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سياسة
قضية اليوم

«شورى الدولة» يسأل عن تناقضات في عقود «االتصاالت» ...ووزير يطالب المدير العام بالكذب

كريدية يعرقل خصخصة «أوجيرو»

يبدو أن لعنة وزارة االتصاالت وهيئة «أوجيرو» تالحق تيار المستقبل ،حيث بات من الصعب جدًا عليه التنصل من الفضائح
المتتالية في «منجم االتصاالت» .فبعد أن فسخ وزير االتصاالت جمال الجراح العقد مع «أوجيرو» ألسباب تتعلق بعدم
استجابة الهيئة لرغباته االنتخابية وعدم موافقتها على إقصاء نفسها لمصلحة شركات خاصة ،تبين أن القاضي الذي ّرد
أمواال من الوزارة ،لكونه رئيس لجنة فيها!
طلب االتحاد العمالي العام بوقف تنفيذ أحد قرارات الوزير ،يتقاضى
ً
ت ـت ــوال ــى ف ـص ــول فـضـيـحــة خصخصة
مـشــروع «األل ـيــاف الـبـصــريــة» ،العصب
الــرئـيـســي لـقـطــاع االتـ ـص ــاالت ،وإه ــداء
أمــاك الــدولــة وأربــاحـهــا البالغة مئات
مـ ــايـ ــن الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوالرات مل ـص ـل ـح ــة ش ــرك ــة
«غ ـل ــوب ــال دات ـ ــا س ـيــرفـيـســز» (ج ــي دي
اس) .وال ــواض ــح أن ه ــذا ال ـق ـطــاع بــات
رهينة املصالح االنتخابية والخاصة،
إذ سمح وزير االتصاالت جمال الجراح
لنفسه بالتعامل مــع ملك الــدولــة على
أنــه ملك خــاص به يستعمله متى شاء
لـفــرض طلباته على «أوج ـي ــرو» أو ٍّ
أي
من يقف في وجــه منفعته االنتخابية،
ومنفعة تياره .ويبدو أن ال الوزير وال
فــريـقــه الـسـيــاســي يـكـتــرثــان للفضائح
التي تخرج يوميًا من باب الوزارة التي
ّ
سلمت  %80من عائدات تشغيل األلياف
الضوئية لشركة «جــي دي أس» ،التي
تبني أن الشركات املتفرعة منها مملوكة
من قبل تحالف القوى الحاكمة ،وعلى
رأســه آل الحريري ومقربون من التيار
الوطني الحر .حاول الجراح التخفيف

منح الجراح «جي دي اس»
نسبة  80في المئة من الواردات،
و«وايفز» نسبة  40في المئة!
مــن وقــع الفضيحة ،عبر إدخ ــال شركة
أخ ــرى غير «جــي دي أس» ،للعمل في
املشروع ذاتــه .إال أن قــراره الصادر يوم
 12ح ــزي ــران  ،2017ت ـضـ ّـمــن فضيحة
أخـ ــرى .فـهــو مـنــح شــركــة «واي ـف ــز» حق
استخدام أمالك الدولة ،إليصال األلياف
ال ـض ــوئ ـي ــة إل ـ ــى املـ ـشـ ـت ــرك ــن ،ع ـل ــى أن
تحصل الشركة على  40فــي املـئــة ّ
مما
ّ
تحصله ،في مقابل  60في املئة للدولة
(علمًا أنه منح «جي دي اس» نسبة 80
في املئة في مقابل  20في املئة للدولة!).
ورغـ ــم أن الـ ـج ــراح س ـمــح أي ـضــا لهيئة
«أوجـ ـي ــرو» ،وه ــي مــؤسـســة عــامــة ،بــأن
تـعـمــل ف ــي امل ـج ــال ن ـف ـســه ،إال أن أداءه
ُيظهر قرارًا واضحًا بتحجيم املؤسسة
العامة ،ملصلحة الشركات الخاصة .وفي
هذا املجال تحديدًا ،يكمن أحد أسباب
خالفه مع املدير العام لهيئة أوجيرو،
عماد كريدية .واألخير ،بحسب مصادر
واسـعــة االط ــاع فــي قـطــاع االت ـصــاالت،
يتصدى للجراح ،بالتضامن مع نقابة
ال ـع ــام ـل ــن ف ــي «أوج ـ ـ ـيـ ـ ــرو» .واألخـ ـي ــرة

الجراح طلب من كريدية إفادة بأن أوجيرو عاجزة عن تنفيذ المشروع (هيثم الموسوي)

َمن الكاذب :القوات أم مصرف لبنان؟
صدر عن الدائرة اإلعالمية في القوات اللبنانية البيان اآلتي:
«تنفي الدائرة اإلعالمية في «القوات اللبنانية» ما ورد في صحيفة «األخبار» لجهة أن «القوات
تعتذر من حاكم مصرف لبنان رياض سالمة.
وتؤكد الدائرة أن الوزير (السابق) جو سركيس زار سالمة بصفة شخصية ومهنية تتعلق
بعضويته في مجلس إدارة أحد املصارف ولم يكن مكلفًا من قبل «القوات» بنقل أي رسائل».
كنا نتمنى أن تملك القوات اللبنانية الشجاعة لتنفي البيان الصادر عن مصرف لبنان ،والذي
ً
نشرته «األخبار» نقال عن الوكالة الوطنية لإلعالم ،وورد فيه حرفيًا« :زار الوزير السابق جو
سركيس حاكم مصرف لبنان رياض سالمة ،بعد عودته من نيويورك ،ونقل عنه تطميناته
حول وضع القطاع املالي واملصرفي في لبنان ،وعن أن مصرف لبنان يقوم بشكل مستمر
بتنفيذ موجباته القانونية تجاه وزارة املال والخزينة اللبنانية .كما نقل سركيس إلى سالمة
تهنئة «القوات اللبنانية» الختياره أفضل حكام املصارف املركزية في العالم ودعمها ملا يقوم به
على رأس هذه املؤسسة التي تتمتع باحترام وثقة جميع اللبنانيني».

عمدت مــع االتـحــاد العمالي الـعــام إلى
الطعن في قــرارات الجراح أمــام مجلس
شورى الدولة ،طالبة وقف تنفيذها.
فــي الــرابــع مــن الشهر ال ـجــاريّ ،
وجهت
املستشارة املقررة في مجلس الشورى،
القاضية ميراي عماطوري ،كتابًا إلى
وزارة االت ـصــاالت ،طلبت فيه توضيح
عدد من النقاط ،أبرزها ،سبب التفاوت
فـ ــي ال ـن ـس ـب ــة الـ ـت ــي س ـت ـح ـصــل عـلـيـهــا
الدولة من أعمال كل من «جي دي أس»
و«واي ـف ــز» .كذلك طلبت عـمــاطــوري من
وزي ـ ــر االتـ ـص ــاالت «اإلفـ ـ ـ ــادة ع ــن سبب
عــدم تكليف هيئة أوجيرو مـ ّـد األلياف
البصرية أو إثبات عدم األهلية التقنية
ملـسـتـخــدمــي الـهـيـئــة بـتـمــديــد األل ـي ــاف
وعدم قدرة أوجيرو املادية على القيام
ّ
بذلك» .وأكــدت مصادر رفيعة املستوى
فــي «أوج ـيــرو» لــ«األخـبــار» أن الـجــراح،
ع ـلــى أث ــر ك ـت ــاب ع ـم ــاط ــوري ،ط ـلــب من
كــريــديــة تــزويــده ب ــإف ــادة ،كــاذبــة ،تؤكد

عـ ــدم ق ـ ــدرة ال ـه ـي ـئــة ع ـلــى ال ـق ـي ــام بـهــذه
األعـ ـم ــال ،إال أن كــريــديــة ق ــاب ــل الـطـلــب
ب ــال ــرف ــض .وق ـ ــال ك ــري ــدي ــة ل ـل ـج ــراح إن
أوجيرو قادرة على تنفيذ املشروع ،وإن
كانت بحاجة إلى إدخال شركات أخرى،
ف ــإن ـه ــا س ـت ـع ـمــد إل ـ ــى ت ـل ــزي ــم األشـ ـغ ــال
لـشــركــات خــاصــة ،على أن ينتهي دور
ه ــذه ال ـش ــرك ــات ف ــور تـنـفـيــذ األش ـغ ــال،
لتبقى اإلدارة بيد «أوجـيــرو» .ما سبق
هو واحــد من األسـبــاب الرئيسية التي
أدت إل ــى تـفــاقــم ال ـخــاف بــن الــرجـلــن،
رغ ــم أن الــوزيــر عضو قـيــادي فــي تيار
املستقبل ،ونــائــب فــي كتلته ،وكريدية
ُم َع َّي في منصبه بقرار من التيار نفسه.
فكريدية ،بحسب مصادر في «الهيئة»،
ي ــرى فــي مــا يــريــده الــوزيــر خـطـرًا على
مستقبل «أوج ـي ــرو» ي ــؤدي عمليًا إلى
«خصخصتها» بصورة أو بأخرى.
أضـ ـي ــف إلـ ـ ــى ذلـ ـ ــك أن ك ــري ــدي ــة رف ــض
ت ـل ـب ـيــة ط ـل ـب ــات لـ ـلـ ـج ــراح بــاس ـت ـع ـمــال

هـيـئــة «أوجـ ـي ــرو» كـمــاكـيـنــة انتخابية
في البقاع عبر توظيف محازبني فيها
وفتح مراكز ألوجيرو في القضاء ،من
دون اعتمادات مالية تسمح بذلك .علمًا
ّ
بأن املدير العام وظف نحو  100مياوم
في الهيئة ً
بناء على طلب الوزير ،قبل
أن يلفت نظره إلــى أنها لــم تعد قــادرة
ع ـل ــى اس ـت ـي ـع ــاب املـ ــزيـ ــد .هـ ـك ــذا ض ــاق
صــدر ال ـجــراح مــن كــريــديــة ،ففسخ قبل
ثالثة أيــام العقد الرئيسي بني الــوزارة
وأوج ـيــرو ،متهمًا كريدية «بالتشغيل
تلقائيًا لـغــايــات شخصية وه ــدر املــال
العام» .كذلك فسخ الجراح أول من أمس
عقد مستشاره نبيل ّ
يموت ،متهمًا إياه
ُ
برعاية كريدية ،قبل أن يجبر الرئيس
س ـعــد ال ـح ــري ــري وم ــدي ــر مـكـتـبــه ن ــادر
الحريريَ ،
وزير االتصاالت على إصدار
ّ
ـان ف ــي ال ـي ــوم نـفـســه ،ي ـعــن فيه
قـ ـّـرار ثـ ـ ٍ
يموت مستشارًا أول في الــوزارة (راجع
عدد «األخبار» أمس).
الفضائح في هذا امللف ال تقف عند هذا
الحد .فاالتحاد العمالي العام ونقابة
العاملني في «أوجيرو» كانا قد ّ
تقدما
من مجلس شــورى الــدولــة بطلب وقف
تنفيذ ق ــرار ال ـجــراح بتسليم «األلـيــاف
الضوئية» لشركة «جــي دي ســي» إلى
ح ــن ص ـ ــدور ال ـح ـكــم ال ـن ـهــائــي بــأصــل
ّ
الـطـعــن ف ــي الـ ـق ــرار .ل ـكــن غــرفــة مجلس
الشورى التي يرأسها القاضي يوسف
نصر أصدرت في  6أيلول املاضي قرارًا
برد الطلب «بما أنه ال يتبني من املراجعة
أن شـ ــروط وق ــف الـتـنـفـيــذ املـنـصــوص
عليها فــي امل ــادة  77مــن نـظــام املجلس
متوافرة» .وهنا تكمن الفضيحة .فنصر
ه ــو رئ ـي ــس ال ـه ـي ـئــة األول ـ ــى ف ــي لجنة
االعـ ـت ــراض ــات ف ــي وزارة االتـ ـص ــاالت،
أي إن ـ ــه ي ـت ـقــاضــى ب ـ ــدالت أتـ ـع ــاب مــن
وزارة االتـ ـص ــاالت ال ـتــي أصـ ــدر حكمه
ملـصـلـحـتـهــا .إذ إن بــدي ـه ـيــات ال ـعــدالــة
تفرض أن يتنحى نصر عن النظر في
هذه القضية ،بسبب تضارب املصالح
ب ــن عـمـلــه قــاضـيــا ف ــي مـجـلــس ش ــورى
الدولة وعمله في وزارة االتصاالت التي
ينظر في شكوى ضدها .غير أن رئيس
مجلس شــورى الــدولــة السابق شكري
صادر ،وفي اتصال مع «األخبار» ،رأى
أن ال عالقة بني الوظيفة التي يشغلها
القاضي نصر فــي االت ـصــاالت وحكمه
كقاض في القضية« ،إذ يتولى القاضي
ٍ
نصر هذه اللجنة في وزارة االتصاالت
م ـنــذ ن ـحــو  20ع ــام ــا وي ـت ـقــاضــى رات ـبــا
بثالثمئة ألف ليرة للتدقيق في فواتير
الهواتف الخلوية إلــى جانب قاضيني
آخ ــري ــن .وفـعـلـيــا ه ــذه املـهـمــة أصبحت
عبئًا على كاهله» .وأشاد صادر بنصر،
ـاض
مشيرًا إلــى أنــه «أحـســن وأش ـ ّـرف قـ ٍ
وعما إذا كان
أعرفه في شورى الدولة».
ت ـضــارب املـصــالــح بــن مهمة القاضي
ووظـيـفـتــه يسبب «ارت ـيــابــا مـشــروعــا»،
أج ــاب ص ــادر ب ــأن «االرتـ ـي ــاب املـشــروع
أخطر من ذلك بكثير».
معارك رجاالت تيار املستقبل الداخلية
تحولت إلى نقمة عليهم وعلى فريقهم
السياسي ،إذ لم يعد بإمكان الحريري
مللمة الفضيحة عبر اجتماع في منزله
بـ ــوادي أب ــو جـمـيــل .ف ـيــوم أم ــس تحرك
الـ ـن ــائ ــب ال ـ ـعـ ــام املـ ــالـ ــي الـ ـق ــاض ــي عـلــي
إب ــراه ـي ــم م ـبــاشــرة طــال ـبــا م ــن ال ـج ــراح
إرس ـ ـ ـ ــال امل ـع ـط ـي ــات الـ ـت ــي ت ـث ـب ــت تـهــم
ال ـه ــدر امل ــال ــي وسـ ــوء اإلدارة والـفـســاد
الـتــي ّ
وجـهـهــا الــوزيــر إل ــى املــديــر العام
لـ«أوجيرو».
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في الواجهة

انتخابات  :2018واقعة ...لكن ليست حتمية
بات تطبيق قانون
االنتخاب أكثر تعقيدًا من
وضعه .ما تواجهه اللجنة
الوزارية المعنية أسوأ بكثير
مما أقبلت عليه تلك التي
سبقتها إلى وضعه طوال
ستة أشهر ،ما بين كانون
الثاني وحزيران من السنة
الحالية
نقوال ناصيف
فـ ــي وق ـ ــت الح ـ ــق ع ـل ــى ال ـت ـص ــوي ــت عـلــى
الـقــانــون الـجــديــد لالنتخاب فــي مجلس
الـ ـن ــواب ،ف ــي ح ــزي ــران ،ص ـعــدت أص ــوات
صانعيه تنادي بتعديله ،ثم أتى تأليف
لجنة وزارية للخوض في سبل تطبيقه.
ف ـ ــإذا ه ــي ت ـقــع ف ــي ف ــخ ت ـف ـس ـيــره تــوطـئــة
إلي ـقــاع انـتـخــابــات الــربـيــع املـقـبــل فــي فخ
تعذر إجرائها ربما.
ط ـ ـ ــوال االجـ ـتـ ـم ــاع ــات املـ ـنـ ـص ــرم ــة حـتــى
الـبــارحــة ،مــع حمل التباين إلــى مجلس
الوزراء الخميسّ ،
تجمدت مشكلة اللجنة
الـ ــوزاريـ ــة ف ــي ب ـن ــدي ــن :أول ـه ـم ــا الـبـطــاقــة
البيومترية بعدما صرف مجلس الوزراء
النظر عــن البطاقة املمغنطة ،وثانيهما
التسجيل املسبق للمقترعني فــي أماكن
سـكـنـهــم .ش ــأن م ــا رافـ ــق وض ــع ال ـقــانــون
طـ ــوال أش ـه ــر م ــن االن ـق ـس ــام وال ـت ـعــارض
وال ـت ـن ـقــل م ــن صـيـغــة إل ــى س ــواه ــا ،ومــن
إحصاءات واحتساب أصوات إلى أخرى،

قـ ّـســم وضــع آلـيــة تنفيذه اللجنة املعنية
إلـ ــى ف ــري ـق ــن ح ـي ــال ه ــذي ــن ال ـب ـن ــدي ــن .ال
يسع ّأيًا منهما تجاهل اآلخر ،وال فرض
وج ـهــة ن ـظــره عـلـيــه .إال أن تـبــاعــدهـمــا ال
يــذهــب بهما تــالـيــا ،بالسهولة املتوخاة
واملتوقعة ،إلى انتخابات .2018
تصر حركة أمل وحزب الله على التسجيل
املـسـبــق ،بينما يــرفـضــه الـتـيــار الوطني
الحر وتيار املستقبل اللذان يصران على
البطاقة البيومترية ،فيما ال يعارضها
الفريق اآلخر إال أنه ال يتحمس لتوقيت
إنجازها اآلن .تحت وطــأة هــذا التباعد،
يجبه القانون الجديد لالنتخاب أزمة لم
يسبقه إليها أي مــن القوانني املتعاقبة:
ال ـخ ــاف ع ـلــى تـطـبـيـقــه وال ـت ــوج ــس منه
ق ـبــل أن ُي ـطـ ّـبــق ح ـتــى ،وإن مل ــرة واحـ ــدة،
وقبل اكتشاف ثغر آليته بتعويله على
النسبية للمرة األول ــى نظامًا لــاقـتــراع.
ُ
في ما مضى اشتكي من قانون االنتخاب
في ضوء نتائج االنتخابات التي تسبب
فيها ،أو جراء فرض تقسيم دوائره على
نحو راح يفضي إلى التالعب بالنتائج،
أو تبعًا لــدور سلبي اضطلعت به وزارة
الــداخـلـيــة على غ ــرار مــا راف ــق انتخابات
الحقبة السورية .بيد أنها املــرة األولــى ـ
إذا كــان ال بــد مــن األخ ــذ فــي االعـتـبــار أن
قــانــون  2008مـسـتـعــار مــن قــانــون 1960
ـ ـ تتفق الكتل النيابية كلها على قانون
ان ـت ـخ ــاب ع ـ ّـدت ــه لـبـنــان ـيــا م ـئــة ف ــي امل ـئــة،
بـ ــإرادة داخـلـيــة ال أصــابــع خــارجـيــة فيه.
سرعان ما استعجلت الكتل نفسها إثارة
الشكوك فيه ومحاولة التنصل منه.
في حصيلة االجتماعني األخيرين للجنة
الوزارية ،األربعاء والجمعة ،خرج وزراء
ً
يمثلون كـتــا رئيسية مــؤثــرة بانطباع

مـفــاده اآلت ــي :املشكلة فــي القانون أم في
االنتخابات النيابية نفسها؟
تكمن مشكلتا الطرفني في معطيات من
بينها:
 1ـ ال سبيل إلى اقتراع الناخبني في أماكن
سكنهم ،في غياب البطاقة البيومترية،
إال بالتسجيل املـسـبــق كــي تـنـشــأ ،بـنـ ً
ـاء
على لوائحهم ،مــراكــز اق ـتــراع فــي أماكن
سكنهم هــذه تستند بــدورهــا إلــى قيود
ُ
شطب ت َع ّد لهذه الغاية وتودع في مراكز

اين تكمن المشكلة:
في القانون أم في
انتخابات 2018؟

االق ـت ــراع امل ـحــدثــة ،فيتمكن الـنــاخــب من
االقـتــراع في الــدائــرة التي يقيم فيها ،ما
يــوفــر عليه مشقة االنـتـقــال إلــى مسقطه
للتصويت فيه .من دون تسجيل مسبق
ال خيار أمامه سوى االقتراع في مسقطه.
 2ـ مع إدراك فريقي االخـتــاف أن العمل
بالبطاقة البيومترية متروك النتخابات
 ،2022ولــم يعد الوقت يتيح تحضيرها
وإن ـجــازهــا فــي األش ـهــر الـسـبـعــة الباقية
قبل موعد انتخابات أي ــار ،إال أن التيار
الــوطـنــي الـحــر وت ـيــار املستقبل يـصــران
على مباشرة العمل بها وتلزيمها سلفًا،
وإن مؤجلة املـفـعــول .كــان ّ
رد حــركــة أمل

وح ــزب ال ـلــه ـ ـ وه ـمــا ي ــؤك ــدان تأييدهما
ل ـهــا ـ ـ أن ـه ـمــا لـيـســا واق ـع ــن ت ـحــت وط ــأة
الـ ـعـ ـجـ ـل ــة ،ولـ ـ ــن ي ــوافـ ـق ــا عـ ـل ــى ال ـط ــري ـق ــة
املطروحة لتلزيمها ،ويتمسكان بإجراء
التلزيم وفــق مناقصة .يقوالن ـ وهــو ما
يفصح عـنــه دائـمــا رئـيــس املـجـلــس نبيه
بري ـ إن الوقت متسع لتحضير البطاقة
البيومترية ل ـلــدورة االنـتـخــابـيــة املقبلة
بعد أربــع سنوات ونصف سنة ،ومن ثم
توزيع أربعة ماليني بطاقة على امتداد
السنوات األربع املقبلة .في غياب البطاقة
املمغنطةّ ،
تحوط قانون االنتخاب لتعذر
إن ـ ـجـ ــازهـ ــا ،ب ــإت ــاح ــة االق ـ ـت ـ ــراع ب ـب ـطــاقــة
الهوية ،على أن يصوت الناخب في مكان
قيده.
 3ـ ـ بعدما بــاتــت مهمة اللجنة الــوزاريــة
م ـق ـصــورة ع ـلــى س ـبــل تـطـبـيــق ال ـقــانــون،
وإيصاد الباب على أي تفكير في إدخال
تـ ـع ــدي ــات ع ـل ـي ــه ،يـ ـب ــدو ال ـ ـخـ ــاف عـلــى
ال ـج ــان ــب ال ـت ـق ـنــي ف ـي ــه ،وت ـف ـس ـيــر بعض
أحكامه ،في منزلة الخالف على القانون
بــرم ـتــه .ك ــا ال ـطــرفــن ال يـقـلــان م ــن هــذا
الخالف رغــم جزمهما بــأن البالد ذاهبة
حـتـمــا إل ــى إجـ ــراء االن ـت ـخــابــات النيابية
ف ــي م ــوع ــده ــا .ب ــذل ــك ي ـش ــاع ف ــي أوسـ ــاط
اللجنة الوزارية أن الخالف على البطاقة
البيومترية لن يقف في طريق الوصول
إلى االستحقاق إذا كان القرار الفعلي هو
حصول االنتخابات في موعدها.
ّ
ي ـس ــل ــم أصـ ـح ــاب هـ ــذا ال ـ ـ ــرأي بـ ــأن عــامــل
الوقت تجاوز فــرص إعــادة الخوض في
القانون وتعديل بعض بنوده ،خصوصًا
أن الحذر والتوجس مما قد يفضي إليه
ال يقيم في بعض آلياته التقنية ،وإنما
فــي قــواعــده الصلبة املتصلة بــاالقـتــراع

ً
ال ـن ـس ـبــي أوال ،وب ـت ــأه ــل ال ــائ ـح ــة لـنـيــل
حصتها مــن مقاعد الــدائــرة االنتخابية
ثــانـيــا ،وبــاحـتـســاب ال ـصــوت التفضيلي
املؤهل للفوز باملقعد.
 4ـ ـ لـيــس ألي فــريــق أو كـتـلــة نـيــابـيــة أن
ت ـح ـس ــب الـ ـق ــان ــون الـ ـج ــدي ــد لــان ـت ـخــاب
ُ ّ
وس ــل ـم ـه ــا ال ـ ــذي تـصـعــد
ق ــان ــون ـه ــا هـ ــي،
ب ــه لـنـيــل أك ـب ــر عـ ــدد مـمـكــن م ــن امل ـقــاعــد.
ّ
ع ـنــد إقـ ـ ــراره تـقــلـبــت ص ـيــغ ش ـتــى أخ ــذت
ف ــي االعـ ـتـ ـب ــار اقـ ـت ــراح ــات م ـع ـظــم الـكـتــل
الرئيسية ،كي ينتهي به املطاف قانونًا
أيـ ــدتـ ــه كـ ـلـ ـه ــا ،وقـ ـ ــد راعـ ـ ـ ــى ح ـس ــاب ــات ـه ــا
السياسية واالنتخابية املتباينة وقـ ّـدر
تــوقـعــاتـهــا إل ــى ح ــد .ه ــو ب ــذل ــك م ـشــروع
ال ـت ـقــت عـلـيــه ال ـك ـتــل جـمـيـعــا ،بـيـنـهــا َمــن
ق ــال سلفًا إن ال ـقــانــون يـخـ ّـســرهــا مقاعد
انتخابات
اعتادت الحصول عليها منذ
َ
 .1992ب ــذل ــك ن ـج ــم الـ ـح ــذر امل ـت ــأخ ــر مل ــن
ب ــات ــوا متحفظني ع ــن ه ــذا ال ـقــانــون اآلن
من خشيتهم من التحالفات االنتخابية
امل ـق ـب ـل ــة .وحـ ــدهـ ــا ال ـت ـح ــال ـف ــات ال ـق ــوي ــة،
املوثوق بها واملجردة من السكاكنيّ ،
تقرر
تأهل الالئحة للفوز بمقاعد قبل الوصول
إلى احتساب الصوت التفضيلي لتحديد
املقعد الفائز.
الـ ـ ــواضـ ـ ــح أن ط ـب ـي ـع ــة ع ـ ــاق ـ ــات ال ـك ـت ــل
وال ـ ـت ـ ـيـ ــارات ب ـع ـض ـهــا ب ـب ـع ــض ،أض ـحــت
اآلن ف ــي م ــوق ــع ب ـع ـيــد م ـمــا ك ــان ــت عـلـيــه
غ ــداة انـتـخــاب الــرئـيــس ميشال عــون في
مرحلة أولى ،وغداة التوافق على قانون
ّ
تشعبت التناقضات ومظاهر
االنتخاب.
الـتـبــاعــد .اف ـتــرق حـلـفــاء األم ــس الـقــريــب،
وراح كــل منهم يبحث عــن حليف جديد
قوي في الدائرة االنتخابية أكثر منه في
الخيارات السياسية.

 437مليون دوالر ...أرباح "عوده" يف  9أشهر
تحسناً طفيفاً يف األشهر التسعة األوىل من عام  2017مع تو ّقع بلوغ نسبة
أعلن بنك عوده يف تقرير صادر عنه حول خصائص نشاط البنك املج ّمع حتى نهاية أيلول  2017أن االقتصاد الحقيقي يف لبنان ،شهد ّ
ّ
النمو االقتصادي للعام الحايل  2,5%من قبل مرصف لبنانّ ،إل ّأن االقتصاد الوطني ال يزال يعاين من فجوة الفتة مع الناتج املمكن الذي يتطلب تحقيقه تنفيذ إصالحات إدار ّية ومال ّية طال انتظارها.
وبلغت األرباح الصافية املج ّمعة لبنك عوده ش م ل  437مليون دوالر أمرييك يف األشهر التسعة األوىل من عام  ،2017وتصبح  341مليون دوالر أمرييك بدون احتساب األرباح الصافية الناجمة من النشاطات
أهم ركائز املجموعة.
املتو ّقفة ،مقابل  316مليون دوالر أمرييك كأرباح صافية متك ّررة يف الفرتة ذاتها من العام املايض ،أي بنمو نسبته  .8%بيد أن تو ّزع هذه األرباح عىل مختلف الوحدات يربز من ّواً متن ّوعاً عىل ّ
حصة الوحدات خارج لبنان  ،46%منها  19%عائدة ألوديا بنك يف تركيا ،والذي بلغت أرباحه  65مليون دوالر أمرييك يف األشهر التسعة األ ّوىل من عام  ،2017مقابل  69مليون دوالر أمرييك
ويف هذا السياق ،بلغت ّ
حصته يف تكوين األرباح املج ّمعة إىل  ،13%فيام بلغت مساهمة بنك عوده
وسجلت أرباح نشاط الخدمات املرصف ّية
ّ
الخاصة من ّواً بنسبة  25%لتبلغ  45مليون دوالر أمرييك ،ما رفع ّ
مح ّققة يف مجمل عام ّ .2016
مرص  .12%وقد تأ ّتت هذه النتيجة يف ّ
ظل تخصيص مؤونات صافية بقيمة  125مليون دوالر أمرييك تعزيزاً لنوع ّية موجودات املرصف ومناعتها يف مواجهة ظروف املنطقة الصعبة نسب ّياً .يف موازاة ذلك ،ارتفعت
املوجودات املج ّمعة يف نهاية أيلول  2017إىل 44.7مليار دوالر أمرييك ،منها  40%عائدة لوحدات خارج لبنان.
ويف تركيا ،أحد أبرز أسواق التواجد اإلقليم ّية لبنك عوده ،ال تزال تحدّيات التمويل الخارجي قامئة مع ّأن البلد نجح يف تجديد جميع هذه االلتزامات .أ ّما التط ّور امللحوظ ،فتم ّثل يف اإلعالن عن منو اقتصادي مبعدّل
بتحسن نسبي يف بيئة األعامل
 5.1٪يف الفصل الثاين من العام ،أي تقريباً مبعدّل الفصل األ ّول ،كام أ ّنه من املرتقب أن يبقى النمو االقتصادي قو ّياً يف الفصل الثالث وفق تو ّقعات صندوق النقد الدويل ،ما يرتجم ّ
والظروف التشغيل ّية للمصارف ،كام ّ
يدل عىل ذلك األداء األخري لكربى املصارف الرتك ّية.
ويف مرص ،السوق األخرى البارزة التي يتواجد فيها املرصف إقليم ّياً ،أصبحت مثار عمل ّية اإلصالح واضحة املعامل ،مع انتعاش النشاط االقتصادي الحقيقي ،وتعزيز االحتياط ّيات األجنب ّية إىل أعىل مستوى تاريخي لها،
تحسن النشاط املرصيف بشكل عام .يبقى ّأن البلد ال يزال يواجه عىل املدى القصري بعض التحدّيات
وتعايف حركة الس ّياح الوافدين من مستويات منخفضة ،إضاف ًة إىل األداء الج ّيد ألسواق الرساميل بالتوازي مع ّ
التي تبدو السلطات عازمة عىل التغ ّلب عليها يف سبيل العودة إىل منو مستدام.
وسجلت املوجودات املج ّمعة لبنك عوده زيادة بقيمة  416مليون دوالر أمرييك ،لتوازي  44.7مليار دوالر أمرييك يف نهاية ايلول  2017مقابل  44.3مليار دوالر أمرييك يف نهاية كانون األ ّول  ،2016أي بنمو
هذا ّ
وتأت هذا النمو من تحقيق بنك عوده مرص والوحدات اللبنان ّية من ّواً اسم ّياً مبا نسبته  12.7%و 1.4%عىل التوايل ،يف ّ
نسبته ّ .0.9%
ظل تسجيل موجودات أوديا بنك تراجعاً بنسبة  ،6.1%يف سياق اعتامد اإلدارة
النشاط يف ترك ّيا يف موازاة استمرار ضبط املخاطر .وإذا احتسبنا االعتامدات والكفاالت املصدرة واألموال واملشت ّقات املال ّية املدارة ،يرتفع إجاميل املوجودات املج ّمعة إىل ما قيمته 67.6
تجميع
املحكمةتحفيز
أنشئتسياسة
يوم العا ّمة
بلبنان
الخاصة
اللبناني،
للدستور
عائدة لوحدات خارج لبنان ،ما يحافظ عىل موقع البنك يف صدارة القطاع املرصيف اللبناين ويف عداد كربى املجموعات املرصف ّية العرب ّية.
منها 53%
خالفًاأمرييك،
 2007دوالر
عــام مليار
بــرزت العديد من التبريرات لقيامها،
نهاية أيلول  2017عىل مستواها كام يف نهاية كانون األ ّول  2016لتبلغ  35.7مليار دوالر أمرييك ،منها  38%عائدة لوحدات خارج لبنان .يف هذا السياق ،بلغ صايف التسليفات املج ّمعة
املج ّمعة يف
حافظت الودائع
هذه املحكمة
وكــان أبرزها االدعــاء أن
ٍّ
 62%عائدة لوحدات خارج لبنان ،ما أدّى إىل استقرار نسبة التسليفات إىل الودائع عىل مستواها كام يف نهاية العام الفائت ،أي .48%
منهاك ــان
أمرييك ،أي
دوالرخ ـ ـضـ ــاع
مليارط ــة إل
17.2ل ـس ـل ـ
ل ــديـ ـه ــا ا
املالحقة،
أو
التحقيق
أو
لالستجواب
عة يف األشهر التسعة األوىل من عام  2017لتوازي  3.8مليار دوالر أمرييك يف نهاية أيلول  ،2017بالرغم من قيام اإلدارة العا ّمة بإعادة رشاء األسهم التفضيل ّية من فئة " "Fالبالغ قيمتها
الخاصة املج ّم
ارتفعت األموال ّ
وأن ـ ــه ال ي ـحــق ألحـ ــد رفـ ــض ال ـت ـعــاون
إلغائها ،مدفوع ًة بتعزيز إضايف لتكوين الرأسامل الداخيل للمجموعة جراء األرباح املدورة .وبالتايل ،تعزّزت نسبة املالءة لدى املرصف – حسب معايري بازل  – 3من  14.8%يف نهاية
ضــاةبغية
أمرييك
مليون دوالر
فيها.
لطلبات الـقـ
150جــابــة
واالسـتـ
األشخاص
تحديد
هو
الهدف
إن
وقيلكانون األ ّول  2016إىل  15.6%يف نهاية أيلول  ،2017فيام ارتفعت نسبة حقوق ح َملة األسهم العاد ّية ( )CET1من  9.1%إىل  10.1%خالل الفرتة ذاتها ،وهي نسب تفوق الح ّد األدىن املطلوب.
الــذيــن قتلوا الرئيس رفيق الحريري
والقبض ّ
ومعاقبتهم املح ّققة يف األشهر التسعة األوىل من عام  2017عىل قدرة املجموعة عىل املحافظة عىل ربح ّيتها بالرغم من الظروف التشغيلية الصعبة ،ما يتيح لها تعزيز نوع ّية موجوداتها
نتائج املرصف
تدل
املحصلة،
يف
وآخرين ّ
عليهم
علم
أو
دعم
أو
شارك
من
كل
ومالحقة
وتخصيص املؤونات الالزمة لتغطية أ ّية مخاطر متنامية نتيجة األوضاع اإلقليم ّية الراهنة .وقد ُترجمت هذه النتائج برتسيخ موقع املجموعة الريادي يف السوق املحل ّية وتوطيد مكانتها ضمن قامئة كربى املجموعات
بالهجوم اإلرهــابــي قبل وقــوعــه يوم
تحسن إضايف يف مكانتها املال ّية ،كام وخلق قيمة
.2005يف خدمة مروحة واسعة من العمالء .كام تعمل املجموعة عىل تحقيق فعال ّية أفضل يف املدى
اإلقليم ّية
ّ
املتوسط عىل صعيد الكلفة واإليرادات ،من أجل إحراز ّ
 14شباط
املحكمة عام 2009
انطالق عمل
للمساهمني.
وبعدمضافة

وص ـ ــدور ال ـ ـقـ ــرارات االت ـهــام ـيــة عــامــي
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سياسة
تقرير

«األحرار» بعد داني شمعون« :آرمة» حزب ...ونوستالجيا
تكون الوراثة السياسية،
في معظم األحيان ،ظالمة
للوارث .ينطبق ذلك على
دوري شمعون ،الذي وصل
إلى الوطنيين األحرار خلفًا
لشقيقه داني شمعون،
«القائد» الذي كان بمثابة
«ح ٍلم» لكثيرينُّ .اتهم بنسج
ُ
تحالفات مع قتلة داني،
وبعدم االهتمام بالتنظيم
فتشتتوا ...حتى
والكوادرّ ،
أصبح اسم األحرار وتاريخه
أكبر من أعداد منتسبيه،
ودوره الحالي
ليا القزي
ٍّ
في «ساعة تخل» ـ بدأ التخطيط لها
في  ٧تموز  ١٩٨٠يوم مجزرة الصفرا
ّ
(فـ ـت ــوح ك ـ ـسـ ــروان) ال ـت ــي خ ــط ــط لها
ِّ
الجميل ونفذها رجال الكتائب
بشير
بحق ميليشيا نمور األحــرار ـ جرت
تصفية داني ُ شمعون في  21تشرين
ّ
األول  .1990أري ـ ــد ل ــدان ــي ،وكـ ــل من
يحمل جيناته (اغتيلت معه زوجته
ان ـغ ــري ــد ،وط ـف ــاه طـ ــارق وجــول ـيــان،
فيما نـجــت الطفلة نــاتــاشــا جــايــن)،
«االن ـ ـت ـ ـفـ ــاء» ،ت ـم ــام ــا ك ـم ــا «دعـ ـ ــوس»
الفريق نفسه أرواح طوني فرنجية
وعائلته ومناصريه في  ١٣حزيران
 ،١٩٧٨ل ـي ـعــودوا وي ـت ـبــاهــوا بــاألمــر،
وكــأنـهـمــا اغ ـت ـيــاالن «ال ُبـ ـ ّـد منهما»
وأتيا في سياقهما «الطبيعي».

دان ـ ـ ـ ــي ش ـ ـم ـ ـعـ ــون ،لـ ـ ــم يـ ـك ــن «حـ ـل ــم»
أنصاره الوحيد الــذي ُســرق في تلك
الليلة الدموية .رفــاق دانــي القدامى،
ومنتسبون سابقون إلــى الوطنيني
ّ
األح ــرار ،يعتبرون أن حــزب الرئيس
كميل شمعون ُ
«سرق» أيضًا ،بمعنى
َ
أن ـ ــه «ل ـ ــم يـ ـب ــق م ـن ــه س ـ ــوى ال ــاف ـت ــة،
والـكـثـيــر م ــن ال ـح ـنــن» .نـتـيـجــة أراد
ق ـت ـل ــة ح ـل ـي ــف الـ ـعـ ـم ــاد (ف ـ ــي ح ـي ـنــه)
ميشال عــون الــوصــول إليها ،إلنهاء
م ـ ــا بـ ـق ــي م ـ ــن ق ـ ـي ـ ــادات أخـ ـ ـ ــرى عـلــى
«ال ـســاحــة املـسـيـحـيــة» ،واالس ـت ـفــراد
بالقرار السياسي.
كــان دان ــي «يفتقر إلــى خـبــرة وال ــده،
ولكنه كان مقدامًا وشجاعًا وجريئًا
وم ـث ــاب ـرًا .شـخـصـيـتــه ق ــوي ــة ،ويملك
كاريزما ،لذلك أعطى انتخابه رئيسًا
للحزب ،منتصف الثمانينيات ،دفعًا
لـ ـلـ ـن ــاس» ،ب ـح ـ ُســب أح ـ ــد ال ـحــزب ـيــن
الـ ـس ــابـ ـق ــن واملـ ـ ـق ـ ــرب ـ ــن ح ــالـ ـي ــا مــن
قـيــادة الـســوديـكــوُ ،مـقــارنــا بــن دانــي
والرئيس الحالي لـ«األحرار» النائب
دوري شـ ـمـ ـع ــون الـ ـ ـ ــذي «ال ي ـع ــرف
ك ـيــف ي ـح ـتــك م ــع الـ ـن ــاس ،وال يـقــوم
بالخدمات .دوري ،باملعنى الحزبي،
كـ ـ ـس ـ ــان ال يـ ـ ـق ـ ــوم بـ ـ ـش ـ ــيء ل ـت ـن ـ َم ـيــة
َ
الحزب» .على العكس من ذلك« ،خلق
مشاكل بني الحزبيني ،وأبعد الطاقات
والكفاءات .كانت لديه فرصة ذهبية،
خ ــال غ ـيــاب الــرئ ـيــس م ـي ـشــال عــون
ورئـ ـي ــس الـ ـق ــوات ال ـل ـب ـنــان ـيــة سمير
جـعـجــع ،مــن أج ــل أن ي ـفــرض نفسه،
ّ
وال سـ ّـيـمــا أن اجـتـمــاعــات املـعــارضــة
كانت تنطلق من السوديكو (البيت
املــركــزي لحزبه) .لكنه فشل .واليوم
م ــن املـسـتـحـيــل أن يـلـعــب دورًا بعد
عودتهما».
ل ــم ي ـكــن أم ـ ـرًا بـسـيـطــا أن ُيـ ـش ــارك في
انتخاب دانــي رئيسًا لــأحــرار «قرابة
 ٦٠٠ش ـخــص» ،بـعــد االنـتـكــاســة التي

ُم ـنــي بـهــا ال ـحــزب فــي  ٧ت ـمــوز ،1980
ّ
وقــرار حــل «النمور» .فاملجزرة (ذهب
ضحيتها أيـضــا الـعــديــد مــن املدنيني
م ــن خـ ـ ــارج امل ـن ـط ـق ــة) ك ــان ــت «إح ـ ــدى
املحطات األساسية من أجل ضعضعة
األح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار» ،يـ ـ ـق ـ ــول رئـ ـ ـي ـ ــس األرك ـ ـ ـ ــان
(س ــاب ـق ــا) ف ــي ال ـن ـم ــور ج ـ ــورج أعـ ــرج.
بعض املسؤولني في الحزب حاولوا
ّ
االنتفاض على خيار دانيُ ،
«ويقال إن
ُ
التحرك املعارض كان يلقى دعمًا من

يقول درغام إ ّنه سيكون
لألحرار ُمرشحون في كسروان
والمتن والشوف وبيروت
ّ
القوات اللبنانية» ،ولكن ابن شمعون
«كان أقوى منهم جميعًا».
ي ـش ـيــر أحـ ــد امل ـقــات ـلــن ال ـســاب ـقــن في
ّ
«الـنـمــور» ،جــان عيد ،إلــى أن انتخاب
داني رئيسًا ل ّـ«األحرار» أعطى «زخمًا
لـلـقــواعــد ،وكــأنــه لــم تـمـ ّـر على الحزب
م ـجــزرة  ٧ت ـمــوز  .1980ك ــان الــرئـيــس
ّ
ّ
سيؤمن
كميل شمعون يعرف أن داني
استمرارية الوطنيني األح ــرار»ّ ،
فأمن
رئـ ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة ال ـس ــاب ــق الب ـنــه
ال ـغ ـطــاء ال ـس ـيــاســيُ ،م ـعــوضــا الـنـفــوذ
ال ـ ــذي خ ـس ــره «األح ـ ـ ـ ــرار» ب ـعــد إن ـهــاء
أعـ ـم ــال ــه ال ـع ـس ـك ــري ــة« ،ودانـ ـ ـ ـ ــي أعـ ــاد
الـ ـح ــرك ــة إل ـ ــى ال ـ ـحـ ــزب ،الـ ـت ــي ظ ـهــرت
أساسًا من خالل الدعم الشعبي الذي
ّ
قدمه إلى عون في الـ  ١٩٨٨وما بعد».
م ــاذا بقي مــن «األحـ ــرار» بعد دانــي؟
«االس ـ ـ ــم .عـ ــاد الـ ـح ــزب إلـ ــى مـسـتــوى
إطــاق مواقف الصالونات ال أكثر»،
ي ـج ـيــب أعـ ـ ــرجُ ،م ـت ـحــدثــا ع ــن ات ـخــاذ
الـ ـقـ ـي ــادة ال ـح ــال ـي ــة «ق ـ ـ ـ ـ ــرارات إق ـف ــال
الحزبية منذ التسعينيات».
الفروع
ّ
يضيف عيد أنه «وفقًا إلحصاء قمنا

ب ـ ــه ،وص ـ ــل ع ـ ــدد امل ـل ـت ــزم ــن ســاب ـقــا،
بـ ــن نـ ـم ــور و«أحـ ـ ـ ـ ـ ــرار» ،إل ـ ــى حـ ــدود
 ٤٧ألـ ــف ب ـط ــاق ــة .أيـ ــن ه ــي ال ـق ــواع ــد
ّ
اليوم؟» .يقول إن «جــزءًا من القاعدة
ّ
تــرك ألن دوري أعطى مهمات داخــل
األحــرار ألعضاء الفريق الــذي حاول
االن ـ ـقـ ــاب ع ـل ــى دانـ ـ ـ ــي» .ال ـن ـشــاطــات
حاليًا غير موجودة إال عبر الطالب،
وف ـق ــا ألعـ ـ ــرج ،ول ـك ـن ـهــم «ال يـحـظــون
ً ُ
بالتوجيه .مثال ،تترك لهم املجاالت
ً
لـتـحــالـفــات عـشــوائـيــة .لـيــس مـقـبــوال
من أجل أن يظهروا أنهم استقطبوا
الـ ـن ــاس إل ـ ــى ت ـح ــرك ــات ـه ــم ال ـت ـحــالــف
م ــع ف ــان وف ــان (الـ ـق ــوات اللبنانية
وال ـ ـح ـ ــزب الـ ـتـ ـق ــدم ــي االش ـ ـت ـ ــراك ـ ــي).
ً
ول ـيــس م ـق ـبـ ّـوال ،أن ُي ـش ــارك خـصــوم
دان ــي فــي ج ــن ــازه (الـنــائـبــة السابقة
الجميل ُ
ِّ
وممثل عن ّ القوات
صوالنج
اللبنانية)» .يوضح الرجل أنــه «في
املواقف الوطنية ،نحن عسكر دوري.
ولكن ما ّ
فرقنا هو املوقف من القوات،
وملف داني الذي نملك ُحكمًا ُمبرمًا
بمن قتله».

الرأي اآلخر ُي ّ
عبر عنه رئيس منظمة
ال ـ ـط ـ ــاب ف ـ ــي «األحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار» س ـي ـم ــون
ّ
درغـ ــام ،بتأكيد «ال ــوف ــاء لــدانــي وكــل
ّ
شهدائنا ،رغــم أن أحـدًا لم يكن وفيًا
ّ
معنا» .ال ُينكر أن اســم دانــي «عامل
استقطاب ،ولـكــن ال نــريــد أن نعيش
فـقــط عـلــى أم ـجــاد امل ــاض ــي ،بــل طــرح
ّ
أفكار مستقبلية تواكب كل مرحلة».
ول ـ ـكـ ــن ،لـ ــم ت ـظ ـه ــر ق ـ ـ ــدرة الــوط ـن ـيــن
األح ـ ـ ــرار ع ـلــى امل ــواك ـب ــة ،أو الـتــأثـيــر
ب ــالـ ـحـ ـي ــاة الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة ،وه ـ ـ ــو ب ــات
الـيــوم ،بالنسبة إلــى مختلف القوى
السياسية ،حزبًا هامشيًاُ ،
«يستغل»
اسمه من أجــل إكمال تواقيع قانون
ً
ّ
رد الضرائب مثال ،أو في التحركات
الشعبية« .أنتم ّتستخفون باألحرار،
وغير صحيح أننا غير مؤثرين .فمن
خــال إصــدار الطابع البريدي لزلفا
ش ـم ـعــون وال ـس ـع ــي إلـ ــى تخصيص
لـيـلــة تكريمية لـهــا خ ــال احـتـفــاالت
بعلبك ال ـعــام املـقـبــل ،وإعـ ــادة افـتــاح
ب ــولـ ـف ــار ك ـم ـي ــل شـ ـمـ ـع ــون ،وزيـ ـ ـ ــارة
الرئيس دوري لـ ٢٢بلدة في الجنوب

ُيتهم دوري شمعون بعدم تنمية األحرار،
وخلق مشاكل بين الحزبيين ،وإبعاد الطاقات (أرشيف)
َ

كنا كلنا عسكر
يتذكر دانيّ :
دوري ّ
علم لبناني كبير
يرفرف ٌ
فوق المبنى ،قبالة
كنيسة مار انطونيوس
الكبير ،حيث أقيم األسبوع
الماضي قداس لراحة نفس
داني شمعون وزوجته
إنغريد وطفليهما طارق
وجوليان ،في الذكرى
السابعة والعشرين
الغتيالهم .من الخارج يبدو
حزب الوطنيين األحرار ،للناظر
إلى مركزه في السوديكو،
في حالة إنعاش .لكن
الحزبيين داخله يحاولون
االستمرار عبر اجتماع
لمجلس األمناء .بينهم
سيدتان وأمينان من غير
ّ
الطائفة المسيحية .صور
داني وعائلته مع ّلقة في
مكان االجتماع أيضًا
إيلده الغصين
إلــى الباب الجانبي ملركز «الوطنيني
األحرار» في السوديكو ،يجلس رجال
ث ــاث ــة ي ـل ـع ـبــون الـ ـط ــاول ــة .ال حــراســة
وال «نـمــور» .في الطابق العلوي ٌ
بهو

ف ـس ـي ــح ،ط ــاول ــة ب ـي ـض ــاوي ــة واسـ ـع ــة،
وصــورة للرئيس الثاني للجمهورية
بـعــد االس ـت ـقــال .يـقــف رئـيــس الـحــزب
النائب دوري شمعون ،رغــم سنواته
الست والثمانني ،ليصافح الضيوف.
ي ــدع ــوه ــم إلـ ــى مـكـتـبــه الـ ـخ ــاص .هنا
ّ
املسماة
نجد وثيقة تأسيس الجمعية
«الوطنيني األحــرار» ،ودروعــا وصورًا
تــذكــاريــة كـثـيــرة .أمــا ال ـصــورة األكـبــر،
فـ ــرسـ ــم ك ـب ـي ــر ل ـل ـن ـم ــر خـ ـل ــف امل ـك ـت ــب
الخشبي العتيق الــذي كان يستعمله
ب ـن ـف ـســه .يـغـلــب ال ـل ــون األب ـي ــض على
رده ــات املـبـنــى األول ال ــذي اسـتــأجــره
«األحرار» ملزاولة نشاطه بعد حوادث
األبيض هنا يشيع في النفس
.1958
ّ
ال ـ ـهـ ــدوء ،ل ـكــنــه ال ي ـق ــوى ع ـلــى طمس
ويـ ــات ال ـح ــرب .صـ ـ ُ
ـوت دوري ه ــادئ
ّ
أيضًا ،وهو ّ
يقيم حزبه ،متذكرًا شقيقه
داني بعد  27عامًا على اغتياله.
املباراة األخيرة بني الشقيقني
كـ ــان َولـ ـ ــدا ال ــرئ ـي ــس ك ـم ـيــل ش ـم ـعــون،
دوري ودان ـ ـ ـ ـ ــي ،مـ ـث ــل أي ش ـق ـي ـقــن:
«نـخـتـلــف عـلــى أمـ ــور ك ـث ـيــرة ،نـتـبــارز
ف ــي ك ــرة امل ـض ــرب ،وك ـنــا مـتـعــادلــن»،
فـ ــي ك ـ ــرة امل ـ ـضـ ــرب ط ـب ـع ــا« .املـ ــاتـ ــش»
األخير الذي لعباه ،كما يتذكر دوري،
«ك ــان فــي ال ـي ــرزة .أوقـفـنــا الـلـعــب حني
أن ـه ـك ـنــا ،ع ـنــد  all 13وك ـ ــان الـقـصــف
يشتد» .ال خالف في طباع الشقيقني:
«كنا ّكلنا عسكر» .من األكثر ّ
تشددًا؟
ي ـج ـيــب دوري ب ـص ــراح ــة« :سـيــاسـيــا
كـنــت أن ــا ال ــرادي ـك ــال ــي ،كـنــت يـســاريــا،
وف ـ ــي ع ـم ــر ال ـ ـ ـ ــ 18ك ـن ــت أري ـ ـ ــد دخـ ــول
ال ـح ــزب ال ـش ـيــوعــي ،وب ـعــدهــا تـعـ ّـرفــت
بـفـتــاة جـمـيـلــة ونـسـيــت الـشـيــوعـيــة».
َ
من جانبه «لم يتعاط داني السياسة
قـبــل امل ـع ــارك .يـفـهــم بــالـســاح وكــانــت

هوايته .كانت تالزمنا بارودة الصيد
في العائلة .أحد أعمام والدي ،واسمه
شاكر ،ينادينا ،داني وأنا ،إلى حديقة
املنزل ويعطينا «األم خردقة» ناصبًا
ع ــام ــات م ــن عـلــب ال ـســرديــن الـفــارغــة
ويطالبنا بالتسديد إليها».
ُ
مكانة كميل والكاريزما التي تعرف
عنه تبقى حاضرة في مالمح دوري،
ح ـتــى وهـ ــو ي ـت ـحــدث ع ــن دانـ ـ ــي .وقــع
رحيل األب يختلف عن اغتيال «قائد
ً
النمور» الشقيق« :كميل لم يكن رجال
عــاديــا ،ال تمكن مقارنته بأحد ،حالة
خــاصــة .يحترم الـنــاس .بقي فــي الــ87
م ــن ع ـم ــره ي ـقــف لـيـسـتـقـبــل الـ ـن ــاس».
لكن الوحشية التي اغتيل بها دانــي

دوري يقول بصراحة:
يشرف في
ال يوجد ما ّ
ما وصلنا إليه
وع ــائ ـل ـت ــه «ت ــدع ــو ل ـل ـك ـف ــر» .م ـ ــاذا عــن
تـبــرئـتــه سـمـيــر جـعـجــع؟ نـســألــه« ،أنــا
درست الحقوق ،ليس محبة بجعجع
رغم مآخذي حينها عليه لكنه حوكم
بعد فترة من اغتيال دانــي ،عندما لم
تنجح فبركة قضية الكنيسة ،أخرجوا
ملف دانــي .املسألة ليست في اقتراف
الجريمة أو عــدمــه ،إنما فــي محاكمة
ج ـع ـج ــع غـ ـي ــر الـ ـق ــان ــونـ ـي ــة ،م ـ ــن قـبــل
الـســوريــن والشعبة الثانية بوجود
احـ ـت ــال ودول ـ ـ ــة ال ت ـح ـت ــرم اإلنـ ـس ــان
وال ال ـق ــان ــون .كــانــت تــركـيـبــة لــإيـقــاع
ب ــه ،والـتـفـتـيــش ع ــن امل ــذن ــب لـيــس من
مـســؤولـيـتــي» .مــا يـتــذكــره دوري هو
الجريمة وحسب.

في عمر الـ 18كنت أريد دخول الحزب الشيوعي،
وكنت وداني نختلف على أمور كثيرة (مروان بوحيدر)

«ما في شي ينحكى» عن الشهر الذي
تسلم فيه دوري «كتيبة النمور» من
شقيقه دانـ ــي ،بــن ت ـمــوز وآب .1980
رغم ذلك ،يتذكر دوري .يومذاك وقعت
م ـج ــزرة ال ـص ـف ــرا (ارت ـك ـب ـت ـهــا ال ـق ــوات
امل ـس ـل ـحــة ال ـت ــاب ـع ــة ل ـح ــزب ال ـك ـتــائــب،
بـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــادة بـ ـشـ ـي ــر ال ـ ـج ـ ـم ـ ـيـ ــل) وذهـ ـ ــب
ضحيتها نحو  500من املدنيني ومن
ّ
مـقــاتـلــي «األح ـ ـ ـ ــرار» .ح ــل كـمـيــل األب
ّ
الفصيل املـســلــح لتوفير التشقق في
صفوف «املقاومة املسيحية» ولتكون
«بقيادة بشير الجميل» .يؤكد دوري
أن «داني لم يرفض ،بل بقي الرقم اثنني
في املعادلة بعد بشير .شباب كثر منا
التحقوا بالقوات» .أريقت دماء كثيرة.
يــومــذاك كــان دوري فــي الـســان جــورج
بالكسليك« :أج ـ ّـرب إحــدى السفن من
صناعتي وتصميمي .نــادونــي على
الـجـهــاز وأعـلـمــونــي بهجوم الكتائب
على مــراكــزنــا .نسينا الشختور على
حــالــه وأتينا لتهدئة الــوضــع» .خاف

كميل شمعون من ّ
تمدد ذيول املذبحة
وضغط على فرامل التهدئة .أما داني،
«ف ـك ــان ف ــي جـبـهــة ف ـق ــرا م ــن الـصـبــاح
ال ـبــاكــر ،تــدخــل أم ــن الـجـمـيــل ،ونقله
بواسطة مروحية تابعة للجيش إلى
بعبدا وجاء إلى منزلي».

المصالحة مع ترايسي
كثيرون غــادروا «الوطنيني األحــرار».
وصـ ـ ـ ـ ـ ــورة ال ـ ـ ـحـ ـ ــزب ت ـ ـغـ ـ ّـيـ ــرت ومـ ـ ـ ـ ّـرت
ب ـمــراحــل ك ـث ـيــرة .ي ــرف ــض دوري هــذا
ويـعـتـبــره تعميمًا« :األحـ ــرار مــوجــود
على األراضي اللبنانية ومن الطوائف
كــافــة» ،ب ــرأي رئـيــس ال ـحــزب املتفائل
بـمــن «ب ـقــوا عـلــى املـ ـب ــادئ»« .م ــن ولــد
شمعونيًا ال يـ ــزال» ،ي ـقــول .واألح ــرار
حـ ـ ـ ــزب عـ ـ ـ ــرف الـ ـ ـصـ ـ ـع ـ ــود وال ـ ـه ـ ـبـ ــوط
واملــراوحــة .اإلمكانات ضئيلة ،املراكز
ل ــم ت ـك ــن م ـم ـل ــوك ــة ،ب ـق ــاؤه ــا م ــن دون
ن ـشــاط غـيــر مـنـطـقــي« :ب ـتــدفــع إيـجــار
ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـ ـفـ ـ ــاضـ ـ ــي» .ي ـ ـ ـحـ ـ ــاول ال ـ ـحـ ــزب
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خ ــال ي ــوم ــن ،وتـحـضـيــر جــولــة في
عكار ،وحضور  ٧٠٠شخص عشاءنا
فـ ــي زح ـ ـلـ ــة ،ودورن ـ ـ ـ ــا فـ ــي ال ـن ـق ــاب ــات
وانتساب عدد كبير من
والجامعاتّ ،
الشبابُ ،رغم أننا ال نملك اإلمكانات
املـ ــاديـ ــة لــن ـقــدم ـهــا ل ـه ــم ،واس ـت ـع ــادة
مجموعات لجأت سابقًا إلــى التيار
ّ
ّ
تصب في
الوطني الحر ،كلها أمــور
إط ــار تـفـعـيــل عـمــل ال ـح ــزب» .مل ــاذا ال
ّ
يظهر إذًا ه ــذا الـ ُـجـهــد ،وال يـبــدو أن
الـحـلـفــاء وال ـخ ـصــوم يــأخــذونــه على
محمل ّ
الجد؟ ُيرد درغام« :ألننا لسنا
وقـحــن ،وال نقاتل حتى نجلس في
الصف األول ُحبًا بالظهور ،ونرفض
ّ ّ
التمويل ال ـخــارجــي»ُ .ي ـبـ ّـرر ب ــأن حل
ال ـح ــزب ف ــي ال ـج ـن ــوب ب ـعــد انـتـخــاب
دوري ،كـ ــان س ـب ـبــه «س ـح ــب ذري ـعــة
رجالنا واتهامهم بالعمالة.
اعتقال
ُ
ولـ ـك ــن الـ ـي ــوم نـ ـع ـ ّـد الف ـت ـت ــاح م ــراك ــز
فــي مــرجـعـيــون ـ ـ حــاصـبـيــا ورمـيــش
ّ
ودبـ ـ ــل» ،عـلـمــا بـ ــأن ال ـش ــاب النشيط
ّ
ال ُي ـن ـك ــر أن ال ـع ــدي ــد م ــن امل ـل ـتــزمــن
م ــع «األح ـ ـ ــرار» انـتـسـبــوا إل ــى جيش
لـحــد! والـعــامــل اآلخ ــر ال ــذي ّأدى إلى
ت ـقــويــض ع ـمــل الـ ـح ــزب« ،ال ـض ـغــوط
السورية والتضييق علينا».
ق ـب ــل ق ــراب ــة سـ ـن ــة ،بـ ـ ــدأت «ال ـن ـف ـضــة»
ال ــداخ ـل ـيــة ،وإدخـ ـ ــال عـنـصــر الـشـبــاب
ّ
إلى املراكز الحزبية« ،والــذي يقول ّإن
ال ـحــزب ُم ـجــرد الف ـتــة ،ن ــرد عليه بــأنــه
ن ـه ــج ،وامل ـ ـشـ ــروع ُم ـس ـت ـمــر م ــن خــال
املؤسساتي ،وليس العائلي».
العمل
ّ
يـضـيــف درغ ـ ــام أنـ ــه ُ«م ـن ــذ  ٢٠١٢بــدأ
وضـعـنــا يتحسن ،ون ـش ــارك بفعالية
ّ
ُ
وسيستكمل ذلك
في كل املناسبات».
من خالل الترشيحات إلى االنتخابات
الـنـيــابـيــة« ،وس ـي ـكــون لـنــا ُمــرشـحــون
شـبــاب فــي ك ـســروان وامل ــن والـشــوف،
ونــدرس إمكانية ترشيح شخص عن
األقليات في بيروت».

بالتمويل الذاتي
استنهاض نشاطه
ّ
لـلـحــزبـيــن .لـكــن الــوهــج خ ــف لصالح
ّ
مسيحية أخ ــرى .قــام «الحزب
أح ــزاب
في األساس على مال الجيب للرئيس
كميل شـمـعــون» ،أمــا مـســاعــدات عــدد
مــن ال ــدول فكانت «فـقــط أي ــام الـحــرب،
لــم تـكــن م ـ ّ
ـادي ــة بــل بــالـســاح لخوض
امل ـعــارك» .ال ينكر دوري أن «البعض
راح ـ ـ ـ ــوا» ول ـ ـجـ ــأوا إل ـ ــى غ ـي ــر أح ـ ــزاب.
بـعـضـهــم ذه ــب إل ــى الــرئ ـي ّــس مـيـشــال
ّ
ع ــون« :مستعد أعـمــلــو هــنــي أمـبــاالج
كـ ـ ـ ــادو» ،يـ ـق ــول مـ ـم ــازح ــا .ي ـش ـيــر إل ــى
صـ ــورة ش ـم ـعــون األب« :م ــن يـفـقــدون
األخ ــاق والــوفــاء وال ــروح الوطنية ال
يمكنهم البقاء في مدرسة هذا الرجل.
ّ
وفـ ــروا عـلــي مــرســوم ال ـط ــرد» .نخبره
أن ترايسي ،ابنة شقيقه داني ،ذهبت
بــدورهــا (عـ ّـيـنـهــا رئـيــس الجمهورية
مـيـشــال ع ــون سـفـيــرة فــي األردن قبل
ّ
أس ــاب ـي ــع) ،فـيـعــلــق ب ـف ـتــور« :يشملها
قانون العفو ،باركت للتيار الوطني
ّ
الحر بالسفيرة السيدة لديه».

«سلمنا داني وصار لي صار»
ّ
يفاخر الرئيس الحالي للحزب بأنه
م ــن امل ـ ّ
ـؤس ـس ــن األوائ ـ ـ ــل .وي ـش ـيــر إلــى
فكرة مجهولة لكثيرين« :كانت فكرتي،
طرحتها على كميل شمعون ّ
وأسسنا
ل ـج ـنــة ل ــوض ــع امل ـ ـبـ ــادئ وال ـت ـن ـظ ـيــم».
يعتقد كـثـيــرون أن دان ــي ك ــان حزبيًا
أكـثــر مــن دوري ،وأن صــورتــه تطغى
على «الجناح العسكري» في الحزب
خ ــال ال ـح ــرب ،وه ــو م ــا يـجـيــب عليه
دوري بــال ـتــذك ـيــر« :ف ــي ال ـح ــرب كلنا
ّ
كــنــا عسكر» .وبــالـعــودة إلــى تأسيس
ال ـح ــزب ،أي قـبـلــه وق ـبــل دانـ ــي ،يشير
ّ
إل ــى الـتــرخـيــص املـعــلــق عـلــى الحائط

مصالحة
بين «النمور»
والوطنيين
األحرار؟
قـ ـب ــل أش ـ ـهـ ــر ،جـ ـ ــرى ت ــواص ــل
غير رسمي بني مسؤولني في
الـســوديـكــو ومـجـمــوعــة «نـمــور
األحــرار»« ،بهدف التواصل من
أجــل البحث فــي كيفية إنعاش
ال ـ ـحـ ــزب» ،ك ـم ــا يـ ـق ــول امل ـقــاتــل
الـ ـس ــاب ــق ج ـ ــان ع ـ ـيـ ــد .ي ــواف ــق
ال ـطــرفــان ع ـلــى ّأن «األمـ ـ ــور لن
ّ
تتحسن قبل أن ُيعاد ّلم شمل
ال ـ ـقـ ــاعـ ــدة .هـ ـن ــاك خ ـ ــوف عـلــى
الحزبّ ،وتــوق من أجل اللقاء».
وق ــد ت ـلــقــف «ال ـن ـم ــور» م ـبــادرة
ع ــدد مــن امل ـســؤولــن الحزبيني
«ألننا حرصاء على األحرار .إال
ّأن املسعى لم يأخذ بعد شكله
الـنـهــائــي» .وف ــي اإلط ــار نفسه،
يتحدث رئيس منظمة الطالب
في «األح ــرار» سيمون درغــام،
ع ـ ــن سـ ـع ــي ّ إلـ ـ ــى «م ـص ــال ـح ــة
داخلية مع كل شخص لم ُيبدل
مـ ـب ــادئ ــه» .ب ــداي ــة ال ـغ ـيــث كــانــت
اس ـت ـق ـبــال وف ــد م ــن مـفــوضـيــة
الشوف في الوطنيني األحــرار،
وفد «النمور» أمام ضريح داني
شمعون ،ووضع األكاليل.

ّ
«شــوفــي مــن وقـعــه ،مــن هـنــي» .نقرأ:
جـ ـ ــورج عـ ـق ــل ،رضـ ـ ــا وح ـ ـيـ ــد ،مـحـمــد
الفضل ،هنري طرابلسي ،جان حرب،
شـ ـفـ ـي ــق نـ ــاص ـ ـيـ ــف ،مـ ـحـ ـم ــود عـ ـم ــار،
ق ـب ــان عـيـســى الـ ـخ ــوري .ب ـقــي أول ـئــك
أوفياء للحزب ومشوا الطريق نفسه
ل ـكــن «ال ـ ـظـ ــروف ل ــم ت ـسـمــح ل ـهــم إب ــان
ّ
الشخصية بقيت
ال ـحــرب» .الـعــاقــات
إلى أن عــادت األوضــاع إلى طبيعتها
وأعـ ـي ــد ال ــرب ــط ب ــن املـ ـن ــاط ــق« .ح ـتــى
أي ـ ــام ال ـ ـحـ ــوادث ك ـن ــا ن ــزم ــط لـنـشــوف
ب ـع ــض» .ال ــوج ــود الـ ـس ــوري وال ـحــرب
ّفرقا بني الحزبيني .في بعض املناطق
«اضـطــررنــا لالبتعاد عــن مناصرينا
ك ــي ال ن ـس ـ ّـب ــب ل ـه ــم م ـش ــاك ــل ف ــي ظــل
الحاكم بأمره».
ّ
يـ ـب ــدو واض ـ ـحـ ــا تـ ــأثـ ــر ابـ ـ ــن ال ــرئ ـي ــس
بـ ــوالـ ــدتـ ــه .ربـ ـم ــا كـ ـ ــان ل ــذل ــك أثـ ـ ــر فــي
سـيــاســاتــه الــاحـقــة« .ب ـشــوف املشهد
ب ـع ـيــون زل ـف ــا ،عـ ّـلـمـتـنــا ّ
ورب ـت ـن ــا على
تمييز ال ـجـ ّـيــد ،أنـظــر بعينيها فأجد
املـشـهــد تـعـيـســا .مـجـبـ ٌـر أن أراقـ ــب من
خـ ــال عـيـنـيـهــا .ل ـكــن دان ـ ــي كـ ــان مثل
والـ ــده ،يـحـ ّـب الـسـيــاســة» .دان ــي ليس
مــوجــودًا اليوم لكي ّ
يقيم ،لكن دوري
ّ
يقول بصراحة« :ال يوجد مــا يشرف
فــي مــا وصـلـنــا إل ـيــه» .الـصـحــة جـ ّـيــدة
وث ـ ـمـ ــة جـ ـي ــل م ـ ــن ال ـ ـش ـ ـبـ ــاب ي ـن ـت ـســب
إل ــى ال ـح ــزب« .أنـ ــا دائ ـم ــا هـنــا وبــابــي
«متسامحًا»
م ـف ـتــوح» .يعتبر نـفـســه
ُ
جبر
أ
مؤمن».
اليوم« ...ألنني مسيحي
ِ
على السياسة ولكنه ال يحبها ،على
عـكــس شـقـيـقــه .ق ــد ي ـكــون الـسـبــب في
مـكــان آخ ــر« :ال أحــب السياسة ،كانت
ديــن كميل ومعبودته وتـجــري بدمه.
ّ
أول مرة هربت من السياسة وسلمنا
داني ،صار اللي صار».
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بورتريه
ايد رويس

مهندس العقوبات األميركية ضد حزب اهلل
ال يخفى على أحد أن السيناتور
األميركي ايد رويس هو رأس حربة
الهجوم األميركي الراهن على حزب
اهلل من خالل فرض العقوبات المالية.
التدقيق في سيرة الرجل يشرح أن
الحاجة إلى المال االنتخابي وكره اإلسالم
والمسلمين قد يكونان من الدوافع
األساسية لمواقفه وأفعاله
عمر نشابة
«يـ ـج ــب أن ن ـق ــف مـ ــع إس ــرائـ ـي ــل ألن
مــواطـنـيـهــا يـتـعــرضــون لـلـتــرهـيــب»،
قـ ــال ال ـس ـي ـنــاتــور األم ـي ــرك ــي إدوارد
رويـ ـ ــس ،إذ إن «أم ـي ــرك ــا وإس ــرائ ـي ــل
تتقاسمان القيم نفسها وتواجهان
ت ـ ـ ـهـ ـ ــديـ ـ ــدات م ـ ـش ـ ـتـ ــركـ ــة ،وب ـص ـف ـت ــي
رئيس لجنة الشؤون الخارجية في
الـكــونـغــرس ،إنـنــي مـلــزم بالعمل مع
حليفنا في إحدى أخطر املناطق في
الـعــالــم مــن أجــل مــواجـهــة التحديات
ً
حاضرًا ومستقبال».
يــأتــي ص ــدور ثــاثــة قــوانــن أميركية
جــديــدة تستهدف حــزب الله وإيــران
يوم األربعاء الفائت في هذا اإلطــار.
ُ
ويـ ـ َـعـ ـ ّـد روي ـ ــس امل ـه ـن ــدس األس ــاس ــي
َّ
للهجوم املركز الذي تشنه واشنطن
ع ـل ــى حـ ــزب ال ـل ــه ب ـع ــد ال ـع ـج ــز ال ــذي
تـعــانــي مـنــه الـخـطــط األم ـيــرك ـيــة في
املنطقة.
القوانني األميركية الجديدة تعاقب
أف ـ ـ ـ ــرادًا مـ ـح ــددي ــن وحـ ـك ــوم ــات عـلــى
رأسها الحكومة اإليرانية ،التي تقدم
الدعم واملساعدة «املالية والعسكرية
وال ـتــروي ـج ـيــة» ل ـحــزب ال ـل ــه .وتـشـيــر
ه ــذه ال ـق ــوان ــن إل ــى مـعــاقـبــة «الــذيــن
يستخدمون املدنيني كدروع بشرية»
وت ـ ــدع ـ ــو االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد األوروبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي إل ــى
ت ـص ـن ـيــف الـ ـح ــزب ب ـك ــام ــل أع ـضــائــه
م ـن ـظ ـمــة إره ــابـ ـي ــة (ي ـق ـت ـصــر حــال ـيــا
التصنيف األوروب ــي بــاإلرهــاب على
«الجناح العسكري» في الحزب).
«حزب الله هو عميل إيران اإلرهابي
األســاســي ،وهــو يزيد خـطــورة» ،قال
روي ـ ــس ف ــي م ـع ــرض إع ــان ــه ص ــدور
القوانني الجديدة ،مضيفًا أن «هذه
ال ـ ـقـ ــوانـ ــن ه ـ ــي رس ـ ــال ـ ــة قـ ــويـ ــة ب ــأن
ال ــوالي ــات املـتـحــدة لــن تتغاضى عن
هذا التهديد».
الـ ـ ـق ـ ــوان ـ ــن ال ـ ـثـ ــاثـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي صـ ـ ــدرت
هـ ــذا األس ـ ـبـ ــوع ه ــي م ـج ــرد مـتــابـعــة
الس ـ ـتـ ــرات ـ ـي ـ ـج ـ ـيـ ــة يـ ـتـ ـبـ ـعـ ـه ــا رويـ ـ ــس
م ـنــذ تــول ـيــه رئ ــاس ــة لـجـنــة ال ـش ــؤون
الخارجية في الكونغرس عام 2013
الس ـت ـه ــداف ال ـت ـه ــدي ــدات املـتـعــاظـمــة
للمصالح األمـيــركـيــة ـ ـ اإلسرائيلية
م ــن خـ ــال ت ـط ــور قـ ـ ــدرات حـ ــزب الـلــه
ال ـع ـس ـكــريــة واألمـ ـنـ ـي ــة وال ـس ـيــاس ـيــة
واالجـتـمــاعـيــة .ومـنــذ الـعــام السابق،
ّ
ت ـ ــرك ـ ــز ه ـ ـ ــذه االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة ع ـلــى
استخدام القطاع املصرفي في لبنان
أداة لـلـضـغــط وس ـب ـيــل ل ـل ـمــواج ـهــة.
«هناك تحسن» قال رويس في أيلول
ال ـف ــائ ــت ،الف ـت ــا إل ــى «أن ال ـعــديــد من
امل ـص ــارف اللبنانية الـخــاصــة تقوم
بـمــا يـنـبـغــي أن ت ـقــوم بـ ــه» .وأض ــاف
أن «عـ ـمـ ـي ــل إيـ ـ ـ ـ ــران ح ـ ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه هــو
مـصــدر ع ــدم االس ـت ـقــرار فــي لـبـنــان».
وسـ ـ ـ ــاوى روي ـ ـ ــس بـ ــن دع ـ ــم ال ـح ــزب
للرئيس بـشــار األس ــد وتـهــديــده من

خ ــال «ت ـصــويــب مـئــة أل ــف ص ــاروخ
عـ ـل ــى إس ـ ــرائـ ـ ـي ـ ــل» .ف ـب ــال ـن ـس ـب ــة إل ــى
السيناتور األميركي ،إن خطة إزالــة
األس ــد ت ـتــازم مــع م ـبــدأ حـمــايــة أمــن
الـكـيــان الـصـهـيــونــي .وعـنــدمــا سأله
ال ـص ـحــافــي أول ـي ـف ـيــه ه ــومل ــي (مــوقــع
«يوروموني» اإلخباري) عن توسيع
املـصــارف اللبنانية إطــار العقوبات
الـتــي تستهدف حــزب الـلــه مــن خالل
اسـتـهــداف «مستشفيات لـهــا عالقة
بحزب الله وأف ــراد عــوائــل منتسبني
إلـ ـ ـي ـ ــه» ،أج ـ ـ ــاب رويـ ـ ـ ــس« :امل ـ ـصـ ــارف
اللبنانية تقوم بما ينبغي أن تقوم
ب ــه م ــن خ ــال تـصــرفـهــا االسـتـبــاقــي،
وع ـل ـي ـه ــا أن ت ـب ـق ــى كـ ــذلـ ــك لـتـجـنــب
العقوبات األميركية».
من هو السيناتور الجمهوري إدوارد
رادال روي ـ ـ ـ ــس ،ومـ ـ ــا هـ ــي ال ـخ ـل ـف ـيــة
الحقيقية ملواقفه الهجومية الحادة
ضد حزب الله؟
رويــس سيناتور منتخب فــي واليــة
كاليفورنيا ،وهــو من أبــرز املؤيدين
لـلــرئـيــس األم ـيــركــي دون ــال ــد تــرامــب.
كـ ــان ق ــد ان ـت ـخــب عـ ــام  2013رئـيـســا
ل ـل ـج ـن ــة ال ـ ـ ـشـ ـ ـ ُـؤون ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة فــي
ال ـك ــون ـغ ــرس ،وأعـ ـي ــد ان ـت ـخــابــه لـهــذا
املنصب عام  .2016وال بد من اإلشارة
هـنــا إل ــى أن الــرجــل تكبد مصاريف
ض ـخ ـمــة ل ـح ـمــاتــه االن ـت ـخ ــاب ـي ــة فــي
ك ــال ـي ـف ــورن ـي ــا ت ــزي ــد أضـ ـع ــاف ــا عـلــى
م ـص ــاري ــف م ـنــاف ـس ـيــه م ـنــذ وصــولــه
إلى الكونغرس .ففي انتخابات عام
ً
 2000م ـثــا ،ص ــرف روي ــس أكـثــر من
 300الف دوالر بينما صرف منافسه
األس ـ ـ ــاس ـ ـ ــي ج ـ ـيـ ــل كـ ــان ـ ـيـ ــل  25الـ ــف
دوالر ،وفــي انتخابات  2002صرف
رويــس  845ألف دوالر مقابل صرف

منافسته كريستينا أفالوس  10آالف
دوالر ،وفـ ــي ان ـت ـخ ــاب ــات عـ ــام 2004
صرف رويس أكثر من سبعمئة ألف
دوالر ،مـقــابــل ع ــدم ص ــرف منافسه
ت ـي ـل ـم ــان وي ـلـ ـي ــام ــز دوالرًا واحـ ـ ـ ـدًا،
وفــي انتخابات  2006صــرف رويس
مليونًا وثالثمئة ألــف دوالر مقابل
ص ــرف مـنــافـســه ف ـلــوريــس هــوفـمــان
 140ألف دوالر ،وفي انتخابات عام
 2008صرف رويس مليونًا و 170ألف
دوالر مـقــابــل ع ــدم ص ــرف منافسته
كــريـسـتـيـنــا أف ــال ــوس دوالرًا واح ـ ـدًا،
وت ـك ــرر األم ـ ــر نـفـســه ف ــي ان ـت ـخــابــات

 ،2010وفـ ــي ان ـت ـخ ــاب ــات عـ ــام 2012
ص ــرف رويـ ــس أرب ـع ــة مــايــن و500
ألف دوالر ،بينما صرف منافسه 714
ألف دوالر ،وفي انتخابات عام 2014
ص ـ ــرف رويـ ـ ــس م ـل ـيــونــا و 743أل ــف
دوالر ،مـقــابــل ص ــرف مـنــافـســه بيتر
إنــدرســن أربـعــة آالف دوالر ،وأخـيـرًا
فــي انـتـخــابــات  2016ص ــرف رويــس
ثالثة ماليني و 531ألف دوالر ،مقابل
صرف منافسه  76ألف دوالر.
ت ــدل ه ــذه األرق ـ ــام عـلــى عــاقــة قــويــة
ت ــرب ــط إيـ ــد روس ب ـم ـص ــادر تـمــويــل
ح ـمــاتــه االن ـت ـخــاب ـيــة وإلـ ــى حــاجـتــه
املستمرة لتأمني مئات آالف الدوالرات
قـبـيــل ك ــل اسـتـحـقــاق انـتـخــابــي منذ
عــام  .2000وال شــك فــي أن عضويته
ف ـ ــي «م ــؤسـ ـس ــة حـ ـلـ ـف ــاء إس ــرائـ ـي ــل»
« »Israel Allies Foundationوتقاربه
ً
مع سياسيني إسرائيليني ،فضال عن
زيــاراتــه املتكررة لتل أبيب ،تتيح له
فرصًا عديدة لجمع املال االنتخابي.
هــذا فــي التمويل واملـصــالــح املــاديــة.
أما بالنسبة إلى مواقف السيناتور
ب ـش ــأن اإلس ـ ــام وامل ـس ـل ـمــن عـمــومــا،
فهي ال تختلف عن مواقف الرئيس
ترامب بهذا الشأن ،ال بل قد تزيدها
حدة في بعض األحيان .فالسيناتور
روي ـ ـ ــس ك ـ ــان قـ ــد ش ـ ـ ــارك ع ـ ــام 2011
فــي تـظــاهــرة فــي «أوران ـ ــج كــاونـتــي»
اع ـتــراضــا عـلــى عـشــاء أقــامـتــه وكــالــة
إغ ــاث ــة إس ــامـ ـي ــة ف ــي كــال ـي ـفــورن ـيــا.
وت ـه ـ ّـج ــم امل ـت ـظ ــاه ــرون يــوم ـهــا عـلــى
ال ــرج ــال وال ـن ـس ــاء واألط ـ ـفـ ــال الــذيــن
ح ـض ــروا ال ـع ـش ــاء ،مـطـلـقــن ع ـبــارات
ِّ
ومعبرين
نابية بحق النبي محمد
عن كرههم لإلسالم واملسلمني.
وال بــد مــن اإلش ــارة هنا إلــى أن أحد
منظمي هذه التظاهرة هو الحاخام
ديـفــد ايـلـيــزريــا ،راف ـعــا شـعــار «نحن
ن ـح ــاص ــره ــم» .وفـ ــي ن ـفــس الـفـيــديــو
يـظـهــر اي ــد روي ــس وه ــو يـلـقــي كلمة
أم ــام الـحـشــود مــن املتظاهرين وهم
ي ـه ـت ـفــون ل ـل ـم ـس ـل ـمــن« :عـ ـ ـ ــودوا إل ــى
دي ــارك ــم» للمطالبة بـطــرد املسلمني
م ــن الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة األم ـي ــرك ـي ــة.
ً
خطب فيهم رويس قائال« :إحدى أهم
املشاكل التي نواجهها اليوم هي أن
أوالدنــا يتعلمون في املــدارس أن كل
فـكــرة هــي فـكــرة صحيحة وال يجوز
أن ينتقد أحدنا مواقف اآلخرين ،ولو
كانت بغيضة ،وم ــاذا يسمون ذلــك؟
يـسـمــونــه احـ ـت ــرام ال ـت ـنــوع الـثـقــافــي.
العديد
وهــذا التنوع الثقافي يحرم
َ
م ــن امل ــواطـ ـن ــن األم ـي ــرك ـي ــن اتـ ـخ ــاذ
املوقف الذي ينبغي أن نتخذه حتى
نتطور كمجتمع» .لكن رويس تراجع
الحقًا عــن تأييد شـعــارات الكراهية،
مـ ـتـ ـهـ ـم ــا ع ـ ـنـ ــاصـ ــر غ ـ ـيـ ــر م ـن ـض ـب ـطــة
بإطالقها!
قــد يـســاهــم تحليل الـجــانـبــن املــالــي
واإلســامــوفــوبــي فــي حـيــاة اي ــدوارد
رويس في تكوين فهم دوافع اختياره
مــن قـبــل املــؤسـســة الـحــاكـمــة ،ليكون
رأس حربتها في وجه حزب الله ،كما
لفهم انفعاالته الالفتة خالل املرحلة
األخيرة .فلدى ظهور عتاد عسكري
أميركي املنشأ (كناقالت الجند من
نــوع أم  )113فــي صــور لـقــوات حزب
الـلــه العسكرية فــي ســوريــا ،انتفض
رويس داعيًا إلى مراجعة املساعدات
األميركية للجيش اللبناني ،إذ يبدو
أن السيناتور الالمع الذكاء واملعرفة
ي ـظــن أن ال ـج ـيــش الـلـبـنــانــي ه ــو من
مصادر تسليح حزب الله.
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عززها قرارات اإلدارات الحكومية المعنية الرافضة له ،والتي
تحيط الشبهات ب ُ
ـ»المستشفى الميداني العسكري المصري» ،الذي يتم تشييده على عقارات حرج بيروت ،هذه الشبهات ُت ّ
تطلب «إنهاء مهمته أو تسليمه للجيش اللبناني» ،وفق ما يرد في كتب وزارة الدفاع ،والتي تتحدث عن «ثغرات أمنية وصحية يتركها عمله في لبنان في ظل عدم وجود رقابة مباشرة
المستشفيات الميدانية التي أرسلتها في
المستشفى في لبنان منذ عام  ،2006فيما سحبت بقية الدول العربية ُ
من قبل اإلدارات المعنية عليه» .كما تعززها تساؤالت حول سبب بقاء هذا ُ
يصر الجانب المصري على إقامة مستشفاه العسكري في حرج بيروت دون غيره؟ ولماذا يرفض تسليمه للدولة اللبنانية؟ ولماذا يصر ُمحافظ بلدية بيروت
خضم عدوان تموز؟ ولماذا ّ
المستشفى بحجة أنه «هبة مصرية» ،فيما تفيد المعطيات بأن البلدية ستدفع أكثر من مليون دوالر لتشييده؟
على إبقاء ُ

المستشفى العسكري المصري في حرج بيروت:
ُ

أشبه ببرج مراقبة!

هديل فرفور
«هـ ـ ـ ــذا لـ ـي ــس ُمـ ـسـ ـتـ ـشـ ـف ـ ًـى ،إن ـ ــه أش ـب ــه
ب ـب ــرج مــراق ـبــة ي ـتــم زرعـ ــه ف ــي ال ـح ـ ّـي».
بهذه العبارة ،وصــف أحــد سكان حي
قصقص مــا يـجــري تشييده فــي حرج
ُ
بيروت تحت اسم «املستشفى امليداني
ّ
العسكري املصري» .ال ينم هذا الوصف
عن معارضة البناء فقط ،كونه ينتش
من الحرج املزيد من املساحات ليعلو
ً
بدال من الشجر ،بل ّ
ينم أيضًا
الباطون
ع ــن «ش ـب ـه ــات» ت ـحــوم ح ــول ــه :ف ـهــل له
وظ ـي ـف ــة ذات ط ــاب ــع س ـي ــاس ــي ـ ـ أم ـنــي
غـيــر وظيفته املـعـلـنــة؟ ه ــذه الشبهات
ت ـك ــاث ــرت م ــع األي ـ ــام ف ــي ظ ــل انـكـشــاف
املــزيــد مــن الــوقــائــع امل ـث ـيــرة ،فالجانب
ّ
يصر على تشييد مستشفاه
املصري
ف ــي ح ــرج ب ـي ــروت ت ـح ــدي ـدًا ،وال يقبل
بتغيير موقعه ،كما ال يقبل بتحويله
ال ــى ه ـبــة ملـصـلـحــة وزارة ال ـص ـحــة أو
الجيش اللبناني ،وال يقبل بإخضاعه
ل ـل ــرق ــاب ــة وال ـ ـشـ ــروط ال ـن ـظــام ـيــة ال ـتــي
تحكم الترخيص والـبـنــاء والتشغيل
وأذون ــات العمل واإلقــامــة ،واأله ــم أنه
يعمل على تحويل مــا يسميه «هبة»
إلــى أمــر واقــع مـفــروض ال يحظى بأي
موافقة من اإلدارات الحكومية املعنية،
وت ــرف ـض ــه وزارتـ ـ ــا ال ـص ـحــة وال ــدف ــاع،
وي ـ ـجـ ــري فـ ــرضـ ــه عـ ـب ــر فـ ــريـ ــق ح ــزب ــي
يسيطر على وزارة الداخلية ومحافظة
بيروت وبلديتها!

مستشفى «خطير»
خارج أي رقابة!
قرار بلدية بيروت تخصيص جزء من الحرج ،وإصرار
مجلسها على تغطية وجود مستشفى عسكري أجنبي
مخالف ،يعارض توصيات لجنة الحدائق في البلدية ،التي
أوعزت باتخاذ اإلجراءات الالزمة لوقف األعمال ،ألنه «ال
استثناء في املجال الطبي ،ويجب
ينبغي أن يكون هناك
ُ
بالتالي أن يخضع عمل هذا املستشفى امليداني لسلطة
الــدولــة الرقابية ( ،»)...وفــق مــا يــرد فــي محضر جلسة
لجنة الحدائق املنعقدة بتاريخ . 2016/6/22
ُيثير رئـيــس لجنة الـصـحــة ،الــدكـتــور سـحــاق ُ كيشيان،
في املحضر املذكور ،تداعيات عدم خضوع املستشفى
لقوانني النظام الصحي اللبناني ووزارة الصحة ،ويلفت
الى «عدم قدرة وزارة الصحة على مراقبة الخدمة الطبية
الطبية ومراقبة قسم األشعة ومراقبة
وتطبيق املعايير
ُ
النفايات الطبية ،كون املستشفى مجهزًا بغرف عمليات،
ً
فضال عن عدم قدرة وزارة الصحة ُعلى مراقبة السالمة
العامة لناحية املــواد املوجودة في املستشفى «من مواد
مشتعلة أو مواد قابلة لالنفجار وما قد ُيسببه من ضرر
السكنية املحيطة».
للحرج واألبنية ُ
ون ـظ ـرًا ال ــى ك ــون املـسـتـشـفــى ال يخضع لـقــوانــن نقابة
األطباء ،فإن ذلك يؤدي ،بحسب املحضر ،الى عدم قدرة
ً
النقابة على مراقبة أعمال األطباء ومحاسبتهم ،فضال
املستوى العلمي
عن عــدم قــدرة النقابة على التأكد من ُ
لألطباء العاملني .كذلك ،ونظرًا الــى كــون املستشفى ال
يخضع لقوانني نقابة الصيادلةّ ،
فإن ذلك يؤدي الى عدم
ُ
قــدرة نقابة الصيادلة على اإلشــراف على نوعية األدوية
وم ــدة صــاحـيــاتـهــا وع ــدم ق ــدرة نـقــابــة الـصـيــادلــة على
اإلشراف على األدوية من الناحية العلمية إذا كانت هذه
األدوية معترفة من وزارة الصحة.
ويخلص املحضر الــى الـقــول إنــه «تـبـ ّـن ألعـضــاء اللجنة
ُوألعضاء املجلس الحاضرين عدم توفر آلية رقابة لعمل
املستشفى امليداني ،ما يحول دون تحديد املسؤوليات»،
الفتًا الى تشديد املجتمعني على «ضرورة الحفاظ على
ح ــرج ب ـيــروت املـتـنـفــس الطبيعي األه ــم أله ــل العاصمة
بمساحته ال ـخ ـضــراء» ،مــؤكــديــن «عــدم
وع ــدم امل ـســاس
ُ
مالءمة املوقع إلقامة هذا املستشفى (.»)...

ثغرات أمنية وصحية

يغطي محافظ
بيروت جملة من
المخالفات في
بناء المستشفى

بـ ـت ــاري ــخ  ،2017/2/11أرس ـ ـ ــل وزيـ ــر
ال ــدف ــاع ،يـعـقــوب الـ ـص ـ ّـراف ،كـتــابــا الــى
رئــاســة مجلس ال ـ ــوزراء ،يحمل الــرقــم
ُ ،497يـشـيــر فـيــه ال ــى «ض ـ ــرورة إنـهــاء
ُ
مهمة املستشفى امليداني املصري ،أو
تقديمه كهبة الــى الدولة اللبنانية أو
الجيش اللبناني» .هــذا الكتاب ليس
ُ
األول م ــن ن ــوع ــه ،سـبـقــه ك ـتــب مماثلة
أرس ـل ـهــا وزراء دفـ ــاع ســاب ـقــون كــانــوا
ُ
يكررون هذا املوقف امل ّوحد من دون أي
نتيجة.
أحد هذه الكتب ،الكتاب الرقم  /654غ
ع /و ،الذي أرسله وزير الدفاع السابق،
فــايــز غ ـصــن ،ب ـتــاريــخ  2013/2/7الــى
م ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ــوزراء ،ي ـس ـت ـعــرض «وض ــع
ُ
املستشفى العسكري امليداني املصري
امل ـت ـمــركــز ف ــي ب ـي ــروت» ع ـلــى املـجـلــس.
يـقــول الـكـتــاب إن ــه بـعــد انـتـهــاء ع ــدوان
تـ ـ ـم ـ ــوز عـ ـ ـ ــام  ،2006أرس ـ ـ ـلـ ـ ــت ب ـعــض
ال ــدول العربية ُمستشفيات عسكرية
مـيــدانـيــة إل ــى لـبـنــان (املـمـلـكــة العربية
ال ـس ـع ــودي ــةُ ،األردن وم ـ ـص ـ ــر .)...هــذه
ُ
املستشفيات أعيد سحبها خــال عام
ُ
 ،2007باستثناء املستشفى العسكري
املـ ـص ــري« ،ال ـ ــذي ال يـ ــزال يـعـمــل حتى
تــاريـخــه ويتمركز داخ ــل حــرم جامعة
بيروت العربية».
تقتصر الخدمات الطبية التي ُيقدمها
ُ
املـسـتـشـفــى عـلــى املـعــايـنــات وخــدمــات
ُ
االس ـت ـش ـفــاء ذات امل ـس ـتــوى املـتــوســط،
ويـ ـسـ ـتـ ـفـ ـي ــد م ـ ـن ـ ـهـ ــا م ـ ـ ــن يـ ـ ــرغـ ـ ــب م ــن
األشـخــاص املــوجــوديــن على األراضــي
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة مـ ــن ج ـن ـس ـي ــات مـخـتـلـفــة
(ل ـب ـن ــان ـي ــن ،ف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن ،م ـصــريــن
وسـ ـ ــوريـ ـ ــن .)...ي ـل ـفــت ال ـك ـت ــاب الـ ــى أن
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ُ
«نـظــام املـعــايـنــة واالسـتـشـفــاء املعتمد
ُ
مــن قـبــل املـسـتـشـفــى ال يسمح بضبط
اإلص ــاب ــات الـنــاتـجــة م ــن حـ ــوادث ذات
طــابــع جــرمــي أو إره ــاب ــي ،بــاإلضــافــة
الــى إمكانية االستحصال على أدويــة
ب ــأثـ ـم ــان زهـ ـي ــدة وإع ـ ـ ـ ــادة ب ـي ـع ـهــا فــي
السوق السوداء بــدون وصفات طبية،
وم ّ
ومنها ما هو مؤذ ُ
خدر» .ويذكر أنه
ٍ
«ال يــوجــد ت ـعــاون بــن ق ـيــادة الجيش
ُ
واملـسـتـشـفـ ّـى الـعـسـكــري امل ـيــدانــي (،)..
الفتًا الى تعذر إقامة تعاون استشفائي
ُ
م ـب ــاش ــر بـ ــن امل ـس ـت ـش ـف ــى ال ـع ـس ـكــري
ُ
امل ــرك ــزي وامل ـس ـت ـش ـفــى امل ـص ــري «ك ــون
ُ
األخير يستقبل املقيمني في لبنان من
ُ
دون تمييز ،فيما املستشفى العسكري
املركزي مخصص للعسكريني ومن هم
على عاتقهم فقط».
ُ
ُيـ ـثـ ـي ــر الـ ـكـ ـت ــاب ت ـ ـعـ ـ ّـرض امل ـس ـت ـش ـف ــى
إلشكاالت وتعقيدات إدارية دائمة «وال
سيما مع وزارة الصحة عند كل عملية
ُ
تبديل لطاقم املستشفى بسبب وضعه
غـيــر امل ـقــونــن» ،الفـتــا ال ــى أن «الـجــانــب
املصري سعى الى معالجة هذا الوضع
عبر اقتراح اتفاقية للتعاون بني إدارة
الـ ـخ ــدم ــات ال ـط ـب ـي ــة ل ـك ــل مـ ــن الـ ـق ــوات
ُ
املسلحة املـصــريــة والـجـيــش اللبناني
فــي املـجــال الـطـبــي» .ويخلص الكتاب
الـ ــى م ــا ي ــأت ــي« :ال ح ــاج ــة لـلـمــؤسـســة
ُ
العسكرية لوجود املستشفى العسكري
امل ـيــدانــي امل ـص ــري ف ــي ل ـب ـنــان كــونــه ال
ّ
ُيـشــكــل فــائــدة لـصــالـحـهــا» ،م ـحــذرًا من
«الـ ـثـ ـغ ــرات األم ـن ـي ــة وال ـص ـح ـي ــة ال ـتــي
يتركها عمله فــي لـبـنــان ،فــي ظــل عدم
وجود رقابة مباشرة من قبل اإلدارات
املعنية عليه»
بـنـ ً
ـاء على هــذا الـكـتــاب ،رفــض مجلس
ال ــوزراء اقـتــراح اتفاقية الـتـعــاون ،لكن
ُ
بقي املستشفى موجودًا وبدأت عملية
«زرعــه» في حرج بيروت قبل قوننته،
ب ــذريـ ـع ــة أن بـ ـل ــدي ــة ب ـ ـيـ ــروت تـغـطـيــه
قانونيًا.

اإلصرار على تشييده في الحرج

ُ
هــذا املستشفى سيتم نقله الــى حــرج
ب ـي ــروت ،تطبيقًا ل ـقــرار بـلــديــة بـيــروت
(الرقم  )170املتخذ في آذار عام .2015
ُ
إذ ت ـك ــاد أعـ ـم ــال ب ـنــائــه تـ ـش ــارف على
االن ـت ـه ــاء ،بــالــرغــم م ــن اع ـت ــراض ــات كل
مــن وزارتـ ــي ال ــدف ــاع والـصـحــة ولجنة
الحدائق في البلدية.
كيف اختير موقع الحرج دون غيره كي
ُ
يتم نقل املستشفى إليه؟ تقول مصادر
ّ
ُمطلعة إن بلدية بيروت عرضت على
ّ
الـجــانــب املـصــري خ ـيــارات ع ــدة ،إال أن
الـجــانــب املـصــري اخـتــار مــوقــع الحرج
ّ
وأصر عليهّ .أما حجة الجانب املصري
فـهــي أن تـغـيـيــر امل ــوق ــع سـيـحـتــاج الــى
«أكـ ــاف وج ـه ــود وغ ـيــرهــا م ــن األم ــور
ُ
التي ستؤخر عملية نقل املستشفى»،
إال أن هذه الحجة تتعارض مع حقيقة
أن بـلــديــة ب ـيــروت هــي الـتــي ستتحمل
هــذه األكــاف ،وأن املستشفى ال يؤمن
حــاجــات طــارئــة أو مستعجلة ،وإنـمــا
ي ـع ـم ــل مـ ـث ــل «م ـس ـت ـش ـف ــى مـ ـجـ ـه ــول»،
بحسب أحد املتابعني.

ال تراخيص من وزارة الصحة
«ال يمكن أن ُيـقــام ُمستشفى فــي دولــة

كم ستدفع
بلدية بيروت للمشروع؟
ع ـل ــى ال ــرغ ــم م ـ ُـن أن ب ـل ــدي ــة ب ـي ــروت
ُ ّ
تــركــز ُعلى أن املستشفى هــو هبة،
ُ
إال أن امل ـع ـط ـيــات تـفـيــد ب ــأن الـبـلــديــة
ً
دفعت أمواال لقاء استكمال تشييده.
ُ
تشير جمعية «نحن» الى أن البلدية
دفعت نحو مليون و 200ألف دوالر
أم ـيــركــي م ــن أج ــل إق ــام ــة امل ـش ــروع،
فيما بدا الفتًا أن يخلو القرار الرقم
 2016/274الــذي ّ
نص على مشروع
اتفاق بالتراضي مع إحدى الشركات
م ــن ت ـحــديــد األم ـ ـ ــوال ال ـت ــي دفـعـتـهــا
الـبـلــديــة ،وف ــق مــا تنقل م ـصــادر من
داخل بلدية بيروت لـ»األخبار».

وزارة الصحة :مدينة بيروت ليست بحاجة الى ُمستشفى (مروان طحطح)

تحذر
وزارة الدفاع ّ
من «الثغرات األمنية
والصحية التي يتركها
عمله في لبنان»
الجانب المصري
يصر على وضع
ّ
المستشفى العسكري
ُ
في الحرج

ذات سيادة من دون ترخيص .كما أن
الترخيص يستوجب مراعاة الشروط
القانونية .كما أنه ال يمكن ألي طبيب
أو مهني ّ
صحي أن يعمل من دون إذن
م ــزاول ــة مـهـنــة ،كـمــا أن مــديـنــة بـيــروت
لـيـســت بـحــاجــة ال ــى ُمـسـتـشـفــى» .هــذا
ما يقوله املدير العام لــوزارة الصحة،
الدكتور وليد عمار ،في وثيقة اإلحالة
املتعلقة بمعاملة «طلب توحيد املوقف
ُ
ال ـل ـب ـن ــان ــي فـ ــي مـ ــوضـ ــوع امل ـس ـت ـش ـفــى
امليداني املصري» بتاريخ ،2016/12/7
مقترحًا أن تدعم وزارة الصحة طلب
ُ
وزارة ال ــدف ــاع «ك ــي ُي ـق ـ ّـدم املـسـتـشـفــى
ّ
ليتصرف
هبة الــى الجيش اللبناني
ب ــه وف ـق ــا لـلـحــاجــة وض ـم ــن ال ـق ــان ــون».
ُ
وي ـش ـيــر عـ ّـمــار ال ــى «ع ــدم ال ـحــاجــة من
الناحية الصحية والطبية الى خدمات
ُ
خ ــارج الـخــدمــات الـتــي تـقـ ّـدمـهــا حاليًا
املؤسسات املرخصة».
يـ ـظـ ـه ــر جـ ـلـ ـي ــا مـ ـ ــن خـ ـ ـ ــال م ـ ــراس ـ ــات
وزارة الـصـحــة مــع مجلس الـ ــوزراء أن
ُ
املستشفى لم يحصل على التراخيص
امل ـط ـل ــوب ــة ،م ــن ض ـم ـن ـهــا كـ ـت ــاب وزي ــر
ال ـص ـحــة ال ـس ــاب ــق ،وائ ـ ــل أبـ ــو ف ــاع ــور،
امل ــوج ــه الـ ــى األمـ ــانـ ــة ال ـع ــام ــة ملـجـلــس

الــوزراء (الرقم  4514تاريخ  26نيسان
ُ
 ،)2016الذي يقول إن «على املستشفى
أن ُي ـ ـق ـ ـ ّـدم م ـل ـف ــا ي ـس ـت ــوف ـ ّـي ال ـ ـشـ ــروط
املطلوبة ،وفقًا للقانون املنفذ باملرسوم
الرقم  9826تاريخ  1926/6/22املتعلق
بالترخيص ُ
للمستشفيات الخاصة».
فـ ــي  22آذار املـ ــاضـ ــي ،أرسـ ـ ــل وزيـ ــر
الصحة الـحــالــي ،غـســان حاصباني،
الــى محافظ مدينة بيروت ،القاضي
زي ـ ــاد ش ـب ـيــب ،ك ـتــابــا (ال ــرق ــم 10885
ت ــاري ــخ  22آذار عـ ــام  )2017يـطـلــب
ف ـ ـيـ ــه «اإلي ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــاز ملـ ـ ــن يـ ـ ـل ـ ــزم ت ــوق ـي ــف
ُ
األعـ ـم ــال ل ـه ــذا امل ـس ـت ـش ـفــى الـ ــى حني
االس ـ ـت ـ ـح ـ ـص ـ ــال عـ ـ ـل ـ ــى الـ ـت ــرخـ ـي ــص
وفـقــا لـلـقــوانــن املـعـمــول ب ـهــا» .وكــان
حاصباني قــد أرس ــل كتابًا آخــر الى
األمانة العامة ملجلس الــوزراء (الرقم
 4514ب ـتــاريــخ  21آذار ع ــام ) 2017
ُيعلم فيه املجلس أن املستشفى «غير
حائز التراخيص الالزمة» ،الفتًا الى
أن وزارة الـصـحــة تــؤيــد طـلــب وزارة
ُ
الــدفــاع الـقــاضــي بتقديم املستشفى
املــذكــور كهبة ال ــى الــدولــة اللبنانية
ّ
للتصرف به
أو الى الجيش اللبناني
وضمن القوانني املرعية اإلجراء.

من المسؤول؟
إذًا ،تــرفــض وزارت ـ ــا ال ــدف ــاع والـصـحــة
ُ
إق ـ ــام ـ ــة هـ ـ ــذا املـ ـسـ ـتـ ـشـ ـف ــى ،فـ ـم ــن هــي
ال ـ ـج ـ ـهـ ــات ال ـ ـتـ ــي تـ ـف ــرض ــه وت ـغ ـط ـي ــه؟
ّ
بحسب امل ـصــادر ،ف ــإن وزي ــر الداخلية
والـبـلــديــات ،نـهــاد املـشـنــوق ،ومحافظ
مدينة بـيــروت ،القاضي زيــاد شبيب،
ورئيس بلدية بيروت ،جمال عيتاني،
ّ
هم الذين يتولون هذه املهمة.
ح ـ ــاول ـ ــت «األخ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــار» ال ـ ـتـ ــواصـ ــل مــع
امل ـش ـنــوق ،فــأحــالـهــا املـكـتــب اإلعــامــي
الـتــابــع لــه ال ــى امل ـحــافــظ« ،ح ـيــث امللف
عنده».
عـ ـن ــدم ــا ط ـل ـب ــت وزارة الـ ـصـ ـح ــة مــن
القاضي شبيب وقف األعمال ،لم يمتثل
املـحــافــظ لطلبها ،وأرس ــل بـتــاريــخ 24
آذار الفائت إلى الوزير املشنوق كتابًا
ُعـ ّـد بمثابة ُ
«مطالعة» ،اعتبر فيها أن
ُ
املستشفى املذكور ،و»بغض النظر عن
ُ
طبيعة الخدمات الطبية التي يقدمها
وح ـجــم ه ــذه ال ـخ ــدم ــات ( ،»)..ه ــو من
ع ــداد «املستشفيات أو املستوصفات
العمومية» ،وبالتالي ال ُيصنف ضمن
ُ
املـسـتـشـفـيــات ال ـخــاصــة ال ـتــي تخضع

لـلـتــراخـيــص ب ـمــوجــب امل ــرس ــوم الــرقــم
 9826ال ـص ــادر ع ــام  ،1962طــالـبــا من
الــوزيــر املـشـنــوق الـتـعــامــل مــع الكتاب
املرسل من الوزير حاصباني «من هذه
الزاوية» أو إذا «ارتأى املشنوق عرض
كتاب حاصباني على هيئة التشريع
واالستشارات في وزارة العدل» (راجع
ُ
ت ـقــريــر مـ ـش ــروع امل ـس ـت ـش ـفــى امل ـيــدانــي
ف ـ ــي ح ـ ـ ــرج بـ ـ ـي ـ ــروت ب ـ ـ ــاق ب ـ ــ»ج ـ ـهـ ــود»
املحافظ http://www.al-akhbar.com/
.)277805/node
في حديث إلى «األخبار» ،يشرح شبيب
رأي ــه ،مستندًا الــى امل ــادة  49مــن قانون
البلديات ،التي تجيز للبلديات إنشاء
املـسـتـشـفـيــات وامل ـس ـتــوص ـفــات ،والفـتــا
الــى أنــه «فــي الحالة املـطــروحــة ،فقد تم
األمــر مــن قبل املجلس البلدي السابق
ّ
وقرر املجلس البلدي الحالي املتابعة».
ُ
ّ
ماذا عن «تفلت» املستشفى من الجهات
الــرقــاب ـيــة؟ ُيـجـيــب شـبـيــب ب ــأن مسألة
رقــابــة ال ـ ــوزارات «حـتـمـيــة» ،وعـلــى تلك
الوزارات أن تقوم بمهماتها في املراقبة
«كما تفعل بالنسبة إلى أي مستوصف
آخ ـ ـ ــر ،س ـ ـ ــواء ك ـ ــان ت ــاب ـع ــا ل ـل ـب ـلــديــة أو
لجمعية أو ألي جهة أخرى».
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نقابة المعلمين مستمرة في التحضير لإلضراب رغم الضغوط (مروان طحطح)

تقرير

قضية األقساط :شدّ الحبال في الوقت الضائع
لجنة الطوارئ المكلفة بحث الزيادة على األقساط وآلية
إعداد الموازنات ،تعود إلى االجتماع اليوم ،في وزارة التربية.
أعمال هذه اللجنة ال تزال قاصرة عن مقاربة أزمة زيادة
األقساط ،في حين أن الوزير مروان حمادة يبدو واثقًا من
ستطبق في المدارس الخاصة مع
أن سلسلة الرتب والرواتب
ّ
االتفاق على إيجاد صيغ للدفع ،إال أن المدارس الكاثوليكية
خرجت لتؤكد مجددًا عدم التزامها بقانون السلسلة إال إذا
زادت األقساط أو «نتشت» دعمًا من المال العام
فاتن الحاج
السجال بني أصحاب املدارس الخاصة
ولـ ـج ــان األهـ ـ ــل ،ف ــي ق ـض ـيــة األقـ ـس ــاط،
ي ـ ــدور حــال ـيــا ف ــي ال ــوق ــت ال ـض ــائ ــع .ال
ش ــيء مـحـســوم :هــل س ـتــزاد األق ـســاط؟
وبأي نسبة؟ هل سيتقاضى املعلمون
رواتبهم على أساس قانون السلسلة؟
وكيف؟ ومتى؟
ال ـ ـكـ ــل ف ـ ــي ان ـ ـت ـ ـظـ ــار إع ـ ـ ـ ـ ــداد امل ـ ـ ـ ــدارس
مل ــوازن ــات ـه ــا ل ـل ـعــام الـ ــدراسـ ــي ( 2017ـ
 ،)2018ب ــن ش ـه ــري ت ـشــريــن ال ـثــانــي
وك ــان ــون األول ،وال ـت ــي سـتـظـهــر فيها
األجـ ــوبـ ــة .ل ـكــن ف ــي ال ـف ـت ــرة ال ـفــاص ـلــة،
يستمر شد الحبال بني إدارات املدارس،
األهــل واملعلمني .ال يــزال كــل طــرف من
هذه األطــراف الثالثة يتمسك بمواقفه
التي يدافع عنها بكل الوسائل املمكنة
ويـضـغــط بــات ـجــاه تـحـقـيـقـهــا ،إن عبر
بيانات أو تصريحات إعالمية أو حتى
شائعات.

شائعات عن زيادات مرتقبة
فــي الـيــومــن املــاض ـيــن ،انـتـشــرت عبر
«فــاي ـس ـبــوك» ،و«واتـ ـس ــاب» أخ ـبــار عن
مدارس ستدفع حقوق املعلمني وأخرى
ّ
لن تلتزم بها ،وأن إدارات مدارس (تمت
تسميتها) استدعت أعضاء لجان أهل
وأبلغتها ب ــأن ال ــزي ــادة عـلــى األقـســاط
واق ـ ـع ـ ــة ال م ـ ـحـ ــال بـ ـمـ ـج ــرد ال ـت ـف ـك ـيــر
بتطبيق السلسلة .وتـنــاقــل ناشطون
أرقامًا عن الزيادات مثل زيــادة مليون
ّ
و 200أل ــف ل ـي ــرة ع ـلــى ك ــل تـلـمـيــذ في
إحــدى املــدارس ومليون و 800ألف في
ّ
م ــدرس ــة أخ ـ ــرى ،وأن ب ـعــض أص ـحــاب

امل ــدارس قــالــوا لــأهــل إنـهــم يستندون
إل ـ ــى ت ـع ـم ـيــم ص ـ ــدر أخ ـ ـي ـ ـرًا عـ ــن وزيـ ــر
التربية م ــروان حـمــادة يسمح بفرض
زيــادة تــراوح بني  %22و .%28وهناك
من تحدث عن رؤساء لجان أهل اتفقوا
ً
فعال مع أصحاب املدارس على الزيادة،
ليتبني أن رئـيــس اللجنة فــي املــدرســة
التي جرى التداول بشأنها ترك اللجنة
ً
أصال ولن يترشح لالنتخابات املقبلة
بل وغادر البلد.

ال سلسلة من زيادة األقساط
في هذه األثناء ،يكرر أصحاب املدارس
يــومـيــا ،وعـلــى رأس ـهــم األم ــان ــة العامة
للمدارس الكاثوليكية ،مطالبة الدولة
بتغطية كلفة تطبيق قانون السلسلة
من املال العام «دوغما» وباملطلق ومن
دون تـمـيـيــز ب ــن ف ـئ ــات املـ ـ ـ ــدارس ،أي
بــن مــدرســة كبيرة تربح وق ــادرة على
االلتزام بحقوق املعلمني بال أي زيادة
ع ـل ــى األق ـ ـسـ ــاط ،وأخ ـ ــرى ص ـغ ـي ــرة قــد
تتأثر بالزيادة.
حجة هــؤالء في ذلــك أن دفــع السلسلة
ً
سيزيد العجز املوجود أصال ،في وقت
تكشف مراجعة عدد من املوازنات أدلة
عن تالعب في الحسابات لجني أرباح
غير مشروعة من جيوب األهل.
ّ ّ
إال أن رئيس اللجنة األسقفية للمدارس
الكاثوليكية املـطــران حنا رحمة أشار
في حديث إلى جريدة «الديار» إلى أن
«معظم مــدارسـنــا تعجز عــن جني 60
في املئة من األقساط ،أي أنها ال ُت ّ
حصل
قيمة مجموع رواتب أساتذتها» .وقال
ّ
إن قـيـمــة األق ـس ــاط ال ـتــي لــم تحصلها
إدارات املدارس من األهالي هي  40إلى
 45مليار ليرة ،فمن أصل  337مدرسة

كــاثــول ـي ـك ـيــة ،ه ـن ــاك ف ـقــط  20مــدرســة
تتمكن مــن ترتيب أمــورهــا ،فيما 317
مزر».
مدرسة تتخبط في وضع مالي ٍ
األه ــم أن رحـمــة ل ـ ّـوح بــزيــادة قــد تصل
إل ــى م ـل ـيــون ل ـيــرة ع ـلــى ك ــل تـلـمـيــذ إذا
جــرى تبني هــذه السلسلة هــذا الـعــام،
وإن «حسمنا عدم االعتراف بالسلسلة
تـ ـ ــم ألنـ ـ ـن ـ ــا ارت ـ ـب ـ ـط ـ ـنـ ــا مـ ـ ــع ت ــام ــذت ـن ــا
وأس ــات ــذت ـن ــا ض ـمــن عـ ـق ــود» .امل ـفــارقــة
أن ي ـقــول إن ح ـســابــات ال ـس ـنــة املقبلة
ستكون مختلفة وسنضع األهالي في
أجواء الكلفة الجديدة لألقساط ،وعلى
أساسها يختار األهالي إما البقاء في
مدارسنا أو مغادرتها!

وزير التربية :ال خالف على حقوق
المعلمين
ليس هــذا هــو الـجــو ال ــذي ينقله وزيــر
ال ـت ــرب ـي ــة مـ ـ ـ ــروان ح ـ ـمـ ــادة عـ ــن أج ـ ــواء
اجتماعه قبل يــومــن باملسؤولني في
امل ــدارس الكاثوليكية وبــاقــي املمثلني
ع ــن امل ـ ـ ـ ــدارس ال ــدي ـن ـي ــة وال ـع ـل ـمــان ـيــة،
ً
ال ــذي ــن ال ـت ـق ــى ك ـ ــا م ـن ـهــم ع ـل ــى ح ــدة.
فقد قــال فــي اتـصــال مــع «األخ ـب ــار» إن
ه ـنــاك إجـمــاعــا عـلــى االع ـت ــراف بكامل
حـقــوق املعلمني املـنـصــوص عنها في
ق ــان ــون الـسـلـسـلــة ،وال ـن ـق ــاش سـيـكــون
ع ـل ــى ت ــأم ــن ال ـس ـي ــول ــة ،ال س ـي ـمــا فــي
امل ــدارس الصغيرة التي يقولون إنها
غير قــادرة على تحمل أعباء إضافية،
وعلى إمكان إيجاد صيغ حلول بشأن
الدرجات االستثنائية مثل تقسيطها
أو ما شابه.
وعما حكي عن إصداره تعميمًا يجيز
رف ــع األق ـس ــاط بـنـسـبــة ت ـ ــراوح ب ــن 22
و ،%28يقول« :ال شيء من ذلك صحيح
وسـنـشـهــد خ ــال األيـ ــام املـقـبـلــة مــزيـدًا
ّ
ّ
من الضغوط والشائعات» .ويذكر بأن
الــرقــم ال ــذي ت ـحــدث عـنــه دائ ـمــا وال ــذي
أظـهــرتــه ال ــدراس ــة الـتــي أعــدتـهــا وزارة
ال ـتــرب ـيــة حـ ــول تــأث ـيــر الـسـلـسـلــة على
األقساط تراوح بني  %13و %18بالحد
األقصى.
نـســأل الــوزيــر عــن الــزيــادة املتداولة
ل ــأق ـس ــاط؟ ي ـج ـي ــب« :ل ـ ــدي ب ـيــانــات
داخـ ـلـ ـي ــة مـ ــن مـ ـ ـ ــدارس كــاثــول ـي ـك ـيــة
ت ـظ ـه ــر أن املـ ـ ـ ــدارس ل ــم تـ ـف ــرض أي
زي ــادة على األقـســاط هــذا الـعــام في
انتظار إعداد املوازنة الجديدة».

حـمــادة كشف أن لجنة ال ـطــوارئ التي
شـكـلــت مــن األطـ ــراف املـعـنـيــة للتوافق
على قراءة واحدة للمعاييراملنصوص
عـ ـنـ ـه ــا ف ـ ــي ال ـ ـق ـ ــان ـ ــون  515الـ ـن ــاظ ــم
ل ـل ـم ــوازن ــات امل ــدرسـ ـي ــة ،س ـت ـعــود إلــى
االجـتـمــاع ،صباح السبت املقبل ،بعد
انـ ـقـ ـط ــاع دام ن ـح ــو شـ ـه ــري ــن ،م ـش ـي ـرًا
إلــى أن الـنـقــاش سيتركز حــول إيجاد
الـتــوازن بــن إعـطــاء املعلمني حقوقهم
وع ــدم قـهــر األه ــال ــي ب ــزي ــادة األق ـســاط
وال ـ ـن ـ ـظـ ــر ب ـ ـ ــأوض ـ ـ ــاع ب ـ ـعـ ــض إدارات
ّ
املـ ــدارس ،خـصــوصــا أن هـنــاك مــن قــال
لـنــا إن ــه يـعــانــي مــن عـجــز نتيجة عــدم
تسديد األهالي لألقساط في السنوات
امل ــاض ـي ــة .ي ـش ــدد ع ـلــى أنـ ــه ل ــن يسمح
بـ ــاإلضـ ــراب وإقـ ـف ــال امل ـ ـ ــدارس ووض ــع
ال ـط ــاب ف ــي ال ـش ــارع .لـكــن أي ــن أصـبــح
مشروع التدقيق في موازنات املدارس
ال ــذي تضمنته خــارطــة الـطــريــق التي
أطـلـقـتـمــوهــا م ــع ان ـطــاقــة ال ـح ــوار في
وزارة التربية؟ يؤكد حـمــادة أن األمــر

وزير التربية :لن أسمح
بإقفال المدارس ووضع
الطالب في الشارع
ي ـس ـي ــر ع ـل ــى قـ ـ ــدم وس ـ ـ ــاق وقـ ـ ــد ج ــرى
االتـ ـف ــاق م ــع ن ـقــابــة خ ـب ــراء املـحــاسـبــة
وبــدأ توقيع العقود عمليًا مــع خبراء
وشركات محاسبة.
الـ ــوزيـ ــر ال ـت ـق ــى أيـ ـض ــا رئـ ـي ــس ن ـقــابــة
املعلمني في املدارس الخاصة رودولف
عبود منذ أيام لبحث إمكانية مواصلة
التربية .عبود
الحوار تحت قبة وزارة
ّ
أكد في اتصال مع «األخـبــار» أنــه أبلغ
الــوزيــر أن املعلمني متمسكون بكامل
حقوقهم من دون زيادة أو نقصان ولن
ّ
يــرضــوا بتقسيطها أو تجزئتها ،وأن
أح ـدًا لــن يـمــون عليه لــوقــف إض ــراب 2
تشرين الثاني املقبل ،ألن هذا التحرك
تـقــرر ب ـنـ ً
ـاء عـلــى اإلع ــان صــراحــة عــدم
دف ــع ال ـح ـقــوق املـسـتـحـقــة نـهــايــة شهر
تـ ـش ــري ــن األول الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاري .ويـ ـت ــزام ــن
اإلض ـ ــراب م ــع اع ـت ـصــام ت ـحــذيــري في
مــراكــز ف ــروع الـنـقــابــة فــي املـحــافـظــات،
احتجاجًا على محاوالت قضم حقوق

املـعـلـمــن .وسيعقد مــؤتـمـرًا صحافيًا
فـ ــي ال ـ ـيـ ــوم ن ـف ـس ــه إلع ـ ــان ال ـخ ـط ــوات
التصعيدية الالحقة ،رافضًا اإلفصاح
ّ ّ
ع ــن أشـ ـك ــال ال ـت ـص ـع ـيــد .إل أن عـبــود
يكشف عــن تلقيه عـشــرات االتـصــاالت
يوميًا من املؤسسات التربوية إلجراء
ح ـ ــوار ث ـنــائــي ب ــن أصـ ـح ــاب امل ـ ــدارس
ّ
وامل ـع ـل ـمــن ،الف ـتــا إل ــى أنـ ــه أرسـ ــل عبر
ال ــوس ـط ــاء أن ال ح ـ ــوار ع ـلــى الـحـقــوق
ف ــي الـسـلـسـلــة ووحـ ـ ــدة ال ـت ـشــريــع بني
ال ـ ـق ـ ـطـ ــاعـ ــن ال ـت ـع ـل ـي ـم ـي ــن ال ــرسـ ـم ــي
والخاص.

لجان األهل :لن ندفع الزيادة
ـواز ،ب ـق ـيــت ل ـج ــان األه ــل
ع ـلــى خ ــط مـ ـ ـ ـ ٍ
ف ــي امل ـ ـ ــدارس ال ـخ ــاص ــة ع ـلــى اخ ـتــاف
تــركـيـبــاتـهــا تـجـمــع عـلــى ع ــدم تحميل
األهـ ـ ـ ـ ـ ــل أي زيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة ع ـ ـلـ ــى األق ـ ـ ـسـ ـ ــاط
املدرسية ،باستثناء بعض التفاوتات
فــي الـطــروحــات ،ففي حــن تصر هيئة
تـنـسـيــق ل ـجــان األه ــل وأولـ ـي ــاء األم ــور
على لسان منسقها قحطان ماضي أن
املعركة يجب أن تبقى مصوبة باتجاه
فتح مــوازنــات امل ــدارس وفـضــح أربــاح
أصحابها غير املـشــروعــة .فــي املقابل،
ت ــرى م ـيــرنــا الـ ـخ ــوري ،رئ ـي ـســة ات ـحــاد
لجان األهــل فــي امل ــدارس الكاثوليكية
فـ ــي ك ـ ـس ـ ــروان ـ ج ـب ـي ــل وال ـ ـف ـ ـتـ ــوح أن
األولوية هي لعنوانني :العنوان األول
هو رفض دفع أي زيــادة رفضًا قاطعًا
وعدم توقيع أي موازنة تتضمن زيادة
ن ــات ـج ــة ع ــن ت ـط ـب ـيــق ق ــان ــون سـلـسـلــة
الــرتــب وال ــروات ــب ،فـيـمــا تـلـفــت إل ــى أن
فتح املوازنات هو مطلب وافقنا عليه
ع ـنــدمــا صــدق ـنــا ع ـلــى خــري ـطــة طــريــق
ً
وزارة التربية ،لكننا نعتبره تفصيال
في املرحلة الراهنة« ،وال نثق صراحة
ب ـ ــأن وزارة ال ـت ــرب ـي ــة س ـت ـخ ـطــو ه ــذه
الخطوة».
ريـ ـم ــون ف ـغ ــال ــي ،ع ـضــو اتـ ـح ــاد لـجــان
األهـ ــل ف ــي امل ـ ــدارس الـكــاثــولـيـكـيــة في
بيروت ،يوافق على رفض الزيادة من
دون اإلق ـ ــرار ص ــراح ــة ّ بــاالم ـت ـنــاع عن
تــوقـيــع امل ــوازن ــات ،لـكــنــه يـعــارض فتح
املوازنات لكونه طرحًا غير عملي كما
ً
يـقــول ويــأخــذ وقـتــا طــويــا ،وأصـحــاب
املدارس لن يدعوا أحدًا يدخل إلى قطع
الحساب والقيود.

السبت  28تشرين األول  2017العدد 3310

مجتمع وإقتصاد

9

ماركس ضد سبنسر

كارل ساغان العا ِلم الذي حاول كسر شياطين الظالم
غسان ديبة
ّ
«العلم وحــده ال يمكنه خلق الغايات أو جعل اإلنـســان يتبناها؛ إن
العلم ،بالحد األقصى ،يستطيع أن يعطينا السبل التي بواسطتها
نستطيع أن نحقق بعضًا من هذه الغايات»
ألبرت آينشتاين
منذ  20عامًا ،توفي مبكرًا ،بل مبكرًا جدًا ،عالم الفيزياء الفلكية األميركي كارل
ّ
ساغان .الكثيرون يعرفون عنه ،والكثيرون أيضًا لم يسمعوا به .يتذكر البعض
الفيلم الــذي انبثق من قصته «االتـصــال» ( ،)Contactوبطلته جــودي فوستر،
الذي يحكي عن اتصال من الفضاء باألرض بواسطة شيفرات تصل تباعًاّ .
تبي
الحقًا أنها مخطط رياضي لبناء «سفينة فضائية» تصل اإلنسان بالكائنات
الذكية غير األرضـيــة .القصة ال تنتهي كما تعودنا فــي أفــام الخيال العلمي
األميركية بالقتال والعنف وانتصار الجيش األميركي أو أبطال فرديني على
بسبر ألغــوار ماهية الوجود اإلنساني .هكذا كان
أشــرار الكون ،وإنما تنتهي
ٍ
ُ
االنبهار بالكون وإمكانية وجود
ساغان في عمله العلمي ،الذي جزءًا منه كان
كائنات أو حياة غيرنا فــي مكان مــا؛ ال ليعطينا إمكانية االستعمار بالطبع
أو حتى املعرفة العلمية فقط ،وإنما معرفة وفهمنا الحقيقي لطبيعة وهدف
وجود اإلنسان ،الذي قال عنه بلمعة ديالكتيكية بالغة «إننا مصنوعون من مادة
النجوم .نحن الطريقة التي يعرف الكون نفسه بها»!
لم يكن كــارل ساغان عاملًا فقط ،وإنما أيضًا كاتبًا علميًا جماهيريًا ،أي كان
يكتب لشرح الكون الــذي يحيط بعاملنا األرضــي للجميع؛ واشتهر ببرنامجه
التلفزيوني  Cosmosال ــذي أذه ــل الكثيرين بعمقه وأصـبــح صــوتــه الرخامي
كــاملــوجــات الـتــي تنقل جـمــال ال ـكــون وأس ـ ــراره إل ــى ال ـعــالــم* .عـلــى أث ــر كتاباته
وبرامجه ،اختار الكثير من الشباب والطالب دراســة الفيزياء وعلوم الفضاء.
فكانت بالنسبة إليهم بمثابة الحدث الــذي يجد فيه بعض الناس اللحظة التي
ّ
غيرت حياتهم ،ذلك ألنهم صدموا بأمر أكبر منهم وبشيء أكبر من واقعهم
َ
امل ِعيش وتفكيرهم العادي.
في آخر كتاب له ،أراد ساغان أن ّ
يبي كيف أن العلم هو طريقة للتحرر اإلنساني،
وخصوصًا التحرر من األساطير واملعتقدات القديمة والخرافات والتنجيم ،التي
ال تزال تسيطر على العقل اإلنساني حتى في أكثر الدول املتقدمة علميًا ،مثل
الواليات املتحدة األميركية .يحكي ساغان في مقدمة الكتاب كيف ُصدم عند
ّ
نقاشه مع السائق الذي أقله من املطار ،والذي وصفه بأنه يتمتع بالذكاء ،فلما
ّ
عرف من الذي يقله في سيارته ،بدأ بالكالم حول مدينة «أتالنتيس» املختفية
ونـبــوءات نوستراداموس وأمــور أخــرى جعلت من ساغان الحقًا يتساءل عن

مغزى ذلك اللقاء وعن التباعد بني التقدم التقني في العلوم والتكنولوجيا ،وبني
بقاء عقل اإلنسان خاضعًا للمفاهيم التي ال تخضع للعلم أو تنتمي الى عالم
الغيب واألســاطـيــر وامل ــؤام ــرات .هـكــذا أتــى كـتــاب ســاغــان «الـعــالــم املسكون من
الشيطان :العلم كشمعة في الظالم» في عام  1995ليعلن مخاطر أشباه ـ العلوم
وأهمية الفكر العلمي والنقدي من أجل مجتمع منفتح ومتقدم.
لألسف ،فاليوم بعد مرور أكثر من عشرين عامًا على صدور الكتاب ،أميركا هي
في حال أسوأ بكثير من الحالة التي تركها فيها ساغان .فالجهل والعنصرية
والكراهية واألفـكــار شبه ـ العلمية والعنف واألساطير والخوف تسيطر على
العقل األميركي ،وينبت ّ
التطرف والخطاب البشع من جميع األطراف ،حيث كان
من املفترض أن تسيطر العقالنية والخطاب العلمي .يقول ساغان في كتابه،
وكأنه على الرغم من تفاؤله الدائم كان يرى قوى العالم السفلي كما ّ
سماها
ماركس التي كانت تهدد أميركا« :إنني قلق ...من أن العلم ـ الكاذب والخرافات
ستبدو سنة بعد سنة أكثر جاذبية ،وإن الالعقل سيغوي بأغانيه أكثر وأكثر.
أين سمعنا هذا من قبل؟ عندما تستفيق الكراهيات القومية واإلثنية في أيام
الندرة ...أو عندما يغلي التطرف من حولنا ،عندها تبدأ األفكار املعتاد عليها منذ
األزمنة السحيقة باإلمساك بأزرار التحكم وتترنح شعلة الشموع وتهتز بحيرة
ضوئها وتتجمع قوى الظالم وتبدأ الشياطني باالهتياج».
معاد
من يرى أميركا اليوم بقصص حقدها التي ّتوجت بمجيء أكثر رئيس ٍ
للعلم فــي تاريخها ،وهــو ليس فقط معاديًا للعلم عمليًا وفــي سياساته ،بل
حتى فــي منطقه وطريقة كــامــه ،يستطيع أن يــرى مــدى مـقــدرة ســاغــان على
اسـتـشــراف مــا كــان سيحدث لــو استمر هــذا املنحى الــذي كــان يشهد بــوادره
في التسعينيات في جميع نواحي الحياة في أميركا .للمفارقة ،كانت أميركا
آن ــذاك تحتفل بانتصارها فــي الـحــرب ال ـبــاردة وانـتـصــار الليبرالية واألس ــواق
الحرة املبنية على العقالنية االقتصادية وانتهاء التاريخ ،وكان فوكوياما يقول
إن «اإلنـســان األخير» أو اإلنسان العقالني سيكون محصنًا ،من قبل التقدم
العلمي والتكنولوجي ومن قبل الرفاه االقتصادي واملادي الذي ّ
تؤمنه الرأسمالية
الليبرالية ،ضد الغوص مجددًا في أوحال التاريخ والتطرف والقومية واإلمبريالية
والصراعات .ومن هنا ،كان كارل ساغان ،العالم الفيزيائي الذي بعقله النقدي
والعلمي ومن دون التعمق بالفكر والتاريخ اإلنساني كما فعل فوكوياما ،قد
أصــاب أكثر منه في رؤيــة املستقبل؛ ذلــك ألن ساغان لم يكن يبحث عما أراد
إيجاده مسبقًا كما فعل فوكوياما ،بل ترك عقله يوصله الى الحقيقة.
ً
طبعًا ،لم يكن كارل ساغان جاهال بالذي يحدث في الواقع املادي واالقتصادي
حوله ،بل أعطاه املكانة في تحليله فربط بني التطورات االقتصادية وبني انحالل
العلم مــن العقل األمـيــركــي ،وكــان هــذا أيـضــا مــن استشرافاته الالمعة عندما
قال «لـ ّ
ـدي حدس بأننا في أميركا ،في زمن أوالدي أو أحفادي ،عندما يصبح
االقتصاد اقتصادًا خدماتيًا ومعلوماتيًا ،وعندما تكون قد تسربت كل الصناعة

الى الخارج وأصبحت التكنولوجيا حكرًا بأيدي القلة وال أحد من السياسيني
يفهم القضايا ّ
امللحة وال يسأل الناس من هم في السلطة؛ وعندما نمسك بتوتر
ّ
كرات الكريستال ونستشير األبراج الفلكية من غير أن نستطيع أن نفرق بني ما
يجعلنا ّ
نحس بالرضى عن أنفسنا وبني الحقيقة؛ عندها سننحدر من دون أن
نشعر الى املاضي الخرافي وإلى الظالم»!
الـيــوم ،يحصل هــذا في أميركا ويحصل طبعًا في املنطقة العربية وفــي لبنان
أيضًا .لقد عدت الى التفكير في كارل ساغان هذه األيــام بعد محاضرة حول
املاركسية واالشتراكية ،حيث تحول النقاش بعد ساعتني الى أن يطرح البعض
نظريات حول سيطرة املاسونية على العالم وسيطرة آل روتشايلد على عالم
املــال وإلــى ما هنالك من خرافات استعملها النازيون لتبرير جرائمهم .وأبعد
مــن ذلــك ،ففي املنطقة العربية ككل ،وفــي خضم الـصــراعــات التي نشبت بعد
الربيع العربي ،استفاقت من التاريخ القديم والحديث أساطيره وأصبحت تتحكم
بالشعوب العربية وبمستقبلها صنوف التنجيم ونظريات املؤامرة (سايكس ـ
بيكو ،الشرق األوسط الجديد )...،والخرافات ،وجعلتها تدخل ما يمكن تسميته
هذا الظالم العربي الكبير.
ّ
إن ارتـبــاط الــواقــع هــذا بـعــودة الظالمية يحتم على رهــان العصر بالنسبة إلى
ّ
اإلنسانية أل يبقى الـيــوم فقط ضمن حــدود نشر التفكير العقالني العلمي،
وإنـمــا أيضًا فــي تحديد الغايات للتحرر اإلنساني كما قــال ألـبــرت آينشتاين
فــي مخطوطته «مل ــاذا االش ـتــراك ـيــة؟» .إن ه ــذه الـغــايــات علينا أن نـحــددهــا في
حركة تحررية عاملية ،وال بد من ذلك ألن مسيرة «إغــاق العقل» تتجلى أكثر
وأكثر اليوم حــول العالم ،وإن بأشكال مختلفة ،في الفاشية والعسكريتاريا
واالستبداد الديني والقومية البدائية .كما أن إمكانية استعمال الرأسمالية للتقدم
التكنولوجي في الذكاء االصطناعي لخلق مجتمعات فاشية خالصة قد بدأت
تخرج من دائرة االحتماالت البعيدة ومن الخيال العلمي الى الواقع الراهن .لكل
ً
هذا ،نحن اآلن فعال أمام رهان «االشتراكية أو البربرية».
وهذا التحرر يجب أن يكون أيضًا تحررًا للفرد وللعقل .وهنا ،وبفضل كارل
ّ
ينضم مئات املاليني الــى درب املعرفة العلمية في
ساغان ،لدينا الفرصة بــأن
جميع نــواحــي الـحـيــاة وال ــوج ــود .وبـفـضـلــه أي ـضــا ،عـنــدمــا ننظر إل ــى الـنـجــوم،
نكتشف عجائب الطبيعة من دون أن نفكر بأبعاد خارج اإلنسان ،ألن هذا الكون
هو األصــل املــادي للعقل اإلنساني الــذي طريق تحرره النهائي من التاريخ هو
ً
ٌ
سبر ألغوار هذا األصل؛ وعندها فقط نحقق ما قاله ساغان من أننا فعال نحمل
مسؤولية فهم الكون لنفسه؛ وهل من أمر أكثر تحررًا من هذا العبء؟
*استوحت مجلة الـ  Scientific Americanمن عنوان برنامج ساغان
مقدمة عددها الخاص حول الكون الصادر أخيرًا.
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اإلسرائيلية؟
يتبنى المرحلة
المجلس العدلي ّ
ّ
أسعد أبو خليل *
كان
أينما َ
ُلهَ ،
لـ ــن ت ـ ـقـ ــوم ق ــائـ ـم ــة ل ـ ـهـ ــذا الـ ــوطـ ــن ـ ـ ـ املـ ـس ــخ.
ُ
أراده املـسـتـعـ ِـمــر قــاعــدة مـتـقـ ّـدمــة ملــؤامــراتــه
ّ
وظـهـيـرًا وس ـن ـدًا ّعـنـصــريــا لــدولــة االحـتــال
ّ
ّ
وتتزينون
الوطنية
اإلسرائيلي .تتصنعون
بــالـفــولـكـلــور وتــرق ـصــون الــدبـكــة عـلــى وقــع
ال ـحـ ّـمــص وال ـت ـ ّـب ــول ــة ،وت ــزه ــون بـمـعـجــزات
ّ
ّ
لبنانيني ،لكن لن يصبح
طبية ُملشعوذين
امل ـ ـسـ ــخ وط ـ ـنـ ــا .اقـ ـتـ ـن ــوا أعـ ــامـ ــا م ــزرك ـش ــة،
واصـ ـنـ ـع ــوا ت ـمــاث ـيــل ل ـف ــاس ــدي ــن ومــرت ـشــن
ومــرتـهـنــن م ــن تــاري ـخ ـكــم ،واق ـل ـبــوا وقــائــع
ّ
التاريخ رأسًا على عقب ،كل ذلك لن يجعل
من كيانكم وطنًا.
ه ـنـ ّـاك ن ـظــرتــان إل ــى قـ ــرار املـجـلــس الـعــدلــي
ب ـحــق املـ ـق ــاوم حـبـيــب ال ـشــرتــونــي :الـنـظــرة
ً
األولـ ــى ت ــرى ف ــي ال ـق ــرار أم ـ ـرًا مـنـفـصــا عن
املسار السياسي العام وأنه إجراء قضائي
النظرة تصلح لــو أن
ـ ـ إداري مـحــض .هــذه ّ
ل ـب ـنــان ه ــو ال ـس ــوي ــد ،ل ـكــنــه ل ـب ـنــان ونـعــرفــه
ُ
جـ ّـيـدًا .أي أن النظرة الثانية (املقابلة) هي
وح ــده ــا ال ـصــال ـحــة لـتـحـلـيــل الـ ـق ــرار :ليس
ه ـن ــاك ِم ــن م ـ ّ
ـؤس ـس ــات أو إدارات دولـ ــة أو
ّ
محاكم تعمل بمعزل عن القوى السياسية
الـنــافــذة وع ــن تـ ّ
ـوجـهــاتـهــا .هــي تــأمــر بفتح
ّ
مـلــفـ َـات وهــي تــأمــر بــإغــاقـهــا :ولـيــس هناك
َمــن خـ ِـبــر ذلــك أكـثــر مــن ميشال عــون نفسه
ّ
السياسية في مرحلة سابقة
إذ أن السلطة
فــي سـنــوات منفاه كانت تـقـ ّـرر استنسابيًاّ
ّ
إذا كــان هناك ضــرورة لفتح ملفه أو طويه
ّ
نـهــائـ ّـيــا .وإذا سلمنا أن ال ـقــرار هــو مرتبط
ب ــال ـق ــوى ال ـس ـيــاسـ ّـيــة ف ـه ــذا ي ـع ـنــي أن ً عهد
ّ
ّ
املسؤولية كاملة عن
يتحمل
ميشال عــون
هــذا ال ـقــرار .وال ـقــرار أتــى بعد أسابيع فقط
ّ
ّ
لبنانية بإخالء
عسكرية
مــن قــرار محكمة
ْ
سبيل ،ال بل تبرئة مخرج (عاملي ـ كوني،
بلسانه أنــه خرق
ّإيــاكــم أن تنسوا) اعترف
ِ
ال ـق ــان ــون ال ـل ـب ـنــانــي— أو أك ـث ــر م ــن قــانــون
ّ
لـبـنــانــي — بــاإلقــامــة فــي فلسطني املحتلة
والتعاون مع سلطة االحـتــال في تصوير
ّ
ّ
األمنية
العدو
فيلم يخضع ملوافقة سلطات
ّ
والعسكرية .لو أن الرجل أنكر التهمة ،لقلنا
نستطيع أن نتغابى وأن نزعم أنه لم يذهبْ.
ل ـك ـنــه أق ـ ـ ّـر وفـ ــاخـ ـ َـر .ث ــم جـ ــاء ق ـ ــرار املـحـكـمــة
ّ
العدلية .والقرار لم ينبع من طائفة :بل إن
الـقـضــاة يـنـتـمــون لـطــوائــف مختلفة (وهــم
يتبعون في بلد مثل لبنان لزعماء طوائف
ّ
زكوهم في مناصبهم).
وقرار املحكمة ال يرتقي إلى مرتبة نصوص
ّ
قانونية محترمة للمحاكم ،وتشوبه لغة
ً
ّ
ّ
الدعاية السياسية الفجة التي عادة تخلو
مـنـهــا قـ ـ ــرارات امل ـح ــاك ــم .ه ــذا الـ ـق ــرار ل ــه من
ّ
الــرصــانــة الـقــانــونـ ّـيــة أق ــل مـ ّـمــا ك ــان ملحكمة
ـداوي فــي ال ـع ــراق .ال بــل إن ــه بــاإلضــافــة
امل ـه ـ ّ
إل ــى تـبــنـيــه بــالـكــامــل ل ـلــروايــة الـكـتــائـبـ ّـيــة ـ
ّ
االسرائيلية عن الحرب ،فإنه يستشهد َ
بمن
كان ضالعًا بالحرب على أنه فقيه قانوني.
هــي أوردت مــرافـعــة لـنـ ّـعــوم ف ــرح ال ــذي كــان
ّ
الجميل ،والذي في مقابلة
مستشارًا لبشير
مــع صحيفة أمـيــركـ ّـيــة أج ــاب ب ــ«ال تعليق»
على ســؤال إذا كانت إسرائيل حليفة له ،1
َ
استنكر في مقابلة أخرى مع صحيفة
والذي
ّ
أميركية أخرى (بعد إلغاء اتفاق «ّ ١٧أيار»)
وإنجازات االجتياح اإلسرائيلي
زوال ِثمار َ
 ،2والذي عارض علنًا إقفال مكتب املوساد
َ
أورد نص
اإلســرائـيـلــي فــي ضبيه  .3م ــاذا
ق ــرار املـحـكـمــة عـ ّـن ف ــرح ه ــذا؟ أورد أن ــه قــال
عــن بشير إنــه مــثـ َـل «الــوقــوف بــوجــه الـعـ ّ
ـدو
اإلســرائ ـي ـلــي» وأن منطلقاته (ه ــذا الــرجــل
الـ ــذي س ـخــر م ــن ال ـع ــرب والـ ـع ــروب ــة) كــانــت
ّ
«عربية صرفة» .أما كان أجدر باملحكمة أن
َ
ّ
تستعني بشهادات من بقي حيًا من جيش
ّ
ّ
وطنية
العميل انطوان لحد كي يزكي على
ّ
الجميل أيضًا؟
بشير
ّ
لكن املحكمة بنت على تحقيقات «عدلية»
ّ
الجميل
سبقتها ،وقد أجراها في عهد أمني
الـقــاضــي سعيد م ـيــرزا .أي أن مـيــرزا جلس
أمـ ـ ــام ح ـب ـيــب ال ـش ــرت ــون ــي امل ـث ـخ ــن ّب ـج ــراج
ال ـت ـعــذيــب والـتـنـكـيــل الـ ــذي ل ــم ي ـتــوقــف كي
ُ
يأخذ شهادته .والشهادة التي تأخذ تحت
التعذيب تكون باطلة ،واملحامي الذي يقبل
ُ
ب ـش ـهــادة ت ـن ـتــزع ت ـحــت ال ـت ـعــذيــب يَـجــب أن
َ
يخلع ثــوب املحاماة عــن جـســده .بــنــت هذه
املـحـكـمــة ق ـ َ
ـراره ــا ال ـبــاطــل ع ـلــى قـ ــرار بــاطــل
سبقها بعقود .ال ،وهي اعتمدت أيضًا على

فوتا على لبنان االستفادة من االجتياح اإلسرائيلي (مروان طحطح)
كأن المحكمة تقول إن الشرتوني والعلم مدانان ألنهما ّ

تحقيقات قــام بها أسعد جرمانوس ،الذي
بدأ تحقيقات في مجزرة صبرا وشاتيال في
عام  1982ولم ينتهِ منها عندما مات في عام
 .2007ولم تكترث املحكمة ألفراد من عائلة
الـشــرتــونــي قتلهم قـ ّـواتـ ْـيــون بعد تعذيبهم
ان ـت ـق ــام ــا ل ـب ـش ـيــر الـ ـجـ ـم ـ ّـي ــل .لـ ــم يـ ـ ـ ــردوا فــي
ّ
وتكرر
تعداد «الضحايا» في قرار املحكمة.
امل ـح ـك ـمــة أك ــذوب ــة «انـ ـتـ ـخ ــاب» ب ـش ـيـ ّـر فيما
املــراجــع الـغــربـ ّـيــة واالســرائـيـلـ ّـيــة تــوضــح أن
واحــدة من أهــداف االجتياح كانت تنصيب
مجرم الحرب الكتائبي في موقع الرئاسة،
ّ
العدو مبلغ  30مليون
وقد رصدت حكومة
دوالر م ــن أج ــل دع ــم تــرش ـي ـحــه ،بــاإلضــافــة
إل ــى م ــا نــالــه م ــن م ــال الـحـكــومــة األمـيــركـ ّـيــة
وم ــال مـيـشــال امل ـ ّـر .وك ــان لـلـقـ ّـوات خـطــة ّمن
ّ
بالقوة في حال عدم توفر
أجل جلب نـ ّـواب
ّ
النصاب .وتشيد املحكمة في نــص قرارها
بــاالج ـت ـيــاح اإلســرائ ـي ـلــي الــوح ـشــي وتـقــول
عنه «بعدما كانت قد بدأت تحوم في األفق
ّ
ّ
واألمنية
السياسية
ب ــوادر حلحلة لــأزمــة
التي كانت تعصف بالبالد منذ عام .»1975
أي أن املـحـكـمــة ت ـقــول بـصــريــح ال ـع ـبــارة أن
الشرتوني والعلم مدانان ألنهما ّ
فوتا على
لبنان االستفادة من االجتياح اإلسرائيلي.
إذا ك ــان ــت هـ ــذه جــري ـم ـت ـهــا ،فـلـيـفـخــر بهما
ّ
ويكرمهما فورًا.
الوطن
ومـ ــن م ـض ــام ــن ال ـخ ـط ــاب االنـ ـع ــزال ــي بـعــد
الحرب تسويغ جرائم اليمني تحت عنوان
أن «ال ـ ـكـ ـ ّـل» أجـ ـ ـ َ
ـرم ف ــي الـ ـح ــرب .ل ـكــن بشير
ّ
ّ
الجميل لم يكن مجرم حرب عاديًا حتى في
ّ
ّ
سياق الحرب األهلية .بشير الجميل امتاز
عن أقرانه من مجرمي الحرب ألسباب ّ
عدة:
ِ
 )١هو كــان ينتمي إلــى الفريق الــذي أشعل
ال ـ ـحـ ــرب األه ـ ـلـ ـ ّـيـ ــة :لـ ــم تـ ـب ــدأ كـ ــل األط ـ ـ ــراف
املـتـصــارعــة ال ـحـ َ
ـرب فــي وق ــت واح ــد .بــدأهــا
فريق (اليمني) ولم يكن أمــام الفريق اآلخر
ّ
الوطنية واملقاومة) إال الدفاع عن
(الحركة
النفس.
 )٢ارتبط حــزب «الكتائب» بعالقة تحالف
ذيـلــي مــع إســرائـيــل منذ الخمسينيات .كل
الذرائع عن الدفاع عن النفس باتت باطلة
ّ
ّ
وع ــن أن م ـخــطــط ال ـتــوطــن ت ـطــلــب مـعــونــة
ّ
إســرائ ـيــل .حـتــى الــوثــائــق األمـيــركــيــة باتت
صــريـحــة فــي أن الـعــاقــة بينه وب ــن الـعـ ّ
ـدو
سبقت الحرب بسنوات.
ّ
ّ
الجميل صعوده امليليشاوي
 )٣دشن بشير
ّ
ّ
بـمـجــزرة طــائـفــيــة جـمــاعــيــة ،ضــد املسلمني
في ما ُعرف بـ«السبت األسود» ،عندما قتل
م ـئــات مــن الـلـبـنــانـ ّـيــن عـلــى ال ـهـ ّ
ـويــة ،حتى
ٍ
ال ن ـن ـســى أن ح ـ ــروب ال ـي ـمــن ل ــم ت ـكــن ضد
الـفـلـسـطـيـنـ ّـيــن وح ــده ــم ب ــل ض ــد املسلمني

وضـ ـ ــد ك ـ ــل م ـ ــن رفـ ـ ــض مـ ـ ـش ـ ــروع ال ـه ـي ـم ـنــة
ّ
الطائفية لـ«الكتائب».
ّ
 )٤قاد بشير الجميل حروب تهجير طائفي
وإث ـن ــي جـمــاعــي م ــن املـنـطـقــة ال ـشــرقـ ّـيــة من
ُ
(ه ِّجر كل املسلمني من ّ
حي بيضون
بيروت
ف ــي األشـ ــرفـ ـ ّـيـ ــةّ ،
ودمـ ـ ـ ــرت م ـك ـت ـبــة ع ـبــدال ـلــه
العاليلي فيه) .وهذه الحروب لم تستهدف
ّ
الفلسطينيني بل استهدفت مسلمني
فقط
ّ
وأرمن.
معارضني
ني
ومسيحي
ّ
 )٥ج ـ ّـر تـحــالــف «ال ـك ـتــائــب» ك ــل ال ـتــدخــات
الـ ـعـ ـسـ ـك ـ ّ
ـري ــة األجـ ـنـ ـب ـ ّـي ــة فـ ــي لـ ـبـ ـن ــان ،بـ ــدءًا
ّ
ب ــالـ ـت ــدخ ــل الـ ـ ـس ـ ــوري فـ ــي عـ ـ ــام  ١٩٧٦إل ــى
ّ
ّ
املتكررة إلى نشر
االسرائيلية
االجتياحات
ّ
ّ
ّ
أميركية وفرنسية وإيطالية
قـ ّـوات احتالل
في عام .١٩٨٢
 )٦ل ــم ت ـكــن وح ـشـ ّـيــة «ال ـ ـقـ ـ ّـوات الـلـبـنــانـ ّـيــة»
ّ
لوحشية باقي امليلشيات في لبنان.
مثيلة
ي ـع ـت ــرف أسـ ـع ــد ال ـش ـف ـت ــري أن م ـي ـل ـش ـيــات
اليمني كانت تعتمد على طقوس انضمام
من القتل والتعذيب والتنكيل .لم تكن هناك
طقوس مماثلة في أي من تنظيمات الحركة
ّ
ّ
الفلسطينية.
الوطنية أو املقاومة
ّ
ّ
 )٧ك ــان الـجـمــيــل عـنـصــريــا مـقـيـتــا يـصــارح
جمهوره بحقيقة مشاعره نحو العرب ،وقد
سخر فــي آخــر خـطــاب لــه بثقافة «الـ ِـجـمــال
ّ
والبدو واملتخلفني .»4
 )٨لم ْ
ّ
الجميل عن إيمانه بلبنان كبلد
يحد
ّ
ّ
طائفي للمسيحيني .وقــد منعت «الـقــوات»

ن ـش ــر آخـ ــر خ ـط ــاب ل ــه ألـ ـق ــاه ق ـب ــل اغ ـت ـيــالــه
بساعات في دير الصليب ،ألنه كان صريحًا
ّ
ّ
الطائفية البغيضة إذ قال:
في بث مكنوناته
ّ
«لـبـنــان وطــن للمسيحيني» لكنه استطرد
«ولغيرهم لو أراد»  — 5على طريقة تعبير
ّ
اليهودية
وعــد بلفور عن «الجماعات غير
في فلسطني».
ّ
الجميل
 )٩وه ـنــاك صـفــة فــريــدة اكتسبها
وه ــي فـتــح بـيــت دع ــارة إذ اسـتــدعــى قريبه
ومستشاره جورج فريحه ذات يوم وقال له:
«قـ ّـر ُ
رت أن أفتح كرخانة»  .6ويجب إضافة
هذه إلى سلسلة جرائمه القبيحة.
 )١٠ك ــان م ـجــرم ال ـح ــرب ه ــذا رائ ـ ـدًا ف ــي كل
ج ــرائ ــم ال ـ ـحـ ــربّ :أول م ــن ارتـ ـك ــب س ــرق ــات
بــالـجـمـلــة م ــن امل ــرف ــأ واألس ـ ـ ــواق ال ـت ـجـ ّ
ـاريــة
ّ
ّ
وأول من دشن عهد القصف العشوائي.
 )١١صاحب شعار  10452كلم مربع ناشد
س ـ ـ ّـرًا ب ــال ـق ــول« :خـ ـ ــذوا شــواط ـئ ـنــا،
أم ـي ــرك ــا ّ
خ ــذوا صــنــن ق ــواع ـ َـد لـكــم»  .7وامل ـفــارقــة أن
ّ
غربيني
الـكـتــب األجـنـبـ ّـيــة بــأقــام مــراسـلــن
ومــراســات فــي حينه (مثل هيلينا كوبان
وتابثا بــاتــران وجوناثان رانــدل وغيرهم)
ّ
وث ـق ــت ل ـجــرائــم بـشـيــر الـجـمـ ّـيــل ودوره في

ال ـص ــراع ال ــدم ــوي ف ــي ل ـب ـنــان فـيـمــا ال ت ــزال
األكاذيب عنه منتشرة في لبنان.
ُ
وقــرار املحكمة تـ ِّـوج بــزيــارة جبران باسيل
الح ـت ـف ــال ح ــزب ــي ف ــي س ــاح ــة س ــاس ــن فــي
ّ
ّ
الجميل
األشرفية من أجل الترويج لبشير
واالحتفال بقرار املحكمة .لو كان هناك شكّ
ّ
السياسية لهذا القرار ،فإنه قد زال
بالرعاية
بهذه الزيارة (علمًا أن القواتيني الحاضرين
لم يرحبوا بــه) .لكن هناك ما هو أبعد .قد
يصعب قول ذلك بعد تفاهم مار مخايل لكن
ميشال عون كان ينتمي إلى صلب مشروع
ّ
الجميل .بــدأ عــون تعاونه مع بشير
بشير
ِّ
ّ
الـجـمـ ّـيــل مـبــكـرًا وه ــو أدار عـمـلــيــة القصف
امل ــدف ـع ــي ع ـل ــى م ـخ ـ ّ ّـي ــم ت ــل ال ــزعـ ـت ــر ،وال ـت ــي
ّ
عززت موقعه في صف اليمني .كان عون من
ّ
الجميل والذي
الفريق االستشاري
لبشير ّ
َ
ضـ ّـم أقــرب معاونيه .وقـبــل تبني سركيس
ّ
ّ
الجمهورية ،كان
الجميل لرئاسة
لترشيح
ّ
الـجـمـ ّـيــل يـخــطــط الن ـقــاب عـسـكــري يـقــوده
عــون ضد سركيس .وفــي آخــر اجتماع بني
الجميل وشــارون يشير ّ
ّ
األول إلــى تنسيق
ّ
ّ
عمليات جيش العدو مع عون.
ّ
طبعًا ،إن عــون غــيــر خـيــاراتــه بعد تفاهمه
َ
وصمد عون بوجه إغــراءات
مع حزب الله.
ّ
وضغوطات ّ
جمة في حرب تموز عام 2006
وب ـعــدهــا ،وص ـمــد ف ــي خ ـيــار م ـقــاومــةٍ ُيـعـ ّـد
الـ ـي ــوم أص ـع ــب خ ـي ــار ف ــي ال ـع ــال ــم ال ـعــربــي.
ك ـمــا أن خ ـط ــاب عـ ــون ع ــن إس ــرائ ـي ــل تـغـ ّـيــر
ك ـث ـي ـرًا ،وكـلـمـتــه أم ــام الــديـبـلــومــاسـ ّـيــن في
ّ
متقدمة في
مطلع هذه السنة كانت خطوة
الخطاب اللبناني الرسمي (املرتبك دومًا)
ّ
ّ
الصهيونية وإسرائيل (لكن لم يحتل
ضد
ُ
عاد
موقع قيادة الجيش أو الرئاسة رجل م ٍ
إلس ــرائ ـي ــل وال ـص ـه ـيــونـ ّـيــة ك ـمــا كـ ــان إمـيــل
ل ـ ّـح ــود) .يجهد ج ـبــران بــاسـيــل كــي يصبح
ّ
مسيحيًا ،وكي يرث عون وهو ّ
حي.
زعيمًا
ّ
وجـبــران (مثله مثل نديم الجميل وسامي
ال ـج ـم ـ ّـي ــل) ي ـج ـتـ ّـر خ ـط ــاب ب ـش ـيــر ال ـج ـمـ ّـيــل،
ّ
واألخـ ـ ـي ـ ــران يـ ـق ــل ــدان ن ـب ــرت ــه ف ــي ال ـخ ـط ــاب.
ّ
يتحدث عن املجتمع املسيحي وهو
وباسيل
ّ
يعتبر نفسه وزير خارجية لبنان املسيحي
— بـتـعــريــف بــاس ـيــل .وحــديــث بــاسـيــل عن
هـ ّ
ـوي ــة ل ـب ـن ــان ف ــي امل ــؤتـ ـم ــرات االغ ـت ــراب ـ ّـي ــة
ّ
ّ
يشذ عن اتفاق الطائف ويربط بني الهوية
ّ
ّ
ّ
املشرقية.
الهوية
الفينيقية وبني
لـكــن لـيــس الـعـهــد ال ـجــديــد وح ــده امل ـســؤول
عن هذا القرار .إن فريق املمانعة واملقاومة
م ـس ــؤول ع ــن ذلـ ــك أي ـض ــا .إن ال ـت ــراخ ــي في
م ـ ــوض ـ ــوع الـ ـتـ ـع ــام ــل م ـ ــع تـ ــركـ ــة االح ـ ـتـ ــال
اإلس ــرائ ـي ـل ــي بـ ــدأت ف ــي ص ـيــف ع ــام ،2000
ّ ّ
ُ
العدو بذل
بعدما انسحب ،أو طــرد ،جيش
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رأي

من لبنان تحت وقع ضربات املقاومة .وفي
واحـ ــدة مــن ت ـجــارب امل ـقــاومــة الـعــاملـ ّـيــة غير
املـسـبــوقــة ،اخ ـتــار ح ــزب ال ـلــه أال يــاحــق أو
يـطــارد أو ُيـعــاقــب عـمــاء وإرهــابـ ّـيــي الـعـ ّ
ـدو
اإلسرائيلي على أرض لبنان .وخالفًا لكل
ـول ال ـحــزب على
ت ـجــارب امل ـقــاومــة ،لــم يـسـتـ ِ
السلطة ـ وهــذا حسن ألن عقيدة الحزب ال
ّ
اللبنانيني ـ
تتوافق مع َخيارات الكثير من
لكنه لم يفرض برنامجًا الجتثاث الخاليا
ّ
الصهيونية وراءه .ال بــل إن الـ ّحــزب اعتبر
أن غفرانه هو حسنة له ،فيما أثر هذا على
املقاومة نفسها تبعًا الزديــاد عدد الخاليا
اإلســرائـيـلـ ّـيــة اإلرهــابـ ّـيــة والـتـجـ ّـسـسـ ّـيــة عبر
ّ
ّ
البطريركية
طائفية
الـسـنــوات .وال شـ ّـك أن
ّ
املارونية في احتضان ظاهرة العمالء (مع

أن ـهــم يـنـتـمــون إل ــى كــل ال ـ ّطــوائــف) والبنية
ال ـطــائ ـفـ ّـيــة ل ـح ــزب ال ـل ــه خــف ـفــا م ــن إمـكــانـ ّـيــة
الفعل :لم يكن باستطاعة الحزب أن يمضي
فـ ــي م ـع ــاق ـب ــة الـ ـعـ ـم ــاء مـ ــن دون اس ـت ـث ــارة
ع ـص ـبـ ّـيــات طــائ ـفـ ّـيــة غ ـيــر دف ـي ـن ــة .ل ـكــن كــان
على الحزب أن يوكل أمر املعاقبة الشديدة
والقاسية إلى الدولة نفسها وذلك من أجل
ّ
تسول نفسه خدمة االحـتــال .هذا
ردع َمــن
ّ
التراخي سهل مــن عقيدة اليمني والوسط
وبعض اليسار في تخفيف العداء إلسرائيل
ّ
ّ
اللبنانية.
السياسية
في الثقافة
ّ
وق ــد نـجــح ّ
مطبعو لـبـنــان (وح ـتــى مطبعو
فلسطني  )8في تمرير التطبيع واملجاهرة
ّ
ّ
«حرية العبير»،
بالصهيونية تحت عنوان
ّ
وهذه ميزة فريدة لحرية التعبير ال تجدها
فـ ــي أي دولـ ـ ــة مـ ــن الـ ـ ـ ــدول ال ــدي ـم ــوق ــراط ـ ّـي ــة
ف ــي ال ـع ــال ــم (خ ـص ـ ّـوص ــا ت ـلــك الـ ـ ــدول  -مثل
أمـيــركــا -الـتــي يتمثل بـهــا ُمـطـ ّـبـعــو بــادنــا،
ّ
ُ
حيث تفرض عقوبات بالسجن على ُمشغل
الـ«كيبل» الذي يحمل محطة «املنار» ،وعلى
ّ
يتبرع ملستشفى تديره «حماس» ،وفي
َمن
املــاضــي عـلــى ال ــذي يـشــارك فــي حفلة دبكة
ّ
الشعبية لتحرير فلسطني
أقامتها الجبهة
ّ
تعن
ـم
ـ
ل
التعبير
ـة
ـ
ـري
ـ
ح
ـات).
فــي الـثـمــانـيـنـيـ
ِ
إال ف ــي ب ــادن ــا ح ـ ّ
ـري ــة الـتـســاهــل والـتـعــامــل
ّ
العدو.
والتحالف مع
َ
أسهم رفيق الحريري والنظام السوري
وقد
وحـ ـلـ ـف ــاؤه ف ــي ل ـب ـن ــان ،ف ــي ت ـم ـي ـيــع ال ـع ــداء
إلس ــرائ ـي ــل ع ـنــدمــا ت ـ ّـم ف ــرض إي ـل ــي حبيقة
(اإلســرائـيـلـ ّـي الصنع والـتــركـيــب واإلع ــداد)
ّ
ّ
اللبنانية مــن دون
السياسية
على الحياة
س ــؤال أو ش ــرح .ك ــان حبيقة وثـيــق الصلة
بــال ـج ـمـ ّـيــل (وق ـ ـ ــال ب ـش ـيــر ال ـج ـم ـ ّـي ــل عـنــدمــا
تـعـ ّـرض حبيقة للخطف مــن قبل مخابرات
الجيش في عام  1978إن «حبيقة هو أنا»)،
وال ـن ـظــام ال ـس ــوري لـغــايــاتــه أع ــاد االعـتـبــار
ل ــه وف ــرض ــه ع ـلــى ق ــوائ ــم وع ـل ــى ح ـكــومــات،
ولم يعترض حزب الله على ذلــك .إن أعادة
تأهيل إيلي حبيقة في حياته ّ
سهلت إعادة
ّ
الجميل في قبره.
تأهيل بشير
ّ
ّ
وردود الفعل أذنت بخلفيات إقليمية للجهد
ف ــي تـغـيـيــر الـثـقــافــة الـسـيــاسـ ّـيــة ف ــي لـبـنــان.
عندما يدلي عبدالرحمن الراشد بدلوه في
ّ
ّ
ّ
محلية فإنك تعلم أنه أعطى
لبنانية
قضية
ّ
كلمة السر ـ كالعادة ـ كي ينقاد وراءه فريق
ّ
ّ
اللبنانيني والعرب الذين
جـ ّـرار من الكتاب
يـنـتـظــرون عــامــات الـســاعــة الـسـيــاسـ ّـيــة من
الـنــاطــق بــاســم الـفــريــق ال ـس ـعــودي الـحــاكــم.
لـكــن كـمــا أن الـنـطــق لـفـ َـت ف ــإن الـصـمــت َ
لفت
أيـضــا .الــوســط اإلعــامــي اللبناني كــان إما

التراخي مع
سهل
العمالء ّ
من تخفيف
العداء إلسرائيل
في الثقافة
السياسية
ّ
اللبنانية
ّ
يجهد جبران
باسيل كي
يصبح زعيمًا
مسيحيًا وكي
ّ
يرث عون وهو
حي
ّ

م ـنــاص ـرًا ب ـق ـ ّـوة أو صــام ـتــا .ال ــذي ــن ي ـعـ ّـدون
ّ
التقدمي صمتوا ـ
أنفسهم في صف الفريق
ّ
أكثريتهم ـ هم أيضًا ،ال بل طلع بعضهم
في
ّ
بتخريجات متنوعة عن سبب قبول القرار،
ُ
ّ
الجميل قد انتخب (راجــع أعــاه).
منها أن
وهـ ـن ــاك ال ــذي ــن دأب ـ ـ ــوا ع ـل ــى م ـ ـ ّـر ال ـس ـن ــوات
املــاضـيــة ـ ـ فــي اإلع ــام اللبناني وفــي داخــل
وخ ـ ــارج  14آذار ـ ـ ـ ع ـلــى ال ـت ــروي ــج لـلـحــركــة
ّ
الوطنية واملبالغة في رصيدها ومقاومتها
ألسـبــاب خبيثة واضـحــة أي فقط مــن أجل
املزايدة على حزب الله ومعارضة مقاومته.
ه ــؤالء صمتوا هــم أيـضــا مــع أن قتل بشير
ّ
الجميل كان ّ
همًا مشتركا ألحزاب وفصائل
ّ
ف ــي ال ـحــركــة الــوط ـنــيــة .ك ــان ه ـنــاك تـســابــق
ّ
الوطنية (كما اعترف
بني عناصر الحركة
ج ــورج ح ــاوي فــي بــرنــامــج تـلـفــزيــونــي) من
ّ
الجميل لقتله قبل
أجل الوصول إلى بشير
االجتياح اإلسرائيلي وبعده .ولم يكن األمر
ّ
محلية
بــذلــك «إق ـل ـي ـمـ ّـيــا» :كــانــت األسـ ـب ــاب
َ
ّ
صمت كــل الــذيــن كــانــوا يــروجــون
ووطـنـ ّـيــة.
ّ
ملقاومة الحركة الوطنية ـ فقط بعد اغتيال
ال ـح ــري ــري ـ ـ ـ وذل ـ ــك ل ـيــس م ــن أجـ ــل إن ـعــاش
برنامجها بــل مــن أج ــل الـتــرويــج لبرنامج
تمامًا لها.
مضاد ّ ْ
ولــم يـعــلــق ه ــؤالء عـلــى هـمــروجــة االحـتـفــال
بـبـشـيــر ال ـج ـمـ ّـيــل .وبـعـضـهــم (م ـثــل إل ـيــاس
خ ــوري فــي «ال ـق ــدس ال ـعــربــي») س ــاوى بني
فعلة مقاومة حبيب الشرتوني ونبيل العلم
وب ــن جــرائــم ح ــرب بشير الـجـمـ ّـيــل .ويطلع
امل ـس ــامل ــون الـ ـج ــدد ب ـن ـظـ ّ
ـريــة ن ـبــذ االغ ـت ـيــال
السياسي كأنه كانت هناك حركة مقاومة
ل ــم ت ـع ـت ـمــد ف ــي م ـس ـيــرت ـهــا ع ـل ــى االغ ـت ـي ــال
السياسي ،وكأن نفس هؤالء استنكروا في
الـسـنــوات املــاضـيــة اغـتـيــال ق ــادة للمقاومة
مــن قبل الـعـ ّ
ـدو اإلســرائـيـلــيّ .ثــم هــل يرفض
ً
هؤالء ،مثال ،باملبدأ اغتيال بشار األسد؟
ّ
الجميل وسامي
إن مشهد اصطفاف نديم
الـجـمـ ّـيــل وج ـبــران بــاسـيــل وصحبهم تحت
أنـغــام أغــانــي «ال ـق ـ ّـوات» كــان يمكن أن يثير
الفزع أو القلق في مرحلة غابرة .في مرحلة
غــابــرة ،ك ــان فــريــق مــواجـهــة الصهاينة في
لبنان يقوده أمثال وليد جنبالط وتوفيق
سـ ـلـ ـط ــان وجـ ـ ـ ـ ــورج ح ـ ـ ـ ــاوي وإن ـ ـ ـعـ ـ ــام رع ــد
ومحسن ابراهيم وميلشياتهم .أما الفريق
ُ
املواجه للصهاينة في لبنان اليوم ،فيكفي
ُ
أن تــذكــر اس ــم واح ــد مـنـهــم فـقــط ك ــي ت ــدرك
حـجــم املـهــزلــة الـتــي لحقت ب ــدورة الـتــاريــخ
هذه ّ
املرة.
إن ق ــدرة الـنـظــام الـعــونــي على إحـيــاء ذكــرى
ّ
الجميل وتزييف دوره قبل االنتخابات
بشير

لبنان الكبيرّ ...أما بعد
جعفر المهاجر
()1
ٌ
ظريف هذا ّ
السجال املكتوم على «لبنان الكبير»
بـعــدمــا ص ــار عـظــامــا رمـيـمــا تـ ــذروه ال ـ ّـري ــاح .ال
لسبب إال بمناسبة مرور مئة عام على والدته.
مع أن االحتفال بعيد امليالد ال معنى له بعد موت
ُ
ـوف عليه
الــولـيــد ،خصوصًا إن يكن غير مــأسـ ٍ
ّ
ّ
قيصرية،
بعملية
حتى ألهله ،الذين استولدوه
ّ
ُ
وأكثر من ذلك أننا قد اتفقنا جميعًا ،والحمدلله،
مشروع
بملء إرادتـنــا ،وبـصـ َْـرف النظر عن أي
ٍ
َ
الحدود أو ّخارجها ،على
ٍ
ماض أو ّحاضر ّ ،داخل ّ ُ
ّ
نهائيًا
العربي املستقل وطنًا
لبنان السيد الحر
لجميع أبنائه.
ُ
ٌ
وظريف ّ
َ
لبنان
جدًا وصف األستاذ جهاد الزين
ّ
بإنه «اختراع» .هذا أشبه بأن تصف أحدَ
الكبير
ِ
ّ
أبـنــاء آدم بــأنــه «ابــن ح ـُـرام» .يعني ،انسياقًا مع
خترع مجهول .على ّأن
جهاد« ،اختراعًا» مل
ٍ
لغة ُ
ذلك الظرف ليس غريبًا على حفيد الشيخ علي
الــزيــن ،شيخ ورائ ــد مـ ّ
ـؤرخـ ّـي جبل عــامــل .وهو
الذي ّ
تربينا على قلمه وتعلمنا منه كيف تكون
باحثًا صلبًا وظريفًا في اآلن نفسه.
َ
املـ ّ
ـؤرخ الدكتور عصام خليفة ،الــذي دخــل عالم

الـبـحــث سـنــة  1970بــرســالـ ٍـة عـلــى «جـبــل عامل
ّ
الشهابية» ،حاول تبرئة «لبنان الكبير»
واإلمارة
م ــن ص ـف ــة امل ـ ـشـ ــروع االسـ ـتـ ـعـ ـم ــاري األج ـن ـبــي
ُ
امل ـف ــروض فــرضــا عـلــى قـسـ ٍـم مــن شـعـبــه .وذلــك
ً ّ
ّ
طوعي (!) .وثانيًا
توافق
بالقول أوال إنه نتيجة
ٍ
بأنه ُ
أبعد ّ
زمنيًا بكثير من االستعمار الفرنسي
ُ ّ
املغلف باالنتداب .بالقول ضمنًا ،أي من دون أن
ُيـصـ ّـرح ،بأنه يرجع إلــى الفترة التي حكم فيها
األمير فخر الدين املعني الثاني ( 1535ـ ـ .)1572
وأن ــا أخـشــى أن يـكــون قــد أغـمــض األم ــر ،حيث
اكتفى بإيراد الحقبة التي حكم فيها املعني من
املعني ّ
ّ
السيئ .وعلى
دون اسمه ،هربًا من صيت
ّ
ّ
كل حــال ،فإنني أراه قد أوقــع املسألة في حفر ٍة
أعمق من تلك التي احتفرها له األستاذ الزين.
ُ
ُ
ون ـنـ ّـزه ُهـ ّ
ـويــة وطننا
مــن الـ ّـسـهــل ج ـ ّـدًا أن ن ـبـ ّـرئ
فــي الـتــاريــخ ،بالقول إن هــذا األمـيــر قــد قتل من
ّ
اللبنانيني أكثر ّ
إنسان آخر في كل
مما قتل ُّأي
ٍ
ّ
التاريخ الذي نعرفه .ولكنني ،أنا ابن بعلبكّ ،
لدي
ٌ
ثأر خاص عند هذا الطاغية .وهو الذي ّدمر بلدي
ّ ّ
تدميرًا ،وجعل عاليه سافله ،وهجر الناجني من
أه ـلــه ،وأت ـلــف زروعـ ــه ،وقـطــع أش ـج ــاره ،وانتهب
وساق قطعانه .بحيث أن بعلبك بقيت
حواصلهً ،
السكان ُ
من ُ
خالية أو تكاد من ُّ
قرن من
هاء
ز
بعد
ٍ

ّ
الس ّك ّ
الــزمــان .وبحيث أن تركيبته ُّ
الحالية،
انية
ـرات ُمتمادية إلــى البلد الخراب،
هي نتيجة ُ هـجـ ٍ
ّ
قادمة من قرى هضاب السلسلة الشرقية ،من
الـ ُـجـ ّـبــة وعـ ّـســال ال ــورد ،حتى ســرعــن والخريبة
ُ
ُوطفيل والنبي سباط ،إلى قرى غيرها درست.
ّ
وأخ ـ ــرى قــادمــة مــن ك ـس ــروان وجـبـيــل وعــكــار.
ّ
ُوحـتــى الـيــوم مــا ت ــزال أكـثــر أســر املدينة تتذكر
إلى هاتيك ُ البلدان والبقاع.
أصولها ُ
مــن هــذه األس ــرات أســرتـنــا .هــاجــرت (بــاألحــرى
ُ
بلد من بلدان جبل عامل .ثم
ه ّجرت) إلى غير ٍ
ّ
عــاد ُجــدنــا بعد زهــاء ُقرنني إلــى بعلبك .ومنها
أيضًا أسرة صديقنا األستاذ جهاد ،املقسومة
اليوم بني جبل عامل وبعلبك .وأصــل القسمني
األقـ ــرب م ــن قــريــة إي ـع ــات املـ ـج ــاورة ،وقـبـلــه من
ّ
بعلبك .أي أنها عانت الهجرة في تاريخها ثالث
ّ
مرات :من بعلبك باتجاه جبل عامل وإيعات .ثم
من هذه إلى بعلبك .وهي آخر هجر ٍة بارزة إليها
ُ
ُ ّ
السكاني الفعلي للمدينة .ولقد
باتجاه املـكـُ ّـون
ً
ّ
علي أستاذنا الشيخ علي الزين مـ ّـرةّ ،
تمنى َّ
جد
ُ
ُ
للتعارف
األستاذ جهاد ،أن أصطحبه إلى بعلبك
ّ
الصحي
مع بعض أقاربه األبعدين .ولكن وضعه
ّ
الدقيق حــال دون ما تمناه .واألمثلة على مآثر
ّ
فخر الدين من هذا الباب كثيرة ،إلى درجة أنك
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ّ
ّ
السردية
النيابية لم يكن لينجح لو لم تسد
ّ
ّ
ّ
االنعزالية عن الحرب األهلية .وهذه السردية
لم ْ
ّ
السردية
تسد إال ألن  14آذار اعتنقت هذه
ب ـعــد  ،2005وألن ق ـ ــادة ال ـح ــرك ــة الــوط ـنـ ّ ّـيــة
ّ
إرثها ونبذوه وعبروا إلى ضفة
تنص
لوا من َ
ّ
ّ
الوهابية .لم يبق واحد من هؤالء القادة إال
ّ
ّ
وتنصل من مقاومة
وذم الحركة وبرامجها
ّ
العدو ،أو هو استعملها شعارًا فقط بغاية
إحراج ومحاربة حزب الله .ومن أجل تزوير
ّ
ّ
الجميل يبتدع البعض ّ
خيالية
قصة
تاريخ
ّ
عن صراع بني الجميل وإسرائيل مع أن نص
ّ
اإلسرائيليني منشور في كتاب
لقاءاته مع
جــورج فريحة (وكــان مرافقًا لبشير في تلك
ُ
اللقاءات) .يستطيع الذين لم يقرأوا ما كتب
ّ
ّ
األجنبية املتحللة
عن تلك الحقبة في املراجع
ّ
ّ
يتخيلوا تاريخًا
االنعزاليني أن
من سطوة
آخر لبشير .وأسطورة بشير التي ال عالقة
لها بالوقائع وبتاريخ الرجل الدموي باتت
ذات سحر طائفي – ديني  -أسطوري .والذي
يصدق أن مقام ّ
ّ
ّ
القديس
يصدقها هو الــذي
شربل يشفي (بعض) مرضى السرطان (كما
َ
«التيار» قبل ّأيام) أو أن ّ
ّ
«سيدة
عنون موقع
ّ
حريصا» اسـتــدارت ذات يــوم لتحيي كميل
ّ
(الطائفية).
شمعون على مواقفه

املراجع:

[ ٢١ ]1ت ـ ّـم ــوز « .١٩٨٢كــري ـس ـت ـشــن ســايـنــس
مونتر».
[ ]2صحيفة «نيويورك تايمز» ٦ ،آذار .١٩٨٤
ّ
«ديبلوماسية
[ ]3راج ــع كـتــاب كــرســن شــولـتــز،
ّ
السرية في لبنان» ،ص.١٥٥.
إسرائيل
ّ
ّ
[ ]4مـ ّ
ـؤسـســة بـشـيــر الـجـمــيــل« ،بـشـيــر الـجـمــيــل:
ّ
الرئاسيات» ،ص.١٨٦.
[ ]5املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
ّ
[ ]6جورج فريحة« ،مع بشير :ذكريات ومذكرات»،
ص.١٠٥.
[ ]7املرجع نفسه ،ص.٢٥١.
ّ
[ ]8م ــن م ـفــارقــات الـتـطـبـيــع أن ه ـنــاك كــتــابــا في
فلسطني احـتـ ّـجــوا عـلــى مـنــع فيلم مـهــن للشعب
الفلسطيني في رام الله بذريعة الدفاع عن ّ
حرية
التعبير ،وهم يعيشون تحت االحتالل اإلسرائيلي
وتـحــت سلطة أوس ـلــو الــردي ـفــة لــاح ـتــال ،والـتــي
ترصد مــداوالت وتعليقات «فايسبوك» كي تمنع
من يجرؤ على نقد محمود ّ
عباس.
(األسبوع املقبل :الحلقة الثانية
من كتاب إليوت أبرامز)
(املراجع منشورة على املوقع)
* كاتب عربي
(موقعه على اإلنترنت:
)angryarab.blogspot.com

ً
ُ
ُ
تجد حتى اليوم عشرات األسرات مقسومة بني
بعلبك وجبل عامل.
واليوم يأتي َمن ينسب الفضل في فكرة لبنان
ً
ّ
ُ
يطرح علينا سؤاال:
إلى ذلك السفاك .األمر الذي
أي لبنان هو ذلك الذي ّأسس له أو أوحى به؟
()2

ّ
مــا يـتـجــاهـلــه الـجـمـيــع مــع أن ــه م ـع ــروف ،أن ّأول من
ّ
وطن
طــرح في ســوق النخاسة الــدولــي فكرة إنشاء
ٍ
ُ ّ
ّ
ملسيحيي الـشــرق ،في الهضاب املطلة على ساحل
ّ
ّ
السياسي
البحر ،املعروفة تاريخيًا باسم لبنان ،هو
ّ
النمساوي ّالداهية األمير كليمنس مترنيش /مترنيخ
فلسطني.
وطن لليهود في
( 1773ـ ـ  ،)1859بموازاة ٍ
ُّ
العبرة التي نستفيدها من قــراءة التاريخ ،أن الطغاة
ِ
ـى تفصيل
ـ
ـ
ل
إ
ـدون
ـ
م
ـ
ع
ـ
ي
إذ
ـات.
ـ
ي
ـدا
ـ
ب
ـ
ـ
ل
ا
ـون
ـ
ك
ـ
ل
ـ
م
ـ
ي
ـد
قـ
ً
ّ
ّ
باملقص .يقطعون شريحة إلى سلة
الشعوب
مصائر
ُ
ُ
املهمالت .ويضعون أخــرى حيث تقتضي الهندسة
ّ
َ
الجديدة .ولكن الشعوب هي من يملك النهايات.
َمن ذا الذي كان يخطر له ببال ،أن املشروع اللبناني
حسب مترنيخ سيؤول أمــره ،بعد زهــاء قرنني من
ُ
ال ــزم ــان ،إل ــى أن ي ـكــون امل ـنــاجــز الــرئـيــس للمشروع
ً
ّ
اليهودي ،بدال من أن ُيكمله وظيفيًا حسب مترنيخ
أيضًا.
ّ
للتاريخ ٌّ
ستقره .والكلمة األخيرة فيه
رب يقوده إلى ُم
للعبادّ .
ولكن أكثر الناس اليعلمون.
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معتقالت البحرين:

مقابر األحياء

من بين مجمل مظاهر القمع
في البحرين ،تبرز قضية
المعتقلين في سجون السلطة
كمظهر يتجاوز في فجاجته
كل ما عداه 4000 .معتقل،
بينهم  12امرأة ،يقبعون خلف
قضبان زنازين األمن الوطني،
حيث يتعرضون لصنوف شتى
الحاطة
من التعذيب والمعاملة ّ
بالكرامة اإلنسانية ،تبدأ بالصفع
واللكم وال تنتهي باإلخفاء
فاقم تأثيراتها
القسري .أساليب ُت ِ
األوضاع المزرية التي يعيشها
المعتقلون ،والتي تخالف الحد
األدنى من معايير معاملة
السجناء .إذ ُيحرم األخيرون من
حقهم في الرعاية الطبية
زج بهم في
وي ّ
ومواصلة التعلمُ ،
ما ُتسمى «مؤسسات إصالحية»
تفتقر إلى أبسط الشروط
مهدت
الصحية .هذا الواقع ّ
السلطات البحرينية لتكريسه عبر
جملة تعديالت أدخلتها ،تباعًا،
على القوانين والتشريعات،
بما يتيح لها إلقاء العدد األكبر
من مواطنيها في «حظائرها»،
حتى غدت البحرين ،على قلة
عدد سكانها ،األولى عربيًا في
عدد السجناء ،وحتى ضاقت
معتقالتها بمن فيها ،وباتت
تحوي أكثر بكثير من طاقتها
االستيعابية .ذلك أن التعديالت
المذكورة حملت من قلة المعايير
كمًا
والمحددات و«الفضفضة» ّ
يسمح ،لعظمته ،للسلطات ،بالزج
بأطفال في سجونها ،أو حبس
مواطنين لمجرد مطالبتهم
بحقوق سياسية ومدنية.
إزاء ذلك ،ال يبدو أن األمم المتحدة
والمنظمات الدولية قادرة على
أكثر من اإلدانة والمناشدة وإصدار
التوصيات ،فيما يغيب الضغط
السياسي الحقيقي من الدول
الغربية على سلطات المنامة.
يشجع األخيرة على
غياب ّ
المضي في «تطنيش» الدعوات
األممية ،ومواصلة سياساتها
القمعية بـ«أريحية» ،دونما إزعاج
المقر َرين األمميين اللذين ال
من
ّ
تزال البحرين تمنع زيارتهما ،ومن
ممثلي المفوضية السامية
الذين طالبتهم ،منذ فترة وجيزة،
بتأجيل زيارتهم التي كانت مقررة
للمنامة

هكذا يكون الموت
حسن قمبر
ُيــوحــى إل ـيــه ب ــأن تـعــذيـبــه مستمر
إلــى مــا ال نهاية حتى يفقد األمــل
فـ ــي الـ ـ ـخ ـ ــاص .يـ ـف ـ َ
ـاج ــأ ب ــوس ــائ ــل
تعذيب ال يعرفها حتى يصاب بما
يسمى «قلق التوقع»؛ توقع ما هو
أكثر إيالمًا وبشاعة في كل لحظة
يتلذذ فيها الجالد برائحة الدماء
املنبعثة من جسد ضحيته .ليس
املـشـهــد مــن ال ــرواي ــات أو دراس ــات
عـ ـلـ ـم ــاء الـ ـنـ ـف ــس أو «تـ ـنـ ـظـ ـي ــرات»
خ ـ ـ ـبـ ـ ــراء الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــذي ـ ــب ،بـ ـ ــل هـ ـ ــو م ــا
ي ـم ــارس ــه ،واقـ ـع ــا ،ع ـنــاصــر ج ـهــاز
األمــن الوطني في البحرين داخل
السجون بحق أكثر من أربعة آالف
معتقل ،بينهم نساء وأطفال.
وفـ ــق آخـ ــر نـ ـ ــداء وج ـه ـت ــه جـمـعـيــة
«ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوف ـ ـ ـ ـ ـ ــاق» امل ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــارضـ ـ ـ ــة حـ ـ ــول
املعتقلني ،فإن األخيرين ُيحرمون
مــن الــرعــايــة ال ــازم ــة ،وخـصــوصــا
م ـ ـ ـن ـ ـ ـهـ ـ ــم أصـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ــاب األمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراض
املـسـتـعـصـيــة وامل ــزم ـن ــة .ك ـمــا أنـهــم
ي ـع ـي ـش ــون فـ ــي ب ـي ـئ ــة غ ـي ــر آدم ـي ــة
تخالف القواعد النموذجية الدنيا
ملـعــامـلــة ال ـس ـج ـنــاء امل ــوزع ــن على
نحو  22مــركـزًا للتعذيب ،أبــرزهــا
سجنا «جــو املــركــزي» و«الـحــوض
الجاف».
ووف ـ ـقـ ــا لـ ــدراسـ ــة م ــوس ـع ــة أع ــده ــا
«م ـ ـ ـن ـ ـ ـتـ ـ ــدى ال ـ ـب ـ ـح ـ ــري ـ ــن لـ ـحـ ـق ــوق
اإلنـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ــان» و«م ـ ـ ـن ـ ـ ـظ ـ ـ ـمـ ـ ــة سـ ـ ــام
للديموقراطية وحقوق اإلنسان»،
ّ
فإنه ال يتوافر للسجناء إال طبيب
واح ــد لـلـنــوبــة ال ــواح ــدة ،وه ــذا ما
يحمل الـطـبـيــب ،نتيجة للضغط،
عـلــى ال ـتــراخــي واالك ـت ـفــاء بوصف
ً
املسكنات بدال من إجراء الفحوص
ّ
يسوف في تحويل
الطبية .وفيما
بعض املعتقلني إلــى املستشفيات
والـ ـ ـعـ ـ ـيـ ـ ــادات ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة ،ي ـم ـنــع
آخ ــري ــن م ــن ال ـت ـحــويــل ،بـفـعــل عــدم
ال ـ ـتـ ــزام إدارة ال ـس ـج ــن بــاملــواع ـيــد
املمنوحة لهم.
أكثر من ذلك ،ينام السجناء وسط
الحشرات والبعوض والصراصير
الـتــي تنتشر بكثافة داخ ــل أروق ــة
م ـع ـت ـقــات ـهــم ،ع ـل ـمــا بـ ــأن األخ ـي ــرة
ت ـ ـحـ ــوي ن ـ ـ ـ ــزالء أك ـ ـبـ ــر ب ـك ـث ـي ــر مــن
ط ــاق ـت ـه ــا االس ـت ـي ـع ــاب ـي ــة .وي ـش ـكــو
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املـ ـعـ ـتـ ـقـ ـل ــون ،أي ـ ـضـ ــا ،مـ ــن ان ـت ـه ــاك
خصوصيتهم املتمثلة في حضور
رج ـ ــال األم ـ ــن ل ـق ــاء ات ـه ــم بــأهـلـيـهــم
أو ب ـم ـحــام ـي ـهــم .ك ـمــا ي ـش ـكــون من
مماطلة إدارات السجون في توفير
فرص مواصلة تعلمهم.
وي ـ ـت ـ ـعـ ــرض الـ ـسـ ـجـ ـن ــاء خـ ـل ــف مــا
تـ ـ ـ ـ َ
ـوصـ ـ ـ ــف بـ ـ ــأن ـ ـ ـهـ ـ ــا «مـ ـ ــؤس ـ ـ ـسـ ـ ــات
إص ـ ــاحـ ـ ـي ـ ــة» ل ـ ـ ـ  21أس ـ ـلـ ــوبـ ــا مــن
أساليب التعذيب وسوء املعاملة،
مـ ــن ب ـي ـن ـهــا ال ـص ـع ــق ال ـك ـه ــرب ــائ ــي
والتهديد باالعتداء الجنسي على
املعتقل أو ذويه والشتم والسباب
الطائفي.
وك ــان آخ ــر ضـحـيــة لـتـلــك املـعــامـلــة

ال ـط ـفــل م ـه ــدي ُ أح ـم ــد م ـف ـتــاح (16
عـ ــامـ ــا) ،الـ ـ ــذي أجـ ــريـ ــت ل ــه عـمـلـيــة
اس ـ ـت ـ ـئ ـ ـصـ ــال جـ ـ ـ ــزء مـ ـ ــن أعـ ـض ــائ ــه

آخر ضحايا
التعذيب طفل
استؤصل جزء من
ِ
أعضائه التناسلية

التناسلية ،بعد تعرضه للتعذيب
الشديد على أيدي معت ِقليه ،الذين
داهموا منزله صبيحة  10تشرين
األول /أك ـتــوبــر ال ـج ــاري فــي بـلــدة
الـ ـ ـ ــدراز غ ـ ــرب ال ـع ــاص ـم ــة امل ـن ــام ــة،
واقتادوه إلى السجن.
رئـيــس «مـنـتــدى البحرين لحقوق
اإلن ـ ـسـ ــان» ،ب ــاق ــر درويـ ـ ــش ،يــؤكــد،
فـ ــي حـ ــديـ ــث إلـ ـ ــى «األخ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــار» ،أن
«الـ ـسـ ـج ــون ال ـب ـح ــري ـن ـي ــة ت ـحــولــت
إلى بيئة خصبة للتعذيب» ،الفتًا
إل ــى أن «ن ـس ـبــة ح ـم ــات االع ـت ـقــال
ال ـت ـع ـس ـفــي ض ــد امل ــواط ـن ــن بـلـغــت
 %80م ـ ــن م ـخ ـت ـل ــف املـ ـح ــافـ ـظ ــات
وال ـط ـب ـقــات االجـتـمــاعـيــة والـفـئــات

ينكل بنائب برلماني منتخب
حفيد رئيس الوزراء ّ
جواد فيروز*
ع ـن ــدم ــا ت ـق ــدم ــت بـ ـ ـ ـ ــأوراق تــرش ـحــي
ألول انـ ـتـ ـخ ــاب ــات ت ـش ـه ــده ــا ال ـب ــاد
ف ــي ع ــام  ،2002ب ـعــد تـعـلـيــق الـعـمــل
بالدستور ألكثر من  20عامًا ،لم أكن
أتوقع أن عشر سنني ستكون كافية
لتنقلب الـسـلـطــة فــي الـبـحــريــن على
املواطنني مـجــددًا ،وأتـحــول مع آالف
من املواطنني وقادة املعارضة وعدد
كبير مــن األط ـبــاء واملعلمني ورجــال
أعـمــال وأص ـحــاب مهن مختلفة إلى
س ـج ـنــاء س ـيــاس ـيــن! يـمـكــن لـلـخـيــال
أن يسرح بك بعيدًا في رســم صورة
ل ـب ـلــد شـ ــرق أوسـ ـط ــي ي ـ ّـدع ــي تـقــدمــه
في مسارات الديموقراطية وانتهاج
مبدأ التسامح ،غير أنه لن يصل بك
إلى أن يتحول نائب برملاني وبلدي
لعشر سنوات متتالية إلى
منتخب
ّ
ض ـح ـيــة ي ـت ـفــنــن ف ــي ت ـعــذي ـبــه صبي

٠

ع ـشــري ـنــي ه ــو ح ـف ـيــد رئ ـي ــس وزراء
الـ ـبـ ـح ــري ــن ،خ ـل ـي ـف ــة بـ ــن سـ ـلـ ـم ــان آل
خ ـل ـي ـف ــة ...ول ـك ــن هـ ــذا ه ــو م ــا حصل
بالتحديد!
فــي مــايــو /أي ــار  ،2011داخ ــل جهاز
األمـ ــن الــوط ـنــي إبـ ــان اع ـت ـقــالــي ،كــان
ّ
الـضــابــط امل ـســؤول يــذكــرنــي بمذكرة
االحـتـجــاج الـبــرملــانـيــة الـتــي رفعتها
إل ــى وزي ــر الــداخـلـيــة فــي ع ــام ،2007
واعتصامي أمام مبناه لطلب اإلفراج
عن فريق جمعية «الوفاق» اإلعالمي
بعد تعرض أف ــراده للتعذيب .يقول
لــي الـضــابــط متهكمًا :لـقــد أصبحت
اآلن ب ــن أيــدي ـنــا داخـ ــل امل ـب ـن ــى ...إن
كنت تسأل مــاذا نـمــارس؟ فستشهد
ب ـن ـف ـس ــك وع ـ ـل ـ ــى جـ ـ ـس ـ ــدك إج ـ ــاب ـ ــات
أسئلتك.
رغـ ــم َتـمـتـعــي بــال ـح ـصــانــة الـنـيــابـيــة
م ـن ـتــخ ـبــا م ــن ق ـب ــل  15أل ـ ــف ن ــاخ ــب،
اعـتـقـلــت دون إذن قـضــائــي عـلــى يد

ثــاثــة مـلـثـمــن اق ـت ــادون ــي معصوب
ال ـ ـع ـ ـي ـ ـنـ ــن لـ ـلـ ـتـ ـحـ ـقـ ـي ــق ف ـ ـ ــي جـ ـه ــاز
امل ـ ـخـ ــابـ ــرات ال ـع ـس ـك ــري ــة فـ ــي مـبـنــى
ال ـق ـي ــادة ال ـعــامــة ال ـكــائــن ف ــي منطقة
الـ ـ ــرفـ ـ ــاع .فـ ــي ث ــان ــي أي ـ ـ ــام االعـ ـتـ ـق ــال
والـ ـتـ ـحـ ـقـ ـي ــق ،أودعـ ـ ـ ـ ــت ف ـ ــي زنـ ــزانـ ــة
انفرادية ،حيث ُمنعت من الجلوس،
ُ
وطـلــب مني إلـصــاق وجهي بصورة
م ـل ــك الـ ـبـ ـح ــري ــن ،ح ـم ــد بـ ــن ع ـي ـســى،
ّ
امل ـعــل ـقــة داخـ ــل ال ــزن ــزان ــة ،وتقبيلها
بشكل مستمر ومل ــدة طــويـلــة .مجرد
التعب والـتــوقــف عــن ذلــك كــان كافيًا
للتعرض للضرب والتنكيل على يد
حارس الزنزانة.
الحقًا ،جيء بكلب شرس لالنقضاض
عـ ـ ـل ـ ـ ّـي .وملـ ـ ـ ــدة نـ ـص ــف س ـ ــاع ـ ــة ،ك ـنــت
عــرضــة لنباحه وم ـحــاوالت هجومه
واقـفــا معصوب العينني فــي زنــزانــة
ال ي ــزي ــد طــول ـهــا ع ـلــى م ـتــر ونـصــف
مـتــر ،وعــرضـهــا ال يــزيــد عـلــى نصف

متر .بعدها مباشرة ،سمعت صراخ
سـ ـج ــن ي ـع ـل ــو م ـ ــن املـ ـ ـم ـ ــر ،أص ـ ـ ــوات
الضرب املكتومة على جسده أشعلت
القشعريرة في جسدي ،بينما يخفت
صــوتــه مــع اس ـت ـمــرار ال ـض ــرب ،حتى
هدأ تمامًا .كان على حــارس السجن
أن يبلغني الــرســالــة :قتلناه ...وهــذا
سيكون ّمصيرك إن لم تتعاون معنا.
ُ
ك ـنــت أ َم ــن ــي نـفـســي بــأن ـنــي أت ـعــرض
ل ــإيـ ـه ــام بـ ـغ ــرض الـ ـت ــرهـ ـي ــب ،حـيــث
تكرار هذه العملية طيلة يوم
استمر ُ
بــأكـمـلــه ،نـقـلــت بـعــدهــا مـبــاشــرة إلــى
جهاز األمن الوطني.
ل ــم أش ـع ــر طـيـلــة ف ـت ــرة تـعــذيـبــي بــأن
ال ـجــاديــن يـسـعــون إل ــى استنطاقي
بمعلومة معينة ،كان الهدف املجرد
هــو إذاللـ ـ ــي ...كـنــت مـحـظــوظــا ألنني
لم أتعرض ملا ُتعرض له زمالئي في
السجن ،الذين أجـبــروا على البصق
ف ــي ف ــم زمــائ ـهــم ،أو تـقـلـيــد أص ــوات
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٢٠١٧
تصميم :سنان عيسى
الـعـمــريــة ،إال أن غالبية املعتقلني
ينتمون إلى فئة الشباب».
ويـ ـ ـ ـ ـ ــرى درويـ ـ ـ ـ ـ ـ ــش أن «انـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــاك
ال ـ ـحـ ــق ف ـ ــي الـ ـتـ ـعـ ـل ــم ل ـل ـم ـع ـت ـق ـلــن
الـسـيــاسـيــن أو لـلـطــاب املنتمني
إلى الغالبية السياسية يستهدف
ه ــويـ ـتـ ـه ــم الـ ـث ـ ـق ــافـ ـي ــة ،وسـ ـيـ ـت ــرك
آث ـ ـ ـ ـ ـ ــارًا بـ ــال ـ ـغـ ــة ال ـ ـ ـخ ـ ـ ـطـ ـ ــورة ع ـل ــى
مـسـتـقـبـلـهــم ال ـت ـع ـل ـم ــي» ،مـضـيـفــا
أن «االس ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــرار ف ـ ـ ــي ان ـ ـت ـ ـهـ ــاك
أب ـ ـس ـ ــط ال ـ ـ ـقـ ـ ــواعـ ـ ــد الـ ـنـ ـم ــوذجـ ـي ــة
الــدنـيــا ملعاملة الـسـجـنــاء ،كالحق
فـ ــي ال ـ ـعـ ــاج وال ـ ـ ـغـ ـ ــذاء املـ ـن ــاس ــب،
وتـعــريـضـهــم لـلـتـعــذيــب واملـعــامـلــة
ّ
ال ـ ـحـ ــاطـ ــة ب ــالـ ـك ــرام ــة اإلنـ ـس ــانـ ـي ــة،

الـ ـحـ ـي ــوان ــات ،أو مـ ـم ــارس ــات أخ ــرى
مهينة وحــاطــة بــالـكــرامــة الـبـشــريــة.
لـكـنـنــي رغ ــم ك ـبــر س ـنــي ،ح ـيــث كنت
أب ـلــغ يــوم ـهــا  50ع ــام ــا ،ت ــم إج ـبــارنــا
ض ـ ـمـ ــن م ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة م ـ ـ ــن امل ـع ـت ـق ـل ــن
ع ـلــى ال ـت ـحــرك ف ــي ط ــاب ــور واض ـعــن
أيادينا على أكتاف بعضنا البعض،
وإصـ ـ ــدار ص ــوت ال ـق ـطــار ،وإرغــام ـنــا
على االستهزاء من بعضنا البعض.
كـ ـ ـ ّـم اإله ـ ــان ـ ــة وال ـ ـحـ ــط مـ ــن الـ ـك ــرام ــة
اإلنسانية كان يحرق قلبي ،ملعرفتي
أن إهانة نائب برملاني تعني إهانة
كل ناخبيه ،وإذا كنت أتعرض لهذا
رغ ــم كــونــي شخصية مـعــروفــة ،كــان
م ـج ــرد الـتـفـكـيــر ف ــي م ــا ي ـت ـعــرض له
ً
بقية السجناء كفيال بسلبي القدرة
على الهدوء أو النوم.
كــانــت مــرحـلــة عــرضــي عـلــى النيابة
العسكرية ،بـتــاريــخ  18مــايــو ،2011
أقـسـ ُـى تـجــربــة تـعــذيــب أت ـعــرض لها.
َ
الوقوف في الشمس
كنت أجبر على ُ
َ
ل ـ ـف ـ ـتـ ــرة طـ ــوي ـ ـلـ ــة ،أض ـ ـ ـ ـ ـ ــرب خ ــال ـه ــا
وب ـع ــده ــا بـ ــال ـ ـهـ ــراوات ،ق ـب ــل أن يـتــم
نقلي فــي كــل مــرة إلــى مكتب النائب

سـ ـيـ ـح ــول م ـ ـئـ ــات الـ ـسـ ـجـ ـن ــاء إل ــى
م ـ ـشـ ــروع ض ـح ـي ــة فـ ــي امل ـس ـت ـق ـبــل،
ول ـ ــن ن ـس ـت ـغ ــرب سـ ـق ــوط ض ـحــايــا
ج ــدد ،كـمــا ح ــدث لـلـشـهـيــد محـمد
سـهــوان ،مــا دامــت السلطة جعلت
الحرمان من العالج إحدى وسائل
التعذيب ،وخصوصًا ملن يعانون
من أمراض مستعصية ومزمنة».
وي ـس ـت ـن ـت ــج دروي ـ ـ ـ ــش أن «درجـ ـ ــة
ال ـخ ـطــر ت ــرق ــى إل ــى ال ـل ــون األح ـمــر
ت ـج ــاه أوض ـ ــاع ه ـ ــؤالء ال ـس ـج ـنــاء،
ب ـعــد ت ـف ـشــي س ـيــاســة اإلف ـ ــات من
الـعـقــاب تـجــاه مــن ت ــورط باعتقال
أو تـ ـع ــذي ــب أك ـ ـثـ ــر مـ ــن  900ط ـفــل
بـ ـح ــريـ ـن ــي حـ ـت ــى ه ـ ـ ــذه ال ـل ـح ـظ ــة.
وع ـل ـيــه ،فــإن ـنــا ن ـضــم صــوت ـنــا إلــى
ال ـ ـ ـنـ ـ ــداء ال ـ ـعـ ــاجـ ــل ال ـ ـ ـ ــذي أط ـل ـق ـت ــه
املنظمات الحقوقية من أجل زيارة
ال ـص ـل ـيــب األحـ ـم ــر ال ــدول ــي لـتـفـقــد
أوض ـ ـ ـ ــاع ال ـ ـس ـ ـجـ ــون وامل ـع ـت ـق ـل ــن،
والسماح للمقررين الخاصني في
األم ـ ــم امل ـت ـح ــدة ب ــزي ــارة ال ـب ـحــريــن
بشكل فــوري ،وفــي مقدمهم املقرر
األممي الخاص بالتعذيب ،وعلى
ال ـس ـل ـطــات ال ـب ـحــري ـن ـيــة االعـ ـت ــراف
ب ــوج ــود س ـج ـن ــاء ل ــدي ـه ــا ،أدي ـن ــوا
ملـجــرد ممارستهم حــريــة التعبير
أو ال ـت ـج ـم ــع ال ـس ـل ـم ــي ،واإلفـ ـ ـ ــراج
الفوري عنهم».
م ـ ـ ــن جـ ـ ـهـ ـ ـت ـ ــه ،ي ـ ـل ـ ـفـ ــت املـ ـسـ ـتـ ـش ــار
الـ ـق ــان ــون ــي ل ـج ـم ـع ـي ــة «ال ـ ــوف ـ ــاق»
املـ ـ ـع ـ ــارض ـ ــة ،إبـ ــراه ـ ـيـ ــم سـ ــرحـ ــان،
فــي تـصــريــح إل ــى «األخـ ـب ــار» ،إلــى
أن «ق ـ ــان ـ ــون م ــؤسـ ـس ــة اإلصـ ـ ــاح
والتأهيل والئحته التنفيذية غير
متوائمة مع القواعد النموذجية
الدنيا ملعاملة السجناء املعتمدة
بقرار من األمم املتحدة» ،موضحًا
أن «هذا القانون ال يراعي الحقوق
األس ــاسـ ـي ــة ل ـل ـس ـج ـن ــاء مـ ــن حـيــث
ح ــق الـتـعـلــم ومــواص ـلــة ال ــدراس ــة،
وكذلك حق العالج الالزم وصرف
األدوي ــة بشكل منتظم ومناسب،
وغـ ـي ــره ــا م ــن الـ ـحـ ـق ــوق الـ ـت ــي مــن
امل ـف ـت ــرض تـطـبـيـقـهــا ع ـلــى جـمـيــع
الـ ـ ـسـ ـ ـجـ ـ ـن ـ ــاء عـ ـ ـب ـ ــر رج ـ ـ ـ ـ ــال إنـ ـ ـف ـ ــاذ
الـقــانــون ،ويـفـتــرض أن يخضعوا
ل ـل ـت ــدري ــب وال ـت ــأهـ ـي ــل ال ـ ـ ــازم فــي
كيفية معاملة السجناء وفق هذه
الـقــواعــد األمـمـيــة واملـتـبـعــة عامليًا
في الدول الديموقراطية».

العام العسكري .وهناك ،كنت ُأ َ
ضرب
بشكل مبرح في غرفة مجاورة ملكتبه.
ال أعــرف كيف كــان يتقبل عضو في
جهاز قضائي سماع صراخي ّ
أتلوى
على باب مكتبه ،ثم يعود للتحقيق
معي ألكثر من  10ساعات ،اشتكيت
لــه ذلـ ــك ...لـكــن وجـبــة ال ـضــرب عــادت
على أعتاب مكتبه مجددًا.
بـ ـع ــد االن ـ ـت ـ ـهـ ــاء م ـ ــن ال ـت ـح ـق ـي ــق فــي
الـ ـنـ ـي ــاب ــة الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة ،وفـ ـ ــي ط ــري ــق
رجـ ــوعـ ــي إلـ ـ ــى سـ ـج ــن جـ ـه ــاز األمـ ــن
الــوط ـنــي ف ــي امل ـن ــام ــة ،ت ــم أخـ ــذي مع
عـ ــدد م ــن امل ـع ـت ـق ـلــن ،وم ـن ـهــم عـلـمــاء
دي ـ ــن مـ ـع ــروف ــون ،إل ـ ــى س ـج ــن قــريــن
ـ ـ ـ ـ وهـ ـ ـ ــو س ـ ـجـ ــن ت ـ ــاب ـ ــع لـ ـ ـق ـ ــوة دفـ ـ ــاع
ال ـب ـحــريــن ـ ـ ـ ح ـيــث ت ـعــرضــت لــوجـبــة
أخ ـ ـ ــرى مـ ــن ال ـت ـع ــذي ــب الـ ـش ــدي ــد مــن
الضرب بالهراوات والركل باألحذية
العسكرية .وهـنــا ،قــام حفيد رئيس
وزراء البحرين بتهديدي بالسالح
وال ـ ـت ـ ـلـ ــويـ ــح ب ــالـ ـصـ ـع ــق ب ــاألجـ ـه ــزة
ال ـك ـهــربــائ ـيــة ،وت ـع ـمــد أحـ ــد حــراســه
ل ـفــظ ك ـل ـمــات نــاب ـيــة ضـ ــدي وال ـق ـيــام
بتحرشات جنسية!
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أميركا وبريطانيا غير معنيتين:

األولوية لصفقات األسلحة
رنا حربي
ال ت ـم ـنــع ع ـم ـل ـي ــات ال ـق ـم ــع واالعـ ـتـ ـق ــال
وال ـت ـع ــذي ــب ،ال ـت ــي ت ـمــارس ـهــا الـجـهــات
األم ـن ـي ــة ال ـب ـحــري ـن ـيــة ،اس ـت ـم ــرار تــدفــق
األس ـل ـحــة الـغــربـيــة عـلــى املـمـلـكــة ،الـتــي
من
صنفتها منظمة «فريدوم هــاوس» ٌ
ب ــن «األك ـث ــر قـمـعــا ف ــي ال ـع ــال ــم» .تــدفــق
ّ
ت ـجــلــت آخـ ــر م ـظ ــاه ــره ف ــي  17تـ ُشــريــن
األول /أك ـتــوبــر الـ ـج ــاري ،حـيــث أع ـلــن،
خـ ـ ــال «م ـ ـعـ ــرض وم ــؤتـ ـم ــر ال ـب ـح ــري ــن
الــدولــي للدفاع ( »2017بــايــدك ،)2017
عن صفقة ستشتري املنامة بموجبها
 16طــائــرة م ـطــورة مــن ط ــراز «إف »16
بقيمة  3.8مـلـيــارات دوالر ،مــن شركة
«لوكهيد مارتن» األميركية ،في اتفاقية
ُوصفت بأنها «ضــرورة استراتيجية»
نـظـرًا الــى دور البحرين فــي العمليات
الـعـسـكــريــة ل ــ«ال ـت ـحــالــف ال ـع ــرب ــي» في
ال ـي ـمــن ،ف ــي إشـ ــارة إل ــى ال ـع ــدوان ال ــذي
تقوده السعودية وتشارك فيه البحرين
على هذا البلد.
فــي ال ـيــوم نـفـســه ،وفـيـمــا ك ــان الـطــرفــان
ي ـ ـ ـشـ ـ ــربـ ـ ــان أن ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــاب الـ ـ ـصـ ـ ـفـ ـ ـق ـ ــة ،ك ـ ــان
ال ـنــائــب ال ـع ــام الـبـحــريـنــي ،عـلـًـي فضل
الـ ـب ــوعـ ـيـ ـن ــنُ ،ي ـ ـق ـ ـ ّـر ص ـ ـ ــراح ـ ـ ــة ،أثـ ـن ــاء
مـحــاضــرة استضافتها كلية الحقوق
في جامعة البحرين ،بوجود التعذيب
في مراكز االحتجاز البحرينية .ودافع
البوعينني ،املتهم بــالـتــورط شخصيًا
فــي قضايا تعذيب ،عــن بــاده بالقول:
«ولكننا بشر ،وتصدر منا أخطاء ،وإذا
حدثت في املاضي فإنها محدودة ،وال
تــرقــى إلــى حــد املـمــارســات املمنهجة»،
مـ ـعـ ـتـ ـبـ ـرًا أن ال ـ ـن ـ ـظـ ــام الـ ـقـ ـض ــائ ــي فــي
الـبـحــريــن «يـمـثــل نـظــامــا نـمــوذجـيــا في
استقالل القضاء».
وكــانــت  23منظمة حقوقية دولـيــة قد
طالبت ،الشهر املاضي ،بتطبيق قانون
«مــاجـنـتـسـكــي» (ال ــذي ي ـخـ ّـول الــرئـيــس
األميركي فرض عقوبات على املواطنني
غير األميركيني) على البوعينني ،الذي
تـتـهـمــه ت ـ ُلــك امل ـن ـظ ـمــات ب ــإخ ـف ــاء ثــاثــة
ناشطني نفذت بحقهم عقوبة اإلعــدام
(وهم علي السنكيس وعباس السميع
وس ــام ــي مـشـيـمــع) لـلـتـعــذيــب املـمـنـهــج
أثـنــاء اسـتـجــوابـهــم ،ورفـضــه التحقيق
في القضية التي «شابتها منذ البداية
انتهاكات جسيمة».
باإلضافة إلى صفقة ال ــ«إف ،»16-منح
«ال ـب ـن ـت ــاغ ــون» ش ــرك ــة «أوربـ ـيـ ـت ــال إيــه
تــي كـيــه» لـلــدفــاع التقني عـقـدًا لتزويد
امل ـن ــام ــة ب ـم ـحــركــات دافـ ـع ــة ل ـصــواريــخ
ً
«ســايــد واي ـن ــدر» ،مـتـجــاهــا انتهاكات

كـ ــان م ــن ال ـط ـب ـي ـعــي أن أت ــوج ــه بعد
اإلفـ ــراج عـنــي إل ــى الـعـمــل الـحـقــوقــي،
وم ـتــاب ـعــة ش ـ ــؤون امل ـع ـت ـق ـلــن ،حيث
بـ ـل ــغ مـ ـجـ ـم ــوع عـ ـمـ ـلـ ـي ــات االعـ ـتـ ـق ــال
أكـثــر مــن  12أل ــف حــالــة ،منها 4000
حالة تمكث فــي السجون اآلن بتهم
مختلفة ،غالبيتها ذات صلة بحرية
التعبير السلمي عن الــرأي .نشاطي
في متابعة هذه القضايا والدفاع عن
حقوق املواطنني ومحاولة خلق بيئة
عمل إنساني صحية داخل البحرين
ً
كان كفيال بصدور مرسوم من امللك
ب ــإس ـق ــاط جـنـسـيـتــي ف ــي  7نــوفـمـبــر
 .2012هـ ــذا ال ـت ـع ــدي ع ـل ــى كــرام ـتــي
الوطنية واإلهانة هو ألم آخر يوازي
في عمقه ما تعرضت له من تعذيب
داخل املعتقالت.
ل ــم أش ـع ــر طـ ــوال ال ـس ـن ــوات املــاضـيــة
ب ــإلـ ـح ــاح أزم ـ ـ ــة وط ـن ـي ــة ك ـم ــا أش ـعــر
بـ ــإل ـ ـحـ ــاح إي ـ ـ ـقـ ـ ــاف ت ـ ـعـ ــديـ ــات أفـ ـ ـ ــراد
السلطة الحاكمة على أبـنــاء الوطن
ف ــي ال ـس ـجــون وامل ـع ـت ـقــات ومـكــاتــب
الـتـحـقـيــق ال ـت ــي ت ـحــولــت إلـ ــى غــرف
ُ
للموت تنتهك فيها الكرامة اآلدمية.

حـ ـق ــوق اإلنـ ـ ـس ـ ــان الـ ـت ــي دفـ ـع ــت إدارة
ال ــرئـ ـي ــس األمـ ـي ــرك ــي الـ ـس ــاب ــق ،ب ـ ــاراك
أوباما ،إلى تجميد تسليح اململكة في
أيلول .2016
وي ـب ــرر امل ـع ـس ـكــر امل ـ ّ
ـؤي ــد ل ــرف ــع الـحـظــر
مــوق ـفــه بــال ـت ـحــذيــر م ــن ت ــداع ـي ــات هــذه
الـسـيــاســة عـلــى ال ـعــاقــات م ــع املـمـلـكــة،
ال ـتــي تـسـتـضـيــف األس ـط ــول األمـيــركــي
الخامس .هذا ما عبر عنه قائد القيادة
الــوسـطــى األمـيــركـيــة ،جــوزيــف فوتيل،
أمــام الكونغرس ،الشهر املــاضــي ،حني
ق ـ ــال إن «الـ ـت ــأخـ ـي ــر فـ ــي ب ـي ــع ط ــائ ــرات
مقاتلة إلــى البحرين يــرهــق العالقات
الثنائية».
بريطانيا ،من جهتها ،لم تعقد صفقة
ت ـس ـل ـيــح م ــع ال ـب ـح ــري ــن خـ ــال «ب ــاي ــدك
 ،»2017إال أن الجهة املنظمة للمعرض
كــانــت شــركــة «ك ــاري ــون» الـبــريـطــانـيــة،
الـتــي وصــف رئـيــس قـســم الــدفــاع فيها
وامل ـ ــدي ـ ــر الـ ـس ــاب ــق فـ ــي وزارة ال ــدف ــاع
البريطانية ،سيمون ويليامز« ،تنظيم
ه ـ ــذا ال ـ ـحـ ــدث امل ـ ــرم ـ ــوق» ب ــأن ــه «شـ ــرف

التأخير في بيع
طائرات مقاتلة إلى
البحرين ُيرهق العالقة
مع واشنطن

ول ـق ــد وث ـق ـن ــا ال ـع ــدي ــد م ــن ش ـه ــادات
الضحايا فــي تقرير خــاص بعنوان
«غـ ـ ـ ــرف امل ـ ـ ـ ـ ــوت» ،خـ ـصـ ـصـ ـن ــاه ف ـقــط
ُلضحايا جهاز األمــن الوطني الذي
أطلقت يــده ضد عموم النشطاء في
البحرين بغطاء من ديوان امللك.
غـيــر أن االنـتـهــاكــات بـحــق السجناء
واملعتقلني ،والتي رصدناها ،تتعدى
الـ ـتـ ـع ــذي ــب املـ ـب ــاش ــر إلـ ـ ــى الـ ـح ــرم ــان
م ــن الـ ـع ــاج ،ح ـيــث ي ـعــانــي ع ــدد من
امل ـس ـجــونــن ع ـلــى ذم ــة ق ـضــايــا ذات
خلفية سـيــاسـيــة مــن الـقـتــل البطيء
بحرمانهم مــن حقوقهم اإلنسانية
األس ــاسـ ـي ــة ك ــال ـع ــاج م ــن ال ـع ــاه ــات
واإلص ــاب ــات الـنــاجـمــة عــن التعذيب
وال ـ ــرص ـ ــاص ،أو األمـ ـ ـ ــراض املــزم ـنــة
واملـسـتـعـصـيــة ال ـتــي ي ـعــانــون منها.
وهـ ــو م ــا يـجـعـلـنــا ف ــي ق ـلــق ان ـت ـظــار
امل ـ ــزي ـ ــد م ـ ــن جـ ـث ــث ال ـ ـض ـ ـحـ ــايـ ــا ،فــي
ُ
وقــت تعلن فيه بــروبــاغـنــدا السلطة
ف ــي ال ـب ـح ــري ــن ع ــن ح ـم ــات ع ــاق ــات
ع ــام ــة بـ ـعـ ـن ــوان ال ـت ـس ــام ــح وامل ـح ـبــة
وال ــديـ ـم ــوق ــراطـ ـي ــة ،وب ـي ـن ـم ــا ُي ـم ـنــع
امل ـف ــوض ال ـســامــي ل ـح ـقــوق اإلن ـســان

(أرشيف)

عظيم» ،رافضًا التطرق الى االنتقادات
ال ـت ــي وج ـه ـت ـهــا امل ـن ـظ ـمــات الـحـقــوقـيــة
للشركة.
وف ــي ه ــذا الـسـيــاق ،أك ــد الـنــاطــق باسم
«ح ـم ـلــة م ـنــاه ـضــة ت ـج ــارة األس ـل ـحــة»،
أندرو سميث ،أن «الشعب البريطاني ال
يريد أن يتم إنفاق أمواله على الترويج
ملـ ـبـ ـيـ ـع ــات األس ـ ـل ـ ـحـ ــة إلـ ـ ـ ــى الـ ـبـ ـح ــري ــن
وغيرها من األنظمة املنتهكة لحقوق
اإلن ـس ــان ال ـتــي ت ـشــارك فــي «ب ــاي ــدك»»،
الف ـتــا ،فــي حــديــث إل ــى «األخ ـب ــار» ،إلــى
أنـ ــه «ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى س ـجــن وت ـعــذيــب
الناشطني ،فإن النظام البحريني جزء
من تحالف يقصف اليمن ،الذي يواجه
أس ــوأ أزم ــة إنـســانـيــة فــي الـعــالــم وبــات
املاليني فيه على حافة املجاعة».
وكانت العضو في البرملان األوروبــي،
جان المبرت ،قد اعتبرت أن «بريطانيا
ت ـب ـيــع األس ـل ـح ــة إل ـ ــى ال ـب ـح ــري ــن ،رغ ــم
اس ـ ـت ـ ـخـ ــدام ـ ـهـ ــا الرتـ ـ ـ ـك ـ ـ ــاب انـ ـتـ ـه ــاك ــات
مـ ــروعـ ــة لـ ـحـ ـق ــوق اإلنـ ـ ـ ـس ـ ـ ــان» ،مـ ـن ــددة
بـمـشــاركــة املـنــامــة فــي مـعــرض مـعــدات
األمــن والــدفــاع «دي ســي إي أي» الــذي
اس ـت ـض ــاف ـت ــه ال ـع ــاص ـم ــة ال ـبــري ـطــان ـيــة
لـنــدن ،الشهر املــاضــي .وتــزامــن افتتاح
ذل ـ ــك املـ ـع ــرض م ــع ت ـص ــوي ــت ال ـب ــرمل ــان
األوروبـ ـ ــي ع ـلــى قـ ــرار بـحـظــر مـبـيـعــات
األس ـل ـحــة لـ ـ ـ «الـ ــدول املـنـتـهـكــة لـحـقــوق
اإلنسان» ،في خطوة رأت فيها المبرت
أن مــن شــأنـهــا إرس ــال رســالــة واضـحــة
للندن ،التي «تبيع األسلحة لـ  56بلدًا،
بـمــا فــي ذل ــك ب ـلــدان تــرتـكــب انـتـهــاكــات
مروعة ،مثل السعودية والبحرين».
وع ـ ـلـ ــى ال ـ ــرغ ـ ــم م ـ ــن تـ ـل ــك امل ـ ـنـ ــاشـ ــدات
والـخـطــوات ،إال أن بريطانيا ماضية،
ع ـلــى م ــا ي ـب ــدو ،ف ــي س ـيــاســات ـهــا الـتــي
ب ــدأت ـه ــا ف ــي أعـ ـق ــاب انـ ـ ــدالع ان ـت ـفــاضــة
 ،2011م ـ ـ ــن خـ ـ ـ ـ ــال إنـ ـ ـ ـش ـ ـ ــاء ق ـ ــاع ـ ــدة
ب ـحــريــة بــري ـطــان ـيــة ف ــي ال ـب ـحــريــن عــام
 ،2014وإب ـ ــرام ع ــدد أك ـبــر م ــن صـفـقــات
الـتـسـلـيــح .ووف ــق املـعـطـيــات املـتــداولــة،
فـ ــإن ث ـم ــة ص ـف ـق ــات ج ــدي ــدة ب ــن ل ـنــدن
وامل ـن ــام ــة ف ــي طــري ـق ـهــا إل ــى أن تـبـصــر
الـنــور فــي املستقبل القريب .إذ نشرت
مجلة «أري ـب ـيــان إيــروسـبـيــس» ،مطلع
ال ـع ــام الـ ـج ــاري ،ت ـقــري ـرًا ذك ــرت ف ـيــه أن
«الـبـحــريــن مـسـتـمــرة فــي مـفــاوضــاتـهــا
مع بريطانيا للحصول على عدد غير
محدد من مقاتالت تايفون» ،التي قد
«ت ـح ــل م ـك ــان ب ـعــض م ـق ــات ــات إف 16
األميركية املرتقبة» ،وهو املرجح اليوم
عـقــب اإلع ــان عــن الـصـفـقــة األمـيــركـيــة،
وتـحــديــد عــدد املـقــاتــات ب ـ  ،16بعدما
وصلت التوقعات في السابق إلى .40

مـ ــن مـ ـم ــارس ــة ص ــاح ـي ــات ــه ال ــازم ــة
لـتـحـســن أوض ـ ــاع ح ـق ــوق اإلن ـس ــان،
ُ
وال تمنح فرصة للمقررين الخاصني
لزيارة البحرين وااللتقاء بالضحايا
وال ـ ــوق ـ ــوف ع ـل ــى وض ـ ــع م ــؤس ـس ــات
اململكة املعنية منذ عام .2006
إن الوضع اإلنساني امللح للسجناء
يكسب أهميته من طبيعته اإلنسانية
الـ ـبـ ـحـ ـت ــة ،رغ ـ ـ ــم أن ت ـ ـحـ ــول م ـم ـل ـكــة
الـبـحــريــن إل ــى الـبـلــد ال ـعــربــي األكـبــر
لـجـهــة ك ـثــافــة ال ـس ـج ـنــاء ق ـيــاســا إلــى
ع ــدد الـسـكــان هــو مــؤشــر ج ــدي على
استمرار األزمة السياسية وحجمها.
وب ـع ــد س ـب ــع س ـن ــن م ــن فـ ــرض ه ــذه
ال ــوتـ ـيـ ــرة ال ـق ــاس ـي ــة مـ ــن الـ ـخـ ـي ــارات
األمنية ،أعتقد أنها فشلت في إقناع
املواطنني بعدم أهمية الديموقراطية
واح ـ ـتـ ــرام ح ـق ــوق اإلن ـ ـسـ ــان وإعـ ـ ــادة
االع ـت ـب ــار لـلـمــؤسـســات الــدس ـتــوريــة
وإصــاح القضاء واألجهزة األمنية،
بل جعلتها أكثر إلحاحًا باعتبارها
حاجة وطنية.
* نائب سابق ورئيس «منظمة سالم
للديموقراطية وحقوق اإلنسان»
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العالم

سوريا
تواصلت معارك غرب األنبار وشرق دير الزور ،الهادفة
تقدم للقوات العراقية
إلى تحرير الحدود العراقية ــ السورية ،وسط ّ
إلى مشارف مركز قضاء القائم .وبينما أكد «التحالف الدولي» بقاء
مدينة البوكمال على قائمة أهدافه ،يسعى الجيش السوري
وحلفاؤه للوصول إلى المنطقة الحدودية المحاذية لمدينة
البوكمال من الجنوب ،بما يتيح شن عمليات مشتركة مباشرة مع
الجانب العراقي لتطويق المدينة

معارك القائم والبوكمال مستمرة:

دمشق والعراقيون
يواجهون «داعش» ...واألميركيين
تتحشد القوات السورية والعراقية
عـلــى امل ـح ــاور املــوص ـلــة إل ــى ملتقى
الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدود ع ـ ـنـ ــد م ــديـ ـنـ ـت ــي الـ ـق ــائ ــم

والـ ـب ــوكـ ـم ــال ،لـ ـخ ــوض واحـ ـ ـ ــدة مــن
آخ ــر امل ـعــارك ضــد تنظيم «داع ــش».
وت ـ ـش ـ ـي ـ ــر امل ـ ـع ـ ـط ـ ـي ـ ــات املـ ـ ـي ـ ــدانـ ـ ـي ـ ــة

«أستانا» ...أنقرة ترفض مشاركة
مصر واإلمارات
أعلنت وزارة الخارجية الـكــازاخـيــة أن جميع األط ــراف املعنية فــي مـحــادثــات أسـتــانــا ،أكــدت
مشاركتها في الجولة املرتقب عقدها يومي  30و 31من الشهر الجاري ،فيما بقيت التساؤالت
عــن تــوسـيــع ع ــدد األع ـضــاء املــراقـبــن فــي امل ـحــادثــات .ولـفـتــت م ـصــادر مطلعة إل ــى ّأن أنـقـّـرة
اعترضت على مشاركة عدد من الــدول ،كأعضاء مراقبني جدد خالل الجولة املقبلة .وحلت
مصر واإلم ــارات على رأس الــدول التي لقيت اعتراضًا تركيًا ،من دون صــدور أي تصريح
رسمي يؤكد هذه املعلومات .وكشفت الــوزارة أن وفود الدول الضامنة الثالث ،تركيا وإيران
وروسيا ،لن تشهد تغييرًا على مستوى رؤساء الوفود.

املـ ـت ــواف ــرة إلـ ــى أن مـنـطـقــة ال ـح ــدود
جـنــوبــي مــديـنــة الـبــوكـمــال ،ستكون
مـ ـس ــرح ــا ل ـع ـم ـل ـي ــات م ـش ـت ــرك ــة بــن
الجيش السوري وحلفائه والقوات
العراقية ،تفضي إلى تطويق املدينة
ودخــول ـهــا بـعــد عــزلـهــا ع ــن تــوأمـهــا
الحدودي ،القائم العراقية .ويتطلب
ً
بــدء هــذه املــرحـلــة ،االنـتـهــاء أوال من
املـعــارك التمهيدية الـتــي تخوضها
ال ـقــوات الـعــراقـيــة فــي محيط القائم
القريب ،إلى جانب توسيع الجيش
لسيطرته انطالقًا مــن محطة «»T2
في ريــف ديــر الــزور الجنوبي ،نحو
أطـ ــراف ال ـبــوك ـمــال الـجـنــوبـيــة .وفــي
م ــوازاة الخطط العراقية ـ ـ السورية
املـنـ ّـسـقــة مــع الـحـلـفــاء عـبــر ال ـحــدود،
ي ـ ـصـ ـ ّـر «الـ ـتـ ـح ــال ــف الـ ـ ــدولـ ـ ــي» ع ـلــى
ت ــأكـ ـي ــد وجـ ـ ـ ــود م ــديـ ـن ــة ال ـب ــوك ـم ــال
على قائمة أهــدافــه املـيــدانـيــة ،برغم
إعـ ــانـ ــه ت ـ ــرك ه ـ ــذا ال ـ ـقـ ــرار لـ ـ ـ «قـ ــوات
ســوريــا الــدي ـمــوقــراط ـيــة» .ويـحــرص
ك ــذل ــك ،ع ـلــى ال ـتــذك ـيــر بــدع ـمــه ق ــوات
األمن العراقية املتقدمة إلى مشارف
ال ـقــائــم ،كـشــريــك رئ ـيــس ف ــي الـحــرب
ضد التنظيم.
وبينما عمل الجيش الـســوري على
ت ـث ـب ـي ــت نـ ـق ــاط ــه ف ـ ــي م ـح ـط ــة «»T2
ل ـض ـم ــان ع ـ ــدم خ ّ ـس ــارت ـه ــا ملـصـلـحــة
التنظيم ،بما يؤخر أي تحرك مرتقب
نـ ـح ــو أط ـ ـ ـ ــراف ال ـ ـبـ ــوك ـ ـمـ ــال ،تــاب ـعــت
ال ـقــوات الـعــراقـيــة تقدمها فــي غربي
األن ـ ـب ـ ــار ،مـ ـح ــاص ــرة م ـن ـط ـقــة راوة،
ومثبته نقاطها على مشارف القائم.
وأوضح قيادي ميداني في «الحشد
الشعبي» في حديثه إلــى «األخـبــار»

مدنيون على أحد حواجز «قسد» غربي الرقة بعد منعهم من الدخول إلى أحيائهم (أ ف ب)

أن «ال ـق ــوات األمـنـيــة سـيـطــرت خــال
الساعات املاضية على مناطق مهمة،
ً
فضال عن قطعها كافة خطوط إمداد
(داع ـ ـ ــش) ف ــي مــدي ـنــة راوة» ،مــؤك ـدًا
اسـتـعــداد ال ـقــوات الـحــالــي «القتحام
مركز املدينة».
ّ
وأضاف أن القوات «وصلت مشارف
م ــدي ـن ــة الـ ـق ــائ ــم ...وهـ ــي ف ــي ان ـت ـظــار
األوامر لبدء اقتحام مركزها ،وإعالن
انتهاء املرحلة األولى من العمليات».
وتمكنت ال ـقــوات األمـنـيــة و«الحشد
الشعبي» أمس ،من استعادة منطقة
السبعني ( 30كيلومترًا جنوب مركز
قضاء القائم) ومنطقة الزله ،ومعمل

إسـمـنــت ال ـقــائــم ،ال ــذي يـ َـعـ ّـد مــن أهــم
املواقع في املناطق الغربية لألنبار.
وع ـ ـلـ ــى ال ـ ـجـ ــانـ ــب اآلخـ ـ ـ ــر لـ ـلـ ـح ــدود،
سـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ــرت «ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوات س ـ ـ ـ ــوري ـ ـ ـ ــا
ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــة» ع ـلــى ح ـقــل الـتـنــك
ال ـن ـف ـطــي ف ــي ال ــري ــف ال ـش ــرق ــي لــديــر
الـ ــزور ،وب ــدأت تـتـقــدم بــاتـجــاه حقل
الــورد ،في محاولة إلتمام السيطرة
على كامل آبار النفط شرق الخابور.
ووف ـ ـ ــق مـ ــا ت ـف ـي ــد بـ ــه عـ ـ ــدة مـ ـص ــادر
ّ
محلية ومـيــدانـيــة ،ف ــإن املـفــاوضــات
ال ـ ـتـ ــي ي ـج ــري ـه ــا «ال ـ ـت ـ ـحـ ــالـ ــف» ع ـبــر
ب ـعــض ال ــوس ـط ــاء م ــن ال ـع ـشــائــر ،قد
تفضي قــريـبــا إلــى تسليم «داع ــش»

العراق

هزم
ي
فال
حليفنا...
البرزاني
لبغداد:
والرياض
واشنطن
ُ
َ

ما بدا دعمًا أميركيًا سعوديًا لبغداد
في مسار مواجهة «استفتاء البرزاني»،
بدأت أطره تتضح في ظل سعي هاتين
الدولتين إلى إعادة االعتبار لزعيم آل
البرزاني ولحليفهما اإلقليمي عبر «طاولة
المفاوضات» منعًا لكسب بغداد مزيدًا
من النقاط
بغداد ــ األخبار

منذ منتصف األسبوع الجاري ،دخلت
واش ـن ـطــن عـلــى خ ــط األزمـ ــة املشتعلة
ب ــن ب ـغ ــداد وأربـ ـي ــل ال ـتــي يـتـضــح مع
ّ
مرور الوقت أن رئيس اإلقليم مسعود
البرزاني ،يهيمن على جميع مفاصل
ّ
الحكم فيها .وبرغم أن وزير الخارجية
األم ـيــركــي ري ـكــس تـيـلــرســون ،ك ــان قد
زار بغداد في بداية األسبوع ،من دون
ّ
الـتـ ّ
ـوجــه إلــى ارب ـيــل ،ف ــإن مـصــادر عدة
ّ
تناقلت في األيام املاضية أن اتصاالت

كانت تدور بني مسؤولني في واشنطن
وأرب ـ ـي ـ ــل ب ـ ـهـ ــدف دف ـ ــع األخ ـ ـي ـ ــرة إل ــى
إصــدار «بيان تراجع» يسمح بإطالق
مـ ـف ــاوض ــات ج ــدي ــدة م ــع ب ـ ـغـ ــداد ،مــن
شأنها أن تبدأ بسحب إحدى «ذرائع»
ال ـت ـقــارب اإلي ــران ــي الـتــركــي فــي شمال
ال ـعــراق مــن جـهــة ،وأن «تـفــرمــل تالقي
مصالح رئيس الوزراء حيدر العبادي،
مع مصالح طهران» من جهة أخرى.
ووف ــق ه ــذا الـتــوجــه ،ج ــاء بـيــان أربـيــل
بخصوص «تجميد نتائج االستفتاء»
وال ـ ـ ــدع ـ ـ ــوة إل ـ ـ ــى ال ـ ـ ـحـ ـ ــوار م ـ ــع بـ ـغ ــداد
إلطالق النار ،بتوقيت
والوقف الفوري ّ
أمـيــركــي ،خــاصــة أن ــه تــزامــن مــع زيــارة
الـعـبــادي لكل ّمــن تركيا وإي ــران .ومن
جهة أخ ــرى ،مثل بيان أربـيــل «خدعة
م ــن الـ ـب ــرزان ــي» الـ ــذي ي ــري ــد أن يمنح
ن ـف ـســه ف ــرص ــة إطـ ـ ــاق الـ ـتـ ـف ــاوض مــع
بغداد قبل أن تنتهي واليته في رئاسة
اإلق ـل ـيــم ف ــي ال ـي ــوم األخ ـي ــر مــن الشهر
ّ
الجاري (يــوم الثالثاء املقبل)« ،إال أن
العبادي يرفض ذلــك» ،وفق ما يشرح
مطلعون على مسار املـفــاوضــات غير
املباشرة.

وف ـ ـي ـ ـمـ ــا ت ـ ـك ـ ــاد جـ ـمـ ـي ــع امل ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات
ُ
املـ ـت ــداول ــة ،ح ـت ــى ف ــي ب ـ ـغـ ــداد ،تـجـمــع
على وج ــود «ض ـغــوط» أميركية على
العبادي لوقف القتال وقبول مبادرة
أرب ـيــل بـشــأن تجميد االسـتـفـتــاء ،قــال
مصدر ّ
مقرب من العبادي في حديث
ّ
إلى «األخبار» ،إن الضغوط األميركية
م ــورس ــت ع ـلــى أرب ـي ــل ول ـي ــس ب ـغ ــداد،
ّ
مشيرًا إلى أن «تيلرسون في اتصاله
مـ ــع ال ـ ـبـ ــرزانـ ــي (ف ـ ــي س ــاع ــة م ـت ــأخ ــرة
م ــن ال ـخ ـم ـيــس) ض ـغــط بــات ـجــاه فسح

ثمة مصلحة
حيوية لواشنطن
ولحلفائها اإلقليميين
بدعم البرزاني

امل ـجــال أم ــام ت ـقـ ّـدم ال ـق ــوات االتـحــاديــة
نحو فيشخابور» ،وهــو أحــد املعابر
الحدودية مع تركيا.
ّ
إال أن هذه الثقة التي تظهر في حديث
بـعــض امل ـقـ ّـربــن مــن رئــاســة الحكومة
ُ
ّ
العراقية ،تقابلها معطيات تفيد بأن
«واشنطن والرياض قبلتا باستعادة
بـ ــاألمـ ــر ال ـ ــواق ـ ــع الـ ـت ــرك ــي ـ ـ ـ اإليـ ــرانـ ــي
الـ ـق ــاض ــي بـ ــدعـ ــم بـ ـ ـغ ـ ــداد السـ ـتـ ـع ــادة
السيطرة امليدانية إلــى حــدود ما قبل
 ،2003على أن تبقى املناطق املتنازع
ع ـل ـي ـه ــا بـ ــرغـ ــم ذلـ ـ ـ ــك ،مـ ـس ــأل ــة مـعـلـقــة
ّ
وتنقل إلــى طــاولــة املـفــاوضــات ،إال أن
الـعــاصـمـتــن ل ــن تـقـبــا بـكـســر ص ــورة
البرزاني بشكل حاسم».
وهناك بني املتابعني الغربيني عامة،
واألميركيني بصورة خاصة ،من ّ
يروج
ّ
ل ـ «الـخـشـيــة مــن أن الـعـبــادي لــم يفهم
هذه الخطوط الحمر تمامًا» ،وبالتالي
«نحن أمام فرصة عودة نوري مالكي
جديد إلى بغداد» ،كما يشير عدد من
املتابعني .ويذهب الباحث في «معهد
واشنطن للدراسات» ،بالل وهاب ،إلى
أب ـعــد مــن ذل ــك ،لـلـقــول بـلـغــة واض ـحــة:

ُ«يعتبر بقاء حكومة إقليم كردستان
ب ـم ـث ــاب ــة خـ ــط رجـ ـع ــة ب ــال ـن ـس ـب ــة إل ــى
ال ــوالي ــات املـتـحــدة إذا خـســر الـعـبــادي
االنتخابات العام املقبل ضد منافسيه
الـنــافــذيــن امل ــوال ــن إلي ـ ــران .وف ــي إطــار
هــذا الـسـيـنــاريــو ،مــن املــرجــح أن تعلو
األصــوات املناهضة للواليات املتحدة
في العراق ،وقد تصبح حكومة اإلقليم
الشريك األميركي الوحيد املوثوق به
للحفاظ على سياسة وطنية معتدلة،
وعلى استقالل البالد ،وتقويض عودة
تـنـظـيــم ال ــدول ــة اإلس ــام ـي ــة .ولتجنب
مثل هذه النتائج في عام  ،2018على
واش ـن ـط ــن أن ت ـك ـبــح ال ـع ـب ــادي ال ـي ــوم
وتـطـلــب مـنــه ع ــدم تـخـطــي ح ــدود عــام
 2003التي ّ
يكرسها الدستور لحكومة
إقليم كردستان».
بــالـنـظــر إل ــى مـجـ ّمــل ه ــذه املـعـطـيــات،
يـشــرح املطلعون أن ــه «لـهــذه األسـبــاب
دع ـمــت واشـنـطــن م ـب ــادرة أرب ـي ــل ،كما
دعمتها وزارة الخارجية السعودية»،
وف ـ ـق ـ ــا مل ـ ـ ــا ن ـ ـشـ ــرتـ ــه وك ـ ـ ــال ـ ـ ــة األن ـ ـب ـ ــاء
ال ـس ـع ــودي ــة الــرس ـم ـيــة أم ـ ــس .وع ـل ـيــه،
ثـ ـم ــة م ـص ـل ـح ــة حـ ـي ــوي ــة ل ــواش ـن ـط ــن

السبت  28تشرين األول  2017العدد 3310

العالم

م ــن دون قـ ـت ــال ،ل ـل ـم ـن ـط ـقــة امل ـم ـتــدة
ج ـن ــوب ب ـل ــدة الـ ـص ــور ع ـلــى أطـ ــراف
ال ـخ ــاب ــور ،ولـلـمـنـطـقــة ال ــواق ـع ــة بني
بلدتي البصيرة وجــديــدة عكيدات،
بمحاذاة نهر الفرات .وتلفت بعض
املـ ـ ـص ـ ــادر إل ـ ــى أن أب ـ ـنـ ــاء ال ـع ـش ــائ ــر
ال ـع ــرب ـي ــة امل ـن ـخ ــرط ــن فـ ــي ص ـفــوف
«مـ ـجـ ـل ــس ديـ ـ ــر ال ـ ـ ـ ــزور ال ـع ـس ـك ــري»
التابع لـ «قسد» ،يحاولون اجتذاب
أقــاربـهــم ومـعــارفـهــم فــي ق ــرى وادي
الـ ـ ـف ـ ــرات ل ــانـ ـضـ ـم ــام إلـ ـ ــى «ق ـ ـسـ ــد»،
بما يساعد على تــأمــن قــوة عربية
إضافية تتقدم نحو البوكمال ،من
دون تـحــريــك ال ـقــوات املـتـمــركــزة في

قال «التحالف»
ّإن قرار معركة
البوكمال بيد «قسد»
ورهن مواردها

محيط الحقول النفطية.
الـ ـ ــدعـ ـ ــوات ل ــانـ ـضـ ـم ــام إلـ ـ ــى ج ــان ــب
«التحالف» األميركي تناغمت مع ما
أوضحه املتحدث باسم «التحالف»
ريـ ـ ــان دي ـ ـلـ ــون ،وف ـ ــق مـ ــا ن ـق ـلــت عـنــه
وكالة «رويـتــرز» .إذ قال إن األولوية
اآلن بالنسبة إلى «قسد» هي تعزيز
سيطرتها على حقل العمر النفطي،
مضيفًا أنه «ينبغي أن نرسخ أقدامنا
فــي تلك املنطقة وداخ ــل حقل العمر
وحوله ،واملنطقة املؤدية إليه ،للتأكد
من أن املنطقة آمنة ،ثم سيكون القرار
ل ــ(ق ــوات ســوريــا الــديـمــوقــراطـيــة) إن
كانوا يستطيعون تخصيص املوارد
امل ـنــاس ـبــة ل ـلــزحــف إل ــى ال ـبــوك ـمــال».
ولفت إلى أن «داعش» يعزز دفاعاته
ف ـ ــي ك ـ ــل م ـ ــن ال ـ ـقـ ــائـ ــم وال ـ ـبـ ــوك ـ ـمـ ــال،
موضحًا أن قـيــادة التنظيم انتقلت
إل ــى ال ـبــوك ـمــال .ويـتـســق ذل ــك مــع ما
تنقله مصادر محلية ،عن أن «داعش»
ب ــدأ تـحـضـيــرات دفــاعـيــة فــي محيط
البوكمال من الجهة الجنوبية التي
يقترب منها الجيش الـســوري ،عبر
رف ــع س ــوات ــر تــراب ـيــة وح ـفــر خ ـنــادق،
إل ـ ـ ـ ــى ج ـ ــان ـ ــب إرسـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــه م ـ ـ ــزيـ ـ ـ ـدًا م ــن
التعزيزات إلــى محيط محطة «»T2
وبلدتي الـقــوريــة والـعـشــارة ،جنوب
شرق امليادين.
وبـ ــدت عــائــم ت ـلــك ال ـت ـعــزيــزات عبر
االشتباكات العنيفة التي تشهدها
أط ــراف بـلــدة محكان الـتــي استطاع
الـجـيــش دخ ــول أطــراف ـهــا الشمالية
ال ـ ـغـ ــرب ـ ـيـ ــة ،م ـ ــن ن ــاحـ ـي ــة امل ـ ـيـ ــاديـ ــن.
ّ
وتظهرت مفاعيل املـفــاوضــات التي
يـجــريـهــا «ال ـت ـحــالــف» م ــع «داعـ ــش»
ع ـبــر ال ـت ـبــايــن الـكـبـيــر ب ــن هـجـمــات
الـ ـتـ ـنـ ـظـ ـي ــم ع ـ ـلـ ــى كـ ـ ــل مـ ـ ــن ال ـج ـي ــش
و«قـ ـ ـس ـ ــد» .ف ـب ـي ـن ـمــا ت ـش ـه ــد مـنـطـقــة
الـ ـحـ ـق ــول ال ـن ـف ـط ـي ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـس ـي ـطــر
عليها «قسد» هــدوءًا الفتًا ،يضغط
«داعش» بكامل قوته العسكرية في
وج ــه الـجـيــش ،داخ ــل بـلــدة مـحـكــان،
وامـ ـت ــداده ــا ن ـح ــو ب ـل ــدت ــي ال ـق ــوري ــة
والعشارة.
ـوازاة امل ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــارك بـ ــات ـ ـجـ ــاه
ـ
وف ـ ـ ـ ــي مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّ
ال ـبــوك ـمــال ،كــثــف ال ـج ـيــش عملياته
العسكرية على محور حيي العمال
وكنامات في األحياء الشرقية ملدينة
دي ـ ــر ال ـ ـ ـ ــزور ،وذل ـ ـ ــك ب ـع ــد اس ـت ـك ـمــال
السيطرة على منطقة حويجة صكر
وحــي الصناعة ،وبــدء عمليات إزالــة
األلـ ـغ ــام وال ـع ـب ــوات ال ـنــاس ـفــة ه ـنــاك.
وي ـصـ ّـعــد ال ـج ـيــش م ــن ضـغـطــه على
مسلحي «داعش» املحاصرين ضمن
ع ــدد م ــن األحـ ـي ــاء ،ف ــي وق ــت يستمر
فـ ـي ــه ب ـت ـج ـه ـي ــز امل ـ ـط ـ ــار ال ـع ـس ـك ــري
ً
جنوب شــرق املدينة ،ليكون مؤهال
لـهـبــوط طــائــرات الـشـحــن العسكرية
والطائرات املدنية.
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عملية أمنية بتوقيع «داعش» ...وإسرائيل:

سباق لخلط أوراق غزة
ٌ
و«المصالحة»
في هجوم هو األول
من نوعه بعد توقيع
«فتح» و«حماس» اتفاق
المصالحة إلنهاء االنقسام
الداخلي ،تعرض قائد قوى
األمن في غزة ،اللواء توفيق
أبو نعيم ،لمحاولة اغتيال،
فيما تشير المعطيات األولية
إلى مسؤولية «داعش» عن
االستهداف
شـهــد ق ـطــاع غ ــزة تـصـعـيـدًا أمـنـيــا جــديـدًا
أمــس ،بعدما أقــدم مجهولون على وضع
ع ـبــوة نــاس ـفــة مــوج ـهــة إل ــى س ـي ــارة قــائــد
األمن الداخلي في غزة ،اللواء توفيق أبو
نعيم .أسفر التفجير عن إصابة أبو نعيم
الذي كان خارجًا من املسجد بعد «صالة
الجمعة» ومــرافـقــه بـجــراح طفيفة .ووفــق
التحقيقات األولية التي باشرتها النيابة
العامة الفلسطينية ،فــإن «املــؤشــرات تدل
عـلــى عــاقــة (تـنـظـيــم) داع ــش بالتفجير»،
كما أفــادت مـصــادر فــي «حـمــاس» .وقالت
ّ
املـصــادر إن التقديرات أن العبوة وجهت
لقتل أبــو نعيم مــن دون إسـقــاط ضحايا
بني املصلني الخارجني من املسجد.
م ــن جــان ـب ـهــا ،ق ــال ــت وزارة الــداخ ـل ـيــة في
غزة ،إن «اللواء أبو نعيم نجا من محاولة
اغتيال فاشلة ،إثــر تعرض سيارته ظهر
أم ــس لتفجير بمخيم الـنـصـيــرات وســط
ـان إلــى أن أبــو نعيم
غ ــزة» ،مشيرة فــي بـيـ ٍ
«أص ـي ــب ب ـج ــراح مـتــوسـطــةن وه ــو بخير
ويتلقى ال ـعــاج فــي املـسـتـشـفــى» .ولفتت
الـ ــوزارة إلــى أن األج ـهــزة األمـنـيــة بــاشــرت
تـحـقـيـقــاتـهــا مل ـعــرفــة م ــاب ـس ــات ال ـح ــادث
والوصول إلى الجناة.
كذلك ،باشرت النيابة العامة تحقيقاتها
ح ــول م ـحــاولــة االغ ـت ـي ــال ،وك ـل ــف الـنــائــب
ال ـع ــام ،املـسـتـشــار ض ـيــاء الــديــن املــدهــون،
رئيس نيابة املحافظة الوسطى معاينة
م ـك ــان ال ـ ـحـ ــادث ومـ ـب ــاش ــرة ال ـت ـح ـق ـي ـقــات،
واإلش ـ ـ ــراف ع ـلــى ف ــري ــق امل ـبــاحــث واألدلـ ــة
الـجـنــائـيــة .وذكـ ــرت الـنـيــابــة ال ـعــامــة أنـهــا
«ستباشر اإلجــراءات بحزم ودون تهاون

بحق كل من يثبت أنه يحاول زعزعة أمن
واستقرار الوطن واملواطن الفلسطيني».
وخـ ــال زي ـ ــارة رئ ـي ــس امل ـك ـتــب الـسـيــاســي
لـ«حماس» ،إسماعيل هنية ،للمستشفى
حيث يرقد أبــو نعيم ،أعلن أن «االحتالل
اإلسرائيلي وعمالءه يقفون وراء محاولة
االغـ ـتـ ـي ــال» .وق ـ ــال ه ـن ـيــة« :ه ـ ــذه األي ـ ــادي
اآلثـ ـم ــة الـ ـت ــي امـ ـت ــدت س ـت ـصــل إل ـي ـه ــا يــد
العدالة الفلسطينية ...نعتقد أن االحتالل
وأع ــوان ــه هــم الــذيــن يتحملون مسؤولية
هـ ــذه ال ـج ــري ـم ــة الـ ـنـ ـك ــراء» ،داعـ ـي ــا رئ ـيــس
السلطة محمود عباس إلى «سرعة إتمام
امل ـص ــال ـح ــة وت ـن ـف ـي ــذ كـ ــل االس ـت ـح ـق ــاق ــات
املـ ـطـ ـل ــوب ــة م ـ ــن أج ـ ـ ــل تـ ـحـ ـص ــن ال ـج ـب ـه ــة
الداخلية».
أم ــا حــركــة «فـ ـت ــح» ،فــاسـتـنـكــرت مـحــاولــة
ً
اغتيال أبو نعيم ،معتبرة إياها «محاولة
إلفـشــال تحقيق املـصــالـحــة» .وق ــال عضو
الـلـجـنــة املــركــزيــة لـلـحــركــة فــي غ ــزة أحـمــد
حـلــس ،إن حركته «تــرفــض هــذا األسـلــوب
ال ـج ـب ــان ال ـ ــذي ي ـس ـت ـهــدف تــوت ـيــر ال ــواق ــع
الفلسطيني ،لتعطيل خطوات املصالحة».
أيـ ـ ـ ـض ـ ـ ــا ،اس ـ ـت ـ ـن ـ ـكـ ــرت حـ ـ ــركـ ـ ــة «ال ـ ـج ـ ـهـ ــاد
اإلسالمي» محاولة االغتيال ،مشيرة إلى
أن «أي ـ ــدي امل ـخ ــاب ــرات الـصـهـيــونـيــة تقف
خلف هــذا العمل اإلرهــابــي ،وأجـهــزة أمن
الـعــدو هــي الـتــي تـحــاول العبث بالجبهة
الداخلية وتعمل على خلخلة استقرارها
وتنفيذ ما تصفه أجهزة العدو بتصفية
الـ ـحـ ـس ــاب مـ ــع امل ـ ـقـ ــاومـ ــن واملـ ـج ــاه ــدي ــن
األبطال».
كــذلــك ،قــالــت «الجبهة الديموقراطية» إن
«محاولة اغتيال أبو نعيم تأتي في إطار
خلط األوراق الداخلية وتعكير األج ــواء،
وخاصة في ظل ما تشهده املصالحة من
حالة من التقدم املعقول ،وفي ظل األجواء
الـ ـت ــي ت ـ ـحـ ــاول إس ــرائـ ـي ــل ف ـي ـه ــا ال ــدخ ــول
على خــط املصالحة والـضـغــط على الكل
الــوطـنــي» ،مشيرة إلــى أن «هــذه الجريمة
في هــذا التوقيت بــالــذات ،املستفيد منها
االحتالل وأعداء فلسطني».
وفـ ـ ـ ــي تـ ـ ـط ـ ــور الفـ ـ ـ ـ ــت ،ورد ات ـ ـ ـصـ ـ ــال مــن
«امل ـخــابــرات الـعــامــة» املـصــريــة إل ــى قـيــادة
«ح ـم ــاس» لــاطـمـئـنــان إل ــى أب ــو نـعـيــم ،إذ
ذكــرت مصادر في الحركة أن «املخابرات
أعـلـنــت تـضــامـنـهــا م ــع أب ــو نـعـيــم وق ـيــادة
حماس واستنكرت هذا الحادث الجبان».
(األخبار ،األناضول ،أ ف ب)

«نقل الصالحيات» ...يؤجل
ولحلفائها اإلقليميني ،وعلى رأسهم
ال ــري ــاض ،بــوقــف امل ـس ــار الـتـصــاعــدي
ّ
ال ــذي تتخذه ب ـغــداد ،خــاصــة أن نفوذ
ال ـبــرزانــي ون ـفــوذ عــائـلـتــه ب ــات مـهــددًا
ّ
بالتعرض لضربات جدية أيضًا ،لكن
من داخــل اإلقليم هــذه املــرة ،وذلــك في
ظــل اس ـت ـمــرار «صـ ــراع ال ـع ــروش» بني
العائالت السياسية ّ القوية في اإلقليم.
وج ــدي ــر ب ــال ــذك ــر ،أن ـ ــه ب ــالـ ـت ــوازي مــع
انطالق التحرك األميركي السعودي،
ك ـ ـ ــان الفـ ـ ـت ـ ــا ،أول م ـ ــن أم ـ ـ ـ ــس ،ظ ـه ــور
البرزاني ونجله مسرور للمرة األولى
منذ بــدء املـعــارك ،وذلــك للمشاركة في
عزاء نائب من حزبهما.
ُ
وفي سياق الضغوط التي تمارس ضد
حكومة بـغــداد ،كــان الفتًا أمــس ،بــروز
ثــاثــة مــواقــف مـتـضــار ّبــة ومتناقضة
بشأن األزمة الكردية بشقها العسكري،
وذلك بعد عدة ساعات من االتصالني
الهاتفيني لوزير الخارجية األميركي
ّ
مع كل من البرزاني ،والعبادي.
املــوقــف األول هــو مــا أعـلـنــه املـتـحــدث
بــاســم عـمـلـيــات «ال ـت ـحــالــف ال ــدول ــي»،
الـكــولــونـيــل رايـ ــان دي ـل ــون ،لتلفزيون

«رووداو» الكردي ّ
املقرب من البرزاني،
بشأن «اتـفــاق لوقف إطــاق الـنــار بني
قوات البيشمركة والقوات االتحادية»،
مضيفًا« :نريد أن يستمر ذلــك وليس
لفترة محدودة فقط» .لكن «التحالف»
عاد لينفي األمر ،مؤكدًا غياب االتفاق
بني الطرفني ،وذلــك بعد نفي مصادر

فـ ــي م ـك ـت ــب رئـ ـي ــس ال ـح ـك ــوم ــة ح ـيــدر
الـ ـعـ ـب ــادي بـ ـص ــورة غ ـي ــر رس ـم ـي ــة .إال
ّ
أن الـعـبــادي عــاد ُليصدر بنفسه أمـرًا
«مفاجئًا» بوقف القتال ملدة  24ساعة
بعد  12يومًا من ّ
تقدم القوات العراقية
واستعادتها أراضي في اإلقليم ،وهو
م ــا ّ
روج ـ ــت ل ــه وس ــائ ــل إع ـ ــام ك ــردي ــة
عـلــى أن ــه «هــدنــة» أو «هــزيـمــة للقوات
االتحادية».
ّ
وذكـ ــر ب ـيــان ال ـع ـب ــادي أن الـ ـق ــرار جــاء
«لفسح املجال أمام فريق فني مشترك
بــن الـقــوات االتـحــاديــة وقــوات اإلقليم
ل ـل ـع ـمــل ع ـل ــى األرض ل ـن ـش ــر الـ ـق ــوات
العراقية االتحادية في جميع املناطق
املتنازع عليها ،وكذلك في فيشخابور
والـ ـح ــدود ال ــدولـ ـي ــة» .أم ــا ت ـبــريــر تلك
اإلجــراءات ،فكان «منع الصدام وإراقة
ال ــدم ــاء ب ــن أبـ ـن ــاء ال ــوط ــن ال ــواح ــد»،
ف ــي ل ـه ـجــة بـ ــدت غ ــري ـب ــة ،وألول م ــرة
تستخدمها بغداد منذ بدء العمليات
العسكرية واستعادة كركوك واملناطق
املـتـنــازع عليها فــي  16تـشــريــن األول
الحالي ،كما بدا الفتًا استخدام مفردة
«قوات اإلقليم» وليس «البشمركة».

ف ــي خـضــم مـجـمــل ال ـت ـط ــورات ،ك ــان الفـتــا،
ّ
أمس ،الهجوم القوي الذي شنه األمني العام
لـ«حركة عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي
ً
(الصورة) ،على مسعود البرزاني ،قائال« :لو
كان يمتلك الشجاعة النتحر بصفته قائدًا
عـسـكــريــا خـســر امل ـعــركــة ،ول ــو ك ــان يمتلك
الشجاعة كزعيم قومي ،الستقال ملا ّ
سببه
من ضرر لألكراد .لكنه جبان».
بــرغــم ه ــذه ال ـت ـصــري ـحــات ال ـن ــاري ــة وم ــا قد
تحمله من رسائل للعاملني خلف الكواليس
على خط بغداد ـ اربيل ،فـ ّ
ـإن الحدث األبرز
ّ
في أربيل تمثل أمس بإعالن رئاسة برملان
اإلق ـل ـيــم تــأجـيــل الـجـلـســة ال ـتــي ك ــان مـقــررًا
انعقادها اليوم ،وذلك ملرة جديدة .ومن املعروف ّأن هدف هذه الجلسة نقل صالحيات
البرزاني إلى الحكومة والبرملان بسبب انتهاء واليته يوم األربعاء املقبل ،وال يمكن
التمديد له .علمًا ّأن من املستغرب كيف ّأن رئاسة برملان اإلقليم لم تبلغ النواب بجدول
أعمال الجلسة ،بخالف القانون.
ُ
برغم ذلك ،هناك شائعات تفيد ّ
بأن صالحيات رئيس اإلقليم (البرزاني) ستنقل إلى
الحكومة وإلــى البرملان ،فيما «هناك مفاوضات لإلبقاء بني يدي البرزاني صالحية
قيادته للقوات العسكرية».

16

السبت  28تشرين األول  2017العدد 3310

العالم

يجتمع «الـحــزب الشيوعي» الصيني كل خمس
قضية
سنوات لتحديد األهداف التي سوف يعمل على تحقيقها
قبل االجتماع المقبل ،وذلك بالحفاظ على االستقرار ودعم
البرامج التي كانت مسؤولة عن جعل الصين االقتصاد الثاني
فتضمن
كبرًا في العالم اليوم .أما في اجتماع هذا العام،
ّ
البرنامج مهمات جــديــدة ،أهمها وضــع مــا ُسـ ّـمــي «فكر
جين بينغ» في الدستور (بادرة لم يحظ بها من قبل إ ّلا ماو
تسي تونغ) ،إلى جانب إعالن مشروع إدخال هذا الفكر في
المناهج التعليمية ،وهو فكر قائم على «االشتراكية مع
ذات الخصائص الصينية»

«المستقبل الصيني»:

مناعة ضد األزمات
اآلتية من الغرب
ناصر األمين
جاء رد الفعل الغربي على مخرجات
م ــؤت ـم ــر «الـ ـ ـح ـ ــزب الـ ـشـ ـي ــوع ــي» فــي
ال ـ ـصـ ــن ،الـ ـ ـ ــذي انـ ـتـ ـه ــت ف ـع ــال ـي ــات ــه
األس ـبــوع املــاضــي ،بــن مـ ّ
ـرحــب رأى
أنها «بــادرة جيدة إلصــاح (لبرلة)
ّ
متخوف
االقتصاد الصيني» ،وبني
م ــن «ال ـتــوجــه الــدي ـك ـتــاتــوري» لـهــذه
ال ـ ـخ ـ ـطـ ــوة ودرجـ ـ ـ ـ ــة تـ ـق ـ ّـب ــل ال ـش ـع ــب
ال ـص ـي ـن ــي لـ ـه ــا .وب ـط ـب ـي ـعــة الـ ـح ــال،
ال يـ ـخـ ـف ــى املـ ـنـ ـح ــى االسـ ـتـ ـش ــراق ــي
واألي ــدي ــول ــوج ــي ً الـنـيــولـيـبــرالــي في
املوقفني ،وخاصة أن التوقعات بأزمة
صينية قريبة لم تعد تؤخذ بجدية.
وإلى اآلن ،يبدو أن بكني تملك مناعة
ضد األزمــات االقتصادية اآلتية من
الواليات املتحدة ،وفي الوقت نفسه،
يرى اقتصاديون ذوو عقليةِ «نهاية
الـتــاريــخ» على النحو الفوكويامي
أنه في نهاية املطاف ستكون الصني
أمـ ـ ــام خـ ـي ــاري ــن :قـ ـب ــول ال ـل ـب ــرل ــة ،أو
االنهيار ...لكن بالنسبة إلى «الحزب
ال ـش ـيــوعــي» ،يــوجــد خ ـيــار ثــالــث قد
يوصف بـ«إمبريالية ذات خصائص
صينية».

الصين ما بعد أزمة 2008

َ
َبـ ـ ــنـ ـ ــت الـ ـ ـص ـ ــن اق ـ ـت ـ ـصـ ــادهـ ــا ع ـلــى

أسـ ـ ـ ـ ــس تـ ـخـ ـتـ ـل ــف ع ـ ـ ــن تـ ـ ـل ـ ــك الـ ـت ــي
قــامــت عـلـيـهــا اق ـت ـص ــادات «ال ـغ ــرب»
ال ــرأس ـم ــال ـي ــة ،وك ـ ــان ل ـهــا تـسـمـيــات
ع ــدة مــن «املــاركـسـيــة الـشــرقـيــة» إلــى
«االشـ ـ ـت ـ ــراكـ ـ ـي ـ ــة ذات ال ـخ ـص ــائ ــص
ال ـ ـص ـ ـي ـ ـن ـ ـيـ ــة» ،أو «الـ ــرأس ـ ـمـ ــال ـ ـيـ ــة
اآلسـيــويــة» .وبتسخير كمية هائلة
مـ ــن ال ـ ـقـ ــوى ال ـع ــام ـل ــة واالس ـت ـث ـم ــار
ال ــرأسـ ـم ــال ــي فـ ــي اإلنـ ـ ـت ـ ــاج ال ـع ــال ــي
الـكـفــاءة (إلــى جانب ضبط عملتها
الـ ـ ـي ـ ــوان) ،ت ـم ـك ـنــت ال ـص ــن م ــن رف ــع
نموها إلــى مستويات خيالية على
مــدى عـقــود .كما تمكنت عــام 2008
مــن ت ـفــادي اآلثـ ــار امل ـبــاشــرة لــأزمــة
املالية التي بدأت في سوق العقارات
األمـيــركــي واجـتــاحــت الـعــالــم ،لكنها
شـ ـه ــدت ان ـخ ـف ــاض ــا ف ــي ال ـن ـم ــو إث ــر
تــراجــع سـعــة ال ــوالي ــات املـتـحــدة في
تلك السنة عن لعب دور «املينوتور
ال ـ ـعـ ــاملـ ــي» الـ ـق ــائ ــم عـ ـل ــى اس ـت ـه ــاك
ف ــوائ ــض اإلن ـت ــاج ف ــي ال ـعــالــم ،طبقًا
لالقتصادي اليوناني ووزي ــر املــال
السابق ،يانيس فاروفاكس.
وبينما تجزم التحذيرات الغربية
ب ــأن ه ــذا الـتـبــاطــؤ دالل ــة عـلــى أزمــة
قادمة ،يرى الخبير االقتصادي من
«جــامـعــة يـيــل» األمـيــركـيــة ،ستيفن
روتــش ،أن هــذا الكالم حــول انتهاء

تقرير

ماتيس يزور سيول:
نريد نزع أسلحة الشمال
ال الحرب
يوم الجمعة المقبل،
يبدأ الرئيس األميركي جولة
آسيوية تشمل اليابان
وكوريا الجنوبية والصين
وفيتنام والفيليبين ،فيما
بدأ ،أمس ،وزير دفاعه
التحضير لها ،من سيول

شدد وزير الدفاع األميركي ،جايمس
ماتيس ،أمس ،على أهمية «الجهود
الدبلوماسية» لحل األزم ــة املتعلقة
ب ــال ـب ــرام ــج ال ـن ــووي ــة وال ـص ــاروخ ـي ــة
ل ـك ــوري ــا ال ـش ـمــال ـيــة ،م ـص ـ ّـرح ــا أث ـنــاء
زيارته للمنطقة الحدودية الشديدة
ّ
التحصني بني الكوريتني بأن «هدفنا
ليس الحرب».
ورأى مــات ـيــس لـ ــدى زيـ ـ ــارة املـنـطـقــة
املـنــزوعــة ال ـســاح ،أن «االس ـت ـفــزازات
الـ ـك ــوري ــة ال ـش ـم ــال ـي ــة ال تـ ـ ــزال ت ـهــدد
األمــن اإلقليمي والعاملي على الرغم
مــن إدان ــة مجلس األم ــن الــدولــي لها

تطمح الصين اليوم إلى تصدير نموذجها االقتصادي (أ ف ب)

«قصة التنمية في العالم الحديث»،
ال ي ــأخ ــذ ب ـعــن االع ـت ـب ــار ال ـت ـحـ ّـول
ال ـب ـن ـيــوي الـ ــذي ي ـش ـهــده ال ـن ـمــوذج
االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي ال ـص ـي ـن ــي ،إذ يـفـتــح
ال ـن ـم ــوذج اإلن ـت ــاج ــي ال ـق ــائ ــم ال ــذي
ي ـقــوده الـتـصـنـيــع ،امل ـجــال لنموذج
اسـتـهــاكــي خــدمــاتــي تـتــزايــد قوته
إلــى أن صــار عــام  2013أكبر قطاع

ّ
باإلجماع» .وأضاف أنه «كما أوضح
وزيــر الخارجية تيلرسون ،فالحرب
لـيـســت هــدف ـنــا ،وإن ـم ــا ن ــزع ال ـســاح
النووي بالكامل وبال رجعة في شبه
الجزيرة الكورية».
م ــن ج ـهــة أخ ـ ــرى ،ق ــال وزيـ ــر ال ــدف ــاع
الـ ـ ـك ـ ــوري الـ ـجـ ـن ــوب ــي ،س ــون ــغ يــونــغ
مـ ـ ــوو ،وه ـ ــو ي ـق ــف بـ ـج ــوار مــات ـيــس،
إن بـ ـ ــاده س ـت ــواص ــل م ــع ال ــوالي ــات
املتحدة «الدفاع عن السالم من خالل
اإلرادة الـصـلـبــة والـ ـق ــوة» .وبـ ــدوره،
قـ ـ ــال ال ــرئـ ـي ــس ال ـ ـك ـ ــوري ال ـج ـن ــوب ــي
م ــون جـيــه  -إن ،عـقــب مـحــادثــات مع
مــاتـيــس ،إن نـشــر ال ــوالي ــات املتحدة
ل ـع ـت ــاد اس ـت ــرات ـي ـج ــي ه ـج ــوم ــي فــي
شبه الجزيرة الكورية ،بما في ذلك
تحليق القاذفات األميركية ،له تأثير
فعال في «ردع التهديدات» الكورية
الشمالية.
وتـ ــأتـ ــي تـ ـص ــريـ ـح ــات م ــاتـ ـي ــس قـبــل
أول جولة ســوف يقوم بها الرئيس
دونالد ترامب ،آلسيا ،هذا األسبوع،
وت ـش ـم ــل كـ ــوريـ ــا ال ـج ـن ــوب ـي ــة ،حـيــث
س ـي ـل ـت ـقــي مـ ــع ال ــرئـ ـي ــس مـ ـ ــون جـيــه
 إن .وقـ ـ ــد شـ ـ ــدد م ــاتـ ـي ــس س ــاب ـق ــا،خــال جولته ،على «أهمية الجهود
ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة» ل ـل ـتــوصــل إلـ ــى حل

فــي االقـتـصــاد الـصـيـنــي ،مــا يجعل
ه ـ ـ ــذا الـ ـتـ ـب ــاط ــؤ ف ـ ــي ال ـ ـن ـ ـمـ ــو ،وف ــق
روتش ،أمرًا ضروريًا ومرحبًا به.

نموذج «شيزو تشاينا»
كـثـيـرًا مــا يــذكــر الــرئـيــس الصيني،
شــي جــن بـيـنــغ ،أهـمـيــة «االنـفـتــاح
عـلــى ال ـعــالــم» .وعـ ــادة تـتــرجــم هــذه

املقولة فــي العقل الغربي إلــى نية
الصني اإلقــدام على «اإلصــاحــات»
ال ـض ــروري ــة لـلـتـحــول إل ــى اقـتـصــاد
ل ـ ـي ـ ـبـ ــرالـ ــي دي ـ ـ ـمـ ـ ــوقـ ـ ــراطـ ـ ــي ،ولـ ـك ــن
«الـصــن الليبرالية» الـتــي كــان من
املـ ـفـ ـت ــرض أن ت ــول ــد ت ـح ــت ق ـي ــادة
جــن بـيـنــغ ال تـتـحـقــق .أم ــا الصني
ّ
«ال ـش ـيــزوفــري ـن ـيــة» ،ال ـت ــي تـشــكـلــت

هيئة األرك ــان األمـيــركـيــة املشتركة،
الـجـنــرال جــوزيــف دان ـف ــورد ،اجتمع

تأتي تصريحات
ماتيس قبل
انطالق جولة لدونالد
ترامب في آسيا

سلمي لألزمة الراهنة .وبعد لقاءات
دامــت ثالثة أيــام مع قــادة عسكريني
آسيويني فــي الفيليبني ،قــال الوزير
األم ـي ــرك ــي« :ف ــي ال ـح ـق ـي ـقــة ،ه ــذا هو
املـ ـه ــم فـ ــي األم ـ ـ ـ ـ ــر ...ح ـص ــر ال ـج ـه ــود
(املتعلقة بكوريا الشمالية) في الخط
الدبلوماسي للتوصل إلى حل».
وتــأتــي ه ــذه الـتـصــريـحــات فــي وقــت
ي ـب ـحــث ف ـي ــه ال ـج ـي ـش ــان ،األم ـي ــرك ــي
والـ ـ ـك ـ ــوري ال ـج ـن ــوب ــي ،ع ــن «أف ـض ــل
ال ـ ـس ـ ـبـ ــل» لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ «ردع» ب ـ ـيـ ــونـ ــغ ي ــان ــغ
وتـعــزيــز دفــاعــات س ـيــول .وج ــاء في
ب ـي ــان ع ـس ـك ــري أم ـي ــرك ــي أن رئ ـيــس

ماتيس :نريد نزع السالح النووي
بالكامل وبال رجعة (أ ف ب)
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العالم
ف ــي ال ـع ـق ــود امل ــاض ـي ــة ف ــا تـتـحــدد
لـ ـه ــا وج ـ ـهـ ــة واض ـ ـ ـحـ ـ ــة ،وال ب ـن ـيــة
مـحــددة ،إذ ينظر إليها الغربيون
على أنـهــا «اآلخ ــر املستحيل» غير
الـقــابــل لــامـتـصــاص فــي شبكتهم
االقتصادية ،والثقافية ،واملعرفية.
أم ـ ــا ال ـ ـصـ ــن ،ف ـت ـط ـمــح ال ـ ـيـ ــوم إل ــى
ت ـص ــدي ــر ن ـم ــوذج ـه ــا االقـ ـتـ ـص ــادي
واإلنتاجي إلى العالم عبر مشاريع
اس ـت ـث ـم ــاري ــة ف ــي ال ـب ـن ــى الـتـحـتـيــة
لدول آسيوية وأفريقية وأوروبية.
ووصف جني بينغ في أيار املاضي
هذه «اإلمبريالية ذات الخصائص
ال ـص ـي ـن ـيــة» ك ــاآلت ــي« :فـ ــي سعينا
لتنفيذ مـشــروع الـحــزام والطريق،

يتحول النموذج
االقتصادي للبالد
من إنتاجي إلى
استهالكي خدماتي

ل ــن ت ـطــأ أق ــدام ـن ــا الـسـبـيــل ال ـقــديــم،
سبيل الـصــراعــات بــن األع ــداء ،بل
سنخلق نموذجًا جــديـدًا للتعاون
واملنافع املشتركة» ،مضيفًا «علينا
ً
أن نبني هيكال مفتوحًا للتعاون،
ّ
وأن نـ ـس ــان ــد ون ـ ـنـ ــمـ ــي اقـ ـتـ ـص ــادًا
ع ــاملـ ـي ــا مـ ـفـ ـت ــوح ــا» .أيـ ـ ـض ـ ــا ،ش ــدد
الــرئ ـيــس الـصـيـنــي ع ـلــى أن ب ــاده
مـسـتـعــدة إلط ــاع الـ ــدول املـشــاركــة
عـلــى خبرتها فــي اإلن ـم ــاء» ،وأنـهــا
«لــن تتدخل فــي شــؤون تلك الــدول
الــداخـلـيــة» .كما ختم بأنه «ال يهم
إن كانت الدول آسيوية أو أوروبية
أو أفريقية أو من األميركيتني ،كلها
شريكة في بناء الحزام والطريق».
وت ــأكـ ـيـ ـدًا ل ـق ــدرت ـه ــا ع ـل ــى تـحـقـيــق
أه ــداف ـه ــا ،دع ــا «ال ـصــديــق الـقــديــم»
للصني ووزير الخارجية األميركي
السابق ،هنري كيسنجر ،في كلمة
ألقاها في أيلول املاضي في جامعة
كولومبيا ،الغرب إلى تقبل الصني
التعاون معها في مشروع «الحزام
وال ـطــريــق» وف ــي «الـبـنــك اآلسـيــوي
لــاسـتـثـمــار فــي البنية التحتية»،
ف ــي ح ــن ي ـت ـب ـ ّـدل م ــرك ــز ال ـث ـقــل في
العالم .تردد هذا املوقف في هونغ
كونغ أيضًا حيث نشرت منذ مدة
صحيفة «South China Morning

م ـ ــع نـ ـظـ ـي ــره ال ـ ـ ـكـ ـ ــوري الـ ـجـ ـن ــوب ــي،
الـ ـجـ ـن ــرال ك ـي ــون ــغ دو ج ـي ــون ــغ ،فــي

 »Postامل ـمــولــة م ــن ج ـهــات غــربـيــة،
ّ
م ـل ـف ــا ي ـ ـحـ ــذر أوروب ـ ـ ـ ــا وال ـ ــوالي ـ ــات
املتحدة مــن خطر تجاهل مشروع
«الـ ـ ـ ـح ـ ـ ـًـزام والـ ـ ـط ـ ــري ـ ــق» ال ـص ـي ـن ــي،
مـعـلـنــة م ـشــاركــة ه ــون ــغ ك ــون ــغ في
اتـفــاقــات «طــريــق ال ـحــريــر» .رســالــة
ال ـص ـح ـي ـفــة إلـ ــى الـ ـغ ــرب ك ــان ــت أنــه
ال يـمـكـنـهــم تـ ــرك ال ـص ــن تـفـعــل ما
ت ـش ــاء ،ك ـمــا أن ـهــم ل ـيــس بــإمـكــانـهــم
م ـن ـع ـهــا أو م ـنــاف ـس ـت ـهــا ،وخ ــاص ــة
ف ــي ظ ــل أوض ــاعـ ـه ــم االق ـت ـص ــادي ــة
والسياسية؛ «إذًا ،ال بد لهم من أن
يشاركوها االستثمار».

عودة من المستقبل
بحكم ظهورها كأنها تملك مناعة
ضــد األزم ـ ــات اآلت ـي ــة م ــن ال ــوالي ــات
املتحدة وارتفاع نموها على مدى
ّ
تحولها من مستعمرة
عقود ،ومع
إلى االقتصادي الثاني في العالم،
أص ـ ـب ـ ـحـ ــت ال ـ ـ ـصـ ـ ــن ف ـ ـ ــي الـ ـع ـ ـقـ ــود
املاضية موضوع نظريات وروايات
عدة تتنبأ بأن «املستقبل صيني».
ولكن تتخذ بعض هــذه النظريات
مـســارًا غريبًا قــد يـبــدو كــأنــه أقــرب
إلـ ــى ال ـخ ـي ــال ال ـع ـل ـمــي م ــن نـظــريــة
واقعية .يــرى هــؤالء أن «حــدثــا ما»
ّ
ي ـت ـشــكــل وراء ال ــواجـ ـه ــة املـتـمـثـلــة
بزعيم قوي يحذو بشعبية كبيرة،
ودولــة قوية تجدد فرض سلطتها
امل ــرك ــزي ــة ف ــي ال ـ ــداخ ـ ــل ،واق ـت ـص ــاد
دائــم النمو تطرحه كنموذج بديل
للنيوليبرالية اإلمبريالية.
يطرح الفنان الصيني لورينس ليك
في وثائقي بعنوان «»Sinofuturism
هذا «الحدث» على أنه «خيال علمي
بـ ــات مـ ــوجـ ــودًا ف ـع ـل ـي ــا» ،مـسـتـقـبــل
ُ
«وجد عن غير قصد ودون مؤلف».
ّ
ال يركز ليك على الواقع السياسي
ال ـحــالــي لـلـصــن ،ب ــل عـلــى واقـعـهــا
«االف ـت ــراض ــي» ،ذاه ـبــا فــي االت ـجــاه
نفسه الذي يتخذه ماركس في قوله
باستقالل الرأسمالية عــن رغبات
ّ
وتـحــكــم الـبـشــر ،الــذيــن ال يشكلون
ّ
فـيـهــا إل «روابـ ـ ــط ذات وعـ ــي» في
ّ
امل ـ ـن ـ ـظـ ــومـ ــة .وي ـ ـنـ ــظـ ــر لـ ـي ــك ل ــذك ــاء
ّ
يسمى
اصطناعي ،لكيان مستقل،
الصني ،ال عالقة له بالصني كدولة
أو اقـتـصــاد ،أو منظومة إنتاحية
م ـب ــاش ــرة ،ب ــل ي ــول ــد م ــن «حـتـمـيــة»
ذه ــابـ ـه ــا نـ ـح ــو «انـ ـ ــدمـ ـ ــاج املـ ـج ــال
البيولوجي باملجال التكنولوجي»
نتيجة سرعة وتفاقم التطور إلى
ح ــد خ ــروج ــه ع ــن طـ ــور أي سلطة
بشرية مهما كانت قوية.

لقاء جدد خالله دانفورد تحذيرات
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ب ــال ــرد عـلــى «أي
استفزازات جديدة» .وقال البيان إن
ّ
دانفورد «أكد على أن أي هجوم من
جانب كوريا الشمالية سيواجه برد
ً
سيكون ساحقًا وفـعــاال باستخدام
القدرات العسكرية الكاملة للواليات
املتحدة».
وخـ ـ ـ ــال الـ ـشـ ـه ــر املـ ـ ــاضـ ـ ــي ،أرسـ ـل ــت
الواليات املتحدة قاذفات حلقت فوق
املياه الواقعة شرقي كوريا الشمالية
فـ ــي اسـ ـتـ ـع ــراض لـ ـلـ ـق ــوة .وس ـت ـن ـشــر
الـبـحــريــة األم ـيــرك ـيــة ث ــاث حــامــات
ط ــائ ــرات ف ــي امل ـح ـيــط الـ ـه ــادئ خــال
األيــام املقبلة للمشاركة بـ«مناورات
مقررة منذ وقت طويل».
وكــان الرئيس األميركي قد هدد في
خطاب له الشهر املاضي أمــام األمم
امل ـت ـحــدة بـتــدمـيــر ك ــوري ــا الـشـمــالـيــة،
إذا دعت الضرورة لحماية الواليات
امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة وحـ ـلـ ـف ــائـ ـه ــا .ورغـ ـ ـ ــم ه ــذه
اللهجة ،يقول املسؤولون في البيت
ّ
األبـيــض إن تــرامــب يتطلع إلــى «حل
سلمي» ،لكن كــل الـخـيــارات ،بما في
ذلــك الخيارات العسكرية ،مطروحة
على الطاولة.
(األخبار ،رويترز)
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الحدث

مدريد في مواجهة مجهولة األفق:

كاتالونيا تستقل ...إلى حين؟
دخلت إسبانيا في المجهول .هذا ما يمكن استخالصه من األحداث المتسارعة
التي وقعت ،أمس ،في هذا البلد ،بدءًا من إعالن كارليس بيديغمونت استقالل كاتالونيا ،مرورًا
بتأكيد ماريانو راخوي أنه سيعيد الشرعية إلى تلك المنطقة ،وقراره في وقت متأخر من مساء
أمس ،إقالة بيديغومنت وحكومته والدعوة إلى إجراء انتخابات في  21كانون األول المقبل
وص ـلــت األزمـ ــة بــن كــاتــا ّلــونـيــا ومــدريــد،
أم ـ ــس ،إلـ ــى م ــا ه ــو م ـت ــوق ــع ت ـب ـعــا مل ـســار
األحـ ـ ــداث والـ ـتـ ـط ــورات ال ـت ــي وق ـع ــت منذ
التصويت على استقالل اإلقليم ،في األول
مــن تـشــريــن األول ،إل ــى ي ــوم أم ــس .وضــع
رئ ـيــس الـحـكــومــة الـكــاتــالــونـيــة كــارلـيــس
ب ـيــدي ـغ ـمــونــت ،الـ ـك ــرة ف ــي م ـل ـعــب رئـيــس
ال ـح ـكــومــة اإلس ـبــان ـيــة م ــاري ــان ــو راخـ ــوي
ومجلس الشيوخ ،من خالل اإلعالن أخيرًا
اس ـت ـقــال اإلق ـل ـي ــم ،ب ـعــدمــا ك ــان ق ــد أذع ــن
ع ــن اإلدالء ال ـصــريــح بــذلــك ف ــي أك ـثــر من
مناسبة.
اجتمع البرملان الكاتالوني وأصــدر قرارًا
بقيام «الجمهورية الكاتالونية بوصفها
دول ــة مستقلة وس ـيــدة و(دول ـ ــة) قــانــون،
ديموقراطية واجتماعية»ّ .
ثم ّأدى النواب
ال ـن ـش ـي ــد االنـ ـفـ ـص ــال ــي ،وهـ ـتـ ـف ــوا «ت ـح ـيــا
كاتالونيا» ،فيما احتفل عـشــرات اآلالف
م ــن م ــؤي ــدي االنـ ـفـ ـص ــال بـ ـق ــرار ال ـب ــرمل ــان
بالتصفيق والهتافُ .
وبمعزل عن النيات املعلنة لــدى راخــوي
وغ ـي ــره م ــن امل ـس ــؤول ــن اإلسـ ـب ــان ،وضــع
املركزية أمام
اإلعالن
الكاتالوني الحكومة ً
أمر واقع كانت ُت ّ
محاولة في الوقت
له،
عد
ِ
ذات ــه ت ـفــاديــه .وق ــد ت ـبـ ّـدى ذل ــك فــي إمـهــال
املحكمة الدستورية حكومة اإلقليم ،ثالثة
أي ــام لتعليق االس ـت ـقــال ،عـلــى الــرغــم من
أن مـجـلــس ال ـش ـيــوخ ك ــان ق ــد فـ ـ ّـوض إلــى
حكومة مدريد فرض الحكم املباشر على
اإلقليم ،بعد دقائق على إعالن االستقالل.
مدريد «ستعيد الشرعية» في كاتالونيا،
هذا ما أكــده راخــوي عبر موقع «تويتر».
وفــي وقــت مـتــأخــر مــن مـســاء أم ــس ،أعلن
راخ ــوي فــي ختام جلسة ملجلس ال ــوزراء
إقـ ــالـ ــة ب ـي ــدي ـغ ــوم ـن ــت وح ـك ــوم ـت ــه ودعـ ــا
ّ
إل ــى ان ـت ـخــابــات ف ــي اإلق ـل ـي ــم ،م ـب ــررًا ب ــأن
«ه ــذه ال ـخ ـطــوات األولـ ــى ال ـتــي ن ـقــوم بها
مل ـنــع ال ــذي ــن ك ــان ــوا م ـســؤولــن ح ـتــى اآلن
(ال ـس ـل ـطــة الـتـنـفـيــذيــة ال ـكــاتــالــون ـيــة) عن
مــواص ـلــة تـصـعـيــد ال ـع ـص ـيــان» .وأض ــاف
«نـحــن كــاسـبــان كــان الـيــوم حــزيـنــا ،طغى
خ ــال ــه الــام ـع ـقــول ع ـلــى ال ـق ــان ــون ّ
ودم ــر
الــدي ـمــوقــراط ـيــة ف ــي كــاتــالــون ـيــا» .وتــابــع
ّ
بالقول إن الوضع «محزن ومؤلم ومقلق»،
ّ
م ــؤك ـدًا ف ــي ال ــوق ــت نـفـســه أن اإلج ـ ــراءات
الـتــي اتـخــذتـهــا الـحـكــومــة «ال تـهــدف الــى
تعليق الحكم الذاتي (وفق املادة  155من
الدستور) بل إلى إعادة القانون والوفاق»
في كاتالونيا.
وق ـب ــل مـجـمــل هـ ــذه ال ـت ـط ــورات ال ـت ــي من
املتوقع أن تأخذ إسبانيا نحو مواجهة
م ـج ـهــولــة األفـ ـ ــق ،ك ــان ــت ال ـن ـيــابــة ال ـعــامــة
اإلسبانية قــررت توجيه تهمة العصيان
إلــى بيديغمونت ،ومــن املتوقع أن تتخذ
املحكمة قــرارًا بشأن قبول التهمة ضده،
ف ـي ـمــا ي ـع ــاق ــب الـ ـق ــان ــون اإلسـ ـب ــان ــي عـلــى
جريمة «العصيان» بالسجن مــدة تصل
إلى  30عامًا.
وم ــن بــن اإلج ـ ــراءات األخ ــرى الـتــي أعلن
ع ـن ـه ــا راخ ـ ـ ـ ـ ــوي ،إق ـ ــال ـ ــة مـ ــديـ ــر ال ـش ــرط ــة
اإلقليمية الكاتالونية وممثلي الحكومة
الكاتالونية في مدريد وبروكسل وإغالق
«امل ـم ـث ـل ـي ــات» ال ـك ــات ــال ــون ـي ــة ف ــي ال ـعــالــم
باستثناء بروكسل.
وعالوة على إقالة جميع أعضاء حكومة
إقليم كاتالونيا ،قــال راخــوي إن مهمات
حـكــومــة كــاتــالــونـيــا سـتـتــوالهــا «هـيـئــات
ّ
تؤسسها الحكومة الوطنية لهذه الغاية»،
لكن «مبدئيًا من قبل الوزارات (الوطنية)،
ما دام هذا الوضع االستثنائي مستمرًا».
وبموجب اإلجــراءات التي كانت املقترحة،
سيصبح جهاز شرطة منطقة كاتالونيا
«م ــوس ــوز دي ـ ـس ـ ـكـ ــوادرا» ،ال ـ ــذي ي ـضــم 16
ً
ألف عنصر ،تحت سلطة مدريد مباشرة،

مدريد :كان اليوم حزينًا وطغى خالله الالمعقول (أ ف ب)

فيما طلب راخوي إمكان استبدال عناصر
شرطة كاتالونيا إذا لزم األمــر« ،بعناصر
من قوات أمن الدولة» ،أي الشرطة الوطنية
والحرس املدني.
وس ـ ـبـ ــق أن وض ـ ـعـ ــت الـ ـحـ ـك ــوم ــة م ــال ـي ــة
اإلق ـل ـيــم ت ـحــت ال ــوص ــاي ــة ف ــي أيـ ـل ــول ،في
محاولة ـ لكن من دون جدوى ـ ملنع إجراء

مشكلة راخوي
هي أن الدولة
اإلسبانية غير موجودة
فعليًا في كاتالونيا

رفض أوروبي
وأميركي
توالت املواقف الدولية واألوروبية
املـ ـ ـع ـ ــارض ـ ــة إلع ـ ـ ـ ــان اسـ ـتـ ـق ــال
ّ
واملشددة على «وحدة
كاتالونيا،
إسـ ـب ــانـ ـي ــا» .ب ـي ـن ـمــا أك ـ ــد رئ ـيــس
املفوضية األوروبـيــة جــان ـ كلود
ي ــون ـك ــر أن االتـ ـ ـح ـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ــي
لـ ـي ــس بـ ـح ــاج ــة إلـ ـ ــى «مـ ــزيـ ــد مــن
الـتـصــدعــات» ،أعلنت أملــانـيــا عدم
اعترافها بإعالن إقليم كاتالونيا
استقالله مــن جــانــب واح ــد ،وفق
م ـ ــا صـ ـ ـ ـ ّـرح ب ـ ــه مـ ـتـ ـح ــدث ب ــاس ــم
املـ ـسـ ـتـ ـش ــارة األملـ ــان ـ ـيـ ــة أن ـج ـيــا
ميركل .وفي باريس ،أكد الرئيس
ال ـف ــرن ـس ــي إي ـم ــان ــوي ــل م ــاك ــرون،
«دع ـمــه ال ـكــامــل» لــرئـيــس الـ ــوزراء
اإلسـبــانــي مــاريــانــو راخـ ــوي ،من
أج ـ ــل «اح ـ ـ ـتـ ـ ــرام» دول ـ ـ ــة ال ـق ــان ــون
فــي إسـبــانـيــا ،فــي مــوقــف كــررتــه
بريطانيا.
أم ـيــرك ـيــا ،رأت وزارة الـخــارجـيــة
أن كاتالونيا «جــزء ال يتجزأ من
إس ـب ــان ـي ــا» ،م ـع ــرب ــة ع ــن دعـمـهــا
إجـ ـ ـ ــراءات م ــدري ــد إلبـ ـق ــاء ال ـبــاد
«قوية وموحدة».

االس ـت ـف ـتــاء ح ــول االس ـت ـق ــال ،الـ ــذي نظم
فــي  1تـشــريــن األول ،رغ ــم حـظــر الـقـضــاء
اإلس ـ ـبـ ــانـ ــي لـ ــه (وتـ ـبـ ـق ــى هـ ـ ــذه ال ـع ـق ــوب ــة
ســاريــة) .وتطالب ،اآلن ،بسلطة ممارسة
كــل الصالحيات املــالـيــة فــي شــق املــوازنــة
والضرائب لضمان أال يذهب أي من املال
الذي ُي ّ
حصل من الضرائب املحلية ،أو من
املبالغ التي تحولها مدريد إلى املنطقة،
لتمويل جهود االنفصال .ويريد راخوي
تــولــي «مهمات حكومة إقليم كاتالونيا
في مجال االتصاالت ّوالخدمات الرقمية».
إال أن م ــا ك ــان ق ــد حـ ــذر م ـنــه ال ـعــديــد من
املـحـلـلــن ق ــد ي ـكــون ال ـس ـبــب وراء إع ـطــاء
حـكــومــة كــاتــالــونـيــا ثــاثــة أي ــام للتراجع
عن االستقالل ،ذلك أن تطبيق املــادة 155
م ــن ال ــدس ـت ــور اإلس ـب ــان ــي س ـت ـكــون دون ــه
عقبات كثيرة ،منها ما ينطلق من الواقع
الكاتالوني ،وغيرها ما يتأتى من الواقع
اإلسـ ـب ــان ــي الـ ــراهـ ــن .وفـ ــي هـ ــذا ال ـس ـي ــاق،
أش ـ ــارت صـحـيـفــة «إل بــاي ـيــس» إل ــى أنــه
«إذا كــان من الصعب إعــان (املــادة ،)155
ً
فــإن تطبيقها سيكون مستحيال» ،وذلك
بــاعـتــراف أحــد كبار املـســؤولــن اإلسـبــان،
م ــا ي ــوض ــح عـ ــدم ال ـي ـق ــن ال ـ ــذي ش ـع ــر بــه
ماريانو راخ ــوي ،فــي مــا يتعلق بفعالية
اإلج ـ ــراء ال ــذي ك ــان يتمنى مــن خــالــه أن
يعيد النظام الدستوري إلى تلك املنطقة.
ولم يكن من الواضح ما إذا كان باإلمكان
تطبيق هذه املــادة التي لم ّ
تطبق سابقًا،
إذ إن الصحيفة أش ــارت فــي ه ــذا املـجــال
إلى «املقاومة السلبية واملقاومة الفاعلة»
التي قد ّ
تطبقها الحكومة الكاتالونية.
«املشكلة الحقيقية فــي مــا يتعلق بإقالة
حكومة بيديغمونت ،هــي املـقــاومــة التي
يمكن أن ّ
يفعلها موظفون عـ ّـامــون ،كبارًا
وصـ ـغ ــارًا» ،ع ـلــى ح ــد تـعـبـيــر الـصـحـيـفــة.
أمـ ــا الـ ـن ــوع اآلخ ـ ــر م ــن املـ ـق ــاوم ــة ،فيمكن
أن ي ـت ـم ـظ ـه ــر فـ ـ ــي تـ ـ ـظ ـ ــاه ـ ــرات ض ـخ ـمــة
واحتجاجات لعرقلة تطبيق املادة .155
مــن جـهــة أخ ــرى ،ف ــإن املشكلة األســاسـيــة
ب ــال ـن ـس ـب ــة إل ـ ـ ــى راخـ ـ ـ ـ ــوي ت ـك ـم ــن ف ـ ــي أن
«الــدولــة اإلسـبــانـيــة غير مــوجــودة فعليًا
فــي كــاتــالــونـيــا ،وه ــذه مشكلة هيكلية».
وكما تشرح جامعات برشلونة األمر ،فإن
«حضور الدولة اإلسبانية في املنطقة هو
اسمي بحت ،ومحصور بمكتب الضرائب
ً
واألم ـ ـ ــن االجـ ـتـ ـم ــاع ــي» .ف ـض ــا ع ــن ذل ــك،
ف ــإن «قـ ــوة ال ــدول ــة اإلس ـبــان ـيــة أسـطــوريــة
أك ـثــر مـنـهــا فـعـلـيــة» ،تـضـيــف الصحيفة،
مـ ــوض ـ ـحـ ــة أن ـ ـ ـ ــه «ع ـ ـ ـ ـ ـ ــاوة ع ـ ـلـ ــى األزم ـ ـ ـ ــة
ال ـكــاتــالــون ـيــة ،تـمــر الـحـكــومــة اإلسـبــانـيــة
بـ ــأزمـ ــة س ـل ـط ــة ووظـ ـيـ ـف ــة ،وذل ـ ــك بـسـبــب
تحويل السلطات إلــى املناطق ،وانتهاج
سياسة الخصخصة».
(األخبار)
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تركيا ...مسجد «أردوغاني» جديد

بمزيد من الرضى والتسليم بمشيئة
الله تعالى
ننعى إليكم فقيدنا الغالي املغفور له
بإذن الله تعالى
املرحوم األستاذ سعيد محمد شعيب
(أبو حسام)
زوجـ ـ ـت ـ ــه :صـ ـف ــاء م ـح ـم ــود امل ـغ ــرب ــي
دارغوث
وال ــده :املــرحــوم الـحــاج محمد أسعد
شعيب
وال ــدت ــه :امل ــرح ــوم ــة ال ـح ــاج ــة عــزيــزة
عاصي
أوالده :املـهـنــدس ح ـســام واملـهـنــدس
ب ــاس ــم وال ــدكـ ـت ــور س ــام ــر واألسـ ـت ــاذ
شادي
أش ـق ــاؤه :األس ـت ــاذ هــانــي واملـهـنــدس
كـمــال واملـهـنــدس أسـعــد والصحافي
صالح شعيب
شقيقاته :الحاجة زينب زوجة الحاج
املرحوم علي جرادي
وال ـح ــاج ــة عـلـيــة زوجـ ــة ال ـح ــاج عبد
األمـيــر قبيسي والـحــاجــة بــدر زوجــة
الحاج حسني بعلبكي
وال ـ ـس ـ ـيـ ــدة س ـ ـعـ ــاد زوجـ ـ ـ ــة املـ ــرحـ ــوم
الشهيد موسى شعيب
والسيدة فايزة زوجة الحاج توفيق
رمضان
والسيدة صباح زوجة السيد هشام
السامرائي
واملهندسة وفاء والسيدة هناء
والـسـيــدة فــاطـمــة زوج ــة الـسـيــد علي
العياشي
تقبل التعازي اليوم السبت الواقع
فــي  28تـشــريــن األول  2017للرجال
وال ـن ـس ــاء م ــن ال ـس ــاع ــة ال ـثــال ـثــة بعد
ً
مساء
الظهر حتى الساعة السابعة
ف ــي جـمـعـيــة الـتـخـصــص والـتــوجـيــه
العلمي  -الرملة البيضاء  -قرب مركز
أمن الدولة
يـصــادف نهار االحــد فــي  ٢٩تشرين
االول ذك ـ ــرى اسـ ـب ــوع ع ـل ــى فـقـيــدنــا
املرحوم ,ستتلى آي من الذكر الحكيم
و مجلس عزاء في بلدته الشرقية في
حسينية الــرجــال لـلــرجــال و النساء
الساعة الثانية بعد الظهر
الرحمة ولكم األجر والثواب
ّللفقيد ّ
إنا لله وإنا إليه راجعون
اآلسـ ـ ـ ـف ـ ـ ــون :آل شـ ـعـ ـي ــب ودارغ ـ ـ ـ ـ ــوث
وم ـ ـن ـ ـصـ ــور وم ـ ـج ـ ـبـ ــر والـ ـعـ ـب ــدالـ ـل ــه
وح ـمــادة وغ ــدار ورم ـضــان وقبيسي
وب ـ ـع ـ ـل ـ ـب ـ ـكـ ــي وجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرادي وع ـ ــاص ـ ــي
والــدلـيـمــي وق ـمــوريــة وع ـمــوم أهــالــي
الشرقية

افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان،
أمس« ،مسجد مليكة خاتون» (عاشت في القرن
الرابع عشر) ،وسط العاصمة التركية أنقرة ،في
ّ
تركيا
وقت من املعروف فيه أن بناء املساجد في ُ ِّ
وإعطاءها دورًا مجتمعيًا وثقافيًا مهمًا ،يمثل
عالمة فارقة في عهد «حزب العدالة والتنمية».
ووفق مواقع إعالمية تركية ،قال أردوغان
ُ
ّإن «مصير املساجد في أنقرة كان أن تبنى
تحت األرض لسنوات عدة» ،داعيًا في السياق
«أن يديم الله على تركيا نعمة بقاء املساجد
وأصوات املآذن واملصلني إلى األبد».
ُ ُّ
على الطراز العثماني،
ويعد هذا املسجد املبني ُ
األكبر في تركيا حاليًا ،إذ أقيم «على مساحة
 19ألف و 500متر مربع ،تضم قاعة للمؤتمرات
ومتحفًا للحضارات وقاعات لالجتماعات
ومكانًا مخصصًا إلقامة املعارض ،ومرأب
للسيارات يتكون من  5طبقات» ،وفقًا لوكالة
«األناضول» .ويكبر هذا املسجد الجديد مسجد
«شامليجا» بمآذنه الست في إسطنبول ،التي
ُت ُّ
عد أعلى من مآذن مسجد املدينة املنورة .وكان
أردوغان قد أشرف أيضًا على افتتاحه في
شهر تموز .2016
(األخبار)
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أفقيا
 -1إعالمي وشاعر لبناني له برنامج على الشاشة الصغيرة –  -2يسأم ويضجر – ماركة
سيارات –  -3ممثلة لبنانية قديرة –  -4للتمني – مدخول وإيراد باألجنبية –  -5صاح
التيس عند الهياج – نهر فــي سويسرا وفرنسا ومــن أغــزر أنـهــر فرنسا – أداة شرط
الدمشقي – من ّ
ّ
أهم أنهر أفريقيا ومن أطول
وتوكيد –  -6نوع ورد عطري ُيعرف بالورد
أنهار العالم –  -7يمزجه باأللوان – حيوان من الزحافات شبيه بالحرذون ذنبه كثير
العقد –  -8أعطى ووهب من دون مقابل – عكسها مدينة مصرية على النيل بمحافظة
ِقنا –  -9بمعنى املوت بالجمع –  -10إعالمي لبناني له برنامج على الشاشة الصغيرة

عموديًا

َ ََ
الخاصة ملكًا للدولة – عاصمتها وارسو –  -3وجه
 -1إعالمي
لبناني –  -2ج ّعل األمالك ْ
من أوجه القمر ُيعرف بغرة القمر – نفس –  -4عائلة ممثلة إيطالية قديرة حائزة على
جائزة األوسكار كانت ُت ّ
عد رمزًا من رموز اإلغراء – أصل البناء –  -5ألم – عائلة رياضي
وفلكي بريطاني إشتهر بأعمال الرصد إليه ُينسب مذنب شهير ظهر سنة -6 – 1986
ّ
مسرحي وناقد
عاصمة كوبا – حـشــرات مجتهدة –  -7عاصمة دولــة عظمى – عائلة
ً
أملاني راحل إتخذ شكسبير مثال أعلى ْ–  -8يصبحان على مقربة من توقيع معاهدة أو
تحقيق برنامج – أحرف متشابهة –  -9ملع البرق – عملة آسيوية –  -10إعالمية لبنانية

أفقيا

شروط اللعبة

هذه الشبكة ّ
مكونة من  9مربعات
ّ
كبيرة وكل مربع كبير مقسم إلى
 9خ ــان ــات ص ـغ ـي ــرة .م ــن ش ــروط
اللعبة وضع األرقــام من  1إلى 9
ضمن الـخــانــات بحيث ال يتكرر
الرقم في كل مربع كبير وفي كل
خط أفقي أوعمودي.
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مشاهير 2713

حلول الشبكة السابقة

1

 -1كولوسيوم –  -2نيو جرزي – في –  -3النبي – فريز –  -4كوي – دم –  -5أم – الزانيا –  -6رهان
– مل – سد –  -7نمر – باخس –  -8مكاريوس –  -9نميري – ارعن –  -10األهرام – رخ

عموديًا
باير –  -6وز –
 -1آنا كارنينا –  -2يلومهم – مل –  -3كوني – ارميا –  -4وجب – لن – كره –  -5لريدا – ّ
مزمار –  -7سيف – الخيام –  -8ركن – سور –  -9وفي – يس – سعر –  -10مي زيادة – نخ

حل الشبكة 2712

إعداد
نعوم
مسعود
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11

ممثل بريطاني جذب اإلنتباه ألول مرة في عمر مبكر عندما تم اختياره لفيلم
« امبراطورية الشمس « للمخرج ستيفن سبيلبرغ عن قصة جرت خالل الحرب
العاملية الثانية
 = 4+11+9+7+8مدينة فلسطينية ■  = 5+3+2+1عاصمتها ايراكليو ■ 10+11+6
= يأتي بعد

حل الشبكة الماضية :سامي الحناوي

ان لله وان اليه راجعون
انتقلت للى رحمته تعالى فقيدتنا
الغالية املرحومة
السيدة زهرة السيد عاطف طاهر صفي
الدين
والدتها املرحومة ليلى اسعد الدر
اخواتها :السادة ناجي ,الرائد عباس
 ,تامر  ,العميد ماهر  ،املرحوم هاشم
 ،واملهندس عدنان
ش ـق ـي ـقــات ـهــا :رف ـع ــة زوج ـ ــة ع ـلــي زبــد
ونجاة .
تقبل التعازي اليوم السبت في منزل
عمها السيد علي طاهر صفي الدين
( ابو شامان) في شمع .
كـمــا ي ـصــادف ي ــوم األح ــد الــواقــع في
 2017 /10/29مـ ــرور أس ـب ــوع على
وفاتها .وبهذه املناسبة ستتلى آيان
من الذكر الحكيم ومجلس عــزاء عن
روح ـه ــا ال ـطــاهــرة ف ــي بـلــدتـهــا شمع
وذل ـ ــك ال ـس ــاع ــة ال ـع ــاش ــرة ص ـبــاحــا "
التوقيت الشنوي" .
كـمــا تقبل الـتـعــازي فــي ب ـيــروت يــوم
االث ـن ــن ف ــي ف ــي  2017 /10/ 30في
قاعة جمعية التخصص والتوجيه
العلمي قــرب أمــن الــدولــة من الساعة
الثانية حتى السادسة مساء
اآلسفون آل صفي الدين وزبد وعموم
أهالي شمع
لـفـقـيــدنــا ال ــرح ـم ــة ول ـك ــم م ــن بـعــدهــا
طول البقاء

السبت  28تشرين األول  2017العدد 3310

إعالنات

19

◄ إعالنات رسمية ►
إنا لله وإنا إليه راجعون
ب ـمــزيــد م ــن األس ـ ــى وال ـل ــوع ــة نـنـعــي
إليكم فقيدنا الغالي املرحوم
نزار عباس أبي رعد
زوجته :الحاجة ماجدة حمد شريف
أش ـقــاؤه :املــرحــوم املـهـنــدس واصــف،
املـ ـهـ ـن ــدس ذك ـ ــي ،ح ـس ــن وامل ـه ـن ــدس
محمد
شقيقته :عطاف
عماه :حسن (أبو إسماعيل) ومحمد
(أبو غسان)
عـ ــدالؤه :األس ـتــاذ عـلــي نــاصــر الــديــن
رع ـ ـ ـ ــد ،الـ ـ ـح ـ ــاج ح ـ ـيـ ــدر ع ـ ـ ــاء ال ــدي ــن
والعقيد عامر شريف
بمناسبة م ــرور أسـبــوع على وفاته
يقام مجلس عزاء حسيني عن روحه
الطاهرة في حسينية بلدة اليمونة
وذل ــك الـســاعــة الثانية مــن بعد ظهر
غدًا األحد الواقع فيه 2017/10/29
له الرحمه ولكم األجر والثواب
اآلس ـ ـفـ ــون :آل أبـ ــي رع ـ ــد ،آل شــريــف
وعـ ـ ـم ـ ــوم أه ـ ــال ـ ــي بـ ـل ــدت ــي ال ـي ـم ــون ــة
وحجوال

◄ ذكرى أسبوع ►
تـ ـ ـص ـ ــادف غـ ـ ـدًا األحـ ـ ـ ــد ال ـ ــواق ـ ــع ف ـيــه
 29/10/2017ذك ـ ــرى أسـ ـب ــوع على
وفاة فقيدتنا الغالية املرحومة:
الحاجة مريم علي ملحم طباجة
حرم املرحوم أحمد الحاج موسى
إبنها :عبد الحسن الحاج موسى
صهرها :غازي فضل سرحان
أشـ ـق ــاؤه ــا :الـ ـح ــاج حـ ـس ــن ،ال ـح ــاج
محمد والحاج أحمد
وبهذه املناسبة ستتلى عن روحها
ال ـ ـطـ ــاهـ ــرة آي م ـ ــن ال ـ ــذك ـ ــر ال ـح ـك ـيــم
ومجلس ع ــزاء فــي حسينية بلدتها
كفرتبنيت الساعة الثانية والنصف
بعد الظهر بالتوقيت الشتوي.
ت ـق ـب ــل الـ ـتـ ـع ــازي فـ ــي ب ـ ـيـ ــروت ن ـهــار
الجمعة الــواقــع فيه  3/11/2017في
ال ـج ـم ـع ـيــة اإلس ــامـ ـي ــة لـلـتـخـصــص
والتوجيه العلمي ،الرملة البيضاء،
ق ــرب مــركــز مــديــريــة أم ــن ال ــدول ــة من
الـســاعــة الـثــالـثــة بـعــد الـظـهــر وحتى
ً
مساء بالتوقيت الشتوي.
الخامسة
للفقيدة الرحمة ولكم األجر والثواب.
اآلسفون :آل الحاج موسى ،طباجة،
ســرحــان وعـمــوم أهــالــي ســاحــل املنت
الجنوبي وكفرتبنيت.

تـ ـ ـص ـ ــادف غـ ـ ـدًا األحـ ـ ـ ــد ال ـ ــواق ـ ــع ف ـيــه
 2017/10/29ذك ــرى م ــرور أسـبــوع
على وفاة فقيدنا الغالي املرحوم:
السيد الدكتور
عبد األمير صبحي بدر الدين
النائب األول األسبق
لحاكم مصرف لبنان
واملـسـتـشــار املــالــي لـصــاحــب السمو
األمير طالل بن عبد العزيز.
خ ــال سـمــاحــة الـشـيــخ عـبــد الحسني
صادق حفظه املولى.
وب ـهــذه املـنــاسـبــة ستتلى عــن روحــه
ال ـ ـطـ ــاهـ ــرة آي م ـ ــن ال ـ ــذك ـ ــر ال ـح ـك ـيــم
ومجلس عزاء في حسينية النبطية
الساعة العاشرة صباحًا بالتوقيت
الشتوي.
تـقـبــل ال ـت ـعــازي ال ـي ــوم الـسـبــت وغ ـدًا
األحد للرجال في النادي الحسيني،
ول ـل ـن ـســاء ف ــي م ـنــزل وال ـ ــده املــرحــوم
السيد صبحي بدر الدين الكائن في
النبطية -قــرب محطة األمــانــي ،وفي
ب ـي ــروت ن ـه ــار األربـ ـع ــاء ال ــواق ــع فيه
 2017/11/1في جمعية التخصص
والتوجيه العلمي من الساعة الثالثة
بـعــد الـظـهــر وح ـتــى الـســابـعــة مـسـ ً
ـاء
بالتوقيت الشتوي.
للفقيد الرحمة ولكم األجر والثواب
اآلسـفــون :آل بــدر الدين ،آل عصفور،
آل صـ ــادق ،آل ج ــاب ــر ،آل إسـمــاعـيــل،
آل إبــراه ـيــم ،آل بــديــر وع ـمــوم أهــالــي
النبطية.

بسم الله الرحمن الرحيم
"إنا لله وإنا إليه راجعون"
إنتقلت إلــى رحمته تعالى فقيدتنا
الغالية املرحومة
الحاجة جميلة عبدالله رحال
أرم ـلــة امل ــرح ــوم ال ـحــاج الـعـبــد أحـمــد
رحال
أوالدها :حسن ـ علي ـ محمد ـ جمال
شقيقها :املرحوم عبدالله
أص ـهــرت ـهــا :ال ـح ــاج م ـع ــروف رحـ ــال ـ
املرحوم الحاج وفيق طفيلي ـ السيد
علي الحسيني ـ الحاج حسن حمود ـ
الشيخ مصطفى فنيش ـ الحاج اكرم
سعد
ستقبل التعازي عن روحها الطاهرة
نهار الثالثاء الواقع فيه 31ـ 10ـ 2017
مــن الـســاعــة الـثــالـثــة ب .ظ ( )3حتى
ً
مساء
الساعة الخامسة ()5
في الجمعية اإلسالمية للتخصص
وال ـ ـتـ ــوج ـ ـيـ ــه الـ ـعـ ـلـ ـم ــي فـ ـ ــي ال ــرمـ ـل ــة
البيضاء (نساء ورجال).
للفقيدة الرحمة ولكم األجر والثواب
الــراضــون بـقـضــاء ال ـلــه :آل رح ــال ،آل
طفيلي ،آل الحسيني ،آل حـمــود ،آل
فنيش ،آل سعد ،وعموم أهالي بلدة
بستيات

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

هاتف 759555 :ــ 01
فاكـس 759597 :ــ 01

إعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي أحمد مزهر
إل ــى املـنـفــذ عليهم عـبــده ون ـهــاد وفاطمة
وش ـحــاده ومــوســى وحـســن وعـلــي وزيــن
ال ـعــابــديــن اب ــراه ـي ــم ع ـب ــده ،م ــن ك ـفــررمــان
ً
ومجهولي محل اإلقــامــة ،وعـمــا بأحكام
امل ــادة  409أ.م.م تنبئكم هــذه الــدائــرة بأن
لديها باملعاملة التنفيذية رقم 2013/151
واملتكونة بني ابراهيم محمد شكر ورفاقه
وبـيـنـكــم إن ـ ــذارًا تـنـفـيــذيــا م ــوض ــوع إق ــرار
بيع رسمي مسجل لــدى كاتب الـعــدل في
النبطية األس ـتــاذ أحـمــد ش ـكــرون بالرقم
 1985/1165بتسجيل األس ـهــم مــوضــوع
اإلقـ ـ ـ ــرار ف ــي ال ـع ـق ــار رقـ ــم /160ال ـن ـب ـط ـي ــة
التحتا على اســم طالبي التنفيذ ،وعقد
م ـقــاس ـمــة ح ـ ّـب ـي ــة م ــع ال ـخ ــري ـط ــة ال ـتــاب ـعــة
لها منظمة بـتــاريــخ  2102/11/7بالرقم
 2012/18625ل ــدى كــاتــب ع ــدل الغبيري
األستاذ حسني الحسيني.
وع ـلـيــه تــدعــوكــم ه ــذه ال ــدائ ــرة للحضور
إليها شخصيًا أو بوسطة وكالء قانونيني
الس ـتــام اإلن ـ ــذار ومــرفـقــاتــه تـحــت طائلة
ً
متابعة التنفيذ بحقكم أصــوال بانقضاء
 20يــومــا تلي النشر مضافًا إليها مهلة
اإلنذار واملسافة.
مأمور التنفيذ
مريم قبيسي
إعالن بيع صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
باملعاملة التنفيذية رقم 2014/1367
قسم الرئيس الحكيم
املـ ـنـ ـف ــذ :بـ ـن ــك ص ـ ـ ـ ـ ــادرات اي ـ ـ ـ ـ ــران /وك ـي ـلــه
املحامي شادي رفيق الخوري
املـنـفــذ عـلـيـهــم:عـلــي مـحـمــود عـبــد الــرضــا
وم ـح ـم ــد م ـح ـم ــود ع ـب ــد الـ ــرضـ ــا وخ ـل ـيــل
محمود عبد الرضا.
السند التنفيذي :عقد قــرض وتــأمــن من
الــدرجــة االول ــى مــع شـهــادة قيد وسـنــدات
دين تحصيال ملبلغ مئة مليون وستماية
الـ ــف لـ ـي ــرة ل ـب ـنــان ـيــة (100600000ل.ل).
ع ــدا الـلــواحــق وال ـفــوائــد .الـعـقــار املـطــروح
للبيع كــامــل الـقـســم رقــم ( 9تـسـعــة) بلوك
 Aمن العقار رقم ( 2519ألفني وخمسمئة
وت ـس ـعــة ع ـشــر) م ــن مـنـطـقــة حـ ــارة حــريــك
العقارية ولدى الكشف تبني أن هذا القسم
ه ــو ع ـب ــارة ع ــن م ـخ ــزن يـتـبـعــه مـسـتــودع
يقع فــي السفلي األول ،طابق أرضــي وله
بــاب حــديــدي جــرار خــاضــع لنظام ملكية
الـ ـط ــواب ــق ـ ي ـش ـت ــرك ف ــي م ـل ـك ـيــة ال ـح ـقــن
املـخـتـلـفــن 1و A 3وك ــل م ــا م ــرد عليهما
ـ ب ـ ــراح ب ــامل ــرس ــوم رقـ ــم  71/719رخـصــة
إسكان مؤقتة يمتنع املدين عن إجراء أي

عقود عينية دون موافقة الدائن.
مساحة القسم /79م 2تقريبًا
قيمة التخمني94800:د.أ
بدل الطرح51334 :د.أ.
تــاريــخ ومـكــان البيع :تحدد يــوم الجمعة
الواقع فيه  2017/12/15الساعة العاشرة
صباحًا موعدًا للبيع باملزاد العلني أمام
رئيس دائــرة تنفيذ بعبدا ،في قصر عدل
ب ـع ـبــدا ،املـبـنــى ال ـجــديــد( ،غ ــرف ــة الـقــاضــي
الرئيس الحكيم).
ش ـ ـ ــروط الـ ـبـ ـي ــع :ع ـل ــى ال ـ ــراغ ـ ــب ب ــال ـش ــراء
ق ـبــل امل ـب ــاش ــرة ف ــي امل ــزاي ــدة إيـ ـ ــداع مبلغ
م ــواز لثمن الـطــرح فــي صـنــدوق الخزينة
أو م ـص ــرف م ـق ـبــول ب ــاس ــم رئ ـي ــس دائ ــرة
تـنـفـيــذ بـعـبــدا أو تـقــديــم كـفــالــة مصرفية
تضمن املبلغ واتـخــاذ محل إقــامــة ضمن
نـطــاق ال ــدائ ــرة ،كـمــا عليه وب ـخــال ثالثة
أيــام من تاريخ قــرار اإلحــالــة إيــداع الثمن
تحت طائلة إع ــادة املــزايــدة بالعشر على
مـســؤولـيـتــه ك ـمــا عـلـيــه وب ـخ ــال عـشــريــن
يومًا تلي اإلحالة دفع الثمن ورسم الداللة
 %5والتسجيل.
مأمور التنفيذ
مارو القزي
إعالن
بيع صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
باملعاملة التنفيذية رقم 2016/1942
طالب التنفيذ :شركة بــي أم اي للتجارة
والصناعة ش.م.ل وكيلتها املحامية ميرنا
ن ـك ــد .امل ـن ـفــذ ع ـل ـي ـهــا :ش ــرك ــة ج ـب ــران مــول
ش.م.م الغبيري أول طريق املطار الطابق
الــرابــع .تـطــرح هــذه الــدائــرة للبيع بــاملــزاد
العلني أغراض املنفذ عليها شركة جبران
مــول ش.م.م فــي الغبيري على أســاس 60
باملاية مــن قيمتها التخمينية واملخمنة
ً
بمبلغ  /6250/د.أ تحصيال لدين املنفذة
البالغ  /11319/د.أ عدا اللواحق والفوائد.
وذل ـ ـ ـ ـ ـ ــك نـ ـ ـ ـه ـ ـ ــار الـ ـ ـجـ ـ ـمـ ـ ـع ـ ــة الـ ـ ـ ـ ــواقـ ـ ـ ـ ــع ف ــي
 2017/11/10الساعة الواحدة ظهرًا على
عنوان املنفذ عليه أعاله وهي كالتالي:
ـ تلفزيون ملون  30إنش تقريبًا/C-C-D/
م ــارك ــة س ــون ــي ـ كـمـبـيــوتــر م ــارك ــة /HP/
شاشة كبيرة مع برنتر ـ طاولة كونسول
مستطيلة درفتني تابعة للمكتب ـ مكيف
هواء  L.Gـ غرفة ضمنها طاولة مستديرة
خشب لــون بني غامق ـ طاولة مستطيلة
خـشــب ـ فــوتــاي جـلــد ل ــون أس ــود ـ فترين
خشب ست درف لون بني عدد  2ـ مكيف
ثاني ماركة  L.Gـ طاولة اجتماعات كبيرة
مع كرسي جلد عدد  4ـ كاميرا بروجاكتر
في غرفة اإلجتماعات ماركة  OPTOMAـ

مكيف ثــالــث مــاركــة  LGـ مكتب استقبال
م ــع ث ــاث ك ــراس ــي دوالـ ـي ــب لـلـسـكــرتـيــرة ـ
كومبيوتر ماركة  /H.Pـ مكيف رابع ماركة
 LGف ــوت ــو ك ــوب ــي (آل ـ ــة ت ـص ــوي ــر) م ــارك ــة
توشيبا.
فـعـلــى ال ــراغ ــب ف ــي الـ ـش ــراء ال ـح ـضــور في
املوعد واملكان املحددين أعــاه مصحوبًا
الثمن نقدًا و %5رسم داللة.
رئيس قلم تنفيذ بعبدا
إعالن تبليغ
ت ــدع ــو م ـح ـك ـمــة اإلي ـ ـ ـجـ ـ ــارات فـ ــي زحـ ـل ــة ـ
غ ــرف ــة ال ــرئـ ـيـ ـس ــة ال ـ ـحـ ــاج ديـ ـ ـ ــاب امل ــدع ــى
ع ـل ـي ـهــم س ـت ـي ـفــانــي وك ــري ـس ـت ــن وش ــاك ــر
جـ ـ ــوانـ ـ ــه املـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــول ـ ــن مـ ـ ـح ـ ــل اإلقـ ـ ــامـ ـ ــة،
ل ـ ـل ـ ـح ـ ـضـ ــور شـ ـخـ ـصـ ـي ــا أو م ـ ـ ــن يـ ـن ــوب
عـ ـن ـه ــم قـ ــانـ ــونـ ــا إل ـ ـ ــى قـ ـل ــم املـ ـحـ ـكـ ـم ــة فــي
زح ـلــة لـتـبـلــغ أوراق ال ــدع ــوى امل ـقــدمــة من
ه ـ ــدى مـ ـعـ ـك ــرون امل ـس ـج ـل ــة بـ ــرقـ ــم م ـ ــدور
 2017 /184موعد الجلسة في 2018/1/30
والـ ـت ــي ت ـط ـلــب ب ـمــوج ـب ـهــا ب ــاس ـق ــاط حــق
امل ــدع ــى ع ـل ـي ـهــم م ــن ال ـت ـم ــدي ــد ال ـقــانــونــي
لـعـلــة تـغـيـيــر وج ـهــة اإلس ـت ـع ـمــال ،وحـفــظ
ح ــق ال ـج ـهــة املــدع ـيــة لـنــاحـيــة ب ــدل امل ـثــل،
ول ـل ـم ــدع ــى ع ـل ـي ـهــم م ـه ـلــة ع ـش ــري ــن يــومــا
إلبــداء مالحظاتهم  ،وإال فكل تبليغ يتم
لصقًا على إيوان املحكمة يعتبر صحيحًا
باستثناء القرار النهائي.
رئيس القلم
محمد قاسم عامر

◄ مبوب ►
◄ خرج ولم يعد ►
غادر العامل البنغالدشي
MILON MIA
مكان عمله لدى مؤسسة بصل
للمقاوالت والتعهدات ,يرجى
ممن يعرفه اإلتصال على الرقم:
71/289232
غادرت العاملة اإلثيوبية
Asnaku hussen ebrahim
من عند مخدومها ,الرجاء ممن
يعرف عنها شيئا اإلتصال على
الرقم 03/262509
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رياضة

البطوالت األوروبية الوطنية

الدوري اإليطالي والفوضى الخلّاقة
يشهد الدوري اإليطالي لكرة القدم
قمة مرتقبة جديدة بين ميالن
ويوفنتوس في نهاية األسبوع ،تفتح الباب
على جدال جديد حول إذا ما كانت بطولة
الطليان قد استعادت رونقها وأهميتها
عند متابعي اللعبة حول العالم ،وهي
إشكالية يصعب حسمها بشكلٍ كبير
كريم
شربل ّ
أكـثــريــة مـتــابـعــي «درب ـ ــي» مـيــانــو بني
م ـي ــان وج ـ ــاره إن ـت ــر م ـيــانــو خــرجــوا
ب ــان ـط ـب ــاع أن هـ ـن ــاك ش ـي ـئ ــا يـسـتـحــق
املـتــابـعــة ف ــي ال ـ ــدوري اإلي ـط ــال ــي ،ال ــذي
تــراج ـعــت شـعـبـيـتــه ت ـبــاعــا م ـنــذ مطلع
األلفية الجديدة حتى يومنا هذا ،وذلك
ألس ـب ــاب ع ــدي ــدة؛ ع ـلــى رأس ـه ــا هـجــرة
النجوم والفضائح التي عصفت بالكرة
اإليطالية أكثر من مرة.
لكن املوسم الحالي بدأ يعكس تحسنًا
واضحًا في أجواء الـ»سيري أ» الذي عاد
مثيرًا لالهتمام في مراحل عدة ،رغم أن
نقصًا كبيرًا ال يزال يعانيه في جوانب
مختلفة لـشـ ّـد األن ـظــار إلـيــه ،على غــرار
ما كــان عليه األمــر في املاضي البعيد،
وليجاري البطوالت األوروبية الوطنية

تحسن في مستوى
ّ
إثارة الدوري اإليطالي ال في
المستوى العام
األخ ــرى الـتــي تـتـفـ ّـوق عـلـيــه ،وتـحــديـدًا
بطولتي إنكلترا وإسبانيا.
«الـ ـ ـ ـ ــدوري اإليـ ـط ــال ــي خ ـل ــف غـ ـي ــره مــن
ب ـط ــوالت أوروب ـ ـ ــا» .ع ـب ــارة خــرجــت من
فم أحد أبــرز رمــوز العصر الحديث في
ال ـكــرة اإليـطــالـيــة ،وه ــو املــدافــع الــدولــي
السابق أليساندرو نيستا ،الذي عاصر
حقبتني ،األولى كانت ذهبية ،والثانية
شهدت انطفاء الدوري في بالد الطليان
وانكفاءه .واألمــر األخير كان مـ ّ
ـرده الى
عدم معرفة ّ
القيمني تسويق بطولتهم
بشكل صحيح وبشكل يجلب األمــوال
الكثيرة ،التي من شأنها تعزيز وضع
األنــديــة ماليًا ،وبالتالي منحها ورقــة
قوية في أيديها لالحتفاظ بالنجوم أو
جلب آخرين.
املـهــم ال ـيــوم ،وبـعــد دخ ــول مستثمرين
كثر على األنــديــة الطليعية ،واستقدام
العـبــن مميزين (ول ــو أنـهــم نـجــوم من
الـصــف الـثــانــي) ،وبـعــد كــل مــا تابعناه
م ــن إث ـ ـ ــارة ف ــي م ــوق ـع ــة م ـي ــان وإن ـت ــر،
يمكن الجزم بأن الدوري اإليطالي على
الطريق الصحيح الستعادة مكانته في
قلب كرة القدم العاملية ،وذلك العتبارات
ع ـ ـ ـ ــدة ال تـ ــرت ـ ـبـ ــط ف ـ ـقـ ــط ب ــال ـن ـق ـط ـت ــن

يوفنتوس هو أحد أسباب موت الدوري اإليطالي ونهوضه (ميغيل ميدينا  -أ ف ب)

املــذكــورتــن .فـهــذا املــوســم يـبــدو أفضل
بأشواط عــدة ،وخصوصًا
من سابقيه
ٍ
ع ـنــدمــا تـ ــرى أن يــوف ـن ـتــوس ال ـقــابــض
على «السكوديتو» ،منذ مــواســم عــدة،
يقف خلف نابولي وإنـتــر تواليًا على
الئحة الترتيب العام .وقد يأتي البعض
ل ـي ـقــول ب ــأن ال ش ــأن ل ـهــذه الـنـقـطــة في
م ــدى تحسن ص ــورة ووض ــع البطولة

مــن عــدمـهــا ،لـكــن الــواقــع أن «الـيــوفــي»،
بعد فرضه سطوة مطلقة على الدوري،
ق ـت ــل امل ـن ــاف ـس ــة تـ ـم ــام ــا ،وأحـ ـي ــان ــا فــي
مّــراح ــل م ـب ـكــرة م ــن ع ـمــر ال ـب ـطــولــة ،ما
أث ــر عـلــى مـســألــة االهـتـمــام بــالــ»سـيــري
أ» ومتابعته .أضــف أن ّ
علو كعب بطل
إيطاليا وإدراك منافسيه أن من الصعب
ّ
ع ـل ـي ـهــم مـ ـج ــارات ــه م ـه ـمــا ك ــل ــف األم ـ ــر،

أصــابـهــم بــالـيــأس ،وخـصــوصــا عندما
انتهج األخير «فلسفة بايرن ميونيخ»
فـ ــي الـ ـتـ ـس ـ ّـوق مـ ــن األن ـ ــدي ـ ــة امل ـنــاف ـســة
إلضعافها ،والــدلـيــل على هــذه املقولة
هو في استقطابه ّ
الهداف األرجنتيني
غونزالو هيغوايني من نابولي.
لكن ال يمكن إغفال أن يوفنتوس كان
الــوحـيــد ال ــذي يـقــاتــل إلع ــادة االعـتـبــار

برنامج البطوالت األوروبية الوطنية
إنكلترا (المرحلة )10

إسبانيا (المرحلة )10

إيطاليا (المرحلة )11

 السبت:مانشستر يونايتد  -توتنهام ()14,30
أرسنال  -سوانسي ()17,00
كريستال باالس  -وست هام ()17,00
ليفربول  -هادرسفيلد ()17,00
وس ــت بــرومــوي ـتــش أل ـب ـيــون  -مانشستر
سيتي ()17,00
واتفورد  -ستوك سيتي ()17,00
بورنموث  -تشلسي ()19,30

 السبت:أالفيس  -فالنسيا ()14,00
أتلتيكو مدريد  -فياريال ()19,30
أتلتيك بلباو  -برشلونة ()21,45
إشبيلية  -ليغانيس ()23,30

 السبت:ميالن  -يوفنتوس ()19,00
روما  -بولونيا ()21,45

 األحد:برايتون  -ساوثمبتون ()15,30
ليستر سيتي  -إفرتون ()18,00
 االثنني:بيرنلي  -نيوكاسل ()22,00

 األحد:خيتافي  -ريال سوسييداد ()13,00
جيرونا  -ريال مدريد ()17,15
إيبار  -ليفانتي ()19,30
ملقة  -سلتا فيغو ()21,45
 االثنني:الس ب ــامل ــاس  -دي ـب ــورت ـي ـف ــو الك ــورون ـي ــا
()22,00
إسبانيول  -ريال بيتيس ()22,00

 األحد:بينيفنتو  -التسيو ()13,30
كروتوني  -فيورنتينا ()16,00
سبال  -جنوى ()16,00
نابولي  -ساسوولو ()16,00
سمبدوريا  -كييفو ()16,00
أودينيزي  -أتاالنتا ()16,00
تورينو  -كالياري ()21,45
 االثنني:هيالس فيرونا  -إنتر ميالنو ()21,45

للكرة اإليطالية الـتــي كــانــت قــد فقدت
ّ
املتقدم أوروبيًا ،فوقف فريق
تصنيفها
ّ
«ال ـس ـيــدة ال ـع ـجــوز» نـ ــدًا عـنـيـدًا لكبار
أوروب ــا ،رغــم عــدم قدرته على التتويج
بلقب دوري األبطال الذي خسره مرتني
ف ــي املـ ـب ــاراة ال ـنـهــائ ـيــة خ ــال امل ــواس ــم
ال ـثــاثــة األخـ ـي ــرة .لـكــن املــوضــوع ـيــة ال
يفترض أن ّ
تجر محازبي «الكالتشو»
إلى القول بأن األمور على ما يرام ،أو أن
الدوري اإليطالي أصبح مثيرًا وممتعًا
الـ ــى أب ـع ــد ال ـ ـحـ ــدود ،إذ إن الـتـشــريــح
الفني لـ»دربي» ميالنو يعكس صورة
ّ
فــوضــويــة ـ ـ خــاقــة عـلــى أرض امللعب
ك ــان ــت ب ـش ـكـ ٍـل أو ب ــآخ ــر سـبـبــا ل ـغ ــزارة
األهداف في تلك املباراة ،حيث ال يمكن
الـحــديــث كثيرًا عــن انـضـبــاط تكتيكي
ّ
أو أف ـك ــار اسـتــراتـيـجـيــة خ ــاق ــة يمكن
البناء عليها للمدى البعيد أو التعلم
منها ونقلها ال ــى ب ـطــوالت أخـ ــرى ،إذ
حـتــى وصــولـنــا ال ــى املــرحـلــة الـ ـ  11من
البطولة ،ال يمكن التوقف إال عند ما
ي ـقـ ّـدمــه نــابــولــي م ــن ش ــيء استثنائي
على صعيد املتعة الكروية املضمونة
فــي مـبــاريــاتــه مــع مــدربــه ماوريتسيو
ساري.
الـ ــدوري اإليـطــالــي ع ــاد ،لــم يـعــد؟ ربما
لوقت أطول حتى
على عشاقه االنتظار
ٍ
يتمكنوا من القول بــأن األيــام الذهبية
أط ـلــت م ــن ج ــدي ــد ،ف ـ ــدوري ال ـط ـل ـيــان ال
يزال ينقصه الكثير بكل ما للكلمة من
معنى.

سوق االنتقاالت

أسماء كبيرة على الئحة يوفنتوس الشتوية
يسعى ميالن اإليطالي جاهدًا لتعزيز
صفوفه في الشتاء بعد بدايته املتعثرة
هذا املوسم ،رغم إبرامه  10صفقات في
الصيف املاضي.
ف ـقــد ذك ـ ــرت صـحـيـفــة «لـ ــو ب ــاري ــزي ــان»
الفرنسية أن النادي اللومباردي يحاول
ضم األرجنتيني أنخل دي ماريا العب
باريس ســان جيرمان الفرنسي ،حتى
إن م ـح ــادث ــات ت ـج ــرى ب ــن مـســؤولـيــه
وممثلني عن الالعب لهذه الغاية.
وي ـم ـ ّـر دي م ــاري ــا ب ـف ـتــرة صـعـبــة في
بــاريــس لـعــدم وج ــوده فــي التشكيلة
األساسية بعد قدوم البرازيلي نيمار

وكـيـلـيــان م ـبــابــي ،مــا جـعــل خــروجــه
م ــن س ــان ج ـيــرمــان أم ـ ـرًا واردًا ج ـدًا.
وف ــي ح ــال الـتـ ّ
ـوصــل إل ــى ات ـفــاق ،فــإن
على ميالن تقديم عرض كبير لسان
ّ
جيرمان ليتخلى عن العبه ،في وقت
ُيبدي فيه يوفنتوس بدوره اهتمامًا
بضم النجم األرجنتيني.
لكن دي ماريا ليس الالعب الوحيد
تحت مجهر «الــروســونـيــري» إذ إنه
م ـه ـتــم أي ـض ــا ب ـضــم ال ـن ـجــم األمل ــان ــي
ماركو رويس من صفوف بوروسيا
دورتموند ،بحسب تقارير صحافية
إيطالية.

ووفقًا ملا تم تداوله ،فإن شركة «بوما»
ل ــأج ـه ــزة ال ــريــاض ـي ــة ال ـت ــي سـتــرعــى
مـيــان بعدما أنـهــى ارتـبــاطــه بشركة
«أدي ـ ـ ــداس» قـبــل أيـ ــام قـلـيـلــة ستكون
بــوابــة ال ـن ــادي لـضــم روي ــس ،إذ إنها
ّ
تفكر بتمويل جزء من صفقة الالعب
األمل ــان ــي ال ـ ــذي يــرت ـبــط بـ ـ ــدوره بعقد
معها .لكن لم يفت التقارير التذكير
بــأن أرسـنــال اإلنكليزي ،املهتم أيضًا
بالتعاقد مــع روي ــس ،تــرعــاه الشركة
ذاتها.
وك ـ ــان روي ـ ــس ق ــد أكـ ــد ق ـبــل أي ـ ــام أنــه
ّ
يـتـطــلــع إل ــى خ ــوض ت ـجــربــة جــديــدة

مع أحد الفرق األوروبية الكبرى ،وال
سيما أن ــه يبلغ مــن الـعـمــر  28عــامــا،
وبالتالي فــإن هــذه الـفــرصــة األخـيــرة
أمامه لتحقيق هدفه.
بدوره ،بدأ بايرن ميونيخ التأسيس
ل ـل ـم ـس ـت ـق ـب ــل عـ ـب ــر ال ـ ـيـ ــافـ ــع أل ـي ـك ــس
تـ ـيـ ـم ــوس ــي أنـ ـ ـ ــدرسـ ـ ـ ــون ،وه ـ ـ ــو اس ــم
م ـج ـهــول لــاعــب يـبـلــغ م ــن ال ـع ـمــر 16
عــامــا فـقــط ،لكنه سيصبح بالتأكيد
م ـع ــروف ــا ع ـنــد ارت ــدائ ــه قـمـيــص بطل
أملانيا بعدما ضمه النادي البافاري
من هلسنبورغ السويدي.
لكن بايرن أوضح أن الالعب سيستمر

مع ناديه الحالي املنافس في دوري
الدرجة الثانية السويدي حتى تموز
.2019
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـ ــوس ـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ــي ح ـ ـ ـسـ ـ ــن
صــال ـح ـم ـيــدزي ـتــش ،م ــدي ــر الـ ـك ــرة في
بــايــرن ،فــي تصريحات ملوقع النادي
ع ـل ــى ش ـب ـكــة «اإلن ـ ـتـ ــرنـ ــت»« :أل ـي ـكــس
ت ـي ـمــوســي أن ـ ــدرس ـ ــون الع ـ ــب يـتـمـتــع
بموهبة كبيرة ،ونحن واثقون من أنه
ّ
سيشق طريقه في بايرن».
وخ ـ ــاض أنـ ــدرسـ ــون  16مـ ـب ــاراة هـ ّـذا
املــوســم ،سجل خاللها هدفني ،ومثل
السويد ضمن منتخب الشباب.

السبت  28تشرين األول  2017العدد 3310

رياضة
الجودو

أصداء عالمية

أبو ظبي تخسر مرتين في استضافتها إلسرائيليين
أف ـس ـحــت أبـ ــو ظ ـبــي املـ ـج ــال لـشـمــاتــة
اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــن ب ـهــا ع ـنــدمــا سمحت
ف ــي األس ـ ــاس بــاس ـت ـضــافــة ريــاضـيــي
العدو في دورة للجودو على أرضها،
رغــم محاولة التعتيم على وجودهم
لديها.
ف ـ ـقـ ــد اح ـ ـت ـ ـف ـ ـلـ ــت وزي ـ ـ ـ ـ ـ ــرة الـ ــريـ ــاضـ ــة
والثقافة اإلسرائيلية ميري ريغيف
ب ــ»ان ـت ـص ــار» ريــاضـيـيـهــا بــإحــرازهــم
م ـيــدال ـي ـتــن :ذه ـب ـيــة وب ــرون ــزي ــة ،في
ب ـط ــول ــة لـ ـلـ ـج ــودو ب ــأب ــو ظـ ـب ــي ،مـنــع
منظموها عزف النشيد اإلسرائيلي.
وبـحـســب امل ـســؤولــن اإلســرائـيـلـيــن،
ّ
طـلــب منظمو الـبـطــولــة مــن  12العبًا
والعـبــة إسرائيليني مـشــاركــن فيها،
عدم وضع رمز بلدهم على مالبسهم.
كما تم االتفاق بني املنظمني واالتحاد
الـ ـ ــدولـ ـ ــي عـ ـل ــى ع ـ ـ ــدم ع ـ ـ ــزف ال ـن ـش ـيــد
اإلسرائيلي ،بحسب املصادر نفسها.
وقـ ــالـ ــت ري ـغ ـي ــف فـ ــي بـ ـي ــان إن «فـ ــوز
الــريــاضـيــن اإلســرائـيـلـيــن فــي بطولة
الجودو التي نظمت في أبو ظبي هو
شــوكــة فــي عــن أبــو ظـبــي ،وهــو أيضًا
فوز على أبو ظبي التي فرضت تعتيمًا
ع ـلــى الـبـعـثــة ال ــري ــاض ـي ــة» .وأض ــاف ــت:
«إســرائ ـيــل انـتـصــرت رغ ــم محاولتهم
وضع رياضيينا في الظل».

سجل غريفين ثالثية الفوز في الوقت القاتل (هاري هو ــ أ ف ب)

وأحرز اإلسرائيلي تال فليكر ذهبية
منافسات ما دون  66كلغ ،ومواطنته
غـيـلــي كــوهــن بــرونــزيــة م ــا دون 52
كلغ .ولدى صعود فليكر إلى منصة
التتويج ،عزف نشيد االتحاد الدولي
ً
للجودو بدال من النشيد اإلسرائيلي.

ك ـم ــا أن ت ـغ ـط ـيــة االت ـ ـحـ ــاد لـلـبـطــولــة
ع ـلــى مــوق ـعــه اإلل ـك ـت ــرون ــي ،ال تــذكــر
جنسية فليكر ،على عكس املشاركني
اآلخرين.
وقال فليكر« :قررت أن أنشد النشيد
الوطني اإلسرائيلي على املنصة ألن

يعرف
إسرائيل هي بلدي .كل العالم ّ
أننا من إسرائيل ،ويعرف من نمثل»،
وذل ـ ــك ف ــي ش ــري ــط مـ ـص ـ ّـور ب ــث على
موقع «يوتيوب» ،وتحدث فيه وهو
يضع امليدالية الذهبية حول عنقه.
وردًا على ّســؤال مــن وكــالــة «فرانس
ب ـ ــرس» ،ف ــض ــل م ـس ــؤول ف ــي الـلـجـنــة
املنظمة عدم التعليق على املسألة.
ووجـ ـه ــت ري ـغ ـيــف ق ـبــل أي ـ ــام رســالــة
إلــى رئيس اللجنة األوملبية الدولية
األملاني توماس باخ ،اعتبرت فيها أن
«طلب الظهور من دون شعار (الدولة)
يـتـعــارض مــع مـبــدأ عمل الجمعيات
الــريــاضـيــة الــدولـيــة الـقــائــل بـضــرورة
فصل السياسة عن الرياضة».
وشــارك العبو الجودو اإلسرائيليون
في البطولة بأبو ظبي ،رغم الشروط
ال ـ ـت ـ ــي ت ـ ـح ـ ــدث عـ ـنـ ـه ــا املـ ـ ـس ـ ــؤول ـ ــون
اإلسرائيليون.
وفـ ـ ـ ــي عـ ـ ـ ــام  ،2015وافـ ـ ـ ـ ــق االتـ ـ ـح ـ ــاد
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي لـ ـلـ ـج ــودو ع ـل ــى ش ــروط
مـنـظـمــي ال ـ ــدورة فــي أب ــو ظ ـبــي ،حيث
ارتـ ـ ـ ـ ــدى العـ ـ ـب ـ ــوه «كـ ـيـ ـم ــون ــو» أل ـ ـ ــوان
االتحاد الــدولــي .وأكــد املتحدث باسم
الوزيرة ريغيف أن «املهم هو املشاركة
في املسابقة والفوز في بلد ال يريد أن
يسمع عن الرياضيني اإلسرائيليني».

ثالثية غريفين تُسكت جماهير بورتالند
أندري جوردان  18متابعة.
وتـ ـح ــدث غــري ـفــن ع ــن ك ــرت ــه األخ ـي ــرة
ً
قائال« :بصراحة ،كنت أحاول تسجيل
اث ـن ـت ــن (ن ـق ـط ـت ــن) .ك ـن ــت أبـ ـح ــث عــن
تـسـجـيــل س ـلــة س ـه ـلــة .ل ـكــن م ــع م ــرور
ال ــوق ــت ب ـس ــرع ــة ،اع ـت ـق ــدت بــأن ـنــي لــن
ـاف ،فسددتها من
ـت كـ ٍ
أحصل على وقـ ٍ
مكاني».
وكان داميان ليالرد بـ  25نقطة أيضًا
أفضل مسجل لدى باليزرز الذي مني
بخسارته الثانية مقابل  3انتصارات.
وق ـ ــاد ال ـث ـنــائــي ك ــاي ــري إيــرف ـي ـنــغ وآل
هورفورد فريقهما بوسطن سلتيكس
إلى تحقيق فوزه الثالث تواليًا ،وجاء
على مضيفه ميلووكي باكس .89-96

وسـ ـ ـج ـ ــل هـ ـ ـ ــورفـ ـ ـ ــورد  27نـ ـقـ ـط ــة و9
م ـت ــاب ـع ــات ،وإي ــرف ـي ـن ــغ  24ن ـق ـطــة و7
تمريرات حاسمة.
وكان اليوناني يانيس انتيتوكونمبو
األفضل لدى ميلووكي بـ  28نقطة و10
متابعات و 7تمريرات حاسمة.
ومـ ــن دون ن ـج ـمــه أن ـط ــون ــي دي ـف ـيــس،
ألحق نيو أورليانز بيليكانز الخسارة
األول ــى بمضيفه ســاكــرامـنـتــو كينغز
 ،106-114بعد تألق ديماركوس كازنز
صــاحــب  41نـقـطــة و 23مـتــابـعــة ضد
ال ـفــريــق ال ــذي حـمــل أل ــوان ــه بــن 2010
و.2017
وك ــان العــب االرت ـكــاز اإلسـبــانــي مــارك
غـ ــاسـ ــول ن ـج ــم ف ـ ــوز ف ــري ـق ــه مـمـفـيــس
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ك ـم ــا ت ـخ ـطــى ش ـي ـكــاغــو ب ــول ــز ضـيـفــه
أتــان ـتــا ه ــوك ــس  ،86-91بـفـضــل أداء
جماعي لالعبيه الذين ّ
تقدمهم روبني
لوبز بـ  16نقطة و 8متابعات.
وهـ ـ ـن ـ ــا بـ ــرنـ ــامـ ــج مـ ـ ـب ـ ــاري ـ ــات الـ ـ ـي ـ ــوم:
أورالن ـ ـ ـ ــدو مــاج ـيــك  -سـ ــان أن ـطــونـيــو
سبرز ،تشارلوت هورنتس  -هيوسنت
روكـتــس ،نـيــويــورك نيكس  -بروكلني
نتس ،أتالنتا هوكس  -دنفر ناغتس،
مينيسوتا تـمـبــروولـفــز  -أوكــاهــومــا
سـيـتــي ث ــان ــدر ،ل ــوس أنـجـلــس اليـكــرز
 تــورونـتــو راب ـت ــورز ،غــولــدن ستايتووريرز  -واشنطن ويزاردز.

الكرة اللبنانية

بمعان عديدة للراسينغ على التضامن صور
فوز
ٍ
عبد القادر سعد
افـ ـتـ ـت ــح فـ ــريـ ــق ال ــراسـ ـيـ ـن ــغ األس ـ ـبـ ــوع
ال ـس ــادس مــن الـ ــدوري الـلـبـنــانــي لكرة
غال على مضيفه التضامن
القدم بفوز ٍ
صــور  1 - 2على ملعب ص ــور ،ليرفع
رصـ ـي ــده الـ ــى ت ـس ــع نـ ـق ــاط ف ــي امل ــرك ــز
ال ـثــانــي مــؤقـتــا ،حــارمــا الـتـضــامــن من
فرصة مشاركة الـصــدارة حيث ّ
تجمد
رصيده عند سبع نقاط.
مباراة كان لها أكثر من معنى ،سواء
مل ـ ـ ـ ــدرب الـ ــراس ـ ـي ـ ـنـ ــغ رض ـ ـ ــا ع ـن ـت ــر فــي
مــواجـهــة فريقه الـســابــق ،أو لصاحب
األرض الذي كان سيواجه ابن النادي
الــذي غــادره «على زعــل» لخالفات مع
بعض األشخاص في اإلدارة.
نجح عنتر في العودة بنقاط املباراة،
رغــم تــأخــره بـهــدف السنغالي داوودا
ديـ ـ ــوب م ـب ـك ـرًا ف ــي ال ــدق ـي ـق ــة  .11ول ــم
خسائر الراسينغ على تلقي
تقتصر
ّ
الـهــدف والـتــأخــر بالنتيجة ،بــل خسر
حــارســه محمد سنتينا ال ــذي أصيب
ونقل الى املستشفى.
ل ـك ــن ال ـض ـي ــف «األب ـ ـي ـ ــض» ن ـج ــح فــي
اسـ ـتـ ـيـ ـع ــاب الـ ـص ــدم ــة وال ـ ـ ـعـ ـ ــودة إل ــى
املـبــاراة في الشوط الثاني مع تعديل
ال ـن ـت ـي ـج ــة عـ ـب ــر ال ـ ـغـ ــانـ ــي نـ ـيـ ـك ــوالس

كوفي في الدقيقة  ،74قبل أن يحصل
ال ـس ـي ـنــاريــو األروع ل ـلــراس ـي ـنــغ حــن
ّ
سجل العبه حمزة سالمة هدف الفوز
بطريقة رائعة ومن تسديدة قوية .لكن
األروع كان في توقيت الهدف الذي جاء
في الدقيقة  91مفجرًا فرحة جنونية
للراسينغ ،وتحديدًا مدربه رضا عنتر
ً
الــذي دخــل الــى أرض امللعب محتفال.
أمـ ـ ٌـر قــاب ـلــه ج ـم ـهــور ال ـت ـضــامــن بــرمــي
ال ـع ـب ــوات ال ـف ــارغ ــة وإط ـ ــاق الـشـتــائــم
بحق عنتر الذي طالبهم بشتم اإلدارة،

 400مليون دوالر قيمة جوائز
مونديال 2018

حدد «الفيفا» مبلغ  400مليون دوالر أميركي
كقيمة لجوائز مونديال  ،2018أي بزيادة قدرها
 %12عن نسخة  2014األخيرة.
وبلغت قيمة الجوائز في نسخة البرازيل 2014
التي أحرزتها أملانيا  358مليون دوالر ،بينها
 35مليونًا ألملانيا البطلة ،و 25مليونًا لألرجنتني
الوصيفة ،و 22مليونًا للثالث ،و 20مليونًا للرابع.
ونالت املنتخبات التي أقصيت من دور
املجموعات  8ماليني دوالر ،ومن الدور الثاني 9
ماليني دوالر ،ومن ربع النهائي  14مليون دوالر.

الضربة األقسى لتوتنهام

ّ
تعرض توتنهام ،ألقسى ضربة قبل مواجهته
اليوم مع مانشستر يونايتد ،في املرحلة
العاشرة من الدوري اإلنكليزي ،وذلك بإصابة
هدافه ونجمه املتألق هاري كاين .وأوضح النادي
اللندني أن «كاين خضع لعدد من الفحوصات
وقت سابق خالل األسبوع
واالختبارات في ٍ
الحالي ،وأكدت تعرضه لتمدد في أوتار القدم
اليسرى».
وأشارت تقارير إلى أن املهاجم اإلسباني
فيرناندو يورنتي ،قد يبدأ املباراة أمام يونايتد،
في وقت تحوم فيه الشكوك أيضًا حول مشاركة
كاين أمام ريال مدريد األربعاء املقبل في دوري
أبطال أوروبا.

اكتمال عقد نصف نهائي
ماسترز السيدات

الدوري األميركي للمحترفين

ك ـ ــان ب ــورت ــان ــد تـ ــرايـ ــل بـ ــايـ ــزرز فــي
طــري ـقــه إل ــى تـحـقـيــق ف ــوز ث ـمــن على
ضيفه لــوس أنجلس كليبرز متصدر
تــرت ـيــب الـ ـ ــدوري األم ـي ــرك ــي الـشـمــالــي
للمحترفني في كرة السلة ،إال أن النجم
باليك غريفني كان له رأي آخر عندما
أسقط ثالثية في الوقت القاتل قلبت
تأخر فريقه إلى فوز .103-104
وحقق كليبرز ( )0-4فوزه األول خارج
أرض ــه هــذا املــوســم ،بعد سلة غريفني
م ــن خـ ــارج ال ـق ــوس أس ـك ـتــت جماهير
ملعب «كمودا سنتر».
وسجل خمسة العبني من كليبرز 10
نـقــاط أو أكـثــر ،تقدمهم غريفني ب ـ 25
نـقـطــة و 8مـتــابـعــات ،فـيـمــا الـتـقــط دي
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ال بشتمه ،مؤكدًا أن النادي هو عائلته
رغم الخالف مع بعض اإلداريني فيه.
وه ـ ــذا ه ــو الـ ـف ــوز ال ـث ــان ــي لـلــراسـيـنــغ
تواليًا بعد ثالثة تـعــادالت وخـســارة،
مثبتًا أن الـفــريــق بـحــالــة جـيــدة فنيًا،
بشرط أن يتم التركيز على أداء الفريق
ـور أخــرى تنعكس سلبًا
بعيدًا عــن أم ـ ٍ
على صورة الراسينغ.
الـ ـي ــوم ،يـسـتـكـمــل األسـ ـب ــوع ال ـس ــادس
بمباراتني ،األولــى تجمع النبي شيت
ال ـ ـس ـ ــادس ب ـس ـب ــع ن ـ ـقـ ــاط م ـ ــع ضـيـفــه
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النجمة التاسع بـفــارق األه ــداف على
مـلـعــب ال ـن ـبــي ش ـيــت ف ــي ال ـب ـقــاع عند
ال ـســاعــة  .15.30ويـغـيــب ع ــن النجمة
العـ ـ ـب ـ ــه ع ـ ـلـ ــي بـ ـ ـ ــزي امل ـ ـ ــوق ـ ـ ــوف ثـ ــاث
مباريات.
وعند الــرابـعــة عـصـرًا ،يلتقي الشباب
ال ـع ــرب ــي الـ ـح ــادي ع ـشــر ب ــأرب ــع نـقــاط
مــع ضيفه العهد الــرابــع بسبع نقاط
على ملعب صـيــدا ،حيث يغيب العب
الشباب العربي بــابــا سيال وحــارســه
عمر اإلدلبي بسبب اإليقاف .ويختتم
األس ـب ــوع ال ـس ــادس ب ـثــاث م ـبــاريــات،
فيلعب اإلخ ــاء األهـلــي عاليه العاشر
بـ ـس ــت نـ ـق ــاط مـ ــع الـ ـصـ ـف ــاء امل ـت ـص ــدر
بعشر نقاط على ملعب بحمدون عند
ال ـســاعــة  .14.15كـمــا يـلـعــب طــرابـلــس
الثامن بسبع نقاط مع السالم زغرتا
ال ـســابــع ب ـف ــارق األه ـ ــداف عـلــى ملعب
طرابلس البلدي عند الساعة .14.15
أم ـ ــا املـ ـ ـب ـ ــاراة األخ ـ ـيـ ــرة ف ــي األسـ ـب ــوع
فستقام على ملعب املدينة الرياضية
عند الساعة  16.00وتجمع األنـصــار
الـ ـث ــال ــث ب ـث ـم ــان ــي ن ـ ـقـ ــاط مـ ــع ضـيـفــه
اإلص ـ ـ ـ ــاح ال ـ ـبـ ــرج الـ ـشـ ـم ــال ــي األخـ ـي ــر
بخمس نقاط .ويلعب األنصار بغياب
م ــدافـ ـع ــه أب ـ ــو ب ـك ــر ك ـ ــام ـ ــارا امل ــوق ــوف
اتحاديًا.

باتت كارولني غارسيا املصنفة ثامنة أول
فرنسية منذ عام  2006تبلغ نصف نهائي
بطولة املاسترز لكرة املضرب التي تتنافس فيها
أفضل ثماني العبات في العالم في سنغافورة
بعد فوزها على الدنماركية كارولني فوزنياكي
السادسة  6-0و 3-6و ،5-7مستفيدة من
خسارة الرومانية سيمونا هاليب األولى أمام
األوكرانية إيلينا سفيتولينا الرابعة  6-3و،6-4
ضمن املجموعة الحمراء.
وتلتقي غارسيا وفوزنياكي في نصف النهائي
تواليًا مع األميركية فينوس وليامس الخامسة
والتشيكية كارولينا بليسكوفا الثالثة املتأهلتني
عن املجموعة البيضاء.

السلة اللبنانية

فوز المتحد والشانفيل
على أرضهما
فاز فريق املتحد على ضيفه بيبلوس
77 ،56 – 56 ،33 – 39 ،7 – 20( 72 – 77
–  )72في طرابلس ضمن املرحلة الثالثة
من بطولة لبنان لكرة السلة .وكان أفضل
مسجل في صفوف املتحد داريان تاونز
مع  24نقطة و 15متابعة ،كما ّ
سجل جاد
خليل وريكاردو بويل  15نقطة لكل منهما،
وديماريوس بولد  12نقطة.
ومن بيبلوس كان ماركوس هول األفضل
ً
تسجيال بـ 26نقطة وسبع متابعات وخمس
تمريرات حاسمة ،ودومينيك بوينتر 16
نقطة و 11متابعة.
وفي مباراة ثانية ،فاز الشانفيل على
ضيفه املعهد األنطوني 24( 74 – 103
– )74 – 103 ،50 – 70 ،36 – 44 ،19
في ديك املحدي .وكان أفضل مسجل من
الشانفيل فادي الخطيب مع  25نقطة و8
متابعات و 6تمريرات حاسمة ،وروبرت
أبشو  18نقطة وإيلي رستم  16نقطة.
ومن األنطوني كارلوس إيموري مع 22
نقطة ،وكيفني بورويل  16نقطة.
وتنطلق اليوم املرحلة الرابعة من بطولة
لبنان حيث يلعب اللويزة مع ضيفه بيروت
عند الساعة  16.00في زوق مصبح ،على
أن يستضيف غدًا الحكمة فريق الرياضي
على ملعب غزير عند الساعة  17.00في
قمة املرحلة.
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ثقافة وناس

مدرسة
والحرية
المواطنة
ّ
بيار أبي صعب
ّ
كلما عاد روجيه ّ
عساف إلى املسرح،
ّ ً
مخرجًا أو ممثال ،أو االثنني معًا ،كانت
العودة حدثًا ّ
بحد ذاتها ،ومناسبة
ّ
لالحتفال .نحتفل ،حتى قبل أن نشاهد
العمل ،واملعروف ّأن األعمال ّ
الفنية التي
ُ َ
ّ
بإمكانيات
تنتج اليوم في مدينة كبيروت،
املدينة ومع ناسها ،عرضة لكل املخاطر
واألنواء والرياح .الفكرة هي أن ّ
تخيم على
ّ
«الولي
مسرحنا قامة هذا «القديس» ،أو
الصالح» ،مؤسس «مسرح الحكواتي» ،وقد
ً
ازداد جالال وتعبًا مع السنوات .الفكرة أن
ّ
صناع العصر الذهبي لبيروت ،لم يغيبوا
ّ
كلهم ،أو يصمتوا ،أو يستسلموا ،أو ينقلبوا
على تاريخنا وذاكرتنا .نذهب الليلة إلى
ّ
«الطيونة» ونحن ّنقول ألنفسنا إن الدنيا
بألف خير ،رغم كل شيء .إن األشياء ّما
زالت ممكنة في هذا الزمن العقيم ،املشلع.
إن القيم التي كافح الرسائها روجيه منذ
عقود ّ
عدة ،مع حفنة من النساء والرجال،
ما زالت راهنة ،ويمكن أن نتشاركها
مع أهل الحاضرة… وإن املشروع الذي
منحه عمره هذا املثقف العضوي اآلتي
ّ
الفرنكوفونية ـ ـ تركة االستعمار ـ ـ إلى
من
قلب العروبة واالسالم ،ومعارك التحرر،
ّ
الجمعية ،هذا
واإلنتماء إلى الناس وذاكرتهم
ً
املشروع ما زال قابال لالستمرار والتجدد
واالنتقال إلى األجيال الجديدة.
الرهان األساس لدى روجيه
هذا هو ّ
ّ
عساف ،ولعله يختصر كل مسيرته
ّ
ّ
املسرحية .في اعتقادنا أن الجماليات،
والتقنيات ،واألساليب واملدراس ،واملشاغل
ّ
ّ
ّ
والدرامية ،تأتي بعد ذلك.
واالدائية
الثقافية
املسرح هنا مدرسة املواطنة ،ومختبر
ملستقبل نهضوي ،وبلد على مقاس أهله.
املسرح ّ
العسافي مكان «لقاء» املمثلني
واملمثالت ،القادمني من كل الجهات
والشرائح ،ليتبادلوا األحالم واألوجاع
واملشاغل ،ليحفروا معًا في الالوعي أو
في الحاضر وأسئلته ،ويفكروا وينفعلوا
ويبدعوا ،ليستعيدوا ذواتهم الحقيقية
ّ
املغيبة في مدينة السماسرة والقتلة
والخراب العظيم .كل السر في طريقة
عمل روجيه مع ممثليه وممثالته .في ما
يقترحه عليهم ويطلبه منهم .الفن هنا
لم يعد سلعة واستعراضًا ،وال تجربة
«مج ّ
ّ
ابداعية ّ
انية» ،وال خطابًا أسلوبيًا
وتسويقيًا ستتنافس عليه مهرجانات
الرجل األبيض… الفن مشروع والدة
جديدة .واملسرح ّ
العسافي أيضًا ،هو
ّ
ّ
أرضية التماس والتفاعل بني صناع العمل
وجمهوره :هؤالء الرجال والنساء اآلتون
للبحث عن ذواتهم ،واستعادة صوتهم
َ
املصادرّ ،
وهوياتهم املهدورة .من تلك
ّ
املسرحية!
العالقة تولد روح
كل هذا سنجده الليلة في «طروادة»،
ّ
تجربة روجيه عساف الجديدة ،مع باقة ّ
من املمثلني واملمثالت الشباب .غرف املعلم
من معني املسرح االغريقي ،هو املنكب منذ
سنوات على اعادة قراءة تاريخ املسرح
ّ
العاملي ،على طريقته كفنان القطيعة مع
ّ
التحليلية
األنماط املهيمنة ،ومن زاويته
ّ
النقدية (صدرت أجزاء من موسوعته
ّ
ّ
بالعربية عن «دار اآلداب» ،والجزء األول
ّ
بالفرنسية عن .)L’Orient des livres
ليطلع بنص لبناني في الصميم ،وعربي
بامتياز .فلنذهب مع حصار طروادة
«حتى نهايات العواصم» كما كتب محمود
درويش في «أحمد الزعتر» .املسرح مع
ّ
والحرية.
روجيه ،مدرسة املواطنة

فنون مشهدية

«حرب طروادة» تنطلق الليلة في «دوار الشمس»

روجيه عساف الشاهد الملك
في «دوار الشمس» ،يستكمل
مسيرته التي بدأها قبل نصف
قرن .مسرح «ملتزم» يقوم
على الذاكرة واالنشغاالت
واالهتمامات الجماعية ،ذو
متأصلة في التربة
جذور ّ
المحلية ،وحامل لقضية إنسانية.
قدم أداء استثنائيًا في
بعدما ّ
«الملك لير» العام الماضي،
وكتابة
يوقع هذه المرة إخراجًا
ً
ّ
مسرحية «حرب طروادة» التي
نشاهدها بدءًا من الليلة .يعود
عساف إلى إحدى أشهر الحروب
في التاريخ ،كما لو أننا أمام جسر
ممتد وموصول براهننا العربي:
حرب عرقية ودينية وثقافية،
نزاع سياسي اقتصادي ،مدينة
مدمرة ،خسائر في صفوف
ّ
مهجر...
شعب
المدنيين،
ّ
عبدالرحمن جاسم
هو ليس مخرجًا .ال ّ
يعرف عن نفسه
ً
وآخ ـ ـرًا» ،هكذا
كــذلــك« :أن ــا ممثل أوال ِ
يقول حال جلوسك معه ،ناهيك بأنه
ب ـح ـســب تــوص ـي ـفــه «م ـم ـث ــل ش ــاط ــر».
إنـ ـه ــا ال ـف ـك ــرة الـ ـت ــي ي ـم ـكــن أن ت ــراه ــا
فــي مختلف أع ـمــالــه ،حـتــى تـلــك التي
ك ـت ـب ـهــا وأخ ــرجـ ـه ــا (تـ ـف ــوق األرب ـع ــن
ً
عـ ـم ــا) .املـ ـس ــرح ل ـيــس ف ـنــا ف ـقــط عند
روجيه عساف ( .)1941إنه الكثير من
اإلخـ ــاص واالن ــدف ــاع وف ــوق كــل هــذا:
إظهار وتمظهر للقضية املركزية التي
يؤمن بها.
ـات ق ـص ـي ــرة أن
ك ـي ــف ي ـم ـكــن ل ـص ـف ـح ـ ٍ
تختصر مالمح تجربة روجيه عساف
الـ ـع ــائ ــد ه ـ ــذه األيـ ـ ـ ــام ع ـب ــر م ـســرح ـيــة
ج ــدي ــدة ه ــي «حـ ـ ــرب ط ـ ـ ـ ــروادة» ال ـتــي
تـنـطـلــق الـلـيـلــة ف ــي «دوار الـشـمــس»؟
م ــن ش ــاه ــده ق ـبــل مـ ـ ّـدة ف ــي أدائ ـ ــه دور
«امل ـل ــك ل ـي ــر» (األخـ ـب ــار )2016/12/3
ـوع مــن «امل ــؤدي ــن»،
ي ــدرك تـمــامــا أي ن ـ ٍ
ـوع مــن «أس ــات ــذة امل ـســرح» هــو.
وأي ن ـ ٍ
اليساري الجميل ،الذي حمل السالح

آن ،ال ــذي أخــذ
يــومــا ول ــم يـحـمـلــه ف ــي ٍ
أفكاره الطليعية إلى الخشبة مدفوعًا
ب ـق ـض ـيــة ورؤي ـ ـ ــة ع ــن مـ ـس ــرح شـعـبــي
ملتصق بالناس وذاكرتهم الجمعية،
اس ـت ـث ـمــر س ـن ــن ع ـم ــره ال ـط ــوي ـل ــة فــي
امل ـس ــرح ،ق ـ ّـدم «ل ـي ـرًا» يـخـتـلــف ع ــن أي
ملك قد شاهدناه من قبل .في اإلطــار
ٍ
عينه ،قـ ّـدم عــاملــا يشبهه هــو أكـثــر من
ّ
أي شخص آخر؛ حتى إن كل َمن تابع
مسرحيات شكسبير ،يــدرك تمامًا أن
«املـلــك» (ولـيــس لير هــذه املــرة) أعطى
ـ كممثل ـ بطريقةٍ يصعب ال تقليدها
فحسب ،بل تكرارها أيضًا.
لـ ـ ــم يـ ـحـ ـص ــل روج ـ ـ ـيـ ـ ــه عـ ـ ـ ّـسـ ـ ــاف ع ـلــى
الــدك ـتــوراه فــي امل ـســرح ،لكنه صنعه،
ّ
علمه أكاديميًاّ ،
كونه كما يحب .وفوق
كــل ه ــذا ،استطاع ربـمــا للمرة األولــى
في املسرح اللبناني (والعربي عمومًا)
أن ي ـخ ـل ــق م ـس ــرح ــا ع ــرب ـي ــا طـلـيـعـيــا
ّ
يتحدث عنهم
يقارب فئات املجتمع،
وحــول ـهــم :مــازجــا بــن لـغــة شكسبير
وال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــواري الـ ـشـ ـعـ ـبـ ـي ــة ،م ــوس ـي ـق ــى
الصالونات والغناء الشعبي الحميم
والعفوي ،املنطق التجريبي البسيط
والحرفة املسرحية العالية.
امل ـم ـث ــل املـ ـس ــرح ـ ًـي ال ـ ـ ــذي دخ ـ ــل عــالــم
الـتـمـثـيــل ه ــواي ــة ،ل ــم ي ـكــن ي ـتــوقــع أن
يصبح إحدى عالمات املسرح الحديث
في العالم العربي ،هو الذي دخل هذا
العالم الجديد عليه على حد تعبيره
وه ـ ــو ال ي ـ ـ ــزال ح ــدث ــا (ف ـ ــي ال ـســاب ـعــة
مــن ع ـمــره لـلـمــرة األولـ ــى عـلــى مسرح
املدرسة) .كانت التجارب املسرحية في
لبنان ـ كما الصنعة ـ في خمسينيات
ً
الـ ـق ــرن امل ــاض ــي م ـ ـحـ ــدودة ،أو ت ــؤدى
باللغة الفرنسية ،بمعنى آخر :لم تكن
هـنــاك تـجــارب عربية الـبـتــة .هنا كان
عساف أمام قضيةٍ أشد تعقيدًا ،ليس
كـيــف نـخـلــق مـســرحــا ًعــربـيــا ًفحسب،
بــل كيف نخلق تـجــربــة عــربـيــة تشبه
الناس ،تشبه من نتحدث عنهم ،ومن
َّ
نمثلهم ،خصوصًا أن املسرح يجب أن
يكون «شبيهًا» بالناس وبقضاياهم؟
عساف يؤكد دائمًا بأن القضية عنده
أهم من املسرح ،حتى إنه في لحظةٍ ما
ترك املسرح (ألكثر من خمس سنوات
كاملة) ليراكم ويمارس عمله «الثوري
 ال ـث ـق ــاف ــي» ال ـع ـض ــوي ب ــن الـ ـن ــاس،فغادر إلــى األردن في فتر ٍة مــا ،وعمل
فـ ــي الـ ـجـ ـن ــوب ال ـل ـب ـن ــان ــي مـ ــع ال ـن ــاس
وبينهم.

مسرحيًا قــارب التجريب ،هو الــذي ال
يخاف أبدًا أن ّ
يجرب الجديد (األخبار
 .)2014/2/13لـ ــم ي ـك ــن كــاس ـي ـك ـيــا
مـنــذ ال ـبــدايــة ،فكيف يمكن أن يصير
هـ ـك ــذا اآلن؟ اخ ـ ـتـ ــرع فـ ــي لـ ـحـ ـظ ــةٍ مــا
م ـس ــرح ــه ال ـ ـخـ ــاص ،ل ـغ ـتــه امل ـســرح ـيــة
الخاصة ،طريقته في تقديم املمثلني
وح ــرك ـت ـه ــم .ه ــو إذًا ي ـع ـشــق امل ـس ــرح
بـطــريـقـتــه ،بــأسـلــوبــه ال ـخ ــاص .لــذلــك،
ل ــم ي ـك ــن غ ــري ـب ــا الـ ـي ــوم ع ـلــى صــاحــب
«ال ـج ــرس» و«آخ يــا بـلــدنــا» و«حـبــس
الــرمــل»« ،املغنية الصلعاء» ،أن يعود
إلـ ــى املـ ـس ــرح ال ـل ـب ـنــانــي/ال ـعــربــي من
خ ــال «ح ــرب ط ـ ــروادة» الـتــي تحاكي
الحرب االغريقية الشهيرة .لكن ملاذا
اخ ـتــارهــا امل ـخ ــرج امل ـســرحــي الـكـبـيــر؟
«ب ـع ــد ان ـت ـهــاء مـســرحـيــة «امل ـل ــك لـيــر»
(م ــع املـخــرجــة سـحــر ع ـس ــاف) ،طلبوا
مني تنظيم ورشــة تدريبية (Master
 ،)Classف ــوافـ ـق ــت .ق ـل ــت ل ـه ــم بــأن ـنــا
سـنـقــدم مـســرحــا يــونــانـيــا (تــراجـيــديــا
ي ــون ــان ـي ــة) ،ف ــواف ـق ــوا وق ــررن ــا ال ـق ـيــام
بهذه املغامرة» .طبعًا املسرحية ليس
لديها ممول ،يؤكد عساف« :قررنا أن

نـقــدم املـســرحـيــة ولــو مــن دون مـمــول.
نسدد تكاليفها مــن مــردودهــا ،ثــم إن
انـتــاجـهــا لــم يـكــن مـكـلـفــا» ً .ب ــدأ العمل
على «حرب طــروادة» بداية منذ شهر
أيلول (سبتمبر) الفائت ،وهي عبارة
عــن م ــزج لـثــاث مـســرحـيــات إغريقية
م ـعــروفــة («إف ـي ـج ـي ـن ـيــا ف ــي أول ـي ــس»،
«ال ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــرواديـ ـ ـ ــات» و«أج ـ ــامـ ـ ـمـ ـ ـن ـ ــون»)
تتناول الحرب اإلغريقية -الطروادية
م ـن ــذ ب ــداي ــات ـه ــا ح ـت ــى ن ـه ــاي ــات ـه ــا .إذ
ت ـن ـحــى امل ـس ــرح ـي ــة (كـ ـت ــاب ــة وإخـ ـ ــراج
روج ـي ــه ع ـســاف ـ ـ أداء مــاريـلـيــز ع ــاد،
نزهة حرب ،سهى نادر ،ضنا مخايل،
بشارة عطا الله ،فاطمة األحمد ،سني
عبد الباقي ،هــادي دعيبس ،جوزيف
زيـتــونــي ،باسل مــاضــي ،عبد الرحيم
ال ـعــوجــي ،أح ـمــد غـ ــزال) لـلـحــديــث عن
اختطاف امللكة األسبارطية هيلني من
قبل أمـيـ ٍـر ط ــروادي ،مما أشـعــل حربًا
تنتهي على ع ــادة الــدرامــا اإلغريقية
بقتل معظم األبـطــال وتشريدهم .هل
هناك رســالــة ّ
خفية خلف املسرحية؟
بــال ـتــأك ـيــد ه ـن ــاك رس ــال ــة ،ف ـمــن ي ــدرك
ّ
أسـلــوب عـســاف فــي الـعـمــل ،يـعــرف أن

شوشو ...تجربة على حدة

القانون ختم وبرنيطة

يشير ّ
عساف إلــى َّأن مسرح «شــوشــو» (الفنان اللبناني حسن عالء
ٌ
ٌ
الدين  )1975-1939كان مختلفًا عن غيره .مسرح قائم بحد ذاته على
أحــد مؤسسي املسرح الوطني الشعبي ورواده .يــوم قــررا العمل معًا
(أي روجيه وحسن عالء الدين) ،حدث اللقاء بني عقليتني مختلفتني.
أصر عساف على أن يضيف إلى العمل (آخ يا بلدنا) نظرته الخاصة
وتقنياته .كانت «آخ يــا بلدنا» مــأخــوذة عــن مسرحية «أوب ــرا القروش
األربعة» لبريخت ،الذي بدوره أخذها عن مسرحية «أوبرا الشحاذين»
لجون غابي« .كــان شوشو معتادًا تقنيًا على العمل وحيدًا ،أنا غيرت
هذا الشيء ،من خالل إيجاد فرقة تعمل حوله .أنتجت هذه املسرحية
مجموعة من النجوم املحليني مثل أحمد الزين وزياد مكوك وغيرهما».
ّ
شخص دوره وأهميته
يقول عساف مشيرًا إلى أنه يتعمد أن يعطي كل
ٍ
ً
محاوال خلق عالقات بينهم كشخصيات« .في البداية ،لم تعجب هذه
التغييرات شوشو ،ولم يتعود عليها بسهولة ،لكنه سرعان ما اندمج
بها ،وأحبني كثيرًا وأحببته ،وظلت العالقة جيدة جدًا معه حني قدمنا
ً
الحقًا مسرحية «خيمة كراكوز» ( )1974وصــوال حتى وفاته» .يؤكد
ّ
عـســاف« :لكن أكثر مــا يمكن تــذكــره عــن شوشو أنــه كــان يبكي حال
انتهاء العرض ،كان يبكي كثيرًا ،كان يعيش في املسرح ،كان املسرح
دواءه وحياته».

في عــام  ،1972تــرك روجيه عساف املسرح لينخرط مــرة أخــرى في
العمل الشعبي املقاوم .يومها ألح عليه أهل قرية عيناتا الجنوبية التي
معهم .حــاول إقناعهم بالعدول ،لكنهم
كــان فيها أن ينجز مسرحية
ً
كانوا مصممني .كانت خطته بسيطة :أن يتركهم يحكون له حكاياتهم
ّ
فيحولها إلى مسرحية .هذا ما حدث« .قلت لهم بأنني لن
وقصصهم،
أنتج املسرحية ،بل أنتم من سيفعل ،فكانت إجابتهم بأنهم ال يعرفون،
فقلت لهم إنكم أنتم من يعرف ،أنا فقط سأدير العمل ،وأنتم ستبدعون.
استغرقت الفكرة سنتني من التنفيذ .أخــذوا يــروون لي قصصًا عن
وماضيهم».
حياتهم ً
كــانــوا ه ــواة لكنهم كــانــوا يجيدون املـســرح بالفطرة ـ ـ يـقــول عساف
ـ ـ يــروون قصصًا عن الجنوب والقصف وبيوتهم ّ
املدمرة ،والفساد
املستشري .في البداية ،كانت الفكرة أن تشارك في املسرحية مجموعة
من املمثلني املسرحيني أو ممن لديهم خبرة في املسرح (من سكان
ّ
القصص
املنطقة) ،لكن ســرعــان مــا أحــب «كــتــاب» املسرحية ورواة ً
فيها التمثيل ،فــأدوا األدوار بأنفسهم وكانت التجربة جميلة .هذه
كــانــت حكاية «الـقــانــون ختم وبــرنـيـطــة» .كــانــت هــذه املسرحية «من
ّ
أجمل األعمال في حياتي كلها ،كما إنها كانت الشرارة التي ألهمت
أعمالي الالحقة».

السبت  28تشرين األول  2017العدد 3310

ثقافة وناس

23

على نهضة المسرح اللبناني
جوائز كثيرة
نال روجيه عساف العديد من الجوائز العاملية:
 جائزة األرزة الذهبية .1962 مهرجان  Nancyالدولي  :1976الثالث في قائمةاملميزين.
 جــائــزة أفـضــل عـمــل مـســرحــي فــي أي ــام قــرطــاجاملسرحية .1983
 منتخب مهرجان األمم Théâtre des Nations.1984
 وسام مهرجان .1985 Montpellier تـكــريــم م ـهــرجــان ال ـقــاهــرة الـسـيـنـمــائــي الــدولــي.1991
 جــائــزة أفـضــل عـمــل مـســرحــي وجــائــزة أفضلإخراج في ملتقى القاهرة الدولي .1994
 جائزة االمتياز في أيام قرطاج املسرحية .1998 جائزة أفضل إنتاج فني  -مؤسسة عبد الهاديالدبس .1999
ّ
البندقية»
 جــائــزة «األس ــد الــذهـبــي» فــي «بيناليللمسرح لعام  2008عن مجمل مسيرته املسرحية
من البروفات (مروان طحطح)

الفن عنده هو وسيلة إليصال ما يريد
قوله ،فمسرح بال قضية ليس بمسرح
بالنسبة إليه.
مــاذا عن التجربة مع الجيل الجديد؟
ه ــل ك ــان األمـ ــر مـخـتـلـفــا ع ـمــا اع ـت ــاده
عساف ،خصوصًا أنه تعامل مع أغلب
نـ ـج ــوم املـ ـس ــرح ال ـل ـب ـنــان ـيــن كـخـضــر
عالء الدين (شوشو) ونضال األشقر
وجــال خــوري والرحابنة ومنير أبو
َّ
دبس (وسواهم)؟ يؤكد أنهم في هذه
املسرحية «تعلموا طريقة جــديــدة ال
يعرفونها هــي أن املـهــم هــو اإلنـســان
ً
ال املـمـثــل .أنــت هنا لست مـمـثــا ،أنت
إن ـ ـسـ ــان .ث ــان ـي ــا ال ي ـم ـك ـنــك أن ت ـكــون
إنـســانــا ب ـم ـفــردك .يـجــب أن ت ـكــون في
مـجـمــوعــة» .تـجــربــة الـعـمــل الجماعي
كـ ــان املـ ـخ ــرج ال ـل ـب ـنــانــي ق ــد ضـبـطـهــا
ســاب ـقــا ف ــي ال ـجــام ـعــة الـلـبـنــانـيــة قبل
صـنــاعــة تـجــربــة «م ـســرح الـحـكــواتــي»
ع ــام  ،1979حينما ك ــان مــدي ـرًا لقسم
امل ـ ـ ـ ـ ـ ــواد امل ـ ـسـ ــرح ـ ـيـ ــة ف ـ ـ ــي الـ ـج ــامـ ـع ــة
اللبنانية .يومها أتاه تالمذته طالبني
منه أن يـقــوم بــإخــراج مسرحيةٍ لهم.
ه ـك ــذا خـلـقــت ت ـلــك ال ـت ـجــربــة ال ــرائ ــدة.
أخذت «الحكواتي» التجربة املسرحية
املختلفة واملتمايزة الكثير من التراث
والتاريخ اللبناني املحكي والشفوي،
ودمغته ّ
لتقدم مسرحًا عضويًا وغير
مألوف لبنانيًا ،من خالل مسرحيات
م ـثــل «الـ ـج ــرس» ال ـت ــي ق ـ ّـدم ــت الـقــديــر
رف ـي ــق ع ـلــي أح ـم ــد ل ـل ـمــرة األول ـ ــى في

دور «ســولــو» (م ــون ــودرام ــا) .يومها،
طلب عساف مــن تالمذته أن يعودوا
إل ـ ــى ت ــراث ـه ــم وي ـس ـت ـم ـع ــوا مل ــا تـقــولــه
جــداتـهــم وأج ــداده ــم ،ويستفيدوا من
هــذه الـتـجــارب ويــؤرخــوهــا .احتاجت
التجربة ألكثر من عامني حتى تختمر
وتخرج إلى النور .قدمت «الحكواتي»
ع ـ ـ ــددًا مـ ــن املـ ـس ــرحـ ـي ــات امل ـه ـم ــة مـثــل
«حـ ـ ـك ـ ــاي ـ ــات  »36و«أي ـ ـ ـ ـ ـ ــام الـ ـخـ ـي ــام»
نجاحات هائلة
املسرحية التي حققت
ٍ
وض ـعــت تـجــربــة «ال ـح ـكــواتــي» ضمن
مصاف التجارب املــؤثــرة واملهمة في
ال ـعــالــم امل ـســرحــي ال ـع ــرب ــي ،فـ ُـعــرضــت
املـســرحـيــة ف ــي ال ـعــديــد م ــن الـعــواصــم
العربية والعاملية.
وألن الـشــيء بــالـشــيء يــذكــر ،ال يمكن
أن ي ـ ـكـ ــون ال ـ ـحـ ــديـ ــث ح ـ ـ ــول «مـ ـس ــرح
الحكواتي» من دون ذكر الطريق الذي
أودى إل ـي ــه ،فــالـتـجــربــة ال تـخـلــق من
فــراغ ،بل تتحضر بنيانًا ولبنة لبنة
ـان م ــرص ــوص:
ح ـتــى ت ـصــل إلـ ــى ب ـن ـي ـ ٍ
تـلـمـيــذ ال ـطــب ال ــذي ه ـجــره بـعــد أرب ــع
س ـن ــوات م ــن ال ــدراس ــة ،ك ــان مختلفًا.
وقبلها ،فتلميذ «الفرير» الــذي عشق
املـ ـس ــرح وأداه ك ـمــا ل ــو أنـ ــه جـ ــزء مــن
حياته اليومية ،كــان «فرنسيًا» ّ
يقدم
امل ـس ــرح إلج ــادت ــه الـفــرنـسـيــة بـطــاقــة.
لــذلــك كــانــت أغـلــب مسرحياته وقتها
(كممثل بالتأكيد) باللغة الفرنسية.
ه ـ ـ ــذا كـ ـل ــه س ـي ـت ـغ ـي ــر بـ ـشـ ـك ـ ٍـل ج ـ ــذري
ـوات ،لكن ليس قبل
وحــاســم بعد سـنـ ٍ

ـات «فــرنـسـيــة»
أن ي ـغــرق فـ ًـي مـســرحـيـ ٍ
ن ـصــا ولـ ـغ ــة ،رغ ــم كــون ـهــا ذات أب ـعــاد
إنسانية مثل مسرحية Les Chaises
ليونسكو .في الوقت عينه ،شارك في
الـتـلـفــزيــون مــع املـخــرجــن ج ــان كلود
بولس ،وأنطوان ريمي ،والياس متى،
وأن ـط ــوان مـشـحــو .بـعــد تـلــك املــرحـلــة،
وإثـ ــر ح ـصــولــه ع ـلــى مـنـحــة جــامـعـيــة
م ــن الـ ـسـ ـف ــارة ال ـف ــرن ـس ـي ــة ف ــي ل ـب ـنــان
ع ــام  ،1963ق ــرر ع ـســاف ال ـتــوجــه إلــى
س ـت ــراس ـب ــورغ ل ــدراس ــة املـ ـس ــرح .عــاد
بعدها أستاذًا للمسرح (من عام 1976
إلــى عــام  )2003وأح ــد رواد الجامعة
اللبنانية ومؤسسيها (معهد الفنون
ال ــذي افـتـتــح فــي اع ــام  )1966سريعًا
ـاب ع ــائـ ـلـ ـي ــة .تـلــك
إلـ ـ ــى لـ ـبـ ـن ــان ألسـ ـ ـب ـ ـ ٍ
ال ـس ـن ــوات ال ـق ـل ـي ـلــة ًص ـق ـلــت مــوهـبـتــه
ّ
سيستخدمها
الفنية وعلمته «حرفة»
ً
فيما بعد« :املسرح ليس هواية فقط.
هناك تقنيات وضــوابــط وعلم دقيق.
إنها ليست رؤيــة واح ــدة فحسب ،بل
هــي تجميع لــرؤى عــدة مثل بريخت،
سـتــانـســافـسـكــي وأص ـح ــاب امل ــدارس
املختلفة .إنـهــا وجـهــات نـظــر شــديــدة

االختالف يمكن استخدامها جميعها
ل ـل ــوص ــول إلـ ــى رؤي ـ ــة م ـس ــرح ـي ــة» .لم
يـتــوقــف األمـ ــر عـنــد ع ـســاف عـنــد هــذا
الـحــد فــي تـلــك الـتـجــربــة الـقـصـيــرة ،إذ
وجد ًنفسه يفهم املسرح أكثر ،كممثل
ب ــداي ــة ،والح ـق ــا ك ـم ـخــرج« :وجـ ــدت أن
امل ـســرح ال يمكن أن يـكــون بــا ثقافة.

بدأ العمل عليها منذ شهر
أيلول (سبتمبر) الفائت ،وهي
عبارة عن مزج لثالث مسرحيات
إغريقية معروفة
ٌّ
ثم إنه فن غير بسيط .هو يختلف عن
فـكــرة حـفــظ الـنــص وإلـقــائــه وتــأديـتــه.
قبل هذه املرحلة ،كان املسرح بالنسبة
لي هو أن أعطى دورًا وأؤديــه ،بعدها
لم يعد األمر كما هو».
ف ــي ع ــام  ،1968ك ــان ــت والدة تـجــربــةٍ
جديدة بعد ّنكسة الـ « ،1967استغربت
كثيرًا كيف أثرت بي النكسة وآملتني،
أنـ ــا ال ـ ــذي أع ـي ــش ف ــي ل ـب ـن ــان ،وأق ـ ـ ّـدم

العيش المشترك
ما ال يعرفه كثيرون عن روجيه عساف أنه لم يكن في حياته مسرحيًا فحسب،
بل كان شخصًا حقيقيًا إلى أعلى الحدود .عمل مع الناس ،وشارك في املقاومة
على طريقته ،حتى أنــه حمل السالح في لحظة مــا .يــروي أنــه في إحــدى املــرات
ً
كان مسؤوال «عسكريًا» على إحدى املناطق (منطقة الشياح التي كانت تعتبر
في السابق خط تماس).
ّ ّ
رغم هذه املسؤولية العسكرية ،لطاملا أك ًد أنه كان يكره إطالق النار ،والرصاص،
مـشـيـرًا إل ــى أن ــه «ل ــم يـطـلــق طـلـقــة واح ــدة مــن ال ــرص ــاص» .يـتــذكــر ي ــوم استنجد
بــه بعض سـكــان منطقة «املــريـجــة» فــي سبعينيات الـقــرن املــاضــي ،وكــانــوا من
املسيحيني .طلبوا منه املـســاعــدة بــاعـتـبــاره صديقًا ألحــد وجـهــائـهــم ،إذ كانت
هناك بعض التعديات الصغيرة التي تحصل عليهم .تدخل عساف ال بصفته
الفنان وليس حتى ك ـ «حــامــل للسالح» ،بــل بصفته «إنـســانــا» .أخبرهم أنــه لن
يساعدهم كما «يعتقدون» (أي باستخدام القوة) بل باستخدام العقل واملنطق.
فـنـظــر إل ــى املـنـطـقــة كـكــل وم ــا هــي حــاجــاتـهــا« :وج ــدن ــا أن ه ـنــاك مـشـكـلــة مـيــاه،
ومشاكل أخــرى اجتماعية ،يمكن حلها بالتعاون والتنسيق بــن جميع أفــراد
املنطقة ،ال الشارع ذاته فحسب» .نجحت التجربة وفك فتيل األزمة .هذه التجربة
دفعت إحــدى الصحف الفرنسية إلــى الكتابة عــن املــوضــوع وعــن تجربة عيش
وتـعــاون مشتركني مــن املمكن املراكمة عليها ،ولكن ظــروف لبنان حالت دون
ذلك الحقًا.

مسرحًا باللغة الفرنسية ،كيف يؤثر
ب ــي ح ـ ــدث إل ـ ــى ه ـ ــذا ال ـ ـح ـ ــدث؟» .فـهــم
املسرحي القدير في تلك اللحظة أنه
جــ ٌ
ـزء م ــن ذات امل ـن ـظــومــة ال ـث ـقــاف ـيــة...
ّ
أن املـســرح والـفــن والثقافة مرتبطان
بالقضية املركزية التي ستطبع منذ
تـلــك اللحظة كــل حـيــاتــه ال كممثل أو
مخرج أو مسرحي فحسب ،بل كإنسان
أيـ ـ ـض ـ ــا ،وت ـص ـق ـل ـه ــا ب ــالـ ـشـ ـك ــل ال ـ ــذي
يجعلها كما هي على حقيقتها« .أردت
يومها ،أن أكتشف أكـثــر مــا بداخلي،
أن أه ـت ــم وأفـ ـه ــم األم ـ ـ ــور ال ـس ـيــاس ـيــة
الـتــي تـحــدث حــولــي ،وأن أتـعــرف إلى
ـاس من خــارج بيئتي» .قــرر عساف
أنـ ٍ
بعدها بــاالشـتــراك مــع نضال األشقر
إن ـ ـش ـ ــاء مـ ـحـ ـت ــرف «ث ـ ـق ـ ــاف ـ ــي» ،ف ـك ــان
«م ـح ـتــرف ب ـي ــروت ل ـل ـم ـســرح» .ح ــاول
ب ــاالش ـت ــراك م ــع آخ ــري ــن ك ـثــر صـنــاعــة
ّ
«فنهم» الـخــاص ،مسرحهم الخاص،
وثقافتهم الخاصة بعيدًا عن املوجود
وامل ـع ـتــاد واملـسـتـهـلــك .ض ــم املـحـتــرف
آنذاك العديد من املبدعني والرواد في
مجاالت عدة ال املسرح فحسب ،فكان
ٍ
ط ــال ح ـي ــدر ،أس ــام ــة الـ ـع ــارف ،ولـيــد
غلمية ،منير بشير ،نبيه أبو الحسن،
رضا كبريت ،نقوال دانيال ،فؤاد نعيم
وجان شمعون ...كما ّ
قدم عساف عددًا
كبيرًا من املسرحيات ذات األبعاد مثل
«امل ـف ـت ــش غ ــوغ ــول» (« ،)1968طـبـعــة
خاصة» (« ،)1968مجدلون» (،)1969
«ك ـ ــارت ب ــان ــش» (« ،)1970مـهــرجــان
دم ـشــق» « ،1970إضـ ــراب الـحــرامـيــة»،
«مـ ــرجـ ــانـ ــة» و«يـ ـ ــاقـ ـ ــوت والـ ـتـ ـف ــاح ــة»
و«إزار» ...ج ــاءت الـصــدمــة مــع والدة
مـســرحـيــة «م ـج ــدل ــون» ( )1969الـتــي
ّ
ي ـش ـي ــر إل ـ ـ ــى أنـ ـ ـه ـ ــا كـ ــانـ ــت م ـســرح ـيــة
«مراهقة» ،لربما مراهقة ثورية .كانت
مليئة بــالـشـعــارات ،و«مـحــاولــة لقول
وتـطـبـيــق أف ـكــارنــا ال ـثــوريــة واملـتــأثــرة
بـغـيـفــارا وغ ـي ــره ،كــانــت دع ــوة ليست
للثورة في لبنان فحسب ،بل للثورة
ع ـل ــى م ـخ ـت ـلــف األنـ ـظـ ـم ــة ال ـع ــرب ـي ــة».
ضمت املسرحية آنذاك نضال األشقر،
ن ـ ـقـ ــوال دانـ ـ ـ ـي ـ ـ ــال ،كـ ـم ــا الـ ـ ــراحـ ـ ــل ج ــان
َّ
شمعون .الالفت أن املسرحية أوقفت
عــن ال ـعــرض ،إذ «دخ ــل األم ــن وأوق ــف
ع ــرض ـه ــا ب ــأم ــر م ــن وزارة الــداخ ـل ـيــة
وأخ ــذون ــا لـلـتـحـقـيــق» .ص ــدم املـخــرج
اللبناني كثيرًا« ،ماذا كنا نفعل وقتها
حتى يحصل ذلك؟ كنا نمثل فحسب».
َّ
وقتها فهم أن املسرح ليس أمرًا يمكن
تأديته من دون «قضية» ألنه ساعتها
سيكون «تافهًا».
عساف سيبتعد سـنــوات (قــرابــة ست
س ـنــوات) عــن امل ـســرح ،لـيـعــود بعدها
إلـ ـ ــى ال ـج ــام ـع ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة أس ـ ـتـ ــاذًا،
ً
وي ـق ــود ت ـجــربــة ش ــدي ــدة األه ـم ـيــة هي
ت ـجــربــة «ال ـح ـك ــوات ــي» ،ث ــم ي ـعــود عــام
 2005إلنشاء تجربة «دوار الشمس»،
املسرح الطليعي الخاص به« .ال أغلق
ب ــاب مـســرحــي أم ــام أح ــد ،حـتــى أثـنــاء
التمرينات .أسمح للجميع بالحضور،
أسـ ـم ــح لـ ـه ــم بـ ــال ـ ـكـ ــام ،ب ــال ـت ـع ـل ـي ــق».
بالنسبة إلــى روجيه عساف ،املسرح
هو من الناس وللناس وال يمكنه أن
يكون دون ذلك البتة.
«حــرب ط ــروادة» 20:30 :مساء اليوم حتى
 11تشرين الثاني (نوفمبر) ـ ـ مسرح «دوار
الشمس» (الطيونة ـ بـيــروت) ـ لالستعالم:
01/381290
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حملة مقاطعة داعمي «إسرائيل»

ما رأيكم يا مكتب
المقاطعة؟

صورة
وخبر

شـارك فيـن ولفهـارد ( 14عاماً) ،وغاتيـن ماتـارازو ( 15عاماً) ،وميلـي بوبـي بـراون ( 13عاماً) ،ونـوا شـناب
( 13عاماً) ،وكاليـب ماكلوليـن ( 16عاماً) فـي افتتـاح الموسـم الثانـي مـن مسلسـل الخيـال العلمـي
والرعـب  Stranger Thingsالـذي احتضنـه أخيـرًا مسـرح «ريجينسـي برون» في مدينـة لوس أنجليس
األميركيـة .العمـل الـذي تنتجـه وتعرضـه شـبكة «نتفليكـس» األميركيـة يحظـى بشـعبية كبيـرة ،تجـري
أحداثـه فـي واليـة إنديانا في عـام  .1983بعد اختفـاء صبي من بلدة صغيرة ،يكتشـف أهلهـا لغزًا ينطوي
سـرية ،وقوى مرعبة خارقـة للطبيعة ،وفتاة صغيـرة غريبة األطوار .يذكـر ّأن مؤلفي القصة
علـى تجـارب ّ
األخويـن دافـر أكّـدا فـي وقـت سـابق أنّه سـيتم التحضيـر لجزءيـن إضافييـن( .فريزر هاريسـون ـــ أ ف ب)

اﻟﺘﻄﺒﻴﻊ

لينا أبيض راجعة
َع «مسرح المدينة»
بدءًا من  9تشرين الثاني
(نوفمبر) املقبل ،تعيد املخرجة
اللبناني لينا أبيض تقديم
مسرحيتها «حبيبتي ،رجعي َع
التخت» (ملن هم فوق الـ 18عامًا)
لغريغ كاليراس (ترجمة سحر
ّ
عساف وطارق تميم)« .لني»
ّ
(سحر عساف) و«جاد» (إيلي
يوسف) ،متزوجان منذ سبعة
أعوام ،يصحوان ّ بعد منتصف
الليل ليكتشفا أنهما فجأة فقدا
الحب .ها هما يكافحان بشدة
إلعادة ّ
حبهما قبل الصباح.
تستكشف هذه الكوميديا كيف
ّ
أن الفرق بني الرغبة والحب
والعادة يصبح غامضًا مع مرور
الوقت.
«حبيبتي ،رجعي ع التخت» :بدءًا من
 9تشرين الثاني ـ الساعة الثامنة
ً
مساء ـ «مسرح املدينة»
والنصف
(قاعة جون ليتلوود ـ الحمرا ـ بيروت).
البطاقات متوافرة في «مكتبة أنطوان».
لالستعالم01/753010 :

وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ؟

األعـ ـ ـ ـ ّـزاء ف ــي م ـك ـتــب م ـقــاط ـعــة «إس ــرائـ ـي ــل» ف ــي وزارة
االقتصاد،
تحية ّ
ّ
وبعد،
بة
طي
ُ
فقد كانت حملة مقاطعة داعمي «إسرائيل» في لبنان قد
ّ
ْ
لفتت َ
نظركم قبل أسابيع إلى إشــار ٍة خطير ٍة تستحق
ّ
ّ
َّ
ٍّ
َّ
التوقف .غير أننا لم نتلق منكم أي رد أو توضيح ،وما
زالت هذه «اإلشارة» في مكانها.
ُ
ّ
والرأي العامّ،
َ
الجهات املختصة،
فتعميمًا للفائدة ،ن ْعلم
ِ
باآلتي:
ّ
الرسمي لشرك ة �Me
على الصفحة الرئيسة من املوقع
ّ
لبنانية لتطوير املــواقــع
 ،dia Solutionsوهــي شــركــة
ّ
اإللكترونية وتصميمها وإلدارة حسابات
والتطبيقات
ّ
االجتماعي ،وفــي سياق اإلجــابــة على سؤال
التواصل
«مــاذا تفعل ُشركة  Media Solutionsفي لبنان؟»1،
وردت اإلجابة التالية:
َ
َ
«تستطيع ُّأي شــركـ ٍـة فــي لبنان أن تكسب زبــائــن في
ّ
وخدمات ٌ التوصيل
إسرائيل ًمن ُّخالل التسويق الفعال ٌ ِ
ّ
ّ
الفعالة مثل .كل ما ستحتاجه هو خدمة فعالة في لبنان
ِّ
ّ
لتطوير املواقع اإللكترونية ،يمكنها أن تجهز ملصلحتها
ّ
ْ
اللبنانية] َّمــوقـ ًـعــا للتجارة
[أي ملصلحة تلك الـشــركــة
ّ
ّ
ّ
اإللكترونية .وبمجرد القيام بذلك ،فإن كل ما يبقى على
ُ
ّ
يركز على توجيه حركة ّ
زوار االنترنت
املرء فعله هو أن
ّباتجاه املوقع ،سعيًا ّإلى توليد املبيعات»ُ2
َ
ّ
مثال
إن حملتنا تخشى أل تكون هذه اإلجابة مجرد
ٍ
اف ـتــراضـ ّـي عـلـ ُـى إمـكــانـ ّـيــة ج ــذب زبــائــن فــي ّأي بـلـ ٍـد قد
ُ
يصعب الوصول إليه ،بل هي ترى في اإلجابة املذكورة
إسرائيل الصادر
استخفافًا فاضحًا بقانون
مقاطعة َ
ّ
ّ
بتاريخ  23حزيران  .1955كما أن تبسيط كيفية جذب
ّ
َ
وتقديم
لبنانية «لزبائن في إسرائيل»،
شركات
شركة
ٌ
َ
 Media Solutionsنفسها وسيطًا للقيام بذلك ،دعوة
ٌ
صريحة إلى خرق ذلك القانون.
ّإن حملتنا تضع هــذه املعلومات بني أيديكم ،آملني أن
تتخذوا اإلجراءات الالزمة.
مع الشكر والسالم
بيروت في 25/10/2017

PRESENTS

DHAFER
YOUSSEF
SUN NOVEMBER 19 - 9PM
TICKETS AT VIRGIN MEGASTORE

اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ ﺑﻴﺎر اﺑﻲ ﺻﻌﺐ
واﻟﺪﻛﺘﻮرة راﻧﻴﺔ اﻟﻤﺼﺮي
اﻟﻤﻜﺎن West Hall - Auditorium A (AUB) :
ً
اﻟﺰﻣﺎن  :اﻷرﺑﻌﺎء  ١ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ  - ٢٠١٧اﻟﺴﺎﻋﺔ  ٦:٣٠ﻣﺴﺎء

كلمات
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فيصل سمرة
«تحريفات» بصرية
كل ما يفعله فيصل سمرة ( )1956في مجموعته «الحقيقة ّ
املحرفة» هو التصدي لسيل
الصور واملواد البصرية السهلة في العصر الرقمي .يدمج الفيديو مع النحت ،والتصوير الرقمي
مع اللوحات ،واألداء بتقنيات التصوير األولى ملعالجة إشكاليات الثقافة البصرية والصورية
بالعودة إلى إحاالت تاريخية ،أو باللجوء إلى الواقع املعاصر .يخضع الفنان السعودي صوره
لتجارب الصور املتحركة التي درج استخدامها في مطلع القرن العشرين ،حيث تحوي كل
لقطة حركة تسلسلية« .املبدأ بسيط .إذا كان أحدهم يملك مسدسًا ّ
وصوبه نحوك ،إما أن
تسرقه منه أو أن تحصل على واحد بدورك .هذا ما أؤمن به .لهذا أحضرت مسدسًا في هذا
العمل .اآلن نحن متساوون» .بهذه الجملة كان سمرة قد ّ
قدم أعماله التي بدأ االشتغال عليها
منذ عام  ،2005لتوثيق حركاته األدائية عبر الفيديو والصور .أهو دفاع عن النفس؟ ربما.
ّ
لعلها حاجة ّ
ملحة تلك التي دفعت الفنان إلى التنكر بثياب ملونة ،واالستعانة بالطيور ،ولف
رأسه بأقمشة غريبة كي يمحي هويته الحقيقية من الصور .إنه تقليد ّمر ،وضبابي ،يأتي أحيانًا
الفردية التي ّ
ّ
تتعرض يوميًا الستالب كبير
بلوني األسود واألبيض ،إنه تقليد هذياني للهوية
من الصور الجماهيرية .مساء األول من تشرين الثاني (نوفمبر) ،ستعرض «غاليري أيام» في دبي
ً
أعماال من مجموعة «الحقيقة ّ
املحرفة» ضمن معرض يحمل العنوان نفسه ويستمر حتى 4
كانون الثاني (يناير) .2018
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للكتاب األكثر شهرة في تاريخ
ذاكرة الراهن خمسون رسالة رفض متخيلة ّ
اإلنسانية من هوميروس الى صموئيل بيكيت ،مرورًا بوليم
شكسبير ،وجورج سيمنون ،فرجينيا وولف ،ومرسيل بروست وشارل شولتز أو أيضًا
سيغموند فرويد! بكثير من الذكاء ،ورشة من توابل الظرف اإليطالي تنتظرنا في هذا
الملف .إذ يمتعنا الصحافي اإليطالي المشاكس ريكاردو بوزي باختراعه رسائل ممتلئة
بالكليشيهات الجاهزة ووصفات التسويق ،وردات الفعل المتوقعة في وجه الكتب
األكثر أصالة في تاريخ األدب والفكر .كتاب بوزي «عزيزي الكاتب» الصادر عن «هيليوم

سيناريو إيطالي
عن عولمة َت ْبري الخيال

عزيزي هوميروس .

دون كيشوت
العزيز ميغيل
عمل طويل جدًا ،ال ينتهي.
وتحددون مجرياته أيضًا في
إسبانيا؟ فليكن في الغرب
ً
حيث املغامرات،
األميركي ،مثالّ ،
أو على الحدود ،أنى شئتم،
ولكن ليس إسبانيا .ليس فقط
ألن األمور ستكون مشوقة
أكثر في الغرب ،ولكن بصراحة،
طواحني هواء في إسبانيا؟
الطواحني ،إذن هولندا .هولندا
هي الطواحني .لو تعلق األمر
بي شخصيًا ،فإنني لن أحدد
باملطلق أحداث نص في هولندا.
بلد بمنتهى الضآلة لتسويق
الكتاب.

الفرسان
الثالثة
السيد دوما
العنوان واضح:
«الفرسان
الثالثة» ،لكن
بعد قراءة
كتابكم السميك
قراءة متعمقة،
وجدنا فيه
أربعة من
الفرسان.
هل يمكنكم
توضيح هذه
النقطة تحديدًا؟
إنه ملن املعيب
تضليل ّ
القراء
بهذه الطريقة.

آكت سود» ( ١١٠صفحات من القطع المتوسط ـ  )2016هو أكثر من رسائل تبعث على
االبتسام .إ ّنه نقد مبطن لمنطق العولمة الذي يحكم كل مفاصل حياتنا اليوم .ماذا
لو كان هوميروس بيننا وأرسل «اإللياذة» أو «األوديسة» الى ،Simon&Schuster
المؤسسة التي تتعهد بطباعة وتسويق أعمال دان براون من «شيفرة دافنشي»
و«انفرنو» وغيرها من الـBest_sellers؟ هل كان مؤ َلفا هوميروس سيوضعان
على واجهة المتاجر في مدن االمبراطورية التي فاقت في جبروتها اثينا وروما
والعالم القديم بأسره ،اضافة الى واجهات مكتبات باريس واسطنبول وبيروت وبكين؟

أوديب ملكا
العزيز سوفوكليس
اللعنة ،ال أعثر على اسم مصغر ملناداتكم« .صوفي»
ً
ً
مثال ،قد يكون مسببًا لإلحراج قليال (ولكن،
باملناسبة بلغني أنه يعني «الحكمة» في لغتكم ،إذن
ً
كامل االحترام) .حسنًا ،لنعد الى البيزنس قليال.
إن التراجيديا خاصتكم مذهلة ،مثيرة للعواطف
ومكثفة بشكل مؤكد .حبكة مسرحية تسحر األلباب.
لنسمي األشياء بأسمائها ،عبقرية خالصة .لكن
هناك مسألة صغيرة .مسألة صغيرة لكن حقًا ،حقًا
بمنتهى األهمية .إمحضوني كامل ثقتكم ـ خاصة اذا
كنتم تريدون حصد الـ  Best Sellerوليس فقط بعض
التقدير األدبي .ليس هناك من داع للحسرةّ ،
أقدر
تمامًا جهودكم من ناحية الدراماتورجيا ،واملشاعر
املتناقضة ،والتأثير باملشاهد ،كل هذا .لكن هل كان
من الضروري أن تكون أمه؟ أال يمكنك استبدالها
َ
بالحماة؟

االلياذة
عزيزي هوميروس
لـيـتــك ت ـســدي لــي خــدمــة .ادخــل
ال ـ ــى أي م ـت ـج ــر ل ـب ـي ــع ال ـك ـت ــب،
واق ـ ـع ـ ـيـ ــا ك ـ ـ ــان أو افـ ـت ــراضـ ـي ــا،
وت ــوج ــه ال ــى ج ـنــاح الـسـيــاســة.
ً
سـتـجــد كـ ّـمــا ه ــائ ــا م ــن الـكـتــب
ت ـت ـن ــاول الـ ـح ــروب ال ـت ــي تـمــزق
ال ـ ـشـ ــرق األوس ـ ـ ـ ــط .لـ ــن ت ـع ــوزك
ال ـف ـط ـنــة لـتـلـتـفــت إلـ ــى أن ه ــذه
الكتب توثق بأفضل املستندات وبدقة عظيمة لهذه النزاعات
الصعبة ،لكن ليس بواسطة قصيدة ملحمية .ال بد من وجود
سبب لهذا األمــر .وبينما أنت في املكتبة ،يمكنك أيضًا زيارة
جناح الكتب العملية والبحث عن كتاب لكبح الغضب .سيكون
بــالـتــأكـيــد م ـف ـي ـدًا لـبـطـلــك أخ ـيــل (أظـ ــن أن عـلـيــه أي ـضــا خفض
جرعات املخدر ،نظرًا للطريقة املشينة التي يعامل بها هكتور،
والحنان املفرط الذي يقابل به بريام ،وهو والد هكتور ذاته .كل
هذا بتأثير الكوكايني) .مالحظة :إن اسمكم ظريف ،ومعروف
جدًا في الـ  ،simpsonمن انت بالحقيقة؟

أوتيللو (شكسبير)
آه يا بيل
ها أنت تعاود ّ
الكرة .لقد أنذرتك
منذ بضع سنني ،حني أخرجت
لنا الشخصية تلك ،شيلوك
بثمرة الجوز ،القالب الجاهز
للمرابي اليهودي ،هل تذكر؟ «ال
للمس باألقليات» .هذا ما قلته
لك في حينها ،وها أنت ذا .واآلن
تتناول الزنوج (أو العرب ،وهذا
أسوأ« .املحمديون» .ما هو هذا
املصطلح تحديدًا؟) تبت يداك يا
بيل .أتوسل إليك ،ابتعد من هذا
البازار السياسي القذر .اترك هذه
املسألة للعتاة ،ميشيل ويلبيك
ً
مثال .تفرغ للملوك القساة
والعشاق املعذبني ،اختصاصك
األثير.

أورالندو
(فرجينيا
وولف)
ذكر؟ أنثى؟
الحقبة امللكية
الليزابيت
األولى؟ الحقبة
املعاصرة؟
عاودي االتصال
بنا من فضلك
حني تجدين
حبكة على
قدر أكبر من
التماسك.
كل الشكر
والتقدير

الكوميديا اإللهية
السنيور آليغري
أتفهم أنكم تتناولون باملحاولة نوعًا أدبيًا هو
«األساطير اإليطالية القديمة» .كان الكاتب الكبير دان
َ َّ
وبز سابقيه
براون حقق منه ثروة وفتوحات عظيمة
(ومنهم أنتم) ومجايليه فيه .اضافة الى أن نصكم
مكتوب بطريقة املقاطع اللفظية الشعرية اإلحدى
عشرية .أخشى بشكل جدي أن ال يكون له مستقبل
طويل األمد في املكتبة.
ومن ثم ،لسنا معجبني تمامًا بمقطع الجحيم .املطهر
والفردوس ال بأس .لكن الجحيم؟ أال تجدون أنكم
توجهون رسالة مخيفة لإلنسانية من خالل هذا
املقطع؟ قد يكون من األفضل أن تركزوا مجهوداتكم
على إضافة فكرة مفادها إمكانية الفرصة الثانية في
الحياة .سترون أن هذا أكثر ايجابية بكثير من فكرة
اإلدانة األبدية.
Cordialmente
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هل كان قسم التسويق في متجر «أمازون» ـ كما سيشير بوزي ـ ليطلب من فرانز كافكا كان غوستاف فلوبير ليقحم مشاهد ايروتيكية في «مدام بوفاري» لتوضع روايته
الكتاب األكثر مبيعًا على الموقع األشبه
في قسم البالغين في متجر Fnac؟ أو كان شارل بوكوفسكي بالنقيض تمامًا،
تغيير عنوان روايته «التحول» ليظهر ضمن ّ
بغيالن الحكايات في «الف ليلة وليلة» ،والذي سيلتهم متعتنا الصغيرة في تصفح
ليخفف من ضراوة االستخدام المفرط للكحول والجنس وسط مجتمع يذهب الى
رواية في متجر باريسي والتحدث لدقائق قليلة مع البائعة اللطيفة حول رأيها في
حروبه بطهرانية الخير مقابل الشر ،وعولمة تصل صواريخها الى بيوتنا في العراق
هذه الرواية أو تلك؟ ماذا لو اقترح الناشر على صموئيل بيكيت نهاية شبيهة بما يباع
واليمن وافغانستان قبل أن تصلنا كتبها عبر «أمازون»؟ تنشر «كلمات» هنا مجموعة
في اكشاك الصحف في المطارات ،من أدب ال يستفز ذكاء القارئ عمومًا أو خياله ،بل من رسائل كتاب ريكاردو بوزي ،مزينة برسوم بديعة من الفنانين جيانكارلو اسكاري وبيا
يحكمه بسيناريو يمكن التنبؤ مسبقًا بنهايته منذ أول كلمة من الفصل األول؟ هل
فالنتينيس.

« ...الياذتك» مرفوضة!
العجوز والبحر
السيد همنغواي

التحول (فرانز كافكا)
عزيزي السيد ك.

قد يكون ألني ولدت في
مدينة وعشت فيها دومًا،
لكني قلما عانيت في انهاء
كتاب من مائة صفحة كما
كان الحال مع كتابكم .ال
أعرف .أعرف تمامًا أنكم
بمنتهى الشهرة وأنكم
في موضع التقدير ،وفي
ذروة العطاء ،لكن قصة
مثل هذه ،قد يكون مكانها
األمثل في نشرة علمية
ً
مرموقة Nature ،مثال ،أو
مجلة «القنص والصيد»،
أو موقع الكتروني مثل
،cannes&gaules.com
وليس في دار النشر
خاصتنا .استمروا
باملحاولة.

في انتظار غودو
(صموئيل بيكيت)
سام
ن ـص ــك مـ ــذهـ ــل .ل ـق ــد تـ ـن ــاول ـ َـت أخ ـطــر
امل ـ ـ ـسـ ـ ــائـ ـ ــل ال ـ ـ ـتـ ـ ــي تـ ـ ـخ ـ ــص الـ ـ ــوجـ ـ ــود
بــأكـبــر ق ــدر م ــن ال ـف ـكــاهــة .لـكــن اسـمــح
ل ــي ب ـمــاح ـظــة ص ـغ ـي ــرة ،ك ــي ال تـقــع
ً
مستقبال فــي مطب عظيم ،كتابيًا ومـســرحـيــا :يجب ان يهتدي
غودو الى شيء ما في نهاية األمر.

تفسير األحالم (فرويد)
بعد التحية واالحترام ،ان كان من شيء
ألــومـكــم بـشــدة عـلـيــه ،فــإنـهــم األشـخــاص
ال ــذي ــن يـ ـ ــروون ل ــك م ـنــامــات ـهــم .زوج ـتــي
ال ـســاب ـقــة ك ــان ــت ت ـف ـعــل األم ـ ــر ن ـف ـســه كل
ال ــوق ــت .ك ــل صـ ـب ــاح ،أول م ــا ت ـب ـعــث من
مرقدها« :حلمت بـشــيء ،لــن تقوى على
تصديقه .كانت العمة تينا موجودة لكن
فــي لـحـظــة انـتـبـهــت إل ــى أن لـهــا شــاربــي
قطة وأنـهــا كانت تطير فــي كــل مكان داخــل البيت .لكنها لــم تكن
قـطــة ،ال أع ــرف كيف أش ــرح األم ــر ،فـجــأة رأيـتــك أنــت تمشي عاريًا
وكنت تتغوط بسروالك» .انتهى بي األمر للطالق .حسنًا ،أفهم أنه
كان عليك القيام باألمر لتحصيل ْ
قوتك (سماع أحالم القوم وليس
طالقي من زوجتي) ،لكن ملاذا تلقي بأحوال روحك في هذا الكتاب
على كاهلي؟

الغريب
(ألبير كامو)
حسنا ،لنر إن كنت قد
فهمت املسألة بدقة.
رجل يخرج من بيته،
ثم ما الذي سيقوم به؟
يطلق الرصاص.
يطلق على من؟
على عربي.
عظيم.
الجواب هو ال ،هذا ما
أعتقده.

بعد قراءة روايتكم «التحول» ،تملكتنا الدهشة في مالحظة القدر العالي من األملعية الذي
ّ
يتميز به العمل ،املضحك واملبكي ،املسلي والعميق في آن .تتمتعون بموهبة عظيمة
وأظن أنكم تعرفون هذه املسألة تمام املعرفة .ليس لدينا شيء لنضيفه هنا ،يومًا ما،
ستصير ،سيد ك .كاتبًا شهيرًا .لكن لألسف ،فإن عالم الكتب ليس مكونًا حصرًا من الكتب!
هناك عوامل أخرى ال بد من رصدها وسط هذا العالم املعاصر ،الذي يتسم بانعدام
الصبر والسطحية .لنبدأ من العنوان .يمكننا القول ببساطة ،إنه من ناحية البحث عن
املصطلحات عبر غوغل ،ال يبدو أن العنوان يفي بالغرض .نتائج البحث األساسية
ستفضي الى هذا األوفيد ،الالتيني صاحب كتاب يحمل تقريبًا العنوان ذاته («التحوالت»،
إن توخيتم مزيدًا من الدقة) .كذلك توجد الكثير من املقاالت العلمية تحت مصطلح «تحول»
ككلمة مفتاحية .حسنا ،أعرف تمامًا أن الرفاق في موقع «أمازون» هم أفضل من يتعامل
مع هذا األمر ،لكنهم لن يفلحوا حتمًا في وضع كتاب بعنوان كهذا على رأس قائمة املبيعات .هل يمكنكم القبول بعنوان آخر،
ً
يكون أكثر تفصيال؟ لقد قمنا بالقليل من العصف الذهني حول املسألة ،وثمة ناشر أعطى اقتراحًا ممتازًا« :كيف تحولت الدابة
الفظيعة غريغور سامسا الى فراشة جميلة؟» .يمكننا مناقشة املوضوع بالتفصيل ،إن شئتم ،ولكن لو فكرتم جيدًا« :سامسا»،
ً
ستظهرون على رأس القائمة! هذا سيقودنا الى النقطة املهمة الثانية التي أثارت حيرتنا قليال ،أقصد الفراشة .نقدر كثيرًا أنكم
لم تحددوا ّ
أي نوع من الحشرات انتهى اليه غريغور بعد التحول ،لكن من الواضح انه نوع مقزز ،وهنا يكمن االقتراح العظيم
َ
الذي نحن بصدد تقديمه اليكمِ .لم ال تجعلون منه شرنقة؟ هكذا ،البطل الذي يظل مرعوبًا على طول النص ،بحسب نواياكم التي
ال يمكننا ان نشكك بها البتة ،سيتحول الى كائن طائر رائع (كما يقترحه العنوان الجديد) وبذلك ستكون خاتمة الرواية سعيدة،
ملونة ،هوائية ،وقد ينتهي األمر بأن تصير الرواية مثار اهتمام شركة «ديزني»( .فكروا بقصة «الجميلة والوحش»).

مدام بوفاري
(غوستاف فلوبير)
وأيضًا ،أين هي مشاهد الجنس؟
(م ـ ـ ــن نـ ـف ــس ال ـ ـنـ ــاشـ ــر ،ف ـ ــي الـ ـي ــوم
التالي) حسنًا ،سيد فلوبير ،أتقدم
منكم باالعتذار من رسالة الرفض
ال ـتــي أرسـلـتـهــا لـكــم ب ــاألم ــس .لقد
أحسست بالذنب لدرجة أني لم أنم
الليل .ال شك بأنكم أنجزتم كتابًا
ضخمًا ،ببنية متناسقة وأرى أنه
من اإلجحاف رفضه من قبلنا بكلمات مقتضبة.
سأشرح لكم املشكلة بشكل أوضح وبفجاجة أقل.
كنا نتوقع شيئًا مثل  Fifty shadesمع قليل من التوابل الفرنسية.
لدينا أيـضــا الكثير مــن الكتب املـثـيــرة فــي جـنــاح املــراهـقــن .لن
يكون األمر بهذه السهولة.
أخ ـي ـرًا ،شخصية ال ـص ـيــدالنــي ...ه ــذا الــرجــل (نـسـيــت اس ـمــه) ال
يطاق .لدي قريب صيدالني أنا أيضًا ،وأؤكد لكم أنه ال يطاق هو
اآلخر .قد يكون األمر متعلقًا باملهنة ،هذا محتمل.
بالخالصة:
.Merci, mais Non merci

الحرب والسلم
(تولستوي)
ف ــذ ،جـ ــذاب ،عـظـيــم وم ــذه ــل( .ب ــدأت
أف ـ ـكـ ــر بـ ـ ـ ــاألرقـ ـ ـ ــام ،ن ـس ـخ ــة ال ـج ـي ــب
سعرها قد يكون  ٦.٩٩يورو أو حتى
 ٥.٩٩لو عثرنا على تعرفة مخفضة
ف ــي امل ـط ـب ـع ــة) .ش ـ ــيء واحـ ـ ــد ف ـقــط.
أعرف أنكم من روسيا وأنكم بغاية
ال ـش ـغــف ب ـبــادكــم وتــاري ـخ ـكــم (أن ــا
أيـضــا :فــي امل ــرة الـقــادمــة سأرافقكم
الــى مطعم فــي ســان جيرمان يقدم
أفضل املقبالت بالكافيار في باريس) ،ولكن ما رأيكم باستبدال
حملة روسـيــا ونابوليون فــي الكتاب بشيء أكثر شعبية؟ شيء
يمكن أن يثير اهتمام ماكينة السينما العمالقة .ال أعــرف ،شيء
من قبيل حرب االستقالل .بأي حال ،شيء يحصل بالضرورة في
الواليات املتحدة .أرض الحلم والحرية ،حيث املنتجون املحشوون
بالعملة الخضراء سيتقاتلون ألجل فيلم يتناول عملكم العظيم.
فلتكن رؤيتك أوسع دائمًا ،عزيزي ليو .هوليوود ،ال موسكوفا.
كتاب ريكاردو بوزي «عزيزي الكاتب» (هيليوم آكت سود ــ )2016

مائة عام من العزلة
 Queridoغابو
لو حذفتم كل هذه األشياء الغرائبية،
الخارقة للطبيعة ،التي تصل الى حدود
الصوفية ،سيكون كتابكم عظيمًا .مسألة
صغيرة أضيفها ،أخشى أن ال يبقى
كتاب بعد هذا الحذف.

موبي ديك (هرمان ميلفيل)
السيد العزيز
بعد اجتماعات عديدة ،تم التوافق من قبلنا
على تعديالت عديدة يجب أن يخضع لها
كتابكم ،نوجزها بما يلي:
بعض الزمالء الحظوا وجود إشارات
كثيرة من االنجيل داخل الكتاب .أليس من
ً
املمكن اختصارها قليال؟ بصراحة ،نخشى تصنيف الكتاب
ضمن كتب الطوائف وامللل الدينية .أثناء اجتماعاتنا ،أجمع
ّ
الكل على أن الكتاب ينتهي بفوضى عارمة .ألم يكن من املمكن
للبطلني ،آشاب وموبي ديك أن يبقيا على قيد الحياة؟ ما قد
يترك نافذة مفتوحة لجزء ثان من القصة ،وهو األمر املتعذر
اآلن.
كثيرون طرحوا السؤال :هل من الضرورة أن يكون الحوت؟
ملاذا ال يكون الدلفني؟ الدالفني بال منازع هي أكثر املخلوقات
إثارة للتعاطف.
وأخيرًا ،وأجد شيئًا من الحرج في إثارة املسألة ،العنوان يبدو
مشبعًا بإيحاء جنسي مباشر .Dick .من قبيل الحياء ،كان
ً
يمكن تسمية سمكتكم العظيمة «موبي ريشارد» مثال.

فاكتوتوم (شارل بوكوفسكي)
اللعنة .إن اسلوبك عظيم يا ابن الـ(...آسف من
مخاطبتك بهذه الطريقة) ،لكن شخصيات
ن ـص ــك ت ـب ـعــث ع ـل ــى ال ـ ـيـ ــأس .ال شـ ــيء س ــوى
الكحول وضروب النذالة مع سيدات سيئات
الحظ ،ما قد يحثني على الرهبانية والقسم
ع ـل ــى االمـ ـتـ ـن ــاع عـ ــن الـ ـجـ ـن ــس .مـ ــن ف ـض ـلــك،
اكتب حول أي شيء آخر ،بحق الرب .األزهــار ،الصيف ،األرانب
الصغيرة ،امل ــزاج الجيد .مــا شـئــت ،لكن بحق الـسـمــاء ،فلنغير
ً
املوضوع .هل يمكنك مثال ،أن تكتب في أدب األطفال؟
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شذرات

بجوار بحيرة النوم
هدى عمران *
1

ً
تضع امــرأة ثعلبًا مقتوال في طبق ،هي
ّ
تقول إن هذا الثعلب هو نفسه هي ،لكن
ال أحــد يفهم ،تضع الطبق على الطاولة
وتحضر الشوك والسكاكني ألكــل جميل
ومنمق ،ثم تضع رأسها بجوار الثعلب،
تـمــد لــه ك ــأس النبيذ والـسـكــن املسنون
والـ ــروح املـمـتــدة ،وت ـقــول لــه التهمني يا
حبيبي.

2
لو أنني سمكة ،رمادية ومنقطة بدوائر
س ـ ـ ـ ـ ــوداء ،مـ ـلـ ـق ــاة عـ ـل ــى م ـ ـفـ ــرش أخـ ـض ــر،
وتخرج من بطنها الاللئ.
ل ــو أنـ ـن ــي الـ ـبـ ـح ــر ،وهـ ـ ــذا ال ـب ـح ــر ي ـعــرف

األسرار ،وال تهمه هذه األسرار ،فيغرقها
مع بقايا الزبد والرمل والصخور.
لــو أنـنــي األل ــم ،أحـفــر وأه ــدم وأش ـكــل من
َ
ُ
أستعذب وأستعذب ،وأجلس في
جديد،
ِ
منبع الذكرى ،جميل وال مبال.
لو أنني الحب ،حكاية تخلقها العاطفة
في عقل مجنون ،لتحكيها لــرأس معلقة
بحنان على كتف الغريب.
ل ــو أنـ ـن ــي ك ـت ــف الـ ـغ ــري ــب ،ب ــا عـ ـق ــل ،بــا
ذك ـ ــرى ،ب ــا ل ــون وال رائ ـح ــة ،بـئــر عميق
يملؤه الجفاف ويشبعه.
لو أنني العطش ،لون أصفر ممتد نحو
ّ
يصر
املـجـهــول ،وردة متعفنة فــي إن ــاء،
صاحبها على تقبيلها كل صباح.
ل ــو أن ـن ــي امل ـج ـه ــول ،ب ـكــل هـ ــذا االتـ ـس ــاع،
فأبتلع أرواح املوتى ،وأذهــب بهم لحقل
القمح والغربان نحو الربيع.

صفحات اإلبداع من تنسيق:
أحالم الطاهر
لــو أنـنــي امل ــوت ،ي ـ ُّ
ـدب فــي جسد السمكة،
ي ـمــأ ال ـب ـحــر ،يـنـشــئ األل ـ ــم ،ي ـعــرف كيف
يكون الحب على كتف غريب ،كيف يكون
الـعـطــش فــي فــم صــاحــب ال ـ ــوردة ،وكيف
تكون لوعة الذهاب إلى املجهول.
ـيء،
ـت أنــا ،لكنت كل شـ ٍ
ـت ،وأنـ ِ
لو أنني أنـ ِ
ال ـس ـم ـك ــة ،الـ ـبـ ـح ــر ،األل ـ ـ ـ ــم ،ال ـ ـحـ ــب ،كـتــف
الغريب ،العطش ،املجهول واملوت؟!

3
أحبك ولم أكن أعرف
ِ
وأنت تشبهني القمر
ِ
طائر ومجنون
قمر أزرق يشبه بيتي اآلمن
يشبه خوفي
ـت مـغـنـيـتــي امل ـه ــووس ــة داخـ ــل الـغــرفــة
أنـ ـ ِ
الزرقاء
الصوت املتهادي باأللم في عزلتي

بهجتي الالمعقولة
وكآبتي املمتدة إلى اآلن.

4
أعلى النموذج
كانت هي الحياة
وكنت أنا الدموع والضآلة.
أراها وهي تعبرني بغرور
ك ــأن ـه ــا ال ـل ـح ـظــة ال ـض ــائ ـع ــة ب ــن ال ـغ ـفــوة
والنوم
كاملرأة املذهلة في قاربها الصغير
ال تنظر آلثار الرمال على الشاطئ
كانت كحلم صاخب
أحمر
ُ
وكنت المرئية
وحزينة ّ
كعظام هشة
ٍ

«مركز
االهتمام»
للمصري عمر
عبدالظاهر
(زيت على
كانفاس ــ
)92×92

معذبة من كثرة الحب
بفجوة صغيرة جدًا في َ
الصدر
تحن لشيء مجهول
وتسير بال وعي
أسفل النموذج
أعلى النموذج

5
تحركت املرأة الصغيرة ببطء ،قالت شيئًا
ُ
ـرددت عليها
بـصــوتـهــا الـنــاعــم ال ـحــاد ،فـ ـ
ـوت غــريــب ،ثــم جلسنا عـلــى املقاعد
ب ـصـ ٍ
الوثيرة ونحن نفكر في النوم.
الـنــوم يشبه الـحــب ألنــه الـعــزلــة فــي عالم
ال ـغ ــراب ــة؛ رددت ذل ــك ف ــي دم ــاغ ــي ،وقـلــت
لها إنني سآخذها معي في حلم الليلة
ً
بــديــا عــن األرق ال ــذي يتعبها ،فتصبح
هنا وهناك ،ثابتة ومتحركة ،قالت «أنا
متعبة وال أريــد الــذهــاب إلــى حلم أحــد».
كانت تتكلم بضجر ّ
ورقــة ،رقة أقرب إلى
الـ ـي ــأس ،والح ـظ ــت ف ــي ه ــذه ال ـل ـح ـظــة أن
مشاعرنا التي تجعلنا ضعفاء هي التي
تمنحنا الـجـمــال ،وأنـهــا جميلة ،جميلة
جدًا.
ق ـل ــت ل ـن ـف ـســي إنـ ـن ــي ال أريـ ـ ــد إزع ــاج ـه ــا،
وأخذها في حلم الليلة ،لكني لم أستطع
عـ ــدم اس ـت ـح ـض ــار ك ـف ـهــا ال ـص ـغ ـيــر وه ــو
يـكـمــش ظ ـه ــري ف ــي لـحـظــة ال ـت ـحــدث عن
الفراق الذي سيتحتم ،وضعت كفي على
ُ
ووددت لو بكيت ،لكن
ظهرها بالتبادل،
خانتني عيناي.
ك ــان كـفـهــا يــرافـقـنــي ف ــي الـ ـش ــارع ،وه ــذه
الــرمـشــة الــرقـيـقــة مــن الـعـيـنــن املــؤرقـتــن
أي ـض ــا ،ح ــاول ــت اس ـت ـب ـعــادهــا ل ـكــن الـكــف
ال ـش ـب ـح ــي ،تـ ـح ــول إل ـ ــى امـ ـ ـ ــرأة ص ـغ ـيــرة
وجميلة لها صــوت ناعم وحــاد تتحرك
معي.
قـلــت لـهــا أنـهــا ال بــد أن تــذهــب مـعــي إلــى
ال ـح ـلــم وت ـن ـس ــى ل ـف ـت ــرة هـ ــذا ال ـس ـه ــر مــع
وح ــدتـ ـه ــا ،رمـ ـش ــت ب ـع ـي ـن ـي ـهــا واخ ـت ـن ــق
صــوت ـهــا فـتـحــولــت الــرم ـشــة إل ــى دم ــوع،
وشعرت بقلبي هو اآلخر يبكي ،فتكونت
تحتنا بحيرة ،قلت لها من الواضح أننا
ذهـبـنــا للحلم دون أن نـعــي ،وأن ـهــا اآلن
معي ،فابتسمت.
كانت هــذه هــي بحيرة الـنــوم التي يأتي
إليها املتعبون مــن األرق ،سحبت كفها
مــن على ظـهــري ،طقطقت أصــابـعـهــا ،ثم
م ــأت يــدهــا م ــن م ــاء الـبـحـيــرة وشــربــت،
ً
وق ــال ــت «ب ــدي ــا ع ــن الـتـفـكـيــر ف ــي ال ـنــوم
تعالي لننام» ،ثم مشت خطوتني لألمام
وت ـ ـمـ ــددت ع ـل ــى ال ـع ـش ــب الـ ـط ــري وأل ـق ــت
كفيها للخلف لتالمس حــافــة البحيرة،
ت ـحــركــت بــات ـجــاه ـهــا وش ـع ــرت بــالــراحــة
بصوت
لوقوعها على حافة النوم ،قالت
ٍ
ن ــاع ــس «تـ ـع ــال ــي» .م ـ ــددت ك ـف ــي بـ ــدوري
ألشرب وأنام بجوارها.
على صفحة املــاء كانت تظهر صورتانا
كــأنـنــا صـغـيــرتــان فــي زم ـ ٍـن آخ ــر ،نجلس
جــوار بحيرة عــذبــة ،ويمتد أمامنا مرج
العشب األح ـمــر ،وهـنــاك كــان أرن ــب يقفز
ويختبئ بني الصخور.
* شاعرة مصرية

شعر

هـ ــدايا متأخـ ـ ــرة
ماهر
راعي *

أوالد الشوارع
عندما كنا أوالد الشوارع
ك ــان عــزرائ ـيــل يـجــوب أزقـتـنــا وحـيـدًا
ً
وثمال
كنا نظنه مجنون الحي البعيد
يجلس حني تتعبه املطاردة
ي ـق ــف فـ ـج ــأة ي ـب ـت ـســم ل ـل ـح ـج ــارة فــي
قبضاتنا الصغيرة
ثـ ــم ي ـم ــد ي ـ ــده ل ـن ــا ب ـس ـك ــاك ــر غــري ـبــة
وشهية
ع ـلــى م ـهــل خـجـلــة تـسـقــط حـجــارتـنــا
ّ
املتعرقة
ق ــال ل ـنــا« :م ـثــل ه ــذه امل ـه ــام ي ــا أوالد

تحتاج (صهريجًا من الخمر)»
إنها حقًا مهام متعبة وقذرة
تحتاج لفريق عمل
أرهقني الله حني كلفني
تحلقنا حــولــه نستمع لـحـكــايــات لم
يروها ألحد
ـاك أن يعرف
سأله صديقي« :كيف ملـ ٍ
ما هو الصهريج؟».
خجلنا جميعًا من السؤال
ومن وقاحة الصديق
لكننا ترقبنا وأصغينا جيدًا للجواب
حتى ضحك ضحكة حلوة
كضحكة عجوز يالعب حفيده..

هدايا متأخرة أو دون مناسبة
لهذا أرسلت هدايا للنمل
ف ــي حـ ّـيـنــا ال ـقــديــم  -ق ــرب بـيــت أهـلــي
الذين ماتوا-
أرسلت مؤونة سنة كاملة
دونما أن ينتبه أوالدي وزوجتي وال
جيراني
أو يعرف بذلك طالبي وزمالء العمل
ولن أكتب ذلك في مذكراتي الخاصة!
ك ـنــت أم ـل ــك شــاح ـنــة حـ ـم ــراء وح ـيــدة
أحملها كقطعة حلوى طرية
أخاف أن تتألم إن ضغطت بشدة
وحـ ــن ت ـت ـســخ ي ـ ــداي أح ـم ـل ـهــا بفمي

كأنني أمها القطة
شاحنة حمراء صغيرة وحيدة
وضـعــت فــي صـنــدوقـهــا تـســع نمالت
مع حمولتهن القاسية
وقدت فرحًا الطريق الطويل الشاق
دون أن ننبس لبعضنا بكلمة واحدة
الراكبات والسائق
ّ
كن سعيدات وأنا كذلك  -في السعادة
تكمل عملك بصمت لطيف
حـ ـيـ ـنـ ـه ــا فـ ـ ـق ـ ــط تـ ـبـ ـتـ ـس ــم وتـ ـضـ ـغ ــط
أصابعك على املقود
عيونك تمسك الطريق
وفقط تفكر أنك سعيد  -وحني وصلنا
قلت مثل سائق مفرط في اللطافة:

«لقد وصلنا تفضلن بالنزول»..
هالني
هالني كيف تاهت النمالت
تاهت وتركت أحمالها
تــاهــت ال ـن ـمــات ول ــم ت ـه ـتـ ِـد للمدخل
الواضح تمامًا
ديـ ــونـ ــي ال ت ـن ـت ـهــي ل ـل ـن ـمــل وال ـن ـحــل
واألشجار وللبحر
وثمة ديون للشوارع القديمة وديون
للمارة وأخــرى للهواتف وللثالجات
وللخبز وللشوك
ديوني ال تنتهي
ال تنتهي..
* شاعر سوري

كلمات
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قصة

التأمل مهمة شاقة
أمينة الجدعاني *
تشعر أمي بالحنق حني أردد طوال
الوقت :أشعر بالتعب ،أريد أن أرتاح،
تنظر إلــى وأن ــا أتـمــايــل مــن اإلعـيــاء:
ـت حـ ـت ــى تـ ـشـ ـع ــري ب ـه ــذا
م ـ ـ ــاذا فـ ـعـ ـل ـ ِ
اإلرهاق؟ أنت مستلقية طوال اليوم.
أبـتـســم لـهــا وأنـ ــا أت ـم ـتــم :إن ــي أعـمــل
طوال الوقت!
لـ ـك ــن أمـ ـ ــي ال ت ـ ـعـ ــرف ذلـ ـ ـ ــك ،ف ــاألم ــر
بالنسبة إليها ليس أكـثــر مــن فتاة
عــاط ـلــة ع ــن ال ـع ـمــل ك ـســولــة ،ج ــل ما
أفعله هــو البحلقة فــي األشـيــاء كما
ً
لو أني أرى فيلمًا طويال ال نهاية له،
لكنه ولسوء حظي ليس فيلمًا ،ومن
الصعب إخبارها بذلك فلن تصدق
ما أقوله وستنعتني بالجنون ،أظن
كاف ليلتصق بي.
أن الكسل ٍ
كــم أود إخـبــارهــا باملهن الـتــي أعمل
ب ـه ــا أثـ ـن ــاء اس ـت ـل ـق ــائ ــي ،ل ــن ت ـصــدق
كــم مــن الجهد أب ــذل ،لــأســف ال أحد
يـصــدق أن ــي أكــافــح وأك ــدح فــي هــذه
الـ ـحـ ـي ــاة ،وألك ـ ـ ــون ص ــادق ــة فـبـعــض
م ــا أقـ ـ ــوم ب ــه ل ـي ــس م ـش ــرف ــا ،وي ـجــب
التغافل عــن هــذه الحقيقة؛ ألتمكن
مــن الـعـيــش والـتـصــالــح مــع نفسي،
أعترف أنــي أشعر بتأنيب الضمير
حــن أعـمــل سفاحة تتقن استخدام
ك ــل وس ــائ ــل ال ـق ـت ــل ،لـكـنــي مـضـطــرة
لـ ـ ــذلـ ـ ــك .ف ـ ـه ـ ـنـ ــاك أف ـ ـ ـكـ ـ ــار ال ي ـم ـك ـنــك
م ــواج ـه ـت ـه ــا إال ب ـق ـت ـل ـهــا ،وط ــري ـق ــة
القتل تختلف بحسب ســوء الفكرة،
فـ ـم ــرة أط ـب ـق ــت ال ـخ ـن ــاق ع ـل ــى ف ـكــرة
بـيــدي ،مــا زلــت أتــذكــر عينيها وهي
ت ـحــدق ب ــي ،وأنـ ــا أن ـفــث ف ــي وجهها
دخـ ــان ال ـس ـي ـجــارة ال ـتــي عـلــى طــرف
فمي ،كنت أضحك ّ
لشري ،ثم شعرت
ب ــالـ ـن ــدم والـ ـ ـخ ـ ــوف حـ ــن أص ـب ـحــت
الـفـكــرة هــامــدة زرق ــاء ب ــاردة .عندها
تــوجــب عـلـ ّـي الـعـمــل كـشــرطــي فاسد
يعرف كيف يخفي اآلثار من مسرح
الجريمة ،وهذا عمل صعب جدًا؛ فال
بــد مــن تنظيف كــل شبر واستخدام
مـ ــواد تـنـظـيــف ومـبـيـضــات وارتـ ــداء
الـقـفــازات والـكـمــامــات؛ فــرائـحــة هذه
املـ ــواد نـفــاثــة تـصـيـبـنــي بــالـعـطــاس.
كما أن عـلـ ّـي تــذكــر كــل األمــاكــن التي
جلست فيها مع تلك الفكرة السيئة،
ث ــم م ـحــاولــة ت ــرك امل ـك ــان ك ـمــا ل ــو لم
يقترب منه أحد .بعد االنتهاء ،علي
أن أع ـمــل ك ـحــانــوتــي ،وم ــن امل ـهــم أن
ّ
أجهز جثة الفكرة وأهندمها؛ حتى
تـكــون الئـقــة فــي تــابــوتـهــا ،أع ــرف أن
عـ ـل ـ ّـي ال ـت ـح ـلــي ب ـب ـعــض اإلن ـســان ـيــة
فــاح ـتــرام امل ــوت ــى واجـ ــب وإن كــانــوا
أشـ ــرارًا .بعد االنـتـهــاء مــن ذل ــك ،أبــدأ
العمل كحفار قبور ،ويا للهول أكره
هذه املهنة خاصة في األيام املطيرة.
س ـي ـكــون ه ـن ــاك ال ـك ـث ـيــر م ــن الــوحــل
والسيول ،حتى أن مقبرة قديمة قد
أخـ ــرج ال ـس ـيــل ك ــل ال ـج ـثــث املــدفــونــة
ف ـي ـه ــا .ج ـل ـســت أل ـع ــن طـ ـ ــوال ال ــوق ــت
ح ـفــار ال ـق ـبــور ال ـس ـيــئ ،أل ــم يـعـلــم أن
عليه الحفر عميقًا ،ثم تذكرت أنني
ذاك الحفار السيئ .فــي الحقيقة لم
أكن سيئة بقدر ما كنت على عجل؛
فلطاملا نادتني أمي وأنا أحاول دفن
جثة لفكرة.
املطر يتهاطل والجثة في التابوت،
أظنني سأتركها تطفو مــع السيل.
لن يالحظ أحد ذلك سيظنونها جثة
كبقية الجثث ،املشكلة الوحيدة أن
ه ــذه امل ـق ـبــرة ه ــي أرض خـ ــاء ،ومــن
املؤكد أنهم سيستغربون هــذا الكم
مـ ــن الـ ـجـ ـث ــث! وسـ ـيـ ـث ــور م ــال ــك ه ــذه
األرض.
ً
ع ـن ــده ــا لـ ــم أجـ ـ ــد حـ ـ ــا غ ـي ــر ال ـع ـمــل
كمحقق سيئ السمعة .أحاول إقناع
قسم الشرطة أن هــذه الجثث ملقبرة
أث ــري ــة ل ــم يكتشفها أح ــد ،وأن هــذه
الجثث هــي ث ــروات سياحية .ورغــم
غ ـب ــاء ه ــذه ال ـف ـكــرة إال أن ـه ــا وج ــدت
رواج ـ ـ ـ ــا فـ ــي م ــديـ ـن ــة األف ـ ـك ـ ــار هـ ــذه،
وقــد فــرح مالك هــذه األرض البائرة
بارتفاع ثمنها.

فــي ه ــذا الــوقــت ،ق ــرر مجلس املدينة
االهتمام بثروته القومية من اآلثــار،
فبدأ البحث عن محنط للجثث التي
نجت من التحلل .هنا عملت محنطًا
لـلـجـثــث ،كـنــت أس ـكــب عليها الكثير
م ــن املـ ــواد الـكـيـمـيــائـيــة؛ ك ــي يصعب
الـتـعــرف عـلـيـهــا ،وال ـغــريــب فــي األمــر
أن ـ ـنـ ــي ن ـج ـح ــت فـ ــي ذلـ ـ ـ ــك ،ف ــاألفـ ـك ــار
الـتــي ظلت ت ــزور املتحف ط ــوال أيــام
االف ـت ـت ــاح ل ــم ت ـت ـعــرف ع ـلــى أي جثة
لـفـكــرة ،فــرحــت لــذلــك ،كـنــت أسـيــر في
املـتـحــف منتشية بـنـجــاحــي مرتدية
نظارة طبية مزيفة ومعطفًا باهظًا،
ي ــوح ــي ل ـل ـن ــاظ ــري ــن ب ــأن ـن ــي شـخــص
ذو مـكــانــة .أث ـنــاء س ـيــري ،اصطدمت
بـعـمــدة املــدي ـنــة وك ــان ــت ف ـكــرة مسنة
تشد حزامها طــوال الوقت ،ابتسمت
ل ـهــا م ـحــاولــة إك ـم ــال س ـي ــري ،لكنها
أمسكت بيدي وحاولت التعرف ّ
علي،
سألتني :ماذا أعمل؟ أجبتها بلطف:
طـبـيـبــة ،ثــم حــاولــت الـتـمـلــص منها،
لكنها ألحت بأسئلتها ولم يكن علي
إال مجاراتها ،واألمــر السيئ أن ّ
علي
الـكــذب ط ــوال الــوقــت ،والـضـحــك على
نكاتها السيئة .بعد ذلك استأذنتها
لـلـخــروج ،وق ــد وددت ال ـهــرب؛ فأخي
الـصـغـيــر يـشــد ش ـعــري وه ــو يـصــرخ
باسمي ،ولسوء حظي ارتطمت بفكرة
حامل لم أنتبه لها ،حاولت االعتذار
منها والـهــرب ،إال أن صراخها جلب
ح ـض ــور االف ـت ـت ــاح ل ـل ـبــوابــة ،عـنــدهــا
بدأت ضجة األفكار :ال بد من حضور
سـيــارة اإلس ـعــاف ،حــاولــت استغالل
ّ
انشغال الجميع والهرب مجددًا ،لكن
يـدًا تسللت لكتفي وربتت ّ
علي أمام
الجميع :ال داعــي لسيارة اإلسـعــاف،
فهذه طبيبة.
التفت للخلف وأنــا أشعر بالغضب
ال ـ ـ ـشـ ـ ــديـ ـ ــد .أردت ضـ ـ ـ ــرب ص ــاح ــب
تـلــك ال ـيــد إال أن ـهــا لـلـعـمــدة ،حــاولــت
االب ـت ـســامــة ف ــي وج ـه ـهــا ب ـل ـطــف ،يا
إلهي ،ماذا ّ
علي أن أفعل؟
لحسن حظي أن فكرة تعمل ممرضة
كـ ــانـ ــت ك ـف ـي ـل ــة بـ ــإن ـ ـقـ ــاذي م ـ ــن ه ــذه
الــورطــة ،حــاولــت الـتـصــرف كطبيبة
وأخ ـبــرت ـهــم أنـ ــي طـبـيـبــة أس ـن ــان لم
أتعلم كيفية التوليد ،هنا ابتسمت
امل ـمــرضــة :ال عـلـيــك س ــأرش ــدك ،فقط
أحتاج يدًا تساعدني.
شـعــرت بــالـخــوف ،م ــاذا لــو اكتشفوا
من أكون؟ هنا شعرت بصفعة قوية
على وجهي ،أوه إنه أخي املشاغب،
نهضت بسرعة ألطــرده من غرفتي،
حني عدت كانت الفكرة املمرضة قد
س ــاع ــدت ف ــي إن ـج ــاب ف ـكــرة صغيرة
صلعاء ،شكرتها ومضيت ،مستغلة
انشغال الجميع بالفكرة الوليدة.
ح ــن هـمـمــت ب ــاالن ـص ــراف جــاء تـنــي
ف ـكــرة ّأم وه ــي تـجــر خلفها بناتها
ال ـص ـغ ـي ــرات ،وقـ ــد أخ ـبــرت ـنــي أنـهــن
يشتكني من أسنانهن وقــد أصابها
ال ـ ـت ـ ـس ـ ــوس؛ ل ـ ـك ـ ـثـ ــرة مـ ـ ــا أكـ ـ ـل ـ ــن مــن
ح ـلــويــات ،ابـتـسـمــت لـهــن وأن ــا أردد
في سري :اللعنة ماذا علي أن أفعل؟
علي االسـتـعــداد لـلـخــروج ،لــن تغفر
لي أمي ذلك.
أخـبــرت الـفـكــرة األم ب ـضــرورة زيــارة
ع ـي ــادت ــي غ ـ ـ ـدًا ،ســأل ـت ـنــي ع ــن م ـكــان
العيادة ،صمت لوهلة :أين ستكون
عيادتي؟ علي اإلجابة سريعًا قبل أن
تشك في أمري ،اخترت مكانًا للعيادة
يبعد عن املدينة نصف ساعة قرب
محطة بنزين على الطريق السريعة،
كنت أود إكـمــال الــوصــف لها لكنها
قــاطـعـتـنــي قــائـلــة :امل ـكــان بـعـيــد جـدًا
وس ـن ـس ــاف ــر ال ـل ـي ـل ــة ،أم ـس ـك ــت ي ــدي
متوسلة إلـ ّـي لعالج بناتها ،وبــدأت
بالحديث عن وضعهن الطارئ ،وأن
ال داعي لالنتظار وفي املتحف عدة
إسـعــافــات أولـيــة خــاصــة بــاألسـنــان،
ابتسمت وقلت ال بأس ،وقد خططت
لخلع كل األسنان املنخورة ،تراصت
بـ ـن ــات األف ـ ـكـ ــار وك ـ ــن ب ــن مـبـتـسـمــة
هادئة ،وأخــرى حانقة ملولة ،وتلك
الـثــرثــارة البلهاء ،وهـنــاك الصامتة

نـ ــائ ـ ـمـ ــة ط ـ ـ ـ ـ ــوال الـ ـ ـ ــوقـ ـ ـ ــت ،أمـ ـسـ ـك ــت
بــال ـك ـمــاشــة وقـ ــد ت ــراص ــت األفـ ـك ــار،
ك ـ ــان ـ ــت أمـ ـ ـ ــي تـ ـ ـط ـ ــرق بـ ـ ـ ــاب غ ــرف ـت ــي
غاضبة :ملــاذا لم تستعدي للخروج
حتى اآلن؟
عليك التأخر دائمًا كما لو كنت
ملاذا
ِ
عـجــوزًا؟ يا إلهي صــوت أمــي يشتت
انتباهي ،علي التركيز :ركزي ،ركزي.
حني عدت كانت الفكرة األم تصرخ:
ملـ ــاذا ال ـك ـمــاشــة؟ أل ــن ت ـقــومــي بعمل
حشوة بعد تنظيف السن املنخورة؟
ً
أجبتها بحنق :قومي بالعمل بــدال
عني؟!
ردت :أعتذر لكني أم خائفة .شعرت
ب ــاالنـ ـتـ ـص ــار ح ـ ــن اع ـ ـ ـتـ ـ ــذرت .كـنــت
أخ ـشــى أن تـشــك بــأهـلـيـتــي كطبيبة
أس ـ ـنـ ــان ،بـ ـ ــدأت ب ــال ـف ـك ــرة املـبـتـسـمــة
الـهــادئــة لكن عينيها كانتا تكثران

الحديث ،نظرت إليها بحنق وخلعت
أسنانها بشدة حتى فاضت عيناها
الثرثارتان بالدموع ولم يعد يخرج
مـنـهـمــا أي ك ـ ــام ..ح ــن اق ـتــربــت من
ال ـف ـك ــرة ال ـح ــان ـق ــة وج ــدت ـه ــا ت ـق ــاوم،
ولـحـســن حـظــي وج ــود إب ــرة مهدئة
في حقيبة اإلسعافات وخزتها بها
فنامت ثم أكملت املهمة .أمــا الفكرة
الـ ـثـ ــرثـ ــارة ال ـب ـل ـه ــاء ،ف ـق ــد أف ـقــدت ـنــي
التركيز حتى أنــي قرضت لسانها،
ذه ـل ــت ال ـف ـكــرة ال ـث ــرث ــارة ب ـمــا حــدث
لها ،فلم تحرك ساكنًا ،لكن فجيعة
األم ب ـم ــا رأت ق ــد أحـ ـ ــدث دويـ ـ ــا مــن
العويل ،كنت أكلم نفسي :ماذا علي
أن أفعل إلسكاتها ،لن أقــوم بقتلها
بــالـتــأكـيــد؛ تـكـفــي تـلــك الـجـثــث الـتــي
توليت أمرها اليوم ،علي أن أتصرف
بـســرعــة .اقـتــربــت منها وه ــي فــاغــرة

فــاهــا وق ــرض ــت لـســانـهــا ،ك ــان األم ــر
مفجعًا بالنسبة لــي ،ولــم يكن األمر
ً
سهال على اإلطالق؛ لكن توجب على
إسكاتها قبل افتضاح أمري ،ركضت
الـفـكــرة األم كــاملـخـبــولــة وق ــد نسيت
أمر بناتها الصغيرات ،ولم يكن علي
إال تــرك املـكــان والــركــض بـشــدة وأنــا
أتمتم :علي الهرب من مدينة األفكار
هذه؛ إنها مدينة مجنونة.
كان نداء أمي يقطع مجرى األحداث،
كـمــا يـحــدث لـقـنــاة مـشــوشــة ،انقطع
الـ ـب ــث ف ـي ـه ــا ف ـ ـجـ ــأة ،ثـ ــم عـ ــم ال ـظ ــام
الـحــالــك .حــن قـمــت ،وج ــدت أم ــي قد
أل ـق ــت الـ ـث ــوب ع ـل ــى وجـ ـه ــي ،ن ـظــرت
إليها وأنا أرغب في البكاء:
أمــي أرج ــوك أشعر بالتعب الشديد
أريد أن أرتاح.
* كاتبة سعودية
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سياسة

محمود عباس ...رئيسًا أبديًا مهما كان الثمن؟
ل ـيــس م ــن األمـ ـ ــور الـ ـس ــارة ال ـك ـتــابــة عما
ارتـكـبـتــه الـحــركــة الــوطـنـيــة الفلسطينية
املـ ـع ــاص ــرة م ــن أخـ ـط ــاء وخ ـط ــاي ــا تـصــل
إلــى درج ــة فـضــائــح ،هــذا بتعبير ملطف
ل ـل ـغ ــاي ــة .ل ـك ــن غـ ـي ــاب أي ن ـق ــد ل ـت ـج ــارب
الحركة الوطنية الفلسطينية وقياداتها
منذ انطالقها في أوائــل ستينيات القرن
املــاضــي ،فــي فلسطني املحتلة عــام 1948
وفـ ــي ش ــرق ــي ف ـل ـس ـطــن امل ـس ـم ــى الـضـفــة
ال ـغــرب ـيــة وف ــي األردن ول ـب ـنــان م ــن بـعــد،
وأخيرًا في األراضي الفلسطينية املحتلة
عـ ـ ــام  1967وصـ ـم ــت وسـ ــائـ ــل اإلع ـ ـ ــام/
الـتـضـلـيــل ،امل ـق ــاوم مـنـهــا واملـنـبـطــح ،عن
ذلــك وعما ترتكبه جماعة رام الله بحق
ال ـق ـض ـيــة ال ــوط ـن ـي ــة وبـ ـح ــق ش ـع ـب ـنــا فــي
األراضـ ـ ـ ــي الـفـلـسـطـيـنـيــة امل ـح ـت ـلــة ،كـلـهــا
عــوامــل أجبرتنا على اختيار كتاب آخر
رؤساء فلسطني من جيل النكبة :صعود
م ـح ـمــود ع ـبــاس وعـ ـه ــده» (بــروم ـي ـثــوس
بـ ــوكـ ــس ـ  )2017ع ـ ــن مـ ـحـ ـم ــود ع ـب ــاس
ل ـل ـع ــرض ف ــي ه ـ ــذا امل ـن ـب ــر .عـ ـب ــره ،نـلـقــي
الـ ـض ــوء ع ـلــى م ـس ـيــرة س ـيــاســة رض ــوخ
القيادة السياسية الفلسطينية إلمالءات
العدو وآثارها في مسيرة كفاح شعبنا.
املـ ــؤل ـ ـفـ ــان غـ ــرانـ ــت رمـ ـل ــي وأم ـ ـيـ ــر ط ـي ـ ُـن
ص ـحــاف ـيــان م ــن ك ـي ــان الـ ـع ــدو ،أحــده ـمــا
ينتمي إل ــى أقـصــى الـيـمــن .كـتـبــا املــؤلــف
من دون تمكنهما من كسب دعم محمود
عباس له ألن بطانته أصرت على أن تقرأ
كافة فصوله لتقرير ما إذا كان سيوافق
ع ـلــى ال ـل ـقــاء أو يــرف ـضــه ،أي ال ـتــأكــد من
أن ــه سـيـكــون مــؤلــف غ ــزل وم ــدي ــح ،أســوة
ببقية الــزعــامــات العربية املتخلفة .وقد
يختلف بعضهم مع صحة اختيار مؤلف
بــأقــام إســرائـيـلـيــة صـهـيــونـيــة للحديث
في املوضوع ،إال أننا ال نظن أن محمود
عباس ال يوافق على ذلك من ناحية املبدأ
ألن ــه سـعــى مــن بــدايــة نـشــاطــه السياسي
لـلـتـصــالــح م ــع ال ـع ــدو ،ال ــذي أط ـلــق عليه
اســم «رجـلـنــا فــي رام ال ـلــه» ،على حساب
حقوقنا في وطننا ،دومًا وفق الكاتب.
امل ــؤل ــف ال ي ـعــرج س ــوى بــأسـطــر سريعة
عـلــى ح ـيــاة مـحـمــود ع ـبــاس قـبــل توقيع
ات ـفــاق ـيــات أوس ـل ــو ،م ــا ي ـج ــرده م ــن كــونــه
م ــرج ـع ـي ــة ل ـل ـم ــرح ـل ــة األه ـ ـ ــم فـ ــي ت ــاري ــخ
«فتح» عندما كانت تعرف باسم «العمل
الفدائي» ،وقبل أن تحولها قياداتها إلى
مـيـلـيـشـيــا ال تـخـتـلــف ك ـث ـي ـرًا ع ــن أي من

األن ـظ ـمــة الـعــربـيــة املـتـخـلـفــة ال ـتــي قــدمــت
لـ ـه ــا الـ ــدعـ ــم وفـ ـ ــي م ـق ــدم ـت ـه ــا م ـح ـم ـيــات
الخليج الفارسي املسلحة بأموال النفط
الـفــاســد واملـفـســد .مـعــارف الفلسطينيني
والعرب العلنية عن محمود عباس قبل
ان ـ ـحـ ــراف ح ــرك ــة «فـ ـت ــح» ول ـه ــاث ـه ــا وراء
اعـتــراف الـعــدو بها بعدما كانت ترفض
االع ـت ــراف ب ــه ،قـلـيـلــة ،لـكـنــه ك ــان مـعــروفــا
فــي الـحــركــة ول ـل ـكــوادر ال ـتــي ك ــان عملها
مرتبطًا بنشاطها الـسـيــاســي ال ــذي كــان
يتم بإشراف مفوض من اللجنة املركزية
هــو ف ــاروق الـقــدومــي .وقــد قدمنا بعض
معارفنا عن محمود عباس وموقعه في
حــركــة «ف ـتــح» ،قـبــل قيامتها فــي مـقــاالت
سابقة وليس ثمة من حاجة إلى تكرارها
ً
(ان ـظــر م ـثــا «األخ ـب ــار .)2010 /10/ 19
أي أن ه ــذا امل ــؤل ــف ال ي ـح ــوي أي جــديــد
إطــاقــا لـكــل ك ــادر ف ـت ـحــاوي ،ســابـقــا كــان
أو ملتزمًا .لكنه يحوي معلومات مفيدة
عنه فــي مرحلة تسلمه رئــاســة «السلطة
الوطنية» عام  2005التي انتهت رسميًا
ف ــي ع ـ ــام  .2009ب ـع ــدم ــا أت ـم ـم ـن ــا ق ـ ــراءة
املؤلف ،تبني لنا أنه ليس سيرة ملحمود
ع ـب ــاس ،م ــع أن مـحـفــوظــات ك ـيــان الـعــدو
عـنــه وع ــن بـقـيــة الــزعــامــات الفلسطينية
تحوي الكثير الكثير .لكن يبدو أنها لم
تـحــو أي إيـجــابـيــات مــن مـنـظــور الشعب
الـفـلـسـطـيـنــي ،ل ــذا ت ـق ــرر ال ـس ـك ــوت .إنـهــا
باألحرى سيرة محمود عباس املفاوض
والسياسي والشخصي منذ عــام ،2005
وليس أكثر من ذلك.
مــن املعلومات التي يحويها املــؤلــف عن
محمود عباس وسلطته ونــرى ضــرورة
أن يكون القارئ العربية املهتم ملمًا بها،
اآلتي:
 فــي آخــر استمزاج رأي ،قــال نحو %75إن سـلـطــة رام ال ـلــه ف ــاس ــدة ،وأن ـه ــم غير
راضني عنها ويطالبون برحيل محمود
عباس ،لكنه يرفض التخلي عن الكرسي.
الكاتبان قاال «إن محمود عباس يتمتع
بشعبية فــي تــل أبيب وواشـنـطــن وليس
في رام الله أو غزة أو القدس».
 هـ ــاجـ ــس مـ ـحـ ـم ــود ع ـ ـبـ ــاس األول هــواالحـتـفــاظ بــالـعــرش القصبي خصوصًا
بعد الهزيمة الساحقة الـتــي منيت بها
«فتح» في انتخابات عام .2006
 مـ ـحـ ـم ــود ع ـ ـبـ ــاس رفـ ـ ـ ــع مـ ـطـ ـل ــب ح ـكــماملــؤسـســات عـنــدمــا عـ ّـيـنــه رئـيـســه رئيسًا

إعداد زياد منى

رضوخ
القيادة
السياسية
الفلسطينية
إلمالءات
العدو

لـ ـل ــوزراء ب ـنــاء ع ـلــى تــوج ـيــه إســرائ ـي ـلــي-
أميركي ،لكنه تحول بعد توليه السلطة
وخـ ـس ــارة االن ـت ـخ ــاب ــات إلـ ــى اس ـت ـب ــدادي
ي ـق ـي ــل م ـنــاف ـس ـيــه وي ـض ـط ـه ــد مـخــالـفـيــه
وي ـع ــن ح ـل ـفــاءه ف ــي «ف ـت ــح» ف ــي امل ــواق ــع
الــرسـمـيــة املـفـتــاحـيــة .فـقــد ق ــام بمالحقة
النقابيني واعـتـقــل الصحافيني ،إضافة
إلى إسدائه أوامر ملخابراته وقوات األمن
بمالحقة املواطنني العاديني الناشطني
ف ــي م ــواق ــع ال ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــي .كما
أرســل قــوات أمنه التي تدربت على يد الـ
«ســي .آي .إيــه» واالسـتـخـبــارات األردنـيــة
لـ ـقـ ـم ــع ت ـ ـظـ ــاهـ ــرات ال ـ ـع ـ ـمـ ــال وامل ـع ـل ـم ــن
واملواطنني العاديني في نابلس ورام الله
وطولكرم ومخيم األمعري ومخيم بالطة
فــي نــاب ـلــس ،ع ــام  2016واع ـت ـقــال ال ـقــادة
الـنـقــابـيــن وامل ـع ــارض ــن .فــي ع ــام ،2014
اعتقلت مخابراته  365نقابيًا في الضفة
خــال يومني .كما قامت مخابراته بقتل
عدد من الشخصيات املعارضة له خالل
ال ـت ـظــاهــرات مـنـهــم املـ ـغ ــدوران أح ـمــد عز

حالوة الذي قضى تحت التعذيب وضياء
عــرايـشــة .كما هتف سـكــان مخيم بالطة
«مخيم بالطة يريد إسقاط الرئيس».
 عــرف عنه تمسكه املطلق باملفاوضاتطريقًا وحـيـدًا لتحقيق برنامج السلطة
الـسـيــاســي ،لـكـنــه تـخـلــى عــن ذل ــك عندما
تسلم القيادة .يذكر الكاتبان عدم تقديمه
ردًا ع ـلــى ال ـع ــرض الـ ــذي ط ــرح عـلـيــه في
ك ــام ــب ديـ ـفـ ـي ــد ،وك ــذل ــك ع ـ ــدم الـ ـ ــرد عـلــى
مقترحات وزير خارجية واشنطن جون
كري.
 محمود ّ عباس ال يتميز بــأي كاريزما.لــذلــك ،فــإنــه لــم يتمكن مــن إقـنــاع الشعب
الفلسطيني بصحة خياراته السياسية.
ً
 ب ــدال مــن توسيع نـطــاق سلطته ،خسرأك ـث ــر م ــن نـصـفـهــا ل ـ ـ «حـ ـم ــاس» ف ــي عــام
 .2007وقــد عــرف عنه عــداؤه الشديد لها
ومــاحـقـتــه الــوحـشـيــة لـكــل مــن لــه عالقة
بها.
 صحيح أن محمود عباس قــدم رسالةدكـ ـ ـت ـ ــوراه ف ــي «ج ــام ـع ــة ل ــوم ــوم ـب ــا» عــن

التعاون الصهيوني-النازي ،وأنــه شكك
ف ـي ـه ــا ب ـص ـح ــة رق ـ ــم ال ـس ـت ــة م ــاي ــن مــن
الضحايا األشكناز ،إال أنه اعتذر عن ذلك
عــانـيــة ،وبـلــع كــل مــا قــالــه وم ــا يـقــال إنــه
كتبه .املــؤلــف ال يشي إن قــامــت «جامعة
لومومبا» بسحب اللقب منه بعد تراجعه
«األكاديمي».
 ال ي ـت ـم ـت ــع ب ـ ـ ــأي ده ـ ـ ـ ــاء مـ ـطـ ـل ــوب فــيال ـس ـي ــاس ـي ــن ،ب ــل إنـ ــه ي ـف ــاج ــئ الـجـمـيــع
ب ـض ـحــالــة م ـع ــارف ــه ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،إذ إن ــه
ســأل السوفييت عــام  1982مــا إذا كانوا
سيدعمون خطة قيادة منظمة التحرير
البتياع جزيرة يونانية مهجورة وإعالن
قيام دولة فلسطينية مؤقتة فيها .السؤال
ّ
أثــار عجب السوفييت الذين ذك ــروه بأن
اليونان عضو في حلف الناتو.
 م ـح ـم ــود ع ـب ــاس ل ـي ــس رجـ ــل الـ ـش ــارع،وعــاقـتــه بــالـشــارع الفلسطيني ضئيلة
بل غائبة.
 بعد تأسيس السلطة في رام الله ،تمكنأبناء محمود عباس الثالثة من اإلفــادة
ماليًا وأسـســوا إمـبــراطــوريــات مليونية.
اب ـ ـ ـنـ ـ ــاه يـ ــاسـ ــر وط ـ ـ ـ ـ ــارق ت ـخ ـص ـص ــا فــي
تكديس األموال عبر نشاطات اقتصادية
ف ــي «ال ـض ـفــة» وغـ ــزة ف ــي م ـج ــاالت الـتـبــغ
واالتصاالت والعقود.
 ع ـنــد ن ـشــر ص ــورت ــه إل ــى ج ــان ــب مـجــرمالحرب شــارون في العقبة ،عقب الراحل
ياسر عــرفــات على ذلــك بالقول« :إنــه غر
ومبتدئ ،إنه خائن للشعب الفلسطيني».
وفي مناسبة أخرى قال عنه إنه «كرزاي
فلسطني» .مجرم الحرب شــارون معجب
ب ـم ـح ـم ــود ع ـ ـبـ ــاس ،ل ـك ـن ــه وصـ ـف ــه ب ــأن ــه
«صوص منتوف الريش».
 مع أنه كان يعترض على السلطات التيجمعها ياسر عرفات في شخصه ،إال أنه
جمع أكثر منها على الصعيد الشخصي.
ينقل املؤلف عن معارفه قوله إنه حقود
ال يـنـســى ،وك ــل مــا يــريــده الـبـقــاء رئيسًا
م ــدى ال ـح ـيــاة وج ـمــع األم ـ ــوال وتهميش
معارضيه.
 ال يزال يعيش في ظل ياسر عرفات وغيرقادر على كسب الشارع الفلسطيني.
 لم يحقق أي شيء للشعب الفلسطيني.أخ ـي ـرًا ،نـعـ ّـد ه ــذا املــؤلــف عـلــى أن ــه عــرض
وج ـهــة ن ـظــر إســرائ ـي ـل ـيــة صـهـيــونـيــة في
م ـح ـم ــود ع ـ ـبـ ــاس ،ال ــرئـ ـي ــس وامل ـ ـفـ ــاوض
والشخص.

تاريخ

هجرة االشكناز اإلجبارية إلى فلسطين!
لـقــد ك ــان لـلـحــرب الـعــاملـيــة الـثــانـيــة ـ ـ ـ كما
األولى ـ ـ تأثير كبير في مستقبل بالدنا،
كما في كثير من أقاليم العالم .وإحــدى
نتائج تلك الحرب كان انتصار املشروع
الـ ـصـ ـهـ ـي ــون ــي (األص ـ ـ ـ ـ ـ ــح :ال ـص ـه ـي ــون ــي
املسيحي) وتقاسم الحركة الصهيونية
وعصاباتها فلسطني مــع بقية كيانات
س ــاي ـك ــس -ب ـي ـكــو ال ـع ــرب ـي ــة ف ــي امل ـش ــرق
وجزيرة العرب ،إضافة إلى مصر.
ل ـق ــد ك ـ ــان ل ـت ـلــك الـ ـح ــرب ن ـت ــائ ــج م ــدم ــرة
للمنطقة م ــا زل ـنــا نعيشها إل ــى يومنا
ه ـ ــذا ،وس ـتــراف ـق ـنــا إلـ ــى أن ي ـتــم الـقـضــاء
على كيان العدو الصهيوني واستعادة
فلسطني وعودة أهلها إليها.
لسنا في حاجة إلى تأكيد تأثير سياسة
أملــانـيــا ال ـنــازيــة الـعـنـصــريــة واإلجــرام ـيــة
تـجــاه األشـكـنــاز فــي نـتــائــج ال ـصــراع في
فلسطني وعليها ،والــدور ،ربما القطعي
أو الـحــاســم ،ال ــذي مــارســه فــي هجرتهم
وتهجيرهم الجماعي إلى فلسطني عقب
انـتـهــاء ال ـح ــرب .ثـمــة دالئ ــل مــوثـقــة على
ّ
أن تلك الهجرة لم تكن اختيارية ،وإنما
فرضتها قــوى التحالف على األشكناز.
ذلك أن القسم األعظم من املهجرين كانوا
يــودون التوجه إلــى الــواليــات املتحدة ال
إلــى فلسطني ،ومنهم مــن وصلها عابرًا
املحيط األطلسي مهاجرًا .لكن واشنطن
أجـبــرتـهــم عـلــى ال ـعــودة إل ــى ‹معسكرات

املـ ـهـ ـج ــري ــن» فـ ــي بـ ـع ــض أن ـ ـحـ ــاء غ ــرب ــي
أوروبا.
هذه املقدمة ضرورية لفهم مغزى كتاب
«عـنــدمــا فــر األشـكـنــاز إلــى أملــانـيــا :فصل
مـ ـجـ ـه ــول مـ ــن تـ ــاريـ ــخ مـ ــا بـ ـع ــد الـ ـح ــرب
العاملية الثانية» («كولن»  .)2017يعرض
العمل معاناة األشكناز على يد شعوب
أوروبا الشرقية ،مما أجبرهم على الفرار
م ــن أوط ــانـ ـه ــم ف ــي ب ــول ــون ـي ــا وتـشـيـكـيــا
وس ـل ــوف ــاك ـي ــا .وه ـ ــذا امل ــؤل ــف يـتـكـلــم عن
تلك املسألة عبر متابعة معاناة عائالت
أشـ ـكـ ـن ــازي ــة اض ـ ـطـ ــرت ملـ ـ ـغ ـ ــادرة وط ـن ـهــا
البولوني والتوجه إلى أملانيا [النازية!]
املحتلة ،وأجبرت على اإلقامة لنحو عقد
مــن الــزمــن فــي أحــد معسكرات املهجرين
واملهاجرين الــذي عرف باسم Stalag IX
.A Ziegenhain
ّ
أود التنويه هنا إلى أن بعض التفاصيل
الـ ـت ــي يـ ــوردهـ ــا امل ــؤلـ ـف ــان ه ــان ــس بـيـتــر
فولدينغ وهاينس فيرفورث ،على لسان
من تبقى من العائالت ،ليست ذات مغزى
لهذا العرض ،ذلك أنها تسرد من منظور
الـيــوم ولـيــس مــن منظور تلك األي ــام .ما
يهمنا هـنــا ال ــرواي ــة املــريـعــة عــن معاناة
األشكناز اليومية في بالدهم وأوطانهم
الـ ـت ــي ع ــاش ــوا ف ـي ـهــا ق ــرون ــا م ــن ال ــزم ــن،
والكراهية التي واجهوها ،مما أجبرهم
على الفرار سرًا من أوطانهم.
ه ـ ـ ــذه بـ ـع ــض حـ ـق ــائ ــق ت ـ ــاري ـ ــخ م ـع ــان ــاة

األشكناز في أوروب ــا ،شرقيها وغربها،
املسكوت عنها في املؤلفات السائدة عن
الحرب العاملية الثانية ،بل املسكوت عنها
في كافة املؤلفات األكاديمية املوثقة .فقط
بـعــض الـكـتــاب األمل ــان اليمينيني كتبوا
عن بعض تلك الجوانب ،لكن مؤلفاتهم
مجهولة للقارئ.
امل ـه ـجــرون األش ـك ـنــاز ال ــذي ــن بـحـثــوا عن
األمان في أملانيا منذ عام  ،1945وأجبروا
عـ ـل ــى اإلق ـ ــام ـ ــة فـ ـيـ ـه ــا ،فـ ــي «م ـع ـس ـك ــرات
املهجرين» بلغت أعدادهم مئات اآلالف،
وق ـ ــام ـ ــت ق ـ ـ ـ ــوات االح ـ ـ ـتـ ـ ــال األمـ ـي ــركـ ـي ــة
والفرنسية والبريطانية بتوزيعهم على
مـعـسـكــرات ع ــدة أقـيـمــت خـصـيـصــا لـهــم،
إلى أن حان وقت ترحيلهم إلى فلسطني
ع ـقــب اغـتـصــابـهــا ف ــي ع ــام  1948م ــع أن
«أورشليمهم» كانت عبر األطلسي.
م ــن األم ـ ــور امل ـل ـف ـتــة أن ق ـ ــوات االح ـت ــال
األميركي في أملانيا ،عملت على إسكان
املهجرين واملهاجرين األشكناز الفارين
مــن اضطهاد شعوب شرقي أوروب ــا في
أمـكـنــة كــانــت قــائ ـمــة ،ال ـتــي كــانــت مــراكــز
تجميع أقــامـتـهــا الـنــازيــة لــأشـكـنــاز من
شــرقــي أوروب ـ ــا واالتـ ـح ــاد الـســوفـيـيـتــي،
ف ــي ال ـط ــري ــق إل ــى م ـع ـس ـكــرات االع ـت ـق ــال.
بعد انتهاء الحرب ،قامت قوات االحتالل
األمـ ـي ــرك ــي ب ـت ـحــوي ـل ـهــا إلـ ــى م ـع ـس ـكــرات
اعـ ـتـ ـق ــال ألسـ ـ ـ ــرى أمل ـ ـ ـ ــان ،ل ـك ـن ـه ــا ف ــرغ ــت
بـعــدمــا خـضـعــوا لـ ــدورة «إع ـ ــادة تثقيف

وزعتهم القوات
ّ
األميركية والفرنسية
والبريطانية على
معسكرات خاصة
ديمقراطية» استمرت بضعة أي ــام ،بما
أفسح فــي املـجــال إلــى استعمالها مقارًا
للمهاجرين واملهجرين األشكناز الفارين
إلى أملانيا.
يـ ـح ــوي ال ـع ـم ــل وصـ ـف ــا ل ـل ـح ـي ــاة داخ ــل

املعسكر آنــف الــذكــر وأسـكــن فيه بضعة
آالف مــن األشـكـنــاز ،بينما أطلقت قــوات
االحتالل األمبركية عليه اسم D.P. Camp
.443-95
م ــا يـهـمـنــا ه ـن ــا ،إض ــاف ــة إلـ ــى الـحـقــائــق
آن ـفــة ال ــذك ــر ،تـفــاصـيــل ال ـح ـيــاة كـمــا تــرد
عـلــى ل ـســان الـعــائـلــة مــوضــوعــة املــؤلــف،
إذا تذكر أن طقوسها في داخل املعسكر
ك ـ ــان ـ ــت مـ ـط ــابـ ـق ــة ملـ ـ ــا ك ـ ــان ـ ــت عـ ـلـ ـي ــه فــي
الـخــارج .فالحديث بني قاطنيه كــان يتم
باليديشية التي هاجمها مجرم الحرب
بيغن وغـيــره مــن الـصـهــايـنــة ،كــذلــك لغة
التعليم والصالة وما إلى ذلك .تلك كانت
الـحـيــاة الطبيعية لــاشـكـنــاز ،ول ــم تكن
لــديـهــم رغ ـبــة ف ــي االن ـت ـقــال إل ــى مجتمع
غـ ــريـ ــب ف ـ ــي فـ ـلـ ـسـ ـط ــن ،لـ ـك ــن واش ـن ـط ــن
منعتهم من دخــول أراضيها وأجبرتهم
ع ـلــى اإلق ــام ــة ف ــي مـخـتـلــف امل ـع ـس ـكــرات،
إلـ ـ ـ ــى أن حـ ـ ـ ــان م ـ ــوع ـ ــد ت ــرحـ ـيـ ـلـ ـه ــم إل ــى
فلسطني لدعم االستيطان االستعماري
الصهيوني هناك.
ه ــذه بـعــض الـحـقــائــق ال ــواج ــب تــذكــرهــا
بــال ـعــاقــة م ــع ال ـح ــرب ال ـعــامل ـيــة الـثــانـيــة
وم ـص ـيــر األش ـك ـن ــاز وأسـ ـل ــوب حـيــاتـهــم
ودور قوات االحتالل األميركي في تهجير
م ـئــات اآلالف مـنـهــم إل ــى فـلـسـطــن ومــن
بعد إلــى كيان الـعــدو ،وقــد تــم بالتوازي
مع قيام العصابات الصهيونية بتهجير
الفلسطينيني من وطنهم.
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علم اجتماع

متنمرًا!
هكذا تصنع أميركا مجتمعًا ّ
ّ
التنمر الذي يمارسه
كلنا نعرف معنى
ال ـ ـب ـ ـعـ ــض ،األق ـ ـ ـ ـ ــوى تـ ـ ـج ـ ــاه األضـ ـ ـع ـ ــف.
عــايـشـنــاه فــي املــدرســة تــامـيــذ وطــابــا.
ضـحــايــا تـنـمــر ط ــاب ،وط ــاب ضحايا
تـنـمــر أس ــات ــذة ،ونـعـلــم أيـضــا أن بعض
األساتذة عانوا ّ
تنمر إدارات املدارس.
الـتـنـمــر مــوجــود فــي كــل م ـكــان وف ــي كل
زواي ــا املـجـتـمــع مـهـمــا ك ــان شـكـلـهــا .في
املــدرســة وف ــي الـجــامـعــة ،وف ــي ال ـشــارع،
وفــي مختلف الـنـشــاطــات االجتماعية.
التنمر موجود حيث توجد سلطة.
الـتـنـمــر هــو مــن صـفــات ال ـطــرف األق ــوى
وممارسة تجاه الطرف األضعف .األمر
ل ـي ــس م ـت ـع ـل ـقــا ب ـم ـم ــارس ــات شـخـصـيــة
ف ـقــط ،وإن ـمــا م ـمــارســات جــام ـعــة .وبـمــا
أن الـتـنـمــر م ــوج ــود ح ـيــث ث ـمــة سـلـطــة،
فـيـمـكــن ال ـق ــول إن ال ـت ـن ـمــر م ــوج ــود في
عاملنا منذ أقدم العصور .نعثر عليه في
اإلمـبــراطــوريــات القديمة مثل البابلية
واآلش ـ ــوري ـ ــة وال ـف ــارس ـي ــة وال ــروم ــان ـي ــة
واإلغريقية ،وغيرها.
لـ ـك ــن كـ ـت ــاب «أم ـ ـ ــة مـ ـتـ ـنـ ـم ــرة :امل ــؤس ـس ــة
األم ـي ــرك ـي ــة ت ـخ ـلــق م ـج ـت ـم ـعــا م ـت ـن ـم ـرًا»
(م ـن ـش ــورات «جــام ـعــة ك ـن ـســاس» )2016
يتحدث عن العصر الحالي ،انطالقًا من
أرضـيــة علمية تناقش التنمر ال كمادة
مرتبطة بعلم النفس ،وإنما من منظور
اج ـت ـمــاعــي .فــالـتـنـمــر ،حــالــة اجـتـمــاعـيــة
ت ـ ّـدع ــي ال ـت ـف ــوق ع ـل ــى اآلخ ـ ـ ــر ،وتـتـطـلــب
بــال ـتــالــي خ ـض ــوع ال ـض ـحــايــا للمتنمر
وق ـبــول تـفــوقــه وشــرعـيـتــه .ه ــذه مقاربة
جــديــدة طرحها املــؤلـفــان تشارلز دربــر،
ويل مغراس باسم «الخيال االجتماعي»
 ،sociological imaginationال ــذي يربط
املشاكل الخاصة بالقضايا العامة.
بــال ـتــالــي ،ف ــإن الـتـنـمــر مـشـكـلــة بـنـيــويــة
م ــرت ـب ـط ــة ب ـه ــرم ـي ــة ال ـس ـل ـط ــة وم ـن ـظ ـمــة
ح ـ ــولـ ـ ـه ـ ــا ،دومـ ـ ـ ـ ــا بـ ـحـ ـس ــب الـ ـك ــاتـ ـب ــن،
وهـمــا أس ـتــاذان متخصصان فــي مــادة
الـ ـس ــوسـ ـي ــول ــوجـ ـي ــا ويـ ـ ّ
ـدرسـ ــان ـ ـهـ ــا فــي
جامعات أميركية.

الكاتبان قاال إن التنمر موجود في كل
م ـك ــان م ـنــذ أقـ ــدم ال ـع ـص ــور ،وك ـث ـيــر من
ال ــدول /األمــم تـمــارســه ،لكنهما اخـتــارا
الـتــركـيــز عـلــى تـنـمــر ال ــوالي ــات املـتـحــدة
ألنها الدولة األقوى في العالم ،بل إنها
الــدولــة الـقــويــة الــوح ـيــدة الـتــي يمكنها
ممارسة تنمرها أينما شــاء ت وكيفما
شاء ت ،تقريبًا.
وبـ ـم ــا أن ال ـت ـن ـمــر ف ــي م ـن ـظ ــور امل ــؤل ــف
م ـ ــرتـ ـ ـب ـ ــط بـ ـ ــال ـ ـ ـخـ ـ ــاص وال ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــام ،ف ـم ــن
ال ـ ـ ـضـ ـ ــروري الـ ـنـ ـظ ــر فـ ـي ــه فـ ــي املـ ــدرسـ ــة
حيث يتعلم التالميذ والطالب احترام
ال ـت ـس ـل ـس ــل أو الـ ـه ــرمـ ـي ــة ال ـس ـل ـط ــوي ــة،
والخضوع لها .فاملدارس في الواليات
املـتـحــدة لـيــس هــدفـهــا خـلــق أج ـيــال من
الـنـبــاء ،بــل أيــد عــامـلــة فــي خــدمــة رأس
املال املتعسكر الذي يمارس التنمر في
مختلف بقاع العالم.
ال ـك ـتــاب أت ــى بــأمـثـلــة كـثـيــرة عـلــى تنمر
واشـ ـنـ ـط ــن ع ــامل ـي ــا م ـن ـه ــا :كـ ــوريـ ــا (م ـنــذ
ع ــام  ،)1945إيـ ــران ضــد حـكــومــة محمد
م ـص ــدق ( ،)1953غ ــوات ـي ـم ــاال (،)1954
فييتنام ( ،)1976-1954الكونغو (،)1961
ال ـيــونــان ( ،)1967أنــدونـيـسـيــا (،)1967
التشيلي (ال ـحــادي عشر مــن أيـلــول عام
 ،)1973نيكاراغوا ( ،)1984يوغوسالفيا
( ،1996و ،)1999الـعــراق (،)1991-1990
ه ـ ـنـ ــدوراس ( ،)2010ل ـي ـب ـيــا (م ـن ــذ ع ــام
 ،)2011الـ ـ ـص ـ ــوم ـ ــال ،ال ـ ـي ـ ـمـ ــن ،س ــوري ــا
وأوكـ ــران ـ ـيـ ــا ،إض ــاف ــة إلـ ــى تــدخ ـل ـهــا فــي
انتخابات أكثر من ثمانني دولة.
املشكلة تكمن في أن التنمر يتم تعلمه
فــي املــدرســة ،والـنـظــام املــدرســي [القائم
ف ــي ال ــوالي ــات امل ـت ـح ــدة] ،ه ــو م ــن إنـتــاج
الرأسمالية الصناعية العسكرية ،وأقيم
بهدف تربية األجيال ليكونوا مدافعني
ع ـن ـهــا وال ـح ـف ــاظ عـلـيـهــا وع ـل ــى قيمها
الفردية والجماعية.
فــال ـن ـظــام امل ــدرس ــي ال ـق ــائ ــم ي ـج ـعــل من
امل ـ ّ
ـدرس متنمرًا ،وإن على نحو ملطف،
لكن علينا تذكر أنه يعمل على إخضاع

أيد عاملة في خدمة رأس المال
إعداد ٍ
التنمر
المتعسكر الذي يمارس ّ
ال ـ ّط ــاب وف ـ ــرض ق ـبــول ـهــم بــال ـق ـيــم الـتــي
يـلــقـنـهــم إي ــاه ــا ،وال يـقـبــل أي اع ـتــراض
أو ان ـحــراف عــن ذل ــك .وإدارة املــدرســة ال
يقبل بــه.
تقبل ذل ـ ّـك ،وال الـنـظــام الـقــائــم َّ
على املتلقني قبول القيم التي تلقن لهم
والدفاع عنها.

مــن األمـثـلــة الـتــي يستعني بـهــا الكتاب
دع ـمــا ل ــرأي ــه ع ــن الـتـنـمـيــر ،امل ـل ـطــف ،في
امل ـ ــدرس ـ ــة م ــرتـ ـب ــط بـ ـم ــا ي ـس ـم ــى «ف ـ ــرق
تـ ــدريـ ــب ال ـ ـقـ ــادة االحـ ـتـ ـي ــاط ال ـص ـغ ــار»
junior reserve officer training corps,
 .jrotcثـمــة ثــاثــة آالف مــن ه ــذه الـفــرق،

الـتــي تـقــع ضـمــن سلسلة الـقـيــادة .ومــع
أن االشـتــراك فيها طوعي ،إال أن بعض
الطالب يخضعون لتنمر إدارة املدرسة
الـتــي ت ـحــاول إج ـبــارهــم عـلــى االلـتـحــاق
بـ ـه ــا .أعـ ـف ــي ط ــال ــب مـ ــن االنـ ـ ـخ ـ ــراط فــي
البرنامج بعدما قامت لجنة الدفاع عن
الحريات املدنية ()civil liberties union
برفع دعوى قضائية على املدرسة.
الـنـظــم االت ـحــاديــة ت ـعـ ّـرف ه ــذه الـبــرامــج
ّ
بأنها تمكن الـكــوادر من خدمة وطنهم
على نحو أفضل بصفة قادة ومواطنني
وعـسـكــريــن .الـهــدف ـ ـ بحسب الكاتبني
ـ ـ خـلــق أجـ ــواء إيـجــابـيــة ت ـجــاه الـخــدمــة
ال ـع ـس ـك ــري ــة .ه ـن ــا ي ـس ـتــدعــي ال ـكــات ـبــان
مثال جندي أميركي في فييتنام بعث
رســالــة إل ــى مــدرس ـتــه قـبــل انـطــاقــه في
غـ ــارة جــويــة ع ـلــى فـيـيـتـنــام الـشـمــالـيــة،
قال فيها ،ضمن أمور أخرى ،إنه يشكر
إدارة املــدرســة على القيم التي تعلمها
فيها ،وطلب عدم الحداد عليه في حال
سقوطه ألنه جسد ينفذ مهمته وليس
أكثر من ذلك!
كما ينتقل املؤلفان من تنمر واشنطن
إلـ ـ ــى ت ـن ـم ــر دول أخ ـ ـ ــرى حـ ـي ــث يـخــص
السعودية وفكرها الوهابي التكفيري،
وك ـ ـيـ ــان ال ـ ـعـ ــدو ال ـص ـه ـي ــون ــي ب ــال ــذك ــر.
الكتاب يأخذ القارئ في رحلة مختصرة
عبر نصوص توراتية تتحدث عن حنني
ي ـهــوذا لتأسيس إمـبــراطــوريــة متنمرة
تحظى برضى إله التوراة يهوه ،تمامًا
كما فعلت البكريستان البائدة .فمعنى
قول «العهد القديم» أن يهوه جعل من
بني إسرائيل شعبه املختار أنه منحهم
حق التنمر على شعوب املنطقة ،فبارك
ً
ً
ونساء
بقتل العماليق ،رجــاال
قيامهم
ّ
ّ
ً
وأطفاال ورضعًا ،ومواشيهم وأحل لهم
رجــم الــزانـيــة وقـتــل املثليني وكــل امــرأة
لم تكن عــذراء عند زواجها .إله التوراة
ـ يقول الكاتبان ـ ـ مثل املدرسة ،ال يقبل
أي تسامح في موضوع الخضوع غير
املشروط لقيمه أو حتى مناقشتها.

حقوق اإلنسان

«األذى الجانبي» أو كيف نشرعن القتل
اخ ـت ــرن ــا ك ـت ــاب «أذى جــان ـبــي ـ ـ ـ ـ تــاريــخ
شـكــل عـجـيــب مــن املـ ــوت» ( & C Hurst
 )Co Publishers Ltdب ـس ـبــب راه ـن ـيــة
ّ
امل ــوض ــوع ،إذ ن ــرى أن مــا يسمى األذى
الـجــانـبــي أو األذى الـعــرضــي ،كـثـيـرًا ما
تستخدمه ال ــدول لتسويغ إخفاقاتها
االسـتـخـبــاراتـيــة .فالحمالت العسكرية
األخ ـي ــرة ف ــي س ــوري ــا والـ ـع ــراق والـيـمــن
ول ـي ـب ـيــا وغـ ـي ــره ــا ،قـ ـ ــادت إلـ ــى خـســائــر
هائلة بني صفوف املدنيني الذين ليس
ل ـه ــم ع ــاق ــة م ـب ــاش ــرة ب ــالـ ـص ــراع ،وه ــم
ليسوا منخرطني فيه ماديًا .لكن وجب
عدم نسيان الخسائر املادية كذلك.
ل ـ ـكـ ــن هـ ـ ــل يـ ـمـ ـك ــن تـ ــوص ـ ـيـ ــف ال ـ ـجـ ــرائـ ــم
اإلرهــابـيــة التي تــؤدي إلــى خسائر بني
صفوف املدنيني ،على أنها أذى عرضي!
مختلف تلك الـجــرائــم ،س ــواء ارتكبتها
املؤسسات الرسمية في الــدول مباشرة
أو عـ ـب ــر م ـ ــرت ـ ــزق ـ ــة ،أو تـ ـل ــك الـ ـع ــائ ــدة
للتنظيمات اإلجــرام ـيــة اإلرهــاب ـيــة ،في
حــاجــة إل ــى بـحــث مستفيض ،وه ــذا ما
ـردرك ُرزن ،الباحث في
قــام به الكاتب ف ـ ِ
«املعهد الدنمركي للدراسات الدولية».
ثمة أعـمــال إرهــابـيــة ال تدخل جرائمها
ت ـحــت هـ ــذا امل ـص ـط ـلــح ،ذلـ ــك أن هــدفـهــا
إلحاق أكبر أذى بمدنيني ال عالقة لهم
بسياسات دولهم ،وقد يكون منهم من
هو معارض لها ،بل حتى متعاطف مع
الـقـضـيــة الـتــي يــدعــي اإلرهــاب ـيــون على
أنهم يمثلونها.
أنجز الكاتب عمله في بحث مغزى األذى
العرضي ومكانه فــي الثقافة الغربية،
وامل ـش ــاك ــل املــرت ـب ـطــة ب ـهــذا ال ـجــانــب من
الحروب .وقد قسم عمله إلى األجزاء أو
الفصول التالية :ضرب ثالث من املوت،
األذى ال ـ ِـع ــرض ــي وم ـس ــأل ــة امل ـســؤول ـيــة

ال ـق ــان ــون ـي ــة ،األذى ال ـع ــرض ــي وم ـســألــة
الـ ـتـ ـع ــوي ــض ،إزال ـ ـ ـ ــة الـ ـضـ ـب ــاب امل ـح ـيــط
بالحرب واألذى الـعــرضــي ،كيف يمكن
لــأمــر السيئ أن يـكــون جـيـدًا ،مــوت من
دون تضحيات ،أذى ِعرضي أم حادثة؟
العرضي؟ بمركز
نــداء شخصي لــأذى ِ
أو من دون مركز ،مكان بينهم جميعًا.
يقول الكاتب إن هناك مأزقًا أو مشكلة
عـ ـن ــد ال ـ ـحـ ــديـ ــث ع ـ ــن قـ ـت ــل األش ـ ـخـ ــاص
«الــذيــن نــدعــي أنـنــا أتينا لـلــدفــاع عنهم
وإن ـ ـقـ ــاذهـ ــم» ،وهـ ــو م ــا ي ـت ـج ـلــى ف ــي مــا
ي ـس ـم ــى ع ـم ـل ـي ــات ح ـف ــظ ال ـ ـسـ ــام ال ـتــي
ت ـق ــره ــا األمـ ـ ــم امل ـت ـح ــدة ح ـي ــث يـ ـق ــال إن
هدفها حماية املدنيني.
ل ـ ـكـ ــن ال ـ ـح ـ ــدي ـ ــث فـ ـ ــي مـ ـ ــوضـ ـ ــوع األذى
العرضي محدود ،دومًا بحسب الكاتب،
إذ ي ـت ــرك ــز ع ـل ــى حـ ـق ــوق امل ـن ـت ـه ـكــن أو
امل ـع ـتــديــن وم ــآالت ـه ــم ،ونـ ـ ــادرًا م ــا يهتم
بـمـســألــة م ـعــانــاة الـضـحــايــا وآثـ ــار قتل
املدنيني على كافة الصعد.
بكلمات أخرى ،نحن نهتم باملشكلة ،أي
بــاألذى العرضي ،لكن ليس بضحاياه،
وهذا اإلشكال أو هذه املفارقة هي سبب
نشوء هذا املؤلف ،طبعًا بكلمات الكاتب.
ثمة مسائل فلسفية مرتبطة بموضوع
املــؤلــف .هــو يـطــرح أسئلة ذات إجــابــات
مـعـقــدة ومـنـهــا عـلــى سبيل الــذكــر :ملــاذا
يـصـعــب عـلـيـنــا ب ـمــا ال ي ـق ــاس عـ ـ ّـد قتل
األطـ ـف ــال أذى ع ــرض ـي ــا؟ ومـ ــن األس ـئ ـلــة
الفلسفية األخرى التي يطرحها الكاتب:
مــا طبيعة ّ
االدعـ ــاء بقانونية [ارت ـكــاب]
َ
األذى العرضي؟ مــن الطرف الــذي يحق
له الفصل في األذى العرضي؟
يـ ـضـ ـي ــف ال ـ ـكـ ــاتـ ــب إن مـ ـشـ ـكـ ـل ــة األذى
الـعــرضــي تفتح بــوابــات تـقــود مباشرة
إلى علم الالهوت والنظرية السياسية.

مقاربة الموضوع من منطلقات
قانونية والهوتية وفلسفية

فـ ـتـ ـع ــري ــف األذى ال ـ ـعـ ــرضـ ــي وش ــرح ــه
وت ـســوي ـغــه يـعـنــي ب ــال ـض ــرورة اإلجــابــة
عن السؤالَ :من يحكم العالم؟ املقصود
هنا ـ ـ يضيف الـكــاتــب ـ ـ ليس املـلــوك أو
الــرؤســاء أو األب ــاط ــرة ،وغـيــرهــم ،وإنما
بــالـعــاقــة مــع شـكــل شــرعــي للحكم ومــا
ال ــذي يـشــرعــن الـقـيــام بــأعـمــال عسكرية
بهدف خلق عالم جديد أفضل.
ّ
يــاحــظ ال ـكــاتــب أن طــرفــن فـقــط ادعـيــا
امتالكهما شرعية إلحاق األذى بالبشر
وقتلهم وتدمير ممتلكاتهم ،عبر حروب
هدفها ،وفق ادعاءاتهما ،تأسيس عالم
جــديــد أفـضــل مــن الـقــائــم .الـطــرفــان هما
الــدولــة املــركــزيــة الحديثة وأولـئــك الــذي
عينوا أنفسهم ناطقني باسم الخالق.
يقول الكاتب إنــه في خضم البحث عن
إجــابــات عن األسئلة ذات العالقة ،فإنه
يأخذ في االعتبار جسد كل طفل مجهول
قتلته قنابل املسيرات .كما يناقش كافة
ال ــذرائ ــع امل ــداف ـع ــة ع ــن األذى الـعــرضــي
وتلك التي تهاجمه .هنا يتم البحث في
مختلف املعايير التي يجلبها كل طرف
دع ـمــا ل ــرأي ــه ومــوق ـفــه ،وتـشــريـحـهــا من
مختلف النواحي األخالقية والسياسية
والفلسفية والالهوتية.
ّ
ويخلص املؤلف إلى أن األذى العرضي
امل ـ ـع ـ ـتـ ــوق م ـ ــن املـ ـس ــؤولـ ـي ــة لـ ـي ــس ح ـقــا
مكتسبًا ،وإن ـمــا ادع ــاء مختلق نمنحه
ألن ـف ـس ـنــا .وم ــع أن األذى ال ـعــرضــي قد
تـ ــرسـ ــخ ف ـ ــي ا ّملـ ـ ـم ـ ــارس ـ ــات واالت ـ ـفـ ــاقـ ــات
الــدول ـيــة ،إال أن ــه يـبـقــى مـحــاولــة عقلنة
واح ـتــواء وتـهــدئــة تـصــرف خــاطــئ وإثــم
وخطيئة وخطأ وشرير وال أخالقي.
أخيرًا ،يقارب الكاتب املشكالت املرتبطة
باألذى العرضي من منطلقات قانونية
والهوتية وفلسفية.
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ألوان الموت

«رأس حصان» من
مجموعة «مرآة داكنة»
للمصور اإلنكليزي
ريتشارد ليرويد

زكريا
محمد*

لـلـمــوت أل ــوان ــه فــي مـعـتـقــدات ال ـقــدمــاء .فهناك
موت أحمر ،وموت أبيض ،وموت أسود ،وموت
أغبر.
أ َم ــا املـ ــوت األحـ ـم ــر ،ف ـهــو م ــوت ال ـق ـتــل« :امل ــوت
ُ
األحـمــر :القتل بالسيف» (لسان الـعــرب) .وهو
أحمر ألن الــروح تفارق الجسد فيه على شكل
ُّ
ـيء له
ســائــل هــو ال ــدم« :وف ــي ال ـحــديــثَ ُ ...كـ ِّـل شـ َ
َْ
اإلناء ِفإنه ينجسه ،أراد
نفس سائلة فمات في ِ
كل شيء له دم سائل» (لسان العرب) .ويفترض
أن هذا املوت أقسى أنواع املوت .لذا يقال عندنا
في العامية والفصحى عن كل أمر شديد قاس:
«م ــوت أح ـمــر» .أمــا امل ــوت األب ـيــض ،فهو املــوت
الفجائي ،منا يقال لنا« :في الحديث :ال تقوم
يظهر امل ــوت األبـيــض واألحـمــر؛
الـســاعــة حتى ْ
األب ـ ـيـ ــض :م ــا ي ــأت ــي فـ ـج ــأة» (لـ ـس ــان الـ ـع ــرب).
وحسب املصادر القديمة ،فإن هذا املوت يدعى
أيضًا بالجارف والالفت والفاتل.
لكنني لست مقتنعًا أن املوت األبيض هو موت
الـفـجــاءة .فـمــوت الـفـجــاءة تبعًا لحديث نبوي

قال المسيح حين صب النبيذ:
«واشربوا هذا دمي» .النبيذ هو الدم.
والدم هو الروح والنفس
هــو مــوت ال ـفــوات« :مــر النبي صلى الـلــه عليه
وسـلــم تـحــت ج ــدار مــائــل فــأســرع املـشــي ،فقيل
لــرســول ال ـلــه :أســرعــت امل ـشـ ُـي ،ف ـقــال :إن ــي أكــره
موت الفوات ،يعني موت الفجاءة» (األزهــري،
تهذيب اللغة) .وهذا املوت يدعى أيضًا «أخذة
األس ــف» ،أو «ال ـ َـو ِح ـ ُّـي» .والــوحــي هــو الصامت
ال ـهــامــس .وأرى أن املـ ــوت األب ـي ــض ه ــو امل ــوت
ال ـع ــادي ،س ــواء ك ــان مـفــاجـئــا أو غـيــر مـفــاجــئ.
بــالـتــالــي ،فــاملــوت املـفــاجــئ ال ــذي ال يـحــدث فيه
جــرح نــوع من املــوت األبـيــض .وهــو أبيض ألن
الروح تخرج فيه على شكل هواء .ولون الهواء
أبيض افتراضًا ،ألنه يختلط بنور النهار ،في
مــا افـتــرض .بــذا فللروح شـكــان :سائل أحمر،
وهواء.
ً
وألن الـ ــروح تــأخــذ ش ـكــا هــوائ ـيــا .فـلـيــس ثمة
ف ــي ال ـل ـغــة فـ ـ َـرق ب ــن الـ ـ ــروح والـ ــريـ ــح -الـ ـه ــواء:
«ال ـ َّـر ْو ُح َبـ ْـر ُد ن ِسيم الريح .وفي حديث عائشة،
رض ـ ـ ــي ال ـ ـلـ ــه عـ ـنـ ـه ــا :ك ـ ـ ــان ال ـ ـ ـنـ ـ ـ ُ
ـاس ي ـس ـ ٌك ـنــون
َ
ُ
َ
َ
الجمعة وبهم وسـ َـخِ ،فإذا
َالعالية فيحضرون
َ
ُ
أصــابـهــم الـ َّـر ْوح سـطـعــت أرواح ـهــم فـيـتــأذى به

ُ
ُ
فأمروا بالغسل؛ َّ
الر ْوح ،بالفتح :نسيم
الناس،
ال ــري ــح» (ل ـس ــان الـ ـع ــرب) .وألن شـكـلــي الـ ــروح،
الدموي والهوائي ،هما في النهاية شيء واحد،
فإنه ال فرق في اللغة أيضًا بني الــروح والريح
م ــن ج ـهــة ،وب ــن ال ـ ــراح ،أي ال ـخ ـمــرة ،م ــن جهة
أخـ ــرى .فــالـخـمــرة تـسـمــى ال ــري ــاح أي ـضــا بفتح
القيس:
الراء .يقول امرؤ
مكاكي الجواء ُغ ّ
ّ
دية
كأن
نشاوى تساقوا بالرياح املفلفل
ذلك أن الخمرة ،أي النبيذ ،عديل الدم .بالتالي،
فالنبيذ روح مــا .مــن أجــل هــذا يصنف النبيذ
كـمـشــروب «روح ـ ــي» .وق ــال املـسـيــح حــن صب
النبيذ« :واشــربــوا هذا دمــي» .النبيذ هو الدم.
والــدم هو الــروح والنفس .بذا فالنبيذ (الــراح)
يشترك في الجذر مع الريح والروح.

العطاس والموت
وألن الــروح تخرج من األنــف والفم على شكل
هوائي في املــوت األبـيــض ،املــوت الـعــادي ،فقد
كان العطاس دومًا أمرًا خطرًا .فالعطسة القوية
قد تخرج الروح من الفم أو األنف .وبسبب هذا
تتشاءم كثير مــن الشعوب ّ مــن الـعـطــاس .كما
ّ
أن كـثـيـرًا م ــن ال ـش ـعــوب تـكــنــي ع ــن امل ــوت ذات ــه
بــال ـع ـطــاس .ف ـفــي ال ـعــام ـيــة ي ـق ــال :ع ـطــس فــان
بمعنى مات .وفي العربية الفصحى« :إذا مات
رجــل قالوا :عطس الرجل ،وعطست به اللجم،
واللجمة مــا تطيرت منه ،ويـقــال للموت :لجم
ع ـط ــوس .وك ـل ـمــا كــانــت الـعـطـســة ش ــدي ــدة كــان
التشاؤم منها أشد» (الجاحظ ،الحيوان).
وألن ال ـع ـط ــاس أم ـ ــر خ ـط ـيــر يـ ـج ــري تـشـمـيــت
الـعــاطــس ع ــادة ،أي يــدعــى لــه بالخير« :شـ َّـمـ َّـت
الـ ـع ــاط ـ َـس ت ـش ـم ـي ـتــا :ق ـل ــت ل ـ ــه :ي ــرح ـم ــك ال ـل ــه:
َّ
ُّ
داع ألحـ ٍـد بخير فهو
والت
شميت :الــدعــاء ،وكــل ٍ
ٌ
ِّ
ُم ـشــمــت ل ــه» (ال ـخ ـل ـيــل ،ال ـع ــن) .وف ــي الـحــديــث
البنوي« :للمرء املسلم على أخيه من املعروف
سـتــة :يشمته إذا عـطــس ،وي ـع ــوده إذا مــرض،
وينصحه إذا غــاب أو شهده ،ويسلم عليه إذا
ّ
[يشيعه] إذا
لقيه ،ويجيبه إذا دعــاه ،ويتبعه
مات» (كنز العمال ،املتقي الهندي).
وجاء في بيت المرئ القيس:
وقد أغتدي قبل العطاس بهيكل
ّ
ّ
مشك الجنب ،فعم املنطق
شديد
ويـقــال أن ــه« :أراد بــذلــك أنــه كــان يتنبه للصيد
قبل أن ينتبه الـنــاس مــن نــومـهــم ،لئال يسمع
عـطــاســا فـيـتـشــاءم بـعـطــاســه» (د .ج ــواد علي،
املفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم).

أساسًا ،أي
أما املــوت األســود فهو املــوت َباملاء
َ
ُ
«املوت األسود :هو الغ َرق
املوت غرقًا أو شرقًا:
َّ
والـ ــشـ ـ َـرق» (ل ـس ــان الـ ـع ــرب) .وه ــو م ــوت أس ــود
ألن املــاء بعتمته يصنف أســود بشكل مــا .من
أجــل هــذا يسمى املــاء والتمر بــاألســودان« :ما
ّ
ـودان ،وه ـمــا الــت ـمــر واملـ ــاء»
طـعــامـهــم إال األسـ ـ ـ ـ ِ
(الزبيدي ،تاج العروس).
أما املوت األغبر ،فيقال أنه موت الجوع« :املوت
ّ
يغبر في عينه
األغبر هو املوت جوعًا ،وذلك أنه
ّ
كل شيء» (امليمني ،سمط اآللئ).

حتف األنف
وي ــدع ــى املـ ــوت ال ـط ـب ـي ـعــي ،الـ ــذي ال ي ـك ــون عن
ح ــادث« ،حـتــف األن ــف» أيـضــا ،أي مــوت األنــف.
ً
وهـ ــو ن ـق ـيــض امل ـ ــوت قـ ـت ــا ،أي ن ـق ـيــض امل ــوت
األحـ ـم ــر .ي ـق ــول امل ـي ــدان ــي م ـف ـس ـرًا تـعـبـيــر مــات
ح ـتــف أن ـف ــه« :أي م ــات ول ــم ي ـق ـتــل .وأص ـل ــه أن
ي ـمــوت الــرجــل عـلــى فــراشــه فـتـخــرج نـفـســه من
أنفه وفمه» (امليداني ،مجمع األمثال) .بالتالي،
فحتف األنــف طـ َـراز من املــوت األبيض .و«يقال
أي ـض ــا م ـ َ
ـات ح ـت ــف ف ـي ــه [أي ف ـم ــه] ،ك ـمــا َّي ـقــال:
ُ
مات حتف أنفه ،واألنف والفم :مخرجا النفس»
(األزهري ،تهذيب اللغة) .وهذا املوت هو نفسه
(املوت بأجل) أيضًا .فحني يقال جاء أجل فالن،
فإنما يعنون هذا املوت في األصل ،وال يعنون
الـقـتــل .وه ــذا يـعـنــي أن م ــوت الـقـتــل ي ـبــدو كما
لو أنــه معاكسة لألجل وخــروج عنه .بالتالي،
فموت محدد ،مــدون املوعد ،بشكل ما .غير أن
التفريق بني التعبيرين واملوتني وهي الحقًا.
ولم يكن حتف األنف موتًا محببًا عند العرب
ً
الـقــدمــاء ،بــل كــانــوا يفضلون عليه املــوت قتال.
وعــن علي بن أبــي طالب« :أن ــه ...قسم أن القتل
أهون من املوت حتف األنف» (ابن ابي الحديد،
شـ ــرح ن ـه ــج الـ ـب ــاغ ــة) .وم ـش ـه ــور أي ـض ــا بـيــت
السموأل الــذي يقول فيه« :ومــا مــات منا سيد
ّ
ح ـتــف أن ـف ــه /وال ط ــل م ـنــا ح ـيــث م ــات قـتـيــل».
وم ـث ـلــه م ـش ـهــور أي ـضــا ك ــام خــالــد ب ــن الــولـيــد
الــذي يــأســف فيه على نفسه ألنــه يـمــوت موتًا
طبيعيًا رغــم مئات الحروب التي شــارك فيها:
«وها أنا أموت على فراشي كما يموت البعير».
املوت على الفراش هو حتف األنف .وهذا املوت
يصلح للحيوانات األهلية ال للناس األشــداء
في عرف القدماء.
وكــان يعتقد أن الحيوانات البرية ال يصيبها
حـتــف امل ــوت ،أي أنـهــا ال تـمــوت مــوتــا طبيعيًا
أب ـدًا .فــا بــد مــن عــارض يعرض لها ويميتها.

ومــن دون ــه كــانــت حياتها ستستمر إلــى مــا ال
ّ
وحشي حتف
نهاية« :قــال األصمعي :لم يمت
أنـفــه قــط ،إنـمــا مــوتــه عــن آف ــة» (لـســان الـعــرب).
يضيف األصفهاني أن ّ
السمع ،أي ولد الضبع
مـ ــن الـ ــذئـ ــب« :ال ي ـم ــوت ح ـت ــف أنـ ـ ـف ـ ــه ...وإن ـم ــا
هالكه بعرض مــن أع ــراض الدنيا» (األغــانــي).
وهــو في ذلــك مثل الحية« :والسمع كالحية ال
يعرف األسـقــام والعلل ،وال يموت حتف أنفه،
ب ــل ي ـم ــوت ب ـع ــض م ــن األعـ ـ ـ ــراض ي ـع ــرض لــه»
(امليداني ،مجمع األمثال).
وحـ ـس ــب الـ ـج ــاح ــظ ،ف ـ ــإن «امل ـ ـجـ ــوس ت ــزع ــم أن
[ال ــداب ــة] املنخنقة وامل ــوق ــوذة وامل ـت ـ ِّ
ـرديــة ،وكــل
ُ
ما ْاعتبط [ذبح من غير مرض أو إصابة] ولم
َ
يـمــت حـتــف أنـفـ َـه [مــوتــا طـبـيـعـيــا] ،فـهــو أطيب
لحمًا وأحـلــى؛ ألن دمــه فيه ،والــدم حلو دسم»
(ال ـح ـي ــوان) .لكننا نـحــن نعلم أن ال ـق ــرآن حــرم
أكل املنخنقة واملوقوذة واملتردية ،في معاكسة
للمعتقد املجوسي الذي حدثنا عنه الجاحظ.
وأغلب الظن أن سبب تحريم هذه الحاالت هو
بقاء الــدم داخـلـهــا ،أي «ألن دمــه َّ ْفيه» كما قال
جـ ْـاحــظ .فــالــدم هــو ال ــروح« :الــنــفــس :الـ ّـروح...
الـ َّ
والنفس :الدم» (لسان العرب) .ومسموح لك أن
تأكل اللحم ال أن تأكل الروح ،كما تقول التوراة:
«لكن احترز أن ال تأكل الدم ،ألن الدم هو النفس
مع اللحم .ال تأكله .على األرض تسفكه كاملاء»
(الـتــوراة :تثنية  .)25-23 :12وبما أن املنخنقة
واملــوقــوذة واملتردية لم يسفك دمها ،فقد حرم
أكل لحمها ،ألن فيه شبهة أنك ستأكل دمها ،أي
نفسها ،مع لحمها.
ل ـكــن هـ ــذا ،أي م ـنــع أك ــل ال ـ ــدم ،ك ــان ف ــي األص ــل
معتقد طائفة الحلة عند الـعــرب فــي مـكــة .أما
طائفة الحمس فكانت في ما يبدو ال تحرم أكل
ال ــدم .مــن أجــل هــذا ،فقد سمي حلفها الديني-
ال ـس ـيــاســي ب ــاس ــم :ح ـلــف ل ـع ـقــة الـ ـ ــدم« :ون ـحــر
اآلخ ـ ـ ــرون ج ـ ــزورا وغ ـم ـس ــوا أي ــدي ـه ــم ف ــي دم ــه،
ولـعــق رجــل مــن بني عــدي مــن ذلك الدم لعقة»
(ابن حبيب ،املحبر) ،فسموا لعقة الدم.
وال ـ ـكـ ــون ف ــي عـ ــرف الـ ـق ــدم ــاء ي ـش ـبــه أن ي ـكــون
أضـحـيــة مـكــونــة مــن لـحــم ودم .وال ـل ـحــم فيها
عديل الخبز .أي أن الكون مقسوم إلى دم -خمر،
ولحم -خبز ،وفــي بعض اللغات السامية فإن
«لخم ،لحم» تعني الخبز .وحــن كسر املسيح
الخبز ،وصب النبيذ ،قــال« :كلوا هذا جسدي،
واشربوا هذا دمي» .لحمه هو الخبز ،ودمه هو
النبيذ .فهو أضحية لخالص الكون.
* شاعر فلسطيني

