي ـمــة ال ـس ـنــدات
الكاتالونية خــال األسـبــوع حوالى
.»%2.36
وك ـ ــان وزي ـ ــر االق ـتـ ـص ــاد اإلس ـب ــان ــي،
ل ــوي ــس دي غ ــويـ ـن ــدوس ،ق ــد ص ــرح
ب ــأن «االس ـت ـث ـم ــارات ف ــي كــاتــالــونـيــا
أصيبت بالشلل ،إذ تم تجميد خطة
بـيــع حـصــة بنسبة  %7مــن مصرف
(ب ــانـ ـكـ ـي ــا) ال ـ ـ ــذي ت ـم ـل ـكــه ال ـح ـكــومــة
املحلية لــإقـلـيــم» .وأض ــاف فــي لقاء
م ــع «روي ـ ـت ـ ــرز» ،أول م ــن أم ـ ــس ،أن ــه
«مـقـتـنــع ب ــأن املـسـتـثـمــريــن األجــانــب
ً
أو املـحـلـيــن ل ــن يـضـعــوا أمـ ـ ــواال في
أي مشروع استثماري قبل أن تحل
ه ــذه األزم ـ ــة» .وأك ــد أن ــه «حـتــى اآلن،
ليس هنالك أي تداعيات لألزمة على
االقـتـصــاد اإلسـبــانــي ،وأن البيانات
األول ـ ـيـ ــة إي ـج ــاب ـي ــة وت ـش ـي ــر إل ـ ــى أن
االقـتـصــاد يحقق نسبة نمو قــويــة...
ْ
لكن هناك قلق كبير بني املستثمرين
من أزمة كاتالونيا».
(األخبار ،أ ف ب ،رويترز)
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استفتاء البرزاني :تكتيك أم استراتيجية؟
اسطنبول ــ حسني محلي
ّ
تقود عائلة البرزاني النضال الكردي ،السياسي منه واملسلح،
منذ سقوط جمهورية مهاباد وإعدام زعيمها قادر محمد،
وهروب املال مصطفى البرزاني إلى العراق ،الذي كان تحت
اإلدارة البريطانية غير املباشرة في عهد امللك فيصل الثاني.
ً
ّ
مرت الحركة الكردية بعد ذلك بمراحل مثيرة وضعتها تارة في
الحضن السوفياتي ،وأخرى في األميركي ،وأحيانًا اإليراني في
عهد الشاه ،العدو التقليدي لعراق ما بعد الجمهورية .وعندما
ّ
ّ
توفي مصطفى البرزاني عام  ،١٩٧٩حل محله نجله مسعود،
ألسباب عشائرية ،متزعمًا الحركة الكردية منذ ذلك التاريخ،
ّ
بدعم من أشقائه وأوالده وأوالد أشقائه وعددهم نحو ٣٠
ٍ
ّ
ويتقلد كل من هؤالء منصبًا ّ
مهمًا في سلطة اإلقليم،
شخصًا.
عسكريًا واستخباريًا وسياسيًا ،ومن دون إهمال الجانب
االقتصادي واملالي ،إذ ّ
يقدر اإلعالم الكردي حجم الفساد
الذي طال هذه العائلة بنحو مئة مليار دوالر بعد اكتشاف
البترول والغاز الطبيعي في الشمال العراقي ،وهو ما ّأدى إلى
انتقادات عنيفة من أحزاب املعارضة وفئات الشعب املختلفة
التي تتعاطى مع مواقع التواصل االجتماعي بشكل فعال جدًا.
قرار البرزاني باالستفتاء جاء من دون أن يستشير أحدًا ،وال
ّ
حتى البرملان املعطل منذ عامني ،ما يثير سلسلة من النقاشات
الجديدة في الشمال العراقي .فالبرزاني لم يعد رئيسًا إلقليم
كردستان العراق منذ آب  ٢٠١٥بعدما شغل هذا املنصب
لفترتني دستوريتني منذ  ،٢٠٠٥وتم التمديد له لسنتني أيضًا
بسبب الخالف بينه وبني أحزاب املعارضة ،وأهمها حزب

«التغيير» الذي انشق عن حزب االتحاد الوطني الكردستاني
بزعامة جالل طالباني .وطالب «التغيير» ( ٢٤مقعدًا) ومعه
«االتحاد الوطني» ( ١٨مقعدًا) اللذان كانا يملكان األغلبية في
البرملان ،بتغيير النظام السياسي من رئاسي إلى برملاني ،وإال
فال بد من الحد من صالحيات الرئيس كما هي الحال بالنسبة
إلى النظام الرئاسي في بغداد ،مع العلم بأن الدستور الفيدرالي
العراقي يمنع ّ
سن أي قانون في كردستان العراق يتناقض مع
الدستور العراقي.
ّ
ورفض البرزاني هذا االقتراح وعطل اجتماعات البرملان
ومنع رئيسه يوسف محمد من دخوله ،كما منعه من دخول
أربيل من السليمانية .وهو ما أدى إلى تعطيل البرملان
ملدة عامني حتى العشرين من الشهر املاضي ،حني أمر
البرزاني بعقد جلسة خاصة للتصويت على قراره الخاص
باالستفتاء .وحضر الجلسة  ٦٥عضوًا من أصل ،111
منهم  ٣٨من أعضاء حزبه (الديموقراطي الكردستاني)
وعشرة من أصل  ١٨من االتحاد الوطني ،واآلخرون من
األحزاب اإلسالمية .وتحدث اإلعالم الكردي املعارض
آنذاك عن نجاح البرزاني في استمالة العديد من قيادات
ً
االتحاد الوطني الكردستاني ،مستغال مرض زعيمه جالل
طالباني وتعيني نجله وزيرًا ،حاله حال نجل نائب طالباني
في الحزب كوسرت رسول وآخرين من الذين حصلوا على
امتيازات مالية وسياسية.
وجاء قرار البرزاني بإجراء االنتخابات الرئاسية والبرملانية
مفاجئًا للجميع ،وهو ما اعتبره كثيرون تكتيكًا ذكيًا منه ،فهو
يخطط لهدفني أساسيني بعدما اقتنع بأن األجواء السياسية

املشحونة بالشعور القومي بسبب االستفتاء ستساعده على
تحقيق واحد منهما:
ً
أوال ،يريد لحزبه أن يحقق انتصارًا ساحقًا في البرملان بعدما
انتهى "االتحاد الوطني" بوفاة زعيمه جالل طالباني وانشقاق
برهم صالح عنه وتشكيل تحالف جديد سيتنافس على
وريث طالباني مع حركة التغيير التي سبق لها أن انشقت
عن االتحاد ،وليبقى ما تبقى منه مع البرزاني العدو التاريخي
والتقليدي لهم وللطالباني.
ثانيًا ،يخطط البرزاني ألن يبقى رئيسًا إلقليم كردستان
بأغلبية ساحقة ليدعم شرعيته املفقودة أو يتنازل عن هذا
املنصب ألحد من عائلته أي رئيس الوزراء نشيروان مصطفى
ليبقى هو "األب الروحي للشعب الكردي" في إطار منصب
جديد هو رئيس مجلس القيادة السياسية ،وهو بمثابة
املنصب األعلى في اإلقليم .يريد البرزاني ذلك وربما الحقًا
رئيسًا للجمهورية العراقية في حال املصالحة مع بغداد،
وقد يحل محل الرئيس الحالي فؤاد معصوم في انتخابات
 .٢٠١٩ويعترض الكثير من األكراد على مخططات البرزاني
ومشاريعه ،باعتبار أن منصب الرئيس هو من حصة االتحاد
الوطني الكردستاني وفق االتفاق السياسي بني جميع األطراف
العراقية التي أجبرها الحاكم األميركي بول بريمر على ذلك
بعدما صاغ دستور العراق الفيدرالي وأبقى قضية كركوك
وأمثالها معلقة ،حتى يأتي اليوم الذي يتشجع فيه األكراد
على االنفصال بدعم أميركي وإسرائيلي ،تمامًا مثلما يحصل
اآلن ،وذلك بعدما اعترف أكثر من مرة بأنه ارتكب العديد من
األخطاء ...دفع ثمنها العراق بأكمله!

العراق

التنسيق مستمر لمواجهة «االستفتاء»:

يلدريم في بغداد قريبًا

يبدو أن التنسيق الثالثي بــن أنقرة
وط ـ ـهـ ــران وب ـ ـغـ ــداد ف ــي س ـي ــاق ضـبــط
ت ــداع ـي ــات اس ـت ـف ـتــاء ان ـف ـص ــال «إقـلـيــم
كــردس ـتــان» عــن ال ـع ــراق يــأخــذ مـســارًا
ـوزراء
تـصــاعــديــا م ــع إعـ ــان رئ ـيــس ال ـ ـ ّ
التركي بن علي يلدريم ،أمــس ،تلقيه
دعـ ـ ـ ــوة م ـ ــن نـ ـظـ ـي ــره ال ـ ـعـ ــراقـ ــي ح ـي ــدر
ّ
الـ ـعـ ـب ــادي لـ ــزيـ ــارة ب ـ ـغـ ــداد ،مـ ــؤك ـ ـدًا أن
بلده «لــن تتعامل ســوى مع الحكومة
املركزية».
وأش ــار يلدريم إلــى أن «تركيا وإيــران
والـ ـع ــراق تـنـ ّـســق حــالـيــا بـغـيــة إفـشــال
كــل األالعـيــب التي تدبر فــي املنطقة»،
كاشفًا أن حكومته فــي صــدد افتتاح
م ـن ـف ـ ٍـذ حـ ـ ـ ــدودي ج ــدي ــد مـ ــع ال ـ ـعـ ــراق،
ً
بالتعاون مــع حكومة الـعـبــادي ،بــدال
من املعبر الحالي بني اإلقليم وتركيا».
ُّ
ويـ ــدل املــوقــف ال ـتــركــي عـلــى أن أنـقــرة
عـ ـ ــازمـ ـ ــة ع ـ ـلـ ــى مـ ــواص ـ ـلـ ــة حـ ـص ــاره ــا
ل ــ«اإلق ـل ـي ــم» ،وه ــي ف ــي طــريــق البحث
ـارات أخ ـ ــرى ت ـس ـهــم ف ــي عــزل
ع ــن خ ـ ـيـ ـ ٍ
أرب ـيــل أكـثــر عــن محيطها ،بــالـتـعــاون
مع «جيران اإلقليم» .ويتقاطع املوقف
ال ـتــركــي م ــع تــأك ـيــد الـسـفـيــر ال ـعــراقــي
في تركيا ،هشام علي األكبر العلوي،
أم ـ ــس ،أن «ال ـح ـك ــوم ــة االتـ ـح ــادي ــة قد
تستخدم القوة إذا لــزم األمــر من أجل
إدارة مـعـبــر ال ـخــابــور الـ ـح ــدودي بني
تــركـيــا وإق ـل ـيــم ك ــردس ـت ــان» ،موضحًا
أن «املناورات العسكرية على الحدود
كانت بمثابة استعداد لذلك» .وأضاف
في مؤتمر صحافي أن «أنقرة وبغداد
ت ـب ـح ـثــان س ـب ــل ف ـت ــح م ـع ـبــر ح ـ ــدودي
بــن الـبـلــديــن بـهــدف تـطــويــر الـتـعــاون
والتبادل التجاري».
ّ
وأك ــد يـلــدريــم ،أمــس ،أن بــاده ترفض
انسحاب قواتها من معسكر بعشيقة،
شـمــالــي ال ـعــراق ،معتبرًا أن «الـجـنــود
األتراك موجودون في معسكر بعشيقة
ل ـتــدريــب الـ ـق ــوات ال ـت ــي س ـت ـشــارك في

طالباني إلى مثواه األخير:
حضر ظريف ...والعلم الكردي
ُش ّيع أمس ،الرئيس العراقي السابق ،واألمني العام لـ«حزب االتحاد
الكردستاني» جالل الطالباني ،في مدينة السليمانية شمال البالد ،حيث
ووري الثرى بالقرب من مكتبه وبيته ،بمشاركة آالف املواطنني ،وعدد
من املسؤولني العراقينب ،وآخرين من «اإلقليم».
وهبطت طائرة تابعة لـ«الخطوط الجوية العراقية» في مطار السليمانية
استثنيت
الدولي،
قادمة من أملانيا ّ
ً
ضمت نعش الطالباني وعائلته ،وقد ُ
من الحظر الجوي املفروض على «اإلقليم» من قبل الحكومة االتحادية،
عقب إجراء أربيل استفتاء االنفصال عن العراق الشهر املاضي .وحضر
الرئيس العراقي فؤاد معصوم ،ورئيس مجلس النواب سليم الجبوري،
ووزير الداخلية قاسم األعرجي ممثلني عن حكومة بغداد ،وسط مقاطعة
كبيرة من ِقبل املسؤولني العراقيني ،بعدما رفضت عائلة الطالباني
فتقدمهم رئيس «اإلقليم»
تشييعه في بغداد .أما املسؤولون األكراد،
ّ
مسعود البرزاني ،ورئيس حكومته نيجيرفان البرزاني ،فيما كان وزير
الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف ،أبرز املسؤولني األجانب ،إلى
عدد من املمثلني عن أكراد تركيا ،وإيران ،وسوريا .وكان الفتًا في
جانب ٍ
التشييع ،الخرق «البروتوكولي» املعتمد ،والذي ُع ّد استفزازًا لبغداد ،إذ
بلف
العرف السائد امللزم ّ
ُل ّف جثمان الراحل بالعلم الكردي ،على عكس ُ
جثمان رئيس البالد بالعلم الرسمي.

استعادت القوات العراقية أمس  18قرية ومنطقة في محيط قضاء الحويجة (أ ف ب)
(أ ف ب)

م ـك ــاف ـح ــة داعـ ـ ـ ـ ــش» .وقـ ـ ـ ــال «إذا ك ــان
العراق يكافح داعــش بمشاركة مهمة
م ــن حـ ــرس ن ـي ـن ــوى (الـ ـت ــاب ــع ملـحــافــظ
نينوى السابق أثيل النجيفي) ،الذي
يتم تدريبه في معسكر بعشيقة ،فال
ينبغي أن تكون هناك مشكلة بيننا».
ويـقــابــل «الـتـنـسـيــق ال ـثــاثــي» دع ــوات

ستفتتح أنقرة وبغداد
منفذًا حدوديًا بدي ًال
من منفذ الخابور

كردية للملمة البيت الداخلي ،إذ دعا
رئـيــس حـكــومــة «اإلق ـل ـيــم» نيجيرفان
ال ـ ـ ـبـ ـ ــرزانـ ـ ــي إلـ ـ ـ ــى «اتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاد األطـ ـ ـ ـ ــراف
السياسية لـتـجــاوز األزم ــة الحالية»،
معتبرًا أن «مستقبل اإلقليم سيكون
أفـضــل ،وسنخرج مــن األزم ــة الحالية
إذا ما اتحدنا جميعًا وعملنا معًا».
م ـيــدان ـيــا ،نـقـلــت وك ــال ــة «األن ــاض ــول»
ـدر عسكري قوله إن «الـقــوات
عــن مـصـ ٍ
املشتركة استعادت  18قرية ومنطقة
اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة مـ ــن سـ ـيـ ـط ــرة تـنـظـيــم
داع ـ ـ ـ ـ ـ ــش ،ش ـ ـمـ ــالـ ــي وش ـ ـ ــرق ـ ـ ــي قـ ـض ــاء
الـ ـح ــويـ ـجًــة فـ ــي م ـح ــاف ـظ ــة كـ ــركـ ــوك»،
م ــوض ـح ــة أن «املـ ـن ــاط ــق ه ــي امـ ـت ــداد
ل ـل ـح ــوي ـج ــة ب ــاتـ ـج ــاه س ـل ـس ـل ــة ج ـب ــال
م ـك ـح ــول وحـ ـم ــري ــن بـ ــن م ـحــاف ـظ ـتــي
صالح الدين وديالى».
(األخبار)
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السعودية في «القائمة السوداء»
 ...لرفع الحرج األميركي

تتعالى لهجة اإلدانة في
دوائر اإلعالم الغربي
ومنظمات حقوق اإلنسان،
ضد حرب «التحالف» السعودي
في اليمن ،بعد إدراج األمم
المتحدة «التحالف» ضمن
«قائمة سوداء» لمرتكبي
الجرائم بحق األطفال .ويبقى
السؤال األهم ،ما هو سبب
موجة اإلدانات؟ وما هو
تأثيرها على مستقبل
التسوية في اليمن؟

لقمان عبداهلل
نشرت األمــم املتحدة ملحقًا لتقرير
ّ
ح ــول األط ـفــال وال ـنــزاعــات املسلحة،
يـصــدره األم ــن الـعــام لــأمــم املتحدة
كــل ع ــام ،تـضـ ّـمــن قــائـمــة س ــوداء َو َ
رد
فـيـهــا اس ــم «ال ـت ـحــالــف» الـعــربــي بني
الدول والكيانات التي ترتكب جرائم
بحق األطفال .وسائل اإلعالم العاملية
تعاملت مع التقرير ـ وبــاألخــص ما
أدرج فيه عن «التحالف» الذي تقوده
الـسـعــوديــة فــي حــربـهــا عـلــى الـيـمــن ـ
بالسرعة الــازمــة .وظـهــر أن اإلعــام
الغربي والعاملي ومراكز األبحاث لم
ً
تعد ق ــادرة على «التعمية» وإغـفــال
الـحـقــائــق ع ــن ال ـجــرائــم والـفـظــاعــات
التي ترتكبها الرياض بحق الشعب
اليمني .وك ــان األم ــن الـعــام السابق
ل ــأم ــم املـ ـتـ ـح ــدة ب ـ ــان كـ ــي م ـ ـ ــون ،قــد
س ـحــب الـ ـع ــام امل ــاض ــي ـ ـ ـ ف ــي ســابـقــة
خـطـيــرة ـ ـ ق ــرار إدراج األم ــم املتحدة
للسعودية ،ضمن «القائمة السوداء»

تدرك صنعاء
حجم الترابط بين
النتائج العسكرية
والمسار السياسي

بـسـبــب قتلها ألط ـفــال ال ـي ـمــن ،وذلــك
تحت ضغوط سعودية وصلت إلى
ح ــد ال ـت ـه ــدي ــد ب ــإيـ ـق ــاف املـ ـس ــاع ــدات
املالية التي ُت ّ
قدم إلى األمم املتحدة.
َ
إدراج تـقــريــر األم ــم املـتـحــدة
وس ـبــق
«التحالف» ضمن القائمة الـســوداء،
بـ ـي ــوم ــن ،تـ ـق ــدي ـ ُـم ع ـ ــدد مـ ــن أع ـض ــاء
مـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـش ـ ـيـ ــوخ (مـ ـ ـ ــن الـ ـح ــزب ــن

الـجـمـهــوري والــدي ـمــوقــراطــي) ،وهــم:
رو خـ ــانـ ــا ،تـ ــومـ ــاس مـ ــاسـ ــي ،مـ ــارك
بــوكــان ووال ـتــر جــونــز ،مـشــروع قــرار
يـسـعــى إل ــى وق ــف م ـشــاركــة الجيش
األم ـيــركــي ف ــي ح ــرب ال ـس ـعــوديــة في
ال ـي ـم ــن ،م ـع ـت ـبــريــن أن هـ ــذه ال ـح ــرب
م ـن ـف ـص ـلــة ت ـم ــام ــا عـ ــن املـ ـع ــرك ــة ضــد
تنظيم «ال ـق ــاع ــدة» ،وأن الكونغرس
ل ــم يـ ــأذن ب ـهــا أب ـ ـدًا .وي ـطــالــب ه ــؤالء
األعضاء بتصويت الكونغرس على
سحب القوات األميركية رسميًا من
هذا الصراع «غير املأذون به».
وف ـ ـ ـ ـ ــي اع ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــراف صـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــح ،ك ـش ــف
األعـ ـ ـض ـ ــاء فـ ــي م ـ ـشـ ــروع الـ ـ ـق ـ ــرار عــن
طبيعة مشاركة بــادهــم فــي الحرب
فـ ــي الـ ــوقـ ــت الـ ـح ــال ــي ،وه ـ ــي ت ــزوي ــد
الواليات املتحدة الطائرات الحربية
ال ـس ـعــوديــة واإلم ــارات ـي ــة ال ـتــي تـقــوم
بضربات جوية فــي اليمن بالوقود
ً
عـ ـب ــر ال ـ ـجـ ــو ،ف ـ ـضـ ــا عـ ــن املـ ـس ــاع ــدة
ف ــي ت ـح ــدي ــد األهـ ـ ـ ـ ــداف .وأقـ ـ ـ ـ ـ ّـروا فــي
الــوقــت عينه بــوجــود حملة القصف

تقرير

سلمان من موسكو:
على إيران وقف سياستها في المنطقة
خـ ّـصــص امل ـلــك ال ـس ـعــودي سـلـمــان بن
عـبــد الـعــزيــز ال ـيــوم الـثــالــث مــن زيــارتــه
ملوسكو السـتـهــداف إي ــران ،معتبرًا أن
حـ ــل أزمـ ـ ــات ال ـي ـمــن وس ــوري ــا يـتـطـ ّـلــب
ّ
مـنـهــا «وق ــف سـيــاسـتـهــا الـتــوسـعـيــة».
وفيما التقى سلمان رئيس الحكومة
ديـمـيـتــري مـيــدفـيــديــف ،ق ــال ف ــي كلمة
ل ــه خـ ــال ج ـل ـســة امل ـب ــاح ـث ــات إن عـلــى
«إيــران االلتزام بمبادئ حسن الجوار،
واح ـتــرام األع ــراف والـقــوانــن الــدولـيــة،
وع ــدم الـتــدخــل فــي ال ـشــؤون الداخلية
للدول األخرى» .وأكد عزم بالده «على
الدفع بالعالقات مع روسيا إلــى آفاق
أرحــب» ،الفتًا إلــى أهمية التعاون بني
وقّعت «أرامكو»
مذكرات تفاهم
مع كبريات
شركات النفط
الروسية (أ ف ب)

الجانبني لتحقيق استقرار في أسواق
ال ـن ـفــط ،وم ـع ـت ـب ـرًا أن «ج ـه ــود بـلــديـنــا
أث ـم ــرت ف ــي م ـج ــال ال ـب ـت ــرول الـتــوصــل
الت ـف ــاق ـي ــة خ ـف ــض اإلن ـ ـتـ ــاج ،وتـحـقـيــق
ال ـ ـ ـتـ ـ ــوازن بـ ــن مـ ـص ــال ــح امل ـس ـت ـه ـل ـكــن
واملنتجني».
وقـعــت أكـبــر شركة
فــي سـيــاق متصلّ ،
ن ـف ــط سـ ـع ــودي ــة« ،أرام ـ ـك ـ ــو» ،م ــذك ــرات
ت ـف ــاه ــم م ــع ك ـب ــري ــات ش ــرك ــات ال ـن ـفــط
الروسية ،وذلك قبل شهر على اجتماع
ملنظمة الــدول املصدرة للنفط «أوبــك»،
املـقـ ّـرر أن يناقش خــالــه تمديد اتفاق
خفض اإلنـتــاج الــذي أدى إلــى تحسني
األسعار.

ووق ـ ـعـ ــت «أرام ـ ـ ـكـ ـ ــو» خ ـم ــس م ــذك ــرات
ّ
تـفــاهــم مــع ال ـشــركــات الــروس ـيــة ،خــال
أعـمــال «منتدى االستثمار السعودي
ـ ـ ـ ـ ال ـ ـ ــروس ـ ـ ــي األول» ،الـ ـ ـ ـ ــذي ن ـظ ـم ـتــه
«الهيئة العامة لالستثمار» بالتعاون
مـ ــع «مـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـغـ ــرف الـ ـسـ ـع ــودي ــة»،
و«ال ـ ـص ـ ـنـ ــدوق الـ ــروسـ ــي لــاس ـت ـث ـمــار
امل ـب ــاش ــر» .وش ـم ـلــت ه ــذه االت ـفــاق ـيــات
م ــذك ــرة ت ـف ــاه ــم ث ــاث ـي ــة األط ـ ـ ـ ــراف مــع
«صـ ـ ـ ـن ـ ـ ــدوق االس ـ ـت ـ ـث ـ ـم ـ ــارات الـ ـع ــام ــة
الـ ـسـ ـع ــودي» ،و«الـ ـصـ ـن ــدوق ال ــروس ــي
ل ــاس ـت ـث ـم ــار امل ـ ـبـ ــاشـ ــر» ،فـ ــي ق ـطــاعــي
ّ
خ ــدم ــات ال ـطــاقــة وال ـت ـص ـن ـيــع .وتـمــهــد
املــذكــرة الـطــريــق أم ــام تـطــويــر األعـمــال

الملك وحاشيته في «الرحلة»:
 1500مرافق و 3ماليين دوالر لحجز فندقين
كما في كل مــرة يسافر فيها امللك السعودي إلــى دولة
ما ،تصبح حاشيته وامللحقات التي ينقلها معه الشغل
الشاغل لإلعالم .ولــم يختلف األمــر ،خــال الــزيــارة التي
قام بها امللك سلمان ،أخيرًا ،لروسيا ،حيث أحضر معه
 1500شخص ،وفق وكالة «بلومبرغ» ،إضافة إلى درجه
املذهب الشهير ،وسجاداته.
الكهربائي ّ
ولكن هــذا الــدرج لم يخدم امللك كما يجب ،هــذه املــرة ،إذ
ّ
املصورين ولقطاتهم امللك سلمان ،البالغ
أظهرت عدسات
من العمر  81عامًا ،وهو يخرج من طائرته ،ويخطو على
الــدرج الخاص بــه ،حتى حــدث ما لم يكن في الحسبان:
توقف الدرج في منتصف الطريق ،فكان على امللك النزول
ّ
على قدميه .موكب السيارات الذي رافق امللك إلى وسط
محط تركيز وسائل
املدينة ،ترافقه شرطة موسكو ،كان ّ
تتنقل،
كانت
التي
اإلعالم أيضًا .كذلك ،الطائرة السعودية
ّ
يوميًا ،بني الــريــاض وموسكو من أجــل نقل املــؤن .هذه
األخيرة نقلت  800كيلوغرام من الطعام إلــى موسكو،

وف ــق أح ــد األش ـخ ــاص املـطـلـعــن .ع ــاوة عـلــى مــا تـقـ ّـدم،
اسـ ُـتـبــدل ع ــدد مــن مــوظـفــي الـفـنــادق بموظفني ملكيني،
يعرفون تمامًا كيفية تحضير القهوة الخاصة بامللك
وحاشيته .ولم ينته األمر هنا ،فقد أحضر امللك سلمان،
الذي نزل في فندق «فور سيزن» ،أثاث منزله .حتى إن
الحكومة السعودية حجزت فندقني فخمني للزيارة :فندق
«ريتز كارلتون» ،و«فور سيزن» الذي طلب من عدد من
نزالئه إلغاء حجوزاتهم ،من أجل إفساح املجال للزوار
السعوديني ،حتى إنه نقل أشخاصًا يعيشون في الفندق،
بشكل دائم ،إلى الخارج.
أما كلفة حجز الفندقني ،خالل الزيارة ،فتصل إلى حوالى
ستصرف
ثــاثــة مــايــن دوالر ،مــن دون النفقات الـتــي ُ
على الوفد والخدمات ،من مطاعم ووجبات وعالجات في
املنتجعات الصحية ،بحسب نائب رئيس اتحاد املطاعم
والفنادق في روسيا فاديم براسوف.
(األخبار)
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الجديدة حيال الطاقة ،وخدمات حقول
النفط والتصنيع ،ومجمع الصناعات
الـ ـبـ ـح ــري ــة فـ ــي رأس الـ ـخـ ـي ــر (ش ــرق ــي
املـ ـمـ ـلـ ـك ــة) ،وال ـ ـشـ ــراكـ ــات امل ــرت ـق ـب ــة فــي
مدينة الطاقة الصناعية ،التي ّ
طورتها
وقعت
«أرامـكــو» في السعودية .كذلك ّ
الشركة مذكرة تفاهم مع «غــازبــروم»،
يمكنها مــن تطوير محفظة أعمال
مــا ِّ
ك ـب ـي ــرة ُت ـع ـ َـن ــى بــال ـت ـن ـق ـيــب ع ــن ال ـغ ــاز
فضال
وإنتاجه على الصعيد
الدوليً ُ ،
عن املساعدة على ظهور ّ
دد
ج
دين
مور
ٍ
فــي الـســوق الـسـعــوديــة .وتـضــم مذكرة
عدة ،منها تجارة الغاز
التفاهم مفاصل ّ
الطبيعي املسال ،والتنقيب والتطوير،
وق ـع ــت
وتـ ـخ ــزي ــن املـ ـنـ ـتـ ـج ــات .كـ ــذلـ ــكّ ،
مــذكــرة تـفــاهــم مــع شــركــة «ليتاسكو»
الـتــي تصل مــن خاللها «أرام ـك ــو» إلى
م ـص ــاف ــي ال ـب ـح ــر األبـ ـي ــض امل ـت ــوس ــط،
ال ــذي يشهد تــوسـعــا كـبـيـرًا للشركات
ووقعت مذكرة تفاهم
الروسية هناكّ .
مــع «ص ـنــدوق االسـتـثـمــارات املـبــاشــرة
الروسي» ،وشركة «سيبور الروسية»،
التي ُتمكن األط ــراف مــن االشـتــراك في
تقييم الـفــرص املحتملة للتعاون في
قـطــاع الـبـتــروكـيـمــائـيــات ،بـمــا فــي ذلــك
تسويق املنتجات البتروكيميائية في
كل من روسيا والسعودية.
وردًا عـلــى تـصــريـحــات وزارة الــدفــاع
األمـيــركـيــة (الـبـنـتــاغــون) ،الـتــي أعربت
ع ــن قـلـقـهــا مـ ّـمــا وص ـف ـتــه ب ــ«االه ـت ـمــام
املـتــزايــد مــن حـلـفــاء ال ــوالي ــات املتحدة
بشراء منظومات إس ـ  400الصاروخية
الروسية للدفاع الجوي» ،قال الكرملن
إن الـ ـتـ ـع ــاون ال ـت ـق ـنــي ال ـع ـس ـك ــري بــن
روسـ ـي ــا وال ـس ـع ــودي ــة «ل ـي ــس مـ ّ
ـوج ـهــا
ض ـ ــد دول أخ ـ ـ ـ ـ ــرى» .وأكـ ـ ـ ــد امل ـت ـح ــدث
بــاســم ال ـكــرم ـلــن ،دم ـي ـتــري بـيـسـكــوف،
أن «ال ـت ـعــاون ال ــروس ــي ال ـس ـعــودي في
امل ـجــال الـتـقـنــي الـعـسـكــري يـتـطـ ّـور في
م ـص ـل ـحــة ال ـب ـل ــدي ــن ،واالس ـ ـت ـ ـقـ ــرار فــي
ّ
الـشــرق األوس ــط» ،مـشــددًا على أن «أي
ق ـلــق م ــن ق ـبــل دول أخ ـ ــرى ب ـش ــأن هــذا
التعاون ال أساس له».
(األخبار ،أ ف ب)

العالم

الــدوائــر الغربية بالعبثية؟ الجواب
هــو بــالـتــأكـيــد ال .ولـكــن ه ــذا الـحــراك
ي ـ ـعـ ـ ّـد إشـ ـ ـ ـ ــارة مـ ـلـ ـم ــوس ــة عـ ـل ــى ب ــدء
مـســار ضغط قــد يـفــرض نفسه على
الجانب السعودي ،مع اإلدراك كذلك
أن الـ ـح ــرب ب ــات ــت م ـط ـلــوبــة لــذات ـهــا،
رب ـطــا بــاعـتـبــار ي ـقــول إن أي تسوية
مـمـكـنــه ال ت ـح ـقــق ال ـح ــد األدنـ ـ ــى من
األه ـ ــداف املـعـلـنــة ل ـلــريــاض ال يمكن
قبولها ،حتى تحقق الـهــدف املعلن
من الحرب .كما أنه ال يمكن التعايش
بعد عامني ونصف عــام من الحرب،
م ــع أي ت ـســويــة شـكـلـيــة ت ـب ـحــث عن
حفظ ماء الوجه السعودي.
فــي السياق ذات ــه ،الجانب اآلخ ــر في
ّ
ص ـن ـعــاء م ـط ـم ـئــن إلـ ــى غ ـي ــاب راف ـعــة
ضـ ـغ ــط عـ ـسـ ـك ــري عـ ـلـ ـي ــه ،وأن م ــآل
التوجهات نحو فرض تسوية ترضي
الرياض ـ بالحد األدنى ـ بحاجة الى
تحقيق نتائج عسكرية (للسعودية)
غ ـيــر م ـتــاحــة ف ــي املـسـتـقـبــل ال ـقــريــب.
وبالتالي تدرك صنعاء تالزم النتائج
العسكرية واملسار السياسي ،وتعنى
بتحصني الجبهة الداخلية لتفويت
الفرصة على «التحالف».
وع ـل ـيــه ،يـمـكــن ال ـق ــول إن ك ــل ال ـحــراك
ال ـ ــدول ـ ــي ،م ـ ـ ــرورًا ب ـم ـن ـظ ـمــات ح ـقــوق
اإلنـ ـ ـس ـ ــان والـ ـك ــونـ ـغ ــرس األمـ ـي ــرك ــي
واإلع ــام العاملي ،هــو نتيجة الحرج
ال ـ ـشـ ــديـ ــد ل ـ ـل ـ ــدول ال ـ ــداعـ ـ ـم ـ ــة ل ـح ــرب
ال ـس ـع ــودي ــة ،ول ـي ــس ب ــالـ ـض ــرورة أن
ينعكس ضغطًا باتجاه تسوية ما،
وإن كان يساهم في ذلك.

والـحـصــار الـتــي تـحــول دون وصــول
الغذاء واألدويــة إلى الشعب اليمني،
وهـ ــو األمـ ـ ــر الـ ـ ــذي يـ ـ ــؤدي إلـ ــى أزم ــة
إنسانية مدمرة.
تقرير األم ــم املـتـحــدة وم ـشــروع قــرار
أعـ ـ ـض ـ ــاء ال ـ ـكـ ــون ـ ـغـ ــرس ،إلـ ـ ــى ج ــان ــب
ارتـ ـف ــاع ن ـب ــرة اإلعـ ـ ــام ت ـج ــاه جــرائــم
ال ـس ـعــوديــة ف ــي ال ـي ـمــن ،تــؤكــد أن ما
تــرتـكـبــه ال ــري ــاض فــي الـيـمــن لــم يعد
ً
ق ــاب ــا ل ـل ـت ـعــايــش م ـع ــه أو الـتـعـمـيــة
ع ـل ـي ــه .وت ــوض ــح أن تـ ـك ــرار مـشــاهــد
الـ ـقـ ـت ــل الـ ـجـ ـم ــاع ــي وص ـ ـ ـ ــور أشـ ـ ــاء
األطفال والنساء فرضت نفسها على
األجندة اإلعالمية الدولية والغربية،
بـعــد ط ــول مـمــانـعــة اسـتـهـلـكــت فيها
ال ــري ــاض ق ــدرت ـه ــا بــال ـحــد األق ـص ــى.
بمعنى أن األطراف الدولية املتماهية
مـ ــع الـ ـنـ ـظ ــام ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي ،وخ ــاص ــة
واش ـن ـطــن ،بــاتــت مـحــرجــة ج ـدًا أمــام
اسـتـمــرار هــذه الـفـظــائــع .ويــأتــي ذلك
بـعــدمــا ثـبــت أن ال أف ــق سـيــاسـيــا في
املدى املنظور ،وبعد اإلخفاق املتكرر
واململ في تحقيق نتائج عملية على
األرض ،يمكنها تبرير التعايش مع
ال ـق ـتــل ال ــوح ـش ــي واإلج ـ ــرام ـ ــي بحق
املدنيني.
ه ـ ـ ــذا الـ ـ ــواقـ ـ ــع ي ـ ـفـ ــرض نـ ـفـ ـس ــه ع ـلــى
واشنطن والعواصم الغربية وكذلك
عـلــى مـقــاربــة األم ــم املـتـحــدة للحرب
ع ـلــى ال ـي ـمــن .ورغـ ــم ذل ــك ك ـل ــه ،يبقى
ال ـ ـ ـسـ ـ ــؤال املـ ـ ـ ـط ـ ـ ــروح :ه ـ ــل ي ـم ـك ــن أن
يـفـضــي ال ـح ــراك الـعــاملــي إل ــى إيـقــاف
ه ـ ــذه الـ ـح ــرب الـ ـت ــي ت ـص ـف ـهــا بـعــض
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أفقيا
سورية – دولة عظمى –  -2سكوتهم – لوم مبعثرة –  -3يمنح البركة – صفة
 -1مدينة ّ
حيوان منقط باألبيض واألسود –  -4أكبر جزيرة في أرخبيل سوسيته ببولينيزيا
الفرنسية عاصمتها بابيت –  -5قادم – سفينة –  -6مدينة انكليزية – متشابهان – -7
شاعر أموي إمتاز بالهجاء له ديوان – ّ
تغير لون الشخص –  -8عائلة موسيقي أملاني
ُ
شهير راحل – إسم موصول – تقال على الهاتف –  -9حرف نصب – طائرات حربية
يابانية إنتحارية إستخدمت خالل الحرب العاملية الثانية بوجه الحلفاء –  -10بلدة
لبنانية بقضاء بعبدا تشتهر بمحطة إتصاالت السلكية بواسطة األقمار الصناعية

عموديًا

 -1اإلسم اللبناني املتعارف عليه لطائر الهدهد –  -2شهر هجري – عاصمة أوروبية
–  -3عــازف على آلــة العود – سكني كبير –  -4طلب القائد العسكري من عناصره
انجاز ما يلزم – قطع اإلصبع – ضعف وجنب –  -5عشرة آالف متر مربع باملعنى
الحسابي – ّ
قديس –  -6ثرى – شقيق أو صرخة وجع – ّ
مخيم باألجنبية –  -7مقابر
الفراعنة ورمز سياحي مصري عاملي – للنداء –  -8دولة عربية – صفة لون مائل الى
السواد –  -9يكره ويبغض – يكذب باألجنبية –  -10زوجة أمير قطر السابق الشيخ
حمد بن خليفة آل ثاني

أفقيا

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.

حلول الشبكة السابقة

1

ّ
 -1الفيحاء – هن –  -2موناكو – نيس –  -3آمون – سباتي –  -4نيسان – شب – ُ -5رب – نفك –
ّ
ركع –  -6بوذا – ازمور –  -7يلي – كي –  -8عنقود العنب –  -9دافوس – دية –  -10مارا – ليون

عموديًا

 -1أم الربيع –  -2لوم – بولندا –  -3فنون – ذي قار –  -4يانينا – وفا –  -5حك – سف – عدو –
 -6اوساكا – عسل –  -7بن – زان –  -8نا – رم – بدو –  -9هيتشكوك – ين –  -10نسيب عريضة
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كيميائي أملاني ( )1917-1860حائز على جائزة نوبل عام  1907ألعماله
في التخمير .درس علم النبات وعمل في مستشفى ريف رومانيا حيث
توفي هناك خالل الحرب العاملية األولى
 = 3+2+11+8+7مرفأ فرنسي ■  = 5+1+3+9صوت البقر ■ 11+6+4+10
= قليل الوجود
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السبت  7تشرين األول  2017العدد 3292

◄ وفيات ►

تقرير

عالقات إسرائيل «التسليحية»
مع أبو ظبي ...تمتد لسنوات

قائد سالح الجو السابق إيتان بن إلياهو

يحيى دبوق
ّ
أك ـ ـ ـ ــدت ص ـح ـي ـف ــة «م ـ ـعـ ــاريـ ــف» أمـ ــس،
عـلــى ال ـعــاقــات األمـنـيــة بــن إســرائـيــل
واإلمـ ـ ـ ــارات ال ـعــرب ـيــة امل ـت ـح ــدة ،وال ـتــي
ت ـخ ـضــع إلجـ ـ ـ ـ ــراءات خ ـ ّ
ـاص ــة م ــن قـبــل
الرقابة العسكرية ،إذ ُيمنع كشف أيّ
مــن تفاصيلها إلــى العلن ،األمــر الــذي
مــن شــأنــه حـمــايــة ص ـ ــادرات إســرائـيــل
األم ـن ـيــة إل ــى ه ــذه ال ــدول ــة الخليجية.
«ه ـ ـكـ ــذا ت ـخ ـف ــي إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ت ـج ــارت ـه ــا
العسكرية واألمنية» ،هو عنوان تقرير
«معاريف» ،الــذي أعــاد ،أمــس ،التأكيد
على وج ــود عــاقــات عسكرية وأمنية
م ــع عـ ــدد م ــن الـ ـ ــدول اآلسـ ـي ــوي ــة ،ومــن
بـيـنـهــا دول عــرب ـيــة ال ت ـق ـيــم عــاقــات
دبلوماسية معها.
ووف ـ ــق ال ـت ـق ــري ــر ،ي ـم ـكــن ت ـق ـس ـيــم ه ــذه
الـ ـ ـ ــدول إل ـ ــى م ـن ـط ـق ـتــن ج ـغ ــراف ـي ـت ــن:
األولــى تشمل دول القوقاز ،من بينها
كـ ــازاخ ـ ـس ـ ـتـ ــان وأذرب ـ ـي ـ ـج ـ ــان ،ال ـل ـت ــان
ت ـع ـت ـبــران حـلـيـفـتــن اسـتــراتـيـجـيـتــن
إلسرائيل لقربهما من إيران ،وتشكالن
س ــوق ــا كـ ـبـ ـيـ ـرًا ل ـ ـل ـ ـصـ ــادرات األمـ ـنـ ـي ــة،
والتي ّ
تقدر سنويًا بمئات املاليني من
الدوالرات؛ فيما املنطقة الثانية تشمل
ً
بينها
دوال في جنوب شرق آسيا ،ومن
ً
تايالند والفيليبني وميانمار ،إضافة
إلى سنغافورة والهند.
وتبلغ الـصــادرات األمنية والعسكرية

اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة ح ــوال ــى س ـتــة م ـل ـيــارات
دوالر سنويًا ،بما يشمل خدمات أمنية
خــاصــة .وع ـمــد تـقــريــر الـصـحـيـفــة إلــى
تقسيم الدول التي يصل إليها السالح
اإلسرائيلي ،إلى ثالث مجموعات:
امل ـج ـم ــوع ــة األولـ ـ ـ ـ ــى ،هـ ــي الـ ـت ــي تـقـيــم
ع ــاق ــات دب ـل ــوم ــاس ـي ــة م ــع إس ــرائ ـي ــل،
حيث ال حــرج لــدى تل أبيب بــأن تعلن
ع ــن ص ـف ـقــات ـهــا األم ـن ـي ــة ّم ـع ـهــا؛ فـيـمــا
ً
امل ـج ـمــوعــة ال ـثــان ـيــة ت ـمــث ــل دوال ذات
ـروبــا
أنـظـمــة اس ـت ـبــداديــة وت ـخــوض حـ ّ
وصراعات داخلية أو خارجية ،تفضل
الرقابة العسكرية إبقاء العالقة معها
غير معلنة ،منعًا للحرج الدولي ،ومن
بــن دول ه ــذه املـجـمــوعــة :أذرب ـي ـجــان،
ج ـن ــوب الـ ـ ـس ـ ــودان ،م ـي ــان ـم ــار ،روان ـ ــدا
وصربيا.
ّ
أم ــا املـجـمــوعــة الـثــالـثــة ،فـتـمــثــل ال ــدول
الـ ـت ــي ال ت ـق ـيــم ع ــاق ــات دب ـلــومــاس ـيــة
مــع إســرائـيــل ،وغالبيتها دول عربية
وإس ــامـ ـي ــة ،ل ــدي ـه ــا ح ـســاس ـيــة ت ـجــاه
كشف عالقاتها األمنية مــع تــل أبيب،
األمر الذي يدفع الرقابة العسكرية إلى
ف ــرض تعتيم مـطـلــق عـلــى ال ـص ــادرات
األمنية إليها ،حفظًا ملصالح الصناعة
األمنية نفسها ،وحفظًا لوسطاء إبرام
صفقات السالح معها .ولهذا الغرض،
م ـن ـع ــت ال ــرق ــاب ــة ع ـل ــى م ـ ــدى س ـن ــوات
طويلة نشر أي معلومات عن عالقات
أمنية بني إسرائيل وأبو ظبي.
ّ
مع ذلك ،أكدت الصحيفة أن معلومات
تنشر بــن الـحــن واآلخ ــر عــن عالقات
تجمع إسرائيل بدولة عربية ال ترتبط
م ـع ـهــا بـ ـع ــاق ــات دب ـل ــوم ــاس ـي ــة ،وم ــن
بينها الـكـشــف عــن م ـســؤول الـعــاقــات
خــاصــة مــع أبــو ظـبــي .إذ بــات معروفًا
أن رجــل األعـمــال متاي كوكافي ،الذي
ي ـع ـمــل ف ــي ش ــرك ـت ــه مـ ـس ــؤول ــون ك ـبــار
س ــابـ ـق ــون فـ ــي الـ ـجـ ـي ــش ،وامل ـ ــوس ـ ــاد،
والشاباك ،والصناعات األمنية ،ومن
بينهم قائد سالح الجو السابق إيتان
بن إلياهو ،زار أبو ظبي أكثر من مرة
فــي الـسـنــوات املــاضـيــة ،إال أن الــرقــابــة
الـعـسـكــريــة مــارســت الـضـغــط ومنعت
نشر تفاصيل الزيارات وأهدافها ،ملنع
بعالقات إسرائيل الخارجية
اإلضــرار
ً
واألمنية ،إضافة إلى إمكانية تعرض
حياة املسؤولني عنها للخطر.

36 ABBAS ST, HAIFA
WRITTEN & PERFORMED BY RAEDA TAHA
DIRECTED BY JUNAID SARIEDDINE
_
ﻛﺘﺎﺑﺔ وﺗﻤﺜﻴﻞ راﺋــﺪة ﻃﻪ
إﺧـــﺮاج ﺟــﻨﻴﺪ ﺳــﺮي اﻟﺪﻳﻦ

SEP 30 + OCT 1, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15

SEP 28-29

)35,000 / 50,000 / 20,000 (student price

35,0000 / 50,000 / 100,000 L.L.

ﻣﴪح اﳌﺪﻳﻨﺔ Masrah al-Madina . 8:30pm .
All tickets are on sale at Librarie Antoine
ﺗ ــﺒﺎع ﺟ ــﻤﻴﻊ اﻟ ـ ــﺒﻄﺎﻗﺎت ﰲ ﻣ ــﻜﺘﺒﺔ اﻧ ــﻄﻮان

Proceeds from these shows will go to
اﻟﻌﺎﺋﺪات ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻌﺮوض ﺗﺬﻫﺐ اﱃ
)United Lebanon Youth Program (ULYP

يصادف غدًا األحد  8تشرين االول
 2017م ــرور ثــاثــة اي ــام عـلــى وفــاة
املرحوم
الحاج رضوان ذياب سويدان

الـ ـ ـ ــذي وافـ ـ ـت ـ ــه املـ ـنـ ـي ــة بـ ـع ــد م ـ ــرور
أسبوعني على وفاة ولده املرحوم
الحاج محمد رضوان سويدان
زوجته الحاجة مريم العطارة
أب ـ ـنـ ــاؤه املـ ــرحـ ــوم الـ ـح ــاج م ـح ـمــد،
الحاج بالل ،إبراهيم وكاتيا
أشـ ـق ــاؤه امل ــرح ــوم رامـ ـ ــز ،امل ــرح ــوم
عادل ،املرحوم غسان وعدنان
أصهرته الحاج حسن حجيج (أبو
وسام)
مـ ـحـ ـم ــود حـ ـجـ ـي ــج ،عـ ـل ــي الـ ــدايـ ــخ
وعباس سويدان
وبهذه املناسبة تتلى آي من الذكر
ال ـح ـك ـيــم وم ـج ـلــس ع ـ ــزاء حسيني
عــن روح ــه ال ـطــاهــرة فــي حسينية
بلدته دير انطار الساعة العاشرة
والنصف صباحًا.
وتـقـبــل الـتـعــازي ي ــوم االرب ـع ــاء 11
ال ـج ــاري مــن ال ـســاعــة الـثــالـثــة بعد
الـظـهــر حـتــى ال ـســادســة م ـسـ ً
ـاء في
ج ـم ـع ـيــة ال ـت ـخ ـص ــص وال ـت ــوج ـي ــه
العلمي ،الرملة البيضاء.
اآلس ـ ـفـ ــون :آل سـ ــويـ ــدان ،حـجـيــج،
ال ـع ـط ــارة ،ال ــداي ــخ وع ـم ــوم أهــالــي
بلدتي دير انطار وحنني

"تـشـتــاق وت ــذوب نفسي ال ــى ديــار
الرب"
زوجة الفقيد :جمال فيكتور طعمه
إب ـنــاه :فيكتور سركيس وزوجـتــه
برتا سعتجيان وعائلتهما
وليد سركيس وزوجـتــه نيكوالتا
دوميترسكو وعائلتهما
إبنتاه :غاده وعائلتها
مـ ـ ــاري ـ ـ ـنـ ـ ــال زوجـ ـ ـ ـ ــة ن ـ ــاج ـ ــي خ ـلــف
وعائلتهما
أشقاؤه :حافظ سركيس
القنصل ريمون سركيس وزوجته
هدى عربانية وعائلتهما
الشيخ سركيس سركيس وعائلته
أوالد ش ـق ـي ـق ــه املـ ـ ــرحـ ـ ــوم ج ـ ــوزف
سركيس وعائالتهم
ش ـق ـي ـق ــات ــه ت ــري ــز أرم ـ ـلـ ــة امل ــرح ــوم
طانيوس الوون وعائلتها
س ـ ـ ـهـ ـ ــام زوجـ ـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــاس الوون
وعائلتهما
رامونا زوجة جبران طعمه رئيس
بلدية قرنة الحمرا وعائلتهما
وع ـ ـ ـ ــائ ـ ـ ـ ــات سـ ـ ــرك ـ ـ ـيـ ـ ــس ،طـ ـعـ ـم ــه،
زخ ـيــا ،سـعـتـجـيــان ،دومـيـتــرسـكــو،
سـ ـ ـ ـم ـ ـ ــران ـ ـ ــي ،خـ ـ ـ ـل ـ ـ ــف ،عـ ــربـ ــان ـ ـيـ ــة،
جـ ـي ــوم ــات ــاري ،الوون ،ب ـســوســي،
ي ـش ــوع ــي ،ي ـم ــن ،ب ــرن ــس ،خ ــول ــي،
جـ ـب ــر ،سـ ـع ــد ،بـ ـج ــان ــي ،س ـم ـع ــان،
يــزبــك ،جــاد ،دروي ــش ،جــريــج ،كــرم،
م ـع ــوض ،ع ـب ـيــد ،م ـ ـ ــارون ،ب ــرك ــات،
الـ ـ ـخ ـ ــوري وع ـ ـمـ ــوم عـ ــائـ ــات قــرنــة
ال ـح ـم ــرا وأن ـس ـب ــاؤه ــم ف ــي الــوطــن
واملـهـجــر ينعون إليكم بمزيد من
الــرجــاء املسيحي فقيدهم الغالي
املرحوم
انطوان الياس سركيس
الــراقــد على رجــاء القيامة املجيدة
ن ـه ــار ال ـخ ـم ـيــس  5ت ـش ــري ــن األول
 2017مزودًا باألسرار املقدسة.
يحتفل بالصالة لــراحــة نفسه في
تمام الساعة الرابعة من بعد ظهر
يــوم السبت  7الـجــاري فــي كنيسة
قلب يسوع ،قرنة الحمرا.
لنفسه الراحة ولكم من بعده طول
البقاء صلوا ألجله
تقبل التعازي غدًا األحد  8الجاري
م ــن ال ـســاعــة ال ـح ــادي ــة ع ـش ــرة قبل
الظهر ولغاية السابعة مـسـ ً
ـاء في
كنيسة قلب يسوع ،قرنة الحمرا.

ال ـ ـنـ ــائـ ــب ال ـ ـسـ ــابـ ــق الـ ـ ـح ـ ــاج اح ـم ــد
عجمي وعائلته يتقدمون باصدق
الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــازي م ـ ــن ع ــائـ ـل ــة الـ ـص ــدي ــق
املرحوم
الدكتور سعيد حسيب االسعد
ومن زوجته واوالده
س ــائ ـل ــن الـ ـل ــه ان ي ـت ـغ ـمــد الـفـقـيــد
بواسع رحمته ويلهم اهله وذويه
الصبر والسلوان

رئيس واعضاء املجلس التنفيذي
لالتحاد العمالي العام في لبنان
واتـ ـح ــاد ن ـق ــاب ــات ع ـم ــال ال ـف ـنــادق
واملطاعم في لبنان
ي ـن ـعــون ال ـي ـكــم ب ـمــزيــد م ــن االس ــى
عضو املجلس التنفيذي لالتحاد
ال ـع ـم ــال ــي الـ ـع ــام ورئـ ـي ــس ات ـح ــاد
نـقــابــات ع ـمــال ال ـف ـنــادق واملـطــاعــم
في لبنان
النقابي
فوزي هاشم
الـ ــذي ت ــوف ــاه ال ـلــه ي ــوم الـخـمـيــس،
ووري الـ ـث ــرى ف ــي ج ـب ــان ــة بـلــدتــه
املروانية ،قضاء الزهراني
اح ـ ـ ـي ـ ـ ــاء لـ ـ ـ ــذكـ ـ ـ ــراه ال ـ ـط ـ ـي ـ ـبـ ــة يـ ـق ــام
بــامل ـنــاس ـبــة اح ـت ـف ــال تــأب ـي ـنــي فــي
ب ـ ـلـ ــدتـ ــه املـ ـ ــروان ـ ـ ـيـ ـ ــة فـ ـ ــي الـ ـس ــاع ــة
ال ـعــاشــرة قـبــل ظـهــر ي ــوم االحـ ــد 8
ت ـشــريــن االول  2017ف ــي ال ـن ــادي
الحسيني.
ي ـت ـق ـبــل االت ـ ـحـ ــاد ال ـع ـم ــال ــي ال ـع ــام
واتـ ـح ــاد ن ـق ــاب ــات ع ـم ــال ال ـف ـنــادق
وامل ـطــاعــم ال ـت ـعــازي بــالـفـقـيــد يــوم
االرب ـ ـعـ ــاء الـ ـقـ ــادم ف ــي  11تـشــريــن
االول ف ــي م ـقــر االتـ ـح ــاد الـعـمــالــي
العام ،كورنيش النهر ،من الساعة
الرابعة بعد الظهر حتى السادسة
ً
مساء.
ل ـل ـف ـق ـي ــد ال ـ ــرحـ ـ ـم ـ ــة ولـ ـ ـك ـ ــم االجـ ـ ــر
والثواب

◄ذكرى أسبوع ►
ذكرى اسبوع
تصادف يوم األحد  8تشرين األول
 2017ذك ـ ــرى م ـ ــرور اسـ ـب ــوع عـلــى
وفاة فقيدنا الغالي املرحوم
املحامي األستاذ
حسن سعيد عبدالله
(أبو زياد)
زوجته :الحاجة دعد الحاج داوود
والده :املرحوم سعيد عبدالله
والــدتــه :املــرحــومــة الـحــاجــة لطيفة
كالكش
أوالده :امل ـه ـنــدس زيـ ــاد ،املـهـنــدس
رش ــاد ،الــدكـتــور محمد واملـحــامــي
رامي
ش ـق ـي ـق ــه :الـ ـ ـح ـ ــاج صـ ـ ـ ــادق س ـع ـيــد
ع ـبــدال ـلــه زوجـ ـت ــه ال ـح ــاج ــة سـعــاد
عبداللطيف كالكش
ش ـق ـي ـق ــات ــه :الـ ـح ــاج ــة بـ ـ ــدر زوجـ ــة
املـ ــرحـ ــوم ال ـ ـحـ ــاج ح ـس ــن رم ــان ــي،
ال ـح ــاج ــة ج ــواه ــر زوج ـ ــة امل ــرح ــوم
ال ـح ــاج أح ـمــد طـبــاجــا واملــرحــومــة
الـ ـح ــاج ــة زي ـ ـنـ ــب زوجـ ـ ـ ــة املـ ــرحـ ــوم
الحاج يوسف عبدنورا
وبـهــذه املناسبة ستتلى آيــات من
الــذكــر الـحـكـيــم ومـجـلــس ع ــزاء عن
روح ــه ال ـطــاهــرة الـســاعــة الـعــاشــرة
صباحًا في بلدته بالط ،مرجعيون
ل ـلــرجــال ف ــي م ـقــام الـنـبــي حــزقـيــال
وللنساء في منزل الفقيد.
إنا لله وإنا إليه راجعون
اآلسـ ـ ـف ـ ــون آل عـ ـب ــدالـ ـل ــه ،ك ــاك ــش،
الـ ـح ــاج داوود ،رمـ ــانـ ــي ،ط ـبــاجــا،
نورا ،ابوملحم وعموم أهالي بلدة
بالط ومليخ وكفرتبنيت.
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◄ إعالنات رسمية ►
إعالن
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في إجراء
استدراج عروض لتأهيل االنارة الداخلية
وال ـخ ــارج ـي ــة ومـ ـخ ــارج ال ـط ــاق ــة (Power
 )Socketsفي معمل الذوق الحراري.
يمكن للراغبني فــي االشـتــراك باستدراج
ال ـع ــروض امل ــذك ــور اع ــاه ال ـح ـصــول على
نـسـخــة م ــن دف ـتــر الـ ـش ــروط م ــن مصلحة
الــديــوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /300 000/ل.ل.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد إلـ ــى ام ــان ــة ســر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق ""12
ـ ـ املبنى املركزي (غرفة .)1223
علمًا إن آخر موعد لتقديم العروض هو
ن ـهــار الـجـمـعــة ال ــواق ــع فــي 2017/10/27
عند نهاية الدوام الرسمي.
بيروت في 2017/10/3
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 1866
إعالن
تعلن بلدية ميدون ولوسيا على العموم
ان ـهــا بـحــاجــة ال ــى تـعـيــن أم ــن صـنــدوق
(مركز شاغر) بمالك البلدية.
ف ـم ــن ك ـ ــان ل ــدي ــه رغـ ـب ــة بـ ـه ــذه الــوظ ـي ـفــة،
الحضور الى مبنى البلدية لالطالع على
املـسـتـنــدات املـطـلــوبــة والـتـقــدم بطلب في
قلم البلدية خــال مهلة شهر مــن تاريخ
نشر هــذا االع ــان فــي الـجــريــدة الرسمية
وفي ثالث صحف محلية.
ميدون في 2017/9/28
رئيس بلدية ميدون ولوسيا
مسعود ماضي
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
باملعاملة التنفيذية رقم 2017/801
ط ــال ــب ال ـت ـن ـف ـيــذ :ب ـنــك ال ـت ـمــويــل ش.م.ل.
وكيله االستاذ حسني زبيب
املنفذ عليها :نـجــاح ج ــواد مكي وكيلها
االستاذ فايز االيعالي
الـسـنــد الـتـنـفـيــذي :اسـتـنــابــة صـ ــادرة عن
دائ ـ ــرة تـنـفـيــذ ب ـي ــروت رق ــم 2016/2964
قيمة الدين  /3.658.431/دوالر أميركي
عدا الفوائد والرسوم واملصاريف.
تاريخ قــرار الحجز 2017/3/21 :ـ ـ تاريخ
تسجيله2017/3/22 :
املـطــروح للبيع :القسم رقــم  1مــن العقار
رقم  6467الشياح:
مــدخــل واربـ ــع غ ــرف ن ــوم وغــرفــة جلوس
وصـ ــالـ ــونـ ــن وطـ ـ ـع ـ ــام وم ـ ــون ـ ــة وم ـط ـب ــخ
وغرفة غسيل وموزع عدد  2و 5حمامات
وشــروفــات ولــه غرفة وحمام في السفلي
االول ول ـ ــدى ال ـك ـشــف ت ـبــن انـ ــه مـطــابــق
مل ــا ورد ف ــي االفـ ـ ــادة ال ـع ـقــاريــة وت ـبــن ان
الـشــرفــات مسكرة بأملنيوم وزج ــاج قسم
مـ ـن ــه مـ ـتـ ـح ــرك وتـ ـب ــن ان بـ ـ ــاط امل ــدخ ــل
صخري ملون بالط الصالونني والطعام
ب ــاط ص ـخــري ب ــاط غ ــرف ال ـن ــوم يــوجــد
فوقه باركيه خشب بالط املطبخ سيراميك
ش ـك ــل ب ــاركـ ـي ــه ي ــوج ــد دي ـ ـكـ ــور جـفـصــن
فــي سـقــف الـصــالــونــن والـطـعــام ويــوجــد
ديكور خشب ايضًا في الطعام والشرفة
العائدة للصالونني البناء ملبس حجر
وم ـج ـهــز بـمـصـعــديــن ك ـهــربــائ ـيــن ـ ـ ـ ـ حق
م ـخ ـت ـلــف ال ـ ـفـ ــراز ب ــامل ـح ـض ــر ال ـف ـن ــي رق ــم
املساحة /406/م 2اظهار حــدود وشطب
بعد (تــراجــع صحيفة القسم االول) حق
انتفاع وارت ـفــاق يشترك بملكية الحقني
املـخـتـلـفــن  1و 3وك ــل م ــا ورد عليهما ـ ـ
تأمني وزيادة تأمني بالتكافل والتضامن
حـيــث زي ــد الـتــأمــن ليصبح كــامــل املبلغ
 3.100.000د.أ .بـكــافــة ال ـشــروط املــدرجــة
في عقد التأمني األساسي ـ ـ تراجع شروط
ال ـت ــأم ــن ل ـج ـهــة م ـنــع ال ـت ـص ــرف الـحـصــة
املؤمنة ـ ـ كامل العقار نظمت شهادة قيد
تأمني رضــائــي درجــة اولــى بــدون مزاحم
م ــع ح ــق ال ـت ـح ــوي ــل ت ــاري ــخ االس ـت ـح ـقــاق
حسب شروط العقد الدائن بنك التمويل
ش.م.ل .امل ــدي ــن ن ـجــاح نــديــم م ـكــي 2400
سـهــم ن ــوع الـفــائــدة حـســب ش ــروط العقد
خــاضــع لـنـظــام مـلـكـيــة ال ـطــوابــق ـ ـ ـ تعهد
ت ــراج ــع صـحـيـفــة ال ـق ـســم االول تـصــديــق
الـتـصـمـيــم ال ـتــوج ـي ـهــي ال ـع ــام بــاملــرســوم
 97/10231بملف  186الشياح.
ـ ـ حجز احتياطي رقــم  2016/784تاريخ

ً
 2016/8/13جـ ـه ــة الـ ـحـ ـج ــز ت ـح ـص ـيــا
لـ ــديـ ــن ال ـ ـحـ ــاجـ ــز راج ـ ـ ـ ــع ب ـم ـل ـف ــه ت ــاري ــخ
 2016/8/13مصدر الحجز دائــرة تنفيذ
ب ـي ــروت ال ـحــاجــز ب ـنــك ال ـت ـمــويــل ش.م.ل.
املـحـجــوز عليها نـجــاح ج ــواد مـكــي عــدد
االسـهــم املـحـجــوزة  2400سهم املحجوز
عـلـيــه حـصــة امل ــال ــك مـحـمــد بــاســم جميل
خليل ـ ـ ـ حـجــز تنفيذي ص ــادر عــن دائ ــرة
تـنـفـيــذ ب ـي ــروت رق ــم  2016/2694تــاريــخ
 2017/3/21ملصلحة بنك التمويل ش.م.ل.
ً
تحصيال لــديــن الـحــاجــز بملفه الحاجز
ب ـنــك ال ـت ـمــويــل ش.م.ل .امل ـح ـجــوز عليها
نجاح جــواد مكي عــدد االسـهــم املحجوز
عليها  2400سهم محضر وصــف صادر
عــن دائ ــرة تنفيذ بعبدا برقم 2017/801
تاريخ  2017/3/31ملصلحة بنك التمويل
ش.م.ل /.نجاح جواد مكي.
مساحته /406/ :م2
ال ـت ـخ ـم ــن/1177400/ :د.أ .ـ ـ ـ ـ ـ الـ ـط ــرح:
/706440/د.أ.
ت ــاري ــخ وم ـك ــان امل ــزاي ــدة :ت ـجــري امل ــزاي ــدة
ن ـهــار الـجـمـعــة ال ــواق ــع فــي 2017/10/27
ال ـســاعــة ال ـع ــاش ــرة ص ـبــاحــا أمـ ــام رئـيــس
دائــرة تنفيذ بعبدا في قصر عــدل بعبدا
املبنى الجديد.
شروط البيع :فعلى الراغب بالشراء وقبل
املباشرة باملزايدة ايداع مبلغ مواز لثمن
الـطــرح فــي صـنــدوق الخزينة او مصرف
مقبول باسم رئيس دائ ــرة تنفيذ بعبدا
أو تـقــديــم كـفــالــة مصرفية تضمن املبلغ
واتـخــاذ محل اقامة ضمن نطاق الدائرة
كـمــا عليه وخ ــال ثــاثــة اي ــام مــن صــدور
ق ـ ــرار االح ــال ــة ايـ ـ ــداع ب ــاق ــي ال ـث ـمــن تحت
طائلة اعــادة املــزايــدة بزيادة العشر على
مسؤوليته كما عليه وخالل عشرين يومًا
تلي االحالة دفع الثمن ورسم الداللة %5
والتسجيل.
مأمور تنفيذ بعبدا
عباس حمادي
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي احمد مزهر
املعاملة التنفيذية 2014/389
طالب التنفيذ :بنك لبنان واملهجر ش.م.ل.
املنفذ عليه :طارق محمد ملي
السند التنفيذي :القرار رقم /1466ل.ق/
 2013ال ـ ـصـ ــادر ع ــن ال ـل ـج ـنــة الـقـضــائـيــة
الناظرة في الخالفات الناشئة عن تطبيق
قوانني االسكان تاريخ .2014/3/4
املعامالت :تاريخ التنفيذ2014/11/12 :
تاريخ تبليغ االنذار2015/3/10 :
ت ـ ــاري ـ ــخ ق ـ ـ ـ ــرار ال ـ ـح ـ ـجـ ــز2016/10/20 :
وت ــاري ــخ تسجيله فــي الـسـجــل الـعـقــاري:
2016/10/21
تاريخ محضر وصف العقار2017/2/16 :
وتاريخ تسجيله2017/3/30 :
العقار املوصوف :القسم /4443 /5النبطية
التحتا ،عبارة عن شقة سكنية مؤلفة من
صــالــون وطـعــام وجـلــوس ومــدخــل ومــوزع
وممر ومطبخ وغرفة غسيل وثــاث غرف
ن ــوم وثـ ــاث ح ـمــامــات وش ــرف ــات ،تـقــع في
الطابق االرضي /غربي.
مساحتها 196 :م2
التخمني 147000 :د.أ.
الطرح 88200 :د.أ.
الرسوم املتوجبة :رسم الفراغ والداللة
مكان املزايدة وتاريخها :نهار الخميس
ال ــواق ــع فـيــه  2017/11/9ال ـســاعــة 11:00
ظهرًا امام رئيس دائرة تنفيذ النبطية.
تطرح هــذه الــدائــرة للبيع باملزاد العلني
ال ـع ـقــار امل ــوص ــوف اع ـ ــاه ،فـعـلــى الــراغــب
بالشراء ايداع بدل الطرح في قلم الدائرة
بموجب شيك مصرفي منظم المر رئيس
دائرة تنفيذ النبطية واتخاذ محل اقامة
لــه ضـمــن نـطــاقـهــا واال عــد قلمها مقامًا
ً
مختارًا له ما لم يكن ممثال بمحام ،وعليه
االطـ ــاع عـلــى ق ـيــود الـصـحـيـفــة العينية
لـلـعـقــار امل ـط ــروح ودف ــع الـثـمــن والــرســوم
ض ـم ــن امل ـه ـل ــة ال ـق ــان ــون ـي ــة ت ـح ــت طــائ ـلــة
متابعة التنفيذ على عهدته.
رئيس القلم
حسن أيوب
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي احمد مزهر
املعاملة التنفيذية 2014/89
طالب التنفيذ :بنك لبنان واملهجر ش.م.ل.
املنفذ عليه :علي حسن قبيسي ـ ـ تول

السند التنفيذي :القرار رقم /1425ل.ق/
 2013ال ـ ـصـ ــادر ع ــن ال ـل ـج ـنــة الـقـضــائـيــة
الناظرة في الخالفات الناشئة عن تطبيق
قـ ــوانـ ــن االس ـ ـكـ ــان تـ ــاريـ ــخ 2013/12/3
والقاضي بالزام املنفذ عليه بدفع بمبلغ
مليون ل.ل.
وبيع القسم /584/ 6تــول باملزاد العلني
على مسؤوليته وحسابه
املعامالت :تاريخ التنفيذ2014/2/22 :
تاريخ تبليغ االنذار2014/12/14 :
تاريخ قــرار الحجز 2015/1/29 :وتاريخ
تسجيله في السجل العقاري2015/2/3 :
تاريخ محضر وصف العقار2015/9/18 :
وتاريخ تسجيله2015/10/10 :
الـعـقــار املــوصــوف 2400 :سهمًا القسم 6
 584/تول عبارة عن شقة سكنية مؤلفة
من  4غرف ومطبخ وحمامني ومدخل و3
شرفات،
مساحتها 95 :م2
التخمني 60.000 :د.أ.
الطرح بعد التخفيض28737 :د.أ.
الرسوم املتوجبة :رسم الفراغ والداللة
مكان املزايدة وتاريخها :نهار الخميس
ال ــواق ــع فـيــه  2017/11/9ال ـســاعــة 11:00
ظـهـرًا ام ــام رئـيــس دائ ــرة تنفيذ النبطية
تطرح هــذه الــدائــرة للبيع باملزاد العلني
ال ـع ـقــار امل ــوص ــوف اع ـ ــاه ،فـعـلــى الــراغــب
بالشراء ايداع بدل الطرح في قلم الدائرة
بموجب شيك مصرفي منظم المر رئيس
دائرة تنفيذ النبطية واتخاذ محل اقامة
لــه ضـمــن نـطــاقـهــا واال عــد قلمها مقامًا
ً
مختارًا له ما لم يكن ممثال بمحام ،وعليه
االطـ ــاع عـلــى ق ـيــود الـصـحـيـفــة العينية
لـلـعـقــار امل ـط ــروح ودف ــع الـثـمــن والــرســوم
ض ـم ــن امل ـه ـل ــة ال ـق ــان ــون ـي ــة ت ـح ــت طــائ ـلــة
متابعة التنفيذ على عهدته.
رئيس القلم
حسن أيوب
إعالن قضائي
تدعو محكمة اإليجارات في صيدا غرفة
الــرئـيـســة جهينه دكـ ــروب املــدعــى عليها
خـ ـل ــود أب ـ ــو حـ ـم ــود ل ـل ـح ـض ــور ال ـ ــى قـلــم
املحكمة السـتــام نسخة عــن استحضار
الـ ــدعـ ــوى  2017/247املـ ـق ــدم ــة ب ـت ــاري ــخ
 2016/10/17م ــن امل ــدع ــي مـحـمــد أحـمــد
الــزيــن بـمــوضــوع مطالبة بمبالغ مالية
قيمة خمسة االف دوالر أميركي والجواب
خالل فترة خمسة عشر يومًا تلي النشر
واال ي ـص ــار الـ ــى اب ــاغ ــك ك ــاف ــة ال ــدع ــوى
ب ــواس ـط ــة ال ـل ـصــق ع ـلــى ل ــوح ــة اع ــان ــات
املحكمة باستثناء الحكم النهائي.
رئيس القلم
حسني حمود
إعالن
صادر عن القاضي العقاري االضافي في
النبطية
ب ـت ــاري ــخ  2017/7/27ت ـق ــدم املـسـتــدعــي
ب ـشــارة ال ـيــاس ب ـشــارة بــاسـتــدعــاء سجل
بـ ــالـ ــرقـ ــم  2017/145ط ـ ـلـ ــب ب ـم ــوج ـب ــه
تصحيح اس ــم مــالـكــي الـعـقــار رق ــم /597
إبــل السقي على محضر تحديد العقار
املذكور املدون خطأ أثناء أعمال التحديد
والتحرير واعتباره ورثة سعيد جرجس
ً
بـ ـش ــارة بـ ـ ــدال م ــن ورثـ ـ ــة س ـع ـيــد م ـخــايــل
ب ـش ــارة فـمــن لــديــه اع ـت ــراض أو مصلحة
الـتـقــدم بــاعـتــراضــه فــي القلم خــال مهلة
عشرة أيام من تاريخ النشر.
رئيس القلم
علي إبراهيم
إعالن
وثـيـقــة تـبـلـيــغ حـكــم صـ ــادر ع ــن الـقــاضــي

امل ـن ـفــرد ال ـت ـج ــاري ف ــي ب ـي ــروت الــرئـيـســة
م ــري ــان ــا ع ـنــانــي رق ــم ال ـح ـكــم 2016/142
رق ــم ال ــدع ــوى  2016/29طــال ـبــة التبليغ
املــدعـيــة شــركــة  Betomixش.م.م .وكيلها
امل ـ ـحـ ــامـ ــي شـ ـيـ ـب ــان ال ـ ـ ـخـ ـ ــوري املـ ـطـ ـل ــوب
ابالغها شركة هاني مــراد غــروب ش.م.ل.
ّ
املـجـهــولــة امل ـق ــام الـحـكــم امل ـط ـلــوب تبلغه
ً
صــدر بتاريخ  2016/12/21وقضى أوال
بــالــزام املــدعــى عليها بــان تدفع للمدعية
مبلغ /18.183/د.أ .أو ما يعادله بالليرة
اللبنانية بـتــاريــخ الــدفــع مــع فــائــدة هــذا
املـبـلــغ مـحـســوبــة عـلــى امل ـع ــدل الـقــانــونــي
مـنــذ ت ــاري ــخ  2016/2/11ول ـغــايــة الــدفــع
الفعلي ،ثانيًا برد ما زاد أو خالف ثالثًا
بـتـضـمــن امل ــدع ــى عـلـيـهــا جـمـيــع نـفـقــات
امل ـحــاك ـمــة حـكـمــا ص ــدر وأف ـه ــم عـلـنــا في
بيروت بتاريخ  2016/12/21تسري املهل
القانونية من تاريخ النشر واللصق سندًا
للمواد  /408/و /630/أ.م.م .ومــا يليها
(مهلة االستئناف ثالثون يومًا).
رئيس القلم ديب بوعبدو
إعالن
صادر عن دائرة تنفيذ صور
غرفة القاضي عبد القادر النقوزي
باملعاملة التنفيذية رقم 2017/203
املنفذة :حنان علي حرب  /الحلوسية.
املنفذ عليه :فادي ياسني العبس  /سوري
الجنسية /الحلوسية.
ب ـتــاريــخ  2017/10/2ت ـقــرر اب ــاغ املنفذ
عـ ـلـ ـي ــه ف ـ ـ ـ ــادي يـ ــاسـ ــن الـ ـعـ ـب ــس س ـ ــوري
الجنسية ومقيم في الحلوسية ومجهول
مـحــل االق ــام ــة حــالـيــا ب ــوج ــوب الـحـضــور
الى قلم دائــرة تنفيذ صور لتبلغ االنــذار
التنفيذي واملستندات املرفقة باملعاملة
الـتـنـفـيــذيــة رق ــم  2017/203مــوضــوعـهــا
تنفيذ حكم طالق واال اعتبر كل تبليغ لك
ضمن قلم الدائرة قانونيًا.
رئيس القلم
أسيل برجي
إعالن
صادر عن دائرة تنفيذ صور
غرفة القاضي عبد القادر النقوزي
باملعاملة التنفيذية رقم 2017/140
امل ـن ـف ــذي ــن :ش ــوق ــي وع ـل ــي س ـم ـيــر ص ـبــرا
وكيلهما املحامي هيثم الزين.
املنفذ عليه :وليم قاسم بلحص /صور ـ
الحوش.
ب ـتــاريــخ  2017/10/4ت ـقــرر اب ــاغ املنفذ
عليه وليم قاسم بلحص مقيم في صور
ـ ـ الـحــوش ومجهول محل االقــامــة حاليًا
بــوجــوب الـحـضــور الــى قلم دائ ــرة تنفيذ
صور لتبلغ االنذار التنفيذي واملستندات
امل ـ ــرفـ ـ ـق ـ ــة ب ــاملـ ـع ــامـ ـل ــة الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي ــة رقـ ــم
 2017/140موضوعها تنفيذ حكم صادر
ع ــن ال ـق ــاض ــي امل ـن ـف ــرد امل ــدن ــي ف ــي صــور
الناظر في قضايا االيـجــارات واال اعتبر
كل تبليغ لك ضمن قلم الدائرة قانونيًا.
رئيس القلم
أسيل برجي
إعالن
صــادر عــن الغرفة االبتدائية الثانية في
الشمال
بالدعوى رقم 2015/714
م ــوج ــه الـ ــى امل ـس ـت ــدع ــى ض ــده ــا :جــولـيــا
انطونيوس سليمان شـلـهــوب ،مــن بلدة
ً
دوما اصال ومجهولة محل االقامة حاليًا.
تدعوك هذه املحكمة الستالم االستدعاء
ومــرفـقــاتــه امل ــرف ــوع ض ــدك مــن املستدعي
ج ــورج ديــب بــوابــراهـيــم بوكالة املحامي
بطرس نصر الله ،بدعوى ازالــة الشيوع
امل ـق ــام ــة ع ـلــى ال ـع ـق ــار رقـ ــم  2549منطقة

دوما العقارية ،وذلك خالل مهلة عشرين
يومًا من تاريخ نشر هذا االعالن واتخاذ
مقامًا لكم يقع ضمن نطاق هذه املحكمة
وابــداء مالحظاتك الخطية على الدعوى
خالل مهلة خمسة عشر يومًا من تاريخ
التبليغ ،واال يعتبر كــل تبليغ لــك لصقًا
عـلــى ب ــاب املحكمة صحيحًا ،باستثناء
الحكم النهائي.
رئيس القلم
ميرنا الحصري

◄ خرج ولم يعد ►
غادرت العاملة االثيوبية
Hana Tiruye Tesfaye
م ــن ع ـنــد م ـخــدوم ـهــا ،ال ــرج ــاء ممن
ي ـعــرف عـنـهــا شـيـئــا االت ـص ــال على
الرقم 03/963673
غادرت العاملة اإلثيوبية
Meseret Elyas Mamto
م ــن عـنــد م ـخــدوم ـهــا ,ال ــرج ــاء ممن
يعرف عنها شيئا
اإلتصال على الرقم 70/996862
غادرت العاملة اإلثيوبية
Sebyfez Musema
م ــن عـنــد م ـخــدوم ـهــا ,ال ــرج ــاء ممن
يعرف عنها شيئا
اإلتصال على الرقم 70/459802
غادرت العاملة اإلثيوبية
Mihret Zerihum
م ــن عـنــد م ـخــدوم ـهــا ,ال ــرج ــاء ممن
يعرف عنها شيئا
اإلتصال على الرقم 71/790231
غادر العامل البنغالدشي
ALI CHAWKET
من مكان عمله لدى مؤسسة بصل
لـ ـلـ ـمـ ـق ــاوالت وال ـ ـت ـ ـع ـ ـهـ ــدات ي ــرج ــى
مـمــن يـعــرفــه االت ـص ــال عـلــى الــرقــم:
03/767505
غادرت العاملة االثيوبية
Tiblet yewendwesen seyfu
م ــن ع ـنــد م ـخــدوم ـهــا ،ال ــرج ــاء ممن
ي ـعــرف عـنـهــا شـيـئــا االت ـص ــال على
الرقم 71/323789

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

Tender Advertisement

Tender Reference: CWL/LVH/1017/2263
Concern Worldwide Lebanon, intends to purchase IT and allied equipment and invites
bids from registered professional firms and companies in Lebanon.
The tender dossiers are available in hard copy from Concern Worldwide, HDYS
Building (Opposite Abdel Karim Rifai Petrol Station), Halba, Akkar or request via
email to lebanon.sd@concern.net or by downloading the tender pack from
http://daleel-madani.org Tender documents should be collected by interested bidders
before 13/10/2017, 1000 Hrs at the latest.
Tender bids should be received at the Concern Lebanon Office on or before
13/10/2017 at 11:30 Hrs
Concern retains the right to accept or reject any offer/proposal prior to the award of
contract and to cancel the bidding process and reject all offers at any time.
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تصفيات مونديال 2018

فرنسا لم تنسَ كوستادينوف
تلعب فرنسا الليلة مع بلغاريا في
تصفيات مونديال روسيا .2018
موقعة تعيد إلى الذاكرة الكثير من
الذكريات السيئة ،لكنها بال شك كانت
درسًا أوصل مدرب فرنسا إلى ما هو
عليه اليوم

تضم تشكيلة ديشان
كم من المواهب
أكبر ٍّ
في تاريخ فرنسا (فراك
فيف  -أ ف ب)

شربل كريّم
منذ تلك الليلة املأسوية التي ُصدمت
فيها فرنسا بهدف املهاجم البلغاري
إم ـي ــل ك ــوس ـت ــادي ـن ــوف ال ـ ــذي حــرمـهــا
ال ـت ــأه ــل إلـ ــى ن ـهــائ ـيــات كـ ــأس ال ـعــالــم
 ،1994كانت ال ــدروس والـ ِـعـ َـبــر كثيرة،
وال ي ــزال املنتخب الفرنسي يستفيد
مـنـهــا حـتــى ال ـي ــوم ،ب ــل ال م ـغ ــاالة في
الـ ـق ــول إن م ــا وصـ ــل إل ـي ــه «ال ــدي ــوك»
فــي أيامنا هــذه يعود سببه إلــى تلك
الصدمة.
املـ ـ ـت ـ ــابـ ـ ـع ـ ــون ع ـ ـ ــن ك ـ ـثـ ــب ل ـل ـم ـن ـت ـخ ــب
الـفــرنـســي مـنــذ منتصف تسعينيات
القرن املــاضــي ،يــرون في كل مواجهة
م ــع ب ـل ـغ ــاري ــا س ـب ـبــا ل ـل ـت ـف ــاؤل ،إذ إن
طـعـنــة كــوس ـتــادي ـنــوف ف ــي تصفيات
 1993غ ـ ّـي ــرت م ـج ــرى ت ــاري ــخ فــرنـســا
كرويًا .فمنذ تلك اللحظة قرر االتحاد
نهج مختلف ،فتخلى
الفرنسي اتباع ٍ
ع ـ ــن امل ـ ـ ـ ــدرب الـ ـ ـ ــذي وصـ ـ ــف ب ــال ـق ــات ــل
ج ـي ــرار ه ــوي ـي ــه ،ووض ـ ــع ف ــي منصب
املـ ــديـ ــر ال ـف ـن ــي مـ ـس ــاع ــده األك ــاديـ ـم ــي

طعنة كوستادينوف
في تصفيات  1993غ ّيرت
مجرى تاريخ فرنسا كرويًا
إيـمـيــه جــاكـيــه .ه ــذا الــرجــل ال ــذي كــان
مــن املـفـتــرض أن يـكــون مــدربــا مؤقتًا
استطاع أن يقنع ّ
القيمني بأن فرنسا
يمكنها النهوض بأسرع من املتوقع
في حال االقتناع بأفكاره التي وجدها
كثيرون متطرفة.
إنهاء
ـى
ـ
ل
إ
كبيرة
ـرأة
ـ
جاكيه ذهــب بـج
ّ
عهد ذاك «الجيل الفاشل» الــذي بخر
ح ـل ــم امل ــون ــدي ــال األمـ ـي ــرك ــي ،فــاخـتــف
سريعًا من التشكيلة الفرنسية نجوم
مـثــل إيــريــك كــانـتــونــا وداف ـيــد جينوال
وج ــان ب ـيــار ب ــاب ــان ،وح ـضــرت أسـمــاء
لجيل
جديدة رأى فيها املــدرب بــذورًا
ٍ
جديد ،فكان هذا الجيل ذهبيًا ،وخالف
توقعات الكثيرين فــي الــداخــل ،الذين

رأوا أن اإلحـ ــراج سـيـكــون فــي انتظار
م ـن ـت ـخ ـب ـهــم ع ـن ــد اس ـت ـض ــاف ـت ــه ل ـكــأس
ال ـعــالــم  .1998لـكــن زي ــن ال ــدي ــن زي ــدان
ّ
وزمــاءه سطروا ملحمة تاريخية في
النهائي أمام البرازيل ،ودخلوا تاريخ
املجد الكروي.
فـلـسـفــة جــاك ـيــه ك ــانــت بـسـيـطــة ،وهــي

ال ـب ـحــث ع ــن م ــواه ــب ج ــدي ــدة يمكنها
ن ـق ــل الـ ـك ــرة ال ـفــرن ـس ـيــة إلـ ــى مـسـتــوى
جديد ،وهو األمر الذي حدث بالفعل،
إذ اجتاحت هذه املواهب أبرز األندية
األوروب ـيــة ،وفــرضــت نفسها بــن أكبر
نجوم العالم ،لتصبح فرنسا مدرسة
ومــرجـعــا فــي عملية الـبـنــاء وتحقيق

األلقاب الكبيرة.
ال ـفــرن ـس ـيــون ك ــان ــوا ي ـع ـل ـمــون أن ــه مع
رحـ ـ ـي ـ ــل جـ ــاك ـ ـيـ ــه س ـت ـت ـغ ـي ــر األمـ ـ ـ ـ ــور،
وخصوصًا أنه لم يلجأ أحد إلى إطالق
عملية بناء مشابهة لجيل يرث أبطال
العالم وأوروبا ،فكان الخروج املخزي
من مونديال  ،2002وهي املسألة التي

أيقظت الفرنسيني مجددًا من ُسباتهم،
فشرعوا في دعم كل األندية التي تهتم
ّ
بأكاديمياتها ،ليطل حاليًا جيل من
َ
منتخب فرنسا
املواهب التي ال يمكن
استيعابها كلها لكثرتها.
ُ
ومع هذا الجيل ،ت َع ّد فرنسا مرشحة
ل ـل ـفــوز بــال ـل ـقــب ال ـع ــامل ــي ف ــي الـصـيــف
امل ـق ـبــل ،ف ــا ي ـب ــدو أن امل ـ ــدرب ديــديـيــه
ديشان يتأثر بغياب أي العب ،إذ لديه
أك ـث ــر م ــن بــدي ـلــن ل ـكــل م ــرك ــز .واأله ــم
أن ق ـ ــراءة الـتـشـكـيـلــة ال ـحــال ـيــة تسقط
ذاك الـهــوس ال ــذي ســاد فــي الصحافة
الفرنسية لسنوات طويلة ،التي بحثت
ع ــن زي ـ ـ ــدان ج ــدي ــد أو ع ــن ن ـج ـ ٍـم عـلــى
ص ــورة أول ـئــك ال ـن ـجــوم الــذيــن جعلوا
الـبــاد تحلم دائـمــا بالذهب وال شيء
سواه.
فـ ــي م ـن ـت ـخــب ف ــرن ـس ــا ال ـ ـيـ ــوم مـ ــن هــو
على شاكلة الـحــارس فابيان بارتيز،
أي امل ـت ــأل ــق ه ــوغ ــو لـ ــوريـ ــس .وه ـن ــاك
مدافعون ال يقلون شأنًا عن مارسيل
دوس ــاي ــي ول ـ ــوران بـ ــان ،مـثــل رافــايــل
ف ـ ــاران وص ــام ــوي ــل أوم ـت ـي ـتــي .وكــذلــك
العـ ـ ــب وسـ ـ ــط ي ـش ـب ــه ب ــات ــري ــك ف ـي ـيــرا
بالقيمة الفنية ،أي بول بوغبا (يغيب
ع ــن م ـب ــاراة الـلـيـلــة بـسـبــب اإلص ــاب ــة)،
وجـ ـن ــاح ــان م ــوه ــوب ــان م ـث ــل ت ـي ـيــري
ه ـنــري وروبـ ـي ــر ب ـيــريــس ،أي كـيـلـيــان
م ـبــابــي وع ـث ـم ــان دي ـم ـب ـي ـلــي (م ـصــاب
أيـ ـض ــا) ،وه ـ ــداف ق ـن ــاص م ـثــل داف ـيــد
تريزيغيه ،أي أنطوان غريزمان...
مـ ــن هـ ـن ــا ،ي ـم ـك ــن اعـ ـتـ ـب ــار أن فــرن ـســا
ستملك التشكيلة األك ـثــر تــوازنــا بني
كـ ــل امل ـن ـت ـخ ـب ــات ال ـ ـتـ ــي س ـت ـص ــل إل ــى
روسـ ـ ـي ـ ــا ف ـ ــي صـ ـي ــف  ،2018إذ ل ـكــل
ّ
نجم أســاســي بديل ال يقل عنه شأنًا.
ٍ
واأله ــم أن الـطــابــع الـشــاب يغلب على
ه ـ ــذه ال ـت ـش ـك ـي ـلــة وس ـ ــط ج ـ ــوع ه ــؤالء
الشبان لتحقيق شيء عظيم ُلبالدهم،
وخ ـصــوصــا أن ال ـهــالــة ال ـتــي أحـيـطــت
ب ـه ــم ف ــي ال ـع ــام ــن األخـ ـي ــري ــن كـبـيــرة
جدًا ،إذ ُوصفت تشكيلة ديشان بأنها
تضم ّ
كمًا من املواهب لم تعرفه فرنسا
ّ
ط ــوال تــاريـخـهــا ،ال ــذي ال ب ــد أن يذكر
كوستادينوف بالخير قبل الشر.

نتائج وبرنامج التصفيات األوروبية
المجموعة الرابعة:

 -6مولدافيا  2من 9

النمسا – صربيا 2-3
غويدو بورغستالر ( )25وماركو
أرنوتوفيتش ( 76و )89للنمسا ،ولوكا
ميليفويفيتش ( )11ونيمانيا ماتيتش
( )83لصربيا.

المجموعة السابعة:

جورجيا  -ويلز 1-0
طوم الورنس (.)49
جمهورية إيرلندا  -مولدافيا 0-2
الترتيب: -1صربيا  18نقطة من  9مباريات
 -2ويلز  17من 9
 -3إيرلندا  16من 9
 -4النمسا  12من 9
 -5جورجيا  5من 9

إسبانيا  -ألبانيا 0-3
رودريغو ( )16وإيسكو ( )24وتياغو
ألكانتارا (.)27
إيطاليا  -مقدونيا 1-1
جيورجيو كييليني ( )40إليطاليا،
وألكسندر ترايكوفسكي ( )77ملقدونيا.
ليشتنشتاين  -إسرائيل 1-0
الترتيب: -1إسبانيا  25نقطة من  9مباريات
(تأهلت)
 -2إيطاليا  20من 9
 -3ألبانيا  13من 9

 -4إسرائيل  12من 9
 -5مقدونيا  8من 9
 -6ليشتنشتاين  0من 9
المجموعة التاسعة:
تركيا  -أيسلندا 3-0
يوهان غودموندسون ( )32وبيركير
بياماسون ( )39وكاري أرناسون (.)50
كرواتيا  -فنلندا 1-1
ماريو ماندزوكيتش ( )57لكرواتيا،
وبيري سويري ( )90لفنلندا.
كوسوفو  -أوكرانيا 2-0
الترتيب:
 -1أيسلندا  19نقطة من  9مباريات
 -2كرواتيا  17من 9

 -3أوكرانيا  17من 9
 -4تركيا  14من 9
 -5فنلندا  8من 9
 -6كوسوفو  1من 9
برنامج املباريات
 السبت: املجموعة األولى:السويد  -لوكسمبور ()19,00
بلغاريا  -فرنسا ()21,45
بيالروسيا  -هولندا ()21,45
 املجموعة الثانية:جزر فارو  -التفيا ()19,00
أندروا  -البرتغال ()21,45
سويسرا  -املجر ()21,45
املجموعة الثامنة:
البوسنة والهرسك  -بلجيكا ()19,00

جبل طارق  -إستونيا ()19,00
قبرص  -اليونان ()21,45
 األحد: املجموعة الثالثة:أملانيا – أذربيجان ()21,45
النروج – إيرلندا الشمالية ()21,45
تشيكيا – سان مارينو ()21,45
املجموعة الخامسة:
بولونيا – مونتينيغرو ()19,00
الدنمارك – رومانيا ()19,00
كازاخستان – أرمينيا ()19,00
 املجموعة السادسة:ليتوانيا – إنكلترا ()19,00
سلوفينيا – اسكوتلندا ()19,00
سلوفاكيا – مالطا ()19,00
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تصفيات أميركا الجنوبية

الفورموال 1

تاريخ األرجنتين في خطر
حسن زين الدين

تـكـفــي تـعــابـيــر وج ــه لـيــونـيــل ميسي
بني الخيبة والــوجــوم والــذهــول عند
صافرة نهاية مباراة األرجنتني أمام
الـبـيــرو فــي الـجــولــة قبل األخ ـيــرة من
تصفيات أمـيــركــا الجنوبية املؤهلة
ملــونــديــال روسـيــا  ،2018لتحكي عن
صورة «ألبيسيليستي» وأحواله وما
وص ــل إل ـيــه .كـيــف يـمـكــن أن ال تكون
هــذه التعابير واألرجـنـتــن هــي اآلن،
بكل بساطة ،خــارج مونديال روسيا
بــاح ـتــال ـهــا امل ــرك ــز الـ ـس ــادس ب ـفــارق
األهـ ــداف عــن الـبـيــرو صــاحـبــة املــركــز
الخامس املؤهل للملحق ونقطة عن
كولومبيا الرابعة ومثلها عن تشيلي
الـ ـث ــالـ ـث ــة وثـ ـ ـ ــاث ع ـ ــن األوروغ ـ ـ ـ ـ ـ ــواي
الـ ـث ــانـ ـي ــة ،كـ ــذلـ ــك ف ـ ـ ــإن الـ ـ ـب ـ ــاراغ ـ ــواي
تحاصرها فــي املــركــز السابع بفارق
نقطة.
م ـس ــأل ــة عـ ــدم ت ــأه ــل األرجـ ـنـ ـت ــن إل ــى
املونديال لم تعد مجرد كالم أو ُّ
تخيل،
ً
بــل أضحت واقـعــا قــابــا للتحقق في
ظل واقــع «ألبيسيليستي» ونتائجه
األخـ ـ ـي ـ ــرة ،إذ فـ ـش ــل ف ـ ــي املـ ـب ــاري ــات
ال ـث ــاث األخ ـي ــرة ف ــي تـحـقـيــق ال ـفــوز،
م ـك ـت ـف ـيــا ب ــالـ ـتـ ـع ــادل ،ب ـي ـن ـهــا مــرتــن
متتاليتني على أرضه ،إذ حتى الفوز
فــي الـجــولــة األخ ـيــرة على اإلك ــوادور
على أرض األخيرة التي هزمت فيها
األوروغــواي واملرتفعة  2000متر عن
سطح البحر قد ال يكون كافيًا للتأهل
املباشر ،أما إمكانية التعادل ،وحتى
ال ـخ ـس ــارة ،فـلـيـســت مـسـتـبـعــدة على
اإلطـ ــاق ،إذ للتذكير ف ــإن اإلكـ ــوادور
نـفـسـهــا كــانــت ق ــد هــزمــت األرجـنـتــن
على أرضها ذهابًا .0-2
ل ـي ــس خ ــاف ـي ــا أن وض ـ ــع األرج ـن ـت ــن
م ـنــذ ال ـب ــداي ــة غ ـيــر طـبـيـعــي ف ــي هــذه
التصفيات ،وهذا ما انكشف تحديدًا
فــي الخسارة القاسية أمــام البرازيل
بـ ـث ــاثـ ـي ــة نـ ـظـ ـيـ ـف ــة ع ـ ـنـ ــدمـ ــا ت ــاع ــب
نيمار ورفــاقــه ب ـ «راقـصــي التانغو»،
ل ـك ــن ال أح ـ ــد ك ـ ــان ي ـت ــوق ــع أن تـصــل
األرجـنـتــن إلــى مــا وصـلــت إلـيــه اآلن.
تـ ــاريـ ــخ األرج ـ ـن ـ ـتـ ــن وصـ ـيـ ـف ــة بـطـلــة
العالم والبطلة مرتني وحاملة الرقم
القياسي في «كوبا أميركا» لم يترك
ً
مـ ـج ــاال ل ـك ـث ـيــريــن ألن ي ـت ـص ــوروا أن
ّ
«ألبيسيليستي» سيكون معلقًا بني
الـحـيــاة وامل ــوت فــي مـبــاراتــه األخـيــرة
في التصفيات.
صادم بكل ما للكلمة من معنى ما هو

حاصل مع األرجنتني .منذ الخسارة
أم ــام ال ـبــرازيــل ،ج ـ ّـرب األرجنتينيون
ك ــل شـ ـ ــيء :أقـ ــالـ ــوا امل ـ ـ ــدرب إدغ ـ ـ ــاردو
بـ ــاوت ـ ـسـ ــا ،وأتـ ـ ـ ـ ــوا بـ ــاسـ ــم ك ـب ـي ــر هــو
خ ــورخ ــي س ــام ـب ــاول ــي م ـك ــان ــه .خــرج
عـ ــدد م ــن رم ـ ــوز امل ـن ـت ـخــب الـســابـقــن
وص ـح ــاف ــة الـ ـب ــاد لـ ـيـ ـش ـ ّـدوا م ــن أزر
امل ـ ــدرب وال ــاع ـب ــن .وص ــل األمـ ــر ألن

يقرر االتحاد األرجنتيني لكرة القدم
ل ـع ــب امل ـ ـبـ ــاراة األخ ـ ـيـ ــرة ع ـل ــى مـلـعــب
«بونبونيرا» الشهير ،ملا له من أجواء
خــاصــة وتحفيزية لــاعـبــن ،لكن كل
هذا لم ينفع ...وبقي ميسي وحيدًا.
ن ـ ـعـ ــم مـ ـيـ ـس ــي وحـ ـ ـي ـ ــد فـ ـ ــي كـ ـ ــل هـ ــذه
امل ـع ـم ـعــة« .ل ـي ــو» يـفـعــل ك ــل م ــا يجب
عليه فعله النتشال بالده من الغرق،

تشيلي تُحيي آمالها
أنعشت تشيلي آمالها بالتأهل بفوزها على ضيفتها اإلكوادور  ،1-2سجلها
إدواردو فارغاس ( )22وأليكسيس سانشيز ( )86لتشيلي ،وأليكس إيبارا
( )82لإلكوادور.
وفشلت األوروغواي صاحبة املركز الثاني في حسم بطاقة التأهل بتعادلها
خارج ملعبها مع فنزويال .0-0
كذلك أهدرت كولومبيا فرصة االقتراب من النهائيات ،بعد أن ّفرطت بالفوز
على ضيفتها الباراغواي ،وسقطت أمامها بسيناريو «هتشكوكي» ،2-1
سجلها راداميل فالكاو ( )79لكولومبيا ،وأوسكار كاردوزو ( )89وأنطونيو
سانابريا ( )90للباراغواي.
وفي مباراة هامشية في الباز على علو أكثر من  3آالف متر عن سطح
البحر ،عاد املنتخب البرازيلي املتأهل بالتعادل السلبي مع بوليفيا ،في
مباراة أضاع فيها أبطال العالم خمس مرات أهدافًا بالجملة ،وتحديدًا من
قبل نجمهم نيمار.

صراع فيتيل وهاميلتون
في اليابان يبدأ من التجارب
لـكـنــه ال يـلـقــى ال ـت ـجــاوب م ــن الـبـقـيــة.
كــل ثقل األرجـنـتــن ملقى على كتفي
نجم برشلونة ،فيما البقية الباقية
مجرد كومبارس ال ّ
يقدمون املطلبون
منهم كالعبني يرتدون القميص الذي
ارتداه دييغو أرماندو مارادونا.
ل ـكــن س ــام ـب ــاول ــي ،ال ـ ــذي راه ـ ــن عليه
األرج ـن ـت ـي ـن ـي ــون ك ـث ـي ـرًا إليـ ـج ــاد حــل
ل ـه ــذه امل ـع ـض ـل ــة ،ارتـ ـك ــب أخ ـ ـطـ ـ ً
ـاء فــي
توقيت قاتل ،إذ من غير املعقول في
هــذه املرحلة الدقيقة عــدم استدعائه
غــونــزالــو هـيـغــوايــن وإبـ ـق ــاؤه بــاولــو
ديباال وماورو إيكاردي طوال املباراة
أم ـ ــام ال ـب ـي ــرو ع ـلــى م ـق ـعــد االح ـت ـيــاط
واع ـت ـم ــاده ع ـلــى أل ـي ـخــانــدرو غــومـيــز
العـ ـ ــب أتـ ــاالن ـ ـتـ ــا اإلي ـ ـطـ ــالـ ــي وداريـ ـ ـ ــو
ب ـي ـن ـيــدي ـتــو الع ـ ــب ب ــوك ــا ج ــون ـي ــورز
امل ـف ـت ـقـ َـديــن ل ـل ـخ ـبــرة واالن ـس ـج ــام مع
التشكيلة ،إذ إن رصيدهما ال يحوي
سوى مباراة دولية واحدة فقط!
األرجـنـتــن فــي خطر حقيقي اآلن .ال
شك في أن األرجنتينيني سيعيشون
رعبًا وقلقًا لم يألفوه ولم يتصوروه
ح ـتــى م ــوع ــد امل ـ ـبـ ــاراة األخـ ـي ــرة فجر
األرب ـ ـع ـ ــاء .ال مـ ـن ــاص م ــن ان ـت ـفــاضــة
ك ـ ـبـ ــرى أمـ ـ ـ ــام اإلك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوادور ،وإال ف ــإن
الكارثة ستكون ّ
مدوية ،وإال فسيكون
املـ ــونـ ــديـ ــال م ـظ ـل ـم ــا بـ ـغـ ـي ــاب شـمــس
األرجنتني.

يفعل ميسي كل ما هو مطلوب منه إلنقاذ األرجنتين (أ ف ب)

سيطر األملاني سيباستيان فيتيل ،سائق
فيراري ،والبريطاني لويس هاميلتون،
سائق مرسيدس ،على جولتي التجارب
الحرة لجائزة اليابان الكبرى ،املرحلة
السادسة عشرة من بطولة العالم لسباقات
سيارات الفورموال  ،1التي تستضيفها
حلبة سوزوكا.
ً
وأنهى فيتيل الجولة األولى مسجال
 1,29,166دقيقة بفارق ضئيل بلغ 0,211
ثانية عن هامليتون الذي كان األسرع قبل
توقف التجارب لبعض الوقت بسبب حادث
تعرض له سائق تورو روسو اإلسباني
كارلوس ساينز جونيور.
وجاء سائق ريد ُبل األوسترالي دانيال
ريكياردو في املركز الثالث بفارق 0,375
ث عن فيتيل ،فيما حل زميل األخير
الفنلندي كيمي رايكونن رابعًا أمام سائق
مرسيدس مواطنه فالتيري بوتاس.
وفي الجولة الثانية سجل هاميلتون
 1,48,719دقيقة متقدمًا بفارق 0,799
ثانية عن الفرنسي إيستيبان أوكون سائق
فورس إينديا و 2,626ث عن زميل األخير
املكسيكي سيرجيو بيريز ،فيما تراجع
فيتيل إلى املركز العاشر.
وتقام التجارب الرسمية للسباق اليوم
الساعة  9.00صباحًا بتوقيت بيروت،
والسباق غدًا الساعة  8.00صباحًا.

اخبار رياضية

لبنان في االتحاد اآلسيوي للصحافة

سوق االنتقاالت

هاينكس يُعطي الضوء األخضر لبايرن

سيبقى إينييستا مع برشلونة حتى اعتزاله (أ ف ب)
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واف ـ ـ ــق يـ ـ ــوب ه ــاي ـن ـك ــس ع ـل ــى الـ ـع ــودة
لتدريب بــايــرن ميونيخ األملــانــي حتى
نـهــايــة املــوســم خـلـفــا لــإيـطــالــي كــارلــو
أنشيلوتي املقال من منصبه األسبوع
امل ـ ــاض ـ ــي ،ب ـح ـس ــب مـ ــا أع ـ ـلـ ــن ال ـ ـنـ ــادي
ال ـبــافــاري .وأورد بــايــرن فــي بـيــان عبر
موقعه اإللكتروني« :إدارة نادي بايرن
ميونيخ ويوب هاينكس توصال اليوم
(أم ــس) إلــى اتـفــاق على الـتـعــاون حتى
 30ح ــزي ــران  ،»2018مــؤك ـدًا أن امل ــدرب
املخضرم ( 72عامًا) «سيتولى مهماته
اعتبارًا من االثنني».
وق ــال هاينكس املـقــرب ج ـدًا مــن رئيس
الـنــادي أولــي هونيس ،في تصريحات
ملـجـلــة «ك ـي ـكــر» االمل ــان ـي ــة« :هـ ــذه ليست
عـ ـ ــودة (عـ ـ ــن االع ـ ـ ـتـ ـ ــزال) .إنـ ـه ــا خــدمــة
لـصــديــق وأق ــوم بـهــا فـقــط ألنـنــي مدين
كثيرًا لـبــايــرن» ،وأض ــاف« :ل ـ ّ
ـدي شعور
جيد جدًا ،ويمكننا البدء فورًا».
وق ــال الرئيس التنفيذي للنادي كــارل
 هاينتس رومينيغيه« :هـنــاك عالقةثقة قوية بني يوب هاينكس وبايرن»،

مضيفًا« :فــي هــذه اللحظة ،هــو املــدرب
املثالي لبايرن».
ورأى امل ــدي ــر ال ــري ــاض ــي ح ـســن صــالــح
حميدزيتش أن «يوب هاينكس أستاذ
ف ــي إدارة ال ــاع ـب ــن وال ـت ـك ـت ـيــك .نحن
مقتنعون تمامًا بأنه الشخص املناسب
ف ــي ال ــوق ــت ال ـح ــال ــي مل ـس ــاع ــدة الـفــريــق
على استعادة طريق النجاح وتحقيق
أهدافنا».
وعلى صعيد الالعبني ،أعلن برشلونة
اإلسباني توصله إلى اتفاق مع قائده
أندريس إينييستا لتمديد عقده «مدى
الحياة» ،ما سيبقي الالعب البالغ 33
عــامــا ،فــي صـفــوف ال ـنــادي الكاتالوني
حتى اعتزاله.
وكـ ـ ــان ال ـع ـق ــد ال ـس ــاب ــق ي ــرب ــط ال ــاع ــب
بــالـنــادي ال ــذي نـشــأ فــي صـفــوفــه حتى
حـ ــزيـ ــران  .2018وق ـ ــال إيـنـيـيـسـتــا في
مــؤتـمــر صـحــافــي« :س ــأك ــون هـنــا طاملا
يمكن جـســدي وذهـنــي ذل ــكّ .نيتي هي
البقاء ألطول فترة ممكنة ،لكنني ال أريد
البقاء ملجرد البقاء».

فاز الزميل إبراهيم الدسوقي بعضوية املكتب
اآلسيوي للصحافة الرياضية
التنفيذي لالتحاد
في االنتخابات التي ُأ َ
جريت أمس في العاصمة
الباكستانية إسالم أباد بحضور  25دولة في
الكونغرس الـ  20لالتحاد القاري ،الذي شهد
انتخاب الكويتي سطام الساهلي رئيسًا له.
وكانت الجمعية العمومية قد ّ
كرمت الرئيس
الفخري لجمعية الصحافيني الرياضيني يوسف
برجاوي ،وأطلقت عليه لقب عميد الصحافيني
الرياضيني اآلسيويني ،وأشادت وزيرة اإلعالم
الباكستانية مريم أورانجيب بجهود البرجاوي
في تأسيس االتحاد اآلسيوي عام 1978
وسلمته درعًا تكريمية.

إدارة جديدة للشبيبة البوشرية

ُ
انتخبت لجنة إدارية جديدة لنادي الشبيبة
البوشرية برئاسة وليد شحادة القاصوف
ُلوالية تنتهي في  17أيلول  2019بعد انتخابات
أجريت في ّ
مقر النادي ،إذ عقد الفائزون
بالتزكية جلسة توزيع املناصب ،وجاءت كاآلتي:
وليد القاصوف (رئيسًا) ،جان باخوس (نائبًا
للرئيس) ،جان بربر أبو جودة (أمينًا للسر)،
إيلي باخوس (أمينًا للصندوق) ،رفيق عريبي
(محاسبًا) ،باسكال فارس وروي القاصوف
وجو شهوان وأنطوان كيروز وطوني حنكش
ودونالد راضي وإيليو عون ويوسف الخويري
ً
(أعضاء).
وروك حكيم وأنطوني عبد املسيح

ميني فوتبول لبنان في المونديال

يخوض منتخب لبنان للميني فوتبول
أولى مبارياته في كأس العالم الثانية التي
تستضيفها نابل التونسية ،وذلك أمام منتخب
ليبيا غدًا الساعة  17.30بتوقيت بيروت.
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تاريخ

«مهنة» تعكس التحوالت السياسية
واالقتصادية واالجتماعية التي مرّت بها المنطقة

غيري اليزر موثقًا صناعــ
نادرًا ما تقارب الدراسات السوسيولوجية المرتبطة بمجتمعات شرق المتوسط وجنوبه ،موضوع
الدعارة ،مع أنّ الجنس يعد من أقوى المؤثرات في السلوك البشري .من هنا تأتي أهمية كتاب «البغاء
في عالم البحر المتوسط القديم  -اقتصاد الجنس في الشرق األوسط القديم والوسيط» (IB taurus
ـ ـ  .)2017نظرًا إلى ندرة المواد والمعلومات المتوافرة ،لجأ المؤلف إلى مالحظات متناثرة في أعمال
زياد منى
كثيرة من شعر ،وأدب ،ورحالت ،وكتب في التاريخ والطب والجغرافيا والتجارة
يتعامل «البغاء في عالم البحر املتوسط القديم
 اق ـت ـصــاد ال ـج ـنــس ف ــي ال ـش ــرق األوس ـ ــط الـقــديــموال ــوس ـي ــط» (IB taurusـ ـ ـ ـ ـ  )2017م ــع م ــادة ن ــادرًا
م ــا ت ـت ـعــرض ل ـهــا ال ـ ــدراس ـ ــات ال ـســوس ـيــولــوج ـيــة
املــرتـبـطــة بمجتمعات ش ــرق املـتــوســط وجـنــوبــه،
ّ
مع أن الجنس يعد من أقوى املؤثرات في السلوك
البشري.
م ــؤلـ ـف ــه غـ ـي ــري الي ـ ـ ـ ــزر ،الـ ـح ــاص ــل عـ ـل ــى شـ ـه ــادة
الدكتوراه في تاريخ الشرق األوسط من «جامعة
بنسلفانيا» وأصــدرت مؤلفات عديدة عن تاريخ
اإلقليم ،يقول إن ّهــدف املؤلف تأسيس إطــار عام
لألبحاث املستقبلية واإلجابة عن بعض األسئلة
ّ
األساس ،وكذلك الحث على طرح أسئلة أخرى.
مــوضــوعــا املــؤلــف الــرئـيـســان هـمــا :االسـتـمــراريــة
املــدهـشــة فــي مسألة مـمــارســة الـبـغــاء فــي املرحلة
االن ـت ـق ــال ـي ــة مـ ــن ال ـح ـك ــم امل ـس ـي ـح ــي إل ـ ــى ال ـح ـكــم
اإلس ــام ــي .أم ــا الـثــانــي ،فـهــو ض ــرورة الـنـظــر إلــى
ً
ال ـب ـغــاء ك ــون ــه مــؤس ـســة خــدم ـيــة ات ـخ ــذت أش ـك ــاال
مختلفة في أزمنة متفاوتة وأمكنة مختلفة ،ضمن
حدود موضوع املؤلف.
م ــن ه ــذا امل ـن ـط ـلــق ،ف ــإن ال ـكــاتــب ال يـقـبــل تـعــريــف
البغاء أو شرحه على أنــه «أقــدم مهنة في تاريخ
البشرية» .هذا ،برأيه ،ادعاء عتيق مبسط يعكس
جهل مــن يتبناه ،أو أنــه «أس ــوأ أشـكــال استغالل
امل ــرأة فــي العصور الــوسـطــى» ،وهــو ادع ــاء ِفكري
قائم على أفكار مسبقة ،وكالهما رأيــان ساكنان
يعكسان نظرة ذات بعد أحادي.
تعامل الكاتب مع املادة من منظور تاريخي ،فقسم
املــؤلــف إلــى الفصول اآلتـيــة« :بــائـعــات الـهــوى في
شــرق املتوسط فــي العصور القديمة»« ،بائعات
الهوى في جزيرة العرب في العصور الوسيطة»،
«بائعات الهوى في مصر في العصور الوسيطة»،
«ب ــائ ـع ــات ال ـه ــوى ف ــي ب ــاد ال ـش ــام ف ــي الـعـصــور
الــوسـيـطــة»« ،بــائ ـعــات ال ـهــوى فــي األن ــاض ــول في
العصور الوسيطة» .وأنهى الكاتب املؤلف بفصل
اعتراضي يحمل عنوان «البغاء كمحفز للتجارة
مع األقاليم البعيدة».
يـقـ ّـر الـكــاتــب بــوجــود مـعــوقــات أم ــام عمل مماثل،
أولـهــا أن الـحــديــث فــي مــوضــوع الجنس كنشاط
خدمي مشحون باملصطلحات األخالقية ،مالحظًا
أن املصطلح اإلنـكـلـيــزي ،وكــافــة اشـتـقــاقــاتــه ذات
أبعاد أخالقية ،ما يقيد أي بحث موضوعي .هذا
تحديدًا ما دفعه إلى عدم قبول املصطلح السائد
ً
 ،prostitutionفيوظف عبارة  public womanبدال
من منه  .prostituteويقدم تعريفًا للبغاء خاصًا
ّ
بهذا العمل هو «بيع النساء ِخدماتهن الجنسية
للرجال على نحو متواتر وخال من التمييز».
املعوق الرئيس الثاني الذي لفت الكاتب االنتباه
إل ـيــه ،هــو غـيــاب ص ــوت بــائـعــات ال ـهــوى ومعرفة
موقفهن ورأي ـهــن فــي ه ــذه املـهـنــة /الـخــدمــة وفــي
الزبائن ،وال نعرف تجاربهن الشخصية ،إضافة
ّ
إلى أن املراجع التي تتحدث عن املوضوع جاءت
دائمًا بقلم رجال .وفي هذا املقام ،يلفت الكاتب إلى
حقيقة عدم توافر أي أعمال بلسان الرجال الذين
كــانــوا ي ـمــارســون مـهــن تـعــدهــا الـعــامــة «مهينة/
قذرة» ،مثل القصابة والدباغة.
وي ـض ــاف إل ــى ذل ــك ك ـلــه ع ــدم ت ــواف ــر أي مــؤلـفــات
تـعــود إل ــى الـعـصــور مــوضــع الـبـحــث متخصصة
في هذه املادة بما يفرض على الكاتب البحث في
جمل ومــاحـظــات متناثرة فــي أعـمــال كثيرة من
شعر ،وأدب ،ورحــات ،وكتب في التاريخ والطب
والجغرافيا والتجارة وغيرها ،وهو ما قاده إلى
ّ
تفحص املــراجــع األولـيــة وال ــدراس ــات األكاديمية
تفحصًا دقيقًا ،مقدمًا ترجمات دقيقة للنصوص
ّ
ذات العالقة ،ومثريًا املؤلف
بمصورات عديدة.
عثر الكاتب في كتابات اإلخباريني على إشارات،

أكثرها غير مباشر ،إلى ارتباط ممارسة البغاء
وت ــواج ــد بــائ ـعــات ال ـهــوى فــي مــراكــز امل ــدن حيث
يكثر الــرجــال ،أي فــي األس ــواق والـقــوافــل وأمكنة
العبادة والحمامات والسيرك وتجمعات الجند
واملرافئ واألسواق واأللعاب.
يـنـتـقــل ال ـكــاتــب بـعــد ذل ــك إل ــى اس ـت ـعــراض وضــع
ال ـب ـغــاء وب ــائ ـع ــات ال ـه ــوى ف ــي ال ـف ـتــرة الــوسـيـطــة
امل ـ ـتـ ــأخـ ــرة وي ـب ـح ـث ــه ضـ ـم ــن اإلط ـ ـ ـ ــار ال ـس ـي ــاس ــي
واالجتماعي .يركز هذا القسم على دراسة القوانني
والتشريعات الـتــي كــانــت ســائــدة فــي اإلقـلـيــم في
الـعـهــد الـبـيــزنـطــي ،املـكـمــل للعصر الــرومــانــي في
ّ
الشرق ،ليؤكد أن اإلمبراطورتني لم تمنعا البغاء،
بل وضعتا ضوابط قانونية ،أهمها دفع بائعات
الهوى الضرائب .وفي بعض األحيان حصر هذه
الخدمة أو املهنة ـ ـ قل ما شئت ـ في أمكنة محددة
داخل املدن.
بمراجعة الكتابات اليونانية والالتينية القديمة،
ّ
يـتـبــن أن مــدي ـنــة اإلس ـك ـن ــدري ــة ،ال ـت ــي ك ــان ــت من
األه ــم فــي عــالــم ذلــك الــزمــان ،كــانــت مــركـزًا أساسًا
لـلـبـغــاء ،ويـسـتـعــن هـنــا بـكـتــابــات الـخـطـيــب ديــو
خ ــري ـس ــوس ـت ــوم (الـ ـف ــم ال ــذه ـب ــي –  120 40-ت
س) ،الــذي دان توافر بيوت اللهو ( )brothelsفي
مختلف أنحاء مدن اإلمبراطورية ،مشددًا على أن
الدولة الرومانية فرضت ضرائب على املهنة بدءًا

مــن عـهــد كــالـيـغــوال ( 37-41ت س) .كـمــا استعان
املعترف ( 818 - 760ت
بأعمال القديس ثيوفانس
ِ
س) الذي كتب أن أسقف اإلسكندرية ثيوفيلوس،
طلب من اإلمبراطور ثيودوسيوس ( 38-90ت س)
السماح بتطهير معبد سرابيس في اإلسكندرية
وت ـحــوي ـلــه إل ــى ك ـن ـي ـســة ،م ـش ـي ـرًا إل ــى م ـمــارســات
الوثنيني الجنسية فيه .كما تتوافر شهادة أخرى

استمرارية مدهشة في
ممارسة البغاء من الحكم المسيحي
إلى الحكم اإلسالمي

تصوير
جصي على
طاس يعود
إلى العهد
الفاطمي
(من الكتاب)

مــن ورق ــة ب ــردى ،تـعــود إل ــى ال ـقــرن الــرابــع تحوي
خبر مطالبة امــرأة بالتعويض عن مقتل ابنتها
بائعة الهوى لفقدانها دخلها الذي كانت تعطيه
للقواد.
كـمــا يعثر عـلــى إش ــارات تـعــود إل ــى ال ـقــرن الــرابــع
النتشار البغاء في مدينة القدس التي كانت بلدة
محلية ال مدينة ،وقــد ارتبط ذكرها بـ «ممارسة
ّ
الرذائل» .بل إن أحد آباء الكنيسة ،وهو القديس
غريغوريوس النيصي ( 330-395ت س) ،اعترض
على الـحــج إلــى الـقــدس ألن بائعات الـهــوى فيها

سيغوونهم!
ّ
يذكر الكاتب ّ
القراء بأن علماء اآلثــار عثروا على
بـقــايــا ب ـيــوت الـلـهــو ف ــي مــديـنــة بـيـســان الــواقـعــة
حاليًا في فلسطني املحتلة ،والتي كانت في القرن
الـســادس أحــد أهــم املــراكــز العسكرية البيزنطية،
إضافة إلى مثيالتها في املدينتني املرفأ ،قيسارية
وعسقالن .وإلى الشمال من هاتني املدينتني ،عثر
على آث ــار ممارسة البغاء فــي ص ــور ،الـتــي كانت
ً
عاصمة إقليم سورية  -الفينيقية ،وضم كال من
دمـشــق وحـمــص وتــدمــر حيث تتوافر فيها وفي
دورا أوروب ـ ــوس  -الـصــالـحـيــة وف ــي الــرهــا وآمــد
وأنطاكية وغيرها ،شواهد كتابية على حضور
البغاء وبـيــوت اللهو فيها .أمــا عبد الـجـبــار بن
أحمد ( 1025ت س) ،فكتب أن مدن بيزنطة ّ
تعج
بدور اللهو.
ك ـم ــا ي ــذك ــر الـ ـك ــات ــب ب ـح ـق ـي ـقــة أن اإلم ـ ـبـ ــراطـ ــورة
ثيودورا ،زوج اإلمبراطور البيزنطي جسطنيان،
وه ــي قــديـســة ال ـتــوب عــن الـخـطــايــا فــي الكنيسة
األرثذكسية والكاثوليكية وحتى اإلنجيلية ،أي
البروتستاتية ،كانت بائعة هوى.
وثـمــة أدل ــة أخ ــرى فــي أوس ـتــراكــا عـثــر عليها في
جزيرة الفيلة في مصر العليا على موقف الدولة
ً
من البغاء حيث تعاملت معهن تعامال مباشرًا،
وسمحت لهن ببيع خدماتهن الجنسية في مدن
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ـة اللذة على ضفاف المتوسط
وأوق ــات مـحــددة وقــدمــت لهن إي ـصــاالت ضرائب
على الدخل.
مع انتقال بالد الشام ومصر من العهد البيزنطي
إلـ ــى ال ـع ـه ــد اإلسـ ــامـ ــيُ ،ووج ـ ـ ــه ال ـح ـك ــام ال ـج ــدد
بمعضلة كيفية التعامل مع مسألة البغاء .علمًا
ب ــأن ال ـق ـســم األك ـب ــر م ــن س ـك ــان اإلق ـل ـي ـمــن الــذيــن
بقوا مسيحيني لقرون بعد العهد اإلسالمي ،هم
مــن أهــل الــذمــة ،وبالتالي ال يحق للحكام الجدد
التدخل في أمورهم.
اإلخباري الطبري ( 923ت س) ،أشــار إلى البغاء
في جزيرة العرب وأرض الـســواد عندما كتب أن
كسرى أنــوشــروان ( 531-79ت س) أمــر بإحضار
بــائـعــات هــوى مــن ال ـســواد واألهـ ــواز لـعـمــال بناء
قلعة املشقر الذين رفضوا العمل من دون توافر
إناث .أما محمد بن حبيب ( 860ت س) ،فيذكر أن
البغاء والبغايا «ذوات الرايات» كان منتشرًا في
دومة الجندل والطائف في «حارة البغايا» .وقال
إن كثيرًا من اإلماء كن يعشن في بيوت شعر وأن
أسيادهن «كانوا يكرهون فتياتهن على البغاء».
ومــن اإلخباريني اآلخرين الــذي ذكــروا البغاء في
جــزيــرة ال ـعــرب وب ــاد ال ـشــام اب ــن قتيبة (ت 889
ت س) ،والـجـغــرافــي أحـمــد ابــن رسـتــه (ت  912ت
س) ،وصاحب «الفهرست» ابن النديم (ت  995ت
س) ذكــر أن هيثم بــن عــدي الــذي كــان مــن تالمذة
ال ــواق ــدي (ت  922ت س) أل ــف كـتــابــا ع ــن أسـمــاء
بغايا قريش ،واملسعودي (ت  956ت س) .ولعل
زياد ابن أبيه أشهر من أن يعرف.
ّ
وال ي ـس ـت ـث ـنــي املـ ــؤلـ ــف مـ ــن اس ـت ـح ـض ــار «ك ـت ــاب
األغاني» وشهرزاد كدليل على األوضاع املرتبطة
بالبغاء فــي ذلــك الــزمــان .أمــا الــرحــالــة اإلنكليزي
ّ
ت ـشــارلــز دوت ــي (ت  1926ت س) ،فـكـتــب أن ثمة
ممارسات فحش كثيرة في املدينة ،وفــي غيرها
م ــن امل ـ ــدن ال ـت ــي ي ـت ــواج ــد فـيـهــا ج ـيــش عـثـمــانــي،
وم ـن ـه ــا «الـ ــزنـ ــى والـ ـسـ ـك ــر» .واألمـ ـ ـ ــر ذات ـ ــه ذك ــره
الضابط البريطاني اللفتننت كلنل هرلد رتشرد
ّ
باترك كنسن (ت  1959ت س) وقال إن «أهل نجد
كانوا يدعون البغايا للغناء والــرقــص والترفيه
عــن الـ ــزوار فــي حـفــل ال ـخ ـتــان ،ول ــم يـشـعــر أي من
الحضور بالصدمة من ذلك».
ّ
أخ ـي ـرًا ،يــذكــر الـكــاتــب ق ــراءه ب ــأن كـتــب الـتــاريــخ ال
تذكر الحكم في ديار اإلسالم على أي بغي بتهمة
الزنا أو الفاحشة...
ب ــاس ـت ـش ــارة ك ـت ــاب ــات اإلخـ ـب ــاري ــن آنـ ـف ــة ال ــذك ــر،
وغـيــرهــا ،يـصــل الـكــاتــب إلــى اسـتـنـتــاج أن البغاء
لــم يـكــن مـحــرمــا فــي اإلسـ ــام ،وأن املـنــع ك ــان على
القوادة فحسب .بناء على ذلــك ،فثمة تطابق بني
التشريعات البيزنطية واإلســامـيــة بخصوص
هذه املسألة.
اآلن سنركز على ســرد الكاتب أخـبــار البغاء في
إقليمني هما مصر وبالد الشام:

مصر
يوضح الكاتب أن البغاء في مصر انتشر كما في
األمكنة األخرى ،أي حيث يتوافر جمع من الناس
وأغلبهم من الرجال .الجغرافي املقدسي ذكر في
مــؤلـفــه «أح ـســن الـتـقــاسـيــم» أن شـيــوخ الفسطاط
يشربون الخمر ونساءهم ال يمتنعن عن الفجور،
وأن لكل امرأة زوجني .أما الخليفة الفاطمي العزيز
(ت  996ت س) ،فقد حظر على الناس الذهاب إلى
بني وائل على تخوم الفسطاط في عيد الصليب،
ألنه كان مكانًا ملمارسة الفحشاء على نحو غير
مسبوق .الحكيم (ت  1021ت س) ،الذي عرف عنه
مـغــاالتــه فــي األم ــر بــاملـعــروف والـنـهــي عــن املنكر،
أمـ َـر |ـ ـ ضمن أمــور أخــرى ـ ـ بإغالق الحوانيت ،أي
ال ـخ ـمــارات ومـنــع بـيــع الـخـمــر وال ـغــوانــي واآلالت
املوسيقية ومـنــع الـتـعــري فــي الـحـمــامــات ،ومنع
اخ ـتــاط الـنـســاء بــالــرجــال فــي ال ـق ــوارب النهرية،
ال ـت ــي ك ــان ــت املـ ـك ــان امل ـف ـضــل لـلـبـغــي الس ـت ـجــاب
الزبائن ،ومنعهن أيضًا من زيارة أمكنة َ
الح َر َج!
أمــا املــؤرخ الفاطمي عز امللك املسبحي (ت 1030
ت س) فذكر في «أخبار مصر» أن متولي الشرطة
ألقى القبض على رجل وزوجه من املسلمني ،وأمر
بضربهما وعرضهما في شوارع الفسطاط معلنًا
أن ذل ــك ع ـقــاب م ــن ي ـقــود ع ـلــى زوجـ ــه لـلـنـصــارى
واليهود .والــذنــب هنا واضــح وهــو ليس البغاء.
كما يذكر املــؤرخ نفسه أن الشرطة ألقت القبض
على مخنث ال ــذي نــال الـعـقــاب بالتهمة نفسها،

بسبب قــوادت ــه لخمس بـغــايــا فــي بـيـتــه ،لكنه ال
يذكر أي عقاب لبائعات الهوى.
من األمور الجديرة بالذكر أن بائعات الهوى كن
الخاصة بالقوافل ،وكانت
ينشطن فــي الـفـنــادق ُ
ندقية.
الواحدة منهن تعرف بالف ِ
يذكر املقدسي انتشار ما يعرف حاليًا باملواخير
(دور الزنا) في شيراز .أما البيروني (توفي بعد
عام  1050ت س) فكتب أن عضد الدولة بن بويه
(ت  983ت س) فرض ضرائب على البغاء لتمويل
جـيـشــه ،مــا يعني شــرعـنــة الـخــدمــة ومأسستها.
ّ
املقريزي (ت  1442ت س) بدوره يذكر أن السلطان
الـنــاصــر (ت  1315ت س) ألـغــى بعض الضرائب
ومـنـهــا املـفــروضــة عـلــى «ب ـيــوت ال ـفــواحــش» .كما
ي ــذك ــر أن «امل ـ ـن ـ ـكـ ــرات» ك ــان ــت ت ـن ـت ـشــر ع ـل ــى ســد
قنطرة ترعة أبــو املنجا فــي بعض األعـيــاد ،ومن
دون عـقــاب .كما يذكر أن النساء والــرجــال كانوا
يلتقون على ضفاف النيل في الفسطاط ملمارسة
الفحشاء ،لكن السلطان العزيز منع قــادة الجند
من البناء على ضفاف نهر النيل ملنع تحولها إلى
«دور زنا».
اب ــن سـعـيــد امل ـغــربــي (ت  1286ت س ـ ـ ـ صــاحــب
حضرة القاهرة  -القسم
«النجوم الزاهرة في حلي
ُ
ال ـخ ــاص بــال ـقــاهــرة م ــن ك ـت ــاب املـ ـغ ـ ِـرب ف ــي ُحـلــى
املغرب .صنفه ستة من أهل األنــدلــس») فكتب أن
الـحـيــاة فــي الـقــاهــرة /الـفـسـطــاط تميل إلــى مــا ال
يرضى عنه أهــل العلم .أمــا املــؤرخ األندلسي أبو
محمد عبد الله بن إبراهيم الحجاري (ت 1188
ت س) ،فـكـتــب أن ال ـف ـقــراء ال ـع ــراة فــي الـفـسـطــاط،
«ف ــي ظــواهــرهــا ودواخ ـل ـهــا» يـتـبـعــون شهواتهم
ّ
كــأن روحــا سكنتهم ،وهــم تحت تأثير الحشيش
يــرقـصــون عــرايــا فــي ال ـش ــارع ويـقـيـمــون عــاقــات
ّ
مــع الـصـبـيــة ،أي «ال ـل ــواط» .كـمــا يــذكــر أن العامة
م ــن ال ـن ــاس يـحـتـســون املـ ــزر وال ـخ ـمــر ،ومـسـمــوح
للعواهر بالعمل .وفي بعض األحيان ،كان «أهل
الستر» يأتون إلى القناة بني الفسطاط والقاهرة
للتمتع بــاملـنـكــرات وال ـفــواحــش! «وال ينكر فيها
إظهار أواني الخمر وال آالت الطرب ذوات األوتار
وال تبرج النساء العواهر وال غير ذلك مما ينكر
في بالد املغرب».
في العهد األيوبي ،نجم الدين أيوب ،والد صالح
الدين ،سمح لـ «بيوت الفواحش» في اإلسكندرية
بــالـعـمــل م ـقــابــل دف ــع صــاحـبــاتـهــا أو أصـحــابـهــا
ضريبة مـحــددة ل ـ «الــديــوان» ،مــا أدى إلــى ظهور
املناكر .أما تقي الدين عمر ،ابن أخ صالح الدين،
فـكــان يملك الـعــديــد مــن الـحــوانـيــت (بـيــوت املــزر)
ال ـت ــي ك ــان ــت ت ـب ـيــع ال ـج ـعــة (م ـ ـ ــزر) ،وب ــال ـض ــرورة
حضور للبغايا فيها.
فــي العهد اململوكي ،تحول البغاء إلــى مؤسسة
تابعة للدولة على نحو كامل ،إذ يذكر املقريزي
ُ
أن الجباية من البغاء كانت تعطى إقطاعًا ،تمامًا
مثل األراضــي ،وهو ما يؤكده األب الدومنيكاني
ولـيــم طــرابـلــس (ت بـعــد ع ــام  1273ت س) ،لكنه
الح ــظ أن الـظــاهــر بـيـبــرس مـنــع تـعــاطــي الخمور
وال ـب ـغــاء ،وه ــو مــا يـنـتـقــده اب ــن دان ـيــال (ت 1311
ت س) .وبعد سلسلة من الحظر والسماح ،رفع
السلطان الناصر الضرائب عن بيوت الفواحش،
بطريق العرفاء .وثمة ذكر لـ «انتشار الفاحشة»،

أي الــزنــا وال ـب ـغــاء ،فــي اإلس ـك ـنــدريــة والـفـسـطــاط
وعكا ،في برديات الجنيزة.
يقول الكاتب إن املــراجــع تؤكد أن العسكر كانوا
ي ـح ـص ـلــون ع ـل ــى ال ـق ـس ــم األعـ ـظ ــم م ــن ال ـض ــرائ ــب
املـ ـف ــروض ــة ع ـل ــى ال ـب ـغ ــي «بـ ـن ــات الـ ـخـ ـط ــى» ،وأن
ال ـ ـغـ ــوانـ ــي كـ ــن ي ـع ـم ـل ــن أيـ ـض ــا فـ ــي ال ـ ـب ـ ـغـ ــاء ،وأن
الفسطاط كانت مركز البغاء ،وأخـيـرًا أن العبيد
ّ
واإلماء كن يعملن في البغاء في مختلف الخانات
والفنادق التي وجــدت بقرب الجوامع واملــدارس،
على األغلب .فعبد الباسط بن خليل (ت  1514ت
س) والسخاوي (ت  1497ت س) أشارا إلى اثنتني
م ــن «ب ـي ــوت ال ـب ـغــي  -ب ـن ــات ال ـخ ـطــى» ف ــي نـهــايــة
العصر اململوكي إحــداهــا يطلق عليه اســم «ربــع
البريزي» ،وقعت بني سوق الكتب وخان الخليلي
خلف املــدرســة الصالحية .أمــا البيت الثاني من
بيوت البغي ،وكان ملكًا ألحد القادة العسكريني
أتابك أزبك ،فوقع قرب جسر املوسكي.

بالد الشام
املسيحيون في بالد الشام شكلوا أغلبية السكان
لـقــرون بعد الفتح .ولــذا ليس مــن الخطأ القول
إن بيوت البغي كانت منتشرة هناك ،لكن ليس
ثمة من ذكر لها في املراجع التي تعود للقرون
األولى من الحكم الجديد .لكن ثمة رسوم لنساء
ف ــي م ــراح ــل مـخـتـلـفــة م ــن ال ـت ـعــري ع ـلــى ج ــدران
قصير عـمــرة ،توحي بأنه كــان مكانًا للهو .أما
امل ــرج ــع األول ال ـ ــذي وجـ ــد ف ـيــه ال ـك ــات ــب إشـ ــارة
إل ــى «دور ف ـســق» ف ــي ب ــاد ال ـش ــام ،فـيـعــود إلــى
ّ
املقدسي (ت  990ت س) ،مــذكـرًا بقوله إن املــدن
الواقعة على البحر أو األنهر جميعًا كانت تعج
بالفسوق .وثمة ذكر لحادثة في عهد حاكم حلب
أسد الدولة صالح ابن مرداس ،تقول« :فنفر كل
مــن فــي الـجــامــع إال الـقــاضــي واملـشــايــخ» عندما
قــامــت مجموعة مــن الـشـيــوخ مــن بينهم شقيق
الشاعر أبي العالء املعري (ت  1058ت س) ،بهدم
«ماخور» في معرة النعمان ،وسجل املعري هذا
تصوير جصي لراقصة في «قصر عمرة»
األموي في األردن (من الكتاب)

وكالة
السلطان
قايتباي في
القاهرة (من
الكتاب)

في قصيدة «تغيبت في منزلي برهة.»...
كما يرد ذكر «النساء العواهر» و«الزنا» والفنادق
ً
والخانات عند ابن القفطي (ت  1248ت س) نقال
عن هالل الصابئ ،في مدن شامية منها الالذقية
وبلدة اسمها «عم» تقع على خطوط التجارة من
حلب وإليها ،وكانتا تحت حكم الروم ،أي في دار
الـســام ،حيث حويتا جامعًا أيـضــا ،ويــأتــي ذكر
ذلك عند ابن فضالن أيضًا .وبرأي الكاتب ،هناك
ذكــر للبغاء وتصوير لحانة فــي املقامة الثانية
عشر من مقامات الحريري املصورة (ت  1122ت
س).
أم ــا ن ــور ال ــدي ــن الــزن ـجــي (ت  1146ت س) ،فقد
س ــاوره الـشــك بعد هزيمته على يــد الصليبيني،
العالم برهان الدين بلخي ذلك إلى احتساء
فرد
ِ
الخمر وتواجد البغي في صفوف قواته.
أما والي طبرية ،عبد الرحمن بن نصر الشيزري
(ت  1193ت س) ،الذي كان في خدمة صالح الدين
«نهاية الرتبة في طلب
األيوبي ،فكتب في َمؤلفه
َ ْ َ ُ َ
ْ َ ُ ْ
ـاب ال ْر َب ـ ُـع ــونَ :يــشــتـ ِـمــل َعــلــى ُجـ َـمـ ٍـل
الحسبة  -الــبـ
«و َم َتى َسمعَ
َو َت َفاص َيل في ُأ ُمور ْالح ْس َبةِ » وقالَ :
ََ ِ
ُْ َ ِ ِ
ِ
َ ِ
َ ِّ
َ
ـاهـ َـر ٍة ،أ ْو ُمغن َيةٍ ْ َ َ ،استت َاب َها
[ال ْحت ِس ُب] ِبـ ْـامـ َـرأ َ ٍة َعـ
ِ
ْ
ْ
َ
َّ َ
َ ْ َ ْ
ـصـ َـيـ ِـتـ َـهــا ،ف ـ ِـإن َعـ ـ َـاد ْت َع ــز َره ــا َونــفــاهــا ِمــن
ْع ــن َ مــعـ ِ
ال ـ َـب ــل ـ ِـد» .كـمــا ي ــورد سـبــط بــن ال ـج ــوزي (ت 1256
ت س) فــي مؤلفه «م ــرآة الــزمــان» أن امللك العادل
( 1200-1218ت س) أحضر غانيات لحفل زواج.
امل ـ ــؤرخ ش ـمــس ال ــدي ــن الــذه ـبــي صــاحــب «تــاريــخ
ـام» (م  ،)44ف ـقــال «وفـ ــي رجـ ــب ،أدار املـلــك
اإلس ـ ـ ُ
املـعـظــم امل ـكــوس والـخـمــور وم ــا ك ــان أب ــوه أبطله،
فقيل إنــه َّ
ضمن الخمر بدمشق والخنا [البغاء]
بثالثمئة أل ــف درهـ ــم ...واع ـتــذر بقلة امل ــال ودفــع
الفرنج».
اب ــن خ ـل ـكــان (ت  1282ت س) ذك ــر ف ــي «وف ـي ــات
األعيان» (م  ،)5باب امللك األشرف موسى األيوبي
«وكان في العقيبة ،ظاهر دمشق ،خان يعرف بابن
الزنجاري ،ويجري فيه من الفسوق والفجور ما
ال يحد وال ما يوصف».
كما نجد ذكرًا للخانات والبغاء والزنا والفسوق
والفجور في مؤلفات الجزري ،علمًا بأن املقريزي
ذكــر أن أهــل حلب التي اجتاحها الــوبــاء «أغلقوا

مدينة اإلسكندرية كانت مركزًا أساسًا
للبغاء ،وأهل نجد كانوا يدعون البغايا
للغناء والرقص في حفل الختان
ح ــان ــات ال ـخ ـمــاريــن ،وم ـن ـعــوا ال ـب ـغــايــا الــواق ـفــات
ل ـل ـب ـغــاء وال ـش ـب ــاب امل ــرص ــدي ــن ل ـع ـمــل ال ـفــاح ـشــة،
بـضــرائــب تحمل لـنــائــب حـلــب وغ ـيــره مــن أرب ــاب
الـ ــدولـ ــة ،ف ـت ـنــاقــص امل ـ ــوت وخـ ــف الـ ــوبـ ــاء ،ف ـفــرح
أهــل حلب وجـعـلــوا شكر هــذه النعمة أن فتحوا
ال ـخ ـمــارات وأوق ـف ــوا الـبـغــايــا واألح ـ ــداث للفساد
بالضرائب املقررة عليهم».
عـلــي بــن يــوســف الــدمـشـقــي الـشــافـعــي الـبـصــروي
رجعت
ق ــال فــي «ك ـتـ
ـاب ال ـب ـَصــروي»« :صـفــر ِف ـيــهِ َ
َ َ
َمــن مصر َوكـ ــان َســفـ ِـري ِبـ َـسـ َـبــب ُ َوَاقـ َـعــةَ َو ِه ــي أنــه
ْ
ثبت على ْ شخص يتزيا بـ ِـزي الفق َهُاء أنــه يشرب
ْ
ُ ْ
ْ
َ ْ
الخمر َو َيأكل ال َح ِشيش ويخالط الف َّساق ويظهر
ْ
الوقيعة ِفــي أهــل العلم ويتجاهر بذلك ويفتخر
ِبهِ ».
كما انتشر البغاء إبــان االحـتــال الصليبي ،إلى
درجة أن مؤرخي الحملة األولى ألقوا بمسؤولية
كل هزيمة عانوها على ممارساتهم الفحشاء ،مع
أنهم كانوا في مهمة مقدسة ،من منظورهم! بل إن
ّ
الحاجات من أوروبا القادمات إلى بالد الشام ،كن
يمارسن البغاء كإحدى طرق دعم مهمتهن ماليًا!
حـتــى اإلم ـب ــراط ــور بــربــروســا ذه ــل ل ـعــدد الـبـغــي
اللواتي انضممن إلى الحملة الصليبية الثالثة.
ك ـمــا ن ـجــد ذك ـ ـرًا لـلـبـغــي األوروب ـ ـيـ ــات ف ــي املــؤلــف
الفارسي «بحر الفوائد».
ننهي عرضنا بقول الكاتب إن البغاء في العصور
الـقــديـمــة والــوسـيـطــة املـتــأخــرة ك ــان مسموحًا به
فــي شــرق املتوسط ،وكــانــت الحكومة تعترف به
وت ـف ــرض ض ــرائ ــب ع ـلــى امل ــداخ ـي ــل .ل ـكــن ال ـق ــوادة
وإجـبــار اإلمــاء على البغاء كانا محظورين ،لكن
يتم غض الطرف عن ذلك .أما الكنيسة فقد كانت
تعارضه ،لكنها متسامحة معه.
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شكرًا بيروت
محمد بكري
شكرًا لكم يا من حققتم حلمي بلقاء أحبتي ،شكرًا الحتضانكم
لي في بيتي بيروت ،لبنان بلدي .كرهت السفر منذ كنت شابًا
وبعدما دخلت اآلن عمر الستينات.
شكرا على اتاحة اللقاء مع أهلي ،في مخيمات برج البراجنة
وصبرا وشاتيال ومار الياس ،و«مسرح املدينة» ،و«دار النمر»،
وجــريــدة «األخ ـب ــار» وشـ ــوارع ب ـيــروت ،وضــواحـيـهــا ،وجبيل،
وجبال الشوف ،وكفر حيم ،وقلعة موسى املعماري ،ومقهى الـ
«كوستا» و«دار» ،وأنتم جميعًا أحبتي جعلتموني أفهم كرهي
للسفر عند وداعكم.
لن أذكر أسماءكم مع أنها محفورة في قلبي خشية أن أخطئ
في اسم أو أفضل أحدكم على آخر.
جميعكم سكنتم قلبي ،وتكلمتم بلسان حالي ،وعن جرحي
الدامي النازف من هذا اللقاء الذي تأخر  ٥٠سنة.
أقــول لكم فــردًا فــردًا ،أحبكم ولــن أشفى من حبكم ،أحلم بكم
وأتذكر وجوهكم وبسمتكم وومضات عيونكم ،وما زلت أسمع
نبضات قلوبكم أثناء عرضي لـ «املتشائل» في «مسرح املدينة»
هذا الصرح العظيم.
كنت أتمنى أن أبقى معكم زمنًا أطول ،ولكن الظروف خلعتني
ضلعًا من صــدري ،اآلن فقط اآلن أفهم ملاذا
منكم ،كما تخلع ّ
بـقــي فــي ب ـيــروت ك ــل ه ــذا الــزمــن حبيبي وحـبـيـبـكــم محمود
ً
دروي ــش ،عــاش بينكم سنني ط ــواال وكتب ملحماته الشعرية
فيكم.
قلت قبل قــراءتــي والسيدة نضال األشـقــر فــي الليلة األخيرة
فــي «دار ال ـن ـمــر»« :ردت ال ـ ــروح» .نـعــم لـقــد رددتـ ــم لــي روحــي
وأبكيتموني لحظة وداعكم.
عدت إلى بالدي ناقصًا بعد فراقكم ،عدت حزينًا جدًا
أتمنى أن أراكــم مــرة ثانية وثالثة ورابـعــة وخامسة وسادسة
وسابعة وثامنة وتاسعة وألفًا.
ارغب بزيارتكم حتى لو حبسوني ألف مرة بتهمة زيارة «بلد
عدو».
أحبكم وأعشق لبنان .أعشق بيروت.
شكرًا لكم
شكرًا لبيروت

خالل
احتفال
تدشين
المكتبة

ثمرة شراكة بين «التعاون» الفلسطينية و«السبيل» اللبنانية

مكتبة طال انتظارها في مخيم «الجليل»!
زينب حاوي
كحفنة ماء في صحراء ،تشبيه أطلقه أحد
كبار السن في مخيم «الجليل» (بعلبك)،
تعقيبًا على تدشني املكتبة العامة داخل
املخيم .شعور هذا الرجل يتقاسمه ربما
مــع بــاقــي الفلسطينيني املـتــواجــديــن في
مخيمات الشتات في لبنان .شعور يترجم
حاجة هــؤالء املاسة الــى فسحة تعليمية
تثقيفية ،غائبة عنهم منذ زم ــن .افتتاح
املكتبة أخـيـرًا ،جــاء بــدعــوة مــن مؤسسة
«التعاون» الفلسطينية (تأسست ،)1982
بالشراكة مع مكتبة «السبيل» اللبنانية،
بعد انـتـشــار املكتبات املماثلة فــي أغلب
ً
املخيمات الفلسطينية شماال وجنوبًا.
ّ
فــي حــديــث ل ـ «األخـ ـب ــار» ،ت ـشــدد منسقة
بــرنــامــج «ال ـث ـقــافــة» ف ــي املــؤس ـســة نيفني
خــالــد ،على أهمية وج ــود مكتبات عامة

في املخيمات ،نظرًا إلى غياب املؤسسات
الفاعلة في هــذا املجال ،واملهتمة بالشأن
الثقافي على وجه التحديد .املؤسسة التي
نشرت فسحاتها املكتبية على املخيمات
ّ
وح ــط ــت الـ ـي ــوم ف ــي ب ـع ـل ـبــك ،تـ ــرى فـيـهــا
خ ــال ــد« ،ف ــرص ــة ل ـلــدمــج» م ــا ب ــن األط ـفــال
الفلسطينيني واللبنانيني ،بــدل «العزلة»
ال ـت ــي ط ـب ـعــت ح ـي ــاة الـفـلـسـطـيـنـيــن كـمــا
الحظت .عدا هذا التفاعل بني الجنسيتني،
تركز املكتبة على تفعيل أنشطتها وصب
معظمها في اإلضاءة وااللتصاق بقضية
ف ـل ـس ـطــن .م ــن ض ـمــن ال ـن ـش ــاط ــات على
سبيل املثال ،حكايا يتولى سردها كبار
ال ـســن ،بـخــاصــة أول ـئــك الــذيــن اضـطـهــدوا
وطــردوا من فلسطني .حكايا ّ
يقصونها
على األطـفــال ،من أجــل حبك العالقة بني
الجيلني و«تعزيز الهوية» ،والطالع صغار
السن على قضيتهم األساس ،الغائبة من

املناهج املــدرسـيــة (اللبنانية) كما تــروي
خالد.
ث ـم ــان ــي م ـك ـت ـب ــات عـ ــامـ ــة ،زرع ـ ـ ــت ال ـي ــوم
داخـ ــل امل ـخ ـي ـمــات ،وحـ ــدت ض ـمــن شبكة
إل ـك ـتــرون ـيــة واحـ ـ ــدة ،وتـكـفـلــت املــؤسـســة
ّ
(مقرها الرئيسي القدس ،ولها فروع في
األردن ،وغــزة ورام الـلــه) بتمويل سنوي
لـلـمـكـتـبــة ال ــواح ــدة يـبـلــغ  25أل ــف دوالر،
ودعـمـهــا عـبــر ش ــراء الـكـتــب ،وتــوافــر أهــم
دور النشر داخلها .األمر ال يقتصر على
بقعة معتبرة من املخيم تضم نشاطات
ثقافية وتـفــاعـلـيــة ،بــل سـتــدأب املؤسسة
عـ ـل ــى ت ـف ـع ـي ــل «الـ ـ ــدمـ ـ ــج» ب ـ ــن امل ـك ـت ـب ــات
الـلـبـنــانـيــة والـفـلـسـطـيـنـيــة ال ـع ــام ــة ،وعـلــى
التالقح بني هــذه األمكنة ،وتعزيز جانب
ال ـتــدريــب ألم ـنــاء املـكـتـبــات مــن الجهتني،
وفتح املحترفات اإلبداعية والتدريب على
مختلف الشرائح اإللكترونية.

ّ
* يحل املمثل واملخرج الفلسطيني الليلة ضيفًا
على زاهي وهبي ضمن برنامج «بيت القصيد» 20:30
على «امليادين»

IN COLLABORATION WITH

PRESENTS

ندى لطفي
بيانو لوجه الخريف!

أمسية ندى لطفي 20:00 :مساء 14
تشرين االول (أكتوبر) ـ بيت الفنان
ّ
(حمانا) ـ ـ لالستعالمinfo@hah-lb.org :
/ WhatsApp +96176572228

تواصل رلى حمادة أجواء الكوميديا
االجتماعية بعد مسرحيتها
«حبيبي مش قاسمني» التي قدمتها
العام املاضي .هذه املرة ستؤدي
بطولة «ولو داريت عنك حبي»
(تأليفها ،وإخراج غابريال يمني)
الجميزة»
على خشبة «مسرح
ّ
ً
ابتداء من  15تشرين األول .إنها
قصة الزوجني عايدة وسليم اللذين
يتبنيان طفلة بعد فشلهما في
اإلنجاب .ستكبر كريستني ،وتتعلق
بحبيبها مارك الذي تريد الزواج به
رغم ممانعة ّأمها عايدة كونها ما
زالت طالبة .قبل ثالثة أيام من موعد
الزفاف ،سيفاجئ العريس «مارك»
الجميع حني يحضر الى بيت
خطيبته ُليعلن خبرًا سوف يقلب
جميع املقاييس .تشارك في بطولة
العمل نوال كامل ،لينا السويدي،
فريد شوقي.

ما زالت املرأة اللبنانية
الحقوق،
محرومة ّمن الكثير من ّ
بينما شكلت النساء املعنفات
واملقتوالت هاجسًا كبيرًا
للجمعيات النسوية العام
املاضي .مع افتتاح املوسم
الثقافي للعام ،2018/2017
تقيم «ندوة اإلبداع» لقاء حول
«فاعلية املرأة اللبنانية في
موقع القرار» .الندوة التي
تديرها الدكتورة سلوى
الخليل األمني (الصورة) ،تجرى
في  17تشرين األول في مركز
«ندوة اإلبداع» بمشاركة :أحمد
توفيق طباره ،األمني العام
التحاد املحامني العرب سابقًا
عمر زين ،والرئيس األول ملحكمة
التمييز شرفًا القاضي غالب
غانم.

10 years of live

TUE OCTOBER 10 - 9PM

«ولو داريت عنك حبي» :بدءًا من 15
تشرين األول حتى  26ت2ـ «مسرح
الجميزة» ـ لالستعالم76/409109 :

«فاعلية املرأة اللبنانية في موقع
القرار» 17:00 :بعد ظهر  17تشرين
األول ـ ـ مركز توفيق طبارة (الظريف)
ـ ـ لالستعالم03/232730 :

TICKETS AT VIRGIN MEGASTORE

©Myriam Boulos

ّ
الفنان» في ّ
حمانا
يحتضن «بيت
أمسية تقدمها عازفة البيانو ندى
لطفي (الصورة) مساء  14تشرين
األول (أكتوبر) .الفنانة املولدة في
بيروت أعاقتها الحرب األهلية من
العزف على البيانو وهي
دراسة
ّ
صغيرة ،فعلمت نفسها بنفسها
مع دروس تلقتها حني انتقلت
عائلتها إلى الجبل .تعتبر لطفي
أول امرأة من الشرق األوسط تنال
الجائزة األولى في «الكونسرفاتوار
الفرنسي» في باريس .أقامت برامج
تدريب في املدارس األميركية ،كما
جالت مع بيانو في شاحنة ّ
لتقدم
املوسيقى الكالسيكية في املناطق
ّ
واملهمشة ،للمرضى في
النائية
املستشفيات واملساجني .ويصفها
املاستر الراحل غيورغي سيبوك بـ
«بطلة الفنون».

رلى حمادة
الجوازة دي مش الزم تتم

أي حضور للمرأة اللبنانية
في موقع القرار؟

TRIO JOUBRAN

WITH THE SUPPORT OF
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كلمات

سنان أنطون« ...فهرس» لجراح العراق

ّ
«رواية مؤثرة ...تضع القارئ في قلب التراجيديا العراقية ،بل اإلنسانية ...بحيث يجد كل شخص نفسه في هذه الحكاية التي تتزاوج فيها الحياة واملوت ،الواقع والخيال ،العدم واألمل ،وقد استخدم
فيها الكاتب أسلوبًا رائعًا غنيًا باملجازات واالنفعاالت القوية» .هكذا وصف رئيس لجنة تحكيم الدورة الخامسة من «جائزة األدب العربي في ّ باريس» بيار لوروا رواية «وحدها شجرة الرمان» (املؤسسة
العربية للدراسات والنشر ــ  )2010للعراقي سنان أنطون ( 1967ــ الصورة) .من بني ثماني روايات عربية مترجمة إلى اللغة الفرنسية ،استحقت النسخة الفرنسية من رواية أنطون الصادرة عن دار
«آكت سود» الجائزة قبل ّأيام .عمل يرصد ّ
تطورات العراق السياسية ،وأساليب القتل املتوحشة من الحرق والتقطيع ،والطعن ،وقطع الرؤوس داخل مغسل للموتى .الخيال الروائي عنده مثقل بالواقع
العراقي املعاصر وقصصه ومعاناة أبطاله .جدلية املوت والحياة ،وسردية الكارثة العراقية وتاريخها اإلشكالي والطائفية والتفجيرات والشتات خيمت على روايات أنطون منذ «إعجام» ( ،)2003و«يا
مريم» ( ،)2012وأخيرًا «فهرس» ( .)2016وصل التجريب األسلوبي إلى أقصاه في آخر رواياته ،حيث الدمج بني السرد والشعر ،والعامية والفصحى ،يجعل من كل مقطع وحدة سردية جمالية مستقلة
كنمير األكاديمي العراقي في جامعة أميركية ،وودود بائع الكتب في
بذاتها ضمن الرؤية األشمل للرواية .أما أصوات الرواية ،فمستمدة من الشخصيات العراقية املختلفة التي تبدو كمرايا لبعضها ّ
شارع املتنبي .وفيما ستصدر الترجمة اإلنكليزية من «فهرس» (ترجمة جوناثان رايت) العام املقبل ،لدى انطون مشاريع كتابية عدة ،إذ يعمل حاليًا على كتابة رواية جديدة ومجموعة شعرية بعد
مجموعتيه السابقتني «موشور مبلل بالحروب» ( ،)2004و«ليل واحد في كل املدن» (.)2010

2

كلمات

السبت  7تشرين األول  2017العدد 3292

حيث يتولى عمر الحكي ...حكايات عن الثورة المصرية ومصائر بعض
حوار عبر الهاتف ،سألت الروائي عز الدين شكري فشير (:)1966
«لماذا ترفض الحوارات الصحافية بعد صدور روايتك الجديدة «كل هذا صانعيها.
لم يستجب عمر كما توقعنا ،بينما وافقت أمل على الحوار .عمر غير
الهراء» (الكرمة للنشر)؟ .ضحك قبل أن يجيب« :أشعر بأنّ هناك دائمًا
ناشط على مواقع التواصل االجتماعي ،على العكس من أمل مفيد
إساءة فهم .نقول« :أمل» ،يقولون« :يأس» .لم يبق سوى أن أشرح
رواياتي للقراء فقرة فقرة»! أمام إصراره ،اقترحت أن يتوسط لحوار بطلي التي تقدم نفسها بكلمات تدل على شخصيتها الصدامية« :أنا بطلة
رواية «كل هذا الهراء» .فاجرة :أقول الحق وأكره التعريص» .تقيم في
روايته الجديدة ،عمر فخر الدين وأمل مفيد .االثنان يتبادالن الحكايات
طوال الرواية كأننا أمام شهرزاد وشهريار عصريين ،لكن بعد تبادل األدوار العاصمة األميركية واشنطن بعدما قضت عامًا في سجون مصر في

أمل مفيد:

حوار مع بطلة رواية عز الدين شكري فشير
¶ كان عمر فخر الدين عدميًا ،أو هكذا بدا
مــن خــال ســرد عــز الــديــن فشير ،مــا الــذي
جــذبــك إل ـيــه رغ ــم ال ـت ـنــاق ـضــات ال ـتــي تـبــدو
بينكما؟
الخمر والسجن .لم أكن بكامل وعيي
حـ ــن بـ ــدأنـ ــا الـ ـح ــدي ــث فـ ــي ال ـح ـف ـل ــة،
وبعدها كنت ثملة تمامًا .حني انتهت
ال ـح ـف ـلــة ،ل ــم أك ــن ق ـ ــادرة ع ـلــى ال ـعــودة
إلــى البيت ،وهــو الــذي قــرر توصيلي
ب ــالـ ـت ــاكـ ـس ــي الـ ـ ـ ــذي م ـ ـعـ ــه .وال أدري
م ـ ــاذا حـ ــدث ب ـع ــده ــا بــال ـض ـبــط حـتــى
استيقظنا .يعني أدري ما حدث ،لكن
ليس بالتفصيل .هناك بعض الصور
ً
في ذهني ،لكن ليس شريطًا متكامال
ل ــأح ــداث .عـنــدمــا اسـتـيـقـظـنــا ،كــانــت
لحظة االخـتـيــار الحقيقية ،ساعتها
ك ــان يـمـكــن أن أص ـم ــت ت ـمــامــا وأدع ــه
ي ــرح ــل أو أط ـل ــب م ـن ــه ال ــرحـ ـي ــل .وق ــد
أوش ـكــت عـلــى فـعــل ذل ــك ،لـكــن عندها
أدركت أني ال أريد البقاء وحدي هذه
الساعات التي تفصلني عن الطائرة.
وأيضًا أردت استكمال ما بدأناه وأنا
في غير وعيي ،لكن بوعي هــذه املــرة.
أعـجـبـنــي ،جـنـسـيــا ،وأن ــا خــارج ــة من
ال ـس ـجــن ومـ ــن سـ ـن ــوات م ــن االرتـ ـب ــاك
والـتـعـقـيــد ،ووجـ ــدت فــي بـســاطـتــه ما
شـ ـع ــرت ب ــاالحـ ـتـ ـي ــاج إلـ ـي ــه ســاع ـت ـهــا
بالضبط .كــذلــك فــإنــي لــم أفـكــر كثيرًا،
ك ــان األمـ ــر ع ـفــويــا .لـكـنــي ح ــن فـكــرت
بعدها ،وجدت أن هذه هي األسباب.
¶ يـكــرر عمر ط ــوال حكايتكما ّأن «األي ــام
الـخــرا فايدتها الـنــوم» ،أليس الـنــوم نقيضًا
للثورة التي تؤمنني بها؟
نعم وال .النوم نقيض الفعل في معظم
األحوال .لكن أحيانًا تكون هذه املقولة
صحيحة ويكون النوم ـ وغياب الفعل
ـ أفضل ما يمكن فعله لعبور مرحلة
خرائية ال يفيد معها الفعل .حتى في
ال ـث ــورة ،هـنــاك ف ـتــرات ال يـجــدي فيها
الكالم وال الفعل ألن الناس مندفعون
كــاملــوجــة ال ـهــادرة فــي اتـجــاه ال يمكن
ردهم عنه .ساعتها ،تبحث عن غطاء
ت ـخ ـت ـبــئ ت ـح ـت ــه ح ـت ــى ت ـم ــر امل ــوج ــة.
مشكلتي مع عمر أنــه حافظ ال فاهم.
قــرر أن الـنــوم هــو الـحــل ،فـنــام وأغـلــق
عينيه عن الفرص التي تنفتح أمامه.
ُ َ
حــن تـغــلــق عـيـنــاك ،ال يـمـكــن أن تــرى
الـفــرص أمــامــك ،ألنــك بساطة تتوقف
عن رؤية ما يمر أمامك .وهذا ما حدث
لعمر وأصدقائه ،وهذا خسارة كبيرة.

عمر يعوض هذا النوم /املوت بالكالم
والشتيمة والغضب وادعاء العدمية،
لكني ال أشتري هذا .ال أعتقد أن هذه
ال ـعــدم ـيــة حـقـيـقـيــة وم ـس ـت ــدام ــة .هــي
تعبير عن الغضب واليأس معًا ،وهي
تـعـبـيــر ط ـفــولــي ،م ــراه ــق ،لـشـخــص ال
يستطيع مــواجـهــة هزيمته وهزيمة
أحالمه .كل هزيمة مؤقتة .وكل هزيمة
يمكن أن تصبح دائـمــة .النوم ـ ما لم
يكن مؤقتًا ومحسوبًا ـ يحول املؤقت
إلــى دائــم .خسارة أن تسهم بيدك في
ت ـض ـي ـيــع أح ــام ــك ألنـ ــك ال تـسـتـطـيــع
ال ـت ـعــامــل م ــع هــزي ـم ـتــك .هـ ــذه خـيـبــة،
وخيبة ثقيلة.
¶ ما الثورة من وجهه نظرك؟ هل يمكنك،
كثورية ،إعادة تقييم مواقف الثوار والقوى
امل ــدن ـي ــة م ــن ال ـ ـثـ ــورة؟ إعـ ـ ــادة ال ـت ـف ـك ـيــر في
األخطاء التي قادت إلى الهزيمة إذا اعتبرنا
ّأن ما جرى للثورة هزيمة؟
طبعًا هزيمة ،وهزيمة كـبــرى ،لكنها
ل ـي ـس ــت نـ ـه ــاي ــة ح ـي ــات ـن ــا وال ن ـهــايــة
ال ـثــورة .هــل فشلت الـثــورة فــي تغيير
النظام وإقامة نظام جديد؟ بالطبع.
لكن هل هذا نهاية الثورة؟ بالطبع ال.
الناس ينسون معنى الـثــورة .الثورة
ليست حدثًا على فيسبوك دعت إليه
صفحة «كـلـنــا خــالــد سـعـيــد» .الـثــورة
انـفـجــار حــدث فــي املجتمع .االنفجار
يـ ـح ــدث ب ـش ـكــل غ ـي ــر عـ ـم ــدي .ال أح ــد
ي ـط ـلــق ثـ ـ ـ ــورات .ال ـي ـس ــاري ــون ع ــاش ــوا
ح ـيــات ـهــم كـلـهــا ي ـخ ـط ـطــون ل ـث ــورة لم
تحدث في أي مكان في العالم .حتى
ثورة  1917في روسيا حدثت من دون
تخطيط ،ثم قفز عليها الشيوعيون.
املجتمعات تصاب باحتقان ،يتزايد
م ــع ت ـع ـطــل م ــؤس ـس ــات امل ـج ـت ـمــع عــن
الـعـمــل .وأحـيــانــا يصل االحـتـقــان إلى
ثـ ـ ـ ــورة ،وس ــاع ـت ـه ــا ت ـن ـف ـجــر األشـ ـي ــاء
القائمة كلها وتتصدع وتسقط ،في
أوقات مختلفة حسب ظروف كل شيء
منها .الـنــاس يصيبهم الـفــزع ،دائمًا،
ويبحثون عن أي شــيء يشبه القديم
ك ــي ي ـع ـيــد ل ـه ــم ألـ ـف ــة ح ـي ــات ـه ــم ال ـتــي
تـهــاوت .لكن القديم ال يـعــود ،ألنــه لو
كــان فيه الخير ،ملا سقط .ومحاوالت
بعضهم إعادته بالقوة محكوم عليها
بالفشل مقدمًا« .خليهم يتسلوا» كما
قـ ــال ال ــرئ ـي ــس مـ ـب ــارك .ل ـكــن م ــا حــدث
ح ـ ــدث ،واألرض الـ ـت ــي ي ـق ــف عـلـيـهــا
الجميع تخلخلت ومــاعــت وانـهــارت.

وستظل توابع هذا االنفجار ،تتوالى
حتى نجد طريقة لبناء شــيء جديد
يتوافق والحالة الجديدة .هزمنا ألن
الـبـلــد ك ــان فــي أيــديـنــا وض ــاع ،الحلم
ك ــان ف ــي أي ــدي ـن ــا وأض ـع ـنــا فــرصـتـنــا.

حتى الذين ثاروا في يناير ونادوا
بالحرية والمساواة ارت ّد كثير منهم
إلى ترهات ال تصدق
ً
وبدال من أن نحكم هذا البلد ونقوده
نحو الحلم ،انتهى بنا األمر قتلى ،أو
مـســاجــن ،أو نــائـمــن ،أو فــي املـنـفــى.
وخ ــرج ــت أشـ ـب ــاح امل ــاض ــي ك ـل ـهــا من
قـمــاقـمـهــا وأص ـب ـحــت ت ـت ـصــارع على
البلد وعلى مستقبلنا .هذه هزيمة ال
ريب فيها.

¶ هل هي هزيمة مؤقتة؟
برأيي هي هزيمة مؤقتة ،وهذا ما قلته
ّ
لعمر .أنا متأكدة تمامًا أن هذا الهراء
سـيـنـتـهــي ،وس ـيــأتــي وق ــت ن ـعــود فيه
ويعود الحلم للواقع ونجد أنفسنا من
جديد قادرين على تحقيقه .لكن هذا
لــن يـحــدث مــن تـلـقــاء نـفـســه .سيحدث
حني نفهم أخيرًا أن أمر الله غالب ،أن
الواقع ال يختفي ألننا نحلم بغيره.
أن علينا ّ
جر الحلم من الخيال وزرعه
في الواقع .زرعه وسط الواقع ورعايته
والـحـفــاظ عليه كــي ال تأكله تفاصيل
الواقع .لكن الواقع لن يختفي ،وال بعد
عشرات السنني .الحلم ،الصورة التي
نحملها في أذهاننا ،ستكبر وتتمدد
وتصبغ الواقع بشكلها شيئًا فشيئًا،
لكنها لــن تــزيـلــه تـمــامــا ولـيــس فـجــأة،
وال ب ـثــورة وال حـتــى بـبــركــان .ستظل
هـ ـن ــاك أشـ ـي ــاء ال ن ـح ـب ـهــا ،وأن ـ ـ ــاس ال
نحب سلوكهم ومعتقداتهم ،وظروف

«ألف ليلة وليلة» مصرية بائسة
«أريد بعض الراحة ،أريد أن أطفئ النور وأنام ،لسنة
أو سنتني ،من دون أن يزعجني أحــد .زهــدت بكل
شــيء :الحكومة والــدولــة والديموقراطية والحرية.
وكل هذا هراء وعبث وموت .ولم أعد أريد منه شيئًا.
كل ما أبغيه هو بعض الراحة» .وردت هذه الكلمات
على لسان بطل رواية «باب الخروج» ( )2011لعز
الــديــن شـكــري فشير الـتــي اعتبرها الـنـقــاد روايــة
استشرافية ملا جرى بعد ثورة  25يناير.
مطابقة أحداثها ملا جرى في الواقع ،دفعت بعضهم
الى تشبيهها بـ«كتالوغ الثورة» .الهراء الذى يشير
إليه صاحب «غــرفــة العناية املــركــزيــة» فــي روايته
السابقة يعود ليكتب عنه روايته السابعة «كل هذا

ال ـهــراء» ( 2017ـ دار الـكــرمــة) .رواي ــة واقـعـيــة هذه
املرة ،ال استشرافية ،عن أمل مفيد األميركية ذات
األص ــول املصرية الـتــى تقضي عــامــا فــي السجن
بتهمة التمويل األجنبي .تخرج بعد أن تتنازل عن
جنسيتها املصرية لتعود إلى أميركا .قبل رحيلها
بساعات ،تلتقي بعمر فخر الدين شــاب مصري
محبط ويائس يحكي لها حكايات عن شخصيات
وأحـ ــداث ج ــرت فــى مـصــر بـعــد  25يـنــايــر .يحكى
عمر كأنه شهرزاد عن مصائر أبطال الثورة ،من
قتل ومن سجن ،ومن هاجر .كأننا إزاء «ألف ليلة
وليلة» مصرية بائسة .جمع عمر هــذه الحكايات
وسلمها إلــى عز الدين شكري فشير (كــان على

صلة بــوالــده) ليكتبها في رواي ــة ،فكتبها مع نداء
ُ
الضعيفة واألحاسيس الخلقية
«ألصحاب القلوب
َّ
والدينية والوطنية املرهفة أل يـقــرأوا هــذه الــروايــة.
ً
ّ
إجباريًا ،بل اختيار
قراءة هذه الرواية ليست عمال
القارئ.
من َ
ومــن ثــم يتحمل الـقــارئ مسؤولية أي خ ــدوش أو
أضــرار قد تصيبه» .لم تكن الرواية حسب تعبير
فشير «ســردًا ألحــداث الثورة ،بل حاولت أن تضع
يدها على الحالة العامة للجيل الــذي تتحدث عنه،
وتحاول اإلمساك بما يعانيه وما يدور في ذهنه،
من غضب ومــن إحباط ومــن شكوك عميقة ومن
صراعات وتخبط».

وض ـغ ــوط ال نـحـبـهــا وال نـسـتـحـقـهــا.
لـكــن ال ــذك ــاء أن ن ــواص ــل غ ــرس الحلم
في وســط هــذا الواقع الــذي نكره ،وأن
نضبط إيقاع قبولنا لضغوط الواقع
أو م ــواج ـه ـت ـن ــا لـ ـه ــا حـ ـس ــب ق ــدرت ـن ــا
على حماية الحلم كي يواصل النمو
واالنتشار.
أن ن ـت ـخ ـلــى عـ ــن م ـن ـهــج االس ـت ـش ـه ــاد
والـ ـخـ ـس ــارة الـنـبـيـلــة ون ـت ـب ـنــى منهج
الـ ـنـ ـص ــر امل ـ ـتـ ــراكـ ــم :ان ـ ـت ـ ـصـ ــارات ول ــو
صغيرة ،لكن متراكمة خير وأبقى من
هزائم ولو نبيلة.
¶ كيف إذن يمكن التعامل مع الهزيمة؟
ً
أوال ،ت ـع ـتــرف ب ـهــا وال ت ـكــاب ــر .ثــانـيــا
تـحــاول فـهــم أسـبــابـهــا مــن دون درامــا
ولـ ـط ــم .ال ـهــزي ـمــة دائـ ـم ــا ل ـهــا أس ـب ــاب،
سواء كانت خارجة عن إرادتــك أو عن
تـقـصـيــر م ـن ــك ،وي ـج ــب ف ـهــم الـهــزيـمــة
وتقبلها .فهم األسباب يساعدك على
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«قضية التمويالت األجنبية لمنظمات المجتمع المدني» ،وتخرج من
السجن بعد أن يطالبوها بالتنازل عن الجنسية المصرية وتضطر للعودة
إلى أميركا مرة أخرى .في نهاية الحوار الذي حصل عبر البريد اإللكتروني،
سألتها« :يرى بعضهم أنك شخصية خيالية؟ مجرد شخصية روائية ال
تملك مصيرها استخدمها فشير للتعبير عن أفكاره .شخصية مهزومة
ربما مثل شخصيات واقعية ساهمت في هزيمة الثورة؟» .أرسلت
ضحكاتها قبل أن تجيب« :أنا أتلقى الهزائم لكني لست شخصية انهزامية،

بالعكس .أنا أرى النصر بعيني ،لكنه في األفق .أدرك أني هزمت مع
من هزموا ،ألننا جماعة واحدة ،لكني لست انهزامية إطالقًا .بالعكس،
تهمتي األساسية أني متفائلة ومنبتة الصلة بالواقع .أما عن كوني
شخصية خيالية ،فلست أدري ما الفارق أن أكون خيالية أو حقيقية .هل
«سي السيد» شخصية خيالية أم حقيقية؟ ماذا يبقى من الشخصيات
الحقيقية غير الصورة والذكرى؟».

مصر ستخرج من «كل هذا الهراء»
قـ ـب ــول ال ـه ــزي ـم ــة .ال ـه ــزي ـم ــة كــالـنـصــر
بــالـضـبــط .وك ــي ينتصر ط ــرف ،يجب
هــزيـمــة ط ــرف .وبــالـتــالــي يـجــب تقليل
الدراما املصاحبة للهزيمة ،وقبولها.
ث ــال ـث ــا ي ـج ــب ت ـق ـبــل ن ـت ــائ ــج ال ـهــزي ـمــة.
االسـتـعـبــاط واملـكــابــرة والـعـنــد وهــراء
«رفــض الهزيمة» هــي حالة مــن إنكار
الــواقــع ال تفيد صاحبها أبـ ـدًا ،مهما
قــال وح ــاول إع ــادة صياغة املــوضــوع.
إذا خسرت ،عليك دفع ثمن خسارتك،
سواء أكان معك حق أم ال .وهذا معناه
أن تعيد حـســابــات املستقبل اعـتـبــارًا
مــن النقطة الـتــي وصـلــت إليها ال من
الـنـقـطــة الـتــي كـنــت واق ـفــا عـنــدهــا قبل
الهزيمة .ال يمكنك تغيير املاضي .قد
يمكنك تغيير املستقبل ،لكن املاضي
مـ ّـر وأوصلك إلــى حيث تقف .ركــز إذن
على الخطوة الـقــادمــة مــن حيث تقف
(ال من حيث تستحق الوقوف) .وهذا
هو مفتاح التعامل مع الهزيمة.
¶ ملــاذا وافقت على اقـتــراح عمر بــأن يكتب
حكايتكما عز الدين فشير؟ كان مبرره أنه
يرتبط بعالقة صداقة بأبيه .هل كانت هذه
املعرفة كافية أم ّ
ألن عز سبق أن كتب «باب
الخروج» التي يتنبأ فيها بما جرى للثورة
في ما بعد؟
ال أعرف فشير هذا ،ولم أقرأ له من قبل.
عـمــر ق ــال إن ــه يـعــرفــه ،ول ــو ك ــان يعرف
أي شخص آخ ــر ،لشجعته .حكايتنا
ال ت ـح ـتــاج روائـ ـي ــا م ــوه ــوب ــا .تـحـتــاج
فقط لشخص لــديــه الشجاعة لنقلها
بأمانة ،وعمر قال إنه فعل ذلك من قبل
مــع أبـيــه .خوفي كله كــان تــراجــع عمر
عن فكرة نشر الحكاية ،وهو ما كاد أن
يفعله بعد سفري ،لكني أرسلت أهدده
أني سأنشر القصة باإلنكليزية إن لم
يـنـشــرهــا ه ــو .وغــال ـبــا ألن ــه ال يـعــرف
غير فشير هــذا ،فقد أعطاها لــه .على
أي حــال ،املهم هو حكايتنا ال حكاية
فشير.
¶ لكن في النهاية اخترتما روائيًا من حقه
العبث فنيًا بالحكاية وعدم التزامها من أجل
الفن ،هل التزم فشير الحكاية؟
أعتقد أن ــه التزمها أو ح ــاول االل ـتــزام.
على العموم ،هو أرسل لنا املسودة ،أنا
وعمر ،وتناقشنا سويًا فيها وأدخلنا
ت ـعــديــات ع ــدي ــدة ألن ــه أح ـيــانــا أخـطــأ
فــي فـهــم مـشــاعــري وم ــا ك ــان ي ــدور في
رأســي ،أو عمر هو الذي أخطأ في نقل
هذه املشاعر له .لكني راجعت كل هذا
وأرسلت له التعديالت واحترمها كلها.
¶ هل كان فشير مخلصًا لحكايتكما؟ ما
رأيك في روايته /روايتكما؟
أظ ــن ذلـ ــك ،ل ـكــن م ــا ل ـفــت ن ـظ ــري ليس
اإلخــاص أو عدمه ،بل كيف أصبحت
قـ ـصـ ـتـ ـن ــا روايـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة عـ ـ ـن ـ ــدم ـ ــا وضـ ـع ــت
تـفــاصـيـلـهــا م ـع ــا .الـحـقـيـقــة أن ــي حني
ق ــرأتـ ـه ــا ،ف ــوج ـئ ــت .ال ــوي ــك إن ـ ــد ال ــذي
قضيته مع عمر كان لطيفًا ،وأراحني
ن ـف ـس ـي ــا وجـ ـس ــدي ــا وسـ ــاعـ ــدنـ ــي عـلــى
ال ـ ـخ ـ ــروج م ـ ــن م ـ ـصـ ــر ،كـ ــأنـ ــي غـسـلــت
جسمي وروح ــي مـمــا عـلــق بـهــا أثـنــاء
ه ــذه ال ـس ـن ــوات .لـكـنــي ل ــم أن ـظ ــر لـهــذا
الــويــك إنــد بــاعـتـبــاره رواي ــة ،لــم أشعر
بــأنــه روايـ ــة إال عـنــدمــا قــرأت ـهــا «عـلــى
بـعـضـهــا» ،وبــالـتــرتـيــب وبــاملــزج الــذي
قام به فشير .ومن ساعتها وأنا أسأل
نفسي كم مرة عشت ما يمكن أن يصبح
رواية ولم أالحظ .وكم شخصًا يعيش
ت ـجــارب تـصـلــح ل ـلــروايــة ،لكنها تظل
حـبـيـســة تـجــربـتــه ال ـش ـخ ـص ـيــة؟ ربـمــا

الكتابة من خلفية دبلوماسية
أبوه الروحي الشاعر محمود درويش ،منه تعلم كيف تكون
اللغة كاشفة .أما أساتذته في الرواية ،فكثيرون ،ربما كان
ماركيز أبرزهم .منه تعلم أن تكون الجملة األولى للعمل مثل
«رصاصة» حتى ال ينشغل القارئ بالحدوتة بقدر انشغاله
ببناء العمل الفني وتقنياته وشخوصه .السرد التقليدي
بالنسبة إليه خداع للقارئ .منذ البداية ،يكشف له ما يريد
أن يقوله ،لكنه يراهن بعد ذلك على «املتعة» باعتبارها غاية
الكتابة الكبرى .عز الدين شكري فشير ( )1966ليس فقط
روائيًا أصدر سبع روايات ،وصلت اثنتان منها إلى جائزة
«بوكر»« :غرفة العناية املركزة» إلى القائمة الطويلة في الدورة
األولــى للجائزة ،و«عناق عند جسر بروكلني» إلى القائمة
الـقـصـيــرة ( .)2011هــو أيـضــا أس ـتــاذ للعلوم السياسية،
ودبـلــومــاســي عمل فــي الـخــارجـيــة املـصــريــة لـسـنــوات ،قبل
أن يطلب الحصول على إجازة مفتوحة ،وهو أيضًا محلل
سياسي ،وكاتب مقال .سافر إلى أميركا للعمل في إحدى
جامعاتها أسـتــاذًا لــأدب العربي منذ عــام «ألن امللل كان
يقتلني في القاهرة» كما قال.
التعدد إذًا أبرز سماته ،لكنه يؤمن «بأن مقعد الروائي أهم
بكثير من مقعد السياسي» .على مستوى الكتابة ،نجد

يحتاج كــل منا لــروائــي يصاحبه في
حياته ويــأخــذ منها لقطات يضعها
مــع بعضها فــي إط ــار يـخــرج مــا فيها
مــن ج ـمــال وم ــن أل ــم ومـعـنــى كــي يــراه
هو نفسه .قد يحتاج كل منا أن يكون
روائ ـي ــا ،ول ــو حـتــى بينه وب ــن نفسه،
وهو ينظر إلى حياته وتفاصيلها .قد
يجعل هذا الحياة أجمل ،أو حتى أكثر
ً
احتماال.
¶ أال تشاطرينني الــرأي بــأن فشير أعطى
بعدًا سوداويًا للحكاية؟ أليس للثورة نقاط
مضيئة أم ّأن ألـعــاب الــروائــي أضــافــت هذه
السوداوية ألسباب فنية؟
ت ـق ـصــد ع ـم ــر؟ ف ـش ـيــر ل ــم ي ـف ـعــل شيئًا
أك ـ ـثـ ــر مـ ــن ت ـن ـق ـي ــة ال ـ ـح ـ ــوار وإضـ ــافـ ــة
ب ـعــض ال ــوص ــف الـ ــذي ح ـك ــاه ل ــه عمر
كــي يفهم مـغــزى ال ـحــوار بيننا .الــذي
أع ـط ــى ال ـح ـكــايــة ب ـعــدهــا الـ ـس ــوداوي
هــو صديقي عمر ال ـســوداوي الكئيب
ال ـي ــائ ــس .ه ــو ال ـ ــذي ي ـس ــود الـحـكــايــة
ف ــي وج ـهــه ووجـ ــه م ــن ي ـح ــب .ق ـلــت له
ساعتها إن حكايته منشئة للحكاية
ال م ـجــرد مـ ــرآة ل ـهــا وغــال ـبــا ل ــم يـفـهــم.
س ـخــر م ـنــي وهـ ــي ع ــام ــة عـ ــدم الـفـهــم
ع ــادة .حــاولــت أن أفهمه أنــه عندما ال
ي ــرى س ــوى الـ ـك ــوارث ف ــي ك ــل حـكــايــة،
فإنه يحول هذه الحكايات إلى كوارث
حقيقية .في كل موقف فتحة ،في كل
حائط ثقب .هناك وسيلة لتسلق أي
عــائــق أو االل ـت ـفــاف ح ــول ــه .إذا وقـفــت
أم ـ ـ ـ ــام ال ـ ـ ـجـ ـ ــدار وص ـ ــرخ ـ ــت أن ـ ـ ــه ي ـســد
طريقك وأنــك مقضي عليك ال محالة،
ث ــم انـ ـه ــرت بـ ـك ـ ً
ـاء ع ـل ــى األرض ،فــإنــه
بــالـتــأكـيــد سيقضى عـلـيــك .إذا وقفت
وتــأمـلــت ال ـجــدار وبـحـثــت عــن وسيلة
لـلـتـعــامــل م ـعــه ،ع ــن فـتـحــة أو ثـقــب أو
عتبة أو سلم أو طريق التفافي أو نفق
أو أي ش ــيء ،أكـيــد فــرصــك فــي النجاة
ستزيد .عمر يلجأ إلــى البكاء والنوم
واالس ـ ـت ـ ـسـ ــام ل ــاكـ ـتـ ـئ ــاب واإلغ ـ ـ ـ ــراق
فــي وص ــف الـجــوانــب البشعة لواقعه
ال ـت ـع ـي ــس .وأن ـ ـ ــا م ـع ــه فـ ــي أن واق ـع ــه
تـعـيــس ،لـكــن وســط كــل هــذه التعاسة
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أنفسنا فــي كــل روايــاتــه أم ــام ح ــدث ،يتعدد روات ــه .يقول:
«كل يرى حسب زاوية نظره ،وموقعه ،بل حسب انعكاس
الضوء ،وحسب الوقت الذي تنظر فيه إلى الحدث» .روايات
بــا بطل رئيسي تقريبًا .خـطــوط البطولة الـتــي يحفظها
السرد التقليدي ال يمكن البحث عنها في أعمال فشير...
مــن وجـهــة ن ـظــره« ،ال أح ــد يلعب دور الـبـطــولــة مــن الـبــدايــة
إلى النهاية ،وليست هناك حكاية واحــدة في الحياة .هناك
حـكــايــات ع ــدي ــدة ،لـكــل مـنـهــا أبـطــالـهــا ول ـكــل حـكــايــة زاوي ــة
وأبطال وتفاصيل».
أعماله األخ ـيــرة ،يــراهــا بعضهم متشائمة ،أو تعبيرًا عن
ديستوبيا مصرية ،لكنه ،شخصيًا ،متفائل ألنه على اقتناع
بأن ما جرى من تغيير حقيقي وعميق ال يمكن هزيمته.
يــوضــح« :لـنـ َـر مــا جــرى فــي فرنسا  .68لــم يحكم الشباب،
بــل ج ــاء دي ـغــول فــي شـبــه ان ـقــاب ع ـس ـكــري .لـكــن ال ـثــورة
أع ــادت صـيــاغــة املـجـتـمــع .مــا ج ــرى فــي أمـيــركــا أيـضــا في
الستينيات ،لم يرحل نيكسون ،ولكن حركة الشباب أيضًا
ّ
غيرت أميركا ،قضت على سياسة الفصل العنصري .هذا
النوع من التغيير ال يمكن الوقوف في وجهه .ولكن التفاؤل
محكوم بالعمل الجاد»!

ـ ـ وس ــط ك ــل ه ــذا ال ـه ــراء ـ ـ ه ـنــاك طــرق
التفافية وســالــم وعـتـبــات وفتحات،
وعليه البحث عنها .وهــذا ما حاولت
فـعـلــه ف ــي حـكــايــاتــه كـلـهــا .ح ــاول ــت أن
أعيد كتابتها له أو أغير في نهايتها،
لكن اليائس ال يفهم مهما شرحت له.
هنا نعود لسؤالك األول :النوم أحيانًا
ـ التجاهل ـ هو الحل مع اليائس حتى
يفيق من يأسه أو يزهق .أسلوب عمر
ال ـس ــوداوي أيـضــا أي ــام خــرائـيــة حلها
النوم (والنصح ،والزعيق).
¶ برأيك ،ما الذي جذب فشير كروائي إلى
حـكــايـتـكـمــا ،رغ ــم أن ــه ي ــرى ّ
«أن ع ــدد الــذيــن
يعتقدون أن قصصهم تستحق النشر أكبر
بكثير مــن عــدد ال ـقــراء الــذيــن يشاطرونهم
الرأي»؟
لو كنت مكانه وجاءتك روايــة جاهزة
لـلـنـشــر ت ـح ـمــل اسـ ـم ــك ،ف ـهــل تــرفــض؟
لعله يشعر بامللل ،لعله ليس لديه ما
يقوله ،لعلنا قلنا ما يجول بخاطره،
لم ال تسأله؟
¶ ألم يشجعك ظهور الرواية ونجاحها على
ال ـعــودة إلــى رواي ــات فشير الـســابـقــة؟ وهــل
يمكن أن يستكمل عــز حكايتك فــى روايــة
أخرى؟
أنا ال أقــرأ أي روايــات عربية اآلن .كما
ق ـلــت ل ـع ـمــر ،أري ـ ــد أن أغ ـس ــل ك ــل هــذه
ال ـف ـت ــرة .أق ـ ــرأ روايـ ـ ـ ــات ك ـت ـبــت بـلـغــات
أخ ـ ـ ــرى ،وأعـ ـي ــش ب ـع ـي ـدًا ع ــن م ـص ــر –
لـف ـتــرة ،حـتــى أع ــود – وأقـ ــرأ أش ـيــاء ال
عــاقــة لـهــا بمصر أو ال ـعــرب .أري ــد أن
أغ ـس ــل روح ـ ــي ك ــي يـمـكـنـنــي ال ـع ــودة
م ــن ج ــدي ــد ،ك ــي ال أصـ ـب ــح جـ ـ ــزءًا مــن
ه ــذا الـ ـه ــراء الـ ــذي أوقـ ــن أن ــه س ـي ــزول.
وساعتها قد أدعو فشير للكتابة عني
من جديد.
¶ ه ــل ال يـ ــزال ل ــدي ــك أم ــل ف ــي الـ ـع ــودة إلــى
مصر؟
س ــأع ــود ،ق ـط ـعــا ،ح ــن يـفـيــق ع ـمــر من
ن ــوم ــه ،وحـ ــن تـنـكـســر م ــوج ــة ال ـه ــراء
ال ـح ــال ـي ــة .ح ــن ن ـع ــود إلـ ــى االعـ ـت ــراف

بــأن العقل زينة وأن الجهل خيبة ،ال
ال ـع ـك ــس .ح ــن ن ـع ــود ل ــاع ـت ــراف بــأن
املنطق له فائدة ـ أن اتنني زائــد ثالثة
يـســاوي خمسة ،وأن الـشــيء ال يكون
نفسه ونقيضه في الوقت نفسه ـ وأن
الهبل مضر بأصحابه .حني نعود إلى
االعتراف بأن األشياء لها أسباب وأن
تغييرها يحتاج لوسائل .حني نعود
لالعتراف بأن الخرافات ال تفيد.
¶ أال تخشني فــي حــال الـعــودة ،مــن االتهام
ب ـخ ــدش ال ـح ـي ــاء ،م ـمــا ظ ـهــر ب ــوض ــوح فــي
ال ــرواي ــة؟ فشير مـجــرد نــاقــل حـكــايــات كما
يقول في روايته؟
هــذا جــزء من الهراء الــذي ســاد البالد.
ح ـ ــن ي ـ ـكـ ــون خـ ـ ــدش ال ـ ـح ـ ـيـ ــاء ت ـه ـمــة
وازدراء األديان تهمة واملساس بهيبة
مؤسسات الدولة تهمة والتعليق على

أحمد ناجي يرى أن كتابة
فشير كتابة ذهنية ،وشخصياته
في «كل هذا الهراء» أحادية ،وأنه
كاتب إصالحي ال ثوري
أحكام القضاء تهمة ،ال نكون في دولة
ب ــل ف ــي ق ـســم ش ــرط ــة .وأن ـ ــا ل ــن أذه ــب
للقسم مــرة أخ ــرى .كفاية مــا ضيعته
من وقت في هذا الهراء.
¶ لكن أحمد ناجي املتهم بخدش الحياء،
ي ـ ـ ــرى أن كـ ـت ــاب ــة ف ـش ـي ــر كـ ـت ــاب ــة ذه ـن ـي ــة،
وشخصياته فــي «كــل هــذا الـهــراء» أحــاديــة،
وأنه كاتب إصالحي ال ثوري ،وأنه لم يكتب
روايتكما أنت وعمر ،بل روايــة إحباطه من
إصالح املؤسسات؟
أنا ال أعرف هذا الشخص وال أفهم لم
ّ
زج بــه فشير فــي رواي ـت ـنــا ،وال أعــرف
كيف يعطي شخص لنفسه الحق في
الكتابة عن أناس ال يعرفهم .لكن هذا
جزء من الهراء الذي تركته خلفي وال

القاهرة ـ ـ محمد شعير

أريد إضاعة وقتي فيه.
¶ رواي ـ ــة فـشـيــر ال ـســاب ـقــة «بـ ــاب ال ـخ ــروج»
أعطاها عنوانًا فرعيًا «رسالة علي املفعمة
بـبـهـجــة غ ـيــر م ـتــوق ـعــة» .ي ــرى بـعـضـهــم أن
البهجة لم تكن إال في العنوان فقط ،بينما
هو مولع بالديستوبيا؟!
ال أع ــرف ،ولـســت مهتمة فــي الحقيقة
ب ــولـ ـع ــه .ل ـك ــن م ـص ــر فـ ــي دي ـس ـتــوب ـيــا
حقيقية ،ال تحتاج هي األخرى لروائي
كي يبرزها.
¶ فشير نفسه ـ ـ كــاتــب روايتكما ـ ـ سافر
إل ــى أمـيــركــا ،هــل التقيتما؟ تناقشتما في
األوضاع؟ هل وجه لك أي نصائح؟
ال ل ــم ن ـل ـتـ ِـق .ه ــو ي ــدرس ف ــي م ـكــان ما
وس ــط ال ـغــابــات فــي الـشـمــال الـشــرقــي.
أن ــا فــي واش ـن ـطــن ،قـلــب ال ـحــدث ـ ـ قلب
املؤامرة النابض.
¶ من موقعك في قلب املؤامرة النابض ،هل
تتابعني األوضاع في مصر؟
أتــابـعـهــا يــومـيــا أك ـثــر م ــن م ــرة .أدخــل
ع ـلــى م ــواق ــع صـحـيـفـتــن ،رب ـمــا ثــاث
أو أربـ ــع م ـ ــرات ،وات ـص ـفــح فــايـسـبــوك
وتويتر ،وأتابع ما يحدث وما يقوله
الناس ،لكني ال أشاهد التلفزيون قط،
وال في أميركا باملناسبة .كلما تابعت،
شعرت بــأن مصر ومــن فيها يرحلون
فــي االت ـجــاه املـعــاكــس لـلـتــاريــخ .حتى
عمر وأصدقاءه .كأن لعنة ما أصابت
الجميع ،حتى الــذيــن ثــاروا فــي يناير
ونــادوا بالحرية واملـســاواة ارتــد كثير
منهم إلى ترهات ال تصدق.
¶ مل ــاذا يظن بعضهم أن املصريني ليسوا
مهيئني ملمارسة الديمقراطية؟ أو باختصار
كـمــا ق ــال بـعــض املـســؤولــن أث ـنــاء ث ــورة 25
يناير ()?But When؟ يــرى آخــرون أنــه ال
يجب الحديث عن الديمقراطية ،بينما نحن
مشغولون بمعركة ضد اإلرهاب فما رأيك؟
ال أح ــد مـهـيــأ ملـمــارســة الــديـمـقــراطـيــة.
امل ـ ـمـ ــارسـ ــة هـ ــي الـ ـط ــريـ ـق ــة ال ــوحـ ـي ــدة
لـلـتـعـلــم .ال ـب ــاد ال ـتــي سـ ــارت ف ــي هــذا
ال ــدرب ،س ــارت فيه بـخـطــوات .لــم تكن
دي ـم ـق ــراط ـي ــة أم ـي ــرك ــا – ع ـن ــد الـ ـث ــورة
األميركية – عظيمة ،لكنها تحسنت
مــع الــوقــت ،ومــع وجــود عيوب وردات
مـتـكــررة .ونفس الـشــيء فــي كــل البالد
الديمقراطية .لكن املـمــارســة تتحسن
والقواعد تترسخ وتتطور مع الوقت.
املجانني فقط هم من يظنون أن النظم
الــدي ـم ـقــراط ـيــة ت ــول ــد ك ــام ـل ــة .ال شــيء
ً
فــي العالم يولد كــامــا .املجانني فقط
ه ــم ال ــذي ــن ي ـن ـت ـظــرون – أو يـطــالـبــون
– ب ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة ك ــام ـل ــة وفـ ــوريـ ــة ،أو
ي ـس ـت ـب ـعــدون إم ـكــان ـيــة ق ـيــام ـهــا ألنـنــا
ل ـس ـنــا ج ــاه ــزي ــن لــدي ـم ـقــراط ـيــة كــامـلــة
وفورية.
¶ أخيرًا ،هل لديك رسالة للثورة أو اليائسني
ممن هم على شاكلة عمر فخر الدين؟
صـ ــاح ج ــاه ــن ق ـ ــال :ي ــأس ــك وص ـبــرك
بني أيديك وأنت حر /تيأس ما تيأس
ال ـح ـي ــاة راح تـ ـم ــر .وأضـ ـي ــف أنـ ــه فــي
الحالتني ،ال أحــد يهمه أم ــرك ،ال أحد
ي ـن ـت ـظ ــرك ،ف ـق ــرر ب ـن ـف ـســك ك ـي ــف تــريــد
لحياتك أن تكون.
¶ هل أنت متفائلة؟
أنـ ــا مــوق ـنــة بـ ــأن م ـصــر سـتـنـفــض عن
ّ
نفسها هذا الهراء ،بط وين؟
لمتابعة أمل مفيد على مواقع
التواصل ،راجع موقعنا
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ترجمة

صفحات اإلبداع من تنسيق:
أحالم الطاهر

زهرة صفراء
قصة خوليو كورتاثر *
ترجمة أحمد عبد اللطيف
يبدو أنها مزحة ،غير أننا خالدون.
أع ــرف أن ــه ال ـع ـكــس ،أع ــرف ذل ــك ألنــي
أع ــرف الـفــانــي الــوحـيــد .لقد حكى لي
حكايته في حانة صغيرة بشارع «ال
ً
روا كامبرون» ،كان ثمال جدًا حد أنه
لم يواجه أي صعوبة في قول الحقيقة
رغـ ــم أن ص ــاح ــب ال ـح ــان ــة وال ــزب ــائ ــن
العجائز على البار كانوا يضحكون
عـلـيــه ل ــدرج ــة أن الـنـبـيــذ ك ــان يـخــرج
مــن عيونهم .ال بــد أنــه رأى اهتمامًا
م ــرس ــوم ــا ع ـل ــى وجـ ـه ــي ،إذ اص ـطــف
بجانبي ثم دعاني إلى الجلوس معه
ع ـلــى م ـن ـضــدة ف ــي ركـ ــن ،واسـتـطـعـنــا
أن نـشــرب ونـتـحــدث فــي س ــام .حكى
لــي أنــه متقاعد مــن عمله فــي مجلس
امل ــديـ ـن ــة وأن زوج ـ ـتـ ــه راح ـ ـ ــت تـ ــزور
أبــويـهــا منذ فـتــرة ،وهــي طريقة مثل
طرق أخرى للتسليم بأنها هجرته .لم
ً
ً
يكن رجــا عـجــوزًا وال جــاهــا ،بوجه
جــاف وعينني مسلولتني .الــواقــع أنه
كان يشرب لينسى ،واعترف بذلك في
كأس النبيذ األحمر الخامسة .لم أشم
فـيــه رائ ـحــة هــي مــاركــة ب ــاري ــس ،لكن
يبدو أننا ،كغرباء ،لنا رائحة .كانت
أظ ــاف ــره مـقـلـمــة ،وكـ ــان ش ـعــره خــالـيــا
تمامًا من القشرة.
حـكــى أن ــه قــد رأى فــي ب ــاص خــط 95
صبيًا في الثالثة عشرة .وبعد برهة
م ــن الـنـظــر إل ـي ــه ،اكـتـشــف أن الصبي
ي ـش ـب ـه ــه كـ ـثـ ـيـ ـرًا ،عـ ـل ــى األقـ ـ ـ ــل يـشـبــه
الــذكــرى الـتــي احـتـفــظ بـهــا عــن نفسه
فــي تـلــك الـســن .وشـيـئــا فشيئًا اقتنع
بأن الصبي يشبهه تمامًا ،في وجهه
ويــديــه ،فــي خصلة الـشـعــر الساقطة
عـلــى جـبـهـتــه ،فــي عينيه البعيدتني
عــن بعضهما ،بــل وحـتــى فــي خجله،
في الشكل الذي يتوارى به في مجلة
قـصـصـيــة ،وف ــي ح ــرك ــة إل ـق ــاء شـعــره
ل ـل ــوراء ،وتـعـثــر حــركــاتــه امل ــزم ــن .كــان
يـشـبـهــه ح ـتــى أن ــه أض ـح ـكــه تـقــريـبــا،
ل ـكــن ح ــن ن ــزل ال ـص ـبــي ف ــي شـ ــارع ال
رو دي رينيه ،نزل هو أيضًا وأخلف
مــوعــده مــع صــديــق ك ــان ينتظره في
مونتبارناس .وظل يبحث عن ذريعة
للتحدث مع الصبي ،سأله عن شارع
وسمع من دون دهشة صوتًا كان هو
صوت طفولته .وكان الصبي متجهًا
لـنـفــس الـ ـش ــارع ،ف ـس ــارا م ـعــا بخجل
ـواص .ع ـن ــد ه ـ ــذا امل ـس ـت ــوى،
لـ ـع ــدة ن ـ ـ ـ ـ
ٍ
سقط عليه إلهام .لم يكن شيئًا يمكن
ت ـف ـس ـي ــره ،ل ـك ـن ــه ك ـ ــان ش ـي ـئ ــا يـمـكـنــه
االسـتـغـنــاء عــن ه ــذا الـتـفـسـيــر ،إذ أن
هذا الشيء سيغدو غبيًا أو ضبابيًا
إن تطلعنا لتفسيره ،مثل اآلن.
بــإي ـجــاز ،أتـيـحــت ل ــه فــرصــة الـتـعــرف
ع ـلــى ب ـيــت ال ـص ـبــي ،وبــامل ـكــانــة الـتــي
ت ـ ـم ـ ـتـ ــع بـ ـ ـه ـ ــا كـ ـ ـ ـم ـ ـ ــدرس ف ـ ـ ــي «ب ـ ـ ــوي
س ـك ــوت ــس» .ف ـتــح لـنـفـســه طــري ـقــا في
حـ ـص ــن الـ ـحـ ـص ــون ذاك ،فـ ــي املـ ـن ــزل
ال ـفــرن ـســي .وجـ ــد ب ــؤس ــا مــزي ـنــا وأم ــا
ً
ملفتة وخاال متقاعدًا ،وقطينًا .ثم لم
يجد مشقة كبرى في أن يثق فيه أخ
له ويعيره ابنه الذي كان في الرابعة
عشرة ،فغدا الصبيان صديقني .وبدأ
يــزور كل يــوم بيت لــوك؛ واألم ترحب
به بفنجان قهوة مسخنة ،ويتحدثان
عن الحرب ،عن االحتالل ،وأيضًا عن
لــوك .ما بــدأ كإلهام بــات يرتب نفسه
ً
هندسيًا ،بدأ يتخذ شكال دالليًا يروق
للناس أن تسميه قدرًا .حتى بات من
املمكن أن يصاغ في كلمات كل األيام:
لوك كان هو ذاتــه ّ
مكررًا ،لم يكن ثمة
فناء ،كنا كلنا خالدين.
 كلنا خــالــدون ،أيها العجوز .انظر،مــا مــن أح ــد اسـتـطــاع أن يتحقق من
ذلك وها أنا يأتيني الــدور ،في باص
رق ـ ــم  .95ب ـخ ـطــأ ب ـس ـيــط ف ــي اآللـ ـي ــة،
فــي ثـغــرة مــا مــن الــزمــن ،بـقــدر مـتــواز
ولـيــس متتابعًا ،كــان يمكن أن يولد
لــوك بعد مــوتــي ،بــل ومــن دون حكي
الصدفة األسطورية التي بها قابلته
فــي الـبــاص .أعتقد أنــي قلت لــك ذلــك،

ك ــان نــوعــا مــن األم ــان ال ـتــام ،مــن دون
ك ـل ـمــات .ك ــان ذل ــك ت ـحــدي ـدًا وان ـت ـهــى.
ل ـكــن ال ـش ـك ــوك ب ـ ــدأت ب ـعــد ذل ـ ــك ،ففي
تلك الـحــاالت يـغــدو امل ــرء معتوهًا أو
يتناول مهدئات .وبجانب الشكوك،
الـ ـت ــي ي ـق ـت ــل واح ـ ــده ـ ــا وراء اآلخـ ـ ــر،
تأتي الــدالئــل التي تؤكد أنــي لــم أكن
م ـخ ـط ـئــا ،أن ــه م ــا م ــن س ـبــب ل ـنــرتــاب.
م ــا ســأقــولــه ل ــك ه ــو م ــا يــزيــد ضحك
ه ـ ــؤالء امل ـعــات ـيــه ح ــن ي ـخ ـطــر ل ــي أن
أرويه .لم يكن لوك أنا ذاتي مرة أخرى
فحسب ،إنما كان سيغدو أنا نفسي،
سـيـغــدو ه ــذا الـبــائــس التعيس الــذي
ي ـت ـح ــدث م ـع ــك .ك ــان ــت ت ـك ـفــي رؤي ـت ــه
يلعب ويـقــع بعنف كــالـعــادة ،تلتوي
قدمه وتلتوي ترقوته ،هــذه املشاعر
الــرقـيـقــة ال ـتــي تـثـيــرنــا ،ه ــذه الـحـمــرة
التي تصعد للوجه بمجرد أن تسأله
شيئًا .األمهات ،في املقابل ،كم يروق
ل ـه ــن ال ـ ـكـ ــام ،كـ ــم ي ـح ـكــن ل ـل ـم ــرء أي
شــيء حتى لــو كــان الصبي ميتًا من
ال ـخ ـجــل ،يـحـكــن أش ـي ــاء حـمـيـمـيــة ال
يـمـكــن تـصــديـقـهــا ،وح ـكــايــات الـ ِـسـنــة
األول ــى ورســومــات الثماني سـنــوات،
َ
واألم ــراض .لــم تــرتــب السيدة الطيبة
في شيء ،بالطبع ،والخال كان يلعب
م ـع ــي ال ـش ـط ــرن ــج ،ك ـن ــت أش ـب ــه ب ـفــرد
ً
مــن العائلة حتى أنــي أعطيتهم مــاال
يمكنهم من بلوغ نهاية الشهر.
لم أجــد أي مشقة في معرفة ماضي
ل ــوك ،ك ــان يكفي أن أدس أسـئـلــة بني
املوضوعات التي يهتم بها العجائز:
روماتيزم الخال ،مكر حارسة العقار،
ّ
ال ـس ـي ــاس ــة .هـ ـك ــذا رح ـ ــت أطـ ـل ــع عـلــى

طفولة لــوك بني كش ملك والتأمالت
حول سعر اللحم ،وهكذا بات الدليل
معصومًا .لكن افهمني ،بينما نطلب
كأسًا أخــرى :كان لوك هو أنــا ،هو ما
ً
كنته حني كنت طفال ،لكن ال تتخيله
ك ـن ـس ـخــة ط ـب ــق األص ـ ـ ــل .كـ ــان ص ــورة
مــوازيــة ،أتـفـهــم ،بمعنى أنــي فــي سن
ُ
ال ـســاب ـعــة ك ـســر رس ـغــي وه ــو كـســرت
ت ــرق ــوت ــه ،وفـ ــي ال ـتــاس ـعــة أصــابـتـنــي
الحصبة وأصابته الحمى القرمزية.
وب ــاإلض ــاف ــة ل ــذل ــك فــال ـح ـكــايــة تحفل
بالتفاصيل ،أيها العجوز ،الحصبة
اس ـت ـمــرت ع ـنــدي خـمـســة ع ـشــر يــومــا
بينما تشافى لوك في أربعة أيام ،إنه
تطور الطب وأشـيــاء من هــذا القبيل.
كــل ش ــيء ك ــان مــوازيــا لــذلــك ،ألضــرب
ً
لك مثال على الحالة ،كــان من املمكن
أن يكون خباز الناصية استنساخًا
ل ـنــاب ـل ـيــون ،وهـ ــو ال ي ـع ــرف ذلـ ــك ألن
الـنـظــام لــم يـصــب ب ــأي خ ـلــل ،ألن ــه لن
يـتـمـكــن أبـ ـ ـدًا م ــن م ــواج ـه ــة الـحـقـيـقــة
فــي حافلة؛ لكنه لــو انتبه بشكل من

األش ـ ـكـ ــال إلـ ــى هـ ــذه ال ـح ـق ـي ـقــة ،رب ـمــا
يـ ــدرك أن ــه ت ـكــرر وأنـ ــه صـ ــورة مـكــررة
ّ
التحول من غاسل
من نابليون ،ألن
أط ـبــاق إل ــى صــاحــب مخبز كبير في
مــون ـت ـبــارنــاس ه ــي ال ـص ــورة نفسها
للقفز من كورسيكا إلى عرش فرنسا،
ولو حفر على مهل في تاريخ حياته،
قد يجد لحظات مكافئة للحملة على
م ـص ــر ،ولـلـقـنـصـلـيــة وأوس ـت ــرل ـي ـت ــز،
بــل وحـتــى سينتبه إل ــى أن شيئًا ما
سـ ـيـ ـح ــدث مـ ــع مـ ـخـ ـب ــزه فـ ــي غ ـض ــون
سـنــوات ،وأنــه سينتهي بــه املـقــام في
سانتا هيلينا التي ربما تكون شقة
في الطابق السادس ،غير أنه مهزوم
أيـضــا وم ـحــاط بـمــاء ال ـعــزلــة ،ومعتز
بمخبزه الذي كان كطيران النسور.
 وحضرتك انتبهت ،أليس كذلك. وأن ــا انتبهت ،لكني رأي ــت أنـنــا فيطـفــولـتـنــا ن ـصــاب ب ــأم ــراض مـعـتــادة
في أعمار معينة ،ومعظمنا يتعرض
للكسر ونحن لعب كرة القدم.
 -أن ـ ـ ـ ــا أعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرف ،ل ـ ـ ــم أتـ ـ ـكـ ـ ـل ـ ــم إال ع ــن

املصادفات املرئية .على سبيل املثال،
أن يشبهني لوك لم يكن أمرًا ذا أهمية
رغ ــم أن ــه الـسـبــب ال ــذي لـفــت انتباهي
في الباص .الهام في الحقيقة هو ما
تـلــى ذل ــك ،وذل ــك يصعب شــرحــه ألنــه
مرتبط بالطباع ،بالذكريات الغائمة،
بــأســاطـيــر الـطـفــولــة .فــي ذاك الــوقــت،
أقصد حني كنت في سن لوك ،قضيت
فـتــرة ُم ـ ّـرة ب ــدأت بـمــرض ال نهاية له،
ث ــم رحـ ــت ف ــي ف ـت ــرة ال ـن ـقــاهــة ال ـتــامــة
أللعب مع أصدقائي فكسرت ذراعــي،
وب ـم ـجــرد م ــا شـفـيــت ،أغ ــرم ــت بــأخــت
أح ــد الـتــامـيــذ وعــانـيــت كـمــن يعاني
مــن عـجــز عــن الـنـظــر فــي عـيـنـ ّـي فـتــاة
تسخر منهَ .
وم ـ َـرض لــوك أيـضــا ،وما
إن بدأ في النقاهة دعوه إلى السيرك
وعـنــد نــزولــه درج ــات الـسـلــم انزلقت
ق ــدم ــه وك ـس ــر ك ــاح ـل ــه .ث ــم ب ـعــد قليل
ضبطته أمــه ذات ظهيرة وهــو يبكي
بجانب النافذة ،ويده ملفوفة بمنديل
أزرق ،منديل لم يكن من البيت.
وألن املـ ــرء ي ـجــب أن ي ـكــون مـعــارضــا
ف ــي ه ــذه ال ـح ـي ــاة ،ق ـلــت إن غــرام ـيــات
ال ـط ـف ــول ــة ك ـم ــال ــة ال ب ــد م ـن ـهــا ل ــآالم
واألوج ـ ـ ـ ـ ــاع .ل ـك ـنــي أتـ ـف ــق أن م ـســألــة
الـطــائــرة ش ــيء آخ ــر .طــائــرة بمروحة
دافعة على نوابض ،أحضرتها له من
أجل عيد ميالده.
 حـيـنـمــا مـنـحـتـهــا لـ ــه ،ت ــذك ــرت مــرةأخ ــرى لـعـبــة املـيـكــانــو ال ـتــي أهــدتـنــي
إي ــاه ــا أم ــي وأن ــا ف ــي الــراب ـعــة عـشــرة.
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قصة

سيعود مثل المسيح
ح ــدث أن ـنــي كـنــت ف ــي ال ـحــدي ـقــة ،رغــم
ه ـب ــوب عــاص ـفــة صـيـفـيــة ك ـنــا نسمع
صريرها ،وكنت قد شرعت في تركيب
ال ــرافـ ـع ــة ع ـل ــى م ـن ـض ــدة م ـس ـت ــدي ــرة،
بالقرب مــن بــاب الـشــارع .شخص ما
نادى من البيت ،واضطررت للدخول
لدقيقة .حني عدت كانت علبة امليكانو
قد اختفت ،والباب مفتوحًا .صرخت
يــائ ـســا وركـ ـض ــت ف ــي الـ ـش ــارع لكني
لــم أر أحـ ـدًا ،وف ــي تـلــك اللحظة سقط
شعاع على الشاليه املــواجــه .كل ذلك
جرى كحدث واحد ،وأنا كنت أتذكره
بـيـنـمــا أع ـط ــي ال ـط ــائ ــرة ل ـل ــوك وك ــان
يتأملها بنفس سعادتي حــن رأيــت
امليكانو الهدية .جــاءت األم لتحضر
ف ـن ـجــان ق ـه ــوة ،وت ـب ــادل ـن ــا ال ـع ـب ــارات
املـعـتــادة عندما نسمع صــراخــا .كان
ل ــوك ق ــد رك ــض نــاحـيــة ال ـنــافــذة كــأنــه
ي ــري ــد أن ي ـل ـقــي ب ـن ـف ـســه ف ــي الـ ـف ــراغ.
كـ ــان وج ـه ــه أب ـي ــض وع ـي ـن ــاه مــأتــن
بالدموع ،وتأتأ بأن الطائرة انحرفت
ع ــن م ـســارهــا ،وع ـب ــرت بــالـضـبــط من
ُ
فـتـحــة ش ـبــاك م ـ ــوارب« .ل ــن ت ــرى مــرة
ُ
أخرى ،لن ترى مرة أخرى» ،كان يكرر
باكيًا .وسمعنا صــراخــا مــن األسفل،
دخــل الـخــال راكـضــا ليعلن أن حريقًا
شب في البيت املواجه .هل تفهم اآلن؟
نعم ،األفضل أن نشرب كأسًا.
ثم ،ألني التزمت الصمت ،قال الرجل
إنه بدأ يفكر في لوك فحسب ،في حظ
ل ــوك .كــانــت أم ــه تــرسـلــه إل ــى مــدرســة
فنون وحرف ليفتح لنفسه بتواضع
مــا سمته طريقه فــي الحياة ،غير أن
طريقه كان مفتوحًا بالفعل وكان لوك
وح ــده ،إذ لــم يـكــن بــوسـعــي أن أتكلم
وإال اعـتـبــرونــي مجنونًا وأبـعــدونــي
عن لوك لألبد ،من يستطيع أن يقول
ألمه ولخاله إن كل ذلك ال جدوى منه،
إن نـتـيـجــة ك ــل م ــا ي ـف ـعــانــه واح ـ ــدة،
املـهــانــة ،الــروتــن املــؤســف ،الـسـنــوات
اململة ،الفشل الــذي يستهلك املالبس
والروح ،ثم اللجوء لعزلة امتعاضية،
فــي حــانــة صغيرة فــي الـحــي .غير أن
أسوأ ما في األمر لم يكن مصير لوك،
األسوأ على اإلطالق أن لوك سيموت
ً
ف ــي أوانـ ـ ـ ــه ،وأن رجـ ـ ــا آخـ ــر سـيـكــرر
صـ ـ ــورة ل ـ ــوك وصـ ــورتـ ــه الـشـخـصـيــة
ذاتـهــا ،حتى يموت فيأتي رجــل آخر
ليدخل بدوره في العجلة .لوك لم يكن
يهتم تقريبًا؛ وفــي الليل ،كــان سهده
يتجلى بعيدًا حيث يقبع لــوك آخــر،
حتى آخرين قد يسمون بـروبيرت أو
كلود أو ميشيل ،نظرية ال نهائية من
شياطني بؤساء يكررون الصورة من
دون معرفة ذلــك ،وبقناعة تــامــة بأن
لديهم حرية وإرادة.
النبيذ جعل مــن الــرجــل حزينًا ،ولم
يكن بوسعي أن أفعل أي شيء.
 اآلن يسخرون مني حني أقول لهم إنلوك مات بعد عدة أشهر ،إنهم أغبى
م ــن أن يـفـهـمــوا أنـ ـ ــه ...ن ـع ــم ،ال تنظر
إلـ ّـي حضرتك أيضًا بهاتني العينني.
مــات بعد عــدة أشـهــر ،بــدأ ذلــك بنوع
من االلتهاب الشعبي ،وأنــا في نفس
تلك السن أصابني التهاب كبدي .أنا
حجزوني في املستشفى ،لكن أم لوك
أصرت أن تعتني به في البيت ،وكنت
أزوره كل يوم ،وأحيانًا كنت أصطحب
اب ــن أخ ــي لـيـلـعــب م ــع لـ ــوك .ك ــان ثمة
بـ ــؤس ك ـب ـيــر ف ــي ذاك ال ـب ـيــت وكــانــت
زيـ ــاراتـ ــي س ـل ــوى ل ـهــم ب ـكــل امل ـعــانــي،
مرافقة لوك ،علب الرنجة أو الحلوى
الدمشقية .لقد اعتادوا على أن أتكفل
أنا بشراء األدوية بعدما حدثتهم عن
صيدلية تعطيني تخفيضًا خاصًا.
وفي النهاية ،قبلوني كممرض للوك،
ولنتخيل أن في بيت مثل هذا ،حيث
ي ــدخ ــل ال ـط ـب ـي ــب وي ـ ـخـ ــرج مـ ــن دون
أدنــى اهتمام ،لــم يركز أحــد كثيرًا إن
كــانــت األع ـ ــراض الـنـهــائـيــة تـتـفــق مع
التشخيص األول أم ال ...مل ــاذا تنظر
إلـ ـ ّـي ه ـك ــذا؟ ه ــل ق ـلــت شـيـئــا ف ــي غير
محله؟
ال ،لــم تقل شيئًا خاطئًا ،خـ ً
ـاصــة في
هذا املستوى من شرب النبيذ .بل على

العكس تمامًا ،باستثناء تخيل املوت
الفظيع لـلــوك املـسـكــن ،يــأتــي بــرهــان
ع ـل ــى أن ك ــل م ــن ي ـس ـت ـس ـلــم لـلـخـيــال
يمكن أن يبدأ بتخيل نفسه في باص
 95وينتهي بــه الـحــال بجانب سرير
يموت عليه طفل في صمت .ألهدئه،
ق ـل ــت ل ــه ذلـ ـ ــك .ظ ــل ي ـن ـظــر إلـ ــى األف ــق
لبرهة قبل أن يعاود الحديث.
 طيب ،كما تريد .الحقيقة أنه في تلكاألسابيع التي أعقبت الدفن ،شعرت
للمرة األول ــى بشيء يشبه السعادة.
كنت ال أزال أزور أم لوك من آن آلخر،
وأهديها علب بسكويت ،لكني كنت
قليل االهـتـمــام بها أو بالبيت ،كنت
كمن أغرقه اليقني العجيب بأني أول
ـان ،بـشـعــور أن حـيــاتــي تـنـفــد يومًا
فـ ـ ٍ
وراء يــوم ،نبيذ وراء نبيذ ،وأنــي في
آخ ــر امل ـطــاف ســأنـتـهــي فــي أي زاوي ــة
وف ـ ــي أي سـ ــاعـ ــة ،م ـ ـكـ ــررًا ح ـت ــى آخ ــر
تفصيلة مصير ميت مجهول ال أحد
ي ـعــرف مــن أي ــن ج ــاء وال م ًـتــى ،لكني
نـعــم س ــأكــون مـيـتــا حـقـيـقــة ،م ــن دون
شخص يسمى لوك يدخل في العجلة
ليكرر بحماقة حياة حمقاء .افهم هذا
االكتمال ،أيها العجوز ،اغبطني على
هذه السعادة ما استمرت.
ألنـ ـه ــا ،ع ـلــى م ــا يـ ـب ــدو ،ل ــم تـسـتـمــر.
الحانة الصغيرة والنبيذ برهنا على
ذل ـ ــك ،وه ــات ــان ال ـع ـي ـنــان ح ـيــث تلمع
الـحـمــى لــم تـكــونــا ج ــزءًا مــن الـجـســد.
ومع ذلك كان قد عاش لعدة أسابيع
يتذوق كل لحظة من بؤسه اليومي،
م ــن فـشـلــه ال ــزوج ــي ،م ــن إف ــاس ــه في
ســن الخمسني ،وبالتأكيد مــن فنائه
املـ ـ ـق ـ ـ ّـدر .وذات ظـ ـهـ ـي ــرة ،وه ـ ــو يـعـبــر
اللوكمسبورغ ،رأى زهرة.
 كـ ــانـ ــت عـ ـل ــى حـ ــافـ ــة ح ـ ـجـ ــر ،زه ـ ــرةصـ ـف ــراء ك ـ ــأي زه ـ ـ ــرة .وقـ ـف ـ ُـت ألش ـعــل
سـيـجــارة وش ـ ُ
ـردت وأن ــا أرمـقـهــا .كأن
الــزهــرة أيـضــا كــانــت تبادلني النظر،
ه ـ ــذا الـ ـت ــواص ــل أح ـ ـيـ ــانـ ــا ...حـضــرتــك
تعرف ،أي امرىء يشعر به ،هذا الذي
ً
يسمونه ج ـمــاال .كــان هــذا بالضبط،
الــزهــرة كــانــت جميلة ،كــانــت شــديــدة
الجمال .وأنا كنت مدانًا ،كنت سأموت
ذات يوم لألبد .الزهرة كانت جميلة،
ستكون ثمة دومًا زهور جميلة لرجال
املستقبل .وفـجــأة أدرك ــت الـعــدم ،هذا
ال ــذي خلق ال ـســام ،نهاية السلسلة.
كنت ســأمــوت وكــان لــوك قــد مــات ،لن
تكون هناك أبدًا زهرة ألي أحد مثلنا،
لن يوجد شــيء ،لن يوجد شيء على
اإلط ـ ـ ــاق ،وك ـ ــان الـ ـع ــدم ه ــو ذل ـ ــك ،أال
توجد زهرة أخرى .الكبريت املشتعل
ُ
قفزت إلى
حرق أصابعي .وفي امليدان
الباص املتجه إلى أي مكان وشرعت
في النظر بشكل عبثي ،النظر إلى كل
مــا يمكن رؤيـتــه فــي ال ـشــارع وكــل ما
يقبع فــي الـبــاص .وحــن وصلنا إلى
الـنـهــايــة ،نــزلــت وص ـعــدت بــاصــا آخــر
يصل إلى الضواحي .قضيت الظهيرة
وحـتــى مــدخــل الـلـيــل ،أصـعــد وأهـبــط
مــن ال ـبــاصــات وأن ــا أف ـكــر فــي الــزهــرة
وفي لوك ،وأنا أبحث بني الركاب عن
شخص يشبه لوك ،شخص يشبهني
أو يشبه لوك ،شخص يمكن أن يكون
أنا ذاتي مرة أخرى ،شخص أنظر إليه
وأنا أعرف أنه أنا ،ثم أتركه يرحل من
دون أن أقــول لــه شيئًا ،ربما ألحميه
حتى يواصل حياته البائسة الغبية،
حياته املعتوهة الفاشلة صوب حياة
أخــرى معتوهة وفاشلة صوب حياة
أخــرى معتوهة وفاشلة صوب حياة
أخرى...
ودفعت الحساب.
* خــول ـيــو ك ــورت ــاث ــر (األرج ـن ـت ــن -1914
 )1984أح ــد أه ــم األص ـ ــوات ال ـســرديــة في
ال ـع ــال ــم ف ــي الـ ـق ــرن ال ـع ـش ــري ــن ،ومـ ــن أكـثــر
ُّ
الكتاب الالتينيني تجريبًا ومغامرة ،سواء
ف ــي ال ـق ـصــة أو الـ ــروايـ ــة .ك ــان أح ــد أع ـمــدة
«الــواق ـع ـيــة ال ـس ـحــريــة» الــاتـيـنـيــة ،رغ ــم أن
أعماله تقوم على الفانتازيا أكثر من الثقافة
الشعبية .يعتبره النقاد من املجددين الكبار
في فن السرد .ترجم له إلى العربية العديد
من األعمال أشهرها رواية «الحجلة».
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عبد اهلل ناصر *
أم ـ ـ ــروا بـ ــإعـ ــدام األم ـ ـ ــل ،فــان ـط ـلــق ال ـح ــرس
يـتـســابـقــون فــي الـقـبــض عـلـيــه .ك ــان األمــل
في تلك اللحظة يلهو مع بعض األطفال،
وع ـنــدمــا بـلـغــه ال ـخ ـبــر ف ـ ّـر ه ــارب ــا .أغـلـقــوا
منافذ املدينة وأخ ــذوا يفتشون البيوت،
كانوا قد أمروا أيضًا بإعدام كل من يؤوي

األم ــل ،أو حتى مــن يقوم بمساعدته ولو
ورجت األمل
بكوب من املاء .خافت األرملة
ِ
ٍ
ـذي يـنـ ّ
ـدس فــي قبوها أن يــرحــل بعيدًا.
ال ـ
ً
قالت معتذرة وهي تبكي إنها تعيل ثالثة
أطفال .كاد الخجل أن يقتله ،كانت قد آوته
ـوع كــامــل مـثــل قـطــة .زع ــم أن ــه ينوي
ألس ـبـ ٍ
الرحيل هذه الليلة ،زعم أيضًا أنه يعرف
بعض األصدقاء الذين يمكنهم مساعدته.

شكرها ونذر في ّ
سره أال ينسى معروفها
أبـ ـدًا لــو ق ـ ّـدرت لــه الـنـجــاة .وحــاملــا ودعـتــه
األرم ـلــة ،بكى األم ــل .بكى ألول م ــرة ،بكى
نفسه كما تبكي األم طفلها املريض .وما
إن خــرج حتى كــان الـحــرس فــي انـتـظــاره.
ركــض وركـضــوا وراءه ،استصرخ الناس
فأوصدوا أبوابهم ،وتضرعوا إلى الله أن
يـنـقــذه .كــان لــأقـفــال وقــع أحــذيــة الحرس
ال ـث ـق ـي ـلــة .ت ـس ــرب األم ـ ــل م ــن األمـ ـ ــل ،وكـمــا
يحدث عادة في الكوابيس تثاقلت ساقاه
فـكــأنـهــا ت ـخــوض ف ــي ال ــوح ــل أو ف ــي امل ــاء
حتى سقط على األرض رافـعــا يــديــه إلى
األعلى.
هـجــم ال ـحــرس فــأوسـعــوه شتمًا وضــربــا،
واق ـ ـ ـتـ ـ ــادوه إل ـ ــى الـ ـسـ ـج ــن .هـ ـن ــاك اع ـت ــرف
األمــل بكل شــيء ،حتى تلك الجرائم التي
لــم يقترفها .جمعوا الـنــاس كلها (الكبار
والـ ـصـ ـغ ــار والـ ــرضـ ــع وال ـع ـم ـي ــان وح ـتــى
ّ
العجائز الـلــواتــي ال أمــل لـهــن) فــي ساحة
اإلع ـ ـ ــدام ،ح ـيــث ج ـ ــاؤوا ب ــاألم ــل مـعـصــوب
العينني .كان يبكي بالرغم من ذلــك .أعلن
تــوب ـتــه ع ـلــى امل ــأ وت ــوس ــل ال ـص ـفــح وهــو
يتبول من الخوف وعندما مزق الرصاص
ج ـســده ل ــم يـتــوقــف خـيــط ال ـب ــول األص ـفــر.
تركوه هناك مكومًا على األرض وعندما
خــافــوا ال ـعــدوى وامل ــرض .حـشــدوا الناس
ً
ـرة أخــرى وأحــرقــوه أمامهم .لم ينم ٌ
أحد
مـ
تـلــك الـلـيـلــة ،وم ــن ن ــام تمنى أال يستيقظ
أبدًا .ما جدوى العيش بال أمل؟ لكن الجوع
ّ
أيقظهم ومن ّ
تحمل الجوع  -وهم قلة  -لم
يـتـحـ ّـمــل أع ـق ــاب ال ـب ـن ــادق وه ــي توقظهم
بالقوة وتقودهم إلى أعمالهم .قال أحدهم
إنـ ــه رأى األم ـ ــل ف ــي املـ ـن ــام .س ـي ـعــود مثل
امل ـس ـي ــح .وهـ ـن ــاك ب ـعــض امل ـج ــان ــن الــذيــن
ادعـ ــوا األم ــل كـمــا يــدعــي الـبـعــض الـنـبــوة.
قبض عليهم وجلدوا في الساحة فأقلعوا
عن هرطقتهم في الحال .ترحموا عليه في
األي ــام األولـ ــى ،وعــاشــوا حياتهم بــا أمــل
فـبــدت أطـيــب مــع األلـفــة والــوقــت ،وعندما
يذكره اآلن أحدهم ،يلعنه الجميع كما لو
كان شيطانًا.
* قاص سعودي

شذرات

لماذا يهجر شخص منزال ً قريبًا من النهر؟
ضيف فهد *

1
من يكنس أسفل األنهار ،لو كان هناك من
ُ
سيكلف بهذه املهمة عندما يتم االكتفاء
ب ـهــذا ال ـق ــدر م ــن ال ـع ــال ــم ،سـيـجــد أغ ــراض
الناس التي سقطت منهم دون قصد ،أو
بقصد ،ال أحد يعرف ..سيجد طقم أسنان
سقط بعد ضحكة طويلة وغير محسوبة،

سيجد مسدسات ،الكثير منها في أنهار
أميركا الجنوبية ،حيث من الواضح أنهم
يتخلصون من جرائمهم بهذه البساطة،
سيعثر على منتحرين ،ربما يجد صائد
سـمــك غـفــى بـعــدمــا رم ــى الـطـعــم وانـتـظــر،
والكتب ،الكثير منها موجود أسفل أنهار
العالم ،دمــاء ،ثم هناك الساعات ،سالسل
امل ـف ــات ـي ــح ،أح ــذي ــة ان ـخ ـل ـعــت م ــن األقـ ـ ــدام
أثناء محاولة االنقاذ ،والهواتف الجوالة
للمتنزهني ،سيجد النظرات التي حدقت

ً
طــويــا مــن على الـحــافــة ،ربـمــا يعثر على
بعض القصائد ،مـجــاديــف ،وفــي األنهار
املقدسة سيجد تمائم ،وأدعـيــة ،وفتيات
قديمات عندما كان اإلنسان على استعداد
للتضحية دون ندم من أجل مواسم جيدة،
ً
لن يجد مدن بأكملها ،لكنه سيجد منزال
أو منزلني مهجورة ولن يسأل عن السبب؛
ً
ملاذا يهجر شخص منزال قريبًا من النهر
ّ
إلى هذا الحد؟ ربما ألنه مل لكثرة األشياء
التي تسقط منه هناك دون أن ينتبه ،وال
يعود بمقدوره إيجادها أبدًا.

2

المساهمات االبداع ّية في ملحق «كلمات»
يمكن إرسال المساهمات اإلبداع ّية (من قصص وقصائد
ونصوص ح ّرة وترجمات وصور فن ّية 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 األدب ّية ،تعطى األولويّة لنصوص
خضعت التفاق مسبق مع التحرير ،ويستحسن أن يكون
التعريب عن اللغة األصل ّية التي كتب فيها النص .مع تعريف
واف بالكاتب (ة) والمترجم (ة).
تحتفظ إدارة التحرير لنفسها بقرار نشر المساهمات المقترحة أو
عدمه ،من دون أي شرح أر تبرير أو مراجعة.

من اإلسفلت تستطيع صناعة قصة ...من
طــن ال ـقــار األسـ ــود وال ـث ـقـيــل،ال ــذي جمد
تحت الوهج الدائم للشمس ،والعجالت،
اب ـت ـك ــر ..أو ت ــذك ــر:ه ــذا االس ـف ـل ــت ،قـيــامــة
الغابات يوم البعث ملحيطات ُدفنت حية.
ان ـظ ــر ج ـي ـدًا إل ــى األس ـف ـل ــت،لــرب ـمــا ملـحـ َـت
عـيــون قطيع مــن الــديـنــاصــورات ،حدبات
ظهورها،أقدامها املشقوقة..
ع ـنــدمــا ت ـتــوقــف اض ـط ــراري ــا ع ــن عجلتك
ً
الدائمة،وبدال من أن تفكر في األمور التي
عليك إن ـهــاء هــا ،لــو فـكــرت كيف تتجاور
ف ــي األمـ ـت ــار ال ـ ـسـ ــوداء ال ـت ــي تـفـصـلــك عن
الـعــربــة الـتــي أم ــام ــك ،مـفــاصــل،أش ـجــار ال
ُ
تعد ،جماجم لقوارض صغيرة ،وماليني
مــن ح ـشــرات ال تــربــط بينها صـلــة قــرابــة،
وأسـ ـ ـن ـ ــان ،ال ـك ـث ـي ــر م ـ ــن األسـ ـ ـن ـ ــان،عـلــى
األسـفـلــت ،لــو كـنــت تمتلك ضـمـيـرًا جـيـدًا،
ت ـس ـت ـط ـي ــع أن ت ـك ـت ـش ــف ش ـ ـجـ ــرة ع ــائ ـل ــة
الـ ـحـ ـل ــزونُ ،بـ ـط ــأه ال ـ ــذي ل ــم يـسـعـفــه وقــت
الكارثة ..وقبل أن تتحركّ ،
لوح لألسفلت،
وانتظر سوف تغمز لك ماليني الكائنات
بعيونها الـتــي تــدوسـهــا كــل يــوم دون أن
تنتبه.
* كاتب سعودي
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فكر

داغ ِنكالوس هاس :ما ق ّدمه العرب لعصر التنوير
اس ـت ـهــل داغ ِنـ ـك ــاوس هـ ــاس كـتــابــه
«ن ـج ــاح وك ـت ـمــان ـ ـ ـ ـ ال ـع ـلــوم الـعــربـيــة
وال ـف ـل ـس ـف ــة فـ ــي عـ ـص ــر الـ ـتـ ـن ــوي ــر» (
Success and suppression: arabic
sciences and philosophy in the
 renaissanceـ ـ ـ ـ ـ مـ ـنـ ـش ــورات جــامـعــة
ه ـ ــارف ـ ــرد ـ ـ ـ ـ  )2016ب ـ ـقـ ــول ي ـل ـخــص
مـحـتــواه هــو« :فــي املــدرســة الثانوية
ال ـتــي تـعـلـمــت فـيـهــا ف ــي مــديـنــة كـيــل،
احـ ـتـ ـل ــت ن ـس ـخ ــة مـ ــن ل ــوح ــة أنـ ـط ــون
منغ العائدة إلــى الـقــرن الثامن عشر
«مدرسة رفائيل األثينية» صدر قاعة
املحاضرات ،مذكرة الجميع بحاملي
مـشـعــل ال ـح ـض ــارة الـحـقـيـقـيــن .وفــي
ف ـت ــرة الحـ ـق ــة ،ت ـبــن لـ ــي ،وأن ـ ــا أدرس
اللغة العربية ،أن أبطالي في الثقافة
العائدين إلى عصر النهضة اإلغريق
وال ــات ــن ،ك ــان ــوا ،فــي أح ـيــان كـثـيــرة،
عـلــى خ ــاف مـ ـ ّـر ،م ــع أب ـطــالــي الـجــدد
وهم الفالسفة والعلماء العرب».
لكن أين تكمن الحقيقة؟ هل حقًا كان
عصر النهضة فــي ال ـقــارة األوروب ـيــة
ذا أصول إغريقية والتينية فقط ،ولم
ينهل من علوم العرب واملسلمني ،بل
رفضهم ألسباب علمية؟ أم أن رفض
إنـســانـ ّـيــي ( )Humanistsذلــك العصر
أس ــاس ــه ف ـك ــري /إي ــدي ــول ــوج ــي؟ وفــي
حال كانت اإلجابة تكمن في السؤال
األخـ ـ ـي ـ ــر ،فـ ـه ــذا أمـ ـ ــر خ ـط ـي ــر يـنـتـهــي
بــال ـع ـلــم إل ـ ــى أجـ ـن ــدة إي ــدي ــول ــوج ـي ــة،
وعـلـيـنــا فــي ه ــذه الـحــالــة أن ن ـعـ ّـد كل
«علم» ينطلق من مفكرة إيديولوجية
تزويرًا للتاريخ.
األكـ ـ ــادي ـ ـ ـمـ ـ ــي وال ـ ـش ـ ــاع ـ ــر اإلي ـ ـطـ ــالـ ــي
فرنشيسكو بترارك ،الذي يعد مطلق
عصر التنوير في القرن الرابع عشر،
كـتــب فــي ع ــام  1370ت س« ،م ــن غير
السهل إقناعي بأن أي أمر جيد يمكن
أن ي ــأت ــي م ــن ب ـ ــاد الـ ـ ـع ـ ــرب» .وك ـتــب
ال ـط ـب ـيــب األملـ ــانـ ــي وع ــال ــم ال ـن ـبــاتــات
ليونهارد فوكس في عام « 1535ليس
ب ــإم ـك ــان املـ ــرء ال ـع ـث ــور ف ــي إن ـتــاجــات
ـاف
اإلغ ــري ــق ،عـلــى م ــا ه ــو لـيــس بـصـ ٍ
وع ـل ـم ــي ،ول ـي ــس ب ـم ـص ـقــول ومـنـتــج
بــأع ـلــى درجـ ـ ــات ال ـف ـط ـنــة ،ل ـكــن ليس
بإمكان املرء العثور على أي أمر لدى
العرب ما هو ليس بعفن وزنخ».
أم ـ ــا ال ـط ـب ـي ــب األملـ ــانـ ــي وال ـج ـغ ــراف ــي
وال ـف ـل ـكــي ل ــورن ـت ــس ف ــري ــز م ــن إقـلـيــم
اإللـ ـ ـ ـ ـ ــزاس ،وصـ ــاحـ ــب م ــؤل ــف «مـ ـ ــرآة
الطب» ( )spiegel der arzneiالذي صدر
فــي ثـمــانــي طـبـعــات بــن عــامــي 1518
و ،1557فكتب في عام « 1530نرى أن
علم الطب قــد حطم ،وأن أكثر الهراء
خ ـط ــورة ي ـتــم اس ـت ـجــابــه م ــن الـعــالــم
ال ـس ـف ـلــي» .ف ــاب ــن سـيـنــا ُي ـ ـ ــدان ،ويـتــم
احتضان أكاذيب أبوليوس (أفوالي،
 170-124ت س .خـطـيــب وفيلسوف
أفالطوني ،وصاحب مؤلف «الحمار
الذهبي») .أما اللغوي الفرنسي غيوم
بوستل الذي أتقن العربية والعبرية
والسريانية والالتينية واإلغريقية
القديمة ،وعالم الفلك ،وعالم القباال،
وال ــدبـ ـل ــوم ــاس ــي والـ ـب ــرفـ ـس ــور وم ــن
أتـ ـ ـب ـ ــاع ال ـ ــدي ـ ــن ال ـ ـعـ ــاملـ ــي ،وم ـب ـع ــوث
امل ـل ــك ال ـفــرن ـســي فــرنـ ِـســس األول إلــى
ب ــاط الـسـلـطــان الـعـثـمــانــي سليمان
الـ ـ ـق ـ ــان ـ ــون ـ ــي وم ـ ـ ــؤس ـ ـ ــس الـ ـتـ ـح ــال ــف
العثماني ـ الفرنسي ،فكتب« :ما تعثر
عـلـيــه فــي كـتــابــات اب ــن سـيـنــا مشرقًا
وواضـحــا فــي صفحة أو اثنتني ،فإن
غالن (الطبيب والجراح والفيلسوف،
ِ
وطـبـيــب اإلم ـبــراطــوريــة الــرومــان ـيــة -
 217-162ت س) بالكاد يكفيه خمسة
أو ستة مجلدات» ،والقوائم تطول.
ّ
يـضـيــف ال ـكــاتــب إن إنـســانـيــي عصر
النهضة أقنعوا أكثرنا بأن تعليقات
الـ ـ ـكـ ـ ـت ـ ــاب اإلغـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــق ع ـ ـلـ ــى أرس ـ ـطـ ــو
أفـضــل مــن اب ــن رش ــد ،وأن جيوفاني
م ــرن ــدوال ك ــان مـحـقــا ف ــي دع ــوت ــه لنا
لنبذ الكتابات العربية في علم الفلك
والعودة إلى مؤلف بطليموس .بهذا،
فـ ـ ــإن ع ـص ــر ال ـن ـه ـض ــة ش ـك ــل مــرح ـلــة
االنـفـصــال عــن املــراجــع الـعــربـيــة ،إلــى
ّ
درجــة أن العلماء العرب الذين كانت
أس ـ ـمـ ــاؤهـ ــم ت ـ ـتـ ــردد عـ ـل ــى لـ ـس ــان كــل

طالب علم مسيحي فــي تلك الـقــرون،
قـ ــد م ـح ـي ــت مـ ــن الـ ـ ــذاكـ ـ ــرة ال ـث ـق ــاف ـي ــة
األوروب ـيــة .ويعد هــذا تـطــورًا خطيرًا
إلى درجة استدعى تدخل «الجمعية
الـ ـب ــرمل ــانـ ـي ــة ل ـل ـم ـج ـل ــس األوروب ـ ـ ـ ـ ــي»
فــي عــامــي  1991و ،2002داع ـيــة إلــى
تغطية أشـمــل فــي املـنــاهــج املــدرسـيــة
إلسـهــامــات الـحـضــارة اإلســامـيــة في
الثقافة األوروبية.
ّ
ّ
يوضح املــؤلــف أن ثمة اتجاهني في
كـيـفـيــة م ـقــاربــة م ــوض ــوع إس ـهــامــات
ال ـح ـضــارة الـعــربـيــة ـ ـ اإلســام ـيــة في
عصر النهضة؛ أولهما ينفي وجــود
أي تــأث ـيــر ان ـط ــاق ــا م ــن االدع ـ ـ ــاء بــأن
الترجمات من العربية إلى الالتينية
تـمــت فــي فـتــرة مـتــأخــرة .أم ــا االتـجــاه
اآلخ ــر ،فيشدد على تأثيرها الكبير،
وهي تمت ـ في ظن الكاتب وفي ظننا
ـ ـ ـ أله ــداف سياسية وج ــب اعتبارها
فـضـيـحــة .لـكــن ال ــدراس ــة الـحــالـيــة في
ه ــذا امل ــؤل ــف امل ـه ــم ،وه ــي األول ـ ــى في
مـ ـج ــالـ ـه ــا ،ال ـ ـتـ ــي ح ـظ ـي ــت ب ــاه ـت ـم ــام
األوســاط العلمية في الغرب ،فتشدد
ع ـل ــى أه ـم ـي ــة م ـق ــارب ــة املـ ــوضـ ــوع مــن
منطلق غير إيــديــولــوجــي ،والتركيز
عـلــى دراسـ ــة م ــا ت ــواف ــر م ــن تــرجـمــات
وعــدد الطبعات ،وتحليل النصوص
ال ـع ــرب ـي ــة األص ـل ـي ــة ف ــي م ــوض ــوع ــات
محددة ،ومن ثم مقارنتها بإنتاجات
عصر النهضة فــي امل ــادة ذاتـهــا ،مما
يسمح في نهاية املطاف بمعرفة مدى
تــوافــر تأثير أو عــدمــه .أي أن الكاتب
يـشــدد هـنــا عـلــى ض ــرورة االستعانة
بعلم اللغات أيضًا لتحليل النصوص
ذات الـعــاقــة .ومــن هـنــا يــأتــي عـنــوان
املــؤلــف «الـنـجــاح والـكـتــم» .وال ـهــدف ـ
دومًا بحسب الكاتب ـ ـ تقويم نجاحات
العلوم العربية والفلسفة العربية في
عصر النهضة وكتمها.
ّ
يـشـ ّـدد الـكــاتــب على أن مؤلفه يهدف
إل ــى الـتـحــرك فــي فـتــرة مــا بـعــد عصر
ال ـن ـه ـضــة ،لـفـهـمـهــا ك ـظــاهــرة ثـنــائـيــة
الــوجــه عـنــدمــا يـتـعـلــق األم ــر بكيفية
ّ
اسـتـقـبــال الـفـكــر ال ـعــربــي .إذ ي ــرى أن
ّ
ع ـصــر الـنـهـضــة ش ــك ــل املــرح ـلــة الـتــي
وص ـ ــل ف ـي ـه ــا ال ـت ــأث ـي ــر الـ ـع ــرب ــي إل ــى
أقصى درجــاتــه مــن ناحية ،واملرحلة
ال ـت ــي بـ ــدأ الـ ـغ ــرب ي ـن ـســى ف ـي ـهــا ذل ــك
التأثير من ناحية أخــرى .وللوصول
إلى هدف هذه الدراسة ،عمد الكاتب
إل ــى تقسيم املــؤلــف إل ــى جــزء يــن .في
ّ
ال ـجــزء األول ،حــلــل م ـح ــاوالت علماء
ال ـن ـه ـضــة ل ـتــوس ـيــع ان ـت ـش ــار ال ـع ـلــوم
العربية عبر الطبعات والبيوغرافيا
وال ـت ــرج ـم ــات ،فـيـمــا خ ـصــص ال ـجــزء
ال ـث ــان ــي ل ـتــوض ـيــح ت ـب ــاي ــن ال ـخ ـطــاب
الجدلي بني أنصار التقاليد العربية
واإلغريقية بتطور العلوم والفلسفة
ال ــداخـ ـل ــي .أمـ ــا ال ـن ـق ـطــة ال ـت ــي ي ـشــدد
عليها الكاتب ،فهي ليس ما كان في
ّ
ً
نية الكتاب قوله إنما ما كتبوه فعال.
ع ـلــى سـبـيــل املـ ـث ــال ،ه ــل اسـتـخــدمــوا
النظريات العلمية العربية أم ال؟ وهل
حاولوا عن وعي نشر العلوم العربية
أم أنـهــم ح ــاول ــوا الـقـضــاء عـلـيـهــا؟ ما
األسـ ـب ــاب الــداخ ـل ـيــة والـعـلـمـيــة الـتــي
دعتهم إلــى تبني النظريات العلمية
ال ـعــرب ـيــة أو رف ـض ـه ــا ،ومـ ــا مـكــاســب
الـ ـنـ ـهـ ـض ــة أو خـ ـس ــائ ــره ــا ال ـن ــات ـج ــة
مــن الـتـبـنــي أو ال ــرف ــض؟ إضــافــة إلــى
م ــا س ـب ــق ،فـ ــإن ال ـك ــات ــب م ـه ـتــم أيـضــا
بدراسة الخلفيات االجتماعية لقبول
النظريات العلمية العربية في عصر
النهضة ،مقارنة بــاألوســاط الفكرية
واالجتماعية للوسط الذي عاش فيه
الذين تقبلوها.
انطالقًا من األهــداف املحددة للعمل،
ً
فصوال ّ
عدة .يحمل
فإن املؤلف يحوي
الجزء األول عنوان «حضور التقاليد
ّ
ويضم الفصل األول «تقديم
العربية»،
ُ
 النسخ واملناهج» الــذي يستعرضجــذور التقاليد العلمية العربية في
أوروب ـ ـ ـ ــا واسـ ـتـ ـم ــراره ــا ف ــي ال ـقــرنــن
الخامس عشر والـســادس عشر .كما
يستعرض هذا الفصل نجاح طبعات
الـ ـت ــرجـ ـم ــات ال ــات ـي ـن ـي ــة ل ـل ـمــؤل ـفــات

بحث في تعليقات ابن رشد
على أرسطو وتأثيراتها الجوهرية
في قراء عصر النهضة
العلمية العربية وانتشارها وتجذر
العلماء العرب وأعمالهم في املناهج
التعليمية الجامعية في أوروب ــا .في
الفصل الثاني «سير قائمة املراجع/
البيبليوغرافيا :آث ــار رج ــال الـ ِـعـلــم»،
يتعامل مع بيوغرافيا الكتاب العرب.
ف ـ ــي ه ـ ـ ــذه املـ ــرح ـ ـلـ ــة ،ك ـ ـ ــان االهـ ـتـ ـم ــام
ف ـ ــي أوروب ـ ـ ـ ـ ـ ــا بـ ــأهـ ــل الـ ـعـ ـل ــم الـ ـع ــرب
وبنتاجاتهم أكبر من أي وقت مضى.
يتقصى الفصل ج ــذور هــذا النشاط
فــي تــاريــخ ال ـطــب ،ويـحـلــل إسـهــامــات
إنسانيي عصر النهضة للبيوغرافيا
الـ ـع ــربـ ـي ــة ،ويـ ـص ــف صـ ـ ــور ال ـع ـل ـم ــاء
ال ـعــرب املـشـهــورة كـمــا ت ــرد فــي كتاب
«بـيــوغــرافـيــا عـصــر الـنـهـضــة» .تحت
عنوان «علم فقه اللغة /الفيلولوجيا:
ب ـ ــرام ـ ــج املـ ـت ــرجـ ـم ــن وت ـق ـن ـي ــات ـه ــم»،
ي ـت ـق ـصــى ال ـف ـص ــل ال ـث ــال ــث إنـ ـج ــازات
املترجمني من العربية إلى الالتينية
ً
وم ـ ــن «الـ ـعـ ـب ــري ــة» (امل ـت ــرج ـم ــة أص ــا
مــن العربية  -واملــزدوجـتــان لنا) إلى
الالتينية.
يصف الكاتب هــذه اإلنـجــازات بأنها
مظهر رائ ــع مــن مظاهر ثقافة عصر
ال ـن ـه ـض ــة ،وقـ ـ ــد ب ـ ـ ــدأت حـ ــوالـ ــى ع ــام
 ،1480أي بعد أكثر من مئة وخمسني
ع ــام ــا ع ـلــى ب ــدء مـ ـح ــاوالت الـعـصــور
ال ــوس ـط ــى ن ـقــل اإلن ـ ـجـ ــازات الـعـلـمـيــة
العربية إلــى الالتينية .وقــد خصص
ال ـك ــات ــب ق ـس ـمــا م ــن ال ـف ـصــل لتحليل
الجذور االجتماعية ألكثر من عشرة
مترجمني ولداعميهم ولجمهورهم،
م ـقــارنــا تـقـنـيــة تــرجـمــاتـهــم بــاملـبــادئ
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي أع ـ ـل ـ ـنـ ــوهـ ــا ف ـ ـ ــي مـ ـق ــدم ــاتـ ـه ــم
ورسائلهم .إذ تبني للكاتب أن العلماء
كانوا منخرطني في حركة الترجمة،
ل ـك ـن ـهــم ل ــم ي ـك ــون ــوا أف ـض ــل ال ـخ ـب ــراء
عندما يتعلق األمــر بالنصوص .في
الجزء الثاني «اإلغريق ضد العرب»،
خصص الكاتب الفصل الــرابــع «طب
(MATERIA MEDICA
األعـ ـش ــاب»
َُ
ـ اإلنسانيني عن املــلـ ِّـيـنــات) للحديث
فــي جــاذبـيــة الـنـظــريــات الـعــربـيــة عن
ط ــب األعـ ـش ــاب ف ــي ك ـت ــاب ــات األط ـب ــاء
اإلن ـســان ـيــن وع ـل ـمــاء ال ـن ـبــات .بعض

الكتاب حاولوا التغلب على ما وصل
إل ـيــه ســابـقــوهــم مــن الـعـلـمــاء ال ـعــرب،
لكنهم واجهوا مشاكل كثيرة في هذا،
ما أدى في نهاية املطاف إلى إخفاق
محاولة العودة إلى علم طب األعشاب
اليوناني .يوضح هذا التقصي أيضًا
أن املـ ـ ـح ـ ــاوالت املـ ـتـ ـح ــامـ ـل ــة لـطـمــس
الـتـقــالـيــد ال ـعــرب ـيــة الـعـلـمـيــة ف ــي هــذا
املـ ـ ـج ـ ــال ،ش ـك ـل ــت مـ ـحـ ـفـ ـزًا لـ ـتـ ـط ــورات
جديدة في الصيدلة وعلم النباتات.
الـفـصــل الـخــامــس «الـفـلـسـفــة :مــؤيــدو
ابن رشد وأعــداؤه» ،خصصه الكاتب
للفيلسوف العربي األكثر تأثيرًا ،وهو
القرطبي ابن رشد األندلسي ( 1129ـ
ّ
إنسانيو عصر
 1198ت س) .انقسم
النهضة بخصوصه إلــى معسكرين
مـ ـتـ ـض ــادي ــن مـ ـتـ ـع ــادي ــن عـ ـل ــى نـحــو
ش ــدي ــد .ي ـت ـن ــاول ال ـف ـص ــل ،بــالـحــديــث
والـبـحــث ،ابــن رشــد الفيلسوف وابــن
رش ــد املـعـلــق .ي ـشــدد الـكــاتــب عـلــى أن
املعارضني لفكر ابن رشد نقدوا قوله
ال ــذي يفضي إلــى أن ال ــروح منقسمة
إل ـ ـ ــى ق ـس ـم ــن اثـ ـ ـن ـ ــن :الـ ـقـ ـس ــم األول
شخصي يتعلق بالشخص ،والقسم
الثاني فيه مــن اإللهية مــا فيه .وبما
ّ
أن الـ ــروح الـشـخـصـيــة قــابـلــة للفناء،
ف ــإن ك ــل ال ـن ــاس عـلــى مـسـتــوى واح ــد
يتقاسمون هــذه ال ــروح وروح إلهية
مشابهة .وقــد أخـضـعــوا نقدهم لها،
لفترة محددة ،لضغط الكنيسة التي
كانت تخشى من أن يؤثر انتشارها
ف ـ ــي م ـ ـبـ ــادئ ـ ـهـ ــا .فـ ـه ــو ب ــالـ ـت ــال ــي مــن
الـقــائـلــن بالحقيقة املــزدوج ــة بينما
ع ـق ـي ــدة ال ـك ـن ـي ـســة ت ـع ـت ـقــد بــال ـخ ـلــود
الفردي ( )Unicityواستنكرت األولى
فــي عــام  .1270كما بحث الكاتب في
ه ــذا الـفـصــل ف ــي تـعـلـيـقــات اب ــن رشــد
على أرسـطــو وتأثيراتها الجوهرية
ّ
في قراء عصر النهضة .يركز الفصل
الـ ـ ـس ـ ــادس واألخـ ـ ـي ـ ــر «ع ـ ـلـ ــم الـ ـفـ ـل ــك:
بطليموس ضد العرب» ،على النقاط
ال ـت ــي ك ــان ــت األكـ ـث ــر م ــدع ــاة لـلـنـقــاش
واالخ ـتــاف بــن املعسكرين ،العربي
وال ــات ـي ـن ــي .ك ـمــا ي ـت ـنــاول بــالـحــديــث
كـيـفـيــة ت ـق ـبــل ال ـن ـظــريــة ال ـعــرب ـيــة عن

إعداد زياد منى
اق ـت ــران زح ــل بــامل ـش ـتــرى ،وه ــي الـتــي
شكلت أساس تاريخ التنجيم والفلك
ال ـعــاملــي .وق ــد تـبــن لـلـكــاتــب أن ذروة
تأثير نظرية االقـتــران العربية كانت
بني عامي  1550و .1560يلفت الكاتب
ن ـظــر ال ـق ــراء إل ــى أن ــه رك ــز ف ــي مــؤلـفــه
على ثــاث مــواد هي الفلسفة والطب
والفلك ،ولم يتعامل مع جوانب املادة
ك ــاف ــة .وم ــن ذل ــك ،عـلــى سـبـيــل امل ـثــال،
العلوم العربية في الجبر والكيمياء.
إضافة إلــى ذلــك ،فإنه لم يتعامل مع
مــوضــوعــات اكـتـشــف دور ال ـعــرب في
إبــداع ـهــا وم ــن ذل ــك ال ـ ــدورة الــدمــويــة
عند ابن النفيس (ت  1288ت س) .من
املهم فــي هــذا الـعــرض أيضًا التنويه
إلى أن الكاتب أثرى عمله بمجموعة
م ــن الـ ـج ــداول ومـنـهــا قــائـمــة مفصلة
ب ــامل ــؤل ـف ــات ال ـع ــرب ـي ــة الـ ـت ــي ت ــواف ــرت
ب ــال ــات ـي ـن ـي ــة وع ـ ـ ــدد ال ـن ـس ــخ وك ــذل ــك
قائمة بالطبعات الصادرة حتى عام
 1700سنورد بعضها .في عام ،1412
وضــع الطبيب األملــانــي أمبلونيوس
رتينك قائمة باملؤلفات واملخطوطات
ف ــي مـكـتـبـتــه ال ـخ ــاص ــة والـ ـت ــي حــوت
 ،636م ــوزع ــة عـلــى الـنـحــو اآلتـ ــي40 :
مؤلفًا باللغة اليونانية ،و 35مؤلفًا
بالالتينية القديمة ،و 42مؤلفًا عربيًا.
أما البقية ،فكانت بالتينية الكنيسة،
آخـ ــذيـ ــن فـ ــي االعـ ـتـ ـب ــار أن ال ـتــرج ـمــة
والطباعة كانتا أمورًا تجارية محض
وتـتــم وف ــق الـطـلــب .تــالـيــا هـنــا بعض
نسخ املخطوطات العربية املترجمة
إلى الالتينية حتى عام  :1700الطبيب
ابن وافد  23طبعة ،الفلكي الخياط 4
طبعات ،الطبيب الزهراوي  33طبعة،
الفلكي أبو معشر  ،8الفلكي القبيسي
 ،13الفارابي  ،4الكندي  ،25ابن زهر
 ،15اب ــن رش ــد  ،114اب ــن سـيـنــا ،78
قـسـطــا بــن لــوقــا  ،25جــابــر بــن حيان
 ،16ابن رضوان  ،13حنني ابن إسحق
 ،27ابن ماسويه  ،72سهل بن بشر .9
يوضح الكاتب أنه إضافة إلى النسخ
املـتــرجـمــة إل ــى الــاتـيـنـيــة ،ظـهــرت في
الـقــرن ال ـســادس عشر نسخ مترجمة
إلــى لـغــات أوروب ـيــة أخ ــرى ،ومــن ذلك
في مدينة ليون الفرنسية ،والبندقية
اإليطالية ،ونرمبرغ األملانية ،وبــازل
وباريس وشتراسبورغ .ينهي الكاتب
عمله بالتعامل مع نتائج جدل عصر
النهضة املعادي للعرب ،وما إذا قاد
إلــى االنـتـقــاص مــن التقاليد العربية
فـيــه ،وبــالـتــالــي مــا إذا كــانــت أسـبــاب
األخير علمية أم غير ذلك؟
أخـ ـ ـيـ ـ ـرًا ،ن ـ ـ ـ ــورد بـ ـع ــض امل ــاحـ ـظ ــات
ع ـلــى هـ ــذا امل ــؤل ــف ال ـ ــذي ي ـب ـلــغ حجم
الـ ـن ــص ف ـي ــه ن ـص ــف ع ـ ــدد ص ـف ـحــاتــه،
والـ ـبـ ـقـ ـي ــة هـ ــوامـ ــش وم ـ ـ ـصـ ـ ــادر .لـقــد
اعـتـمــد ال ـكــاتــب ،وه ــو أس ـت ــاذ تــاريــخ
الـفـلـسـفــة فــي «جــام ـعــة فــرتـسـبــورغ»،
عـلــى ال ـن ـصــوص األص ـل ـيــة الالتينية
الوثنية واملسيحية والـيــونــانـيــة ،ما
قــد يشكل مشكلة ل ــدى بـعــض الـقــراء
الــذيــن ليس لهم دراي ــة بهذه اللغات.
وفي الوقت الذي يمكن عد هذه نقطة
ضـعــف ف ــي امل ــؤل ــف ،وج ــب عــدهــا في
ال ــوق ــت نـفـســه نـقـطــة قـ ــوة .إذ ب ـمــا أن
الكاتب يعرض وجهة نظر جديدة لم
يتطرق إليها أي عــالــم مــن قـبــل ،فمن
ال ـض ــروري ،مــن مـنـظــار عـلـمــي ،إي ــراد
ال ـن ـص ــوص األص ـل ـي ــة ذات ال ـع ــاق ــة،
إثباتًا لوجهة النظر الجديدة ودعمًا
لآلراء التي يطرحها ،بما يرفعها إلى
منزلة الحقائق .يمكن لـلـقــارئ الــذي
ال يعرف تلك اللغات القديمة التمتع
بـهــذا املــؤلــف الـفــريــد ،والـتــركـيــز على
نقاط الـجــدل فيه ،ويمكن ألي باحث
ف ــي م ـج ــال ت ــاري ــخ ال ـع ـل ــوم ال ـعــرب ـيــة
االستفادة منه .لقد جلب هذا املؤلف
تعليقات إيجابية كثيرة ،ولــم نعثر
على أي رأي ينتقده .حــرص الكاتب
ع ـلــى ح ـي ــادي ــة ال ـع ـلــم ولـ ــم يـن ـحــز في
عمله إلى اآلراء املتطرفة التي ّ
تسيس
املادة .كما أنه انتقد بعض تلك اآلراء
ال ـتــي ت ـحــاول تـعــريــب كــل مــا وصلت
إليه النهضة من إبــداعــات ،ومــن ذلك
في مجال الفن على سبيل املثال.

كلمات

السبت  7تشرين األول  2017العدد 3292

7

تاريخ سياسي

المستعمر «الشرق األوسط»
لورا ربسون :هكذا هندس
ِ
فــي كــانــون األول (ديـسـمـبــر) ع ــام ،1944
ألـ ـق ــى أح ـ ــد كـ ـب ــار م ـج ــرم ــي االس ـت ـع ـم ــار
البريطاني ،ونـسـتــون تشرتشل خطابًا
في مجلس العموم قال فيه ،ضمن أمور
أخ ـ ــرى« :ك ـمــا ت ـبــن ل ـنــا ،ف ــإن ال ـط ــرد هو
الطريقة األفضل واألكثر ديمومة ...ستتم
ع ـم ـل ـيــة ت ـن ـظ ـيــف ك ــامـ ـل ــة» .أمـ ــا الــرئ ـيــس
األم ـيــركــي روزف ـل ــت ،فـقــد أخـبــر أنطوني
إي ــدن ،رئـيــس وزراء بــريـطــانـيــا الـفــاشــل،
والـشـخـصـيــة ال ـتــراج ـيــديــة بـطــل هزيمة
الـســويــس« :ستتم إزال ــة الـبــروسـيــن من
شــرقــي بــروس ـيــا بــالـطــريـقــة ذات ـه ــا الـتــي
تـمــت فـيـهــا إزالـ ــة الـيــونــانـيــن مــن تركيا
عقب الحرب» .وبعد ذلك بسنوات ،علق
م ـه ـنــدس تـقـسـيــم ش ـبــه الـ ـق ــارة الـهـنــديــة
ال ـل ــورد مــونـتـبــاتــن ال ــذي قـتـلـتــه منظمة
الجيش الجمهوري اإلرل ـنــدي على تلك
الجريمة ،الـتــي قــادت إلــى طــرد نحو 15
م ـل ـيــون م ــواط ــن م ــن أوط ــانـ ـه ــم ،إض ــافــة
إلـ ــى ن ـح ــو م ـل ـي ــون ض ـح ـي ــة ،وم ــآس ــي ال
ّ
ن ـهــايــة ل ـه ــا ،ع ــل ــق ب ــال ـق ــول« :ل ـق ــد كــانــت
أكـبــر عملية إدارة ( )administrationفي
التاريخ .أمــا في بالدنا ،في بــاد الشام،
فــإن عمليات الـطــرد والتقسيم ال نهاية
لها .االستعماران البريطاني والفرنسي،
عمال على تقسيم املناطق التي احتالها
واس ـت ـع ـم ــراه ــا ،ت ـح ــت ت ـع ــري ــف ع ـنــوانــه
«االنتداب» وعلى تقسيم مستعمراتهما
الجديدة في بالد الشام والعراق ،ثم على
تقسيم كل منها في عملية ال نهاية لها،
طبعًا دوم ــا حـســب ل ــورا رب ـســون مؤلفة
كتاب «دول الفصل ـ ـ الترحيل والتقسيم
وص ـنــاعــة ال ـش ــرق األوسـ ـ ــط» (States of
separation: transfer, partition, and the
 making of the middle eastـ ـ ـ ـ يـحــوي
بـعــض امل ـص ــورات وال ـخ ــرائ ــط ـ ـ ـ جامعة
كاليفورنيا ـ .)2017
كـمــا ط ــرح االسـتـعـمــار الـفــرنـســي تقسيم
ال ــدول ــة ال ـســوريــة «ال ـج ــدي ــدة» ،الـتــي هي
ً
قسمت أصــا مــن بــاد الـشــام إلــى لبنان
وس ــوري ــا وفـلـسـطــن وع ـبــر األردن ،إلــى
دويالت مذهبية درزية وسنية وعلوية.

بناء على الطرح االستعماري الذي دعا
َ
إثنووطنية ،فقد عملت
إلى تأسيس دول
ال ـقــوتــان عـلــى ف ــرض الـتـقـسـيــم الـجــديــد،
وف ــق خ ـطــوط إث ـن ـيــة ودي ـن ـيــة ومــذهـبـيــة
وعرقية ،حقيقية كانت أو وهمية .على
ّ
استجدت مشكلة السريان
سبيل املثال،
في بالد الشام وفي شمالي العراق ،الذين
ك ــان ــوا ضـحـيــة م ـج ــازر تــركـيــا أت ــات ــورك،
ف ـطــرح املـسـتـعـمــر ـ ـ ـ ح ـكــومــات وأف ـ ـ ــرادًا ـ
خطة ترحيلهم (ترانسفير) إلــى جهات
ب ـع ـيــدة ك ــل ال ـب ـعــد ع ــن أوط ــانـ ـه ــم ،حيث
«عـثــروا» لهم على «أوط ــان» جديدة لهم
في البرازيل وجنوب إفريقيا وتمبكتو
وغويانا البريطانية.
املستعمران البريطاني والفرنسي طرحا
ف ــي ال ــوق ــت ن ـف ـســه ت ــرح ـي ــل األرم ـ ـ ــن إل ــى
سوريا (ولبنان) وتوطينهم في مناطق
ح ــدودي ــة ،لـيـشـكـلــوا ح ــزام ــا اسـتـعـمــاريــا
ً
ك ـف ـيــا ب ــإث ــارة امل ـشــاكــل ع ـلــى ن ـحــو دائ ــم
(وف ــق تـصــورهــم طـبـعــا) مــا يـمـنــح لندن
وب ــاري ــس ذرائ ـ ــع ال ـتــدخــل ،دومـ ــا بحجة
الدفاع عن «األقليات» .أما الدولة التركية
األت ــات ــوركـ ـي ــة ،ف ـقــد ط ــرح ــت تــرح ـيــل كل
األرث ــوذك ــس إل ــى ال ـيــونــان ،وه ــو ترحيل
وفـ ــق خ ـط ــوط دي ـن ـي ــة .إذ طــال ـبــت بضم
س ـكــان مــرســن ال ـع ــرب األرث ــوذك ــس إلــى
قائمة املرحلني إلى اليونان .ووجب عدم
إه ـم ــال ق ـيــام بــريـطــانـيــا بـخـلــق كـيــانــات
ه ــزي ـل ــة وم ـح ـم ـي ــات خ ـل ـق ــت ع ـل ــى نـحــو
مصطنع في الخليج الفارسي ،تناسب
تـجـمـعــا عـشـيــريــا مــرتـبـطــا بـهــا وخــادمــا
ملـشــاريـعـهــا االس ـت ـع ـمــاريــة ف ــي املـنـطـقــة،
وهـ ـ ــو مـ ــا حـ ــاولـ ــت ت ـن ـف ـي ــذه فـ ــي ال ـي ـمــن
الجنوبي ،لكنها أخفقت بعدما تمكنت
ج ـب ـهــة ال ـت ـح ــري ــر م ــن ه ــزي ـم ــة ال ـع ـم ــاء.
األمـ ــر ذاتـ ــه ف ــرض ــه االس ـت ـع ـمــار الـجــديــد
ح ــدي ـث ــا ع ـل ــى دولـ ـ ــة ي ــوغ ـس ــاف ـي ــا حـيــث
شجع تقسيمها إلــى صربيا وكــرواتـيــا
والبوسنة ومقدونيا وسلوفينيا ،ومن
ثــم الـجـبــل األس ــود «مــونـتـنـيـغــرو» ،ومــن
ثم إعادة تقسيم بعض املنتوج الجديد،
دائـ ـ ـم ـ ــا وف ـ ـ ــق خ ـ ـطـ ــوط إثـ ـنـ ـي ــة وديـ ـنـ ـي ــة

ومــذه ـب ـيــة وع ــرق ـي ــة ،حـقـيـقـيــة ك ــان ــت أو
وهمية.
ّ
وكــنــا عــرضـنــا فــي ه ــذا املـنـبــر مــؤلـفــا عن
مشكلة بــورمــا (مـيـنـمــار) والــروهـيـنـغــا،
وجـ ـ ـ ـ ــذوره فـ ــي مـ ـم ــارس ــات االس ـت ـع ـم ــار
ال ـب ــري ـط ــان ــي امل ــول ــع بــال ـت ـق ـس ـيــم اإلث ـن ــي
وال ـعــرقــي والــدي ـنــي واملــذه ـبــي .وال ـطــرح
ال ـحــالــي اآلت ــي م ــن واش ـن ـطــن وكــواكـبـهــا
األوروبية لتقسيم سوريا والعراق ليس
سوى فصل جديد في حركة استعمارية
م ـس ـت ـج ــدة ب ـ ـ ــدأت م ـن ــذ انـ ـتـ ـه ــاء ال ـح ــرب
اإلمبريالية األولى ،وتحلل اإلمبراطورية
الـعـثـمــانـيــة .الـ ـه ــدف ،ل ـيــس م ـســاعــدة ما
يسمى «األق ـل ـيــات» ،وإنـمــا استخدامهم
ذري ـ ـعـ ــة ل ـل ـت ــدخ ــل امل ـس ـت ـم ــر فـ ــي شـ ــؤون
امل ـس ـت ـع ـمــرات ال ـســاب ـقــة ،وال ـح ـف ــاظ على
النظام االستعماري ،لكن بشكل «جديد».
وال ننسى أن التقسيم وفق أسس عرقية
ه ــو م ــا قـ ــاد إلـ ــى ن ـش ــوء ن ـظ ــام الـتـمـيـيــز
العنصري في جنوبي إفريقيا وروديسيا
سابقًا «زي ـم ـبــابــواي» .الـهــدف اآلخ ــر من
عمليات الترحيل املقترحة واملنجزة ،هو
خلق دول أو كيانات سياسية مصطنعة
عــازلــة (ك ـمــا هــو ح ــال أفـغــانـسـتــان التي
اجترحها االستعمار البريطاني لتكون
دولة عازلة بينه وبني روسيا القيصرية
الساعية دومــا لنيل إطاللة على البحار
الــدافـئــة ،كما ي ـقــال) ،تساعد االستعمار
في ديمومة احتالله وتأثيره في مختلف
بـقــاع ال ـعــالــم .وم ــن األم ــور الــواجــب لفت
االنـ ـتـ ـب ــاه إل ـي ـه ــا أن ع ـم ـل ـيــات ال ـتــرح ـيــل
القسرية تمت برعاية األداة االستعمارية
«عـصـبــة األم ــم» كـمــا تـتــم حــالـيــا برعاية
اسمية لألداة االستعمارية الجديدة ،أي
«األمم املتحدة».
وال يمكن فــي هــذا الـعــرض ذكــر عمليات
ال ـطــرد والتهجير الـقـســري ال ــذي ق ــام به
االتـ ـح ــاد ف ــي ال ـســوف ـيــاتــي ع ـقــب ال ـحــرب
العاملية الثانية في غربي البالد ،ومن ثم
التهجير القسري لنحو  12مليون أملاني
من أوطانهم ومدنهم وقراهم وحقولهم
في بروسيا الشرقية وإقليم السوديت.

األرجنتين وشرقي
إفريقيا كانتا الفضاء
األول لمشروع
تأسيس وطن
يهودي /صهيوني
كما وجب عدم نسيان قيام أملانيا النازية
بترحيل أملان إلى ما ادعت أنها أوطانهم
األصلية في شرقي أوروب ــا ،وتوطينهم
هناك تمهيدًا الستعمار املنطقة بحجة
الحاجة إلى مجال حيوي .النتيجة هي
اس ـت ـم ــرار امل ـشــاكــل ف ــي ب ـقــاع ك ـث ـيــرة في
َ
املستعمر ،في إفريقيا وآسيا على
العالم
نحو خاص.
مؤلفة الكتاب لورا ربسون وهي أستاذة
م ـس ــاع ــدة ف ــي مـ ـ ــادة الـ ـت ــاري ــخ ال ـحــديــث
للشرق األوسط في «جامعة بورتالند»،
أول ــت قـضـيــة فـلـسـطــن اهـتـمــامــا خــاصــا
ح ـيــث اس ـت ـعــرضــت امل ــراح ــل ال ـت ــي مــرت
ب ـهــا مـخـتـلــف ال ــدع ــوات لـتــأسـيــس وطــن
يهودي /صهيوني ،في فلسطني ،مذكرة
بــأن األرجنتني وشرقي إفريقيا ،شكلت
ً
فضاء لذلك
املحطة األولى التي اختيرت
املـ ـش ــروع االس ـت ـع ـم ــاري ض ـمــن م ـشــروع

الترانسفير أو الترحيل .لكن ذلك اقتضى
ً
أوال وقـبــل كــل ش ــيء عــد يـهــود (األص ــح:
إشكناز) القارة األوروبية أقليات ،وهذا
مــا عـ ّـدتــه الكاتبة ـ ـ وعــن حــق ـ ـ مساهمة
ف ـعــالــة ف ــي عــزل ـهــم وب ــال ـت ــال ــي إقـنــاعـهــم
بأنهم ال ينتمون إلى أوطانهم ،ومن ثم
تهجيرهم ،إلى فلسطني.
ل ـن ـت ــذك ــر هـ ـن ــا قـ ـ ــول الـ ـلـ ـغ ــوي األملـ ــانـ ــي
اإلش ـك ـن ــازي الـشـهـيــر ،أس ـت ــاذ األدب في
«ج ــام ـع ــة دريـ ـ ـس ـ ــدن» ،ف ـي ـك ـتــور كـلـمـبــرر
( )1960-1881فـ ــي م ــؤل ـف ــه الـ ـف ــذ «ل ـغــة
اإلمبراطورية الثالثة» (باألملانية :الرايخ
 Lingua Tertii Imperiiـ ـ ـ صـ ـ ــادر ع ــام
 )1944إن هتلر تعلم لغته العنصرية من
هــرتـســل .واض ــح أن هــرتـســل تعلم لغته
العنصرية مــن االسـتـعـمــار البريطاني،
وت ـح ــدي ـدًا م ــن أسـ ـت ــاذه ومـعـلـمــه أسـقــف
ال ـق ـن ـص ـل ـي ــة الـ ـب ــريـ ـط ــانـ ـي ــة ف ـ ــي ف ـي ـي ـنــا،
ف ــال ـص ـه ـي ــون ـي ــة امل ـس ـي ـح ـي ــة ولـ ـ ـ ــدت فــي
بريطانيا في نهايات القرن الثامن عشر
على إثر الثورة الفرنسية ،وهذا الجانب
أهـمـلــت الـكــاتـبــة ضـمــه إل ــى عملها املهم
للغاية.
فـ ــي م ــرحـ ـل ــة الح ـ ـقـ ــة ،وعـ ـن ــدم ــا أخ ـف ـقــت
محاوالت التهجير الوحشية والهمجية
والــدمــويــة فــي كثير مــن األح ـيــان ،لجأت
بريطانيا إلى حل استعماري آخر ،وهو
ال ـت ـق ـس ـيــم ،وال ـ ـ ــذي ط ــرح ـت ــه بـخـصــوص
ً
فلسطني (ومن هنا فإن ما يسمى تضليال
«حل الدولتني» ،هو طرح استعماري في
املقام األول واألخير) ،ثم أكملت الحركة
الصهيونية الـعـمــل اإلج ــرام ــي بتهجير
القسم األكبر من الفلسطينيني ،بالتآمر
مــع أنـظـمــة ســايـكــس بـيـكــو ،وف ــي الــوقــت
نفسه تهجير اليهود العرب من أوطانهم
فــي شـمــالــي إفــريـقـيــا وس ــوري ــا وال ـعــراق
ول ـب ـن ــان والـ ـيـ ـم ــن .ك ـم ــا وجـ ــب مــاحـظــة
ع ـم ـل ـيــة ت ــوط ــن الـ ـس ــري ــان فـ ــي ش ـمــالــي
العراق بالقرب من الكرد ،ولسنا بغافلني
ع ــن امل ـشــاكــل املـسـتـعـصـيــة ب ــن الـطــرفــن
إضافة إلــى اضطهاد كــرد اليزيديني في
برزانيستان ،وهو موضوع قائم بذاته.

توثيق

االيزيديات في مواجهة دولة البغدادي
م ـ ـ ــن ال ـ ـص ـ ـعـ ــب واملـ ـ ـ ــؤلـ ـ ـ ــم ف ـ ـ ــي ال ـ ــدرج ـ ــة
األول ــى الـحــديــث عــن مـعــانــاة العراقيني
والـســوريــن الــذيــن وقـعــوا تـحــت سلطة
ت ـن ـظـيــم إب ــراه ـي ــم ال ـ ـبـ ــدري ال ـس ــام ــرائ ــي
(أبــو بكر الـبـغــدادي) .ظلم ذلــك التنظيم
الـ ـ ــاب ـ ـ ـشـ ـ ــري ،وج ـ ـ ــرائ ـ ـ ــم وحـ ـ ــوشـ ـ ــه مــن
ال ـ ــزومـ ـ ـب ـ ــي ،ال ـ ــذي ـ ــن يـ ـسـ ـم ــون أن ـف ـس ـهــم
مجاهدين ،تفوق كل تصور .في الواقع،
ه ــم لـيـســوا أك ـثــر هـمـجـيــة م ــن كـثـيــر من
األن ـ ـظ ـ ـمـ ــة ،ولـ ـيـ ـس ــوا أكـ ـث ــر دمـ ــويـ ــة مــن
مـمــارســات االسـتـعـمــار ،لـكــن خـيــال تلك
الـقـطـعــان ف ــاق غ ـي ــره .إذ أن ك ــل تنظيم
ي ــأت ــي إل ــى امل ـن ـط ـقــة ،مـتـسـلـحــا بــالــديــن،
ً
غطاء لفظائعه وجرائمه ،حتى تلك التي
نهت عنها األديــان ،يكون أكثر وحشية
ودمــويــة مما سبقه .رأيـنــا ذلــك على يد
الخمير الحمر في كمبوديا ،وفي رواندا،
ورأي ـ ـ ـنـ ـ ــاه فـ ــي مـ ـم ــارس ــات االس ـت ـع ـم ــار
الـبــريـطــانــي وال ـفــرن ـســي ،وم ــن بعدهما
األميركي وممارساته في مختلف بقاع
الـعــالــم .الوحشية الــابـشــريــة ب ــدأت في
ال ـث ــان ــي م ــن ش ـهــر آب (أغ ـس ـط ــس) عــام
 ،2014ك ــان اإلي ــزي ــدي ــون يـحـتـفـلــون في
بالدهم التي هجر بعضهم إليها خالل
فترة حكم صــدام حسني ،بانتهاء فترة
ال ـ ـصـ ــوم ،ح ــن ظـ ـه ــرت ط ــائ ــع ق ـط ـعــان
«داعـ ـ ـ ـ ــش» اآلت ـ ـيـ ــة مـ ــن املـ ــوصـ ــل ال ــذي ــن
قــامــوا بــإطــاق س ــراح املـســاجــن السنة
ف ــي سـجــن بـ ـ ــادوش ،وم ــارس ــوا مذبحة
جماعية بحق الستمئة سجني شيعي
مسلم.
أول ما قامت به قطعان إبراهيم البدري
الـ ـس ــام ــرائ ــي ه ــو ت ـج ـم ـيــع اإلي ــزي ــدي ــن،

ً
ً
ـاال ون ـسـ ً
ـاء وأط ـف ــاال ،ثــم فــرز الــرجــال
رج ـ
وقتل اآلالف منهم في مذابح جماعية أو
إلقاؤهم فــي حفر حيث تــركــوا ليموتوا
جوعًا وعطشًا أو بسبب ضربة الشمس
ال ـ ـحـ ــارقـ ــة ،وال ـ ـبـ ــدء ب ـت ـص ـن ـيــف ال ـن ـس ــاء
ت ـم ـه ـي ـدًا الغ ـت ـص ــاب ـه ــن واس ـت ـع ـب ــاده ــن
أو لـبـيـعـهــن .ت ــم فـصــل األم ع ــن بـنــاتـهــا،
وال ـ ـف ـ ـت ـ ـيـ ــات عـ ـ ــن أه ـ ـل ـ ـهـ ــن وأق ـ ــارب ـ ـه ـ ــن.
َ
تشيركاثي أوتن في كتابها «االيزيديات
فـ ــي م ــواجـ ـه ــة دول ـ ـ ــة إب ــراهـ ـي ــم الـ ـب ــدري
السامرائي» (With ashes on their faces:
 yezidi woman and the islamic stateـ أور
بوكس ـ ـ  )2017إلــى أن ما يقارب الستة
آالف وخ ـم ـس ـم ـئــة إي ـ ــزي ـ ــدي ،مـعـظـمـهــم
م ــن ال ـن ـس ــوة ،ت ــم اس ـت ـع ـبــادهــم ون ـق ـلــوا
إلــى السجون ومعسكرات الـتــدريــب في
ال ـعــراق وســوريــا .قلة قليلة تمكنت من
ت ـحــدي ال ـس ـجــان وال ـف ــرار حـيــث وصلت
إل ــى م ـنــاطــق آم ـن ــة ،ل ـيــرويــن مـعــانــاتـهــن
تحت حكم الدولة اإلسالمية ،أو «دولة»
الخالفة ،على ما يقال.
ي ـ ــروي امل ــؤل ــف م ـش ــاه ــدات عـ ـي ــان ،على
لسان مجموعة من النساء والرجال من
إيزيديي العراق الذين وقعوا في قبضة
الـبــدريـسـتــان (ال ـبــدري ـ ـ س ـتــان) ،عندما
احتل املوصل وتلعفر وسنجار والقرى
والبلدات اإليزيدية في شمالي العراق،
وه ـ ــروب قـ ــوات الـبـيـشـمــركــة املـتـمــركــزة
في بلدة كوجو ،أمــام زومبي الدواعش
(ال ـب ـي ـش ـم ــرك ــة قـ ـ ـ ــوات كـ ــرديـ ــة أس ـس ـهــا
ضـ ــابـ ــط إس ــرائـ ـيـ ـل ــي فـ ــي ال ـس ـت ـي ـن ـيــات
بــالـتـعــاون مــع مصطفى الـبــرزانــي والــد
ح ــاك ــم ب ــرزانـ ـيـ ـسـ ـت ــان ،وسـ ـنـ ـع ــود إل ــى
ه ـ ــذا املـ ــوضـ ــوع ف ــي م ـق ــال ــة م ـن ـف ـص ـلــة).

وكـ ـلـ ـن ــا ن ـع ـل ــم أن مـ ـسـ ـع ــود ه ـ ـ ــرع إل ــى
طـهــران مستجديًا املـســاعــدة العسكرية
ً
الـتــي حـصــل عليها فـعــا بـعــدمــا كــادت
إرب ـيــل تـسـقــط فــي يــد قـطـعــان الــزومـبــي
الداعشية ،لكن ها هو قد ارتد على اليد
التي أطعمته وحمته.
اإليــزيــديــون هــم جـمــاعــة ديـنـيــة ،كــرديــة
اللسان ،ديانتها تضم طقوسًا ومناسك
مأخوذة من األديان املسماة إبراهيمية،
م ـن ـه ــا ال ـ ـع ـ ـمـ ــادة ،عـ ـل ــى س ـب ـي ــل املـ ـثـ ــال.
لـهــم م ــواق ــع ديـنـيــة كـثـيــرة ف ــي بــادهــم،
يــزورونـهــا فــي األع ـيــاد ،التي يتبادلون
خ ــالـ ـه ــا األح ـ ـ ــادي ـ ـ ــث وأخ ـ ـ ـبـ ـ ــار أفـ ـع ــال
قديسيهم ،وكذلك مشاكلهم ومعاناتهم
غير املحدودة من مختلف األنظمة ،مع
أنه من سخريات القدر أن يكون وضعهم
إبـ ـ ــان ح ـك ــم صـ ـ ــدام ح ـس ــن أفـ ـض ــل بـمــا
يقاس عما هو عليه اآلن ،وكل ذلك وفق
الكاتبة ،الصحافية البريطانية املقيمة
في كردستان العراق في األعوام األربعة
امل ــاض ـي ــة ،ال ـت ــي تـنـقــل م ـشــاهــدات ـهــا عن
عمليات مـحــاربــة زوم ـبــي البدريستان
لصحف بريطانية أميركية.
ال شك في أن كل العراقيني (والسوريني
طبعًا) عانوا كثيرًا من همجية قطعان
داع ـ ــش ،لـكــن لــإيــزيــديــن نـصـيــب أكـبــر
كــونـهــم «ك ـف ــارًا» وج ـبــت إبــادت ـهــم ،وفــق
تــأويــات ال ـقــاعــدة الــوهــابـيــة ،الـتــي هي
األب ال ــروح ــي ل ـل ــدواع ــش .ل ــذا ف ــإن هــذا
املــؤلــف ي ـحــوي رواي ـ ــات تـلــك الوحشية
امل ـض ــاع ـف ــة ،م ــن ق ـت ــل ج ـم ــاع ــي ل ـلــرجــال
اإليزيديني ،واغتصاب جماعي للنساء
والفتيات اإليزيديات.
لقد قيل :ثمة ثابتني فــي تــاريــخ جرائم

فضلن الموت انتحارًا
على االغتصاب أو
حياة العبودية
اإلبـ ـ ـ ــادة ،ه ـمــا االع ـ ـتـ ــراف امل ـت ــأخ ــر بـهــا،
وت ـص ــوي ــر ال ـض ـح ــاي ــا ،والـ ـنـ ـس ــوة عـلــى
نـ ـح ــو خـ ـ ـ ــاص ،أن ـ ـهـ ــن س ـل ـب ـي ــات ت ـج ــاه
املـ ـ ـج ـ ــرم ـ ــن .لـ ـك ــن ه ـ ـ ــذا امل ـ ــؤل ـ ــف ي ـ ــروي
شـ ـج ــاع ــة اإليـ ـ ــزيـ ـ ــديـ ـ ــات ف ـ ــي االعـ ـتـ ـق ــال
وال ـت ـعــذيــب وم ــواج ـه ــة ال ـق ـتــل ،وال ـف ــرار.
تبتعد الكاتبة فــي ســرد تلك الــروايــات
وغـ ـي ــره ــا عـ ــن اإلثـ ـ ـ ـ ــارة ،وت ـ ـقـ ــدم عــرضــا
مــوثـقــا ،يشبه الـفـيـلــم الــوثــائـقــي ،وهــذه
إحــدى ميزات هذا املؤلف .وقد اختارت

ال ـ ـكـ ــات ـ ـبـ ــة ع ـ ـ ـنـ ـ ــوان املـ ـ ــؤلـ ـ ــف مـ ـ ــن عـ ـ ــادة
ت ـمــارس ـهــا ال ـن ـســاء اإلي ــزي ــدي ــات ل ـكــي ال
يبدين جميالت لزومبي البدريستان،
فال يقعن ضحية السبي أو االغتصاب.
ال ـ ـن ـ ـسـ ــوة اإلي ـ ـ ــزي ـ ـ ــدي ـ ـ ــات كـ ـ ــن ي ـج ــرح ــن
أنفسهن في وجوههن وأجسادهن قبل
عرضهن للبيع ،كاملواشي ،كي ال يقبل
أح ــد ابـتـيــاعـهــن .أم ــا أخ ــري ــات ،ففضلن
املوت انتحارًا على االغتصاب أو حياة
الـ ـعـ ـب ــودي ــة .تـ ـق ــول ال ـك ــات ـب ــة إن بـعــض
الـنـســاء قمن بنقش أسمائهن وأسـمــاء
أزواج ـه ــن وأقــارب ـهــن وأرق ـ ــام هواتفهن
على أجسادهن كي يتم التعرف إليهن
في حال قتلهن والعثور على جثاميهن.
غيرهن قمن بحياكة أسمائهن وأرقــام
ال ـ ـهـ ــواتـ ــف الـ ـخـ ــاصـ ــة عـ ـل ــى مــاب ـس ـهــن
الــداخـلـيــة كــي يتمكن مــن الـتــواصــل مع
أهاليهن في حال تمكن من الفرار.
هـ ــو «الـ ـعـ ـن ــف الـ ـ ـب ـ ــارد» ال ـ ــذي ن ـ ــراه فــي
الـ ـ ـح ـ ــروب .هـ ــو ع ـن ــف اإلهـ ــانـ ــة وال ـح ــط
م ــن الـ ـك ــرام ــة وعـ ـن ــف ال ـن ـس ـي ــان وع ـنــف
االسـتـهـتــار وع ــدم اإلن ـص ــات للمعاناة.
بــاملـنــاسـبــة ،مصطلح «الـعـنــف ال ـبــارد»
اجترحه تيجو كول الكاتب والصحافي
األم ـي ــرك ــي م ــن أصـ ــل ن ـي ـج ـيــري ،خــريــج
«ج ـ ــامـ ـ ـع ـ ــة ك ـ ــول ـ ــومـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــا» ،فـ ـ ــي سـ ـي ــاق
الـحــديــث عــن جــرائــم الـعــدو الصهيوني
ب ـ ـحـ ــق الـ ـفـ ـلـ ـسـ ـطـ ـيـ ـنـ ـي ــن .اإلي ـ ــزي ـ ــدي ـ ــون
ف ــي الـ ـع ــراق ع ــان ــوا ال ـع ـن ـفــن ،ال ـســاخــن
وال ـبــارد .يكتسب املــؤلــف أهميته أيضًا
م ــن اح ـتــوائــه رواي ـ ــات ع ــن الـبـطــولــة في
مـ ــواج ـ ـهـ ــة وح ـ ـ ـ ــوش الب ـ ـشـ ــريـ ــة ول ـي ــس
ق ـصــص اس ـت ـكــانــة وخ ـض ــوع الـضـحـيــة
فحسب.
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تصحيفات القدماء
زكريا محمد *

ضوء القمر
حــن كـنــت أعــالــج فــي كـتــابــي «ذات النحيني:
األم ـثــال الجاهلية بــن الطقس واألس ـطــورة»
امل ـثــل ال ـقــديــم امل ـع ــروف «أك ـ ــذب م ــن فــاخ ـتــة» ـ
ً
وال ـفــاخ ـتــة ط ـ ــراز م ــن ال ـح ـمــائــم ـ ـ ـ مـ ـح ــاوال أن
أعرف السبب امليثولوجي الذي أدى إلى اتهام
ه ــذا ال ـطــائــر ب ــال ـك ــذب ،شـ ّـوش ـنــي ب ـشــدة ربــط
الـقــوامـيــس وامل ـصــادر العربية القديمة جذر
«فخت» ،الذي منه ،الفواخت بالقمر« :الفخت:
ضوء القمر أول ما يظهر ،وبه سميت الفاختة
لشبه لونها بذلك» (الدميري ،حياة الحيوان).
وي ـك ــرر املـ ــرزوقـ ــي هـ ــذا الـ ـق ــول ،لـكـنــه يضيف
ال ـش ـمــس إل ــى ال ـق ـم ــر« :وقـ ـ ــال ق ـط ــرب :الـفـخــت
ضوء القمر والشمس ...وقال ثعلب :الذي يدل
عـلــى أن الـفـخــت ال ـضــوء ال الـظــل أن ــه الفاختة
ُسميت لفخت القمر ،ومنه الصبغ الفاختي»
(املرزوقي ،األمكنة واألزمنة) .وهكذا فالفاختة
من فخت القمر ،ومنه أخــذ اســم صبغ محدد
يــدعــى الـفــاخـتــي .وأوشـ ــك ه ــذا الـتـشــويــش أن
يجعلني أترك املثل نهائيًا .إذ كيف لي بعدما
ص ـع ــد ال ـق ـم ــر إلـ ــى خ ـش ـبــة امل ـ ـسـ ــرح ،أن أف ـهــم
هــذا املـثــل؟ لقد حـ ّـولــه القمر إلــى لغز ال يحل
بالنسبة ّ
إلي.
ّ
ثــم تـفـطـنــت ،فــي لحظة م ــا ،إل ــى أن تصحيفًا
م ـ ــا رب ـ ـمـ ــا ي ـ ـكـ ــون ه ـ ــو الـ ـ ـ ــذي أدى إل ـ ــى رب ــط
الـفــاخـتــة بــالـقـمــر .وتــوص ـلــت ،مــن ث ــم ،إل ــى أن
َم ــن كـتــب ف ــي ال ـبــدايــة ُك ـتــب ،ف ــي أغ ـلــب الـظــن،
أن« :الفخت :صوت الق ْمر» أي صوت الحمام
القمري .والحمام القمري هو الفواخت ذاتها،
هي الفاختة .لكن من َ نقل عنه بعده
والقمرية ُ
ذلك ،قرأ «الق ْمر» على أنها «الق َمر» .وبما أنه
لـيــس للقمر ص ــوت ي ـ ًصـ ّـوت ب ــه ،فـقــد افـتــرض
هــذا الـنــاســخ أن خـطــأ قــد حـصــل ،وأن الكلمة
األصلية هــي «ض ــوء» ال «ص ــوت» .وب ــذا أقــدم
ّ
وحولها من «صوت
الجملة،
على «تصحيح» َ
ُ
الق ْمر» إلى «ضوء الق َمر».
وب ـه ــذا الـتـصـحـيــح املـ ـض ــاد ،رب ـطــت الـفــاخـتــة
ب ـضــوء ال ـق ـمــر ،أو بـظـلــه ،رب ـطــا ال ف ـكــاك مـنــه.
ص ــارا رفـيـقــن مــن دون أن يـكــون بينهما أي
عالقة .يقول َاللسان« :قــال ابــن بــري :ذكـ َـر ْابن
الـ َـجـ ِ ِّ
ـت
مشتقة مــن الــفـ َـخـ َ ِ
ـوال ـي ـقـ ُّـي أن َ َالـفــاخـتـ َـة ْ ُ َ
ُ
ْ
َّ
الذي هو ِظل القمرُ ...والفخت ضوء القمر أول
َ
ما َيـ ْـبـ ُـدوَ ،
يقالَ ْ :جل ْس َنا في
وعـ َّـم به َبعضهم؛
َ ْ
َ
ُ
ْ
الفخ َت ...قال َبعض أهل اللغة :الفخت ،ال أد ِري
ُ ُْ
ْ
ْاس ُم ضوئه ،أم اسم ظلمته» (لسان العرب).
وهكذا صــارت الفاختة كاذبة لعينة مرتبطة
بقمر مضيء أو ظله.

الجلوس
لدينا بيت شعر قيل في الشاعر الفرزذق:
قل للفـرزدق والـسفـاهة كـاسمها
إن كنت تارك ما أمرتك فاجلس
ينسب مل ــروان بــن الحكم أيــام كــان والـيــا على
امل ــدي ـن ــة ،ل ـك ـنــه ي ـن ـســب ل ـع ـبــدال ـلــه ب ــن الــزب ـيــر
أحيانًا .وحني ينسب ملروان ،يأتي ضمن قصة
تشبه إلــى حد بعيد قصة صحيفة طرفة بن
العبد (صحيفة املتلمس) التي حملها بيده
ليوصلها إلــى مــن تــأمــره بقتل طــرفــة .ولست
أنـ ــوي أن أعـ ــرض عـلـيـكــم ال ـق ـصــة ،فـهــي قصة
م ـع ــروف ــة ،وي ـم ـكــن مل ــن أراد أن ي ـع ـثــر عليها
بسهولة .فمقصدي هــو الـحــديــث عــن الكلمة
«فاجلس».
األخيرة في البيت:
ِ
فقد فهمت هذه الكلمة بطريقة غريبة كما بدا
ل ــي .فـهــي تعني عـنــد الغالبية الـســاحـقــة ،بل
عند الكل ،هضبة نجد في الجزيرة العربية.
أي أن البيت يقول :إن كنت تارك أمري فاذهب
ً
ـا ،ي ـقـ َـول ال ـل ـســان مـفـسـرًا كلمة
إل ــى ن ـجــدَ .م ـثـ
ْ
ـت ن ـ ْـجـ ـدًا» (ل ـس ــان ال ـع ــرب).
فــاج ـلــس« :أي إئ ـ ـ ِ
يضيف ال ـب ـغــدادي« :فــاجـلــس ،أي :اذه ــب إلى
الجلس؛ بفتح الجيم وسكون الالم ،وهو نجد.
يقال :جلس الرجل ،إذا أتى نجدًا» (عبد القادر
الـبـغــدادي ،خــزانــة األدب) .ويــزيــد الصاغاني:
ََ
«وجل َس :إذا أتى نجدًا» (الرضى الصاغاني،
العباب الزاخر) .وقد جرى الوصول إلى هذا
االس ـت ـن ـت ــاج م ــن واق ـ ــع أن ال ـج ـلــس ف ــي الـلـغــة
هــو نقيض ال ـغــور« :الـجـلــس :وهــو مــا ارتـفــع،
والغور :هو ما انخفض» (الجاحظ ،الحيوان).
غـيــر أن ــه مــا مــن ش ــيء يتيح ال ـقــول إن البيت

يشير إل ــى نـجــد .دلـيــل ذل ــك أن الـبـيــت التالي
يقول:
ودع املدينة إنها مرهوبة
واقصد ملكة أو لبيت املقدس
وك ـم ــا نـ ــرى ،فــال ـب ـي ـتــان ي ـت ـحــدثــان ع ــن امل ــدن
املـقــدســة ال ـثــاث .وم ــن الـصـعــب حـشــر هضبة
نجد بني هذه املدن .بالتالي ،نعتقد أن البيت
ي ـق ــول :إذا ل ــم تـنـفــذ أوام ـ ــري ف ـعــد ،أي ارج ــع،
وابـ ـح ــث ل ــك ع ــن م ــدي ـن ــة أخ ـ ــرى غ ـي ــر املــدي ـنــة
املنورة للذهاب إليها ،سواء كانت هذه املدينة
مكة أو القدس.
الخطأ في فهم معنى كلمة «فاجلس» إذًا هو
من أعطى هضبة نجد اسم «الجلس» وليس
أكثر من ذلك.

ّ
خط النساء

ً
أري ــد أن أخ ــرج ع ــن الـسـيــاســة ق ـل ـيــا ،رغ ــم أن
السياسة مسألة حياة وموت في هذه املنطقة
من العالم .فقد ورد عند ابن النديم هذا الخبر
عن عبد املطلب بن هاشم جد الرسول:
«وكـ ــان ف ــي خ ــزان ــة امل ــأم ــون ك ـتــاب بـخــط عبد
املـطـلــب بــن هــاشــم فــي جـلــد آدم فـيــه ذك ــر حق
عبد املطلب بن هاشم من أهل مكة على فالن
بــن فــان الحميري مــن أهــل وزل صنعا عليه
ً
ألف درهــم فضة كيال بالحديدة ،ومتى دعاه
بها أجابه ،شهد الله وامللكان .قال :وكان الخط
شبه خط النساء» (الفهرست ،ابن النديم).
ال ـخ ـبــر م ـهــم ج ـ ـدًا ل ــو ص ــح بــال ـف ـعــل أنـ ــه كــان
هـنــاك عقد مكتوب بــن عبد املطلب والــرجــل
ال ـح ـم ـيــري .لـكــن مـقـصــدي لـيــس ه ــذا .كـمــا أن
مـقـصــدي أي ـضــا لـيــس فــي جـمـلــة« :ش ـهــد الله
وامللكان» الغامضة ،لكي أتساءل عن امللكني
ال ـل ــذي ــن ق ــرن ــا ب ــال ـل ــه .ف ـم ـق ـصــدي ه ــو الـجـمـلــة
ّ
ّ
الـغــامـضــة« :وك ــان الـخــط شـبــه خــط الـنـســاء».
فــالــذيــن تـعــرضــوا للجملة ،اقـتــرحــوا أن ــه كــان
هناك خط محدد خــاص بالنساء ،أو أن خط
العقد كــان خطًا غير متقن .وأخــذا هــذا املثل:
«ي ــري ــد أن ي ـق ــول إن ال ـخ ــط كـ ــان غ ـيــر مـتـقــن»
(الخط العربي قبل اإلسالم ،إشراف :الدكتور
مـحـمــد ه ـشــام ال ـن ـع ـســان) .ورأي ـ ــت ف ــي بعض
مواقع اإلنترنت من يقول :يعني خط شني ،أي
خط سيئ .وكل هذا استنادًا إلى أن خط أيدي
النساء يتميز بلني ما ،وليس فيه حفر شديد
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مثل خط الرجال.
لكنني أعـتـقــد أن دخ ــول الـنـســاء عـلــى الـخــط،
حصل بسبب خطأ في التشكيل ال غير .ذلك
أن كلمة النساء هنا ُ يجب أن تقرأ بضم النون
وتشديد السني« :الن ّساء» ،أي على أنها جمع
نــاســئ .وال ـنــاســئ ط ــراز مــن الـكـهـنــة مهمتهم
ضبط التوقيت والروزنامة .وقد سموا بذلك
أســاســا ألن ـهــم ي ـن ـســأون ،أي ي ــزي ــدون ،عشرة
أي ــام أو أحــد عشر يــومــا على السنة القمرية
كي تتطابق مع السنة الشمسية .أي يزيدون
ش ـه ـرًا عـلــى الـسـنــة الـقـمــريــة كــل ث ــاث سنني،
ل ـك ــي ت ـظ ــل األع ـ ـيـ ــاد ف ــي م ــواع ـي ــده ــا امل ـعــرفــة
فــي الـسـنــة ،إضــافــة إل ــى مـعــرفــة أوق ــات ال ــزرع
وال ـح ـص ــاد .وق ــد أراد م ــن حــدث ـنــا ع ــن الـعـقــد
ّ
أن ي ـقــول ل ـنــا إن ه ــذا ال ـع ـقــد ع ـقــد أص ـيــل ألن
الـخــط فيه يشبه بالفعل خــط ه ــؤالء الكهنة.
بالتالي ،فمن املنطقي أن يكون كاتب العقد
امل ــذك ــور كــاهـنــا نــاس ـئــا .فـقــد ك ــان الـكـهـنــة هم

أما قوله في حديث ابن عمر:
«يتأ ّخى مناخ رسول اهلل» ،فال يعني
«يَت ََح َّرى ويَ ْق ِصد» ،بل يعني :يظلّل
مكان إناخة الرسول
َ ّ
ويحترونها .أي أنهم هم
من يوثقون العقود
الذين يضعون صيغها ،ويشهدون عليها ،أو
يحددون الشهود .عليه ،يجب أن نفهم من ذلك
أنه كان في الجاهلية خط خاص بهذا الطراز
من الكهنة ،ال يستعمله غيرهم .ويبدو أنه ظل
معروفًا حتى بدايات العصر العباسي.

األخ ّية
ورد ف ــي ح ــدي ــث م ـن ـســوب إل ــى ال ــرس ــول ذكــر
َ ْ َ
َ
ِّ
الدواب،
ظهوركم كأخايا
األخايا« :ال تجعلوا ُ َ
ِّ
ُ
يعني في الصالة ،أي ال تقوسوها في الصالة
حتى تصير كهذه ُ
العرى» (لسان العرب).
ُ
ّ
واألخايا ،أو األواخي ،جمع أخية .وقد افترض
ّ
األخية عــود ،أو حبل ،يوضع في الحائط،
أن
أو فــي األرض ،ويجعل مقوسًا كــالـعــروة كي
تربط به هذه الدواب .أي أنها طراز من وتد:

َ
واألخـ َّـيـ ُـة ،واآلخـ َّـيــةّ ،
َ َ
باملد والتشديد،
ِ
«األ ِخــيــة َ ِ
َ
ُ
واحـ ــدة األواخ ـ ـ ــي :ع ــود ي ــع ـ َّـرض ف ــي الـحــائــط
ُ
ويـ ْـد َفــن طــرفــاه فيه ويصير َ
وسـطــه كــالـ ُـعــروة
ُ
ّ
َّ
تـشــد إلـيــه ال ــداب ــة .وق ــال ابــن السكيت :هــو أن
ُْ َ
َ
ْ
َ
يدفن طرفا ِقطعة من الحبل في األرض وفيه
ُع ـ َـص ـ َّـي ــة أو ُح ـ َـج ـ ْـي ــر وي ـظ ـهــر م ـنــه م ـثــل ُعـ ـ ـ ْـر َو ٍة
ُ
ت ـشـ ُّـد إلـيــه ال ــداب ــة .وق ـيـ َـل :هــو َحـ ْـبــل ُيـ ْـدَفــن في
َ
َ ْ ُ ُ َ
ُّ
َ
فه فيشد بــه ...وقــال أعرابي
األرض ويــبــرز طر
آلخــرَ :أ ِّخ لي آخـ َّـيــة َأ ُ
رب ــط إليها ُمـ ْـهـ ِـري؛ َوإنما
ُ ِ
ُ َ َّ
َ
ضني ألنها أ ْرفق
اآلخ َّية في ُسهولةِ األ َر
تؤ َخى
ِ
َ
ِ َ
َبالخيل من األوتاد الناشزة عن األرض ،وهي
َ
َّ ْ
أبو
أثبت في
األرض ُ ْالسه ُلة َ ُّمن الــو ِتــد ...قـ َـال ْ َّ ً
َ
عبيد :األ ِخـ َّـيــة الــعــروة تشد بها الدابة مث ِنية
في األرض» (لسان العرب).
غير أننا نشك في أن حديث الرسول يتحدث
ع ــن وتـ ــد م ـق ــوس ت ــرب ــط ب ــه الـ ـحـ ـي ــوان ــات .بل
ُّ
نعتقد أن ــه يـتـحــدث عــن ظــلــة مـقــوســة م ــا ،عن
عريش مقوس ما ،يسمى «األخية» .يؤيد هذا
قول للخليفة عمر بن َالخطاب:
ـث ع ـ ُم ــر :أنـ ـ ــه قـ ــال ل ـل ـع ـبــاس [ع ــم
«وفـ ـ ــي ح ــدي ـ
الرسول]َ :أنت َأخ َّ
الله ،صلى الله
رسول
آباء
ة
ي
َ ِ
َ ِ
َ َ
باألخ َّ
الب ِق َّية ...كأنه أراد:
:
ي
راد
َعليه وسلم؛ أ
ةِ
ِ
َ
َ
َ
أنــت الــذي ُيـ ْـســتــنـ ُـد إليه مــن أ ْص ــل رســول الله،
ُ َ
ويت َم َّسك به .وقوله في
صلى الله عليه وسلم،
َ َّ ُ َ
حديث ابن ْ ُعمر :يتأخى مناخ رسول الله أي
َ َ َ
َ
صد» (لسان العرب).
يتح َّرى ويق ِ
أمــا تفسير «األخـيــة» على أنها تعني (بقية)
فــي قــول عمر ،فتفسير خاطئ فــي مــا نعتقد.
وق ــد ج ــرى ال ــوص ــول إل ــى ه ــذا الـتـفـسـيــر ألنــه
ح ــدث تـصـحـيــف ف ــي كـلـمــة «آب ـ ـ ــاء» .ف ـهــي في
األص ــل «إبـ ــاء» بكسر الـهـمــزة ،وم ــن دون مـ ّـد.
واإلب ــاء هو القصب .بالتالي ،فالخليفة عمر
يقول للعباس عم الــرســول« :أنــت ّ
أخية إبــاء»
للرسول ،أي :أنت مظلة قصب تحمي الرسول
ّ
الحر.
من
ّ
«يتأخى مناخ رسول الله»،
عمر:
ابن
قول
أما
َ ْ
ّ
َ َ َ
صد» ،بل يعني :يظلل
فال يعني «يتح َّرى ويق ِ
مكان إناخة الرسول.
يــؤيــد ه ــذا حــديــث نـبــوي مـبــاشــر عــن األخـيــة،
يقول:
َ َ
َ َُ
آخ َّي ِته
«مثل املؤمن واإليمان كمثل الفرس في ِ
آخ َّيته ،وإن املؤمن َي ْسهو
يحول ثم يرجع إلى ِ
ثم يرجع إلى اإليمان» (لسان العرب).
األخـيــة هنا ،بكل تأكيد ،ليست وت ـدًا ـ ـ عــروة،
بــل هــي ظلة مــا ،عريش مــا ،للفرس .فالفرس
«يـحــول» ،أي يخرج ،من «أخيته» ،أي مظلته
وعــريـشــه ،ثــم «يــرجــع» إليها .هــذا الــوصــف ال
يصلح مطلقًا لوتد أو مربط .فالفرس ال يعود
ّ
الحر.
إلى مربطه ،بل يعود إلى ظلته عند
ّ
األخية ،إذًا ،عريش مقوس ما .وإن كان هناك
بالفعل وتد كالعروة يسمى األخية ،كما يقال
لنا ،فحديثا الــرســول أعــاه ،إضافة إلــى قول
عمر ،ال يتحدثان عنه ،بل عن الظلة ـ العريش.

الماء الذي ُيسكر
عــرضــت لــي كلمة فــي أح ــد الـنـقــوش القديمة
بدا لي أنها من جذر «بند» ،فمضيت إلى هذا
الجذر في القاموس ،فوجدت عجبًا .وجدت أن
املاء ُ
«ي ْس ِكر»:
ٌَ ُ ْ َ ْ ََ ٌ
َ ُْ ََ
ُ
ُ
وحيل مستعملة ،والذي
«البند :العلم الكبيرِ ،
ُ
املاء» (القاموس ْاملحيط).
سك ُر من ِ
ي ِ
ُ
َ
ُ
سكر من
أما في اللسان فجاء« :والبند الذي ي ِ
املاء».
وال مجال للحديث عن خطأ طباعي .فالكلمة
مشكلة في القاموسني.
ويبدو لي أن في ُّ األمر تصحيفًا ،أي أنه يتعلق
ْ
ْ
بــالـ َّـســكــر ال بــالــشــكــر .أي يـتـعـلــق ب ــامل ــاء ال ــذي
ّ
حجز عبر سد محدد:
ُ َْ
ِّ ْ
ْ
والسك ُر:
ومنف ِج ِر املــاء،
«والـ َّـســكـ ُـرَ :سـ ُّـد الشق
ّ
َ
ِّ
ـداد َّ ال ـ ــذي يـجـعــل سـ ـ ــدًا للشق
اسـ ــم ذلـ ــك الـ ــسـ ـ ِ
ْ
ُ
ونحوه» َ
و«س ِك َ َر الن ْه َر َي ْسك ُره َسكرًاَ :س َّد فاه».
للمستحاضة ملا شكت
وفي الحديث« :أنه قال
َ
ُ
إل ـ ُيــه ك ـثــرة الـ ــدمْ :اس ــك ـ ِـري ــه ،أي ُس ـ ِّـدي ــه بخرقة
وش ِّديه بعضابة ،تشبيهًا ب َس ْكر املاءَّ ،
والس ْكرُ
ِ
املصدر» (لسان العرب).
َ
عليه ،فالبند هو املاء الذي ُي ْسكر بفتح الكاف،
ال بجرها.
وهذا يعني أن املاء حالل ،ملن خاف على دينه.
* شاعر فلسطيني

