 32صفحة

السبت  25تشرين الثاني 2017
العدد  3333السنة الثانية عشرة
samedi 25 Novembre 2017 n o 3333 12ème année

 1000ليرة

كلمات
¶ يحيى حقي
أنشودة البساطة
¶ دعد حداد
الشعر»
«تبكي من ِش ّدة ِّ
¶ محادثة منسية
بين جيمس بالدوين
وتشينوا أتشيبي

محضر التحقيق مع عيتاني

[]2

الحدث

مصر
أقوى
من
الهمجية!

أن تكون قويًا
02

مصير الحكومة
على طاولة المشاورات

04

بري :في السيارة
أعدنا تجديد الحكومة

06
القوات :مستقبليون
ّ

ينجرون وراء حزب اهلل
ّ

(هيثم الموسوي)

ها هي يد االنحطاط
التكفيري تضرب
من جديد جسد مصر
المنهك ،لتتدفق
دماء مئات الشهداء
والجرحى ،كانوا
يؤدون الصالة
وبينهم األطفال.
دماء الشهداء تتدفق
من قلب مسجد
الروضة في العريش،
لترفد النهر العظيم
غذاه شهداء
الذي ّ
كنائس وكاتدرائيات
من االسكندرية إلى
طنطا...
إنها الدماء الطاهرة
نفسها .إنها عذابات
الشعب في مواجهة
الغربان السود
وطاعون الهمجية
والتكفير والتطرف
األعمى ...وهذا
الطاعون ليس له إال
مصدر واحد ،ومنبع
واحد ،هو الفكر
األصولي الظالمي
الذي ترعرع في دهاليز
الوهابية حتى كاد
السرطان ينخر بالدنا،
ويعيدنا إلى األزمنة
القاتمة والجاهلية!
 12ــ 13

2

السبت  25تشرين الثاني  2017العدد 3333

سياسة
قضية اليوم

رواية «أمن الدولة» للتحقيق مع زياد عيتاني
ضجت البالد أمس بخبر توقيف المديرية
ّ
العامة ألمن الدولة الممثل المسرحي
زياد عيتاني ،بشبهة التعامل مع العدو
اإلسرائيلي .انقسم الرأي العام بين مدين
للموقوف ،وحاكم ببراءته ،رغم أن
التحقيق ال يزال في بدايته .في ما
يأتي ،ملخص رواية «أمن الدولة» لمسار
التحقيق مع عيتاني
رضوان مرتضى
أوق ـ ـ ـفـ ـ ــت وحـ ـ ـ ـ ــدة مـ ـك ــافـ ـح ــة اإلرهـ ـ ـ ـ ــاب
ّ
والتجسس املضاد في جهاز أمن الدولة
املمثل املسرحي زيــاد عيتاني بشبهة
اإلسرائيلي .أوقعت
التعامل مع العدو
ّ
ب ــه ف ـت ــاة ثــاث ـي ـن ـيــة ّجـ ــذابـ ــة ،وصـفـهــا
خالل التحقيقات بأنها بيضاء طويلة
ذات شـعــر أس ــود وعـيـنــن خـضــراويــن
ُ
تــدعــى كــولـيــت .كــولـيــت فـيــانـفــي .هكذا
ّ
ّ
عــرف ـتــه ع ــن اس ـم ـهــا الـحـقـيـقــي .ت ـعــرف
ك ــول ـي ــت وزي ـ ـ ــاد ع ـب ــر ف ــاي ـس ـب ــوك مـنّــذ
ع ـ ــام ّ ٢٠١٤وت ـ ـبـ ــادال الـ ــرسـ ــائـ ــل ،ظــنــا
مـ ـن ــه أن ـ ـهـ ــا سـ ــويـ ــديـ ــة .هـ ــي مـ ــن بـ ــادر
إل ــى االت ـص ــال ب ــه .واس ـت ـم ـ ّـرت الـعــاقــة
ل ـغ ــاي ــة عـ ــام  ،2015ع ـب ــر ب ــري ــد مــوقــع
فايسبوك ،قبل أن ّ
يزودها برقم هاتفه
وبريده اإللكتروني .في البداية ،كانت
أحــادي ـث ـه ـمــا تـقـتـصــر ع ـلــى عالقتهما
واألوضاع العامة في لبنان والعالم .لم
َ
تبق العالقة في هذا اإلطــار .في أوائل
جـحــت الـفـتــاة الـســويــديــة
ع ــام
 ،2016نـ ّ
ّ
التي اتـضــح أنـهــا ضابط استخبارات
للعمل
إسرائيلي فــي تجنيد عيتاني ّ
ملصلحتها .هــل ك ــان زي ــاد يـعـلــم أنـهــا
ُ
إســرائـيـلـيــة؟ تـجـيــب امل ـصــادر األمـنـيــة:
«بالتأكيد ،لقد أطلعته على هويتها
الـحـقـيـقـيــة» .وم ــا قـبــل الـتـجـنـيــد ليس
كـمــا ب ـع ــده .اخـتـلـفــت طــريـقــة االت ـصـَـال
لتعتمد عـلــى «مــاسـنـجــر» ،وتطبيقي
«وات ـ ـس ـ ــاب» و«جـ ـيـ ـم ــاي ــل» .ال ــرس ــائ ــل
بــن عـيـتــانــي وال ـضــابــط االســرائـيـ ّلــي،
تضيف الرواية االمنية ،كانت مشفرة،
ومقسمة إلــى ثالثة أقـســامُ ،يـ َ
ّ
ـرســل كل
ُ
منها عـبــر تطبيق مستقل ،أو تبعث
الرسالة املشفرة عبر أحد التطبيقات،
وفــك التشفير على تطبيق آخــر .وكان
الحساب الشخصي لإلسرائيلية ُيلغى
كل ثالثة أسابيع ليفتح بعدها بوقت
قليل حساب آخــر جديد باسم مغاير
يقوم مجددًا باالتصال بحساب زياد.
وبحسب محاضر التحقيق ،كان زياد
ّ
ّ
يعرف أنها املتصلة ،كونهما متفقني
ع ـلــى ج ـم ـلــة ت ـعــريــف خ ــاص ــة بينهما
ُ
ه ــي ،»HI IT’S ME« :ع ـلــى أن تـكـتــب
العبارة باألحرف الكبيرة .كذلك كانت

عيتاني في أحد عروضه المسرحية (أرشيف)

تطمئن عليه يوميًا؛ فقد ذكر عيتاني
لـلـمـحـقـقــن أن ـهــا ات ـف ـقــت م ـعــه ع ـلــى أن
يفتح فايسبوك والواتساب يوميًا ّعند
ا ّلـثــانـيــة بـعــد ال ـظ ـهــر ،لـتـعـلــم مشغلته
أن ــه لــم يـتــم إل ـقــاء الـقـبــض عـلـيــه .كذلك
ّ
ذك ــرت مّـحــاضــر التحقيق أن عيتاني
كــان يتلقى اتـصــاالت هاتفية متعددة
مــن رم ــوز ات ـصــال تــابـعــة لـعــدة بـلــدان،
م ـن ـهــا ال ـس ــوي ــد وب ـل ـج ـي ـكــا وفـلـسـ ّطــن
املـحـتـلــة وتــرك ـيــا وق ـط ــر ،عـلـمــا بــأنـهــا
كانت تستعمل أرقامًا هاتفية جديدة
في كل مرةّ .
وبينت التحقيقات ،ودائمًا
ب ـح ـســب ا ّملـ ـح ــاض ــر وإف ـ ـ ـ ــادة امل ــوق ــوف
عيتاني ،أنــه التقى بكوليت شخصيًا
ألول مرة في آب املاضي في تركيا.
عيتاني ال يــزال في خانة املشتبه فيه،
ال هــو مـ ّـدعــى عليه ،وليس متهمًا ،وال
مـحـكــومــا م ــدان ــا .ل ـكــن م ـج ـ ّـرد تــوقـيـفــه،
وإع ـ ــان املــديــريــة ال ـعــامــة ألم ــن الــدولــة
أنه اعترف بالشبهة ،وأنه كان يخضع
لـلـمــراقـبــة مل ــدة طــوي ـلــة ،وأن التحقيق
يـ ـج ــري بـ ــإشـ ــراف الـ ـقـ ـض ــاء ،ف ـ ــإن ط ــرح
األس ـئ ـل ــة ل ــم ي ـت ــوق ــف .مل ـ ــاذا ق ــد يسقط
مـمـثــل كـعـيـتــانــي ف ــي ف ــخ ال ـت ـعــامــل مع
العدو؟ ما هي دوافعه؟ وبماذا تستفيد
االستخبارات اإلسرائيلية منه؟ تزدحم
األسئلة التي تعثر على بعض األجوبة

نفت المصادر األمنية
ما أشيع عن اعتراف
الموقوف بالتحضير
لمحاوالت اغتيال

عنها في إفادة املشتبه فيه .فقد طلبت
ك ــول ـي ــت مـ ــن ع ـي ـت ــان ــي ال ـع ـم ــل ل ـي ـكــون
شـخـصـيــة عــامــة فــاعـلــة وذات عــاقــات
ّ
متميزة ،وأن يعمل على تطوير عالقاته.
ّ
وأب ـل ـغـتــه أن عـلـيــه االه ـت ـم ــام بمظهره
ال ـخ ــارج ــي ك ــي يـتـمـكــن م ــن االنـ ـخ ــراط
في بيئات معينة .ولهذه الغاية كانت
ُ
ترسل له شهريًا منذ عــام  ٢٠١٦مبلغًا
من املال يتراوح بني  ٥٠٠دوالر و١٠٠٠
دوالر أميركي عبر «ويسترن يونيون»
تحت اسم مستعار هو «عارف مرعي»،
ّ
يحصلها من مكتب الشركة
حيث كــان
امل ــذك ــورة امل ـقــابــل لـبـيـتــه .كــذلــك طلبت
منه االتصال بالشخصيات السياسية
املـ ــؤثـ ــرة ع ـب ــر م ـس ـت ـشــاري ـهــم امل ـق ـ ّـرب ــن

واإلعالميني الذين يــدورون في فلكهم.
ّ
وأبلغته أن عليه اخـتـيــار أهــدافــه على
أساس توجهاتهم الالعنفية وأن يكونوا
متحررين وليبراليني وداعمني للسالم
فــي الـشــرق األوس ــط .أمــا الغاية فكانت
جـمـعـهــم ف ــي ت ـي ــار س ـيــاســي وإع ــام ــي
فاعل ّ
يروج للسالم والحل على أساس
إقامة دولة فلسطينية ،والحقًا التطبيع
مع إسرائيل .كانت مهمته في البداية
باستشفاف آراء األهــداف وتوجهاتهم
إذا مـ ــا ك ــان ــت داع ـ ـمـ ــة ل ـل ـف ـك ــرة أعـ ــاه
قـبــل مفاتحته ب ـ ّ
ـأي م ــوض ــوع .وذك ــرت
ّ
ّ
أن مشغلته كــانــت تــرســل له
املـحــاضــر ّ
رســائــل مشفرة تتضمن لــوائــح اسمية
إلعالميني ،وتسأله ّ
عما إذا كان يعرفهم
أو يـعــرف تــوجـهــاتـهــم ،ومـنـهــم كاتبان
معروفان تقرر أن تستدعيهما املديرية
لالستماع إلــى إفادتيهماّ ،بصفتهما
شاهدين ،اليوم .كذلك تبني أنها أرسلت
له الئحة بأسماء  ٢٩وزي ـرًا ،باستثناء
الرئيس سعد الحريري ،وسألته ّ
عمن
يـ ـع ــرف ب ـي ـن ـه ــم .وق ـ ـ ّـد أج ـ ـ ــاب عـيـتــانــي
ع ــن ه ــذا ال ـس ــؤال ب ــأن ــه م ـق ـ ّـرب جـ ـدًا من
مستشار وزير الداخلية نهاد املشنوق،
مـحـمــد ب ــرك ــات ،فـطـلـبــت م ـنــه إفــادت ـهــا
بعنوان سكن الوزير املشنوق وأبلغته
ّ
التقرب منه وتمتني العالقة
بـضــرورة

ّ
مع بركات .كذلك أبلغها أنه يعرف وزير
الدفاع السابق عبد الرحيم مراد وابنه
وآخرين ،وأفادها بكل ما يعرفه عنهم.
فسألته مـجــددًا عــن عناوين مـنــازل من
ي ــذك ــره ــم وت ـح ــرك ــات ـه ــم .ك ــذل ــك ســألــت
عــن الــوضــع األم ـنــي فــي الـجـنــوب وفــي
مخيمات الالجئني الفلسطينيني ،وعن
الـحــالــة الـعــامــة بـعــد اسـتـقــالــة الرئيس
ال ـحــريــري ،وعـ ّـمــا إذا ك ــان يعتقد أنها
م ـن ــاورة أم حقيقية .واسـتـفـســرت منه
عــن «التغيير الديمغرافي فــي لبنان».
وب ــدا ّ الف ـتــا مــا ورد فــي إ ّفـ ــادة عيتاني
عــن أن ــه ك ــان يطلع «مـشــغـلـتــه» ،فــي كل
م ــرة يـلـتـقــي ب ـهــا أح ــد الـسـيــاسـيــن أو
مستشاريهم أو أحد الصحافيني ،على
كل ما دار بينهما من حديث .وقد أرسل
لها تقارير عن مضمون لقاءاته بكل من
طوني أبي نجم وأسعد بشارة ومحمد
بركات ونادر الحريري وأشرف ريفي.
يـ ــوم األح ـ ــد ال ـف ــائ ــت ،ات ـص ـلــت كــولـيــت
بعيتاني عبر الواتساب ،لتعلمه بأنها
س ـت ــزور لـبـنــان ب ـتــاريــخ ،2017/12/2
حـيــث ستمكث فــي ف ـنــدق فــي بــرمــانــا.
وقررا أن يجتمعا هناك .وأبلغ عيتاني
املحققني أنها اتصلت به قبل يومني،
أي يـ ــوم ال ـج ـم ـعــة ف ـ ّـي  ١٧م ــن الـشـهــر
الـجــاري ،وأخبرته أنها ستزور لبنان
لالجتماع به بشكل طــارئ ،وأنه خاف
ً
م ــن ال ـف ـك ــرة .وذكـ ــر ل ـهــا ح ــرف  Dق ــوال
 ،delayأي تأجيل
أثناء املكاملة ،ومعناه ّ
الـلـقــاء .وأبـلــغ املحققني أنهما متفقان
ل ــدى اسـتـعـمــال ه ــذه ال ـع ـبــارة عـلــى أن
وقف االتصال ملدة  ٣٠يومًا ،مشيرًا
يتم ّ
إلــى أنـهــا خالفت الـبــروتــوكــول حينما
اتصلت به األحــد لتبلغه أنها ستقوم
بحجز إقامة في فندق البستان لتنزل
في الثاني من شهر كانون األول بمعية
شخص سيقوم بمساعدته وتدريبه
وتطوير مهاراته األمنية.
ونـفــت مـصــادر أمنية مــا جــرى تــداولــه
أمـ ـ ـ ــس عـ ـ ــن كـ ـ ـ ــون عـ ـيـ ـت ــان ــي أقـ ـ ـ ـ ـ ّـر ب ــأن
االستخبارات اإلسرائيلية كانت ُت ّ
عد
الغـتـيــال املـشـنــوق وم ــراد ،وأن ــه شــارك
ّ
في اإلعــداد لعمليتي ّاالغتيال .وأكدت
ل ــ«األخ ـب ــار» أن «امل ـشــغ ـلــة» طـلـبــت من
ع ـي ـت ــان ــي جـ ـم ــع مـ ـعـ ـل ــوم ــات ع ـن ـه ـمــا،
ّ
التقرب منهما ،ال أكثر.
ومحاولة
ً
أول مــن أم ــس الـخـمـيــس ،وب ـنــاء على
إشارة ّ
مفوض الحكومة لدى املحكمة
العسكرية القاضي بيتر جرمانوس،
وبــأمــر مــن املــديــر ال ـعــام ُ ألم ــن الــدولــة
ال ـل ــواء طــونــي صـلـيـبــا ،أل ـقــي القبض
على عيتاني واقتيد إلــى أحــد مراكز
الـتـحـقـيــق ف ــي أم ــن ال ــدول ــة .وبحسب
الرواية األمنية ،فإن املوقوف «نفى في
بــدايــة استجوابه كــل مــا ُينسب إليه.
ولكن ،لدى مواجهته باألدلة التقنية،
ك ـب ـي ــان ــات ح ـس ــاب ــه ع ـل ــى فــاي ـس ـبــوك
وبريده اإللكتروني ،اعترف بهدوء».

المشهد السياسي

مصير الحكومة على طاولة المشاورات
لـ ــم ت ـت ـض ــح ب ـع ــد م ـع ــال ــم امل ــرح ـل ــة
ال ـت ــي س ـي ـق ـبــل ع ـل ـي ـهــا ل ـب ـن ــان ،فــي
ظــل إع ــان رئـيــس الـحـكــومــة سعد
الـ ـ ـح ـ ــري ـ ــري الـ ـ ـت ـ ـ ّ
ـري ـ ــث ف ـ ــي ت ـق ــدي ــم
اس ـت ـق ــال ـت ــه ،إذ ت ـس ـي ـطــر حـ ــال مــن
ال ـتــرقــب ع ـلــى ال ـســاحــة الــداخ ـل ـيــة،
ل ـنــاح ـيــة م ـعــرفــة ك ـيــف سـتـتـعــامــل
ال ـق ــوى الـسـيــاسـيــة م ــع ال ـت ـطــورات
ال ـجــديــدة .غـيــر أن امل ـســار ال ـهــادئ
ـذي اخـ ـت ــار ال ـح ــري ــري اع ـت ـمــاده
ال ـ ـ ّ
يـ ـب ــش ــر ب ـ ــانـ ـ ـف ـ ــراج مـ ـحـ ـتـ ـم ــل .ه ــذا
التريث منح لبنان املزيد من الوقت
لـلـخــروج مــن األزم ــة الـتــي أقحمته

فيها اململكة العربية السعودية،
مـنــذ ثــاثــة أســابـيــع .فــرئـيــس تيار
امل ـس ـت ـق ـبــل أكـ ــد قـ ـ ــراره االس ـت ـم ــرار
ف ـ ــي الـ ـعـ ـم ــل ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــي ،وح ـف ــظ
االسـتـقــرار األمـنــي والسياسي في
ال ـبــاد ،وفـتــح الـطــريــق أم ــام حــوار
ً
جـ ــدي ،وص ـ ــوال ال ــى ب ـحــث مصير
الـ ـحـ ـك ــوم ــة .رئ ـ ـيـ ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة
ل ــن يــدعــو ال ــى ط ــاول ــة ال ـح ــوار ،بل
سيبدأ م ـشــاورات مطلع األسـبــوع
مــع مختلف املـكــونــات السياسية،
وسـ ـتـ ـك ــون بـ ــدايـ ــة مـ ــع ح ــرك ــة أم ــل
«ل ـل ـب ـحــث ف ــي مـ ـخ ــارج ل ـتــداع ـيــات

االستقالة ،تبقي لبنان فــي دائــرة
األمان ،خصوصًا في ظل توقعات
مــن غـضـبــة سـعــوديــة جــديــدة غير
متوقعة ،بعد أن فشلت في تحقيق
أهـ ـ ـ ـ ــداف إجـ ـ ـب ـ ــار ال ـ ـحـ ــريـ ــري ع ـلــى
االستقالة».
ولـفـتــت م ـصــادر سـيــاسـيــة واسـعــة
االط ـ ــاع إل ــى أن امل ـ ـشـ ــاورات الـتــي
سـيـجــريـهــا ع ــون ب ــدءًا مــن اإلثـنــن
«ربما ستؤدي إلى إيجاد مخارج
ت ـت ـيــح ل ـل ـح ــري ــري االسـ ـتـ ـم ــرار فــي
رئـ ــاسـ ــة الـ ـحـ ـك ــوم ــة .وإذا لـ ــم يـتــم
االت ـ ـف ـ ــاق عـ ـل ــى ص ـي ـغ ــة ل ـ ـ «الـ ـن ــأي

بــال ـن ـفــس» ،تــرضــي الـجـمـيــع ،فمن
غـيــر املستبعد إس ـقــاط الـحـكــومــة،
وإعــادة تكليف الحريري من دون
أن يؤلف حكومة» .وتلفت املصادر
إلـ ــى أن هـ ــذا ال ـس ـي ـن ــاري ــو ال ي ــزال
ّ
ويتضمن تقريب موعد
مطروحًا،
ّ
االن ـت ـخــابــات الـنـيــابـيــة .وأكـ ــدت أن
كــل امل ـفــاوضــات تـتــم «تـحــت سقف
اسـ ـتـ ـم ــرار الـ ـح ــري ــري ف ــي ال ـح ـيــاة
الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة مـ ـلـ ـت ــزم ــا الـ ـتـ ـس ــوي ــة
الرئاسية» .وخالفًا لكل املعطيات
ال ـت ــي تـ ــدل ع ـلــى ه ـج ـمــة س ـعــوديــة
جديدة ضد لبنان ،جزمت املصادر

بخفض السقف الخليجي في وجه
ـي
ل ـب ـنــان ،رب ـط ــا بــاملــوقــف األم ـيــركـ ّ
واألوروبــي واملصري الرافض لهز
االستقرار.
ّ
ً
وك ــان ال ـحــريــري قــد تـلــقــى اتـصــاال
أمــس مــن مستشار األم ــن القومي
األمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرك ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـن ـ ـ ــرال ه ـ ــرب ـ ــرت
م ـك ـمــاس ـتــر ،الـ ــذي أك ــد ل ــه «تـمـســك
بـ ــاده بــاس ـت ـقــرار ل ـب ـنــان ودعـمـهــا
للدولة ومؤسساتها الشرعية».
وفــي السياق أعــاد الحريري أمس
رس ــم ال ـس ـقــف ال ــداخ ـل ــي لـلـمــرحـلــة
حني قال إن «الدول العربية لديها
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مدير أمن الدولة:
نتابع الملف
منذ  4اشهر
ل ــم ي ـك ــد ُي ـع ـل ــن ع ــن ت ــوق ـي ــف املـمـثــل
املـ ـس ــرح ــي زيـ ـ ــاد ع ـي ـت ــان ــي بـشـبـهــة
الـ ـتـ ـع ــام ــل مـ ــع ال ـ ـعـ ــدو اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي
حـتــى ان ـب ــرى ع ــدد م ــن الـسـيــاسـيــن
واإلعـ ـ ـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــن والـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاشـ ـ ـ ـط ـ ـ ــن
الفايسبوكيني لـلــدفــاع عــن املــوقــوف
ّ
وشن هجوم على جهاز أمن الدولة.
وم ـ ــن خ ـل ـفــه ص ــوب ــوا ال ـس ـه ــام على
ِ
األج ـهــزة األمـنـيــة والـقـضــائـيــة مـعــا لـ
«تتفيه» عمل هذه األجهزة .لم يفسح
ه ـ ـ ــؤالء امل ـ ـجـ ــال النـ ـتـ ـه ــاء ال ـت ـح ـق ـيــق
وسـ ـ ــارعـ ـ ــوا إلـ ـ ــى إص ـ ـ ـ ــدار األحـ ـك ــام
لتثبيت تـبــرئـتــه ،فــي مـقــابــل آخــريــن
عـمــدوا مباشرة إلــى إدان ــة املــوقــوف،
رغ ـ ــم أن ال ـ ــرواي ـ ــة االمـ ـنـ ـي ــة ال تـ ــزال
تعتريها بعض الثغر التي ال يمكن
ســدهــا إال باستكمال التحقيق مع
عيتاني .وهــذا التحقيق ال يــزال في
بدايته ،ويحتاج إلى مزيد من الوقت
لتنجلي الصورة .من هاجم الجهاز
األمني ودافع عن املوقوف ال يملك أي
دليل ،فيما الطرف اآلخر كان يستند
إلـ ــى ال ـب ـي ــان ال ـ ـصـ ــادر ع ــن امل ــدي ــري ــة
ّ
ّالعامة ألمــن الــدولــة الــذي أكــد الخبر.
إل ّأن األجــدر كان ّ
التريث وتشجيع
امل ــدي ــري ــة ال ـع ــام ــة المـ ــن ال ــدول ــة على
املضي في عملها ،بإشراف القضاء.
وفي اتصال مع «األخبار» ،قال املدير
العام ألمن الدولة اللواء طوني صليبا:
«ب ــدأن ــا ب ـم ـتــاب ـعــة امل ـل ــف م ـنــذ أرب ـعــة
أشـهــر مــع ف ــرع املـعـلــومــات فــي قــوى
األم ــن الــداخ ـلــي ،ك ــان ه ـنــاك تنافس
ّ
إيجابي وتمكنا من اإلمساك بطرف
ال ـخ ـيــط الـ ــذي أوص ـل ـنــا إل ــى املشتبه
فيه ولم نقم بتوقيفه إال بعد موافقة
وإش ـ ــارة ال ـق ـضــاء املـتـمـثــل بمفوض
الـحـكــومــة ل ــدى املـحـكـمــة العسكرية
الـقــاضــي بيتر جــرمــانــوس» .وأبــدى
ص ـل ـي ـبــا اس ـت ـغ ــراب ــه م ــن ّ
«رد فـعــل
بعض اإلعالميني والسياسيني الذين
هاجموا املديرية دفاعًا عن املشتبه
فـيــه ال ــذي ك ــان قــد اع ـتــرف بعالقته
بالعدو اإلسرائيلي» .وسأل صليبا:
«هــل يتوقع أحــد فــي الدنيا أن يأتي
ع ـم ـيــل ل ـي ـقــول أنـ ــا ع ـم ـيــل أو يـخــرج
عــان ـيــة ل ـ ُـي ــداف ــع ع ــن اس ــرائ ـي ــل؟ من
الطبيعي أن يكون مختبئًا ومدعيًا
ّ
ع ـك ــس م ــا ه ــو ع ـل ـي ــه» ،ك ــاش ـف ــا أن ــه
بـصــدد عـقــد مــؤتـمــر صحفي نهار
ال ـثــاثــاء لـلـحــديــث عــن الـقـضـيــة بعد
ختم امللف.

الـ ـح ــق فـ ــي أن ت ـح ــاف ــظ ع ـل ــى أم ـن ـه ــا،
ون ـح ــن لــدي ـنــا ال ـح ــق ف ــي أن نـحــافــظ
على استقرارنا وأمننا أيضًا» .وجاء
كالم الحريري خالل استقباله مفتي
ال ـج ـم ـه ــوري ــة ال ـش ـي ــخ ع ـب ــد ال ـل ـط ـيــف
دريــان على رأس وفد كبير من مفتي
امل ـنــاطــق وامل ـحــاف ـظــات ،فـلـفــت إل ــى أن
«خـ ـي ــار ال ـت ـ ّ
ـري ــث ي ـت ـيــح ف ــي م ـك ــان مــا
فــرصــة لـجـمـيــع األف ــرق ــاء السياسيني
ّ
ّ
للتأكد مــن أن الـنــأي بالنفس عــن كل
مــا يحصل مــن حــولـنــا هــو السياسة
األس ــاسـ ـي ــة الـ ـت ــي ت ـح ـمــي ل ـب ـن ــان مــن
ّ
أي م ـشــاكــل ف ــي امل ـن ـط ـق ــة» .وف ــي أول
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أن تكون قويًا
كل مفاجأة سلبية للعدو هي مفاجأة إيجابية لنا .هذه قاعدة
تحكم منطق املواجهة مع عواهر الجزيرة ،أولئك الذين ال
يقيمون وزنًا لكرامة ،حتى أقرب األقربني ،من واصلي الرحم
ونسب الدم وحرمة أهل البيت وخالطي الخبز بعرق األيام.
في محنة سعد الحريري األخيرة ،صدم مجنون السعودية
بأمور كثيرة ،ليس أولها صمود الحريري نفسه في سجنه
املتنقل برًا وجوًا ،ورفضه األخذ بكل ما يطلب منه ،من إشعال
فتنة في لبنان الى تنازل قهري ألخيه املهاجر ،وجعل من صمد
معه من أهل بيته في لبنان يقوون على مواجهة الضغوط
ويتحملون غدر أهل الدار ،وينجحون في حفظ توازنهم ،وترك
العقل يسيطر على مشاعر القلق والغضب .وربما سيأتي يوم
تروى فيه حكاية «ليالي الرياض الحزينة» بكل فصولها .لكن
ً
صمود الحريري كان مدخال رئيسيًا لكل من أفشل محاولة
انقالب آل سعود في لبنان.
لكن الصدمة األكبر في أن لبنان قدم نموذجًا جديدًا عن

متى اجتمع عنده الحق والمنطق صار ،كما يسميه
جبال ال تثنيه عواصف
السيد نصراهللً ،
املفاجآت ،أوالها وأقواها وأكثرها وضوحًا وتأثيرًا ،كانت،
بالنسبة إلى مجانني الجزيرة ،ما قام به رجل اسمه ميشال
عون الذي كان في عداد املغضوب عليهم عند حكام الجزيرة،
ثم صار عدوًا مطلوبًا رأسه في كل لحظة .وإذا كان هؤالء لن
يتوقفوا عن مطاردة سعد الحريري حتى إطاحته ،أو العمل
لبناء رجل على هيئة بهاء أو غيره  ،فإنهم سيسعون بكل ما
أوتوا إلطاحة رئيس الجمهورية ،ليس بتهمة أنه لم يقدم الوالء
لهم يومًا ،وليس بتهمة أنه يقف الى جانب املقاومة ،وليس
بتهمة أنه رفض االنجرار خلفهم في خريف ّ
سموه ربيعًا
عربيًا ،بل ألنه سحب من قلب حنجرتهم لقمة الحريري التي
كانوا يلتهمونها.
عون قبل ربع قرن ،وعون قبل عشر سنوات ،وعون قبل أقل
من سنة ،وعون قبل أشهر قليلة ،هو نفسه الرجل الذي تسيطر
عليه قيمه .أخطاء السياسة والتقدير ال عالقة لها بصالبة
الرجل .ومتى اجتمع عنده الحق واملنطق صار ،كما يسميه
ً
جبال ال تثنيه عواصف وال ّ
يهزه تهويل.
السيد حسن نصرالله،
والذي ال يعرف عون منذ ّ
تصديه للمسؤولية العامة ،ال يعرف
حجم تطور الرجل ،علمًا ومعرفة وخبرة وحكمة .وهو الذي
يجيد التمييز بني الخصومة السياسية وما يسميه الشأن
الوطني .لم يكن وقوف عون ضد االتفاق األميركي – السعودي
– السوري في تسعينيات القرن املاضي وقوفًا عاديًا .وملا عاد
الى بيروتّ ،
تعرف الناس على ثبات موقعه عند جمهوره الذي
ّثبته الزعيم األكثر شرعية عند املسيحيني .وعندما شاهد
آخر الجنود السوريني يغادر لبنان ،لم يحتج الى من يدله على
أن بناء الدول ال يمنع املصالحات والتسويات من دون ذل .وملا

ذك ـ ــر ل ـل ـم ـم ـل ـكــة ال ـع ــرب ـي ــة ال ـس ـع ــودي ــة
مـنــذ ع ــودت ــه ،أك ــد «أن ـن ــا نــريــد أفـضــل
العالقات مع اململكة ،وخصوصًا أنكم
ّ
تعلمون ما ّ
وتقدمه للبنان».
قدمته
ه ـ ـ ــذا الـ ـ ـ ـه ـ ـ ــدوء فـ ـ ــي إط ـ ـ ـ ــاق امل ـ ــواق ـ ــف
انـ ـسـ ـح ــب عـ ـل ــى تـ ـص ــريـ ـح ــات دائ ـ ـ ــرة
الرئيس الحريري الضيقة ،حيث أكد
ال ــوزي ــر ال ـســابــق غ ـطــاس خـ ــوري ،في
حديث تلفزيوني أمس ،أن «خطابات
األمــن العام لحزب الله السيد حسن
نـ ـص ــرالـ ـل ــه كـ ــانـ ــت ت ـت ـم ـت ــع ب ــالـ ـه ــدوء
ً
وتفتح مجاال للتفاهم ،وهذا إيجابي،
والعبرة في التنفيذ».

وفيما أشــار إلــى أن «الـحــريــري عاش
تجربة صعبة ،مرة وقاسية» ،أكد أن
«لــه الـحــق فــي أن يـقــوم بـمــراجـعــة من
حــولــه وبتغييرات قــد تشمل قريبني
وب ـ ـع ـ ـيـ ــديـ ــن ع ـ ـ ـنـ ـ ــه» .وأش ـ ـ ـ ـ ــاد خـ ـ ــوري
بمواقف وزير الداخلية نهاد املشنوق
الــذي «كــان من أول املتصدين لغياب
ال ـح ــري ــري ،ووق ــف مـعـنــا بـكــل مـحـبــة،
وأكد دعمه في مساره».
وقد كان الفتًا أمس تعليق ولي العهد
الـسـعــودي محمد بــن سـلـمــان ،للمرة
األول ــى ،على استقالة الـحــريــري منذ
بداية األزمــة .ففي حــوار مع صحيفة

وقف الى جانب املقاومة في عام  ،2006لم تكن إال شهور قليلة
قد مرت على تفاهمه مع حزب الله .لكنه لم يقف على خاطر
قريب أو بعيد ،صديق أو عدو ،وظل يقاتل الى جانب املقاومة
حتى حققت انتصارًا كان من القليلني الذين رأوه محققًا في
االيام االولى للحرب .وعندما قرر الترشح لرئاسة الجمهورية،
لم يكن يتنازل وهو يفتح االبواب واألذرع لتسويات مع ممثلي
بقية اللبنانيني الذين يريد أن يكون رئيسهم .لم تكن مشكلته
مع تيار آل الحريري أكبر من مشكلته مع «القوات اللبنانية»
وشلة  14آذار .ولكنه ،كان مستعدًا دومًا لتحقيق التسوية
املمكنة .وهو ما حصل عند انتخابه رئيسًا للجمهورية .فال
هو تنازل عن نظرته الى الواقع العربي ،ولم يتراجع عن اقتناعه
ً
باملقاومة ودور سالحها ،وال هو صار رقمًا مهمال ،كما
كثيرون ال أثر لهم أثناء مغادرتهم قصر بعبدا وبعدها.
لذلك ،لم يكن ممكنًا مليشال عون أن يقبل بما حصل مع سعد
الحريري .ولوال خشية عائلة الحريري على سالمته من أي
تصعيد ،لكان ميشال عون قال الكالم الحقيقي من اللحظة
االولى ،وهو الذي أتيح له االطالع على كل تفصيل ممكن
حول حقيقة ما يحصل في الرياض .ومع ذلك ،حرص عون
على وضع برنامج زمني لتصعيد موقفه ،ولم يكن يخاف
الذهاب الى األمم املتحدة شاكيًا السعودية التي تخطف رئيس
الحكومة.
خالل أسبوعني متواصلني ،لم يترك عون عنوانًا في لبنان أو
خارجه إال قصده بحثًا عن آلية تجبر السعودية على إطالق
الحريري .وبينما كان بعض حلفاء الحريري أو الغادرين به
ّ
ينظرون إلبقائه قيد االحتجاز ،والسير في مشروع الفتنة
ّ
السعودية ،كان عون ،بنبل قل نظيره ،يضع جانبًا كل تباين أو
خالف مع الرجل أو اآلخرين .وكان يزيح من على مكتبه كل
امللفات على أنواعها .وكان ينام ويستيقظ على عنوان واحد،
وعلى مهمة واحدةّ :
فك أسر الحريري مدخل إلزامي لحماية
لبنان!
هي من املرات النادرة التي يرى فيها اللبنانيون رئيسًا بهذا
الحجم .حتى أعتى خصومه ،والحاقدين عليه ،اضطروا الى
الصمت وكتم غيظهم ،بينما كان أهل الفتنة يعملون على
ّ
محقون في ما ّ
تثبتوا منه ،وهو أن
إطالق حملة ضد عون ،وهم
ً
غطاء لكل لبنان.
عون صار
أن تكون قويًا اليوم ،بما يكفي لحفظ كرامتك وحريتك ،وبما
يكفي لحفظ مكانتك وحقك في الدفاع عن نفسك ،من دون أن
تكون عرضة البتزاز أو إذالل ،فهذا يعني أن تكون منتميًا الى
عهد ميشال عون.
في العهد العباسي ،ضاق الحاكم أبو جعفر املنصور ذرعًا
بعدم مواالته من قبل سادس األئمة عند الشيعة جعفر الصادق
فأرسل له ِ « :ل َم ال تغشانا (تأتينا) كسائر الناس؟» ،فأجابه:
«ليس لنا من الدنيا ما نخافك عليه وال عندك من أمر اآلخرة ما
نرجوك له».

«نيويورك تايمز» األميركية ،قال إنه
ّ
«ي ـفــضــل ع ــدم مـنــاقـشــة» أزم ــة رئـيــس
الـ ـحـ ـك ــوم ــة الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة ،م ـض ـي ـف ــا أن
«القضية تتمحور حول أن الحريري
لــن يستمر فــي توفير غطاء سياسي
لـلـحـكــومــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة ،ال ـت ــي تخضع
ب ـش ـكــل رئ ـي ـســي ل ـس ـي ـطــرة حـ ــزب الـلــه
وطهران».
وفـ ـ ــي مـ ـ ـ ـ ــوازاة ذلـ ـ ـ ــك ،شّـ ـ ـ ـ ّـدد ال ــرئ ـي ــس
ع ــون ع ـلــى «أن ـن ــا ت ـم ـكــنــا م ــن ت ـجــاوز
األزم ــة ،واستطعنا إعــادة األمــور الى
طبيعتها فــي ف ـتــرة ق ـص ـيــرة ،نتيجة
الــوحــدة الــوطـنـيــة» ،داع ـيــا إل ــى «عــدم

ُ
ال ـخــوف ،فـمــا مــن أزم ــات إال وستحل
وفق مصلحة لبنان ،ولن يؤثر علينا
أح ـ ــد فـ ــي كـ ــل مـ ــا ي ـت ـع ـلـ ّـق ب ـس ـيــادت ـنــا
واس ـت ـق ــال ـن ــا ط ــامل ــا ن ـغ ــل ــب مـصـلـحــة
ل ـب ـنــان ع ـلـ ّـى م ــا ع ــداه ــا» .وكـ ــان الفـتــا
أن ع ــون ك ــل ــف وزيـ ــر ال ــدف ــاع يـعـقــوب
الصراف باملشاركة في مؤتمر وزراء
دف ـ ــاع ال ـت ـح ــالــف اإلس ــام ــي مل ـحــاربــة
اإلره ـ ـ ــاب ف ــي الـ ــريـ ــاض ،ش ــاكـ ـرًا املـلــك
سلمان بن عبد العزيز على الدعوة،
ق ـ ـبـ ــل أن يـ ـ ـع ـ ــود عـ ـ ـ ــون وي ـ ـط ـ ـلـ ــب مــن
الـ ـص ــراف إل ـغ ــاء م ـشــارك ـتــه ،م ــن دون
معرفة األسباب.
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الخطوات األولى إليمانويل ماكرون في الشرق األوسط
آالن غريش*
«إعـ ــادة فــرنـســا ال ــى امل ـيــدان مــن دون
ان ـح ـي ــازات أيــديــولــوج ـيــة ف ــي صلب
عقيدة رئيس الجمهورية» بالنسبة
إل ــى الـسـيــاســة الــدول ـيــة ،حـســب جــان
دومـيـنـيــك مــرشـيــه ،مـحــرر ال ــرأي في
صـحـيـفــة  .L›Opinionك ــان الــرئـيــس
إيمانويل مــاكــرون قــد استقبل ّ
للتو
دونــالــد تــرامــب بمناسبة احتفاالت
 14تـمــوز ،ومــن ثــم فالديمير بوتني
ف ــي ق ـصــر ف ــرس ــاي .م ــن امل ـب ـكــر ج ـدًا
تعريف املحاور األساسية للسياسة
ال ـخــارج ـيــة ال ـفــرن ـس ـيــة ،وخـصــوصــا
بعدما أوصــل االنـتـصــار االنتخابي
املفاجئ ملاكرون ،في هذا املجال كما
ً
في مجاالت أخــرى ،جيال جديدًا من
الكوادر الى مواقع القرار ،باستثناء
جان إيف لودريان الذي أصبح وزيرًا
للخارجية بعدما كان وزيـرًا للدفاع
فــي عـهــد فــرنـســوا هــوالنــد .مــن جهة
أخـ ـ ـ ــرى ،ي ـع ـط ــي م ـ ــاك ـ ــرون األولـ ــويـ ــة
لــإصــاحــات االقـتـصــاديــة الداخلية
ال ـت ــي سـت ـسـمــح ب ــإع ـط ــاء امل ــزي ــد مــن

الـ ــوزن لـفــرنـســا وبــالـسـعــي بفعالية
أك ـب ــر إلص ـ ــاح االت ـ ـحـ ــاد األوروبـ ـ ـ ــي،
وهـ ــي أي ـض ــا م ــن أولـ ــويـ ــات م ــاك ــرون
األوروبي املتحمس.
املـ ـ ــوقـ ـ ــف األك ـ ـ ـثـ ـ ــر أه ـ ـم ـ ـيـ ــة امل ـت ـع ـل ــق
بالسياسة فــي الـشــرق األوس ــط ّ
عبر
عـنــه مــاكــرون فــي مقابلة مــع يومية
 Le Figaroفــي  23حــزيــران املــاضــي:
«ستنتهي معي أنا مقاربة املحافظني
ال ـج ــدد امل ـس ـت ــوردة ال ــى فــرنـســا منذ
ع ـش ــر سـ ـ ـن ـ ــوات .ال ــديـ ـم ــوق ــراطـ ـي ــة ال
تـ ـصـ ـن ــع م ـ ــن ال ـ ـ ـخـ ـ ــارج بـ ـمـ ـع ــزل عــن
الشعوب .فرنسا لم تشارك في حرب
الـعــراق ( )2003وكــانــت محقة .وهي
أخ ـطــأت بـخــوض ال ـحــرب فــي ليبيا.
ما هي نتيجة هــذه التدخالت؟ دول
فــاش ـلــة ازده ـ ـ ــرت ف ـي ـهــا امل ـج ـمــوعــات
اإلرهــاب ـيــة» .وأض ــاف انــه ال يــريــد أن
يــرى تـكــرار هــذا الــوضــع فــي ســوريــا.
«التغيير الحقيقي الذي أدخلته على
هذا امللف هو أنني لم أعلن أن تنحية
ب ـش ــار األس ـ ــد ه ــي شـ ــرط م ـس ـبــق .لم
يقدم لي أحد خليفته الشرعي» .رأى
الـبـعــض أن ه ــذا املــوقــف «دي ـغــولــي ـ

م ـي ـت ــران ــي» ،وهـ ــو مـصـطـلــح ابـتـكــره
الوزير األسبق هوبير فيدرين ،على
النقيض من تيار املحافظني الجدد.
عامالن ليسا غريبني عن هذا التحول
وعن الرغبة في التواصل مع الجميع
هما أيضًا الـتــورط املستمر لفرنسا
في مالي ومنطقة الساحل ،واملركزية
التي باتت تحتلها مكافحة ٍاالرهاب.
االجـتـمــاع الــذي عقد فــي بــاريــس في
تـمــوز املــاضــي بــن اإلخ ــوة ـ ـ األع ــداء

لم يسبق لرئيس
فرنسي أن ساوى بين
معاداة الصهيونية
ومعاداة السامية

الـلـيـبـيــن ،رئ ـيــس حـكــومــة طــرابـلــس
ف ــاي ــز ال ـ ـسـ ــراج والـ ــرجـ ــل الـ ـق ــوي فــي
ال ـشــرق الليبي خليفة حـفـتــر ،أظهر
ً
م ـث ــاال عـلــى ه ــذه امل ـقــاربــة ال ـجــديــدة.
ولكن ،وعلى الرغم من إصــدار بيان
م ـش ـت ــرك ب ــن الـ ـط ــرف ــن ،ف ـ ــإن غ ـيــاب
الـ ـنـ ـت ــائ ــج عـ ـل ــى األرض تـ ــدفـ ــع إل ــى
الـتـســاؤل عــن ال ــوزن الفعلي لفرنسا
على الساحة الدولية.
املـقــاربــة البراغماتية نفسها تسود
بالنسبة إلى ملفات الشرق األوسط
األخـ ــرى م ــع بـعــض ال ـت ـمــايــزات .كــان
إيمانويل ماكرون واضحًا في دعمه
ل ــاتـ ـف ــاق ح ـ ــول ال ـ ـنـ ــووي اإليـ ــرانـ ــي،
بينما كانت اإلدارة األميركية تعلن
ع ــن ن ـي ـت ـهــا ب ــإل ـغ ــائ ــه؛ وج ـه ــر أي ـضــا
ّ
بنيته زي ــارة ط ـهــران ،وهــي ستكون
الــزيــارة األول ــى لرئيس فرنسي منذ
انتصار الثورة عام  .1979لقيت هذه
ً
ال ـت ـصــري ـحــات اس ـت ـق ـب ــاال س ـي ـئــا في
ال ــري ــاض ال ـتــى ت ــرى فــي إيـ ــران عــدوًا
رئيسيًا .وقد زاد من برودة العالقات
بــن فرنسا واململكة مــوقــف باريس
الــداعــي إلــى رفــع الـحـصــار املـفــروض

من السعودية وحلفائها على قطر.
َ
وت ـعــزز ه ــذا املــوقــف بـعــدمــا اعتبرت
الـسـلـطــات الـفــرنـسـيــة أن املـعـلــومــات
التي قدمتها السعودية عن العالقات
بني قطر واإلره ــاب غير مقنعة ،قبل
أن ُيستقبل األمير تميم في باريس
في  15تشرين األول املــاضــي .أخذت
باريس بعض املسافة في عالقاتها
م ــع ال ــري ــاض ب ـعــدمــا ك ــان ــت حميمة
جـ ـ ـ ـدًا ف ـ ــي عـ ـه ــد الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ف ــرنـ ـس ــوا
هوالند .لكنها ال تزال حريصة على
الحفاظ عليها ،العـتـبــارات بعضها
اق ـت ـصــادي ،وه ــي مـسـتـمــرة فــي دعــم
الحرب الدائرة في اليمن.
ي ـن ـب ـغ ــي فـ ـه ــم تـ ــدخـ ــل مـ ـ ــاكـ ـ ــرون فــي
األزمـ ــة الـلـبـنــانـيــة واإلق ــال ــة القسرية
ل ـس ـعــد الـ ـح ــري ــري فـ ــي ه ـ ــذا اإلطـ ـ ــار.
ه ــدف الــدبـلــومــاسـيــة الـفــرنـسـيــة كــان
م ــزدوج ــا :إن ـقــاذ سـعــد الـحــريــري من
دون إدانــة الــريــاض ،وإفـســاح املجال
لها إلنقاذ مــاء الــوجــهَ .و ِمـ َّـمــا أضاف
على هــذا األم ــر أهمية هــو أن لبنان
ال يـ ــزال يـتـمـتــع ب ـمــوقــع خ ــاص لــدى
ال ـس ـي ــاس ـي ــن ال ـف ــرن ـس ـي ــن ال ــذي ــن ال

في الواجهة

ّبري :في السيارة أعدنا تجديد الحكومة

صعود الرئيسين نبيه ّبري
وسعد الحريري في سيارة واحدة
مؤشر حل مشكلة .عندما صعدا في
سيارة واحدة ابصرت حكومة الحريري
النور في كانون االول الفائت .وهو
ما حصل في السيارة التي قادتهما
االربعاء الى قصر بعبدا ،فعاد عن
استقالته
نقوال ناصيف

فــي حـسـبــان رئ ـيــس مـجـلــس ال ـنــواب
نـبـيــه ب ـ ّـري انـتـهــت مـشـكـلــة اسـتـقــالــة
ال ــرئـ ـي ــس س ـع ــد ال ـ ـحـ ــريـ ــري ق ـب ــل ان
تصبح ازم ــة .اال ان ثمة مــا يقتضي
مـ ـع ــالـ ـجـ ـت ــه عـ ـل ــى ه ـ ــام ـ ــش ح ـك ــوم ــة
يـعـتـبــرهــا عــام ـلــة ،غـيــر مـشــوبــة بــأي
عيب دستوري.
مـنــذ ال ـيــوم األول لتلقيه نـبــأهــا من
الرياض ،وكان يهبط في مطار شرم
ال ـش ـي ــخ ،حـ ـ ـ ّـدد م ــوق ـف ــن م ـت ــازم ــن:
اول ـه ـم ــا اع ــان ـه ــا م ــن الـ ـخ ــارج على
ن ـحــو غ ـيــر م ــأل ــوف وغ ـي ــر م ـس ـبــوق،
ال ُيـ ـعـ ـت ــد بـ ـ ــه ،م ـ ــن شـ ــأنـ ــه اف ـ ـتـ ــراض
حـ ـص ــولـ ـه ــا ب ـ ـ ــاالرغ ـ ـ ــام ف ـ ــي ظ ـ ــروف
غ ــامـ ـض ــة وم ـل ـت ـب ـس ــة احـ ــاطـ ــت ب ـه ــا.
ثانيهما تكتسب استقالة الحكومة
دسـ ـت ــوريـ ـتـ ـه ــا مـ ــن االدالء بـ ـه ــا مــن
الداخل.
ي ــذه ــب رئ ـي ــس امل ـج ـلــس الـ ــى ال ـق ــول:
م ــا ب ــن ال ــري ــاض وب ــاري ــس ل ــم تكن
التجربة سهلة على رئيس الحكومة.
يـ ـ ـضـ ـ ـي ـ ــف :ل ـ ـ ــو كـ ـ ــانـ ـ ــت االس ـ ـت ـ ـقـ ــالـ ــة
دسـتــوريــة ملــا ك ــان فــي ام ـكــان رئيس
الجمهورية ان يـقــول انــه ال يقبلها.
انا ذهبت الى ابعد من ذلك .رفضتها
في االصل.
امتنع عن مناقشة استقالة اعتبرها
غـ ـي ــر قـ ــائ ـ ـمـ ــة ،بـ ــال ـ ـتـ ــزامـ ــن م ـ ــع ق ــول
رئـ ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة م ـي ـش ــال ع ــون
انـ ـ ــه لـ ــن يـ ـخ ــوض ف ـي ـه ــا ق ـب ــل عـ ــودة
ال ـح ــري ــري الـ ــى بـ ـي ــروت واالس ـت ـم ــاع
م ـن ــه ال ـ ــى اس ـب ــاب ـه ــا وم ــاب ـس ــات ـه ــا،
وم ــن ث ــم ال ـت ـقـ ّـدم بـهــا تـبـعــا لـلـقــواعــد

ّ
يتردد بري في
واالعــراف النافذة .لم
االفصاح عن موقفه للرئيس املصري
عبدالفتاح السيسي عندما استقبله
في شرم الشيخ في  5تشرين الثاني،
غداة االستقالة .في وقت الحق على
ع ــودت ــه ال ــى ب ـي ــروت ،ال ـي ــوم ال ـتــالــي،
طرح املخرج :عودة الحريري عنها.
ما سمعه منه زواره اكثر من اشارة
ال ــى ان ابـ ــواب املـعــالـجــة غـيــر مقفلة
تمامًا وفق معطيات منها:
 1ـ ـ ناهيك بتمسكه بالحريري على
رأس السلطة االجــرائ ـيــة ،ال حكومة
جــديــدة فــي حــال اصــر رئيسها على
التنحي في االشهر السبعة السابقة
لالنتخابات النيابية في ايار .2018
ً
مع انه طرح في شرم الشيخ احتماال
ع ــاب ـرًا ه ــو حـكــومــة ت ـك ـنــوقــراط متى
تشبث الـحــريــري باستقالته ،اال ان
املــوقــف ال ــذي تـمـ ّـســك بــه فــي بـيــروت
ان مـ ــن الـ ـصـ ـع ــوب ــة بـ ـمـ ـك ــان تــأل ـيــف
حكومة جديدة ال تكون على صورة
الـ ـحـ ـك ــوم ــة الـ ـحـ ــال ـ ـيـ ــة .ل ـي ـس ــت ه ــذه
ن ـمــوذجــا ل ــاق ـت ــداء ب ــه ي ـقــول رئـيــس
املـ ـجـ ـل ــس ،ب ـي ــد انـ ـه ــا ت ـم ـث ــل ت ــوازن ــا
مــائـمــا لــافــرقــاء بــاسـتـثـنــاء الفريق
ال ــذي لــم يـشــأ االنـضـمــام الـيـهــا .ومــا
دام االمــر كذلك ،تستمر هــذه عاملة،
او مكلفة تصريف االعمال اذا وقعت
االستقالة تبعًا لالصول الواجبة.
 2ـ ـ رغــم ايـمــانــه بــاعــراف الـتـقـ ّـدم بها
مــن رئـيــس الـجـمـهــوريــة ،اال ان بـ ّـري
ي ـق ــول ان االس ـت ـقــالــة تـصـبــح نــافــذة
عندما يعلنها رئيس الحكومة ،لكن
مــن داخ ــل االراضـ ــي اللبنانية .عنى
ذل ــك ان ال وج ــود لـلـتـ ّـريــث :استقالة
او ال استقالة .وهو مغزى تأكيده ان
الحكومة قائمة ،وفــي وســع مجلس
الوزراء االجتماع في اي وقت عندما
يدعوه رئيسه واستئناف دوره ،في
يجري العمل عليها
مــوازاة معالجة
َ َ
بعيدًا مــن االض ــواء .فـ َـصــل بذلك بني
اسـتـقــالــة غـيــر مــوجــودة وب ــن اع ــادة
ترتيب البيت الحكومي وفق مبادىء
وقواعد جديدة.
 3ـ كشف رئيس املجلس انه اتفق في
وقــت سابق مع رئيسي الجمهورية
والـحـكــومــة عـلــى اج ــراء االنـتـخــابــات
ال ـن ـي ــاب ـي ــة ف ـ ــي مـ ــوعـ ــدهـ ــا ،ايـ ـ ــا تـكــن
العقبات .مــع اص ــراره على انـهــاء ما

يسميه «الوضع املتموج» في اسرع
وقت ،اال ان املشكلة القائمة لن تفضي
الـ ـ ــى اعـ ـ ـط ـ ــاب اج ـ ـ ـ ــراء االسـ ـتـ ـحـ ـق ــاق.
سرعان ما انعش ّ
بري اقتراحًا اثاره
ّ
قبل االزمــة الحكومية عندما تحدث
عــن اج ــراء انتخابات نيابية مبكرة:
اذا تعثرت املعالجة وطالت اكثر مما
ّ
يتحدث بتحفظ عن
يقتضي .مع ذلك
مــداوالتــه مــع الـحــريــري فــي السيارة
التي اقلتهما الى قصر بعبدا ،نهار
االستقالل :في السيارة اعدنا تجديد
الحكومة.
اش ـ ـ ــارة ك ـه ــذه ك ــاف ـي ــة ك ــي تـ ــدل عـلــى
مــا رم ــى الـيــه رئـيــس املـجـلــس :ال اثــر
لالستقالة بعد اآلن.
 4ـ ـ تلقف بامتعاض قــرار الجامعة
ال ـ ـع ـ ــرب ـ ـي ـ ــة فـ ـ ـ ــي اج ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــاع وزراء
ال ـخــارج ـيــة ف ــي  19تـشــريــن الـثــانــي،
ون ـع ـتــه ح ــزب ال ـلــه اره ــاب ـي ــا ،ووج ــد
فيها سببًا اضافيًا لتصعيد التوتر
فــي لـبـنــان ،فــي م ــوازاة اسـتـقــالــة من
ال ــري ــاض ُحـ ّـمـلــت املــوقــف نـفـســه .في
وقـ ــت الحـ ــق ت ـل ـقــى ب ـ ـ ّـري م ـكــاملــة مــن
رئـيــس االت ـحــاد الـبــرملــانــي الـعــربــي ـ
ويرئسه في الدورة الحالية املغرب ـ
يخطره بفكرة عقد اجتماع لالتحاد
على غــرار اجتماع وزراء الخارجية
الـعــرب يــديــن الـتــدخــات الخارجية،
اال انــه ينحو فــي وجهة مــا خلصت
الـيــه الجامعة العربية .اكتفى بـ ّـري
ب ــرف ــض الـ ـفـ ـك ــرة وال ـ ــدع ـ ــوة فـ ــي آن،
ً
مــع طــرحــه س ــؤاال عـلــى مـحـ ّـدثــه :في
االت ـ ـحـ ــاد ن ـح ــن ن ـم ـث ــل الـ ـشـ ـع ــوب أم
الحكومات؟
 5ـ مذ جزم بأنه ال يعترف بحصول

رئيس المجلس:
َمن ال يقاتل في
سوريا اليوم؟ أال تقاتل
السعودية هناك؟

ّبري :متفق مع عون والحريري على إجراء االنتخابات النيابية
في موعدها ايًا تكن العقبات (هيثم الموسوي)

استقالة ،طرح للفور مخرجًا لالزمة
الحكومية .قال ان في وسعه ورئيس
الجمهورية انجازه ويقضي بتوفير
الـضـمــانــات والتطمينات للحريري
بازاء اعتماد سياسة النأي بالنفس
داخ ــل الـحـكــومــة .فــي اعـتـقــاد رئيس
املـجـلــس ال ـع ــودة ال ــى ال ـق ـيــاس ال ــذي
اع ـت ـمــدتــه ح ـكــومــة ال ــرئ ـي ــس نـجـيــب
م ـي ـقــاتــي ب ــن ع ــام ــي  2011و،2013
عندما فصلت سياسة النأي بالنفس
داخــل مجلس الــوزراء عنها خارجه.
حينذاك طبقتها حكومة ميقاتي من

الداخل من دون ان تفضي الى خروج
حـ ــزب ال ـل ــه م ــن ال ـح ــرب ف ــي س ــوري ــا.
لــم يـكــن رئيسها مــرتــاحــا ال ــى ال ــدور
العسكري للحزب ،ولم يسع الحكومة
في املقابل منع تيار املستقبل ـ الذي
لــم يـشــارك فيها ـ ـ مــن قـيــادة حمالت
اعالمية عنيفة ضد النظام السوري،
ناهيك برعايته مجموعات مسلحة
كـ ــان ث ـمــة م ــن ي ـسـ ّـهــل ان ـت ـقــال ـهــا الــى
الداخل السوري للقتال هناك.
الـ ـ ـ ــواقـ ـ ـ ــع ان ـ ـ ـ ــه الـ ـتـ ـفـ ـسـ ـي ــر الـ ــوحـ ـيـ ــد
الحصري ،املتاح ،لولوج هذا املفهوم
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سياسة

بين الـ«ريتز» وبيروت :التاجر والمقاتل
عامر محسن
يستطيعون عدم املباالة بمستقبله.
وحققت بــاريــس نجاحًا ال ريــب فيه
مــع مــراعــاة مصالح جميع األط ــراف
وأولها مصالح لبنان.
أخـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـرًا ،ال نـ ـسـ ـتـ ـطـ ـي ــع اسـ ـتـ ـكـ ـم ــال
م ــراج ـع ــة ال ـس ـي ــاس ــة ال ـفــرن ـس ـيــة فــي
املـ ـنـ ـطـ ـق ــة مـ ـ ــن دون الـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــرق إلـ ــى
الـ ـقـ ـضـ ـي ــة الـ ـفـ ـلـ ـسـ ـطـ ـيـ ـنـ ـي ــة .ت ـع ــدي ــل
ال ـس ـي ــاس ــة ال ـخ ــارج ـي ــة أخـ ــذ مـنـحــى
سلبيًا تـجــاهـهــا .فـمــع تــأكـيــده على
اسـ ـتـ ـم ــرار ت ــأي ـي ــده ل ـح ــل ال ــدول ـت ــن،
دع ـ ــا الـ ــرئ ـ ـيـ ــس مـ ـ ــاكـ ـ ــرون ب ـن ـيــامــن
نتنياهو الــى باريس إلحياء ذكرى
إحدى أكبر عمليات اعتقال اليهود
ال ـفــرن ـس ـيــن وت ـس ـل ـي ـم ـهــم ل ـل ـنــازيــن
خ ــال ال ـح ــرب ال ـعــامل ـيــة ال ـثــان ـيــة (la
 )rafle du vel d›Hivوأوضـ ـ ــح فــي
خطابه أن «معاداة الصهيونية هي
الشكل املستجد مل ـعــاداة السامية».
ق ـيــل ك ــام م ـشــابــه م ــن ق ـبــل مــانــويــل
فــالــس عـنــدمــا ك ــان رئـيـســا ل ـل ــوزراء،
ول ـكــن لــم يـسـبــق أن ص ــدر مـثـلــه عن
رئيس للجمهورية.
*مدير موقع «شرق »XXI

وتـ ـع ــوي ــم ح ـك ــوم ــة الـ ـح ــري ــري عـلــى
مياهه.
ما يضيفه بري في املشكلة الراهنة
ان فــي االم ـكــان ال ـعــودة الــى سياسة
ن ــأي بــالـنـفــس تـطـ ّـبــق عـلــى الجميع
بال استثناء ،بدءًا من وقف الحمالت
االعــام ـيــة ال ـتــي ي ـقــودهــا ح ــزب الله
وتـ ـ ـي ـ ــار امل ـس ـت ـق ـب ــل ك ـ ــل ف ـ ــي اتـ ـج ــاه
خصمه.
يسأل رئيس املجلسَ :من ال يقاتل في
ســوريــا الـيــوم؟ أال تقاتل السعودية
هناك؟

ّ
في ّأي ٍام كهذه ،ال ّبد أن بعض املحتجزين في «ريتز كارلتون» يفكرون في
ّ
ّ
سلوكيات أهل املدن ّ
تاريخيًا.
وتجارها في بالدنا
الحكمة التي تختزنها
ّ
مــن يـنـظــر الـيـهــم مــن ال ـخ ــارج ،وم ــن ثـقــافــة ريـفــيــة تـعـلــي مــن ش ــأن الـكــرم
ّ
املادية :الكثير من
واستعراض الثروة ،قد يعتبرهم بخالء أو مغرقني في
العائالت في املدن التجارية في بالدنا ّ
تربي أوالدها على عدم إظهار الثروة
ّ
ّ
أو التباهي بها ،وااليحاء دومًا بأنك على حد الكفاف ،وال يجب أن يعرف
أحد مقدار ثروتك الحقيقي باستثناء مدير املصرف ،وال تأخذ مخاطر
ّ ً
في التجارة واالستثمار ،مفضال الربح املضمون الثابت على الخوض في
الجديد؛ وأن يكون استهالكك وانفاقك الظاهر ال يعكسان قدرتك املالية،
ّ
بل يجب أن تعتاد على الشكوى باستمرار ّ
ٌ
خارج ّ
للتو
واإلدعاء الدائم بأنك
ّ
ّ
تأت من فراغ ،بل هي عملية «تأقلم» ،طورتها
من خسارة .هذه العادات لم ِ
ّ
اجتماعية عاشت قرونًا وهي تحاول أن تحمي ثروتها (من دون أن
فئة
ّ
تمتلك وسائل الحماية أو السالح أو الثقافة الحربية الالزمة حتى تدافع
ألجيال وهو يخاف على نفسه وماله
عن نفسها) .هذه ثقافة تاجر تناسل
مــن الـغــزاة وال ـحــرب ،ومــن الـ ٍلـصــوص ،ومــن ٍ الـبــدو ،ومــن ّ
السلطان وجابي
الضرائب ،ومــن الفقراء ،ومــن الجميع؛ فخرج هــذا النموذج ،وهــو األصلح
لعاملهمّ .أما من يصاب ًبالثراء وهو من خارج هذه الفئة ،فيستعرض ماله
ً
على الفور ،ويبني زعامة ووجاهة وحاشية ،ويقيم منزال يلفت األنظار،
ّ
فإن ثروته غالبًا ال ّ
تعمر حتى الجيل الثاني.
ّ
ّ
الهدف هنا هو أن نقول أن الكثير من نزالء «ريتز كارلتون» يتمن ّون اليوم
ّ
لو أنهم عاشوا وفــق هــذه القواعد ،وراكـمــوا ثرواتهم بصمت ،وقللوا من
أخذ ّ
الصور وهم محاطني بسبائك الذهب ،ولم يدخلوا القنوات الغربية الى
ّ
الخاصة .وبالفعل،
قصورهم لتصوير تحقيقات عن يخوتهم وطائراتهم
ّ
فـ ّ
ـإن ً التسريبات التي تخرج مــن املـكــان تقول ّإن املعتقلني األكـثــر تحديًا
ّ
وثقة هم اولئك الذين أخذوا احتياطاتهم منذ سنوات ،ووزعــوا أرصدتهم
على شركات وهمية وحسابات سرية في جزر الكايمان وقبرص؛ وهم
ّ
ّ
يتصرفون بما معناه ّأن ابن سلمان ،طاملا أنه ّ سلبهم سلطتهم ،وسلبهم
حاالت كهذه ،قد ال
كرامتهم ،فهو لن يسلبهم مالهم ـ ـ آخر ما تبقى .في
ٍ
تنفع أساليب التحقيق «البسيطة» ،وهو ما قد ّ
يفسر األخبار في «دايلي
مــايــل» البريطانية عــن تـعــذيــب املعتقلني وضــربـهــم ،وتعليق األم ــراء من
أرجلهم رأســا على عقب لحملهم على عقد «تـســويــة»؛ أو فــي «نيويورك
ً
مستشفى مجاور) أن أكثر من
طبيب يعمل في
تايمز» التي تزعم (وفق
ٍ
ً
« 17نزيال» قد احتاجوا الى الرعاية الطبية بسبب الضرب والتعذيب.
ّ
هذه األفعال ،في الحقيقة ،سوف تضعف من قضية الحكومة السعودية
ـاك وأرصـ ـ ــد ٍة ف ــي ال ـخــارج
ف ــي املـسـتـقـبــل إن ح ــاول ــت ال ـت ـحـ ّـصــل ع ـلــى أمـ ـ ٍ
يملكها ه ــؤالء ،فـقــواعــد حـقــوق االن ـســان ونــزاهــة الـقـضــاء أســاسـيــة حني
ّ
(وقضية
ـام أجنبي
ـام ص ــدرت فــي نـ ّظـ ٍ
تنظر محاكم بـلـ ٍـد فــي تنفيذ أحـكـ ٍ
ّ
كل «معتقلي الريتز» ،من هذه الزاوية ،أصبحت «ملطخة») .على الهامش:
ٌ
طريف في تقرير «نيويورك تايمز» عن املعتقلني مساحة التبرير الذي
ّ
للرياض
ل
ممث
تعطيه الصحيفة األميركية للحكومة السعودية؛ إذ يقوم
ّ
بتقديم وجـهــة نظر حكومته على طــول املـقــال ،وتـقـ ّـدم الصحيفة ـ ـ بكل
ّ
جدية ـ ـ نظريته عن ّأن االعتقال الفجائي خارج القانون هكذا ،والتفاوض
قدر من األموال ،قد يكون أصلح وأكثر
«غير الرسمي» الستخالص أكبر ٍ
«عملية» من توجيه اتهامات رسمية والسير في املحاكم (أي أن الصحيفة
األمـيــركـيــة تـقـ ّـدم لـقــرائـهــا ،بــا نـقــديــة ،مــرافـعــة عــن فـكــرة االعـتـقــال خــارج
الـقــانــون ،وتحصيل األم ــوال على طريقة آل كــابــون ،بــالـضــرب والتهديد.
قارنوا ذلك بالتغطية التي تنالها أي عملية «تطهير» في الصني أو غيرها،
حيث يحكم املراسل سلفًا ّ
بأن شعار مكافحة الفساد هو بالطبع كاذب،
وأن ما يجري غير قانوني ،وأن الرئيس يتخلص من أعدائه ،الخ).
األمير الصغير
ّ
ّ
يختص في شؤون آسيا (وال يود ذكر اسمه
في تحليل ألكاديمي سعودي
ّ
هنا) ،فإنه ال مجال للمقارنة ـ ـ التي تحاول العديد من الوسائل اإلعالمية
أن تعقدها ـ ـ بــن «الحملة ضــد الـفـســاد» الـتــي يقودها الحكم السعودي
ّ
ّ
الصني ّ
النظام في ّ
ضد نخبه منذ ما يقارب
حاليًا وبني الحملة التي يشنها
ٌ
لتطهير تجريه قيادة من
الخمس سنوات .في بيجينغ ،انت لديك نموذج
ٍ
داخــل املؤسسة الحزبية :تعزل أفــرادًا ومسؤولني من مواقعهم ،تستبدل
ّ
أشخاصًا كونوا من حولهم «مراكز قوى» ،تضبط الباقني ،تمنع سلوكيات
ّ
ّ
ّ
ّ
وتشجع سلوكيات أخــرى ،الــخ .أمــا في الحالة السعودية ،بحسب
معينة
ّ
الباحث الــذي يـعــرف النظامني جـ ّـيـدًا ،فــإن مــا يـجــري ليس «إصــاحــا» أو
«تطهيرًا» للنخبة املوجودة بهدف الخروج بـ «حزب شيوعي» أو «مؤسسة
ملكية» أكثر فعالية وانضباطًا وتعاونًا ،بل ّإن ابن سلمان يقوم بعملية
إعـ ــادة تـشـكـيـ ٍـل لـكــامــل بـنـيــة الـحـكــم فــي ال ـس ـعــوديــة ،وت ـقــريــر مــن يشكل
يدخل فيها (أو تحويل عملية «الحكم
جــزءًا من النخبة الحاكمة ومــن ال
ّ
ـرع أو أمير «امــارتــه الخاصة»
ـ
ف
لكل
حيث
بالتشارك» بــن أف ــراد العائلة،
ٍ
نظام ملكي مركزي) .بمعنى آخر ،املقارنة ال تكون بعدد
ضمن الدولة ،الى ٍ
ّ
االعتقاالت أو مناصب من يجري «تطهيرهم» ،بل هي تشبه لو أن جيبينغ
قــام بــالـغــاء الـحــزب الشيوعي ولـجــانــه واستبدلها بـفــريـ ٍـق لــه وغـ ّـيــر كامل
الطريقة التي ُتحكم بها ّ
ني.
الص
ّ
في حالة حاكم مثل ّ
محمد بن سلمان ،يحاول أن يخط ـ ـ وحده ـ ـ طريقًا
ٍ
للمملكة ،فـ ّ
ـإن عوامل العمر والخبرة والتدريب ّ ال يمكن تجاهلها
جديدًا
نموذجًا ناجحًا
ط
نخط
أن
سنوات
منذ
ورفاقي
أنا
نحاول
ثانوية.
وليست
ّ
ملزرعة بسيطة ـ ـ مزرعة ـ ـ وبيننا ذوو خبرة واختصاص ،وكلما اقتربنا
ٍ

ّ
من التنفيذ العملي ،نكتشف أمــورًا غفلنا عنها وهي كفيلة بإفشال كل
شــيء ،أو مخاطر لم نحتسب لها ،أو افراطًا في التفاؤل في الحسابات،
ّ
ّ
ّ
فكيف حني تسلم شابًا في أوائــل الثالثينيات بلدًا ،لينفذ فيه ّأول خطة
تلمع فــي رأس ــه؟ واألم ـيــر هنا ال يملك حــولــه مــؤسـســات تقليدية تصنع
ّ
وتمحص السياسات وترفد بالدراسات واملشورة ،بل فريقًا عائليًا
القرار
وشـخـصـيــا ،ومـسـتـشــاريــن أجــانــب مــن «مــاكـيـنــزي» و«بــوس ـطــن غ ــروب»
(يصدف أني أعرف بعضهم ،ولهذا ال أشعر بالثقة).
ّ
تتعلق بقدرات األمير أو توزعّ
ّ
ولكن املسألة تذهب أبعد من ذلك ،وهي ال
ّ
السلطة في السعودية أو غير ذلــك .من األخطاء التي يرتكبها من يحلل
س ـيــاســات «االصـ ـ ــاح» ف ــي املـمـلـكــة أن ــه يـفـتــرض ّأن اب ــن سـلـمــان يـخـتــار
احتماالت مفتوحة وهو يقدر ـ ـ نظريًا ـ ـ على أخذ
ويصمم خططه من بني
ٍ
البلد في ّأي طريق يختاره .هــذا رأي من ال يحتسب لسياسات الهيمنة
ّ
ُ
ّ
بتشجيع
الغربية تغطي
وكيف تدار الدول الصغرى .الحظوا أن الصحافة
ٍ
أكـثــر م ـبــادرات ّ
محمد بــن سـلـمــان ،بغض النظر عــن واقـعـ ّـيـتـهــا ،فالنظرة
شريك مفيدٌ
ٌ
نظام «صديق» ،وهو
العامة اليها هي أنها قد تسمح بإصالح ٍ
ّ
للشركات واملصالح الغربية ،فهي تريد له أن يستمر ويزدهر وينفق أكثر.
أكثر هذه الخطط ،بطبيعتها ،هي من النوع الذي تستفيد منه هذه املصالح
ٌ
ّ
تخصيص ملؤسسات عـ ّـامــة يعني أرباحًا
ويشجع عليها البنك الــدولــي:
ورسومًا ضخمة تذهب للمصارف والقانونيني الذين يديرون االستكتاب،
فتح السوق السعودي الستثمارات خارجية ،أمــوال سعودية تذهب الى
شــركــات غربية كـبــرى ،تخفيض الــدعــم للفقراء واملــواطـنــن واالبـقــاء على
شراء السالح .من في الغرب سيمانع مثل هذه «االصالحات» (مهما كانت
نتيجتها أو نجاعتها)؟
ّ
غير ّأن هناك احتماالت كثيرة ال يمكن إلبن سلمان« ،بنيويًا» ،أن يفكر
ً
مثال ،أن ّ
فيها .ال يمكننا أن ّ
يحد من االستيراد
نتخيل عاملًا يقرر فيه األمير،
ون ــزف ع ــائ ــدات الـنـفــط عـلــى االس ـت ـهــاك ،والـتـقـلـيــل مــن ش ــراء الـسـيــارات
ً
األجنبية مثال ورفــع الضرائب عليها (وقيمتها تـقــارب العشرين مليار
دوالر سنويًا)؛ أو إجبار الشركات الكبرى التي تريد أن تبيع في اململكة
ّ
على بـنــاء مصانع لها فــي البلد ،أقــلــه حتى تــدفــع ضــرائــب على أرباحها
ٌ
وتستثمر في الداخل (وهو ما تقدر على فعله دول سوقها أصغر بكثير
من سوق اململكة) ،أو تقليص امليزانية العسكرية الهائلة وتجميد صفقات
ّ
ٌ
السالح ـ ـ وهــو كفيل ،وحــده ،بحل أكثر مشكلة املــوازنــة السعودية .هذه
االحتماالت التي «ال يتم طرقها» ألنها ال تناسب سردية «الحليف املفيد»،
أو ألنها ستثير غضب واشنطن لو ّ
طبقت ،أو ألنها ببساطة خارج اإلطار
املعرفي الــذي يــرى املستشارون الغربيون من خالله العالم ،هي الحدود
الحقيقية لسياسات ّ
محمد بن سلمان ،بغض النظر عن كفاءته وذكائه،
وهي التي ستقرر مسار النظام السعودي ومصيره.
السعودية في لبنان
ّ ٌ
موعد النهياره ،فالتاريخ
نظام أو بتحديد
ٍ
من العبث أن يتنبأ أحد بـ «سقوط» ٍ
ال يعمل بهذه الطريقة .ولكن هناك مفاصل أساسية تواجه أي منظومة،
ّ
مــن املـمـكــن تــوقـعـهــا والـحـكــم بــأن تغييرًا مــا سـيـحــدث (وإن كــان تحديد
ّ
ً
النتائج مستحيال) .حني توقع املخططون األميركيون في السبعينيات،
ً
مثال ،أن نظام الشاه لن يكون قــادرًا على االستمرار في مساره القائم،
اسالمية ،بل ّ
ّ
ألن األرقام
وبثور ٍة
فهذا ليس ألنهم «تنبأوا» بسقوط الشاه ّ ً
ّ
ّ
بطريقة
حدثت عن أزمــة بنيوية قــادمــة :أنــت تملك قفة من املــال ،وتــوزعــه
ٍ
ّ
ّ
معينة ،هــذا «االقتصاد السياسي» ال يعود ممكنًا حني تتغير الظروف،
ّ
عليك ّاما أن تزيد من مواردك أو أن ّ
خيار
تغير أولوياتك في االنفاق ،وكل
ٍ
ّ
ّ
ابعادها .قد يستمر النظام السعودي
ستنتج عنه ردود فعل ال يمكن توقع
ً
ّ
ّ
ألف سنة ويتأقلم ،ولكنه يواجه حاليًا أزمة من هذا النوع تفرض التغيير،
ّ
التحول الخطير ـ ـ األمير ّ
محمد بن سلمان.األمير،
وهو يملك ـ ـ لقيادة هذا
ّ
ّ
هنا ،لم يعد وجهًا جديدًا ،بل أصبح لديه سجل وملفات من املمكن تقييمه
بناء عليها :سوريا ،العراق ،اليمن ،قطر ،االقتصاد السعودي و ـ ـ أخيرًا ـ ـ
ّ
ّ
لبنان (واملشترك بني هذه امللفات جميعها ليس النجاح).
ونحن نراقب معسكر الرياض وهو يتخبط وينزف من سلطته وشرعيته
ّ
في لبنان ،والرياض ّ
تفجر «تيار املستقبل» ـ ـ هي تعاقب رجالها وتذلهم
ّ
وهم يحاربون بعضهم بعضا ـ ـ هناك أمران ال يجب أن ننساهما .األول
هو ّأن األحداث ال تزال في بدايتها ،والرياض ما زال في يدها الكثير من
األدوات ،وهــي تطمح ،بــأي وسيلة ،ألن نصبح جميعًا البحرين واألردن
(الـبـلــدان الــوحـيــدان فــي االقليم الـلــذان يـنــاالن رضــى السياسة السعودية
ّ
حاليًا) .املوضوع الثاني هو أنك حني تجد خيارات السعودية تضعف في
يتخيلها أعداؤهم لهمّ ،
ّ
ّ
فإن
بطرق لم
لبنان وخارجه ،ورجالها يتم إذاللهم ّ ٍ
كل ذلك لم يحدث بسبب «قلة ذكاء» محمد بن سلمان أو «سوء االدارة»
السعودية (ال امللك فهد وال عبد الله كانا نسخة عربية من كالوسفيتز،
ومــع ذلــك هيمنا على الـنـظــام الـعــربــي لـعـقــود) .نحن وشعوبنا مــن يهزم
ّ
محمد بــن سلمان ويـتـحـ ّـدى عــاملــه؛ مــن يـحــارب بالوكالة قــد تعب وأرهــق
ً
ّ
واستنفد أدواته فيما من يقاتل بلحمه مباشرة لم يتعب ،ويستمر الى اآلن
وكــأن املعركة ال تــزال في بدايتها .انــت حني تــرى عـ ّ
ّ
متخبطًا،
ـدوك تائهًا،
ً
ـا ،فــإن ّ
ردة الفعل ال يجب أن تكون محض الشماتة والسخرية؛ بل
ذلـيـ
ّ
يفترض بــك أن تـتــذكــر أن مـعــارك خيضت ،ومناضلني قــاتـلــوا ،وشـهــداء
ّ
ارتقوا ،ودماء سالت حتى تراقب هذا املشهد الحاصل اليوم ـ ـ فاحتسب
الفضل ألهله.
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سياسة
تقرير

القوات:

ينجرون وراء حزب اهلل
ون
مستقبلي
ّ
ّ

ال يوجد أنجح من سمير جعجع
في القيام برهانات سياسية خاطئة،
وفي تخريب عالقاته مع «الحلفاء».
فبعد االنحدار الحاد في العالقة مع
الحر ،فتحت القوات
التيار الوطني ّ
اللبنانية جبهة جديدة ،يتمترس في
الجهة المقابلة منها تيار المستقبل.
أمور كثيرة باتت تجمع بين التيار األزرق
ٌ
أهمها العداء السياسي
والعونيين،
ّ
لقيادة معراب
ليا القزي

الـ ــرئ ـ ـيـ ــس مـ ـيـ ـش ــال ع ـ ـ ــون ك ـ ـ ــان أول
م ـ ــن «غـ ـ ـس ـ ــل» يـ ــديـ ــه م ـ ــن ال ـح ـك ــوم ــة

ال ـث ــان ـي ــة ل ــرئ ـي ــس م ـج ـل ــس الـ ـ ـ ــوزراء
ّ
س ـع ــد ال ـ ـحـ ــريـ ــري ،ع ـل ــى اعـ ـتـ ـب ــار أن
أول ـ ــى ح ـك ــوم ــات ال ـع ـهــد ت ـك ــون بعد
االنـتـخــابــات النيابيةُ ّ .حـكــي الكثير
ّ
عـ ــن أن م ـق ـصــد ع ـ ــون أن ـ ــه ي ــري ــد أن
تـ ـب ــدأ ال ـ ـنـ ــاس ب ــامل ـح ــاس ـب ــة ب ـع ــد أن
ي ـ ـكـ ــون ال ـت ـغ ـي ـي ــر ق ـ ــد شـ ـم ــل م ـع ـظــم
ّ
مــؤسـســات الــدولــة .ولـكــن شــتــان بني
الـطــريـقــة ال ـتــي تـعــامــل بـهــا الــرئـيــس
مــع حكومة «اب ـنــه» سعد الـحــريــري،
وب ـ ــن ع ـم ــل ال ـ ـقـ ــوات ال ـل ـب ـنــان ـيــة مــن
أجــل فــرط االئ ـتــاف الحكومي الــذي
كــان «ماشي حــالــو»ُ .مـجـ ّـرد التلويح
بتقديم وزراء «الـقــوات» استقالتهم،
والـتـمــاهــي مــع السياسة السعودية
ّ
فــي ضــرب االسـتـقــرار املـحــلــي ،يعني
ّ
أن شـ ـظ ــاي ــا ق ـ ــذائ ـ ــف مـ ـ ـع ـ ــراب ع ـلــى
ّ
الـســراي الحكومي سترتد وتصيب
«عهد
قصر بعبدا،
ّ
وبالتالي ضــرب ّ
عــون» الــذي تتغنى «ال ـقــوات» بأنها
هي التي ّ
جرت الحريري إلى خياره

مثلنا!
المردة :ميشال عون ُي ّ
التصريح الرسمي لتيار املردة حول أسر السعودية لرئيس الحكومة سعد الحريري ،وإجباره على
تقديم استقالته ،انحصر بثالث تغريدات لرئيس «املردة» النائب سليمان فرنجية ،الذي شارك في
ّ
«العربية» ،كتب
اللقاءات االستشارية في قصر بعبدا .األولى بعد ساعات من إطاللة الحريري على
فيها فرنجية ّان «استقالة الحريري ال نعرف سببها وهذا قراره ،ولكننا لن نرضى برئيس حكومة
ّ
ّ
يتحدى ّ
املكون السني وال يحظى برضى وطني» .بدا فرنجية كمن يقفز إلى املرحلة الثانية ،أي
ّ
قبول االستقالة والذهاب إلى استشارات جديدة ،حتى قبل أن تتضح أسباب االستقالة ،وما إذا
كان الرجل قيد اإلقامة الجبرية أو ال .في  10تشرين الثانيّ ،
غرد فرنجية مرتني؛ في األولى تأكيد
ّأن «كرامة وطننا من كرامة رؤسائناِّ ،
فلنبد مصلحة الوطن على حساب الحاقدين .مع عودة سعد
ّ
الحريري»ُ ،لي ّ
ّ
شدد في الثانية على أنه «ال نريد العودة إلى املاضي ،فاملاضي سيئ للجميع ،ولكن
ٌ
في املاضي والحاضر واملستقبل لن ّ
ّ
تسجل لـ«املردة» جهود «استثنائية»
نتغير» .خالف ذلك ،لم
ّ
في العمل لحلحلة أزمة الحريري .التصريحات شبه غائبة ،حتى تلك التي تنتقد مملكة الوصاية،
التي ّ
تعدت على السيادة اللبنانية .توضح املصادر في «املردة» ّأن التغريدة األولى «أتت في سياق
ُ
ُ
ّأن الكل لم يكن يدرك حيثيات االستقالة ،وما إذا كان الحريري محتجزًا .الجميع بدأ الحديث عن
حكومة جديدة ،بمن فيهم قيادة التيار الوطني الحر .ولكن مع تقدم الساعات ،أصبحت هناك
معطيات جديدة وتأكدنا ّأن الحريري في اإلقامة الجبرية» .تسأل املصادر «ما الذي كان يفترض
السعودية؟ نعم كان هناك وضع ملتبس ،ولكن حتى (رئيس مجلس النواب)
بنا أن نقوله؟ ندين
ً
نبيه بري ،لم يدنهم مباشرة» .ويرى تيار املردة ّأن موقفه هو من موقف فريق  8آذار« ،ومؤيدون
ملواقف الرئيس عون ،وكنا على تنسيق تام مع حزب الله .في مكان ما ،اعتبرنا ّأن املزايدة قد ّ
تضر
ٍ
بالحريري ،لذلك اعتبرنا ّأن موقف الدولة الرسمي ،ممثلة بعون ،هو موقفنا».
(األخبار)
بأن القوات كانت تستهدف التسوية والعهد (هيثم الموسوي)
اقتناع عوني ّ

ُ
ّ
السياسي ،قبل أن تفاجأ بأن حجمها
ال يسمح لـهــا ب ــأن تـكــون «شــريـكــة»،
فتبدأ «االنقالب».
داخ ــل الـتـيــار الــوطـنــي ال ـحــر اقـتـنــاع
ّ
راســخ بــأن الـقــوات اللبنانية «كانت
تستهدف التسوية والعهد .هذا أكيد.
أداء الحزب خالل أزمة الحريري ،قبل
احـتـجــازه فــي السعودية ومــا بعده،
كان ُملفتًا بطريقة سلبية» .هل هذا
ً
ّ
يعني أن العالقة ،املتوترة أصال ،بني
ّ
«التيار» و«القوات» تأزمت أكثر بعد
تــاريــخ  4تشرين الـثــانــي؟ «األح ــداث
ّ
بأن العالقة غير ّ
أكـ ّـدت املؤكد
جيدة،
وقـ ـي ــادة م ـع ــراب م ــن خ ــال الـطــريـقــة
ُ
ّ
تصرفت بها أخيرًا ،لم تساعد
التي
ف ــي ت ـح ـســن األمـ ـ ــور ب ـي ـن ـنــا» ،تـقــول
مصادر رفيعة املستوى في «التيار».
ب ــدأت املـقــارنــة الـجــديــة ،ال ّ
سيما من
قبل ُم ّ
قربني من الوزير جبران باسيل،
بــن رئـيــس الـقــوات اللبنانية سمير
ج ـع ـجــع «ال ـ ـ ــذي شـ ـ ّـب وي ـش ـي ــب عـلــى
عــدم احـتــرام املــؤسـســات الدستورية
والشرعية ،والحريري الذي أبدى ،مع
فريقه االستشاري اللصيق ،حرصًا
كبيرًا على االستقرار» .ال تأتي هذه
امل ـقــارنــة مــن فـ ــراغ .فـهــي تـتــرافــق مع
وج ـ ـ ــود ائ ـ ـتـ ــاف ط ـب ـي ـع ــي ،فــرض ـتــه
ال ـت ـطــورات السياسية األخ ـي ــرة ،بني
عون والحريري وحزب الله ورئيس
مجلس ال ـنــواب نبيه ب ــري والـنــائــب
وليد جنبالط ،ال شيء يمنع تطوره
إلى تحالف انتخابي.
ّ
صـحـيــح أن اح ـت ـجــاز ال ـح ــري ــري في
الـسـعــوديــة ت ــرك نــدوبــا إضــافـيــة في
ال ـع ــاق ــة ب ــن ال ـت ـي ــار ال ــوط ـن ــي الـحــر
وال ـقــوات اللبنانية .وقــد دخـلــت «أو
ّ
تي في» على خط «التشكيك» في دور
«القوات» في ما حصل وعالقتها مع
السعودية ،عبر السؤال خالل تقرير
ّ
ُبـ ــث ف ــي ن ـش ــرة  23ال ـش ـهــر ال ـج ــاري:
«مل ـ ـ ــاذا ح ـ ــاز ج ـع ـجــع ش ـ ــرف تـلـقـيـبــه
بحارس الدولة من الوزير السعودي
ثـ ــامـ ــر الـ ـسـ ـبـ ـه ــان ف ـ ــي خـ ـض ــم أزم ـ ــة
الحريري؟ هل ُ
سيخبر رئيس حزب
القوات يومًا ّ
عما حصل مع السبهان
يوم زاره األخير في معراب في  24آب
 ،2017أي قبل شهرين على مــا قيل
إنــه استقالة رئـيــس الـحـكــومــة؟» .إال
ّ
أن ال ـس ــؤال عــن الـعــاقــة بــن مـعــراب
و«الـ ــراب ـ ـيـ ــة» يـ ـق ــود إل ـ ــى جـ ـ ــواب عــن
سـ ــوء ال ـع ــاق ــة ب ــن تـ ـي ــار املـسـتـقـبــل

تقرير

الطلب على الدوالر ينحسر ونقص السيولة بالليرة مستمر
محمد وهبة
ب ـ ــدأ ال ـط ـل ــب ع ـل ــى الـ ـ ـ ــدوالر يـنـ ّحـســر
فــي الـســوق املــالـيــة رغــم أن مــؤشــرات
ال ـس ـي ــول ــة ب ــال ـل ـي ــرة ال ـل ـب ـنــان ـيــة ل ــدى
املـ ـص ــارف ال تـعـكــس ه ــذا األم ـ ــر ،مع
بـقــاء فــائــدة االنتربنك عند مستوى
 %105واس ـت ـمــرار امل ـص ــارف بــإغــراء
الزبائن بفائدة مرتفعة على الودائع
بالليرة.
وت ـعــزو م ـصــادر مـصــرفـيــة اسـتـمــرار
ف ــائ ــدة االن ـتــرب ـنــك (ف ــائ ــدة اإلقـ ــراض
م ــن يـ ــوم ل ـي ــوم ب ــن امل ـ ـصـ ــارف) عند
مـسـتــوى  ،%105إل ــى الـنـقــص الـحــاد
في السيولة املصرفية بالليرة بسبب
اإلجـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـت ــي ات ـخ ــذه ــا مـصــرف
لبنان عند بدء األزمة ،مانعًا تحريك
الحسابات املجمدة والــدفــع الفوري
لـ ـش ــراء ال ـ ـ ـ ــدوالر وحـ ـس ــم الـ ـسـ ـن ــدات.

وق ــد ت ـبـ ّـن أن ه ــذا ال ـن ـقــص م ـصــدره
ب ـعــض املـ ـص ــارف ال ـك ـب ـيــرة ال ـت ــي لم
ت ـك ــن ل ــدي ـه ــا س ـي ــولــة ك ــاف ـي ــة لـتـلـبـيــة
طـلـبــات امل ــودع ــن بـتـحــويــل أمــوالـهــم
مــن الـلـيــرة إلــى الـ ــدوالر ،فلجأت إلى
مـخــالـفــة تــوج ـي ـهــات م ـصــرف لـبـنــان
بــال ـت ـســديــد الـ ـف ــوري ل ـط ـل ـبــات ش ــراء
الـ ــدوالرات ،ثــم غرقت فــي هــذا املسار
خــال األسبوعني املاضيني لتصبح
حساباتها لشراء الدوالرات مكشوفة
(سلبية) أمــام مصرف لبنان ،اي ما
يسمى مراكز قطع مكشوفة.
وتقول املصادر إن ّ
سد نقص السيولة
بــال ـل ـيــرة ،ب ـمــا ف ـيــه ت ـمــويــل انـكـشــاف
ّ
امل ـص ــارف فــي مــراكــز الـقـطــع ،يتطلب
وقتًا .إذ ليس في إمكان السوق هضم
دون أن يعمد
هذه املشكلة سريعًا من ّ
م ـص ــرف ل ـب ـن ــان إلـ ــى ضـ ــخ ال ـس ـيــولــة
ف ــي الـ ـس ــوق .ل ـكــن ه ــذا ال ـخ ـي ــار ليس

المسار في تداوالت
اليوروبوندز يعود إلى
شكله الطبيعي

مـطــروحــا مــن اســاســه ،إذ أن سياسة
م ـصــرف لـبـنــان الـنـقــديــة قــائـمــة على
تـجـفـيــف ال ـس ـيــولــة ف ــي ال ـس ــوق لــرفــع
ق ــدرت ــه ع ـلــى ض ـبــط ال ـك ـت ـلــة الـنـقــديــة
وت ـق ـن ــن ال ـت ـح ــوي ــل مـ ــن الـ ـلـ ـي ــرة إل ــى
الـ ـ ـ ــدوالر .وي ـ ــرى املـ ـص ــرف أن تــوفـيــر
ال ـس ـيــولــة بــال ـل ـيــرة س ـي ـم ـ ّـول ،حـتـمــا،

في ظل هــذه الـظــروف ،عمليات شراء
الدوالر.
ع ـل ــى أي حـ ـ ــال ،ف ـ ــإن امل ـ ـصـ ــارف ال ـتــي
أص ــاب ـه ــا ن ـق ــص ال ـس ـي ــول ــة ك ــان ــت قــد
ّ
وظـ ـف ــت ق ـس ـمــا ك ـب ـي ـرًا م ــن سـيــولـتـهــا
بالليرة فــي أدوات مالية متفرعة من
الهندسات املالية التي نفذها مصرف
ل ـب ـنــان ف ــي  2016و .2017وسـلــوكـهــا
املتهور دفع سالمة إلى القاء الالئمة
عليها فــي اللقاء الشهري األخـيــر مع
مجلس إدارة املصارف .غير أن سالمة
ن ـف ـســه عـ ــاد وأع ـف ــاه ــا جــزئ ـيــا عـنــدمــا
وعــد بمنحها إع ـفــاءات أو التخفيف
من الغرامات املفروضة عليها بسبب
تـ ـ ـج ـ ــاوز م ـ ــراك ـ ــز الـ ـقـ ـط ــع ال ـع ـم ــان ـي ــة
(مـسـتــوى الـسـيــولــة امل ـف ــروض عليها
وفق تعاميم مصرف لبنان).
أم ـ ــا ارت ـ ـفـ ــاع الـ ـف ــوائ ــد ع ـل ــى ال ــودائ ــع
ب ــالـ ـلـ ـي ــرة إلـ ـ ــى أك ـ ـثـ ــر مـ ــن  %10عـلــى

الـ ــودائـ ــع امل ـج ـ ّـم ــدة ل ـف ـتــرة ال ت ـقــل عن
ث ــاث ــة أش ـ ـهـ ــر ،ف ـه ــو ب ـ ــدأ مـ ــع ارتـ ـف ــاع
الطلب على الدوالر وعدم قدرة بعض
املـصــارف على تلبية طلبات الزبائن
الراغبني بتحويل ودائعهم من الليرة
إلـ ــى الـ ـ ـ ــدوالر .ع ـن ــده ــا ،ان ــدف ــع بعض
املصارف نحو رفع الفوائد على الليرة
إلغــراء الزبائن ومنعهم من التحويل
إلى الدوالر .وتردد يومها أن املصارف
قــامــت بـهــذا األم ــر بــإيـعــاز مــن سالمة،
لكنه إيعاز لم يصل إلى كل املصارف،
بل اقتصر على مصرفني اثنني عانيا
أزم ــة كـبـيــرة فــي ه ــروب ال ــودائ ــع .لكن
ال ـحــاكــم ل ــم يـلـبــث أن م ـنــح امل ـص ــارف
الغطاء الشامل لــرفــع اسـعــار الفائدة
على الليرة في اللقاء الشهري األخير
وأبلغها بضرورة إغراء الزبائن بعدم
التحويل من الليرة إلى الدوالر «مهما
تطلب األمر من رفع للفوائد».
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سياسة

الكتائب «يتريث» ...أيضًا!

تقرير

ّ
ّ
ّ
حزب الكتائب ،في حلته الجديدة،
واملكبات العشوائية ،ومناقصة امليكانيك ،ومرفأ بيروت ...يكون
في ملفات النفايات،
ّ
ّ
من أوائل حاملي الراية للدفاع عن «حقوق املواطن» .ولكن ،في ملف سيادي أساسي يتعلق بإجبار السعودية رئيس
حكومة لبنان سعد الحريري على تقديم استقالته من الــريــاض ،واحتجاز حريته ،تنتظر قيادة الصيفي  12يومًا
ّ
تصرفات اململكة الوهابية .يظهر حزب الكتائب كأنه يتحول إلى «منظمة غير
قبل إصدار موقف ،ال يأتي على ذكر
حكومية»ُ ،م ّ
تخصصة في الشؤون االجتماعية واالقتصادية ،متناسيًا أنه أحد أقدم األحــزاب السياسية في لبنان.
ّ
ّ
«التريث» في إصدار موقف كتائبي ،انسحب أيضًا على إعالن الحريري تريثه في تقديم استقالته ،يوم االربعاء .املكتب
السياسي في حزب الكتائب اجتمع عند الرابعة من بعد ظهر أمس «استثنائيًا» ،من أجل التشاور في آخر خطوات
رئيس الحكومة ،من دون أن يصدر ٌ
بيان عن املجتمعني« ،بانتظار اجتماع املكتب السياسي يــوم اإلثـنــن» ،بحسب
املصادر.
ّ
ال يزال «االلتباس» ُ
موقفنا ،ألنه يجب أن
حسم
أجل
من
واملعلومات
املعطيات
جمع
نحاول
نزال
«ال
الصيفي.
في
سيطر
ي
ٌ
يكون لنا قرار في ما يحصل» .فكالم الحريري من بيت الوسط ،ومن عني التينة أول من أمس« ،هو خلط لألوراق ،بعد أن
استقرار البلد واألمن».
نجح حزب الله و 8آذار في حرف األنظار عن الخالف الحقيقي وتحويله إلى معركة الحفاظ على
ً
ُ
تدافع املصادر الكتائبية عن حزبها بتأكيد أن الحزب «لم يتحول إلى منظمة غير حكومية» ،سائلة« :ما الــذي كان
ّ
باإلمكان قوله؟ من كان قادرًا على حسم االلتباس؟» .حني كان الحريري خارج البلد« ،فضلنا عدم التعليق قبل رجوعه.
كان النقاش يــدور حول شكل االستقالة ،ومــاذا يرتدي ،وكيف يظهر .اآلن عاد الحديث إلى إطــاره السياسي ،وبات
باإلمكان تقديم موقف».
خص ّ
في ما ّ
التريث في تقديم االستقالة ،يعتقد حزب الكتائب ّأن «التريث ،أو التهديد باالستقالة ،أو االستقالة ،خطوات
لها املفعول نفسه في حال لم تتم معالجة الخلل األساسي ،وهو النأي بالنفس ومعالجة سالح حزب الله في الداخل ،أي
ّ
الدفاع عن السيادة .هذه النقطة األخيرة ،ال يبدو أنه سيتم التطرق إليها في الحوار بني أطراف السلطة».
(األخبار)

خرق للدبلوماسية اللبنانية

قمة سوتشي« :العودة اآلمنة»
للنازحين قبل الحل السياسي

طلب باسيل من اردوغان والفروف عدم
ربط العودة بالحل النهائي (أرشيف)

و«القوات»؛ فاملشكلة األكبر ،بحسب
امل ـص ــادر ف ــي ال ـت ـيــار الــوط ـنــي الـحــر،
ت ـب ـقــى «فـ ــي ال ـع ــاق ــة ب ــن الـحـلـيـفــن
الـ ـس ــابـ ـق ــن (امل ـس ـت ـق ـب ــل وال ـ ـ ـقـ ـ ــوات).
ـول الـقــوات اهتمامًا كبيرًا
نحن لــم نـ ِ
ف ــي األس ـب ــوع ــن امل ّــاضـ ـي ــن» .وأمـ ــام
الكالم القاسي بحق جعجع وفريقه
السياسي ،مــن قبل الــدائــرة الضيقة
ـري ،أك ـ ــان هـمـســا
امل ـح ـي ـطــة ب ــال ـح ــري ـ َ
ّ
أم ف ــي ال ـع ـلــن ،ل ــم ي ـبــق م ــن ح ــل أم ــام
«ال ـقــوات» ســوى العمل على إصــاح
عالقتها بتيار املستقبل ،خاصة أن
ال أحد من قوى «الصف األول» ُيبدي
حماسة ّ
ملد اليد لجعجع.
م ـ ـصـ ــادر م ـ ـعـ ــراب ال ــرسـ ـمـ ـي ــة تـقـســم
الحديث إلى شقني؛ في القسم األول،
ه ـنــاك الـعــاقــة مــع الــرئــاســة األول ــى،
«حـيــث كـنــا فــي األي ــام الـ ــ 15األخـيــرة
نؤكد دائمًا على دور فخامة الرئيس
ّ
في معالجة األزم ــة» .إال أن تبريرات
«الـ ُـحــراس» جــاهــزة« :لــم نتحدث عن
االستقالة بعد ما قامت به السعودية،
بل قبل أشهر ،وقد ربطناها بوجود
ّ
ملفات فساد وحزب الله .كل ما قمنا
به كان احترامًا منا للعهد وحرصنا
ّ
ويصب في مصلحة التسوية
عليه،
الـ ـ ــرئـ ـ ــاس ـ ـ ـيـ ـ ــة» .وفـ ـ ـ ــي رأي الـ ـ ـق ـ ــوات
ّ
اللبنانية ،أن األيام «أثبتت صوابية
خياراتنا .وقد أعــاد الحريري تكرار
شروطه من قصر بعبدا ،التي كان ّقد
ّ
تحدث عنها من الرياض» ،علمًا بأنه

مصادر معراب:
قياديون في
«المستقبل» يهجمون
على القوات في
مجالس خاصة
تستغرب القوات
عدم صدور بيان
مستقبلي لنفي
«الشائعات» بحق
القوات

ُ
ّ
«أثبت علميًا» أن رئيس الحكومة في
ّ
يمت بـ ّ
ـأي صلة للحريري
ـروت ال
بـيـ ُ
ـان فــي
ـ
ي
ـ
ـ
ب
ـاوة
ـ
ـ
ـ
ت
ـى
ـ
ل
ـ
ع
ـر
ـ
ب
ـ
ـ
ج
أ
الـ ـ ــذي
ٍ
السعودية .بعد انتهاء مهلة التريث،
«وإذا نـجـحــت ال ـج ـهــود ،ي ـكــون ذلــك
ف ــي سـبـيــل إع ـ ــادة ان ـط ــاق امل ـش ــروع
(التسوية) بشكله الصحيح».

استمرار فائدة االنتربنك عند
مستوى  %105سببه النقص
الحاد في السيولة بالليرة
(مروان طحطح)

وجـ ـ ــاء هـ ـ ــذا الـ ـغـ ـط ــاء ل ـي ـت ـي ــح ل ـبــاقــي
ّ
التحرك بحرية لرفع الفوائد
املصارف
من أجل استقطاب زبائن من املصارف
األخ ـ ــرى .فـمــن امل ـع ــروف أن امل ـصــارف
تسعى فــي آخــر شهرين مــن كــل سنة
لـ ـتـ ـحـ ـس ــن مـ ـي ــزانـ ـي ــاتـ ـه ــا مـ ـ ــن خـ ــال
التنافس الشرس على املودعني.
إذًا ،م ــا ي ـح ـصــل ف ــي الـ ـس ــوق املــال ـيــة
امل ـح ـل ـيــة ال ي ـع ـكــس ح ـق ـي ـقــة األجـ ـ ــواء
اإليجابية السائدة خالفًا ملا يحصل
في سوق السندات املصدرة بالعمالت
األجنبية التي يتم تداولها في الخارج.
فقد ّ
سجلت سندات اليوروبوندز ذات
األج ـ ــل ال ـط ــوي ــل ارت ـف ــاع ــا ف ــي اس ـعــار
تداولها من  84دوالرًا في ايــام األزمة
األول ـ ــى إل ــى  95دوالرًا أخـ ـيـ ـرًا .وع ــاد
املسار في تــداوالت اليوروبوندز إلى
شكله الطبيعي نسبيًا إذ كانت عوائد
السندات القصيرة األجل ،أيام األزمة،
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من الطويلة األجل ،وهذا ما كان
أعلى ّ
ّ
يعد مؤشرًا خطيرًا ،إال أن املنحى عاد
اليوم إلى شكله الطبيعي.
وت ـج ــدر اإلشـ ـ ــارة إل ــى أن س ــام ــة زار
أمس رئيس الجمهورية وأبلغه عودة
ال ـه ــدوء إل ــى ال ـســوق املــال ـيــة وتحسن
أس ـعــار س ـنــدات ال ـيــوروبــونــدز .وهــذا
الـكــام اإليجابي يعتبر مطلعون أنه
ليس الحقيقة الكاملة .إذ أن الدوالرات
ال ـتــي اش ـت ــراه ــا ال ــزب ــائ ــن م ــن مـصــرف
ل ـب ـن ــان ب ـع ــد ت ـح ــوي ــل ودائـ ـعـ ـه ــم إل ــى
الليرة ،عــادت إلى املصرف ألن القسم
األكـ ـب ــر م ـن ـهــا ل ــم يـ ـخ ــرج م ــن ل ـب ـنــان،
ب ــل أودعـ ـ ـ ــه ال ــزب ــائ ــن ل ـ ــدى املـ ـص ــارف
ثــم قــامــت ه ــذه األخ ـيــرة بــإيــداعــه لــدى
مصرف لبنان! ما يعني أن الدوالرات
الوحيدة التي خسرها «املركزي» من
احتياطاته بالعمالت االجنبية هي
تلك التي خرجت من لبنان.

تنفي م ـصــادر م ـعــراب الــرسـمـيــة ّ
أي
تطور سلبي أو إيجابي في العالقة
م ــع ال ـعــون ـيــن .تـنـتـقــل ب ــدوره ــا إلــى
ّ
ال ـت ـكــلــم ،ب ـع ـتــب ،ع ــن ال ـت ـيــار األزرق:
«املشكلة التي يجري الحديث عنها
هي بيننا وبني تيار املستقبل .ففي
وقت كنا نعمل استراتيجيًا ،سمعنا
ال ـك ـث ـيــر م ــن ال ـشــائ ـعــات ب ـح ـق ـنــا ،من
قيادة
دون صدور بيان نفي لها من
ّ
تيار املستقبل» .وتشرح املصادر أنه
يــوجــد فــي تـيــار املستقبل قـيــاديــون
قصد أو غير قصد ،مع
«انجروا ،عن
ٍ
محاوالت حزب الله تخريب العالقة
ب ـي ـن ـنــا وب ـ ــن امل ـس ـت ـق ـب ــل .اس ـت ـغ ـلــوا
غ ـ ـيـ ــاب ال ـ ـحـ ــريـ ــري ل ـل ـم ـس ــاه ـم ــة فــي
ّ
رم ــي االفـ ـت ــراءات ،علمًا ب ــأن تحالف
ال ـقــوات ـ ـ تـيــار املستقبل هــدفــه خلق
ّ
تتهرب القوات
توازن مع حزب الله».
ال ـل ـب ـنــان ـيــة م ــن تـسـمـيــة «امل ـت ـه ـمــن»
في تيار املستقبل بتخريب ّ العالقة
مــع م ـع ــراب« ،ول ـكــن نـعــرف أن ـهــم في
مـ ـج ــال ــس خـ ــاصـ ــة يـ ـهـ ـجـ ـم ــون ع ـلــى
الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــوات ،وه ـ ـ ـ ــذا أم ـ ـ ــر غـ ـي ــر م ـق ـب ــول
ّ
بالنسبة إلينا ،ألن كل ما يتحدثون
ً
ب ـ ــه ه ـ ــو مـ ـغ ــالـ ـط ــات (م ـ ـث ـ ــا وص ــف
ال ـقــوات بــ«كـتـبــة الـتـقــاريــر») ال ّ
تمت
إل ــى الـحـقـيـقــة ب ـص ـلــة .ن ــأم ــل أن ّيتم
وض ــع ح ـ ّـد ل ـهــذه ال ـت ـصــرفــات ،ألنـهــم
بذلك يحرفون النقاش عن املحاوالت
اإلقليمية ـ ـ الدولية لتحصني موقع
الدولة في لبنان».

قد تكون املرة األولى ،في كل املؤتمرات
الدولية التي خصصت لسوريا منذ
اندالع أزمتها عام  ،2011التي يستخدم
فيها تعبير «العودة اآلمنة» للنازحني
السوريني إلى بلدهم ،كما ورد أمس في
ختام قمة سوتشي الروسية بني الرؤساء
الروسي فالديمير بوتني وااليراني حسن
روحاني والتركي رجب طيب أردوغان.
ُ
أكثر من ذلك ،فإن هذه «العودة» لم تربط
في القمة بالحل السياسي النهائي لألزمة
السورية .فقد ّ
شدد البيان الختامي ،في
إحدى فقراته ،على أن «مناطق خفض
التوتر املنشأة في سوريا عقب عملية
أستانا ،تعتبر فعالة للغاية ،وساعدت
على خفض العنف ،والقضاء على املعاناة
اإلنسانية ،ومنع تدفق الالجئني ،والبدء
بالعمل لتحضير الظروف املواتية من
أجل عودة آمنة لالجئني والنازحني».
ومعلوم أن «العودة اآلمنة» للنازحني
مطلب «مزمن» للدبلوماسية اللبنانية
منذ بدء املؤتمرات واللقاءات الدولية
للبحث في أزمة النزوح ،في مقابل
املقاربة الدولية القائمة على ربط حل
هذا امللف بالحل السياسي النهائي،
والتركيز على «العودة الطوعية» ،وهو
مفهوم يستبطن تشجيعًا للنازحني

ّ
على البقاء في بلدان النزوح وتوطنهم
فيها .
وعلمت «األخبار» أن استخدام مصطلح
«العودة اآلمنة» في البيان الختامي لقمة
سوتشي جاء استجابة للجهود الحثيثة
التي بذلتها الدبلوماسية اللبنانية ،وبعد
طلب وزير الخارجية جبران باسيل
من نظيره الروسي سيرغي الفروف
أخذ املطلب اللبناني في االعتبار ،فوعد
األخير بالنظر في األمر .كما طلب
باسيل األمر نفسه من الرئيس التركي
رجب طيب اردوغان ،علمًا أنه كان قد
أثار األمر مع االيرانيني سابقًا .ووصفت
مصادر دبلوماسية طرح القمة الثالثية
ملسألة «العودة اآلمنة» وعدم ربطها
بالحل السياسي بأنه «خرق مهم حققته
الدبلوماسية اللبنانية ،ونأمل أن يصبح
جزءًا من األدبيات التي تتناول مسألة
النزوح السوري في املؤتمرات والقمم
الدولية».
وكان ملف النازحني السوريني في
لبنان حاضرًا بقوة في جعبة باسيل
في جولته املاراتونية التي شملت سبعة
بلدان ،األسبوع املاضي ،على خلفية
احتجاز رئيس الحكومة سعد الحريري
في السعودية .في بروكسيل وباريس
وروما ولندن وبرلني وأنقرة وموسكو،
ّ
ذكر وزير الخارجية اللبناني نظراءه
في هذه البلدان بأهمية االستقرار في
لبنان الذي يحتضن نحو مليون ونصف
مليون نازح سوري« ،لن يكون بينهم
وبني أوروبا سوى التوجه الى البحر»
في حال تعرض االستقرار في البلد
ّ
الصغير ألي اهتزاز .هذه اللقاءات شكلت
مناسبة ليس «لتخويف أوروبا من موجة
نزوح جديدة تستهدفها» ،وإنما للتذكير
بالضغط االقتصادي واالجتماعي
واألمني الذي يشكله النازحون على
لبنان ،طالبًا املساعدة على تشجيع هؤالء
على العودة «الكريمة واآلمنة» إلى بلدهم،
وعلى تغيير السياسات الدولية القائمة
التي تعطي النازحني مساعدات ليبقوا
في بلدان النزوح بدل مساعدتهم للعودة
إلى سوريا.
(األخبار)
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مجتمع وإقتصاد
التنافسي
المسار
ّ
لتطور
كان مفيدًا ّ
العلوم ،خاصة
في مجال الفضاء
واالتصاالت والنقل
ّ

علوم

العلوم والتكنولوجيا:
الوجه الحسن لسباق الحرب الباردة
كانت الحقبة الصراعية بين المنظومة االشتراكية والمنظومة الرأسمالية ،المتعارف على
علميًا
لكنها أيضًا شهدت صراعًا
تسميتها «الحرب الباردة» ،مليئة بالصراع السياسي والعسكريّ ،
ّ
محتدمًا ،ومن ضمنه الصراع على الفضاء والتكنولوجيا.
عمر ديب
ب ـع ــد الـ ـح ــرب ال ـع ــامل ـي ــة ال ـث ــان ـي ــة ،مــن
ع ـ ــام  1945ح ـت ــى ع ـ ــام  ،1990شـهــد
ال ـع ــال ــم ل ـح ـظــات م ـص ـيـ ّ
ـريــة ك ـ ــادت أن
ّ
تفجر صراعات مباشرة بني القوتني
ّ
الـكـبـيــرتــن آنـ ــذاك .ودار بـحــث معمق
ّ
داخ ــل الــدوائــر املغلقة فــي كــل منهما
حول ُ ِّالكثير من األفكار واالقتراحات
التي نفذ بعضها ،فيما بقي بعضها
ً
اآلخر فكرة للتاريخ .وكان العلم طوال
ّ
هــذه الـفـتــرة ،تمامًا كما فــي أي ــة حالة
ّ
ّ
ّ
أساسيًا في
تنافسيًا
صراعية ،ميدانًا
ّ
حركة تطورية صاعدة.
سبر أغوار الكون
عـلــى الـصـعـيــد الـعـلـمــي ،ك ــان للعلوم
الـ ـ ـن ـ ـ ّ
ـووي ـ ــة وعـ ـ ـل ـ ــوم الـ ـفـ ـض ــاء ال ـح ـ ّـي ــز
ّ
األكـبــر مــن االهـتـمــام .ورغ ــم أن العالم
ك ــان ق ــاب قــوســن أو أدن ــى مــن ولــوج
ّ ّ
خ ـطــر ان ـ ــدالع ك ـ ــوارث ن ـ ّ
ـووي ــة ،إل أن
ح ـل ــة ك ــان ًــت م ــن دون أدن ــى
ه ـ ــذه امل ــر ً
شـ ّـك مرحلة عظيمة فــي السباق على
استكشاف الكون .ففي حمأة الصراع
بني املنظومة الرأسمالية في الواليات
ّ
امل ــتـ ـح ــدة وأوروبـ ـ ـ ـ ــا ،وبـ ــن امل ـن ـظــومــة
ّ
االشـتــراكـيــة فــي االت ـحــاد السوفياتي
والصني وشرقي أوروبا ،شهد البحث
الـعـلـمــي اهـتـمــامــا متعاظمًا وتدفقت
مـصــادر التمويل والــدعــم على قطاع
ع ـل ــوم ال ـف ـضــاء بـنـحــو غ ـيــر مـسـبــوق.
مركبات فضائية سوفياتية وأميركية
ت ـس ــاب ـق ــت ع ـل ــى س ـب ــر أغـ ـ ـ ــوار الـ ـك ــون.
انـطـلـقــت الـكـلـبــة «اليـ ـك ــا» ف ــي مـسـبــار
ً
فـ ـض ــائ ــي ،ثـ ــم دار «غـ ــاغـ ــاريـ ــن» ّأوال
حول األرض ،وكان أول إنسان يخرج
إل ــى ال ـف ـضــاء ،فـلـحـقــه «أرم ـس ـتــرونــغ»
ومـجــوعــة مــن رواد الـفـضــاء اآلخــريــن
ال ـ ــذي ـ ــن م ـ ـشـ ــوا ف ـ ـ ــوق سـ ـط ــح الـ ـقـ ـم ــر.
ً
وصلت مركبات السوفيات ّأوال نحو
كوكب الــزهــرة ،فيما تمكنت مركبات
األمـيــركـيــن مــن الــوصــول إلــى املـ ّـريــخ.
ّ
ميزانيتا الــدولـتــن بتقديم
لــم تبخل

ّ
ّ
ك ــل مــا تطلبه الـعـلــم فــي تـلــك املرحلة
ّ
ال ـت ـن ــاف ـس ــي ــة .وبـ ــن رحـ ـ ــات ال ـف ـضــاء
وال ـس ـب ــاق ن ـحــو ال ـك ــواك ــب وال ـش ـمــس
واستكشاف خصائص الكون البعيد،
ظهر تنافس آخر في تطوير التقنيات
الـ ـ ـن ـ ــووي ـ ــة ال ـس ـل ـم ـي ــة م ـ ــن مـ ـف ــاع ــات
الـتـخـصـيــب واملـ ــاء الـثـقـيــل والـخـفـيــف
ومفاعالت رائــدة أخــرى ،وتنافس في
تقنياتها الحربية من القنبلة النووية
األول ــى إل ــى القنبلة الـهـيــدروجـيـنـ ّـيــة،
ً
وصوال إلى «تسار» أكبر سالح نووي
عرفته البشرية في تاريخها.
ل ـكــن ب ــن ه ــذه االك ـت ـش ــاف ــات ال ــرائ ــدة،
ّ
ُ
ظ ـه ــرت أف ـك ــار ل ــم ت ـطـ َّـبــق وظ ــل ــت طـ َّـي
الـ ـكـ ـتـ ـم ــان وال ـ ـن ـ ـس ـ ـيـ ــان .وهـ ـ ـ ــي ،ع ـلــى
ّ
غ ــراب ـت ـه ــا ،ت ــؤك ــد حـ ـم ــاوة ال ـت ـنــافــس
الـعـلـمــي ،سـ ــواء ال ـن ـظـ ّ
ـري م ـنــه ،أو ذو
ال ـت ـط ـب ـي ـقــات ال ـع ـم ـل ـ ّـي ــة .ونـ ـ ــورد هـنــا
بضعة أمثلةٍ َعلى تلك األفكار التي لم
ّ
تصبح واقعًا قط:
تفجير قنبلة نووية على سطح القمر
ف ــي ص ـيــف عـ ــام  ،1959ك ــان ــت دوائـ ــر
ّ
جديًا
الـقــرار األميركية العليا تبحث
ف ـكــرة إج ـ ــراء اخ ـت ـبــار نـ ــووي حقيقيّ
ف ــوق سـطــح الـقـمــر م ــن طــريــق إرس ــال
رأس ن ــووي صـغـيــر عـلــى مــن إحــدى
املــركـبــات الفضائية وتفجيره هناك.
وكـ ـ ــان الـ ـه ــدف م ــن وراء ذل ـ ــك إج ـ ــراء
ّ
اخ ـت ـبــار نـ ـ ّ
ـووي يـشــكــل عــرضــا لـلـقـ ّـوة
ّ
من أجل ردع املنافسني وإثبات تفوق
ب ــاده ــمّ .أم ــا ال ـه ــدف الـعـلـمــي املـعـلــن،
ف ـكــان اخـتـبــار الـتـفــاعــل ال ـن ــووي فــوق
سطح القمر وفي البيئة القمرية .وقد
ً
ّ
وص ــل امل ـخــط ـطــون ف ـعــا إل ــى مــرحـلــة
تـحــديــد مـكــان االخ ـت ـبــار ،وك ــان مـقــررًا
في موقع وسطي بني الجانب املضيء
والـ ـج ــان ــب امل ـظ ـل ــم م ــن س ـط ــح ال ـق ـمــر،
ُ
وح ِّدد زمنه بدقة ليكون تأثيره األكبر
ّ
مرئيًا بنحو واضح من كوكب األرض،
وت ـ ـحـ ــدي ـ ـدًا مـ ــن ال ـب ـق ـع ــة ال ـج ـغ ــراف ـي ــة
ال ـتــي تـتـ ّ
ـوسـطـهــا مــدي ـنــة «مــوس ـكــو».

ل ــم ت ـخــرج تـلــك ال ـف ـكــرة إل ــى التطبيق
بسبب مـخــاوف مــن عــدم ال ـقــدرة على
ّ
تــوقــع تــأثـيــراتـهــاً عـلــى كــوكــب األرض
ع ـم ــوم ــا ،خ ــاص ــة أن ال غـ ــاف جــويــا
للقمر ،وال دراس ــات كــافـيــة فــي حينه
ّ
عن واقعه الجيولوجي .ولعل الخوف
أي ـضــا ارت ـبــط بـ ــردود الـفـعــل وان ـفــات
األمـ ــور خ ــارج ن ـطــاق الـسـيـطــرة .ومــن
ب ــن ال ـع ـل ـمــاء ال ــذي ــن ع ـم ـلــوا ف ــي هــذه
ال ــدراس ــات كــان «ك ــارل ســاغــان» الــذي
أصبح الحقًا مــن العاملني فــي مجال
ت ـب ـس ـي ــط ال ـ ـع ـ ـلـ ــوم وتـ ـق ــديـ ـمـ ـه ــا إل ــى
الجمهور األوسع.

سالح اليزري فضائي

ً
قد تكون هذه الفكرة قريبة من مشاهد
ّ
ّ
أفــام الفضاء ،لكن مسألة أن تتسلح
املركبات الفضائية بأسلحة اليزرية
ّ
كـ ــي ي ـت ـم ــك ــن ب ـع ـض ـهــا مـ ــن اص ـط ـي ــاد

مرحلة
مرحلة الحرب الباردة كانت
ً
عظيمة في السباق على
ً
استكشاف الكون
سـقــاط الخصوم مــن امل ــدار،
بـعـ
ـض ،وإ ٌ
ٌ
ف ـكــرة قــابـلــة للتطبيق ،وعـمــل عليها
ال ـســوف ـيــات ج ـ ّـدي ــا ف ــي الـثـمــانـيـنـيــات.
ـواز ،ك ــان األمـيــركـ ّـيــون
وف ــي مـســار م ـت ـ ٍ
ي ـع ـم ـلــون ع ـلــى تـحـقـيـقـهــا أيـ ـض ــا .في
الـسـبـعـيـنـيــات والـثـمــانـيـنـيــات وضــع
االت ـ ـحـ ــاد ال ـس ــوف ـي ــات ــي خ ـط ــة عـمـلـ ّـيــة
إلن ـشــاء مــركـبــات غـيــر مــأهــولــة تحمل
ً
على متنها اليزر عامال على مخزون
ثــانــي أوكـسـيــد الـكــربــون ،ولــديــه قــدرة
تفجيرية كبيرة تستطيع إسقاط أي
ّ
أميركي .في عام 1986
قمر اصطناعي
ب ــدأت مــرحـلــة االخ ـت ـبــار الـفـعـلــي لهذا
السالحُ ،
ّ
فضائية،
وح ِّمل على مركبة
ُ
وأطـلــق بعد عــام تقريبًا إلــى الفضاء.

ّإل ّأن االخ ـت ـب ــار ّ
األول ف ـشــل بسبب
ع ــدم وص ــول الـقـمــر االصـطـنــاعــي إلــى
ّ
املحدد له ،وكانت هناك ضرورة
املدار
ّ
أن
غير
الحقًا.
التجربة
ـراء
ـ
ج
إ
ـادة
إلعـ
ً
دخـ ــول االق ـت ـص ــاد ال ـســوف ـيــاتــي أزم ــة
ك ـب ـي ــرة فـ ــي ح ـي ـن ــه ،وب ـ ـ ــدء م ـش ـكــاتــه
ال ـس ـي ــاس ـ ّـي ــة الـ ـت ــي م ـ ّـه ــدت لـتـفـكـيـكــه،
جعلت املسؤولني عن البالد يصرفون
الـنـظــر ع ــن ذاك املـ ـش ــروع ،ول ــم يــدخــل
حيزه العملي.

لف شريط نحاسي حول الغالف
ّ
الجوي لألرض

ق ـ ـ ّـرر س ـ ــاح ال ـ ـجـ ـ ّـو األمـ ـي ــرك ــي وم ـعــه
وزارة الــدفــاع مـ ّـد  480مليون شريط
نحاسي في مدار دائري حول األرض
مــن أج ــل خـلــق حـلـقــةٍ دائ ـ ّ
ـري ــةٍ حولها،
تـمــامــا كـحـلـقــات كــوكــب زح ــل ،بـهــدف
ّ
استعماله لتحسني قدرات االتصاالت
الـعـسـكـ ّ
ـريــة الـبـعـيــدة امل ــدى .وبالفعل،
ب ــدأت ال ـخ ـطــوات األولـ ــى لتنفيذ هــذا
امل ـ ـشـ ــروع ب ــن ع ــام ــي  1961و،1963
ـوشـ ــر ب ـتــرك ـيــب ال ـخ ـط ــوط األولـ ــى
وبـ ـ ِ
ّ
فــي امل ــدار .غير أن تـطـ ّـورات متسارعة
جعلت املخططني يصرفون النظر عن
ّ
االقتصادية
الفكرة بسبب تكاليفها
م ــن ج ـهــة ،وبـسـبــب اك ـت ـشــاف وســائــل
ّ
ّ
ّ
أرضية أكثر فعالية وأقل كلفة
اتصال
من جهة أخرى .وبالفعل ،ما زال على
ّ
بعد مئات الكيلومترات ،تنتشر حتى
ال ـي ــوم ال ـن ـقــاط األولـ ــى ال ـتــي وضعها
األم ـيــرك ـيــون ف ــي م ـســار دائ ـ ــري حــول
ّ
النحاسية
لتثبيت األشــرطــة
األرض
ّ
ّ
حــول ـهــا ،لـكــنـهــا ظــلــت ف ــارغ ــة ،ول ــم تـ َـر
تلك الـفـكــرة الـنــور على اإلط ــاق ،وقد
ّ
ت ـخــطــاهــا ال ــزم ــن ســري ـعــا وب ــأش ــواط
ّ
فــي عصر التكنولوجيا واالتـصــاالت
الحديث.

الفضائية
«الحرية»
محطة
ّ
ّ
ف ـ ـ ــي ع ـ ـهـ ــد ال ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس ري ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ــان ،كـ ــان
ّ
ل ـلــواليــات املــت ـحــدة م ـشــروع فضائي

كبير إلنشاء محطة فضائية ضخمة
تـ ـح ــوي مـ ـخـ ـتـ ـب ــرات وأجـ ـ ـه ـ ــزة رص ــد
وق ـيــاس وم ـع ـ ّـدات إلص ــاح املــركـبــات
ّ
ال ـف ـض ــائ ـ ّـي ــة وغـ ـي ــره ــا ،وت ـش ــك ــل مـقــر
إقــامــة دائـمــة لـعـشــرات ّ
رواد الفضاء،
وذلك في الفترة الواقعة في منتصف
ث ـم ــان ـي ـن ـي ــات الـ ـ ـق ـ ــرن املـ ـ ــاضـ ـ ــي .ك ــان
ّ
ّ
الـ ـ ـه ـ ــدف م ـ ــن ه ـ ـ ــذه امل ـ ـحـ ــطـ ــة ت ـخ ــط ــي
ّ
اإلم ـ ـكـ ــانـ ــات املـ ـ ــوجـ ـ ــودة فـ ــي م ـحــطــة
ّ
السوفياتية الـتــي كــانــت أكبر
«مـيــر»
ّ
ّ
م ـحــطــة ف ـضــائـ ّـيــة دول ــي ــة ف ــي حـيـنــه،
وأع ـل ــن ري ـغ ــان م ـشــروعــه ف ــي خـطــاب
ّ
«حــال االت ـحــاد» الــذي يلقيه الرئيس
ّ
األم ـيــركــي ك ــل ع ــام ،وذل ــك ع ــام .1984
ّ
ـطــة «الـحـ ّ
ـريــة»
اسـتـمـ ّـر التخطيط ملـحـ
حتى عام  1990عندما قرر املسؤولون
ّ
ال ـس ـيــاسـ ّـيــون األم ـي ــرك ـ ّـي ــون الـتـخــلــي
عنها نتيجة تكاليفها الهائلة ،وإثر
انتهاء الحرب الباردة ،ومعها انتفاء
ّ
الحاجة ً إلى إثبات
التفوق التي كانت
م ــازم ــة ل ـه ــا .وب ـع ــد سـ ـن ــوات قـلـيـلــة،
ّ
ّ
دولية
تحول هــذا املـشــروع إلــى فكرة
اش ـتــركــت ف ــي تخطيطها وتنفيذها
وتمويلها مجموعة كبيرة من الدول
ّ
ض ـمــت الـ ــواليـ ــات امل ــت ـح ــدة وروس ـي ــا
والــدول األوروبية والصني واليابان،
ّ
في إطار مشروع ُعرف باسم «محطة
الفضاء الدولية» التي وصلت كلفتها
ُ
إلــى نحو  100مليار دوالر ،وط ـ ِّـو َرت
ّ
جماعية مشتركة.
بجهود

تعاون دولي أو منافسة حامية؟

ّ
ركـ ـ ـ ـ ــزت بـ ـع ــض األدبـ ـ ـي ـ ــات ال ـع ـل ـم ـ ّـي ــة
ّ
املعاصرة على أهمية التعاون الدولي
امل ـ ـش ـ ـتـ ــرك لـ ـتـ ـط ــوي ــر ال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا
ّ
والعلوم ،ألن التعاون يخفض األكالف
ّ
ّ
ويسرع الوصول إلى
ويوحد الجهود
الـنـتــائــج املــرجــوة عـبــر نـقــل الـخـبــرات
ّ
وتشاركها .إل أن البرامج واألهــداف
ّ
ال ـن ـه ــائ ـي ــة ألي مـ ـش ــروع ع ـل ـمــي هــي
ّ
سياسية في نهاية
أهداف ذات طبيعة
ّ
فعليًا الوصول إلى
املطاف ،ويصعب
ّ
تـعــاون حقيقي عميق يتخطى إطــار
الشكليات الدبلوماسية أو املواضيع
ّ
هذا السياق،
غير االستراتيجية .في ّ
ّ
يبرز التنافس العلمي محفزًا للتطور
ّ
والتقدم ،وليس عائقًا له.
إن ال ـس ـبــاق الـعـلـمــي الـ ــذي س ــاد تلك
الـحـقـبــة ال ـتــاري ـخـ ّـيــة ،وك ــان ج ــزءًا من
ّ
السياسي الــدائــرً في العالم،
الـصــراع
ح ـم ــل م ـع ــه ف ــرص ــا م ـه ـم ــة ل ـل ـع ـلــم ،إذ
خـ ّـصـصــت الـ ــدول ال ـك ـبــرى مـيــزانـيــات
كـبـيــرة لـلـجــامـعـ ّـات وم ــراك ــز األب ـ ًحــاث
والــدراســات ،وجندت فرقًا علمية من
نخبها الفكرية والتقنية والهندسية
إلن ـ ـجـ ــاز امل ـ ـهـ ـ ّـمـ ــات املـ ـطـ ـل ــوب ــة .كــذلــك
ّ
املدنية بتلك
تداخلت املهمات العلمية
ال ـع ـس ـك ـ ّ
ـري ــة ،واس ـت ـف ــاد املـ ـج ــاالن من
ّ
ّ
بعضيهما .وال شك في أن هذا املسار
ّ
ّ
التنافسي كــان مفيدًا لتطور العلوم،
ّ
ّ
خاصة في مجال الفضاء واالتصاالت
ّ
والـتـقـنــيــات وع ـلــوم الــايــزر والـعـلــوم
الـنـ ّ
ـوويــة ،بــاإلضــافــة إلــى قطاع النقل
الجوي والطيران الحربي ،وكان آخر
انعكاسات هذا امليدان اختراع شبكة
اإلن ـتــرنــت ال ـتــي بـ ــدأت ف ــي تطبيقات
عسكرية لنقل املعلومات والبيانات،
ّ
عاملية تربط عشرات
وانتهت شبكة
ّ
مـ ـلـ ـي ــارات األج ـ ـهـ ــزة وامل ـ ـنـ ــصـ ــات فــي
العالم.
يـنـفـتــح ال ـع ــال ــم الـ ـي ــوم ع ـلــى م ـيــاديــن
تـنــافـسـ ّـيــة عـسـكــريــة ومــدن ـيــة جــديــدة
تحديدًا مع استعادة روسيا لدورها
فــي املـجــال ّ
األول ودخ ــول الصني إلى
املـ ـج ــال ال ـث ــان ــي م ــن ب ــاب ــه ال ـعــريــض،
ّ
ليعود التنافس مع الواليات املتحدة
وأوروب ـ ـ ـ ــا والـ ـي ــاب ــان ودول ص ــاع ــدة
ّ
جـ ــديـ ــدة حـ ـ ــول ال ـ ـعـ ــالـ ــم ،ول ـ ـعـ ــل ه ــذا
ال ـصــراع سيحمل مـعــه فــي املستقبل
خ ــروق ــات ج ــدي ــدة ف ــي ع ـل ــوم األرض
واإلنسان والفضاء.
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الغربية بجمالها
حتى أعالي المتن
اللبنانية من
تتركز غابات ّ
الشماليّ ،
العيشية جنوبًا ،مرورًا بحرج بكاسين ّ
لتزين ّالسلسلة ّ
الصنوبر وتستلقي ّ
ّ
ّ
على امتداد سفوح الجبال ّ
سكان قرى الجنوب وجبل لبنان .إ ّلا ّأن هذه ّالشجرة
يؤمن مصدر اكتفاء
اإليكولوجي وظ ّلها
وتنوعها
أساسي لجزء كبير من ّ
ّ
االقتصادي المنتج ،الذي ال يزال ّ
ّ
ّ
ّ
الط ّ
بيعي ّ
ومحدودية الحلول ،لتعاني من
الجشع،
،
المناخي
ف
طر
الت
ثمن
تدفع
ة،
بناني
ل
ال
لطة
الس
وسياسات
العالمي
ظام
ن
ال
مع
ناقض
الت
هذا
وفي
والمعطاء،
امخة
الش
الجميلة
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ ّ
ّ
ّ ّ
حد تهجيرهم
لتبلغ
ط
المتوس
المدى
على
تتفاقم
قد
ة
موسمي
خسائر
من
يف
الر
أبناء
المزارعون
معها
فيعاني
االنقراض،
وخطر
اإلنتاج
في
وتراجع
عديدة
أمراض
ّ
ّ
ّ
ّ

اللبناني :احذروا ...خطر االنقراض
نوبر
الص
ّ
ّ
حكمت غصن

بـ ــاتـ ــت م ـع ـض ـل ــة أمـ ـ ـ ـ ــراض ال ـ ّـص ـن ــوب ــر
ّ
مسألة مطروحة على ّ
الصعيد املحل ّي،
وق ــد ت ـنــاول ـهــا ب ـعــض وس ــائ ــل اإلع ــام
والـ ـ ّـص ـ ـحـ ــف فـ ــي مـ ـن ــاسـ ـب ــات ع ــدي ــدة،
وترافق معها ظهور مصطلحات باتت
را ّئ ـج ــة «كـ ـ ــدودة ال ـ ّـص ـن ــدل» واص ـف ــرار
الشجر والخسائر املتزايدة في إنتاج
ال ـح ـبــوب .لـقــد ّأدت ه ــذه املـشـكـلــة إلــى
تصاعد أصــوات املواطنني فــي القرى،
ك ـم ــا الـ ـبـ ـل ـ ّ
ـدي ــات وبـ ّـع ــض ال ـج ـم ـعـ ّـيــات
ّ
ّ
ّ
وعوية
الت
شاطات
الن
كبعض
األهلية،
ّ
ّ
ّ
الشباب
لألطفال التي قــام ّبها اتـحــاد ّ
ال ـ ّـديـ ـم ــوق ــراط ـ ّـي ال ــل ـب ـن ــان ـ ّـي – ك ــش ــاف
ّ
االتحاد في قرية صليما (املنت األعلى)
ع ـلــى س ـب ـيــل املـ ـث ــال .ل ـقــد ج ـ ــاءت هــذه
األصـ ــوات فــي مـحــاولــة لـلـفــت ّ
السلطة
ّ
املــركـ ّ
ـزيــة حــول هــذا الــتـهــديــدّ ،أم ــا هذه
ّ
األخ ـي ــرة ،فـكــانــت قــد ب ــدأت ،بــالــتـعــاون
م ــع ال ـجــام ـعــة األم ـي ــرك ـ ّـي ــة ف ــي ب ـيــروت
ّ
ّ
وم ـن ــظ ـم ــة األغـ ــذيـ ــة وال ـ ــزراع ـ ــة لــأمــم
ّ
امل ــت ـح ــدة «ف ـ ـ ــاو» ،ب ـم ـح ــاوالت ّإلي ـجــاد
ّ
ح ـل ــول م ـب ــاش ــرة وب ـح ـثــيــة ،ل ـكــن ـهــا قد
ّ
تـبـقــى مـ ـح ــدودة ،وخ ـصــوصــا ف ــي ظــل
ضـ ـع ــف تـ ـم ــوي ــل ال ـ ـب ـ ـحـ ــوث ال ـع ـل ـم ـ ّـي ــة
ّ
ومـحـ ّ
ـدوديــة التكنولوجيا املتاحة في
ّ
لبنان وعــدم اكـتــراث السلطة بالقطاع
ّ
راعي ملصلحة القطاع ّ
الر ّ
الز ّ
يعي ،وهنا
ّ
تكمن العلة األساس.

للعلوم الكلمة األساس

ّ
ّ
حتى اليومّ ،
يرجح أن اآلفات املباشرة
ّ
نــات ـجــة م ــن ال ـح ـش ــرات الـ ـت ــي تـفـتــرس
الـ ّـص ـنــوبــر ب ـع ـ ّـدة أش ـك ــال ،يــذكــر منها
ّ
حتى اليوم ثالث وهي:
ّ
1ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ دودة ال ـ ـ ـ ـ ـ ــصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـ ــدل ،وه ـ ـ ـ ــي
ً
األكـ ـ ـث ـ ــر ش ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــرة؛ اس ـ ـم ـ ـهـ ــا الـ ـعـ ـلـ ـم ـ ّـي
« »Thaumetopoeapityocampaوهــي
ي ــرق ــة ت ـع ـيــش ف ــي شـ ـج ــرة ال ـ ّـص ـن ــوب ــر
وتغزل فيها خيوطًا بيضاء ،فتساهم
ّ
ف ــي ت ـقــويــض ن ـم ـ ّـوه ــا ك ـمــا ف ــي تــرهــل
ّ ّ
غابات ّ
الصنوبر ّواألرز ،إل أن ضررها
ّ
ال يقتصر على النبات بل يتعداه إلى
املاشية والحيوانات األليفة واإلنسان
أيضًا ،وذلــك بحسب دراس ــات قــام بها
ّ
ّ
الوطني للبحوث الــزراعـ ّـيــة في
املعهد
فــرنـســا ( )INRAعــامــي  2007و،2013
حيث تقوم بتحفيز ّ
ّ
مناعية
ردة فعل
ّ
ّ
(الـحـســاسـ ّـيــة) إزاء الــتـعــرض لبروتني
تـنـتـجــه كــوسـيـلــة ل ـلـ ّـدفــاع عــن نفسها.
ّ
بحسب ال ـ ّـدراس ــات ،لــوحــظ أن انتشار
ّ
هـ ــذه ال ـح ـش ــرة ق ــد ت ـصــاعــد ب ــال ــت ــازم
مــعّ اح ـتــرار املـنــاطــق مــن الـجـنــوب إلــى
ال ـ ــشـ ـ ـم ـ ــال ،ل ـت ـب ـل ــغ ح ـ ــوض املـ ـت ـ ّ
ـوس ــط
ّ
أوروبا.
وجنوب
ّ
ّ
2ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ حـ ـ ـ ـش ـ ـ ــرة «دب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوس الـ ــص ـ ـنـ ــوبـ ــر
األمـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــرك ـ ـ ـ ـ ّـي» واسـ ـ ـمـ ـ ـه ـ ــا ال ـ ـع ـ ـل ـ ـمـ ـ ّـي
« ،»Leptoglossusoccidentalisوهــي
حشرة تعيش على امتصاص عصارة
ّ
أكواز ّ
الفتية ،ما ينتج أكوازًا
الصنوبر
ّ
ف ــارغ ــة م ــن ال ـح ـب ــوب ،وقـ ــد تـ ــم تــأكـيــد
وج ــوده ــا ف ــي ل ـب ـنــان عـ ــام  2013بعد
م ــاح ـظ ــة ّأول ب ـ ــوادر ل ـه ــا عـ ــام 2001
بحسب نبيل نمر رئيس قسم الهندسة
ّ
ال ــزراع ـ ّـي ــة ف ــي جــام ـعــة الـ ـ ـ ّـرّوح ال ـقــدس
ّ
– الـكـسـلـيــك ( .)1ال ــاف ــت أنـ ــه ،بحسب
دراس ـ ـ ـ ــات امل ـع ـه ــد ال ــوطـ ـن ـ ّـي لـلـبـحــوث
ّ
ال ــزراع ـ ّـي ــة ف ــي فــرنـســا ع ــام  ،2007فقد
ّ
لوحظت أول ب ــوادر هــذه الـحـشــرة في
إي ـطــال ـيــا ع ــام  ،1999وق ــد ت ـ ّـم تــرجـيــح
ّ
هـ ّـذا الــظـهــور إلــى انتقالها مــن أميركا
ّ
ّ
ال ــشـ ـم ــال ــي ــة ،م ـن ـش ـئ ـهــا األصـ ـ ـل ـ ــي ،إل ــى
ّ
أوروبا عبر استيراد الخشب .وبحسب
ال ـ ّـدراس ــة ،ال تـشـ ّـكــل ه ــذه ال ـح ـشــرة أيّ
خطر على اإلنسان.
 3ـ خنفساء ّ
ّ
العلمي
الصنوبر واسمها
« ،»Tomicusdestruensتـفـتــك بـبــراعــم

ّ
وتتغذى منها ّ
ّ
ثم
الصنوبر الحديثة
ّ
تقضي عليها بحفر أن ـ ّفــاق ال ــت ــزاوج،
وتـبـيــض تـحــت لـحــاء الــش ـجــرة ،لتقوم
الـيــرقــات بعد الفقس بحفر أنـفـ ّـاق في
الخشب ما يـ ّ
ـؤدي إلــى يباس الشجرة
ّ
عملية القضاء على الحشرة.
وتعقيد
يـ ّ
ّ
ـرجــح وج ــود خنفساء الــصـنــوبــر في
ّ
ل ـب ـنــان إلـ ــى اس ـت ـي ــراد أش ـج ــار الــزي ـنــة
وال ـخ ـشــب ،بـحـســب بـعــض املهندسني
ّ
الز ّ
راعيني.
ّ
يالحظ فــي املـصــادر املــذكــورة آنـفــا ،أن
لــاحـتـبــاس ال ـح ـ ّ
ـراري دورًا ممكنًا في
هذه األزمة ،إن عبر تأمني بيئة مؤاتية
لنمو وتكاثر الحشرات ،أو في إضعاف
مـ ـن ــاع ــة ال ـ ّـصـ ـن ــوب ــر ضـ ـ ّـدهـ ــا (ب ـس ـبــب
تضاؤل ّ
كمية املتساقطات خصوصًا)،
ب ـحّ ـس ــب ن ـ ـمـ ــر ،كـ ـم ــا ب ـح ـس ــب ش ـ ــادي
ّ
الر ّ
التنمية ّ
يفية
مهنا مدير مشاريع
ّ
ّ
الط ّ
بيعية فــي وزارة الــزراعــة
وامل ــوارد
ّ
ّ ّ
( .)2إل أن االس ـت ـيــراد والــت ـجــارة غير
ّ
ّ
(وربما التهريب) تلعب أيضًا
املراقبة
دورًا الفتًا في هــذا اإلطــار ،كما مسألة
ّ ّ
ال ـ ّـص ـي ــد ال ـج ــائ ــر وغ ـي ــر امل ـن ــظ ــم الـ ــذي
ّ
يقضي على أعــداد هائلة من الطيور؛
املـ ـ ـق ـ ــاوم ال ـب ـي ـئ ـ ّـي ل ـت ـك ــاث ــر ال ـح ـش ــرات
ّ
ّ
األساسيني في تــوازن
وأحــد اللعبني
الـ ـ ّـدورة اإليـكــولــوجـ ّـيــة .تـجــدر اإلش ــارة
ّ
إلـ ــى أن ب ـعــض امل ــواط ـن ــن ي ـت ـحـ ّـدثــون
ع ــن أمـ ـ ــراض حــدي ـثــة ت ـسـ ّـبــب اص ـف ــرار
الـ ّـص ـنــوبــر وج ـفــافــه وم ــوت ــه ،ف ــي حني
ّ
ّ
ّ
ماهية
لم تؤكد الـ ّـدراســات حتى اليوم
ّ
هـ ــذه األم ـ ـ ــراض ّ وإم ـك ــان ــي ــة ارت ـبــاط ـهــا
بالحشرات أو أنها آفات مختلفة.

في الحلول :بين المطروح
والممكن

ّ
بعد الشرح املختصر ألسباب املشكلة،
ي ـت ـب ــادر إلـ ــى ذه ـن ـنــا ب ـعــض ال ـح ـلــول
ّ
كالحد مــن ّ
الصيد الجائر
البسيطة،
ً
مثال ،أو تشديد املراقبة على استيراد
ال ـخ ـشــب مـنـعــا لـتـكــاثــر ال ـح ـش ــرات أو
دخول أنواع جديدة منهاّ .أما ّ
الدولة
ّ
الــل ـب ـنــانـ ّـيــة ،فـقــد قــامــت ب ـطــرح بعض
ّ
الحلول على صعيد البلديات كقطع
ّ
الشجر اليابس وحرقه ملنع ّالحشرات
ّ
ّ
من التغذية والتكاثر .كما أنها ،على

ستتم
حتى اآلن إذا ما
ال نعلم ّ
ّ
والصحي لهذه
البيئي
دراسة األثر
ّ
ّ
الكيميائية
المبيدات
ّ
ّ
ّ
ص ـع ـيــد وزارة الـ ــزراعـ ــة وب ــال ــت ـع ــاون
املبيدات
مع الفاو ،بــدأت تعتمد على
ّ
الـكـيـمـيــائـ ّـيــة ع ـبــر ط ــرح خ ـيــار الـ ـ ّـرش
ً
ّ
بالطائرات أو مباشرة على األشجار
ّ
املصابة ،ولكن ال نعلم حتى اآلن إذا ما
ّ
ّ
البيئي والصحي
ستتم دراســة األثــر
ّ
لهذه املبيدات الكيميائية ،وخصوصًا
مع واقع البحوث ّ
الصعب في لبنان.
وارت ـ ـكـ ــازًا إلـ ــى ال ـب ـح ــوث ،يـمـكـنـنــا أن
إمكانيات أكثر ّ
ّ
تطورًا في جعبة
نجد
ّ
ّ
ال ـب ـي ــول ــوج ـي ــا ال ــن ـب ــات ــي ــة وال ـه ـنــدســة
ّ
الـ ــزراعـ ـ ّـيـ ــة ،ح ـيــث ي ـم ـكــن ض ـمــن إط ــار

ّ
االبـتـكــارات
املعمقة ّتطوير أسمدة أو
ّ
ّ
تسمى «مـحــفــزات بيولوجية»
أدوي ــة
( )Biostimulantsت ـهــدف إل ــى تحفيز
م ـنــاعــة الـ ّـص ـنــوبــر ض ـ ّـد ال ـح ـش ــرات أو
مقاومتها لظروف الجفاف والحرارة.
كـمــا يـمـكــن تـطــويــر مــا يـسـ ّـمــى «عــامــل
ّ
ت ـ ـحـ ــكـ ــم ب ـ ـي ـ ــول ـ ــوج ـ ـ ّـي» (Agent de
ّ
ّ
 )Biocontrôleوال ــذي يتحكم بــدورات
ح ـي ــاة ال ـح ـش ــرات لـيـقـضــي عـلـيـهـ ّـا أو
يـحـ ّـد مــن تـكــاثــرهــا ،ول ـكــن ،هــذا الــنّــوع
ّ
م ــن الـ ـع ــاج ي ـت ـطــلــب ب ـح ــوث ــا م ـعــقــدة
ع ـلــى م ـس ـتــوى تـحـلـيــل األث ـ ــر الـبـيـئـ ّـي
ّ
ّ
والص ّ
حي ،وخصوصًا أن هذه العوامل
ّ
ّ
الـتــي تستخرج بأغلبها مــن الطبيعة
ّ
(نـبــاتــات ،مـيـكــروبــات ،فـطــريــات ،إلــخ)
تتميز بتعقيد ّ
ّ
مكوناتها ،ما ال يمكن
ّ
ّ
دراسـ ـت ــه إل بـتـكـنـ ّـولــوجـيــا تـحـلـيـلــيــة
ّ
طور ّ
الت ّ
والدقة .وهنا يشار إلى
عالية
ّ
يستعمل
بدأ
قد
العوامل
هذه
أحد
أن
ّ
ّ
في عالج الصنوبر بحسب مهنا (،)2
وهـ ــو ع ــام ــل م ـس ـت ـخــرج م ــن بـكـتـيــريــا
 Bacillus thuringiensisوالذي يستعمل
أخـ ـيـ ـرًا ف ــي ال ـق ـض ــاء ع ـل ــى ال ـب ـع ــوض،
وتقاد واحــدة من ّ
الدراسات على أثره
الـبـيـئـ ّـي ف ــي مــركــز ال ـب ـحــوث ال ـ ُـج ـ ُـزريّ
ومرصد البيئة – جامعة بيربينيان،
فرنسا (.)CRIOBE – UPVD

خاسرون ورابحون

ّ
م ـ ــن ال ـ ـبـ ــدي ـ ـهـ ـ ّـي أن ت ـ ـكـ ــون ال ــنـ ـت ــائ ــج
ك ــارث ـ ّـي ــة ع ـلــى م ـس ـتــويــات ع ـ ـ ّـدة ،أك ــان
ّ
ّ
وطبيعيًا بسبب القضاء على
بيئيًا
امل ـس ــاح ــات ال ـخ ـض ــراء وزيـ ـ ــادة نسبة

ّ
صحر (وما لذلك من تفاقم ّ
الت ّ
لتلوث
الـ ـ ـه ـ ــواء ،تـ ــزايـ ــد االح ـ ـ ـتـ ـ ــرار ،انـ ـج ــراف
ّ
ال ــت ــرب ــة ،وش ـ ـ ّـح املـ ـي ــاه ال ـج ــوف ـ ّـي ــة) ،أو
ال ـك ــوارث االق ـت ـصـ ّ
ـاديــة واالجـتـمــاعـ ّـيــة
ّ
والديموغرافية (خسائر املواسم ،فقر،
ّ
ّ
ن ــزوح ،تــوتــر اجـتـمــاعــي) ،حيث يذكر
ّ
ّ
حبيب فارس رئيس بلدية بكاسني أن
الس ّ
العائدات ّ
نوية عادة مًا تبلغ - 400
ّ
ّ
 500مليون ل .ل ،.أما هذه السنة ،فقد
وصلت إلــى  60مليون ليرة فقط (.)2
ّ
ّ
فإن ّ
البيئية
السياحة
إضافة إلى هذا،
ّ
ستكون أيضًا ضحية لهذه األزمة ،ما
ّ
سيعرض أصحاب املصالح في القرى
ّ
والـبـلــدات لخسائر مـهــمــة ،كما قطاع
ّ
السياحة الذي يعتمد عليه االقتصاد
ّ
اللبناني بشكل كبير.
وفـ ـ ـ ــي خـ ـ ـض ـ ـ ّـم هـ ـ ـ ــذه ال ـ ـ ـكـ ـ ــارثـ ـ ــة ،يـ ـب ــرز
مـ ـسـ ـتـ ـفـ ـي ــدون أس ـ ــاس ـ ـي ـ ــون ،أال وه ــم
أصـحــاب املــرامــل الــذيــن سـيـجــدون في
األحــراج اليابسة غنيمة ّ
مهمة لزيادة
ّ
العقاريون الذين
األرباح ،واملضاربون
سـيـهــرعــون ل ـشــراء األراض ــي مــن أبـنــاء
القرى بأبخس األسعار لتحويلها إلى
َ
ّ
تضاعف فيها األرباح
سكنية
مشاريع
بشكل مرعب (وتحتاج إلى القليل من
الفساد املستتر ،وما أكثره).
المصادر:
(1): Lebanon’s pine trees under
threat, Victoria Yan, The Daily Star
(Lebanon), 28/04/2017
(2): Pins du Liban : ravages et
solutions,
Suzanne
Baaklini,
L’Orient Le Jour, 01/05/2017

التجارة غير المراقبة تلعب دورًا الفتًا في انتقال األمراض

العلمي
البحث
ّ
لحل المعضالت
ّ
ك ـمــا ه ــي الـ ـع ــادة ،ن ـع ّــود دائ ـم ــا إلــى
الـبـحــث الـعـلـمـ ّـي ك ـحــل للمعضالت،
فـ ــي أس ــاسـ ـه ــا ك ـم ــا فـ ــي نـتــائـجـهــا
وأثـ ــرهـ ــا الـ ـج ــانـ ـب ـ ّـي ،ونـ ـع ــود أي ـضــا
لنصطدم بــواقــع البحوث ا ّملــريــر في
وط ـن ـنــا ،وال ـ ــذي ال ي ــأت ــي إل ضمن
ّ
اللبنانية في
إطار سياسات السلطة
ّ
إهمال القطاعات املنتجة (كالزراعة،
ك ـم ــا ال ـب ـح ــوث ن ـف ـس ـه ــا) ،ملـصـلـحــة
الريع (املضاربات ّ
ّ
ّ
والعقارية،
املالية
الـفـســاد امل ـقــونــن ،ال ـت ـجــارة املــربـحــة،
ال ـ ّـسـ ـي ــاح ــة) ،م ــن دون ّأي اع ـت ـبــار
ّ
الصحة ،والبيئة،
ملصلحة املجتمع،
تناقضات
إلى
االلتفات
كما من دون
ّ
ه ــذه ال ـس ـيـ ّـاســة ال ـتــي ال تـسـعــى إل
لـتــركـيــز ال ــث ــروة ف ــي ي ــد أق ـلـ ّـيــة على
ح ـســاب األك ـث ـ ّ
ـري ــة ّ
وأي ش ــيء آخــر
ّ
ّ
ّ
(حتى القطاعات الريعية ،نقصد هنا
ّ
السياحة).
ّإن ه ــذه الـسـيــاســة ال تقتصر على
لبنان ،بل ّ
ّ
العاملي،
تتعداه إلى املقياس
وإحـ ــدى نـتــائـجـهــا أزم ــة االحـتـبــاس
الحراري (أحد أسباب أزمة ّ
ّ
الصنوبر
ّ
ب ــامل ـن ــاس ـب ــة) ،ف ـن ـجــد أن ال ـح ـل ــول ال
يمكن أن تقتصر على تغيير النظام
اللبناني ،بل ال ّبد من أن تطال نطاقًا
أوسـ ـ ــع ،ي ـم ـتـ ّـد ع ـلــى مـ ــدى مصلحة
ّ
املتضررة ّفي هذه املعمورة،
الفئات
وتساهم ضمنه كل فئة لبلوغ عالم
تـ ـس ــوده ال ـح ـي ــاة ال ـس ـل ـي ـمــة والـبـيـئــة
ّ
االجتماعي ،والعلم أيضًا!
واألمان
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اللبنانية بالمقلوب عندما أصبح سعــ
قراءة السياسة ّ
أسعد أبو خليل *
أن ــا أن ـص ــح دارس ـ ــي (ودارسـ ـ ـ ــات) ال ـتــاريــخ
والسياسة املعاصرة في لبنان أن يعتنقوا
ّ
نظرية القراء ة باملقلوب ملجريات األحداث
وال ـخ ـط ــاب ال ـس ـي ــاس ــي ف ــي ل ـب ـن ــان .لـيـســت
ال ـظــواهــر كـمــا ت ـب ــدو ،وال ُيـحـمــل الـخـطــاب
ال ـس ـي ــاس ــي ع ـل ــى م ـح ـمــل ال ـ ـجـ ـ ّـد .ي ـم ـكــن أن
ت ـف ـهــم ال ـس ـي ــاس ــة ف ــي ل ـب ـن ــان أك ـث ــر ل ــو أن ــك
قرأتها معكوسة ،بمعنى :عندما كان بيار
ّ
ّ
يصر
الجميل فــي سـنــوات الـحــرب األهـلـ ّـيــة
أن حــزبــه ال يتعامل مــع إســرائـيــل ،فــإنــه لم
يـكــن يعني إال أن حــزبــه عـلــى صـلــة وثيقة
ب ــال ـع ـ ّ
ـدو اإلس ــرائ ـي ـل ــي .وع ـن ــدم ــا ك ــان ابـنــه
ب ـش ـيــر ي ــرف ــع ش ـع ــار م ـســاحــة ل ـب ـن ــان ،فــإنــه
ل ــم ي ـكــن ي ـع ـنــي ت ـحــريــر ل ـب ـنــان ب ــل وضـعــه
ب ــالـ ـك ــام ــل تـ ـح ــت الـ ـسـ ـيـ ـط ــرة األمـ ـي ــرك ـ ّـي ــة -
االسرائيلية .وعندما ّ
ّ
هدد الياس ّ
املر (ماذا
ّ
حـ ــدث ب ـص ـن ــدوق االنـ ـت ــرب ــول ال ـ ــذي ت ــول ــى
حمله؟) الـعـ ّ
ـدو اإلسرائيلي بتلقينه درسًا
ّ
ّ
ّ
ينساه في أول أيــام عــدوان تموز ٢٠٠٦
لن
ّ
ّ
للعدو أن وثــائــق «ويكليكس»
كــان يــؤشــر
س ـت ـك ـشــف ع ــن ت ـقــدي ـمــه ن ـص ــائ ــح طــائ ـفـ ّـيــة
ل ـ ــه .وعـ ـن ــدم ــا يـ ـق ــول م ـ ـسـ ــؤول ل ـب ـن ــان ــي إن
«الـتـحـقـيــق سـيــأخــذ مـ ـج ــراه» ،ف ـهــذا يعني
أن لـيــس هـنــاك ِم ــن تحقيق وأن املــوضــوع
ُ
سي َ
طمس تالفيًا إلح ــراج زعـيــم طائفة ما.
وعندما يقول أحمد فتفت إن تحقيقًا من
ق ـب ـلــه ف ــي دوره ف ــي عـ ــار مــرج ـع ـيــون فــإنــه
ي ـع ـن ــي أن ال ـت ـه ــدي ــد ب ــاالن ـت ـق ــام ال ـطــائ ـفــي
طـمــس مــوضــوع التحقيق .وعـنــدمــا يطلع
نــائــب أو وزي ــر لـبـنــانــي ص ـعـ َـد ف ــي مــرحـلــة
س ـي ـطــرة ال ـن ـظ ــام ال ـ ـسـ ــوري ،م ـثــل مـصـبــاح
َ
ـن حــورب
األحـ ــدب ،1وي ـقــول :لـيــس ّهـنــاك م ـ ّ
من قبل املخابرات السورية أكثر مني ،فهو
صنيعة النظام السوري .وعندم
يقول :أنا
ّ
يقول فارس خشان ،هناك َمن لم يستعمل
م ـص ـط ـلــح «االح ـ ـتـ ــال ال ـ ـسـ ــوري» إال اآلن،
فهو يقول :أنا ِمن هــؤالء ،وكنت من الذين
ّ
يدبجون املقاالت في مديح النظام السوري
ول ــي مـقــالــة شـهـيـ ّـرة فــي ع ــام  ٢٠٠٢عندما
ُ
وصفت خطابًا لبشار األسد أنه فتح ّ
«كوة
في الجدار السياسي الذي تقيمه إسرائيل
ملـحــاصــرة الـحـقـ ّـوق ال ـعــربـ ّـيــة» ( 2ك ــان ذلــك
ف ــي زم ــن ك ــان خ ــش ــان فـيــه ُمـ ـن ـ ّـددًا بـ ـ «قــرنــة
َ
ش ـ ـهـ ــوان» وع ـن ــدم ــا كـ ــان ي ـس ـت ـش ـهــد ط ـ ِـرب ــا
وموافقًا بأقوال ناصر قنديل.)3
وعندما تذكر الصحافة في لبنان أن فارس
سعيد أو سمير جعجع حـ ّـرضــا الــريــاض
ضــد سـعــد الـحــريــري ،أو أن ّ
األول هــو كــان
وراء دعـ ــوة ال ـن ـظ ــام ال ـس ـع ــودي لـبـطــريــرك
ّ
الـتـطـبـيــع مــع ال ـع ـ ّ
ـدو ،ف ـهــذا ال يـعـنــي إل أن
ّ
سعيد وجـعـجــع تلقيا أوام ــر مــن الــريــاض
وأن استدعاء هما كــان مــن أجــل التلقني ال
ّ
تتحدث بــوال يعقوبيان عن
أكثر .وعندما
«م ـصــداقـ ّـي ـت ـهــا» ب ـعــد عــودت ـهــا م ــن مـقــابـلــة
س ـع ــد الـ ـح ــري ــري م ـح ـت ـج ـزًا فـ ــي ال ــري ــاض
فإنها تعني أن العمل الدعائي لصالح آل
سعود ّ
ّ
«مصداقية» ،وأنها ساهمت
بدد كل
ف ــي الـتـغـطـيــة ع ـلــى اح ـت ـجــاز الــزع ـيــم ال ــذي
ّ
االنتخابية.
تريده أن يحملها على قائمته
وعندما يطلع أعـضــاء فــي فريق الحريري
اإلعـ ــامـ ــي ويـ ـ ـص ـ ـ ّـرون ع ـل ــى أن ال ـح ــري ــري
ٌ
ح ـ ّـر  -لـكــن مـحـتـجــز  -فــي ال ــري ــاض ،فإنهم
ي ـق ــول ــون ب ـك ــام آخ ـ ــر :إن س ـع ــد ال ـح ــري ــري
رهينة وأن واجبهم الدعائي هو التغطية
عـلــى االعـتـقــال مــن أ ّج ــل الـتـعـمـيــة .وعندما
ي ـع ـتــرض ف ـ ــارس خ ــش ــان ع ـلــى «االل ـت ـه ــاء»
ب ـق ـضـ ّـيــة اح ـت ـج ــاز الـ ـح ــري ــري ف ــإن ــه يـعـنــي
أن م ـســألــة االح ـت ـج ــاز ال ي ـجــب أن تـصــرف
األن ـظ ــار ع ــن امل ــوض ــوع اآلخـ ــر ،أي تحقيق
امل ـطــالــب ال ـس ـعـ ّ
ـوديــة ـ ـ اإلســرائ ـي ـلـ ّـيــة بــاســم
سيادة لبنان .ويمكن في الـقــراء ة املقلوبة
أن تجزم أن الفريق اللبناني (فــي املاضي
والحاضر) الذي يجاهر ويصيح أكثر من
غ ـيــره ف ــي ال ـغ ـيــرة عـلــى س ـي ــادة واسـتـقــال
لبنان هو الفريق األكثر ارتهانًا للخارج.
أمــا مسألة سعد الحريري وأبـيــه مــن قبله
ّ
ف ــإن ـه ــا ال ت ـت ـعــلــق ك ـث ـي ـرًا ب ـش ـخ ـص ـه ـمــا .إن
ال ــدور املــرســوم لسعد الـحــريــري أكـبــر منه
بكثير ،ودور زعيم كتلة أو رئيس حكومة،
أو البطل العائد ،كبير جدًا عليه .والسجال
الدائر حوله يعكس أيضًا القراء ة املقلوبة
ّ
تضررًا
للوضع اللبناني :فالفريق األكـثــر
م ــن س ـيــاســات وارت ـب ــاط ــات ال ـحــريــري كــان
أك ـث ــر ح ــرص ــا ع ـل ــى ت ـح ــري ــر ال ـح ــري ــري مــن
األســر من فريق الحريري نفسه الــذي كان

يريد تحوير األنظار عن احتجاز الحريري،
ّ
الفرنسية
وإن كان شديد االمتنان للجهود
في تـحــريــره ...من اإلقــامــة الـحـ ّـرة والكريمة
ف ــي ال ــري ــاض .ووزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـ ّـي ــة األمل ــان ــي
ّ
تعرض للتقريع الديبلوماسي من الرياض
ألنــه صـ ّـرح بما لــم تـجــرؤ حـكــومــات الغرب
على التصريح به .وميشال عون اتهم ّ
مرة
ّ
السعودية بارتكاب عمل
واحــدة الحكومة
عدائي ضد لبنان في احتجازه للحريري
لكن وزيره السابق ،إلياس بو صعبّ ،
كرر
ّ
بـعــد مـقــابـلـتــه ع ــون أن ــه ال يــريــد إل أفـضــل
ُ
ّ
السعودية (مرتكبة
العالقات مع الحكومة
الـعـمــل ال ـعــدائــي) .وكـتـلــة املستقبل طالبت
بعودة الحريري من الرياض مع حرصها
ع ـل ــى املـ ـص ــال ــح الـ ـسـ ـع ـ ّ
ـودي ــة فـ ــي الـ ـص ــراع
اإلقليمي .الشيء وعكسه في السياسة.
ّ
ل ــم ي ـك ــن س ـع ــد الـ ـح ــري ــري حـ ـ ـ ّـرًا ف ــي ت ــول ــي
مـنـصــب الــزعــامــة ،ول ــم يـكــن قـ ــرارًا لـبـنــانـ ّـيــا
ّ
عائليًا  -أي مرتبطًا بعائلة الحريري.
أو
األب أصـبــح زعـيـمــا فــي الـسـيــاســة ُمعتمدًا
ع ـ ـلـ ــى ع ـ ـنـ ــاصـ ــر ث ـ ــاث ـ ــة لـ ـ ــم ي ـ ـفـ ــارق ـ ـهـ ــا فــي
ُحـيــاتـ ّـه الـسـيــاسـ ّـيــة )١ :الــرعــايــة الـخــارجـ ّـيــة
املـتـمــثـلــة بــالـتـحــالــف ال ـس ـعــودي ـ ـ الـســوري
وامل ـت ـص ــال ــح م ــع امل ـص ــال ــح األمـ ـي ــرك ـ ّـي ــة)٢ .
الـتــأجـيــج وال ـت ـحــريــض الـطــائـفــي املــذهـبــي
ـة»)٣ .
تحت عـنــوان «مـقــام رئــاســة الـحـكــومـ ّ
املال (السعودي والحريري ،عندما توف َر).
وعـ ـن ــدم ــا تـ ـض ــارب ــت مـ ـص ــال ــح ال ـن ـظ ــام ــن
الـ ـس ــوري وال ـس ـع ــودي وق ـعــت ال ـك ــارث ــة في
ّ
ّ
(والبيولوجية).
السياسية
حياة الحريري
الـ ـح ــري ــري االب ـ ـ ــن اع ـت ـم ــد ع ـل ــى ال ـع ـنــاصــر
الثالثة نفسها ،لكنه ُحرم (باستثناء حقبة
ال ـســن-ســن الـقـصـيــرة) مــن رعــايــة الـنـظــام
الـ ـس ــوري واس ـت ـبــدل ـهــا ب ـتــوافــق س ـع ــودي ـ
أمـيــركــي ح ــول زعــام ـتــه ،محتفظًا بعنصر
الـ ـت ــأجـ ـي ــج والـ ـتـ ـح ــري ــض الـ ـط ــائـ ـف ــي (هـ ــذه
امل ـ ّـرة تـحــت ع ـنــوان «ال ـع ـبــور إل ــى ال ــدول ــة»)
بــاإلضــافــة إل ــى امل ــال املـتـنــاقــص (ه ــل هناك
َمن نجح أكثر من سعد الحريري في تبديد
ثـ ــروة ب ــامل ـل ـي ــارات ف ــي وق ــت ق ـيــاســي؟ هــذه
ُ
مــوهـبــة ت ـحـ َـســب ل ــه) .لـكــن ال ـحــريــري االبــن
ُ ِّ
بمهمة ال طاقة له على ّ
ّ
تحملها بسبب
كلف
ّ
شخصيته والـتـنــافــس فــي أوس ــاط
ضـعــف
ّ
اللبنانيني على ال ــوالء للنظام السعودي.
في عهد رفيق الحريري ،كان هو يختصر
ال ــوالء للنظام الـسـعــودي ،وك ــان يــزيــح ِمــن

رئاسة مجلس الوزراء
بعد اغتيال الحريري
طيعة
تحولت إلى أداة ّ
ّ
بيد النظام السعودي

درب ــه مــن يـنــافـســه فــي الـ ــوالء ل ـهــذا الـنـظــام
(على عكس الــوالء للنظام الـســوري ،حيث
نافسه في هذا الوالء ،أو شاركه ،العديد من
الزعامات ومن طوائف مختلفة).
لـكــن رئ ــاس ــة مـجـلــس الـ ـ ــوزراء بـعــد اغـتـيــال
الـ ـح ــري ــري ت ـح ـ ّـول ــت إلـ ــى أداة ط ـ ّـي ـع ــة بـيــد
ال ـن ـظ ــام الـ ـسـ ـع ــودي .ه ــي ك ــان ــت أداة بـيــد
ال ـن ـظــام ال ـس ــوري لـكــن ذل ــك ك ــان فــي سـيــاق
والء رئيس الوزراء نحو النظام السعودي
وال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــوري واألمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرك ـ ـ ــي ،وكـ ـ ـ ـ ــان هـ ـن ــاك
إم ـك ــان ـ ّـي ــة ل ـل ـعــب ع ـلــى ال ـح ـب ــال وامل ـ ـنـ ــاورة،
خصوصًا وأن رفـيــق الـحــريــري كــان يلعب
عـلــى الـتـنــاقـضــات الـتــي نـخــرت (بــالـفـســاد)
ّ
ف ــي ج ـســم ال ـن ـظــام الـ ـس ــوري نـفـســه (ول ـعــل
ذل ــك ال ــره ــان ك ــان مــن مـسـ ّـبـبــات األزمـ ــة في
عالقته مع النظام الذي وضعه في موقعه
الـسـيــاســي) .وكــان النظام الـســوري يحسم
ّ
الداخلية لصالح رئيس الوزراء
الصراعات
ّ
ح ـي ـنــا ولـ ـص ــال ــح رئـ ـي ــس م ـج ـلــس الـ ـن ــواب
حـيـنــا آخ ــر ،ول ـصــالــح رئ ـيــس الـجـمـهـ ّ
ـوريــة
أح ـي ــان ــا .ل ـكــن م ــوازي ــن ال ـق ــوى ب ــن أق ـطــاب
السياسة في لبنان ّ
تغيرت بعد ّ ٢٠٠٠
مما
ّ
أثــر على نـفــوذ الـحــريــري ،وتــزامــن ذلــك مع
بداية تدهور العالقة بني النظام السوري
وال ـن ـظ ــام الـ ـسـ ـع ــودي .أي أن ع ــاق ــة رفـيــق
ّ
ال ـح ــري ــري بــال ـن ـظــام الـ ـس ــوري ل ــم ت ـكــن إل
انـعـكــاســا للعالقة بــن رعــاتــه فــي الــريــاض

حرًا في تو ّلي منصب الزعامة (هيثم الموسوي)
لم يكن سعد الحريري ّ

وبــن دمـشــق .وكــان رفـيــق مــن حـ ّـصــة امللك
فهد ،حتى فــي سـنــوات قـعــوده ،وقــد راعــاه
عبدالله بسبب ذلــك( .كــان ذلك في سنوات
الحرص على أواصر العالقات بني األمراء).
ل ـك ــن ط ــاع ــة رفـ ـي ــق ك ــان ــت م ـط ـل ـقــة لـل ـن ـظــام
السعودي وكــان ال يخالف مشيئة النظام
في أمر (روى إلياس الهراوي كيف أن رفيق
عـ ــارض تـسـمـيــة املــدي ـنــة الــريــاضـ ّـيــة بــاســم
كميل شمعون إلى أن أمــره األمير عبدالله
بذلك ،فأطاع على الفور .)4
أمــا ابنه فكان صـعــوده إلــى الحكم صدفة.
أوك ـل ــت الـعــائـلــة املــال ـكــة أم ــر تــدبـيــر الـشــأن
ال ـس ـيــاســي ل ـعــائ ـلــة ال ـح ــري ــري إلـ ــى األم ـيــر
(يــومـهــا) سـلـمــان ،وه ــو ال ــذي انـتـقــى سعد
وق ـ ّـدم ــه ع ـلــى ب ـه ــاء بـسـبــب ان ــزع ــاج بعض
األم ـ ــراء م ــن س ــوء ط ـبــاع ب ـهــاء الـشـخـصـ ّـيــة
ّ
وتـمـ ّـيــز سـعــد عـنــه فــي الـتـمــلــق واالنـبـطــاح
لألمراء .لكن تبوؤ سعد للمنصب حدث في
ّ
زمن مختلف :النظام السوري اجتث مراكز
ال ـقــوى الـتــي كــانــت مـبـتــاعــة مــن الـحــريــري،
والـ ـ ـنـ ـ ـظ ـ ــام الـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــودي ك ـ ـ ــان ف ـ ــي زم ـ ـ ــن لــم
ّ
تستقر فيه بعد مسألة الخالفة .لكنه بنى
عــاقـتــه مــع امل ـلــك عـبــدالـلــه مــن خ ــال خالد
ال ـتــوي ـجــري .وهـ ــذا الـ ــوالء ت ــواف ــق م ــع والء
سعد السابق لعبد العزيز بــن فهد وأبيه
ّ
عضوية سعد لسنوات
من قبله (وقد تكون
ّ
ّ
في حاشية األمير  -األسير حاليًا  -عــزوز
سببًا في غضبة محمد بن سلمان عليه).
وعــاقــة األش ـقــاء فــي آل سـعــود كــانــت (وال
ّ
ّ
الجميل
بحميمية العداء بني بشير
تــزال)
وأم ــن الـجـمـ ّـيــل :ال ــذي ك ــان مـحـســوبــا على
ّ
تلقائيًا ِمــن
واح ــد ،كــان خصمًا ومـكــروهــا
الـثــانــي ،والـعـكــس (م ــع اسـتـثـنــاء ات قليلة،
م ـثــل ج ــوزي ــف أبـ ــو خ ـل ـي ــل) .وط ــاع ــة سـعــد
ّ
السردية السائدة في
للنظام كانت مطلقة:
لـبـنــان عــن ي ــوم الـقـمـصــان ال ـســود فــي عــام
 - ٢٠١١كأن إسقاط حكومة ما في املجلس
النيابي وانسحاب وزراء ليسوا في صلب
العمل الديموقراطي  -تتغافل أن التسوية
ّ
تضمنت طــوي سعد الحريري مللف
آنــذاك
ّ
املحكمة الدولية مقابل رئاسته للحكومة
ل ـك ــن املـ ـل ــك ع ـب ــدال ـل ــه أب ـل ـغ ــه األمـ ـ ــر بــرفــض
التسوية ،وهذا الذي أسقط الحكومة .وقد
والى سعد ،بشار األسد عندما أمره النظام
السعودي بذلك ،وعاداه عندما أمره أيضًا،
ّ
مستعد أن يــوالـيــه م ـ ّـرة أخ ــرى بــأمــر.
وهــو
ه ـ ــذا هـ ــو «ال ـ ـنـ ــأي عـ ــن الـ ـنـ ـف ــس» ب ـت ـعــريــف
املعسكر السعودي.
ون ـج ـي ــب م ـي ـق ــات ــي وفـ ـ ـ ــؤاد الـ ـسـ ـنـ ـي ــورة لــم
يكونا أقل والء للنظام السعودي من سعد
ال ـحــريــري .املشيئة الـسـعـ ّ
ـوديــة كــانــت آمــرة
ف ــي ح ـق ـب ـتـ ْـي ـه ـمــا .ل ـك ــن ال ـن ـظ ــام ال ـس ـع ــودي
تعامل مــع زعـمــاء السنة بطريقة مختلفة
ع ــن طــريـقــة ال ـن ـظــام ال ـس ــوري :ك ــان الـنـظــام
الـ ـس ــوري ع ـنــدمــا ي ـك ــون راض ـي ــا ع ــن رفـيــق
الحريري يعقد اللواء له ،ويزيح منافسيه
من طريقه (مثل طريقة إسقاط عمر كرامي
ّ
علنية
فــي  ،)١٩٩٢ويمنع بــروز منافسات
لــه .أمــا النظام السعودي فقد اتبع طريقة

مـخـتـلـفــة م ـ ّـع س ـع ــد :كـ ــان يــدع ـمــه ل ـكــن مــن
دون أن يخفف من دعم منافسيه وحلفائه
ح ــول ــه خ ـصــوصــا ف ــي ال ـس ـن ــوات املــاض ـيــة.
ربـمــا كــانــت هــذه طريقة النظام السعودي
فــي تـصـلـيــب ع ــود ال ـطــاعــة ،أو فــي اخـتـبــار
م ـن ــاف ـس ــن م ـح ـت ـم ـلــن ،أو فـ ــي ال ـت ـح ـض ـيــر
لبديل عــن سـعــد .لكن الحلقة األخ ـيــرة من
عــاقــة سـعــد م ــع ال ـن ـ ّظــام ال ـس ـعــودي كــانّــت
ح ـل ـق ــة اخـ ـتـ ـب ــار ُمـ ـف ــخ ــخ .ال ي ـن ـف ــع ت ـصــنــع
االس ـت ـق ــالـ ّـي ــة ف ــي الـ ـق ــرار م ــن ق ـبــل ال ـفــريــق
الحريري بأطرافه مجتمعة .هل هناك َمن
ّ
يـظــن أن الـنـظــام اإلي ــران ــي يستدعي حسن
نـصــرالـلــه ويـصــدر إلـيــه األوامـ ــر؟ نصرالله
ُي ّ
قرر في الشأن اللبناني  -وأبعد منه كثيرًا
 بالنيابة عــن إي ــران فيما ال يـقـ ّـرر الفريقً
الـحــريــري صغيرة فــي لبنان بالنيابة عن
ال ـن ـظ ــام الـ ـسـ ـع ــودي .ك ـ ــان نـ ـه ــاد امل ـش ـنـ ّـوق
أكـثــرهــم صــراحــة عـنــدمــا س ــرد ّ قـ ّـصــة تبني
ّ
فرنجية وتبني عــون من
ترشيح سليمان
ّ
بـعــده :أنـهــا كــانــت أم ـرًا سـعــوديــا محضًا ال
ُي ّ
رد.
والنظام السعودي يزيد من تقليص قبضة
الـقــرار .لم يعد هناك مراكز قــوى في داخل
العائلة املالكة ،ولم يعد هناك قوى مبعثرة
بني أجهزة الدولة املختلفة .لكن في الفترة
التي عقبت صعود بن سلمان ،كان ال يزال
يختبر.
ّ
ّ
تتغير منذ وراثته
مهمة سعد الحريري لم
ّ
ّ
ال ـس ـيــاســيــة ألبـ ـي ــه .قـ ــال ف ــي أول تـصــريــح
رس ـمــي ل ــه بـعــد وف ــاة أب ـيــه ف ــي مـقــابـلــة مع
لـيـلــي وي ـمــوث فــي «واش ـن ـطــن بــوســت» إنــه
«سينزع سالح حزب الله» (نشرت جريدة
«املستقبل» نص املقابلة ُمترجمًا من دون
هــذا املقطع مــن التصريح فــي حينه) .لكن
ّ
باملهمة بالرغم من
هيهات لسعد أن يقوم
ِ
ّ
ّ
سعوديًا (من قبل سعود
املرعية
املحاولة
الفيصل) فــي املــرحـلــة الـتــي سبقت ّ ٧أي ــار.
شـ ّـك ـلــت امل ـخ ــاب ــرات ال ـس ـع ـ ّ
ـودي ــة مـيـلـشـيــات
ّ
ّ
سلفية في كل لبنان وسلحتها ،لكنها لم
تصمد لساعات ،كما أن ميلشيات جنبالط
ّ
خيالية
لم تصمد (بالرغم من تواتر قصص
ّ
شهيب وميليشيا عاليه
عن بطوالت أكرم
ّ
وذلك من أجل رفع املعنويات الهابطة).
كتبت كلير شـكــر فــي «اإلت ـح ــاد» قـبــل ّأيــام
عــن املــراحــل املختلفة لسعد الـحــريــري في
ّ
يعظم َ
دوره :مــراحـلــه في
الـحـكــم .لكن هــذا
الـحـكــم لــم تـكــن مـلـكــا ل ــه .كــانــت مــراحــل في
ّ
السعودية نحو لبنان .وها قد
السياسات
بدأت مرحلة جديدة في الحكم والسياسات
ّ
الـسـعـ ّ
ـوديــة .ع ــزز الـنـظــام (بــاملــال ،كــالـعــادة،
ال بالحسنى أو الـقــوة الـنــاعـمــة) مــن نفوذ
زعـ ـ ـم ـ ــاء عـ ـل ــى ح ـ ـسـ ــاب الـ ـ ـح ـ ــري ـ ــري .ب ـل ـغــت
ّ
الـفـظــاظــة بــالـنـظــام ال ـس ـعــودي أن ـهــا ع ــززت
مــن سلطة بـهــاء الـحــريــري (الـطــامــع بامللك
ّ
على حساب أخيه .لعل النظام
في لبنان)
ّ
ال ـس ـعــودي ت ــوق ــع م ــن ال ـحــريــري شـيـئــا في
هــذه الحكومة لم ّ
يقدمه (مثل «نــزع سالح
حــزب الـلــه» أو تـقــديــم حـســن نـصــرالـلــه إلــى
محكمة الـحــريــري اإلســرائـيـلـ ّـيــة ،أو تقديم

السبت  25تشرين الثاني  2017العدد 3333

رأي

وطنيًا
بطال
ـد الحريري ً
ّ

ب ـع ــض م ــن الـ ـص ــواري ــخ ه ـ ّ
ـدي ــة إلس ــرائ ـي ــل
ك ـبــادرة حسن نـ ّـيــة مــن لـبـنــان) .بــن سلمان
ِّ
ـأزم :سـيــاســاتــه الــداخ ـلـ ّـيــة وال ـخــارجـ ّـيــة
مـ ـت ـ ّ
مـتـعــثــرة .يــريــد تحقيق نـصــر ســريــع ،ولــو
ـوم .أو أن ــه يــريــد تـقـلـيــص دور حــزب
م ــوه ـ ُ
الـلــه (امل ـبــالــغ فـيــه كـثـيـرًا) فــي الـيـمــن .يريد
ال ـن ـص ـ َـر ف ــي مـ ـك ــان م ـ ــا ،أي مـ ـك ــان ،ال ه ـ َّـم.
ّ
ّ
مطواعية
وليس له من الحكام َمن هو أكثر
م ــن سـعــد ال ـح ــري ــري .اس ـتــدعــاه واحـتـجــزه
وقهره بفظاظة لم نألفها حتى في تعاطي
املـ ـخ ــاب ــرات الـ ـس ـ ّ
ـوري ــة م ــع رؤس ـ ـ ــاء وزراء
ل ـب ـن ــان .وهـ ــذه ال ـســاب ـقــة ت ـن ـبــئ ب ـم ــدى ثقة
النظام السعودي بوكالئهّ .
قر َر بن سلمان
ّ
أن يستبدله لـكــن الـخــطــة لــم تـنـجــح ،ال بل
انقلبت على صانعها.
صـحـيــح أن شـخـصـ ّـيــة ال ـح ــري ــري صـغـيــرة
وضـ ـعـ ـيـ ـف ــة ،وصـ ـحـ ـي ــح أي ـ ـضـ ــا أن قـ ــدراتـ ــه
ّ
ّ
واللغوية مـحــدودة جـ ّـدًا ،وهــو لم
الذهنية

نجيب ميقاتي وفؤاد
أقل
السنيورة لم يكونا ّ
والء للنظام السعودي
ً
من سعد الحريري
يـنـ ُـم فــي الـحـكــم ،ولــم يـبـ ْ
ـدر عنه أنــه ق ـ ّـرر أن
ّ
يدرس ملفات الحكم .لكن فظاظة التعامل
م ــع ال ـح ــري ــري وط ـل ــب امل ـبــاي ـعــة ألخ ـي ــه من
ّ
ع ــائ ـل ـت ــه ،ول ـ ــد ت ـعــاط ـفــا ّم ـع ــه ل ــم ي ـك ــن —ال
النظام وال سعد— يتوقعه .كما أن تعامل
ح ــزب ال ـلــه م ــع اع ـت ـقــال ال ـح ــري ــري ورف ـضــه
االن ـ ـجـ ــرار ف ــي خ ـط ــة م ــواج ـه ــة ع ـن ـفـ ّـيــة فــي
ّ
لبنان أحبطا خطة السبهان .كــانــت خطة
ّ
بــن سـلـمــان مـثــل خــطــة بـشـيــر الـجـمـ ّـيــل في
ّ
افـ ـتـ ـع ــال م ـع ــرك ــة زح ـ ـلـ ــة :أن يـ ـج ــر ال ـن ـظ ــام
ّ
العدو
السوري إلى مواجهة كي تستجلب
اإلسرائيلي لزيادة توريطه في لبنان .وبن
سـلـمــان ك ــان يــريــد أن ي ـجـ ّـر ح ــزب ال ـلــه إلــى
رد انفعالي في لبنان في الشارع كي ّ
يجر
حليفه اإلسرائيلي ّ
ضده .لكن ال حزب الله
ّ
ّ
والعدو أوضح في صحفه أنه ليس
انجر،
جيشًا بأمرة بن سلمان.
يعلم بن سلمان أن فظاظته وخرقه الصارخ
لسيادة دولة لن ّ
يجر عليه الويالت .لو أن
ً
الـحـكــومــة اإليــرانـ ّـيــة ،م ـثــا ،اسـتــدعــت نبيه
ّ
الجبرية ،لكان
بـ ّـري ووضعته فــي اإلقــامــة
مجلس األمن الدولي قد عقد جلسة طارئة
وأصــدر قــرارًا ُمدينًا تحت الفصل السابع.
ّ
العربية قد عقدت جلسة
وكانت الجامعة
ـاصــة مــن أجــل صدّ
طــارئــة لتشكيل ق ـ ّـوة خـ ّ
الوقاحة اإليــرانـ ّـيــة .لكن ال هــذا حصل ،وال
ذاك .على العكس .بلغت الوقاحة بالنظام

ال ـس ـعــودي أن ــه ق ـ ّـدم ش ـكــوى ملـجـلــس األم ــن
ح ـ ــول صـ ـ ـ ــاروخ ي ـم ـن ــي واحـ ـ ـ ــد ،ف ـي ـم ــا نـ ـ ّـدد
ّ
مـجـلــس األم ــن ب ـهــذا الـ ـص ــاروخ ال ــذي عــكــر
ّ
العربية.
صفاء األجواء فوق شبه الجزيرة
ّ
العربية عقدت جلسة طارئة —
والجامعة
ليس بشأن احتجاز رئيس وزراء لبناني
— بــل ب ـشــأن مــواج ـهــة ال ـت ـحـ ّـدي اإلي ــران ــي.
وس ـ ّـهـ ـل ــت مـ ـط ــواع ـ ّـي ــة ال ـ ـحـ ــريـ ــري ت ـغ ـط ـيــة
ّ
السعودية :الرجل لم يجرؤ على
الفظاظة
االعتراف أنه كان محتجزًا ولن يجرؤ على
ً
التصريح بــذلــك مستقبال حتى لــو عزلوه
عــن الـعـمــل الـسـيــاســي .عـلــى الـعـكــس ،كــذب
على جمهوره وعلى الشعب اللبناني في
ّ
يصدقها حتى اإلع ــام الغربي
ُرواي ــات لــم
ً
املتعاطف معه .وشقيقه ،بدال أن يتعاطف
م ــع أخ ـي ــه ف ــي م ـح ـن ـتــه ،أص ـ ــدر ب ـيــانــا ن ـ ّـدد
فـيــه ب ـســاح ح ــزب ال ـلــه ال ــذي اعـتـقــل سعد
ف ــي ال ـس ـعـ ّ
ـوديــة وأج ـب ــره عـلــى ت ــاوة بـيــان
استقالة لم يكن لفريقه ذراع في صياغته.
ّ
«متريثًا»
سعد ِّالحريري عاد إلى السلطة
ّ
سعودية (مع
وسينفذ ما سيرده من أوامر
ّ
ّ
فرنسية
أميركية ـ ـ
على م ــؤازرة
الحصول
ّ
يـمـكــن أن ت ـخــفــف م ــن ال ـض ـغــط ال ـس ـعــودي
ّ
عليه) .لكن النظام السعودي سيعكر عليه
ح ـك ـم ــه .س ـي ـعــاق ـبــه ألن ع ـم ـلـ ّـيــة االح ـت ـج ــاز
واالستبدال التي كــان ّ
مقررًا لها أن تنجح
سلمان منه بعد مشاهد
فشلت .قد يثأر بن ُ ِّ
الترحيب الشعبي املستفز .سيعمل النظام
السعودي على إقناع جمهوره ،قبل غيره،
أن ــه غـيــر صــالــح لـلـحـكــم .وه ــذا االق ـن ــاع قد
ّ
ي ـت ـط ــل ــب ت ــأج ـي ـج ــا ل ـل ـف ـت ـنــة امل ــذهـ ـب ـ ّـي ــة فــي
ل ـب ـنــان .ه ــذه أس ـهــل وأم ـضــى ط ــرق الـنـظــام
السعودي في نشر النفوذ بعد غزو العراق.
هــي وحــدهــا بــن كــل خطط آل سعود التي
نـجـحــت .و ّس ـعــد ال ـحــريــري سـيـخـ ّـيــب آم ــال
ً
ال ــذي ــن ت ـم ــن ــوا أن ي ـع ــود إلـ ــى ل ـب ـنــان بـطــا
وط ـنـ ّـيــا .دور الـبـطــولــة ال يـنــاسـبــه .للرجل
قــدرات متواضعة هو أدرى بها .لكن لنقرأ
مـسـتـقـبــل ال ـس ـيــاســة الـلـبـنــانـ ّـيــة بــاملـقـلــوب:
س ـع ــد الـ ـح ــري ــري س ـي ـن ـت ـفــض ع ـل ــى ال ـحـكــم
ال ـس ـع ــودي وي ـع ـلــن تـ ـح ـ ّـرره م ــن سـلـطــة بن
سلمان.
ّ
مـ ــن ضـ ـم ــن الـ ــوثـ ــائـ ــق امل ـت ـع ــل ـق ــة ب ــاغ ـت ـي ــال
ج ــون كـنـيــدي والـ ــذي أف ــرج ــت عـنــه أجـهــزة
ّ
ّ
تتحدث
األميركية ،هناك وثيقة
املخابرات
عــن خـطــة مــن «مـجـلــس األم ــن الـقــومــي» من
ّ
سوفياتية لضرب
أجــل استعمال طــائــرات
أهـ ــداف أم ـيــركـ ّـيــة أو صــديـقــة ملـنــح أمـيــركــا
ذريـعــة الـحــرب ضــد روس ـيــا .وولـيــد فــارس
في حديث مع «ليبانون ديبيت» قبل ّأيام
ّ
ّ
يتحدث عــن خطة مواجهة تتطلب تأليب
رأي عـ ــام ع ـ ــارم ض ــد م ـش ــارك ــة حـ ــزب ال ـلــه
ف ــي ال ـح ـكــومــة ع ـلــى أن ي ـك ــون ذل ــك بحشد
عـلــى شــاكـلــة «ث ــورة األرز» .هــل ه ــذا يعني
أن ال ـت ـحــالــف ال ـس ـع ــودي  -اإلس ــرائ ـي ـل ــي -
ّ
ّ
إرهابية
عملية
األميركي يمكن أن يلجأ إلى
ّ ُ
سرية تنسب إلى حزب الله من أجل تأليب
ّ
ال ــرأي ال ـعــام ض ــده؟ إن بــث خـبــر ك ــاذب عن
كشف خطة الغتيال الحريري عبر تشويش
إيـ ــرانـ ــي ع ـل ــى أجـ ـه ــزة االتـ ـصـ ــال ق ــد ي ـكــون
ّ
لعملية قــذرة .هذه مرحلة الحروب
توطئة
ّ
السرية ،وجارد كوشنر ومحمد بن سلمان
على مــوجــة واح ــدة .وخـطــة مــن هــذا النوع
ّ
يفضلها الـعـ ّ
ـدو النها ال تستنزف جنوده
فـ ــي املـ ـ ـي ـ ــدان .خ ـ ـيـ ــارات امل ـع ـس ـك ــر املـ ـع ــادي
م ـحــدودة :ع ــدوان تـ ّـمــوز على امـتــداد ثالثة
وثالثني يومًا لم يهزم حزب الله .والحرب
االقتصادية يمكن أن تؤذي مصالح حلفاء
أم ـي ــرك ــا ،وم ـص ــال ــح االس ـت ـث ـمــار األم ـيــركــي
ال ـس ـي ــاس ــي واالسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات ــي ف ــي ل ـب ـنــان.
بالحريري الستبداله
وتضحية بن سلمان
ّ
بـمـطـيــع أقـ ــدر م ـش ــروع ج ـ ــذاب ف ــي مــرحـ ّلــة
ّ
التأزم السياسي وتراكم الهزائم والتعثر.
خصوم الحريري باتوا على األرجــح أكثر
رعاته.
حرصًا على سالمته من
ِ

هوامش:
 )1مــن الـطــريــف أن مـصـبــاح األح ــدب يقود
«مـ ـب ــادرة س ـنـ ّـيــة» وأخـ ــرى بــاســم املـجـتـمــع
املدني.
 )2جريدة «املستقبل» ٢ ،كانون ّأول.٢٠٠٣ ،
« )3املستقبل» ١٦ ،آب.٢٠٠٣ ،
 )4راجـ ــع ك ـت ــاب إل ـي ــاس ال ـ ـهـ ــراوي« :ع ــودة
ال ـج ـم ـهـ ّ
ـوريــة :م ــن ال ــدوي ــات إل ــى ال ــدول ــة»،
ص.٥٢٥ .
* كاتب عربي (موقعه على اإلنترنت:
)angryarab.blogspot.com
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طبقة أوسلو وصفقة القرن
خالد بركات *
تـسـيـطــر ط ـب ـقــة امل ـ ــال الـفـلـسـطـيـنـيــة «الـ ـج ــدي ــدة» ع ـلــى كل
املؤسسات «الوطنية» والقرار السياسي وترهنها في إطار
عالقتها ومصالحها املباشرة مــع الشركات الكبرى ومع
نظام ومشيخات الـبـتــرودوالر .نحن نعرف اليوم أكثر عن
كيف نمت مصالح هــذه الطبقة فــي الــوطــن املحتل وكيف
تـشــابـكــت مـصــالـحـهــا م ــع اق ـت ـصــاد ال ـع ــدو الـصـهـيــونــي بل
ومستعمراته في الضفة املحتلة ،تبعية شبه مطلقة وشاملة
للكيان الصهيوني .فيما ظل دورهــا السياسي يتنقل بني
التذمر من االحـتــال وإجــراءاتــه القاسية تــارة ،والتذمر من
املـقــاومــة أو مــا أسمته بــ«عـسـكــرة االنـتـفــاضــة» أو «العنف
املتبادل» تارة أخرى ،أما ممارستها ،على األرض من خالل
سلطتها ف ــي امل ـنــاطــق فـكــانــت عـسـفــا ض ــد ق ــوى املـقــاومــة
وحالة من التعاون والرضوخ والشراكة مع العدو ...فال دولة
فلسطينية قابلة للحياة ،وقد أسست لكيان أوسلو وجلست
فيه ..وقضي األمر!
مبكرًا جرى تعريف هذه الطبقة الفلسطينية التابعة ،في زمن
الشهيد غسان كنفاني ،على أساس أنها «برجوزاية تجارية
مصرفية تتشابك مصالحها وتترابط مع مصالح اإلمبريالية
التجارية وأن أســاس ثــروة هــذه الطبقة ومصدر غناها هو
السمسمرة للبضائع األجنبية ووكاالت التأمني واملصارف،
وبالتالي فهي في املــدى االستراتيجي ضد الثورة .قيادات
الـبــرجــوازيــة التقليدية تستقبل ســاســون وداي ــان والحكام
اإلسرائيليني وتبحث معهم في موضوع الكيان الفلسطيني
ال ــذي تخطط لــه إســرائ ـيــل لتصفية الـقـضـيــة الفلسطينية
وتحقيق النصر السياسي بعدما حققت نصرها العسكري
(االستراتيجية السياسية  – 1969الجبهة الشعبية لتحرير
فلسطني ص.)73 .
أدركــت «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطني» خطورة الــدور
الذي تقوم به البرجوازية الفلسطينية الكبيرة وحــذرت منه
دائـمــا ،بــل وتوقعت وص ــول الـثــورة بقيادة الـبــرجــوازيــة إلى
أزمة وكارثة محققة .فال شخصية أبو الخيزران (املخصي)
في روايــة «رجــال في الشمس» جــاءت من فــراغ وال املوقف
السياسي الذي عبرت عنه «الجبهة الشعبية» حني الحظت أن
العمل الفدائي (الكفاح املسلح) هو الطريق الوحيد لردع طبقة
املال الفلسطينية ومنعها من اإلقــدام على تسوية لتأسيس
كيانها الفلسطيني.
طبقة أوسلو اليوم أسست لكيان أوسلو .وهي ذات الطبقة
التي جرى ذكرها أعاله قبل  40سنة وامتدادها إلى درجة
أن «العائالت» ذاتها واألسماء ذاتها والحركة السياسية التي
سيطرت على القرار الوطني الفلسطيني هي ذاتها أيضًا .مع
فارق أنها صارت أسوأ ألف مرة...
ت ـعــريــف ال ـب ــرج ــوازي ــة الـفـلـسـطـيـنـيــة ال ـك ـب ـيــرة والـتــوصـيــف
لعالقاتها ودورهــا الكارثي في قيادة املجتمع والـثــورة ،هذا
الفهم الثوري تراجع لألسف الشديد بعد عام  ،1974وتحديدًا
بعد تسلل شعار «الدولة الفلسطينية» إلى الخطاب السياسي
الفلسطيني واحتالله وتكبيله.
وبعد انطالقة االنتفاضة الفلسطينية األولى عام  1987قيل
إن الــدولــة الفلسطينية املستقلة هــي مصلحة للبرجوازية
والــرأسـمــال الــوطـنــي ،كما هــي مصلحة للطبقات الشعبية
الفلسطينية ،ولتكن إذًا القاسم املشترك! وقيل أيضًا إن
االنتفاضة كما ورد مرارًا وتكرارًا على لسان الرفيق جورج
حبش «نقلت الدولة الفلسطينية من حيز اإلمكانية التاريخية
ال ــى حيز اإلمـكــانـيــة الــواقـعـيــة»! هــذا بالضبط مــا أردات أن
تسمعه رمــوز البرجوازية الفلسطينية الكبيرة في املنظمة
مغفلة عن قصد حقيقة أن الدولة الفلسطينية كما فهمها
جورح حبش «مهمة كفاحية طويلة لن تاتي عبر التفاوض
مع العدو»!
لقد وظـفــت الـبــرجــوازيــة الفلسطينية الكبيرة بــدعــم النظام
العربي الرسمي و«املجتمع الــدولــي» شعارات مثل «الحرية
ً
واالستقالل» و«الدولة املستقلة» ،ألنها كانت فعال تبحث عن
وطن ملالها وعن بنوك فلسطينية للحفاظ على مصالحها
وهيمنتها وعلى الـقــرار السياسي ،واستطاعت من خالل
جـيــش املــوظـفــن واملـثـقـفــن وم ــن خ ــال حــزبـهــا السياسي
«حركة فتح» تضليل الطبقات الشعبية في عملية تزييف
واس ـتــاب للوعي واسـتـغــال رخـيــص لـعــواطــف الجماهير
الشعبية الـتــي قـيــل لـهــا ْأن تــوقــف انتفاضتها ألن الــدولــة
أصبحت على مرمى حجر!
وبالقدر الــذي كانت تفرض البرجوازية الكبيرة سطوتها
وت ـح ـك ــم قـبـضـتـهــا ع ـل ــى امل ــؤس ـس ــة الـفـلـسـطـيـنـيــة املــال ـيــة
والعسكرية والثقافية واإلعــامـيــة وعـلــى مــركــز الـقــرار في
املنظمة والـسـلـطــة ،بــالـقــدر ال ــذي كــانــت تفقد فـيــه الطبقات
الـشـعـبـيــة الـفـلـسـطـيـنـيــة سـلـطـتـهــا ومــوق ـع ـهــا ومـشــروعـهــا
التاريخي ،ثم وجــدت نفسها بني فكي كماشة ،بني مطرقة
االحـتــال وسـنــدان وأسـنــان «القطاع الفلسطيني الخاص».
إن ما يحدث من تعاون اقتصادي يجد تمثالته في أرض
السياسة أيضًا وعلى شكل تنسيق أمني وسجون وعمالة
بال حدود!
وجدت البرجوازية «الوطنية» الفلسطينية خالصها إذًا في

خشبة االنتفاضة الشعبية الكبرى عام  1987فنظرت لها
نظرة ضيقة واستخدامية نفعية وباعتبارها القاطرة التي
ستأخذها إلــى الــدولــة الفلسطينية املــوعــودة ،لقد تضاعف
إنـتــاجـهــا وتــراكــم رأسـمــالـهــا املــالــي فــي األرض املحتلة مع
س ـن ــوات االن ـت ـفــاضــة بـسـبــب امل ـقــاط ـعــة الـشـعـبـيــة الــواس ـعــة
للمنتوجات الصهيونية واإلقبال على املنتج الوطني واملحلي
ً
فضال عن ما كانت تحصل عليه من «الدعم العربي» و«أموال
الصمود» فسال لعابها أكثر ،ثم صار نصفها اآلخر ،شرقي
النهر وفي الخارج ،يبحث هو اآلخــر عن حصته من كعكة
السلطة في التسوية التاريخية املقبلة...
ويمكن القول إن نتائج حرب الخليج األولــى وانهيار الكتلة
االشتراكية بقيادة االتحاد السوفياتي وغيرها من أسباب،
إضافة إلى حزمة من الحجج والذرائع الواهية واألوهام التي ال
ّ
حصر لها ،وفرت أرضية مناسبة لهذا الفضاء السلبي العام
الذي فيه أقدمت قيادة «منظمة التحرير الفلسطينية» ومعها
الطبقة التابعة من كبار التجار والسماسرة والوكالء نحو
املنزلق الخطير والكارثي الذي تمثل في توقيع اتفاق أوسلو،
أو وثيقة إعالن املبادئ ،في  13أيلول /سبتمبر .1993
و«عـ ــادت» الــرســامـيــل الفلسطينية إلــى «الــوطــن» مــع ياسر
عرفات بعد توقيع اتفاقية أوسلو .وأسست البنوك واملصارف
وال ـش ــرك ــات امل ـت ـع ــددة وخ ـصــوصــا ف ــي م ـجــال اإلنـ ـش ــاءات
وال ـع ـق ــارات وال ـت ـجــارة مــن مــوقــع ال ـتــابــع وامل ـل ـحــق الصغير
وبالتعاون الوثيق مع اقتصاد العدو في إطار عالقات التشابك
املـصــرفــي املــالــي مــع بـنــوكــه وم ــع الـنـظــام الـعــربــي الــرسـمــي،
وبخاصة الخليجي وما يسمى بـ«الدول املانحة» .واعتبرت
الرأسمالية الفلسطينية «الجديدة» أن السلطة الجديدة هي
ملكية خاصة لها وممثلها الشرعي الوحيد .فانزلقت أكثر
وأقدمت على توقيع اتفاقيات باريس االقتصادية وغيرها
فألحقت بالغ الضرر في بنية االقتصاد الوطني اإلنتاجي
وشوهته أكثر ودفعت كتل شعبية فلسطينية متزايدة إلى
القاع وإلى حياة اإلفقار واالرتهان واملديونية.
وإذا نجحت الـبــرجــوازيــة الفلسطينية فــي جـنــي مـلـيــارات
ً
الدوالرات لصالح حساباتها في البنوك إال أنها فشلت فشال
ذريعًا في تحقيق «االستقالل» و«التنمية» و«الديموقراطية»
وسقطت كل مقوالتها الواهية .هذه الطبقة ال يمكن أن تغير
طبيعيتها الطفيلية االرتــزاقـيــة النفعية وال نزوعها الــدائــم
للتسوية وانـشــدادهــا إلــى منطق الصفقة التجارية فــي كل
شيء .ولذلك أدمنت طريق وأفيون املفاوضات أو املفاوضات.
أسست «طبقة أوسـلــو» لكيان هجني ال شكل لــه وال روح،
فانتشر الـفـســاد الـسـيــاســي واملــالــي واألخ ــاق ــي واإلداري
فــي كــل أجـهــزة السلطة .وفــي الــوقــت ذات ــه ،تــركــت الطبقات
الشعبية تواجه مصيرها وتعتمد على «الوظيفة» وسوق
العمل العبري وما تقدمه لها مصانع العدو من فرص عمل،
هــذه املـصــانــع ب ــدأت تنتقل عــن قصد للضفة وفــي محيط
املستعمرات ،وبعد عقدين من الزمن وصلت معدالت البطالة
إلى نحو  % 45في الضفة و % 55في قطاع غزة املحاصر،
والتهمت جرافات العدو آالف البيوت الفلسطينية وصادرت
نصف الضفة تقريبًا.
هــذا الــواقــع الجديد الــذي أســس لــه اتـفــاق أوسـلــو ،فتح الباب
واس ـعــا أم ــام انـتـشــار ظــاهــرة «املـنـظـمــات غـيــر الحكومية»
والـتــي أصبحت الضلع الثالث فــي بنية وهيكل االقتصاد
الفلسطيني املحلي ،هذه الظاهرة املدمرة تسللت إلى الجسد
الفلسطيني كــالـســرطــان فــي مــرحـلــة فـقــدت فيها الحركة
الوطنية الفلسطينية عناصر قوتها ،فأزاحتها وجلست
مكانها ،وهضمت آالف الـكــادرات الوطنية في مؤسساتها
ال ـجــديــدة ،وسـلـبــت كــل عـنــاصــر املـنــاعــة الــوطـنـيــة والثقافية
والفكرية وهمشت أطــر العمل األهـلــي والنقابي والنسوي
ودج ـن ــت آالف امل ـنــاض ـلــن وامل ـن ــاض ــات ف ــي تشكيالتها
«املدنية» وحولتهم إلى جيش من املوظفني املستهلكني وآلة
إعالمية مجانية لتبرير أوسلو والتكيف مع الواقع وشروطه.
أم ــام ه ــذه ال ـص ــورة وم ــا أف ــرزت ــه مــرحـلــة أوس ـلــو مــن نتائج
وتداعيات وجدت الطبقات الشعبية الفلسطينية نفسها على
قارعة الطريق ،في الوطن والشتات وأصبحت خارج املشهد
الوطني تقف في العراء .لقد خسرت ما اعتبرته أداتها الوطنية
الجامعة «منظمة التحرير» لصالح السلطة وطبقة أوسلو ثم
خسرت كل االتحادات واملؤسسات الشعبية والنقابية التي
انــدثــرت لصالح املنظمات الجديدة «أن جــي أوز» وخسرت
مشروعها السياسي الـتـحــرري ،وتــرى الـيــوم كيف يجري
تصفية كل الحقوق الوطنية التي بذلت في سبيل تحققها
وال تزال تبذل كل التضحيات.
إذا كانت البرجوازية الفلسطينية (األقلية) وجدت مشروعها
الخاص في تأسيس كيان أوسلو الجديد ،يصبح السؤال
الطبيعي اليوم :ما هو مشروع الطبقات الفلسطينية «األكثرية
الشعبية» داخــل وخ ــارج الوطن املحتل؟ وم ــاذا تحتاج هذه
الطبقات املفقرة واملهمشمة كي تتلمس طريقها وسالحها
لتصنع البديل الثوري الديموقراطي؟
إننا أمام طبقة فلسطينية من وكالء االستعمار وقد خانت
الشعب ،فإما أن نثور عليها ،أو لنستعد لصفقة القرن ...وهي
قادمة!
* كاتب فلسطيني
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العالم

الحدث
تطور نوعي جديد للعمليات اإلرهابية شهدته سيناء ،يوم أمس ،حين استهدفت
ّ
جماعات مسلحة مسجدًا للمص ّلين في قرية الروضة ،ذات الغالبية الصوفية ،على بعد نحو
مذبحة ،هي األعنف في تاريخ المواجهة بين الدولة
موقعة
 50كيلومترًا من العريش،
ً
ً
قتيال و 115جريحًا
المصرية والجماعات اإلرهابية ،راح ضحيتها ً 235

مذبحة في مسجد للصوفية في سيناء

تحويل المواجهة
في اتجاه «طائفي»
القاهرة ــ جالل خيرت
ت ـط ــور ن ــوع ــي ج ــدي ــد ف ــي الـعـمـلـيــات
اإلره ــابـ ـي ــة ف ــي س ـي ـن ــاء .ال ـج ـمــاعــات
التكفيرية التي كانت تستهدف عادة
نقاطًا عسكرية وأمنية ،أو أفرادًا من
قبائل وعائالت تعاونت مع الشرطة
والجيش في إمدادهم بمعلومات أو
تحركات غير طبيعية قبل تنفيذ أي
عمليات ،نـفــذت ،يــوم أم ــس ،هجومًا

إرهابيًا هو األعنف في تاريخ مصر
ال ـحــديــث م ــن حـيــث ع ــدد الـضـحــايــا،
ً
الــذي ناهز  235قتيال و 115جريحًا
في حصيلة غير نهائية.
ّ
ويـ ـش ــك ــل ع ـ ــدد ال ـض ـح ــاي ــا ن ـح ــو 20
ف ــي امل ـئــة م ــن س ـكــان ال ـق ــري ــة ،بـعــدمــا
اس ـت ـه ــدف امل ـس ـل ـح ــون املـ ـك ــان ال ــذي
يـجـتـمــع فـيــه أك ـبــر ع ــدد م ــن األهــالــي
أسبوعيًا.
الهجوم هو أول عملية إرهابية في

الصوفيون في دائرة الخطر
وقع حادث مسجد الروضة في قرية تقطنها غالبية صوفية ويتبع أنصارها الطريقة
الجريرية األحمدية ،علمًا بأن الصوفيني تلقوا تهديدات من قبل أكثر من مرة بعد
مساعدتهم لألمن املصري .وخالل العام املاضيّ ،
تعرض الشيخ الصوفي سليمان
أبو حراز ( 80عامًا) للذبح من قبل عناصر تنظيم «والية سيناء» ،الذي وصف الشيخ
بـ«الكاهن» ،فيما قام التنظيم بتفجير أكثر من ضريح للصوفيني ،من بينها ضريح الشيخ
زويد الذي تعرض للتدمير الكامل .وليست املرة األولى التي تتعرض فيها القرية لهجوم،
حيث تم تدمير ضريحني الثنني من مشايخ الصوفية ،فيما نفذت الجماعات املسلحة
عمليات تدمير لثالثة أضرحة أخرى قبل نحو عامني.
وشهدت القرية قبل أشهر نزوح عشرات األسر التي ترتبط معها بعالقة مصاهرة ،من
مدينة الشيخ زويد ،هربًا من العمليات اإلرهابية ،حيث استقر عدد منهم بالقرب من
أقاربهم.

تــاريــخ مـصــر ،تستهدف مصلني في
أحــد املساجد ،فبرغم الفكر املتشدد
ال ــذي يـكـفــر املـسـلـمــن غـيــر املــؤيــديــن
لــأف ـكــار امل ـت ـش ــددة ،إال أن م ـصــر لم
تشهد أي عمليات تستهدف مصلني
مسلمني ،فــي مــا ع ــدا ح ــاالت فــرديــة،
أشهرها حادثة اغتيال وزير األوقاف
ال ـش ـيــخ مـحـمــد الــذه ـبــي ع ــام ،1977
التي نفذها متشددون ينتمون إلى
تنظيم «التكفير والهجرة».
ووفـ ــق امل ـع ـلــومــات األولـ ـي ــة وش ـهــود
عـ ـي ــان ،ف ـ ــإن انـ ـفـ ـج ــارًا وق ـ ــع بــال ـقــرب
م ـ ــن م ـس ـج ــد ب ـ ـلـ ــدة ال ـ ـ ــروض ـ ـ ــة ،ق ــرب
ال ـعــريــش ،خ ــال ص ــاة الـجـمـعــة ،ما
دفــع املصلني إلــى الـتــدافــع والـخــروج
مــن املـسـجــد ،لـيـفــاجــأوا بــرصــاصــات
أطلقت مــن نحو  20مسلحًا باتجاه
كل املوجودين ،األمــر الــذي أسفر عن
وقوع العدد األكبر من الضحايا في
الحال.
وتوقف إطالق النار بعد وقت طويل،
وفـ ّـر جميع املسلحني من املوقع ،من
دون أن ت ـتــم مــاح ـقــة ســري ـعــة لـهــم،
وخ ــاص ــة أن ــه ل ـيــس ه ـن ــاك أي نقطة
أمنية بالقرب من املسجد.
وب ـح ـســب م ـص ــدر ط ـب ــي ،ف ــإن ال ـعــدد
األكبر من الضحايا سقط بإصابات
مباشرة فــي ال ــرأس ،حيث استهدف
املسلحون املصلني ،خالل محاولتهم
الـ ـ ـخ ـ ــروج مـ ــن امل ـس ـج ــد ب ـع ــد س ـمــاع

مصلين في أحد المساجد (أ ف ب)
الهجوم هو أول عملية إرهابية في تاريخ مصر تستهدف ّ

اليمن

«تخفف» الحصار بروتوكوليًا :المساعدات عبر الب ـ
السعودية ّ
الحصار ُرفع ...ال لم يرفع.
تلعب السعودية في
حربها على اليمن لعبة
الحروب القذرة ،إذ تظهر
من جانب أنها تخفف
الحصار ،فيما تمنع المواد
األساسية واألدوية من
الوصول وبالكميات
المطلوبة لتفادي
المجاعة ،وذلك في
أسلوب لم تتبعه حتى
إسرائيل مع غزة!
يونيسيف23 :
ألف طفل حديثي
توفوا العام
الوالدة ّ
الماضي ألسباب
يمكن الوقاية منها
(أ ف ب)

بعد أيام من حديث تحالف العدوان
على اليمن ،الــذي تقوده السعودية،
ع ـ ــن رف ـ ـ ــع ال ـ ـح ـ ـصـ ــار الـ ـ ـ ــذي ش ــددت ــه
ب ـص ــورة جــزئ ـيــة ،وتـ ـض ــارب األن ـبــاء
ب ـش ــأن ع ـمــل م ـط ــار ص ـن ـعــاء ،أعـلـنــت
األم ــم املـتـحــدة أم ــس ،أن «التحالف»
أب ـل ـغ ـهــا اس ـت ـئ ـنــاف رح ـ ــات ال ــرك ــاب
التي ّ
تسيرها الهيئات اإلغاثية ملطار
ص ـن ـع ــاء ،لـكـنـهــا أك ـ ــدت أن إمـ ـ ــدادات
امل ـس ــاع ــدات اإلن ـســان ـيــة عـبــر املــرافــئ
البحرية ال تزال متوقفة.
ومـ ـ ـن ـ ــذ األرب ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــاء امل ـ ـ ــاض ـ ـ ــي ،ادعـ ـ ــى
تحالف ال ـعــدوان بأنه سمح بإعادة
فتح مـطــار صنعاء ومــرفــأ الحديدة
على البحر األحـمــر أمــام املساعدات
اإلنسانية ،بعد أسبوعني من تشديد
الحصار الخانق ،لكن متحدثًا باسم
مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في
األم ــم املـتـحــدة أبـلــغ الصحافيني في
جنيف أن الرياض لم تعط بعد إذنًا
السـتـئـنــاف امل ـس ــاع ــدات .وق ــال ينس
الريكه« :تم إبالغ األمم املتحدة عبر
وسائل اتصالنا املعتادة في الرياض
أن رح ـ ــات ال ــرك ــاب املـنـتـظـمــة الـتــي
تسيرها الخدمة الجوية اإلنسانية

لــأمــم املـتـحــدة يمكنها أن تستأنف
إل ــى صـنـعــاء م ــن ع ـ ّـم ــان اع ـت ـبــارًا من
الغد (اليوم)».
وأض ـ ــاف الريـ ـك ــه« :ل ـكــن ل ـيــس هـنــاك
تغيير جوهري في ما يخص طلبات
الـتــوجــه بـمـســاعــدات إنـســانـيــة بحرًا
إل ــى م ــرف ــأي ال ـح ــدي ــدة وال ـص ـل ـيــف»،
مشيرًا إلــى أن األم ــم املـتـحــدة رحبت
باستئناف رح ــات الــركــاب« ،لكنها
شـ ــددت ع ـلــى ال ـحــاجــة ال ـعــاج ـلــة الــى
اسـ ـتـ ـئـ ـن ــاف إمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدادات امل ـ ـسـ ــاعـ ــدات
االن ـس ــان ـي ــة ،وخ ــاص ــة م ــع تـضــاعــف
خطر انتشار املـجــاعــة» .كما أوضــح
ً
أن م ــرك ـب ــا م ـح ـم ــا ب ــال ـق ـم ــح وآخـ ــر
بـ ـمـ ـع ــدات مل ـك ــاف ـح ــة وب ـ ـ ــاء ال ـك ــول ـي ــرا
يـنـتـظــر ال ـتــوجــه إل ــى ال ـح ــدي ــدة بعد
حصول األمم املتحدة على املوافقة.
كذلك ،أوضــح الريكه أن ثمة موافقة
سعودية على استئناف نقل عاملي
اإلغـ ـ ــاثـ ـ ــة جـ ـ ـ ـوًا إل ـ ـ ــى امل ـ ـنـ ــاطـ ــق ال ـت ــي
تسيطر عليها حركة «أنصار الله».
ووف ـ ــق «ال ـل ـج ـنــة ال ــدول ـي ــة للصليب
األحـ ـم ــر» ،وص ـل ــت رح ـل ــة ركـ ــاب إلــى
صـنـعــاء األربـ ـع ــاء ،لـكــن م ـص ــادر في
صنعاء تــؤكــد أن الـحــركــة فــي املطار
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العالم
ص ـ ـ ــوت الـ ـتـ ـفـ ـجـ ـي ــر ،ب ـي ـن ـم ــا دخـ ـل ــوا
املسجد ،وواصلوا إطــاق النار على
مـ ــن تـ ـبـ ـق ــى ،ب ـح ـي ــث لـ ــم يـ ـن ـ ُـج س ــوى
ع ــدد م ـحــدود للغاية مــن املــواطـنــن،
وخاصة مع ّ
تعمد املسلحني تصفية
الفارين ومالحقتهم.
وتعرض عدد من سيارات اإلسعاف
ل ـخ ـســائــر ن ـت ـي ـجــة ال ـ ـحـ ــادث ،بـعــدمــا
استهدفها املسلحون خالل محاولة
ن ـقــل امل ـصــابــن إل ــى املـسـتـشـفــى ،في
وق ــت عــانــى فـيــه الـجــرحــى مــن نقص
الرعاية الطبية بشكل كبير ،وخاصة
فـ ــي ظـ ــل ع ـ ــدم ج ــاه ــزي ــة املـسـتـشـفــى
القريب الستقبال الـعــدد الكبير من
ال ـجــرحــى ،ونـقــص م ـخــزون ال ــدم في
املستشفيات القريبة.
ُ
ونـقــل عــدد مــن املـصــابــن إلــى أماكن
م ـت ـف ــرق ــة ف ــي امل ـح ــاف ـظ ــات ال ـق ــري ـب ــة،
ومـنـهــا اإلسـمــاعـيـلـيــة وب ــور سعيد،
بــاإلضــافــة ُ إل ــى مستشفى الـعــريــش،
ف ــي ح ــن ن ـق ـل ــت حـ ـ ــاالت أخـ ـ ــرى إل ــى
القاهرة الحتياجها إلى عالج دقيق
نتيجة خطورة اإلصابة.
وب ـ ــرغ ـ ــم ث ـ ـبـ ــوت ال ـت ـق ـص ـي ــر األمـ ـن ــي
ف ــي وصـ ـ ــول امل ـس ـل ـحــن إلـ ــى ال ـقــريــة
بأسلحتهم ،إال أن وح ــدات الجيش
امل ـصــري الـتــي تسيطر عـلــى غالبية
املـنــاطــق فــي سـيـنــاء ،لــم تـكــن ق ــادرة،
في حقيقة األمــر ،على منع الحادث،
أو حتى تقليل الخسائر ،ليس فقط
بسبب عدم وجود تأمني على أي من
مـســاجــد الـجـمـهــوريــة والـتـعــامــل مع
املـســاجــد بــاعـتـبــارهــا أمــاكــن مقدسة
ال يجوز إيــذاء املوجودين بداخلها،
ولكن ألن املكان بالكامل غير مجهز
ملواجهات مسلحة مع اإلرهابيني.
وبـصــرف النظر عــن املــابـســات ،فإن
الهجوم اإلرهابي يحمل دالالت عدة.
ال ـت ـف ـس ـيــرات األولـ ـي ــة ت ـش ـيــر إلـ ــى أن
اإلرهابيني قرروا االنتقام من أهالي
ال ـ ـقـ ــريـ ــة بـ ـسـ ـب ــب دعـ ـمـ ـه ــم ل ـل ـج ـيــش
وال ـشــرطــة فــي املــواج ـهــات املحتدمة
م ـن ــذ عـ ــدة س ـ ـنـ ــوات ،والـ ـت ــي ش ـهــدت
ت ـط ــورات مـيــدانـيــة ملـصـلـحــة ال ـقــوات
املـصــريــة ،جعلها تـفــرض سيطرتها
عـ ـ ـل ـ ــى ق ـ ـ ـطـ ـ ــاعـ ـ ــات ع ـ ـ ــدي ـ ـ ــدة شـ ـه ــدت
اضطرابات ،وخاصة بعد االتفاقات
والتفاهمات األمنية التي جــرت مع
ح ــرك ــة ح ـم ــاس إلغـ ــاق الـ ـح ــدود مع
قطاع غزة بشكل كامل.
لكن هــذا التفسير ليس وح ـي ـدًا ،مع
النظر إلى الصورة من زاويــة أخرى،
ً
فــالـهـجــوم يــؤكــد أن ثـمــة ت ـح ــوال في
أه ـ ـ ــداف ال ـج ـم ــاع ــات اإلره ــابـ ـي ــة فــي
س ـي ـنــاء ،لـيـصـبــح بــات ـجــاه املــدن ـيــن،

وأب ـنــاء الـقـبــائــل الـتــي تــدعــم الجيش
وال ـ ـ ـشـ ـ ــرطـ ـ ــة ،وهـ ـ ـ ــو مـ ـ ــا قـ ـ ــد ي ـع ـكــس
ن ـج ــاح ــا ن ـس ـب ـيــا لــاس ـتــرات ـي ـج ـيــات
األم ـن ـيــة املـتـبـعــة ف ــي س ـي ـنــاء أخ ـي ـرًا،
والتي ّ
حدت من العمليات اإلرهابية
بشكل كـبـيــر ،بـعــد أكـثــر مــن سـنــوات
على انطالقتها ،فــي أحــدث نسخها
الـتــوحـشـيــة ،وت ـحــدي ـدًا بـعــد إطــاحــة
الــرئـيــس «اإلخ ــوان ــي» محمد مرسي
في الثالث من تموز عام .2013
من بني األه ــداف املحتملة ،أن تكون
ال ـج ـم ــاع ــات ال ـت ـك ـف ـيــريــة راغ ـ ـبـ ــة فــي
ت ـحــويــل امل ــواج ـه ــة بــات ـجــاه طــائـفــي،
وهو ما يمكن استنتاجه من الطبيعة
الــدي ـمــوغــراف ـيــة لـلـقــريــة املـسـتـهــدفــة،
والتي يغلب عليها الطابع الصوفي،
وم ــا يعنيه ذل ــك مــن مـسـعــى لـتـكــرار
تـجــارب الهجمات الطائفية ،وربما
ال ـت ـح ــري ــض ع ـل ــى م ـث ـي ــات ل ـه ــا فــي
م ـنــاطــق م ـصــريــة أخ ـ ــرى ،ك ـمــا جــرى
ف ــي الـ ـع ــراق وس ــوري ــا وأفـغــانـسـتــان
وباكستان وغيرها.
وال شك في أن الجماعات التكفيرية
وض ـع ــت ن ـص ــب أع ـي ـن ـهــا م ـن ــذ ف ـتــرة

يشكل عدد الضحايا نحو
ّ
 20في المئة من
سكان القرية
طــوي ـلــة إثـ ـ ــارة ال ـف ــن ب ــن ال ـطــوائــف
امل ـ ـصـ ــريـ ــة ،سـ ـ ـ ــواء عـ ـب ــر اسـ ـتـ ـه ــداف
األقـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــاط ب ـ ـع ـ ـم ـ ـل ـ ـيـ ــات إرهـ ـ ــاب ـ ـ ـيـ ـ ــة،
وت ـهــديــدات أدت إل ــى تـهـجـيــرهــم من
س ـي ـنــاء ،أو حـتــى ال ـطــرق الـصــوفـيــة،
وهـ ــو ت ــوج ــه ل ـيــس ب ـج ــدي ــد ،وبـ ــدأت
مــامـحــه تـتـبــدى مـنــذ س ـن ــوات ،وإن
عبر حاالت محدودة.
مـ ـ ــا س ـ ـبـ ــق يـ ـعـ ـك ــس صـ ـ ـ ـ ــورة ق ــات ـم ــة
بالنسبة إلى املواجهة مع الجماعات
اإلره ــابـ ـي ــة ال ـت ــي اس ـت ـطــاعــت فــرض
سيطرتها وتنفيذ عمليات أسقطت
مئات الشهداء من الجيش والشرطة
خــال السنوات املاضية .صحيح أن
العمليات تراجعت بقوة خالل الفترة
املاضية من الناحية الكمية ،إال أنها
ً
إيذاء في بعض الضربات
بقيت أكثر
النوعية الكبيرة.
إال أن ث ـم ــة م ــن ي ـع ـت ـقــد بـ ــأن ه ـجــوم
أمــس ،وتداعياته على أبناء القبائل
والـ ـ ـ ـع ـ ـ ــائ ـ ـ ــات ،س ـ ـيـ ــولـ ــد اصـ ـطـ ـف ــاف ــا
أك ـب ــر خ ـلــف ال ـج ـيــش وال ـش ــرط ــة في
م ــواجـ ـه ــات امل ـت ـط ــرف ــن ،مـتـغــاضــن
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عــن بعض األخ ـطــاء الـتــي وقـعــت في
أوقات سابقة.
وف ـ ــي ك ـل ـمــة م ـق ـت ـض ـبــة ،دمـ ـج ــت بــن
االرتـجــال والنص القصير ،وأعقبت
اجـتـمــاعــا لـلـجـنــة األم ـن ـيــة بـمـشــاركــة
وزيـ ــري الــداخ ـل ـيــة وال ــدف ــاع والـقــائــم
بأعمال رئيس الوزراء ،أعلن الرئيس
عبد الـفـتــاح السيسي ال ـحــداد العام
ملدة ثالثة أيام ،مؤكدًا أن الحادث «لن
يزيدنا إال إصرارًا ووحدة» وأن الرد
سيكون بـ«قوة غاشمة».
وق ـ ــال ال ـس ـي ـســي إن «مـ ــا ي ـح ــدث في
سيناء هو انعكاس حقيقي لجهود
م ـص ــر ف ــي م ــواج ـه ــة اإلرهـ ـ ـ ــاب ال ــذي
تحاربه بمفردها نيابة عن املنطقة
والعالم بالكامل» ،مضيفًا «تــأكــدوا
أن امل ـع ــرك ــة ال ـت ــي ت ـخــوضــون ـهــا هي
أنبل وأشرف معركة على اإلطالق في
مواجهة الشر واألعـمــال الخسيسة،
وترويع اآلمنني».
وبينما تحدث السيسي عن عمليات
ثـ ـ ــأريـ ـ ــة تـ ـ ـق ـ ــوم بـ ـ ــه قـ ـ ـ ـ ــوات ال ـج ـي ــش
والشرطة ملواجهة «هــؤالء الشرذمة
املـتـطــرفــن الـتـكـفـيــريــن» ،نـفــذ ســاح
ال ـجــو غـ ــارات عـلــى سـيــارتــن يعتقد
أنهما كانتا تقالن عــددًا من منفذي
ال ـ ـه ـ ـجـ ــوم ،مـ ــا أسـ ـف ــر عـ ــن م ـق ـت ــل 15
شخصًا.
وقال عضو املجلس القومي ملكافحة
اإلرهـ ـ ـ ـ ـ ــاب والـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــرف ف ـ ـ ـ ــؤاد ع ـ ــام،
ً
«أخـ ـش ــى أن يـ ـك ــون ذل ـ ــك اس ـت ـك ـمــاال
لتنفيذ املخطط الـعــاملــي فــي إحــداث
فـ ـ ــوضـ ـ ــى ف ـ ـ ــي امل ـ ـن ـ ـط ـ ـقـ ــة ال ـ ـعـ ــرب ـ ـيـ ــة،
وح ـ ـ ــدوث حـ ـ ــروب ط ــائ ـف ـي ــة ودي ـن ـيــة
وسياسية يكون لها أثــر فى إشعال
الفنت الطائفية بني الشيعة والسنة
وغيرهم ،وهو مخطط دولي يحتاج
إلــى تماسك وتحالف مــن كــل القوى
العربية ،ووضع خطة كاملة للقضاء
على اإلرهاب».
وط ـ ــال ـ ــب عـ ـض ــو املـ ـجـ ـل ــس الـ ـق ــوم ــي
مل ـكــاف ـحــة اإلرهـ ـ ـ ــاب ،ال ـ ــذي ش ـغــل في
ال ـس ــاب ــق م ـن ـصــب وك ـي ــل ج ـه ــاز أمــن
ال ــدول ــة ،بــات ـخــاذ خ ـط ــوات تأمينية
جديدة لحدودنا الغربية والشرقية،
نظرًا إلى كون ليبيا أصبحت تشكل
خ ـط ـرًا كـبـيـرًا فــي دخ ــول اإلرهــابـيــن
إل ـ ـ ــى مـ ـص ــر والـ ـتـ ـم ــوي ــل ب ــالـ ـس ــاح،
والـ ـ ـب ـ ــؤر اإلرهـ ــاب ـ ـيـ ــة ،م ـق ـت ــرح ــا نـقــل
املــواط ـنــن املــدن ـيــن م ــن سـيـنــاء إلــى
مدن بور سعيد أو اإلسماعيلية ملدة
ً
سـتــة أش ـهــر ،لـكــي ي ـكــون س ـهــا على
الـقــوات املسلحة القيام بمسح لهذه
امل ـن ـط ـقــة ،وال ـق ـض ــاء ع ـلــى الـعـنــاصــر
اإلرهابية بشكل كامل.

ــحر ممنوعة
ال تـ ــزال مـتــوقـفــة وال ـح ـص ــار ال ي ــزال
مفروضًا.
ف ــي هـ ــذا ال ـس ـي ــاق ،أع ـل ـنــت «مـنـظـمــة
األمم املتحدة للطفولة» (يونيسيف)
 23ألف طفل يمني حديثي
أمس ،أن ّ
ال ــوالدة تــوفــوا العام املاضي نتيجة
ألسباب يمكن الوقاية منها .وقالت
املنظمة في تغريدة على حسابها في
«تويتر» ،إنه عام ُ 2016فقدت اليمن
أربعة آالف و 272أ ّمــا ،و 23ألف طفل
حديثي الـ ــوالدة ،لكنها أش ــارت إلى
أنها ستوفر «وحدات صحية لرعاية
املواليد الجدد املرضى لكي يتمكنوا
من النمو بشكل طبيعي».
وقـ ـب ــل شـ ـه ــر ،أورد ت ـق ــري ــر أص ـ ــدره
«مكتب تنسيق ال ـشــؤون اإلنسانية
الـتــابــع لــأمــم املـتـحــدة» (أوت ـشــا) في
الـيـمــن ،أن ع ــدد األط ـف ــال املحتاجني
إلـ ـ ــى م ـ ـسـ ــاعـ ــدات ،ن ـت ـي ـجــة ل ـل ـص ــراع
املــدمــر مـنــذ آذار  2015حـتــى أواخ ــر
أيلول املاضي ،بلغ  11مليونًا و300
أل ــف .وه ــذا الــرقــم هــو نحو  %79من
إجـ ـم ــال ــي أط ـ ـفـ ــال ال ـب ـل ــد (ق ـ ــراب ـ ــة 14
م ـل ـيــونــا و 304آالف ط ـف ــل دون 18
عامًا).

ويعاني  8ماليني و 100ألف طفل من
هــؤالء خطر اإلصابة بسوء التغذية
الحاد املتوسط ،فيما يعاني  386ألف
طفل من سوء التغذية الحاد الوخيم،
وهو أسوأ حاالت الجوع.
عـ ـل ــى ال ـص ـع ـي ــد الـ ـسـ ـي ــاس ــي ،أجـ ــرى
وزير الخارجية البريطاني ،بوريس
ً
جــون ـســون ،ات ـص ــاال هــاتـفـيــا أول من
أمــس بولي العهد السعودي ،محمد
ب ـ ــن س ـ ـل ـ ـمـ ــان ،وذل ـ ـ ـ ــك «لـ ـبـ ـح ــث آخ ــر
تـطــورات األوض ــاع فــي اليمن» .وقــال
جــونـســون فــي تـغــريــدة نـشــرهــا على
ح ـســابــه ف ــي «ت ــوي ـت ــر»« ،ل ـقــد بحثنا
خالل االتصال ،بصفة خاصة الوضع
اإلن ـســانــي فــي الـيـمــن ،وشـ ــددت على
ضـ ـ ــرورة إيـ ـص ــال املـ ـس ــاع ــدات ملـيـنــاء
الحديدة (غرب) ،وفتح مطار صنعاء
أم ــام ط ـيــران األم ــم امل ـت ـحــدة» .وتــابــع:
«دون واردات تـ ـج ــاري ــة فـ ــي ع ـمــوم
الـيـمــن ،لــن يـكــون بـمـقــدورنــا التغلب
على املجاعة هناك».
ف ــي غ ـض ــون ذل ـ ــك ،قـ ــال مـ ـس ــؤول فــي
السلطات التابعة للرئيس املستقيل،
عبد ربه منصور هادي ،إن السلطات
أعـ ـ ــادت ف ـتــح م ـن ـفــذ ال ــودي ـع ــة ال ـبــري

الحدودي مع السعودية عقب إغالقه
لساعات «ألسباب أمنية» ،لكنه عاد
إلى العمل بصورة طبيعية أمس ،من
دون أن يوضح تلك األسباب.
ّ
وف ــي وق ــت م ـتــزامــن ،نــظــم امل ـئــات من
أن ـ ـصـ ــار «املـ ـجـ ـل ــس االنـ ـتـ ـق ــال ــي» فــي
عــدن ،أمــس ،تظاهرة تطالب برحيل
حكومة ه ــادي ،وذل ــك فــي ظــل صــراع
مستمر على السيطرة والـنـفــوذ في
امل ـح ــاف ـظ ــات ال ـج ـن ــوب ـي ــة ،ن ـش ــب بــن
«املـ ـجـ ـل ــس» املـ ــدعـ ــوم مـ ــن اإلم ـ ـ ـ ــارات،
وحكومة هادي.
إل ــى ذل ــك ،تــوجــه وزي ــر الــداخـلـيــة في
حـ ـك ــوم ــة عـ ـ ـ ــدن ،حـ ـس ــن عـ ـ ـ ــرب ،إل ــى
ال ـخــرطــوم ف ــي زيـ ــارة الـتـقــى خاللها
رئيس الوزراء السوداني ،بكري حسن
ص ــال ــح ،وس ـل ـم ــه رس ــال ــة م ــن ه ــادي
لـلــرئـيــس الـ ـس ــودان ــي ،ع ـمــر الـبـشـيــر.
وخالل الزيارة ،جال عرب على مركز
للتدريب في أم درمــان في العاصمة
الـ ـس ــودانـ ـي ــة ،ع ـل ـم ــا ب ـ ــأن ال ـخ ــرط ــوم
ت ـشــارك ب ـقــوات لـهــا فــي ال ـحــرب على
اليمن في صف السعودية والتحالف
الذي تقوده.
(األخبار ،رويترز ،أ ف ب ،األناضول)

زيمبابوي :تنصيب منانغاغوا رئيسًا
بعد انقالب عسكري شهدته زيمبابوي ،أطاح الرئيس السابق روبرت
موغابيّ ،أدى إميرسون منانغاغوا ،أمس ،اليمني الدستورية لينهي بذلك حقبة
موغابي الطويلة والتي دامت  37عامًا .وشهد امللعب الوطني في العاصمة
هراري احتفاالت بتنصيب منانغاغوا ،نائب الرئيس السابقّ .
وتعهد الرئيس
الجديد بإجراء «انتخابات رئاسية ديموقراطية العام املقبل».
(أ ف ب)
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سوريا

تقرير في الجنوب السوري ،الخاضع التفاق تخفيف التصعيد ،ليس
هناك متغيرات الفتة ،واألوضــاع الميدانية على حالها .لم تظهر
حتى اآلن أي انفراجات أمنية للمدنيين ،ولم تسجل حركة جديدة لهم
من خالل المعابر الروسية .وبالتوازي ،ال حركة انسحابات عسكرية
ُتذكر .بل العكس ،هناك تعزيزات واستعدادات على طرفي الجبهة،
توحي بأن الهدوء الحالي أقرب إلى استراحة المحارب

الجنوب السوري

اتفاق «شكلي»...
وتحضيرات للمواجهة
حسين األمين
رغم زحمة األحداث االستثنائية التي
ت ــدور فــي الـشـمــال وال ـش ــرق ال ـســوري،
ال يـغـيــب ع ــن ب ــال ال ـق ــوى ال ـك ـبــرى ما
يـ ـ ــدور ف ــي ال ـج ـن ــوب «ال ـ ـقـ ـ ِـلـ ــق» .فـمـنــذ
ف ـتــرة وج ـي ــزة ،ع ــاد امل ـت ـفــاوضــون الــى
الـ ـعـ ـم ــل عـ ـل ــى ت ـح ـق ـي ــق اتـ ـ ـف ـ ــاق ك ــام ــل
يـ ـتـ ـعـ ـل ــق ب ـت ـخ ـف ـي ــف الـ ـتـ ـصـ ـعـ ـي ــد فــي
املـنـطـقــة الـجـنــوبـيــة ،بـعــدمــا كــانــوا قد
أعلنوا في األشهر املاضية عن ُتفاهم
أول ــي ح ــول امل ـش ــروع .وبــالـفـعــل ،أعـلــن
ف ــي ال ـثــامــن م ــن ال ـش ـهــر الـ ـج ــاري ،عن
تــوقـيــع مــذكــرة تـفــاهــم تـخــص منطقة
«تخفيف التصعيد» تلك ،بني موسكو
وواشنطن ّ
وعمان.

بيت جن خارج االتفاق ...وإسرائيل
«غير معنية» به

ُ
تـظـهــر الـخــرائــط الـتــي نشرتها وزارة
الــدفــاع الــروسـيــة نـقــاط انـتـشــار قــوات
املراقبة الروسية التي تتوزع على 10
ن ـقــاط مــراق ـبــة ،ونـقـطـتــي ع ـبــور تصل
مناطق سيطرة الدولة باملناطق التي
ي ـس ـي ـطــر ع ـل ـي ـهــا امل ـس ـل ـح ــون (ن ـش ــرت
«األخبار» في آب املاضي بعض نقاط
انتشار الـقــوة الروسية حسب مذكرة
التفاهم حينها .وبالنظر إلى الخرائط،
ّ
يتبي أن النقاط تنتشر بداية من بلدة
سعسع ( 15كلم جنوبي شرقي بلدة
ب ـي ــت ج ــن ال ــواقـ ـع ــة ف ــي ريـ ــف دم ـشــق
الـجـنــوبــي) ،وحـتــى آخــر نقطة جنوبًا
ف ــي مــدي ـنــة درعـ ـ ــا .ه ــذا الـ ـت ــوزع حمل
اإلس ــرائ ـي ـل ــي إل ــى ال ـت ـحــرك اع ـتــراضــا.
ويشير مصدر مطلع على املفاوضات
فـ ــي ح ــدي ــث إل ـ ــى «األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» إل ـ ــى أن
«امل ـس ـل ـحــن واإلس ــرائ ـي ـل ـي ــن ح ــاول ــوا
بشتى الطرق الضغط إلدخــال منطقة
بـيــت جــن (ري ــف دم ـشــق) فــي االت ـفــاق،
غ ـيــر أن ال ـق ـي ــادة ف ــي دم ـشــق أوص ـلــت
التي
الرفض القاطع للقيادة الروسيةّ ،
تجاهلت الضغط اإلسرائيلي ،ما أخر

إتـمــام االت ـفــاق» .وفــي الفترة املاضية،
عزز الجيش السوري ضغطه عسكريًا
على املسلحني فــي بيت جــن ،مــا أثــار
حفيظة األردن ـي ــن ،وح ــاول ــوا إيـصــال
رسائل إلى الجانب الروسي بأن يشمل
االتفاق تلك املنطقة ،فكان الجواب بأن
املنطقة املذكورة تقع في ريف دمشق
ال ـج ـن ــوب ــي وال ع ــاق ــة ل ـه ــا ب ــاالت ـف ــاق
ال ـ ــذي ي ـش ـمــل ف ـقــط درع ـ ــا والـقـنـيـطــرة
وأجــزاء من األطــراف الغربية ملحافظة
ّ
ال ـ ـسـ ــويـ ــداء .ي ـع ــل ــق مـ ـص ــدر ع ـس ـكــري
س ــوري ل ــ«األخ ـبــار» بــالـقــول« :منطقة
بـيــت جــن لـهــا أهـمـيــة عسكرية كـبــرى،
وال يمكن تأجيل تحريرها ،فاملنطقة
ه ـن ــاك ت ــرت ـب ــط ب ـج ـن ــوب ل ـب ـن ــان ول ـهــا
امـتــداد طبيعي الــى م ــزارع شبعا .وال
يمكن إبقاء هذا املمر مفتوحًا».
وفـ ـ ــور إعـ ـ ــان املـ ــذكـ ــرة األخ ـ ـيـ ــرة ،ع ــاد
اإلســرائ ـي ـل ـيــون إل ــى ت ـك ــرار مــواقـفـهــم،
فــي سعي لـفــرض بند يقضي بإبعاد
«الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــوات األج ـ ـن ـ ـب ـ ـيـ ــة» إل ـ ـ ــى م ـس ــاف ــة
تتجاوز الستني كيلومترًا عــن حــدود
ً
الـ ـ ـج ـ ــوالن املـ ـحـ ـت ــل ،أي وص ـ ـ ـ ــوال ال ــى
طريق دمشق ـ السويداء .وأكد رئيس
أركــان الجيش غــادي إيزنكوت ،رفض
إســرائ ـيــل وج ــود ح ــزب ال ـلــه وال ـق ــوات
اإليرانية قرب الحدود .هذا التباين في
املواقف مع الــروس ،الذين نفوا تقديم
أي تعهد بـهــذا ال ـشــأن ،يــؤكــد خطورة
االت ـف ــاق بالنسبة إل ــى اإلســرائـيـلـيــن.
كما يؤكد هشاشته وضيق احتماالت
نجاحه .ويشرح مصدر سوري مطلع
لــ«األخـبــار»« :نحن ننظر إلــى االتفاق
عـ ـل ــى أنـ ـ ــه فـ ــرصـ ــة جـ ــديـ ــدة لـتـحـســن
ال ـ ـ ــوض ـ ـ ــع الـ ـ ـجـ ـ ـن ـ ــوب ـ ــي ،وخ ـ ـصـ ــوصـ ــا
أن األف ـ ـ ــق ال ـع ـس ـك ــري ب ــال ـن ـس ـب ــة إل ــى
املسلحني أصـبــح م ـســدودًا ،وبالتالي
هم سيقضون على بعضهم البعض،
فـ ـ ـه ـ ــؤالء ال ي ـم ـك ـن ـه ــم الـ ـتـ ـع ــاي ــش مــع
(الالحرب)» .ويضيف املصدر« :رغم ما
نراه من أمور جيدة في االتفاق ،إال أننا
ال ّ
نعول عليه كثيرًا ،إذ نعتقد أنــه لن

ينجح بشكل كامل ،فاإلسرائيليون لن
يتركوا األمور تجري بعكس أهوائهم،
وس ـي ـع ـم ـلــون ع ـلــى إقـ ـح ــام املـسـلـحــن
بـعـمـلـيــات لـخــرقــه ،وإغــرائ ـهــم بــالــدعــم
املدفعي والجوي ،وهذا ما حدث مرات
ع ــدة؛ وآخــرهــا فــي حضر الـحــدوديــة».
بالنسبة إلــى قــوات املراقبة الروسية،
تشير مصادر مطلعة الى أن «القوات
املـ ــوجـ ــودة ف ــي ال ـج ـن ــوب ال ـ ـسـ ــوري ال
تكفي لتطبيق االت ـفــاق ،وهــي تنتشر
في نقاط متباعدة ،وال تمتلك قــدرات
جــديــة لـضـبــط الــوضــع عـلــى األرض».
ُيذكر أن قــوات املراقبة الروسية سبق
أن أخـلــت نقاطًا لها عندما وصلتها
معلومات عن نية املسلحني مهاجمة
ب ـل ــدات قــري ـبــة ،وبــال ـتــالــي ي ـطــرح هــذا
ً
تساؤال حول ّ
جدية موسكو واألطراف
األخــرى في تطبيق االتـفــاق والحفاظ
عليه.
م ــا ح ــدث مـنــذ ف ـتــرة وج ـي ــزة ف ــي بـلــدة
حضرّ ،
غير من نظرة القيادة السورية
ّ
للمنطقة ،وثــبــت لديها الـشـكــوك التي
كانت حول مشروع إسرائيل في املنطقة
ال ـح ــدودي ــة .إذ وج ــد ال ـس ــوري ــون ،بعد
الرصد واملتابعة األمنية وامليدانية ،أن
قائد عمليات بيت جن واملعروف باسم
«م ـ ـ ــورو» تــرب ـطــه ع ــاق ــات ط ـي ـبــة ج ـدًا
بــاملــوســاد .وتـبـ ّـن أن العملية الفاشلة
ال ـتــي شـنـتـهــا «ج ـب ـهــة ال ـن ـص ــرة» على
حضر أخـيـرًا بدعم إسرائيلي واضــح،
كانت تهدف الى فك الحصار عن بيت
ج ــن ،وبــال ـتــالــي تـقــديــم ال ــدع ــم الـكــامــل
لجماعة «مــورو» ،وفتح خطوط إمداد
ودع ــم «رس ـم ـيــة» مــن ال ـج ــوالن املحتل
واملنطقة الـحــدوديــة بـهــدف استكمال
مشروع املنطقة العازلة.

الفصائل الجنوبية :بين الخارج
و«النصرة»
ال ي ـ ـب ـ ــدو أن الـ ـ ـحـ ـ ـض ـ ــور األردن ـ ـ ـ ـ ــي
واألميركي في الجنوب يتمتع اليوم
بـنـفــس ال ـقــوة وال ـس ـي ـطــرة .إذ ظهرت

اختارت بعض فصائل الجنوب التحالف مع «جبهة النصرة» إثر ضعف الدعم والتمويل (أ ف ب)

أخ ـي ـرًا مــؤشــرات ع ــدة عـلــى أن بعض
ال ـف ـص ــائ ــل ال ـج ـنــوب ـيــة بـ ـ ــدأت ت ـخــرج
عــن سيطرتهما ،وخـصــوصــا بعدما
أعـلـنــت واشـنـطــن وق ــف بــرنــامــج دعــم
املـسـلـحــن فــي نـهــايــة ال ـعــام الـحــالــي.
وتوضح مصادر مطلعة في حديثها
إلــى «األخ ـبــار» ،أن «الفصائل تشكو

تتهم بعض
فصائل الجنوب
«النصرة» بالعمل على
تصفية قادتها

ضعف التمويل والدعم بشكل واضح
أخـ ـيـ ـرًا ،وب ـع ــض ال ـف ـصــائــل اخ ـت ــارت
االنضمام إلى (جبهة النصرة) عمليًا،
حـيــث تتمتع األخ ـي ــرة بــدعــم ال يــزال
ً
م ـق ـبــوال ،م ـقــارنــة بـبــاقــي الـفـصــائــل».
املالمح اإلسرائيلية هنا تظهر بقوة،
داع ـ ـمـ ــة وم ـ ــدرب ـ ــة وم ـ ـمـ ــولـ ــة ،وح ـت ــى
مشاركة في الحمالت العسكرية.
وبـعــد االت ـف ــاق األخ ـي ــر ،س ــادت حالة
م ــن ال ـت ــذم ــر أوس ـ ـ ــاط امل ـس ـل ـح ــن ،إذ
اعـتـبــر أغـلــب الـفـصــائــل أن األردن ـيــن
واألميركيني تخلوا عنهم ،ويحاولون
إرغــام ـهــم عـلــى ال ــدخ ــول فــي مـشــروع
«تـخـفـيــف ال ـت ـص ـع ـيــد» .ال ـخ ــاف بني
ّ
املسلحني وال ـخ ــارج ،شــكــل حــالــة من
االنـتـقــال مــن حضن غــرفــة العمليات
املشتركة «موك» وغيرها ،إلى حضن
«النصرة» التي ال تــزال تحافظ على
ح ـض ــوره ــا الـ ـق ــوي ،وخ ـص ــوص ــا في
درعا.

نجاح روسي في التحضير للحوار :المعارضة مستعدة
اجتمعت منصات المعارضة
السورية ،في سابقة ،ضمن وفد
يمثلها في محادثات جنيف
«موحد» ّ
ّ
المقبلة ،من دون أن تتوافق مكونات
وفدها على جميع ملفات «التسوية
السياسية» .وبينما خرجت أنقرة لتكشف
عن وعود أميركية جديدة بوقف
تسليح األكراد ،قال الرئيس رجب طيب
أردوغان ،إن «أبواب السياسة تبقى
مفتوحة» على العالقات مع دمشق،
مشيرًا إلى أن األخيرة تشارك بالده النظرة
حول «حزب االتحاد الديموقراطي»

قـبــل أي ــام قليلة عـلــى ان ـطــاق الجولة
الـ ـ ـث ـ ــامـ ـ ـن ـ ــة م ـ ـ ــن مـ ـ ـح ـ ــادث ـ ــات ج ـن ـي ــف
ال ـ ـسـ ــوريـ ــة ،يـ ـب ــدو امل ـش ـه ــد املـ ـع ــارض
جــاه ـزًا السـتـكـمــال ن ـقــاشــات «ال ـســال
األربـ ـ ـ ـ ـ ــع» ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـص ـ ــدرت ال ـ ـجـ ــوالت
املاضية .فبعد تفاهم روسي ـ أميركي
اإلره ـ ـ ـ ـ ــاب»،
عـ ـل ــى ق ــونـ ـن ــة «مـ ـك ــافـ ـح ــة ّ
وجـ ـه ــود دب ـل ــوم ــاس ـي ــة م ـكــث ـفــة خ ــال
األش ـ ـ ـهـ ـ ــر امل ـ ــاضـ ـ ـي ـ ــة ،حـ ـ ـ ّـيـ ـ ــدت الـ ـ ـ ــدول
ال ــراعـ ـي ــة ل ـل ـم ـع ــارض ــة ،ال ـش ـخ ـص ـيــات
الخالفية التي سبق أن أعاقت التقدم
عـلــى مـســار الـحــل الـسـيــاســي ،لتخرج
م ــن ال ــري ــاض بــوفــد م ـع ــارض مـ ّ
ـوحــد.
ويضم هــذا الــوفــد ،أعـضــاء قــدامــى في
«ه ـي ـئــة ال ـت ـف ــاوض ال ـع ـل ـيــا» ومـمـثـلــن
عن «منصتي» موسكو والقاهرة ،إلى
جانب الشخصيات املستقلة ،في حني

يرأسه نصر الحريري ،مجددًا .اإلعالن
عن النجاح في تشكيل الوفد املعارض
ً
تــأخــر يــومــا كــامــا عــن ب ـيــان اجـتـمــاع
«ال ــري ــاض  »2الـخـتــامــي .وتـخـلــل هــذا
الـ ـي ــوم خ ــاف ــات حـ ــول تــرك ـي ـبــة الــوفــد
املحادثات املرتقبة،
وآليات عمله خالل َ
انـ ـتـ ـه ــت ب ـ ـتـ ــوافـ ـ ٍـق مـ ــنـ ــح «م ـن ـص ـت ــي»
موسكو والقاهرة  8أعضاء من أصل
 36عـضـوًا ضـمــن الــوفــد .وق ــال رئيس
«م ـن ـصــة مــوس ـكــو» قـ ــدري ج ـم ـيــل ،إن
ال ـتــوافــق أت ــى بـعــدمــا الـتـقــى املـبـعــوث
األم ـم ــي س ـت ـي ـفــان دي م ـي ـس ـتــورا ،في
موسكو ،وتلقى منه «ضمانات بعدم
الـ ـسـ ـم ــاح ألح ـ ــد ب ــالـ ـخ ــروج عـ ــن قـ ــرار
م ـج ـلــس األم ـ ــن ال ــدول ــي ال ــرق ــم ،2254
ومنع الشروط املسبقة من أي طرف».
وم ــن املـمـكــن ال ـب ـنــاء عـلــى أن املـبـعــوث

أكد ترامب أنه
سيعمل على إنهاء
«الفوضى التي ورثها»
في الشرق األوسط

األممي تلقى تلك «الضمانات» بدوره،
من باقي األطراف املعارضة ،أو الدول
الراعية لها كالسعودية ،لكونه رفض
ســابـقــا تـقــديــم أي ال ـتــزامــات مشابهة.

وب ــرغ ــم «ال ـت ـط ـم ـي ـن ــات» حـ ــول ال ـت ــزام
الـجـمـيــع ب ـم ـحــادثــات غ ـيــر م ـشــروطــة،
أص ـ ــر ع ـ ــدد ك ـب ـيــر م ــن املـ ـش ــارك ــن فــي
م ــؤت ـم ــر الـ ــريـ ــاض ع ـل ــى ال ـح ــدي ــث عــن
ّ
ضـ ـ ـ ــرورة «رح ـ ـيـ ــل األس ـ ـ ـ ــد» ،م ــذك ــري ــن
ب ــال ـب ـي ــان ال ـخ ـت ــام ــي ل ـل ـمــؤت ـمــر .وق ــال
ع ـض ــو «االئـ ـ ـت ـ ــاف» امل ـ ـعـ ــارض ه ـشــام
م ــروة ،لــوكــالــة «ف ــران ــس ب ــرس»« :كــان
هـنــاك ســابـقــا حــديــث عــن قـبــول األســد
ف ــي امل ــرح ـل ــة االن ـت ـق ــال ـي ــة ،ول ـك ــن نص
ال ـب ـي ــان (ال ـخ ـت ــام ــي) ي ـت ـك ـلــم ع ــن ع ــدم
قـ ـب ــول هـ ــذا األمـ ـ ـ ــر» .وأض ـ ـ ــاف أنـ ــه «ال
يوجد أي تـنــازالت ،هــذا الحديث جزء
مــن حملة دعــائـيــة ّ
روج لـهــا الـنـظــام».
ّ
وحول موقف الوفد املوحد من مؤتمر
«ال ـ ـ ـحـ ـ ــوار الـ ــوط ـ ـنـ ــي» فـ ــي س ــوت ـش ــي،
لـ ــم تـ ـع ــط عـ ـض ــو «االئـ ـ ـت ـ ــاف» بـسـمــة
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ورطة تل أبيب:
ال هي قادرة على التسليم...
وال على التغيير الجذري

في املقابل ،تشير تقارير جديدة إلى
ً
أن  19فصيال من مناطق مختلفة في
سوريا ،شكلت «قيادة عسكرية عليا»،
فــي خ ـطــوة أول ــى سـعـيــا إل ــى تنسيق
أكـ ـب ــر بـ ــن ال ـف ـص ــائ ــل ع ـل ــى مـخـتـلــف
الجبهات .لكن الالفت هنا ،أن أغلبية
الفصائل املنضوية في املشروع هي
فصائل جنوبية معروفة ،وهذا إن دل
ّ
على شيء ،فإنه يدل على بداية تشكل
«وعـ ـ ــي» ج ــدي ــد ل ــدى ت ـلــك ال ـف ـصــائــل،
إذ ب ــدأوا يفهمون أن الـضـغــوط التي
ي ـت ـعــرضــون ل ـهــا م ــن الـ ـخ ــارج تـهــدف
إلى دفعهم نحو «النصرة» وبالتالي
إس ــرائـ ـي ــل ،م ــا ي ـع ـنــي اس ـت ـف ــراده ـم ــا
بالقرارين العسكري والسياسي في
الجنوب ،وهــذا ما ترفضه الفصائل،
ً
الـتــي تتهم أص ــا «الـنـصــرة» بالعمل
عـ ـل ــى ت ـص ـف ـي ــة قـ ـ ـي ـ ــادات ال ـف ـص ــائ ــل
األخ ـ ــرى م ــن خ ــال االغ ـت ـي ــاالت شبه
اليومية .ووردت معلومات تفيد بأن

ّ
وقد تضطر إلى اللجوء إلى خيارات استباقية منعًا لتشكل
علي حيدر
ً
هذا الواقع .وبما أن روسيا باتت مدخال إلزاميًا ألي ترتيب
ال تزال تداعيات فشل املساعي اإلسرائيلية في فرض معادلتها سياسي وأمني على الساحة السورية ،ومن مصلحتها عدم
على الساحة السورية تتواصل على املستويني السياسي نشوب مواجهة عسكرية مع إسرائيل ،كان نتنياهو حريصًا
ّ
واإلعالمي .أبرز هذه
املفاعيل ،التي تجسدت في اتفاق خفض على أن يدلي بهذه املواقف على مسامع بوتني.
ّ
السياسي
القرار
صانع
أدخل
ه
أن
السوري،
التوتر في الجنوب
في السياق نفسه ،كشفت القناة العاشرة في التلفزيون
واألمني في تل أبيب ،في «ورطة» اتخاذ قرار مفصلي .تنبع اإلسرائيلي أن نتنياهو أوضح للرئيس الفرنسي إيمانويل
هذه الورطة من حقيقتني ،األولى أنه ليس قادرًا على التسليم ماكرون أنه «يدرس مهاجمة أهداف إيرانية في سوريا».
بالواقع املتشكل في الساحة السورية ،مع ما ينطوي عليه وأشار إلى أن «إسرائيل ستعمل عسكريًا إذا دعت حاجاتها
من تهديدات متصاعدة ،والثاني أنه ليس قادرًا على تغيير
القيام بذلك» .في املقابل ،ذكرت القناة اإلسرائيلية
املعادلة السورية بشكل جذري .نتيجة ذلك ،صدرت مواقف األمنية إلى ّ
أن ماكرون حذر نتنياهو من «القيام بخطوات متهورة».
وتقديرات ،تستند إلى «حكمة ما بعد الهزيمة» ،ترى أن عدم من الواضح أن هدف هذه الرسائل ،التي يتوقع أن تستمر في
التدخل العسكري اإلسرائيلي
املباشر في الساحة السورية األيام واألسابيع املقبلة ،هو دفع موسكو للضغط لكبح املسار
ً
ما
وهو
استراتيجيًا.
خطأ
كان
ملصلحة الجماعات املسلحة
الذي تتخوف منه تل أبيب .لكن التجربة حتى اآلن أثبتت أن
يعني أن تل أبيب بدأت اآلن تدفع ثمن هذا الخطأ ،وأن عليها رسائل تل أبيب ورهاناتها كانت فاشلة في أغلب األحيان .أما
محاولة الحد من تداعياته.
بالنسبة إلى املخاوف التي تهيمن على وعي صانع القرار في
على
التأثير
في
السابقة
أبيب
تل
لم يحل فشل رهانات
تل أبيب ،فقد أجملها معلق الشؤون األمنية في موقع «يديعوت
املرحلة
بخصوص
االميركية،
الروسية
مجرى املحادثات
أحرونوت» ،رون بن يشاي ،بالقول إن «التقدير السائد في
التي تلي دون مواصلة نتنياهو
املؤسسة األمنية أن اإليرانيني
محاوالته السياسية مع جرعة أعلى
وشركاءهم ،حزب الله وسوريا،
سيلحق
الصواريخ
ر
تطو
من الرسائل «التهويلية» بهدف أخذ
ّ
باتوا قادرين على التسبب بخسائر
مخاوف تل أبيب بالحسبان .وهو
في
األضعاف
بمئات
خسائر
وأضرار للجبهة الداخلية والعسكرية،
ما كانت تخشى منه ،عندما كانت
أكبر مما كان يمكن أن يسببوه قبل
الجبهة الداخلية
تعارض بشدة القضاء على «دولة
سنوات» .وأضاف أنه «بعد سنتني أو
داعش» في الساحتني السورية
ثالث ،سيكون التهديد على الجبهة
منها
تتخوف
كانت
التي
والعراقية ،بل ترى أن السيناريوات
الداخلية أخطر بكثير» .ورأى بن يشاي أن السبب األساسي
َ
بدأت بالتحقق ،وخاصة أن البديل من «داعش» هو سيطرة لذلك ،ليس زيادة كمية الصواريخ التي يمكن إيران أن تسقطها
محور املقاومة الذي يشكل تهديدًا استراتيجيًا لألمن القومي على إسرائيل ،بل الفعالية القاتلة لهذه النيران التي ستتساقط
اإلسرائيلي.
علينا ليس فقط من لبنان وإنما أيضًا من سوريا .ورأى معلق
تتعامل
أن
إسرائيل
على
وبات
«العذل»،
السيف
سبق
أما وقد
الشؤون األمنية أن «هذه الخسائر واألضرار التي ستلحق
مع الواقع كما هو ،بكل ما ينطوي عليه من تهديدات وتحديات بالجبهة الداخلية املدنية والعسكرية قد تتضاعف إلى مئات
وفرص مفترضة ،عمد رئيس الوزراء بنيامني نتنياهو إلى املرات» .وأعاد بن يشاي هذا التطور في الخسائر إلى ما
محاولة رفع مستوى القلق لدى موسكو وباريس من سيناريو اعتبره «التحول في الدقة» التي يسعى اإليرانيون إلى إدخالها
ً
تضطر فيه إسرائيل إلى تبني خيارات ال تريدها،
ابتداء (بل على جميع عناصر النيران التي ستستهدف في أي مواجهة
األدق أنها ال تستطيع تحمل كلفة مفاعيلها وتداعياتها) .عسكرية شاملة األهداف النوعية في إسرائيل ،والتسبب
وال يبعد الحقًا أن تحاول بشكل متعمد ومدروس التلويح بوقوع أعداد كبيرة جدًا من الخسائر واألضرار االستراتيجية
بلعب دور «جن رب البيت» ،عبر الحديث عن مرحلة الالخيار العسكرية بمئات أضعاف ما تسببه آالف الصواريخ غير
التي تتراجع فيها حساباتها للكلفة في ضوء التهديدات الدقيقة .والتطور الثاني الذي رفع مستوى الخطورة في تل
املتصاعدة على األمن القومي اإلسرائيلي.
أبيب ،أن الساحة السورية انضمت إلى الجبهة الشمالية ضد
معالم هذا املسار بدأت تتشكل على يد نتنياهو الذي أكد إسرائيل ،األمر الذي يعني أيضًا أن جهود الجيش الهجومية
ً
للرئيس الروسي فالديمير بوتني ،أن التمركز اإليراني في ستنقسم إلى قسمني ،بدال من أن تتركز على الساحة اللبنانية.
ّ
سيقيد نشاطات
الساحة السورية ،يتعارض مع املبادئ األمنية اإلسرائيلية .ولفت بن يشاي أيضًا إلى ّأن الوجود الروسي
وأراد بذلك اإليحاء بأن تل أبيب باتت محشورة في خياراتها ،سالح الجو اإلسرائيلي.

تـحـضـيــرات تـجــرى لنقل مجموعات
مــن «قـ ــوات أح ـمــد ال ـع ـبــدو» و«أس ــود
الشرقية» املوجودة في محيط منطقة
ّ
بمعية األميركيني
الركبان الحدودية،
واألردن ـي ــن ،إلــى ريــف درع ــا الشرقي
عـبــر ال ــداخ ــل األردن ـ ــي ،بـهــدف تعزيز
ال ـج ـب ـهــة ه ـن ــاك ت ـح ـض ـي ـرًا لـلـمــرحـلــة
املقبلة.
إذًا ،ال ي ـ ـ ــزال امل ـش ـه ــد فـ ــي ال ـج ـن ــوب
ال ـ ـسـ ــوري غ ــام ـض ــا .وك ـ ــل امل ــؤش ــرات
تـ ـشـ ـي ــر إلـ ـ ـ ــى أن ات ـ ـ ـفـ ـ ــاق «ت ـخ ـف ـي ــف
ال ـت ـص ـع ـي ــد» ال يـ ـع ــدو ك ــون ــه ات ـفــاقــا
ش ـك ـل ـي ــا حـ ـت ــى اآلن .أمـ ـ ــا ال ـف ـص ــائ ــل
ّ
امل ـ ـس ـ ـل ـ ـحـ ــة فـ ـتـ ـتـ ـك ــت ــل وت ـ ـب ـ ـحـ ــث ع ــن
الـتـمــويــل وال ــدع ــم .وف ــي امل ـقــابــل ،فــإن
الجيش السوري وحلفاءه يتابعون
ع ـم ـل ـي ــات ـه ــم فـ ــي م ـح ـي ــط بـ ـي ــت ج ــن،
فـيـتـقــدمــون وي ـس ـي ـطــرون ،وي ـع ــززون
قـ ّـوات ـهــم عـلــى ط ــول خـطــوط التماس
الجنوبية.

«موحد»
لـ«جنيف» بوفد
َّ
قضماني ،خــال مؤتمر صحافي من
الرياض أمس ،موقفًا واضحًا ونهائيًا
منه .واكتفت بالقول« :لم يحدد موعد
له ،ولم تتضح لنا مالمحه وال أهدافه.
وال نعلم ما هي مرجعية هذا املؤتمر».
وأتـ ــت زي ـ ــارة دي م ـي ـس ـتــورًا لــروسـيــا
بعد حضوره افتتاح مؤتمر «الرياض
»2؛ ل ـل ـت ــأك ـي ــد ع ـل ــى الـ ـ ـت ـ ــزام مــوس ـكــو
ب ــإنـ ـج ــاح جـ ــولـ ــة «جـ ـنـ ـي ــف» امل ـق ـب ـل ــة،
وتـ ـلـ ـق ــي «ض ـ ـمـ ــانـ ــات» م ـق ــاب ـل ــة مـنـهــا
بشأن استعداد دمشق للمضي قدمًا
ن ـح ــو «تـ ـس ــوي ــة س ـي ــاس ـي ــة» .وال ـت ـقــى
ً
امل ـ ـب ـ ـعـ ــوث األمـ ـ ـم ـ ــي ك ـ ـ ــا م ـ ــن وزي ـ ـ ــري
الــدفــاع والـخــارجـيــة الــروسـيــن .ودعــا
الوزير سيرغي الفــروف ،خالل اللقاء،
إل ــى إط ــاق «ح ــوار (سـ ــوري) شــامــل...
تـحــت رعــايــة مـجـلــس األم ــن ال ــدول ــي»،

مـشــددًا على أن جـهــود ب ــاده فــي هذا
امل ـس ــار تـحـظــى بــدعــم تــرك ـيــا وإي ـ ــران.
واع ـت ـب ــر أن إط ـ ــاق مــؤت ـمــر «الـ ـح ــوار
الــوطـنــي» (املـقــرر عـقــده فــي سوتشي)
س ـ ــوف ُ«ي ـ ـ ـسـ ـ ـ ّـرع» ان ـ ـطـ ــاق م ـث ــل ه ــذا
الـ ـح ــوار .ب ـ ــدوره ،ش ــدد دي مـيـسـتــورا
على ض ــرورة «طــي صفحة املــاضــي...
وال ـت ـع ــام ــل م ــن اآلن ف ـص ــاع ـدًا م ــع كل
املسائل؛ في إطار املسار السياسي».
ومع ّ
تطور التنسيق الروسي ـ األممي
عـلــى مـســار امل ـحــادثــات بــن الحكومة
واملعارضة السورية ،يظهر أن موسكو
قطعت شوطًا كبيرًا في احتواء الدور
الـ ـت ــرك ــي فـ ــي س ـ ــوري ـ ــا .ف ـب ـع ــد تــوق ـيــع
أنـقــرة تـعـهــدات فــي مـحــادثــات أستانا
وسوتشي ،خــرج الرئيس رجــب طيب
أردوغ ــان ليقول إن «اب ــواب السياسة

مفتوحة دائمًا وحتى آخر لحظة» ،في
معرض رده على ســؤال صحافي عن
وجود اتصال «مباشر أو غير مباشر»
مـ ــع ن ـظ ـي ــره الـ ـ ـس ـ ــوري بـ ـش ــار األس ـ ــد.
وبـ ــرغـ ــم ن ـف ـي ــه وج ـ ـ ــود ه ـ ــذا االتـ ـص ــال
حــالـيــا ،فـقــد ت ــرك ال ـبــاب مفتوحًا أمــام
قيامه ،موضحًا أن «كــل شــيء يعتمد
على الظروف .ومن غير املناسب قول
(أبـ ـ ـدًا) بـشـكــل ع ـ ــام» .امل ــوق ــف الـتــركــي
ّ
«اللي» تجاه دمشق ،جاء مع ما نقله
أردوغان عن نظيره الروسي فالديمير
بوتني ،حول نظرة دمشق حيال «حزب
االتـ ـح ــاد ال ــدي ـم ــوق ــراط ــي» و«وحـ ـ ــدات
حـمــايــة ال ـش ـعــب» ال ـك ــردي ــة .إذ ق ــال إن
الرئيس األسد «ال يرغب» في مشاركة
م ـم ـث ـل ـي ـهــم ضـ ـم ــن م ــؤتـ ـم ــر «ال ـ ـحـ ــوار
الوطني» املرتقب .وشـ ّـدد على أهمية

موقفي روسيا وإيران تجاه أي عملية
عسكرية تسعى ب ــاده إل ــى تنفيذها
في منطقة عفرين .وفي تفصيل الفت،
وردًا على سؤال حول احتمال صياغة
«دس ـتــور جــديــد» فــي ســوريــا وإج ــراء
ان ـت ـخــابــات ،ق ــال أردوغ ـ ـ ــان« :الـجـمـيــع
يسعون إلــى ذل ــك ،وس ــوف يتم تــداول
ك ــل هـ ــذه األم ـ ــور ف ــي امل ــؤت ـم ــر .وعـلــى
ّ
الرغم من أن الحديث ال يزال مبكرًا عن
مسألة االنتخابات ،غير أن من املمكن
أن تقام مراكز اقتراع في تركيا أيضًا
من أجل السوريني املقيمني هنا».
وت ــراف ــق ه ــذا امل ــوق ــف الـ ــذي يـعـبــر عن
تـ ـع ــاظ ــم «االنـ ـ ـ ــزيـ ـ ـ ــاح» الـ ـت ــرك ــي نـحــو
موسكو وحلفائها ،مع اتصال هاتفي
ب ــن أردوغـ ـ ـ ـ ــان وال ــرئـ ـي ــس األم ـي ــرك ــي
دونــالــد تــرامــب .وحـمــل االت ـصــال كما

س ــاب ـق ـي ــه مـ ــن واش ـ ـن ـ ـطـ ــن ،ت ـط ـم ـي ـنــات
ب ــوق ــف ال ــدع ــم ال ـع ـس ـكــري املـ ـق ــدم إلــى
األك ــراد فــي الشمال ال ـســوري ،وفــق ما
أف ــاد وزي ــر الـخــارجـيــة الـتــركــي مــولــود
جــاويــش أوغـلــو .ولفت األخـيــر إلــى أن
الرئيس التركي أبلغ تــرامــب بفحوى
امل ـبــاح ـثــات ال ـت ــي ج ــرت ف ــي ســوتـشــي
الروسية .وكــان الرئيس األميركي قد
كتب في تغريدة صباح أمس« :سوف
ن ـت ـحــدث إل ــى الــرئ ـيــس ال ـتــركــي رجــب
طيب أردوغ ــان ...حول تحقيق السالم
في الفوضى التي ورثتها في الشرق
ّ
األوس ــط .ســوف أسـ ّـويـهــا كــلـهــا .ولكن
مــا هــذا الخطأ هـنــاك فــي املـقــام األول!
ّ
(الذي كلف) في األرواح والدوالرات (6
تريليونات دوالر)».
(األخبار)
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يسخن حربه «الداخلية» ضد «الفساد والفاسدين»
العبادي ّ
عملية الصحراء مستمرة :تطهير  8200كيلومتر مربع
«عمليات تطهير أعالي الفرات والجزيرة»
قات تعرقل
معو ٍ
مستمرة ،إذ ما من ّ
تقدم القوات .فالهدف المرجو
ّ
بالقضاء على «داعش» بات مسألة ّأي ٍام
تؤكد فرار
وفق مصادر «األخبار» ،التي ّ
مسلحي التنظيم باتجاه عمق الصحراء،
مساحة،
وتمكن القوات من تطهير
ٍ
ّ
على مدى اليومين الماضيين ،تعادل
مساحة لبنان ...تقريبًا
تواصل القوات العراقية آخر عملياتها
العسكرية ضد تنظيم «داعــش» ،غرب
ال ـبــاد .وأعـلــن قــائــد «عمليات تطهير
أعــالــي ال ـفــرات والـجــزيــرة» عبد األمير
يارالله ،أن «قطعات الجيش ،والحشد
ّ
الشعبي ،والشرطة االتحادية تمكنت

وضعت بغداد «منظومة
لمكافحة الفساد تعمل وفق
بشكل تصاعدي»
آلية تبدأ
ٍ
أمـ ــس ،م ــن تـطـهـيــر  45قــريــة بمساحة
 2400كيلومتر مربع» ،لتبلغ املساحة
ّ
«املطهرة» على مدى اليومني املاضيني
حوالى  8200كيلومتر مربع من أصل
 26أل ــف كيلومتر مــربــع ( 31فــي املئة
من املساحة التي تستهدفها العملية
العسكرية).
وأدى تـ ـق ـ ّـدم الـ ـق ــوات ب ــات ـج ــاه جـيــوب
املـسـلـحــن إل ــى ف ــراره ــم بــات ـجــاه عمق
الـ ـصـ ـح ــراء الـ ـغ ــربـ ـي ــة ،إذ أف ـ ــاد ج ـهــاز
«اسـتـخـبــارات الـحـشــد» ،بــأن «عناصر
داعـ ــش ه ــرب ــوا م ــن م ـقـ ّـارهــم إل ــى عمق
ص ـ ـحـ ــراء امل ـ ــوص ـ ــل ،وصـ ـ ـ ــاح الـ ــديـ ــن،
واألن ـ ـبـ ــار ب ـعــد ال ـت ـق ــدم ال ـس ــري ــع ال ــذي
أحـ ــرزتـ ــه ق ـط ـع ــات ال ـح ـش ــد امل ـس ـن ــودة

بطيران الجيش العراقي».
ّ
بــدوره ،أكــد آمر «اللواء الحادي عشر»
فــي «ال ـح ـشــد» عـلــي الـحـمــدانــي ،إتـمــام
«ال ـص ـف ـح ـت ــن األول ـ ـ ـ ــى والـ ـث ــانـ ـي ــة مــن
ع ـم ـل ـيــات (م ـح ـم ــد رسـ ـ ــول الـ ـل ــه خــاتــم
الـنـبـيــن) لـتـحــريــر ال ـجــزيــرة الـكـبــرى»،
ّ
مــؤك ـدًا اسـتـمــرار الـتـقــدم حـتــى تحرير
ّ
«املثلث الصحراوي الرابط بني نينوى،
وصالح الدين ،واألنبار».
ـواز ،ع ـث ــرت الـسـلـطــات
ـاق م ـ ـ ـ ٍ
وفـ ــي س ـي ـ ٍ
املحلية فــي بـلــدة سنجار على مقبرة
جماعية تضم رفات عشرات اإليزيديني،
بينهم نساء وأطـفــال ،ممن قتلوا على
يــد املـسـلـحــن .ونـقـلــت وكــالــة «فــرانــس
بـ ــرس» ع ــن أح ــد امل ـس ــؤول ــن املحليني
ّ
في البلدة ،شكور ملحم الـيــاس ،قوله
إن «امل ـق ـبــرة الـجـمــاعـيــة تـضــم  73جثة
ونساء وأطفال» ،في حني
لرجال
تعود
ٍ
ٍ
تشير تقديرات «األمم املتحدة» إلى أن
حوالى «ثالثة آالف إيزيدي ال يزالون
املصير».
مجهولي ّ
وفيما تـتــرقــب بـغــداد انـتـهــاء العملية
العسكرية إلع ــان «الـنـصــر النهائي»
ع ـل ــى «داعـ ـ ـ ـ ــش» ،ف ـ ــإن ح ـك ــوم ــة ح ـيــدر
العبادي ،ستطلق حربًا «داخلية» ،ضد
«الفساد والفاسدين» .هذه الحرب ،قد
ت ـ ــوازي ف ــي صـعــوبـتـهــا «ال ـح ــرب على
داع ــش» ،وفــق مـصــادر حكومية ،التي
ت ــرى ف ــي حــديـثـهــا إل ــى «األخ ـ ـبـ ــار» أن
«االنتصار في املعركة املقبلة سيحدث
ً
زلـ ـ ـ ـ ــزاال س ـي ــاس ـي ــا ك ـب ـي ـرًا فـ ــي الـ ـب ــاد،
ّ
وسيثبت الـعـبــادي زعيمًا قـ ّ
ـويــا قــادرًا
على حل املعضالت».
ّ
وف ـ ــي الـ ـسـ ـي ــاق ،أك ـ ــد املـ ـتـ ـح ــدث بــاســم
ال ـح ـكــومــة ال ـعــراق ـيــة س ـعــد الـحــديـثــي،
أم ـ ـ ـ ــس ،وض ـ ـ ــع «مـ ـنـ ـظ ــوم ــة م ـت ـكــام ـلــة
ملكافحة الفساد ،على أن يتم العمل وفق
بشكل تدريجي وتصاعدي»،
آلية تبدأ
ٍ
م ـشـ ّـددًا على أن «الـحـكــومــة االتـحــاديــة
عازمة على أن تكون معركتها املقبلة
ضد الفساد».
وقـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـحـ ــدي ـ ـثـ ــي فـ ـ ــي تـ ـص ــريـ ـح ــات
صحافية ،إن «املجلس األعلى ملكافحة

ال ـف ـس ــاد ب ــرئ ــاس ــة ال ًـ ـعـ ـب ــادي ،مـهـمـتــه
أن يـ ـك ــون م ــرج ـع ـي ــة ع ـل ـي ــا ل ـل ـج ـهــات
التنفيذية ،ك ــ(دي ــوان الــرقــابــة املــالـيــة،
والهيئة التي تعمل في ملف مكافحة
الـ ـفـ ـس ــاد) ،وت ـن ـس ـيــق ال ـج ـه ــود ف ــي ما
ب ـي ـن ـه ــا ،وم ـ ــن ث ــم ي ــرف ــع املـ ـلـ ـف ــات إل ــى
القضاء إلصــدار األحكام بعد مطابقة

ّ
األدلـ ــة وال ـقــرائــن واألســان ـيــد» ،مشيرًا
إلــى وج ــود «آلـيــة للرقابة ،والتدقيق،
وال ـت ـح ـقــق ،وم ــراق ـب ــة ح ــرك ــة اإلن ـف ــاق،
والصرف في كل مفاصل ومؤسسات
الدولة ،في الجوانب املتعلقة بموازنة
الوزارات».
ولـ ـف ــت إل ـ ــى أن «ه ـ ـنـ ــاك م ـت ــاب ـع ــة مــن

نهاية «الصفحتين األولى والثانية» من «عمليات تطهير أعالي الفرات والجزيرة» (أ ف ب)

قـبــل الـجـهــات املعنية لجميع ملفات
ال ـف ـس ــاد ،وك ــل م ــا يـتـعـلــق ب ـهــدر امل ــال
العام واإلثــراء على حساب املال العام
ف ــي ال ـف ـت ــرات ال ـس ــاب ـق ــة» ،م ـع ـت ـب ـرًا أن
«الـفـتــرة املقبلة ستشهد الـكـشــف عن
جـمـيــع ت ـلــك امل ـل ـف ــات ،وال ـت ــوص ــل إلــى
نتائج ملموسة ،وخـ ّ
ـاصــة فــي ملفات
األموال التي وظفت ألغراض تجارية،
ُ
أو م ـصــرف ـيــة ،أو ه ـ ّـرب ــت إلـ ــى خ ــارج
العراق».
ّ
وعلى خط بغداد ـ أربيل ،ال تزال األزمة
قائمة مع ّ
تمسك األولــى بشرط عودة
األخيرة عن نتائج استفتاء االنفصال.
وبـ ــالـ ــرغـ ــم م ـ ــن «ارت ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــاع» م ـن ـس ــوب
ّ
الـتـفــاؤل عـلــى خ ــط األزمـ ــة ،والـحــديــث
عــن تـ ّ
ـوجــه وف ــد ك ــردي إل ــى «عــاصـمــة
الرشيد» ،مطلع األسبوع املقبل ،نفت
ح ـكــومــة «إق ـل ـيــم ك ــردس ـت ــان» ،األن ـبــاء
التي ّ
تحدثت عن توجه وفد منها إلى
بغداد ،إلجراء مفاوضات مع الحكومة
االت ـح ــادي ــة «بـغـيــة ال ـتــوصــل ال ــى حل
امل ـش ـك ــات ال ـع ــال ـق ــة ب ــن ال ـج ــان ـب ــن».
وق ـ ــال ال ـس ـكــرت ـيــر ال ـص ـحــافــي لـنــائــب
رئـيــس الحكومة قــوبــاد طالباني ،إن
«ت ـل ــك األنـ ـب ــاء ب ـع ـيــدة ع ــن ال ـص ـحــة»،
مشيرًا إلــى أن «الحكومة العراقية لم
ّ
موعد لزيارة وفد اإلقليم».
تحدد أي
ٍ
ّ
وأض ــاف أن «أي خـطــوة تــم اتـخــاذهــا
من جانب بغداد في هذا الصدد ،كانت
كالمًا فقط ،ولم تدخل حيز التطبيق».
ب ـ ــدوره ـ ــا ،دع ـ ــت ح ـك ــوم ــة «اإلقـ ـلـ ـي ــم»
الـ ـحـ ـك ــوم ــة االت ـ ـحـ ــاديـ ــة إلـ ـ ــى «إنـ ـه ــاء
إج ــراءاتـ ـه ــا ال ـع ـقــاب ـيــة امل ـت ـخ ــذة ضــد
اإلقـ ـلـ ـي ــم فـ ــي أع ـ ـقـ ــاب حـ ـك ــم امل ـح ـك ـمــة
االتـ ـح ــادي ــة األخـ ـ ـي ـ ــر» ،والـ ـت ــي قـضــت
ب ــ«عــدم دسـتــوريــة االسـتـفـتــاء» .وقــال
املتحدث باسم الحكومة سفني دزيي،
ف ــي بـ ـي ــان ،إن ـ ــه «بـ ـع ــد قـ ـ ــرار املـحـكـمــة
ّ
يتعي على بغداد إنهاء جميع
العليا،
اإلج ـ ـ ـ ـ ــراءات ض ــد اإلقـ ـلـ ـي ــم وش ـع ـب ــه»،
مطالبًا بغداد بـ«ضرورة رفع الحظر
املفروض على املطارات في اإلقليم».
(األخبار)

تقرير

موسكو :قلقون من االستفزاز األميركي لبيونغ يانغ ...وتعاون اليابان
التفاتة روسية جديدة صوب القضية
الكورية عنوانها رفض تبديه موسكو
ألسلوب التصعيد األميركي الرامي إلى
وجر األخيرة إلى ردود
«استفزاز» بيونغ يانغ ّ
فعل ،بجانب قلق من السماح الياباني
بالتحشيد العسكري لواشنطن
م ــع ت ــزاي ــد ال ـت ـص ـع ـيــد امل ـت ـب ــادل بني
كوريا الشمالية والواليات املتحدة،
بسبب إع ــادة إدراج األخـيــرة بيونغ
ي ــان ــغ ع ـلــى الئ ـح ــة «ال ـ ـ ــدول الــداع ـمــة
ل ـ ــإره ـ ــاب» ،ات ـه ــم وزي ـ ــر ال ـخــارج ـيــة
الروسي ،سيرغي الفروف ،واشنطن
«باستفزاز» كوريا الشمالية إلعادة
ط ــرح «ال ـخـيــار الـعـسـكــري» كوسيلة
لتسوية مشكلة ملفها النووي.
وقـ ــال ف ــي مــؤتـمــر صـحــافــي مشترك
مع نظيره الياباني ،تارو كونو ،في
مــوسـكــو أم ــس« ،م ــن املـقـلــق ج ـدًا أنــه
خــال الشهرين املاضيني اللذين لم
تجر فيهما كوريا الشمالية تجارب
ِ
أو تـطـلــق ص ــواري ــخ ،ب ــدت واشـنـطــن
غـ ـي ــر راض ـ ـي ـ ــة وتـ ـتـ ـطـ ـل ــع إل ـ ـ ــى ف ـعــل
ش ــيء م ــا الس ـت ـفــزاز بـيــونــغ يــانــغ أو
إغضابها» ،مضيفًا أن «األميركيني
يـنـتـظــرون عـلــى مــا يـبــدو أن يفقدوا
(الـ ـك ــوري ــون ال ـش ـمــال ـيــون) ه ــدوء ه ــم

م ــرة ج ــدي ــدة لـيـتـمـكـنــوا ف ــي الـنـهــايــة
من العودة إلى الحديث عن خيارات
عسكرية».
كذلك ،قــال الفــروف إن «بــاده تشعر
بقلق مــن سـمــاح الـيــابــان لواشنطن
باستخدام أراضيها قاعدة لتعزيزات
عـسـكــريــة أمـيــركـيــة ف ــي ش ـمــال آسـيــا
تـ ـ ـح ـ ــت ذريـ ـ ـ ـع ـ ـ ــة مـ ـ ــواج ـ ـ ـهـ ـ ــة ك ـ ــوري ـ ــا
الـشـمــالـيــة» .وأض ــاف أن ــه «لـيــس لنا
مشاكل مباشرة مع اليابان وال نرى
مخاطر في ذلك ،نرى مخاطر بسبب

ان ـت ـش ــار م ـن ـظــومــة دف ـ ــاع ص ــاروخ ــي
أم ـيــرك ـيــة عــامل ـيــة ع ـلــى أراضـ ـ ــي دول
مجاورة لروسيا؛ منها اليابان».
مــن جـهـتــه ،أع ــاد ت ــارو الـتــأكـيــد على
ضـ ــرورة الـضـغــط عـلــى بـيــونــغ يانغ
لوقف برنامجها النووي ،وقال« :هذا
لـيــس تـهــديـدًا غـيــر مـسـبــوق لليابان
وروس ـي ــا وحــده ـمــا ،بــل لـكــل األس ــرة
ً
الدولية ...هذا ليس مقبوال إطالقًا».
وعـ ـ ــن مـ ــوقـ ــف بـ ـ ـ ــاده ت ـ ـجـ ــاه ك ــوري ــا
ال ـش ـم ــال ـي ــة وع ــاق ــات ـه ــا ب ــال ــوالي ــات

إغالق مؤقّت لجسر الصداقة ،الممرّ الرئيسي للتبادالت التجارية بين بكين وبيونغ يانغ (أ ف ب)

أعلن الروس أنهم
يلتزمون قرار مجلس
األمن بشأن العمال
الكوريين

امل ـت ـح ــدة ،قـ ــال ال ــوزي ــر ال ـي ــاب ــان ــي إن
«ب ـ ـ ــاده وح ـل ـف ــاء ه ــا ال ت ـس ـعــى إل ــى
تغيير النظام في كوريا الشمالية»،
م ـض ـي ـفــا أن «ط ــوكـ ـي ــو ي ـن ـب ـغــي لـهــا
التصرف للدفاع عــن نفسها بعدما
أجرت بيونغ بيانغ تجارب صواريخ
مرت فوق اليابان».
ع ـل ــى ص ـع ـيــد م ـت ـص ــل ،أعـ ـل ــن عـضــو
مـجـلــس ال ــدوم ــا كــازبــك تــايـســايـيــف،
أمس ،أن وفدًا من املجلس ،بمشاركة
ممثلني عــن جميع الكتل البرملانية
سيزور كوريا الشمالية خالل األيام
القليلة املقبلة .وسيعقد الوفد خالل
وجوده هناك ( 27تشرين الثاني إلى
األول مــن كــانــون األول) ل ـق ــاءات مع
رئيس مجلس الشعب األعلى وقيادة
حزب العمال الكوري.
فـ ـ ــي املـ ـ ـق ـ ــاب ـ ــل ،أع ـ ـلـ ــن وزي ـ ـ ـ ــر ال ـع ـم ــل
الــروســي مكسيم توبيلني ،أنــه ليس
هناك أي خطط لــزيــادة عــدد العمال
ال ـكــوريــن الـشـمــالـيــن الـعــامـلــن في
روسيا ،مضيفًا أمس ،أن «كل من كان
يعمل حتى أيلول املاضي سيحصل
على حق مواصلة العمل»ّ .
ونبه إلى
أن ب ــاده تـلـتــزم ق ــرار مـجـلــس األمــن
الـ ــدولـ ــي ،ول ــذل ــك «لـ ــم ولـ ــن تستقبل
العمال الكوريني بعد  11أيلول 2017
(ت ــاري ــخ صـ ــدور قـ ــرار مـجـلــس األم ــن
الدولي بحق بيونغ يانغ)».
وأتى تصريح توبيلني كتعليق على
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«االشتراكي الديموقراطي» يتراجع:
تتقدم باتجاه الخروج من األزمة السياسية
ألمانيا ّ
اقتراض  500مليون
يورو من ألمانيا
أعلــن املتحــدث باســم وزارة الكهربــاء،
مصعــب املــدرس ،توقيــع «عقــود
املرحلــة األولــى للقــرض املمنــوح مــن
بنــك التنميــة األملانــي» ،موضحــا أنــه
تــم «تخصيــص  45مليــون يــورو
مــن القــرض لصالــح وزارة الكهربــاء،
للعــام الحالــي ،و 85مليــون يــورو للعــام
املقبــل».
ّ
وكانــت وزارة املاليــة قــد وقعــتّ ،أول
مــن أمــس ،مــع «بنــك التنميــة األملانــي»،
عقــود املرحلــة األولــى مــن القــرض
الــذي تبلــغ قيمتــه نصــف مليــار يــورو
( 590مليــون دوالر) ،بهــدف تمويــل
ّ
الخاصــة بقطــاع
ـدد مــن املشــاريع
عـ ٍ
الكهربــاء .وأشــار املــدرس إلــى أن
ُ
ـدد مــن الــوزارات،
«القــرض خ ّصــص لعـ ٍ
بحيــث بلغــت حصــة وزارة الكهربــاء
 130مليــون يــورو ،علــى مــدى عامــن»،
مضيفــا أن «الجــزء ّ
األول مــن القــرض
ُ
ّ
البالــغ  45مليــون يــورو خصــص
لتغطيــة احتياجــات املناطــق املحــررة
فــي محافظــة نينــوى ،ولتأهيل املحطات
التحويليــة والثانويــة ،والخطــوط فــي
قطاعــي النقــل والتوزيــع» .أمــا الجــزء
ّ
خصــص لـ«تغطيــة
الثانــي ،فقــد
احتياجــات محافظــات األنبــار ،وصالح
الديــن ،ونينــوى ،مــن مــواد لقطاعــات
ّ
النقــل والتوزيــع» ،مؤكـدًا أن «الهــدف مــن
هــذا القــرض هــو تأمــن عــودة النازحــن
مــن أبنــاء هــذه املحافظــات».
(األخبار)

أبدت قيادة «الحزب االشتراكي
الديموقراطي» األلماني،
صباح أمس ،استعدادًا للحوار،
في محاولة إلخراج البالد
من األزمة السياسية الحالية،
متخلية فجأة عن معارضتها
ألي تحالف مع المستشارة
ّ
أنغيال ميركل لتشكيل
حكومة ائتالفية
تـقـ ّـدمــت أملــانـيــا خـطــوة ،أم ــس ،باتجاه
الخروج من أزمتها السياسية بعدما
ّ
تخلى االشـتــراكـيــون الديموقراطيون
عــن معارضتهم املبدئية للدخول في
ائتالف حكومي مع املستشارة أنغيال
ميركل.
ويـ ـ ـ ــأتـ ـ ـ ــي إع ـ ـ ـ ـ ـ ــان رئـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس «الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــزب
االشـ ـت ــراك ــي ال ــديـ ـم ــوق ــراط ــي» ،مــارتــن
شولتز ،غداة لقاء مع الرئيس األملاني
فرانك فالتر شتاينماير وبعد اجتماع
لـيـلــي اس ـت ـمــر ث ـمــانــي س ــاع ــات وجـمــع
قادة الحزب الرئيسيني ،طالب بعضهم
رئيس الحزب بــأن يكون أكثر مرونة.
وقـ ــال شــول ـتــز ،ف ــي تـصــريــح صحافي
مـقـتـضــب« :ه ـنــاك أم ــر يـجــب أن يكون
واض ـ ـحـ ــا :إذا ك ــان ــت هـ ــذه امل ـح ــادث ــات
ستؤدي ،بشكل أو بآخر ،إلى املشاركة
ف ــي تـشـكـيــل ح ـك ــوم ــة ،ف ـس ـي ـكــون على
أع ـ ـض ـ ــاء ح ــزبـ ـن ــا ال ـ ـت ـ ـصـ ــويـ ــت» ع ـلــى
ذل ـ ـ ــك .وال ت ـ ـ ــزال نـ ـ ّـيـ ــات «االش ـ ـتـ ــراكـ ــي
ال ــديـ ـم ــوق ــراط ــي» غ ـي ــر واض ـ ـحـ ــة ،فـقــد
ي ـنــاقــش «ت ـحــال ـفــا ك ـب ـي ـرًا» ج ــدي ـدًا مع
املحافظني من حــزب ميركل ،أو تقديم
الدعم الحتمال تشكيل حكومة أقليات
تترأسها مـيــركــل .إال أن املستشارة ال
ّ
تفضل الطرح الثاني .وشــدد شولتز،
الــرئـيــس الـســابــق لـلـبــرملــان األوروبـ ــي،
على أنــه «لــن يكون هناك شــيء بشكل

برّر شولتز تحوّله بأنه يتجاوب مع «نداء» رسمي تلقّاه من شتاينماير (أ ف ب)

تلقائي» ،مشيرًا إلى «أسابيع» مقبلة
مــن امل ـحــادثــات .وأراد شــولـتــز ،أيـضــا،
التهوين من خطورة الوضع السياسي
في البالد املحرومة حاليًا من أكثرية
حاكمة ،فقال إن «أملانيا ال تعاني من
أزمة حكم ،لكننا في وضع معقد».
ُ
ويـ ـعـ ـتـ ـب ــر ه ـ ـ ــذا ال ـت ـغ ـي ـي ــر ف ـ ــي ال ـخ ــط
السياسي تراجعًا بالنسبة إلى شولتز
ال ـ ـ ــذي ،م ـن ــذ ال ـن ـت ــائ ــج امل ـح ــرج ــة ال ـتــي
حصدها فــي االنـتـخــابــات التشريعية
ّ
في  24أيلول ،يتخذ موقفًا معارضًا في
املبدأ لتجديد االئتالف السابق تحت
رعاية املستشارة.
وق ـ ـ ـ ــد أج ـ ـب ـ ــر ه ـ ـ ـ ــذا ال ـ ـ ــرف ـ ـ ــض مـ ـي ــرك ــل
عـ ـل ــى مـ ـح ــاول ــة ال ـ ـت ـ ـفـ ــاوض مـ ــن أج ــل
إجـ ـ ـ ــراء تـ ـح ــال ــف صـ ـع ــب فـ ــي األصـ ـ ــل،
م ــع «ال ـخ ـض ــر» و«ال ـل ـي ـب ــرال ـي ــن» ،فــي
ـاع ب ــاء ت بالفشل فــي  19تشرين
م ـسـ ٍ

بغياب ألمانيا فاعلة
سيتعرض إصالح
ّ
االتحاد األوروبي
للكثير من العثرات

الـ ـ ـث ـ ــان ـ ــي .وواج ـ ـ ـ ـ ــه شـ ــول ـ ـتـ ــز دعـ ـ ـ ــوات
ّ
لـتـجــنــب انـتـخــابــات مـبـكــرة ،حـتــى من
ضـمــن حــزبــه ،إال أن ــه تـجــاهـلـهــا حتى
يــوم أمــس .وقــال وزيــر الـعــدل السابق
هــايـكــو م ــاس إن «ال ـحــزب االشـتــراكــي

الــدي ـمــوقــراطــي ال يـمـكــن أن يـتـصــرف
مـ ـث ــل طـ ـف ــل م ـ ـس ـ ـتـ ــاء» ،فـ ــي حـ ــن بـ ـ ّـرر
ّ
بأنه إنما يتجاوب
شولتز تحوله هذا ّ
مــع «ن ــداء» رسـمــي تـلــقــاه مــن الرئيس
ش ـت ــاي ـن ـم ــاي ــر ،وه ـ ــو وج ـ ــه اش ـت ــراك ــي
ُ
حترم يحاول أن يلعب
ديموقراطي م ّ
دور الوسيط لتجنب إجراء انتخابات
مبكرة .لكن شولتز ّ
غير موقفه ،أيضًا،
عندما كثرت االنتقادات ،قبيل مؤتمر
حزبه الــذي ُيعقد مــن  7إلــى  9كانون
األول ،وي ـتــرشــح خ ــال ــه شــول ـتــز إلــى
منصب رئاسة الحزب.
ومــن املتوقع أن ُيعقد األسـبــوع املقبل
لقاء أول ،يجمع املستشارة وحليفها
الـ ـب ــاف ــاري رئ ـي ــس االتـ ـح ــاد املـسـيـحــي
االج ـ ـت ـ ـم ـ ــاع ـ ــي ه ـ ـ ــورس ـ ـ ــت سـ ـيـ ـه ــوف ــر
وش ـ ــول ـ ـت ـ ــز ،ت ـ ـحـ ــت رعـ ـ ــايـ ـ ــة ال ــرئـ ـي ــس
األملــانــي .وقــد يتم تمديد املـفــاوضــات،
إذ إن الدستور األملاني ال ّ
يحدد مهلة
لـتـشـكـيــل الـحـكــومــة بـعــد االنـتـخــابــات
التشريعية .وفــي هــذا الــوقــت ،ال تــزال
ّ
ميركل مكلفة بإدارة الشؤون الجارية.
وفـ ـ ـ ـ ــي حـ ـ ـ ـ ــال فـ ـ ـش ـ ــل امل ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــادثـ ـ ـ ــات ب ــن
«امل ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاف ـ ـ ـ ـظـ ـ ـ ــن» و«االش ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــراك ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــن
الديموقراطيني» ،سيكون مــن الصعب
ّ
على أملانيا تجنب االنتخابات املبكرة،
وه ــو أم ــر غ ـيــر م ـس ـبــوق ف ــي ت ــاري ــخ ما
بعد الحرب في الـبــاد .لكن إجــراء مثل
هذه االنتخابات محفوف باملخاطر ،ألن
ً
املشهد السياسي في أملانيا شهد زلزاال
سياسيًا ،بعد االنتخابات التشريعية
فــي  24أي ـلــول ،مــع دخ ــول مرشحني من
الـيـمــن امل ـت ـطــرف إل ــى مـجـلــس ال ـن ــواب،
األم ــر ال ــذي حــرم الـبــاد تشكيل أكثرية
حــاكـمــة .وقــد تـكــون نتائج االنتخابات
ال ـج ــدي ــدة أف ـض ــل بــال ـن ـس ـبــة إلـ ــى حــزب
«الـبــديــل ألملــانـيــا» ،ال ــذي ّ
تعهد بــأنــه لن
يـتــوقــف ع ــن مـهــاجـمــة م ـيــركــل ،بحسب
استطالعات الــرأي .وتراقب أوروبــا عن
كثب التطورات في أملانيا ،ألنــه بغياب
ّ
سيتعرض إصالح االتحاد
أملانيا فاعلة
األوروبي للكثير من العثرات والتباطؤ.
(األخبار ،أ ف ب)

تقرير

ماي في بروكسل :مقترح جديد بشأن «بريكست»
دع ـ ــوة وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة ال ـيــابــانــي،
أم ـ ـ ــس ،ال ـس ـل ـط ــات ال ــروسـ ـي ــة ل ـعــدم
ت ـمــديــد ت ـصــاريــح ال ـع ـمــل املـمـنــوحــة
ل ـ  25ألــف ك ــوري شمالي للعمل في
روس ـي ــا وذلـ ــك ب ـهــدف الـضـغــط على
بيونغ يانغ.
بــالـعــودة إل ــى التصعيد األمـيــركــي،
وف ــي اسـتـعــراض جــديــد لـلـقــوة ضد
بيونغ يانغ ،ذكر مسؤول في وزارة
ال ــدف ــاع ال ـكــوريــة الـجـنــوبـيــة ،أن من
املـ ـق ــرر أن ت ـج ــري ال ـ ـقـ ــوات ال ـجــويــة
األمـ ـي ــركـ ـي ــة وال ـ ـكـ ــوريـ ــة ال ـج ـنــوب ـيــة
ت ــدريـ ـب ــاتـ ـه ــا املـ ـشـ ـت ــرك ــة املـ ـعـ ـت ــادة
أوائ ــل كــانــون األول املقبل .وأضــاف
امل ـ ـسـ ــؤول ال ـ ـكـ ــوري أن ال ـت ــدري ـب ــات
التي ستقام بني الرابع والثامن من
الـشـهــر املـقـبــل ،سـتـشــارك فيها ست
طـ ــائـ ــرات ش ـب ــح م ــن طـ ـ ــراز «إف 22
راب ـتــور» قــادمــة مــن واشـنـطــن ،ومــن
س ـ ــاح الـ ـج ــو األمـ ـي ــرك ــي س ـت ـشــارك
مقاتالت «إف  »35أيضًا.
إلى ذلك ،أعلنت املتحدثة باسم وزارة
الـخــارجـيــة الصينية غينغ شــوانــغ،
أنه سيغلق موقتًا «جسر الصداقة»
الـصـيـنــي ـ ـ ال ـك ــوري الـشـمــالــي (املـمــر
الــرئـيـســي لـلـتـبــادالت الـتـجــاريــة بني
ال ـص ــن وك ــوري ــا ال ـش ـمــال ـيــة) ،وذل ــك
إلجـ ـ ـ ــراء أش ـ ـغـ ــال ص ـي ــان ــة مـ ــن جـهــة
كوريا الشمالية خالل األيام املقبلة.
(األخبار ،أ ف ب ،رويترز)

تأجيالت عدة ،عاد ملف مشروع قانون «بريكست»
بعد
ٍ
إلــى الساحة ،وســط آمــال أوروبـيــة بــأن رئيسة الــوزراء
البريطانية ،تيريزا ماي ،ستقدم اقتراحًا جديدًا بشأن
مسألة كلفة انسحاب بريطانيا «الشائكة» ،بعدما اتفق
وزراء بريطانيون فــي وقــت سابق على عــرض مبلغ
ُ
أكبر ق ّدر بـ 40مليار يورو.
تنف استعدادها «لرفع املبلغ الذي ستدفعه
ماي التي لم ِ
لندن» ،أصـ ّـرت في املقابل على «أن ّأي تحرك من هذا
النوع ،يجب أن يرتبط باتفاق نهائي بشأن العالقات
املستقبلية يتم التوصل إليه عام .»2018
تيريزا ماي :ملتزمون بالحفاظ على أوروبا (أ ف ب)
وخــال قمة «الشراكة الشرقية» مع ست دول كانت
سابقًا في االتحاد السوفياتي ،املعقودة في العاصمة
البلجيكية بروكسل ،دعت ماي االتحاد األوروبي إلى
الوقوف «جنبًا إلى جنب» مع بريطانيا ،واتخاذ خطوات
ملموسة بـشــأن امل ـفــاوضــات الـخــاصــة بالبريكست،
في وقت أعرب فيه قادة التكتل عن أملهم بأن تتقدم
بتسوية من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن الطالق في
كانون األول املقبل .وطالبت «االتحاد» باتخاذ مختلف
اإلج ـ ـ ـ ــراءات املــرت ـب ـطــة ب ــال ـط ــاق ،ومـ ــن بـيـنـهــا حـقــوق
مواطني االتحاد األوروب ــي واملسألة اإليرلنديةُ .يذكر
ّ
أن إيرلندا حــذرت ماي من أنها ستعرقل مفاوضات
خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي ،ما لم تقدم لندن
ضمانًا كتابيًا رسميًا بعدم وجود حدود فعلية معها.

ول ـ ــدى وص ــول ـه ــا إلـ ــى ال ـق ـم ــة ،ق ــال ــت رئ ـي ـســة الـ ـ ــوزراء
تصريح صحافي ،إن «بالدها
البريطانية أمــس ،فــي
ٍ
واالت ـح ــاد األوروبـ ــي يـجــب أن يحققا مـعــا تـقــدمــا في
مفاوضات بريكست» ،في وقت يأمل فيه قادة التكتل
التوصل إلى تسوية مالية تتيح حلحلة املفاوضات.
وع ـل ــى ه ــام ــش ال ـق ـم ــة ،ال ـت ـق ــت مـ ــاي رئ ـي ــس املـجـلــس
ً
األوروب ــي دونــالــد تــوســك ،مــؤكــدة أن حضورها القمة
يعكس بنظرها الـتــزامــا مــن بريطانيا بالحفاظ على
أوروبا ،بالرغم من «بريكست» وتداعياته.

وتوقع مراقبون أن يكون هدف لقاء ماي بتوسك هو
«مـحــاولــة لــوضــع اللبنات األســاسـيــة ملباشرة االتـفــاق
الـتـجــاري» ،إذ إن كبير «مفاوضي االتـحــاد األوروبــي
ل ـشــؤون بــريـكـســت» ،مـيـشــال بــارنـيـيــه ،أك ــد فــي وقـ ٍـت
ســابــق «االس ـت ـعــداد لـعــرض االت ـفــاق الـتـجــاري األكـثــر
ط ـمــوحــا ع ـلــى امل ـم ـل ـكــة امل ـت ـح ــدة ب ـعــد ان ـف ـصــال ـهــا عن
االتحاد ،شرط احترامها الشروط األوروبية» .وأضاف
ّ
بارنييه أنــه «إذا نجحنا في التفاوض على انسحاب
ّ
منظم وتحديد قواعد تعامل منصفة للمستقبل ،فال
بد أن تكون عالقتنا املستقبلية طموحة» .كذلك فإن
تــوســك كــان قــد أعـلــن فــي الـســويــد ،األس ـبــوع املــاضــي،
مهلة حتى بداية كانون األول لتحقيق «تقدم إضافي
كبير» مــن أجــل إفـســاح املـجــال أم ــام بــدء املـفــاوضــات
الـتـجــاريــة خــال قمة لــاتـحــاد األوروب ــي فــي  14و15
الشهر املقبل.
على صعيد آخر ،أعلنت املفوضية األوروبية ،أول من
أمــس ،أنه لم يعد بوسع بريطانيا استضافة عاصمة
الثقافة األوروبـيــة عــام  2023كما كــان مقررًا سابقًا،
بسبب خروجها من االتحاد األوروبي .وقالت متحدثة
ب ــاس ــم امل ـفــوض ـيــة ،ف ــي ب ـي ــان« ،هـ ــذه إحـ ــدى ال ـعــواقــب
امللموسة الكثيرة لقرار الخروج من االتحاد األوروبي
بحلول  29آذار .»2019
(األخبار ،أ ف ب)
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إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

◄ وفيات ►
انا لله وانا اليه راجعون
بتسليم بـقـضــاء ال ـلــه وقـ ــدره ننعي
اليكم فقيدنا الغالي الذي توفاه الله
في بلجيكا
املرحوم
الكابنت ناظم محمود احمد
(ابو ربيع)
زوجته  :عايده العلي أحمد
اب ـن ــاؤه  :رب ـيــع (زوج ـت ــه بــاتــريـسـيــا
فـ ـ ـي ـ ــال ـ ــو) ،م ـ ـح ـ ـمـ ــود (زوجـ ـ ـ ـت ـ ـ ــه غ ـيــا
الخطيب) ،اسامة وادهم
اب ـن ـت ــه  :ي ــاس ـم ــن (زوج ـ ـ ــة اب ــراه ـي ــم
صالح)
اش ـق ــاؤه :امل ــرح ــوم رؤوف واملــرحــوم
انيس واملرحوم مصطفى واملرحوم
م ـح ـم ــد وف ـ ـيـ ــروز وف ـ ـخـ ــري وج ـع ـفــر
ومعني وحسن وعلي
شـقـيـقــاتــه :امل ــرح ــوم ــة زمـ ــزم (زوج ــة
امل ــرح ــوم ه ــاش ــم اس ـم ــاع ـي ــل) ،ليلى
(زوجة رياض فقيه) ،نظمية (زوجة
بشير احمد) ،صباح (زوجة املرحوم
اسماعيل اسماعيل) ،شيراز (زوجة
الحاج يوسف مالك) وبارعة (زوجة
رشاد رستم)
عدالؤه :هالل فياض ،املرحوم حسني
سعيد احـمــد ،النائب ياسني جابر،
ط ــال خـلـيـفــة ،اح ـمــد ال ــزي ــات ،عــزيــز
نصور وحسني العلي.
س ـي ـص ـل ــى عـ ـل ــى ج ـث ـم ــان ــه ال ـط ــاه ــر
ويوارى في الثرى بعد صالة الظهر
في جبانة بلدته حاريص يوم االحد
الواقع فيه  26تشرين الثاني .2017
ينطلق موكب التشييع عند الساعة
الثامنة صباحًا من أمام بن معتوق
– خلدة.
تـقـبــل ال ـت ـعــازي بـعــد ال ــدف ــن ويــومــي
االثنني والثالثاء في  ٢٧و ٢٨تشرين
ال ـث ــان ــي ف ــي مـ ـن ــزل اب ـ ــن ع ــم الـفـقـيــد
املــرحــوم الحاج علي سليمان احمد
(ابـ ــو ح ـس ــن) ف ــي ح ــاري ــص ،وي ـقــام
نهار األربعاء في  ٢٩تشرين الثاني
م ـج ـلــس ع ـ ــزاء ع ــن روح ـ ــه ال ـط ــاه ــرة
ف ــي حـسـيـنـيــة ب ـلــدتــه ح ــاري ــص عند
الساعة الثالثة بعد الظهر.
كما تقبل التعازي في بيروت نهار
ال ـخ ـم ـيــس  ٣٠ت ـش ــري ــن ال ـث ــان ــي مــن
ً
مساء
الساعة الثالثة حتى السابعة
ف ــي جـمـعـيــة الـتـخـصــص والـتــوجـيــه
العلمي ،الرملة البيضاء ،بالقرب من
خطيب وعلمي.
للفقيد الرحمة ولكم االجر والثواب
اآلس ـفــون آل احـمــد  ،الـعـلــي ،صــالــح،
ف ـيــالــو ،الـخـطـيــب ،اسـمــاعـيــل ،فقيه،
مالك ،رستم ،فياض ،جابر ،خليفة،
الــزيــات ،نصور وعـمــوم اهــالــي بلدة
حاريص

ّ
الحي الذي ال يموت
سبحان
يــا ّأي ـت ـهــا الـنـفــس املـطـمـئـنــة ارجـعــي
ّ
مرضية فادخلي في
إلى ربك راضية
عـبــادي وادخـلــي جنتي (ص ــدق الله
العظيم)
آل سليمان ،آل أيوب وآل يعقوب
ي ـن ـع ــون إل ـي ـك ــم ب ـم ــزي ــد مـ ــن األسـ ــى
واللوعة فقيدهم الغالي املرحوم
حسن علي سليمان (أبو باسم)

زوج ـتــه :املــرحــومــة زيـنــب فضل الله
يعقوب سليمان
إخ ــوت ــه :امل ــرح ــوم ــة ن ــور ال ـص ـبــاح –
محمد – الدكتور عبدالله – املهندس
سليمان – نور املالح – نزار وفاطمة
أوالده :ال ــدك ـت ــورة ن ـض ــال سـلـيـمــان
ذي ــاب – الــدك ـتــور بــاســم – املهندس
أس ــام ــة – امل ـه ـنــدس الــدك ـتــور عـلــي ـ
امل ــرح ــوم ــة ال ــدكـ ـت ــورة م ــي سـلـيـمــان
قاسم – وضاح – مالك وفادي
أصـ ـه ــرت ــه :امل ـه ـن ــدس ال ــدكـ ـت ــور نـمــر
ذيـ ـ ــاب – ال ــدكـ ـت ــور م ـح ـمــد ق ــاس ــم –
السيد محمد علي أي ــوب واملــرحــوم
كمال يونس
توفاه الله سبحانه وتعالى صباح
يوم االثنني  20تشرين الثاني 2017
ّاملوافق له ّ  2ربيع األول  1439ه ــ.
إنا لله وإنا إليه راجعون
اآلسفون:
آل سليمان – آل يعقوب – آل أيــوب
– الحزب الشيوعي اللبناني وعموم
أهالي بلدة حوال
ـ ـ ـ ت ـق ـبــل ال ـت ـع ــازي ف ــي م ـن ــزل الـفـقـيــد
فـ ـ ــي ب ـ ـلـ ــدتـ ــه حـ ـ ـ ــوال مـ ـ ــن ال ـخ ـم ـي ــس
 2017/11/23ح ـتــى ال ـي ــوم الـسـبــت
2017/11/25
ـ ذكرى مرور أسبوع على وفاته عند
الـســاعــة الـعــاشــرة صباحا مــن نهار
غد األحد  2017/11/26في حسينية
بلدته حوال
ـ ـ االثـنــن والـثــاثــاء  27و 28تشرين
ال ـث ــان ــي ف ــي مـ ـن ــزل ولـ ـ ــده امل ـه ـنــدس
الدكتور علي حسن سليمان في بلدة
الوردانية قرب الجامعة اإلسالمية
ـ ـ ـ ـ ي ـ ـقـ ــام مـ ـجـ ـل ــس ع ـ ـ ـ ــزاء ع ـ ــن روح ـ ــه
ال ـطــاهــرة ي ــوم األربـ ـع ــاء  29تشرين
ال ـث ــان ــي ف ــي ت ـم ــام ال ـس ــاع ــة ال ـثــال ـثــة
وال ـن ـص ــف ف ــي جـمـعـيــة الـتـخـصــص
والتوجيه العلمي ،الرملة البيضاء،
مقابل شركة خطيب وعلمي
ـ ـ الـجـمـعــة  2017/12/1مــن الـســاعــة
الـ ـث ــالـ ـث ــة حـ ـت ــى الـ ـخ ــامـ ـس ــة مـ ـس ـ ً
ـاء
ف ــي م ـن ـتــدى صـ ــور ال ـث ـق ــاف ــي ،مـفــرق
اس ـتــراحــة ص ــور الـسـيــاحـيــة ،بناية
العجمي.

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

هاتف 759555 :ــ 01
فاكـس 759597 :ــ 01

بسم الله الرحمن الرحيم
إنا لله وإنا إليه راجعون
انتقل إلــى رحمته تعالى املغفور له
بإذن الله
ّ
القاضي أحمد أسعد مهنا
(قاضي شرف)
زوجـ ـ ـ ـت ـ ـ ــه امل ـ ــرب ـ ـي ـ ــة نـ ــزي ـ ـهـ ــة س ـل ـي ــم
األنصاري

أوالده الصيدلي رلى زوجة
السفير عفيف أيوب ،المحامية
ي زوجته
مهى والمهندس عل ّ
رلى الياس سابا.

أشـ ـق ــاؤه امل ــرح ــوم ال ــدك ـت ــور مـحـمــد،
األس ـتــاذ عبد األم ـيــر ،املـهـنــدس عبد
ال ـع ــزي ــز ،ال ــدك ـت ــور ك ــام ــل واألسـ ـت ــاذ
عصام.
شقيقاته املرحومات خديجة ،زينب،
رحمة ،زهراء وإنعام.
أصـ ـه ــرت ــه ل ـش ـق ـي ـقــاتــه امل ــرح ــوم ــون
مـحـمــد س ـل ـمــان أب ــو ع ـب ــاس ،محمد
ع ـل ــي أب ـ ــو ع ـ ـبـ ــاس ،ن ـص ــر ع ــواض ــة،
سلمان عبد الله وتوفيق ضاوي.
ووري فــي ث ــرى بـلــدتــه ال ـخ ـيــام يــوم
الخميس الواقع فيه .2017/11/23
ت ـق ـبــل الـ ـتـ ـع ــازي الـ ـي ــوم ال ـس ـب ــت 25
تشرين الثاني في منزله في الخيام.
تـتـلــى آيـ ــات م ــن ال ــذك ــر ال ـح ـك ـيــم عن
روحه الطاهرة يوم غد األحد الواقع
فيه  2017/11/26الساعة التاسعة
والـ ـنـ ـص ــف صـ ـب ــاح ــا فـ ــي حـسـيـنـيــة
بلدته الخيام.
ت ـق ـب ــل ال ـ ـت ـ ـعـ ــازي ف ـ ــي بـ ـ ـي ـ ــروت ي ــوم
الثالثاء الواقع فيه  2017/11/28في
مقر جمعية التخصص والتوجيه
ال ـع ـل ـم ــي (ال ـ ـج ـ ـنـ ــاح-قـ ــرب م ـق ــر أم ــن
الـ ــدولـ ــة) م ــن ال ـس ــاع ــة ال ـث ــال ـث ــة بـعــد
ً
مساء.
الظهر حتى السابعة
اآلسـفــون آل مهنا واألنـصــاري وأبو

انتقل الى رحمة الله تعالى
الدكتور الحاج حسن الصغير(أبو جعفر)
أبناؤه :جعفر  ،موسى وعلي الرضا
إخـ ــوتـ ــه  :ال ـ ـحـ ــاج م ـح ـم ــد والـ ـح ــاج
محمود
أصهرته :الحاج حسن الزين
ي ــوارى الـثــرى الـيــوم السبت الساعة
العاشرة والنصف صباحًا في بلدته
الرمادية.
وت ـ ـقـ ــام ذكـ ـ ــرى الـ ـث ــال ــث غ ـ ـ ـدًا األحـ ــد
الساعة العاشرة صباحا في حسينة
بلدته الرمادية
وتقبل التعازي الثالثاء  28الجاري
في قاعة الجنان – ثانوية البتول(ع)
طــريــق امل ـطــار مــن الـســاعــة  2:30الــى
الساعة  4:30عصرًا
اآلس ـف ــون  :آل الـصـغـيــر  ،آل جـشــي،
آل بــرجــي ,آل الــزيــن وع ـمــوم أهــالــي
بلدتي الرمادية وجويا

إنا لله وإنا إليه راجعون
إنتقل إلى رحمته تعالى
السيد شبيب نجيب خنافر
زوجته املرحومة نجاة قبيسي
أوالده :نجيب ،علي ،املرحوم محمد،
سوسن
أش ـ ـقـ ــاؤه :حـ ـي ــدر ،املـ ــرحـ ــوم مـحـمــد،
رؤوف ،امل ـ ــرح ـ ــوم رائـ ـ ـ ـ ــف ،ع ــاط ــف،
العميد عادل
شـ ـقـ ـيـ ـق ــات ــه :امل ـ ــرح ـ ــوم ـ ــات ن ـج ـي ـب ــة،
صبحية ،ومجدية
يـنـقــل ال ـج ـث ـمــان ال ــى ب ـلــدتــه عيناتا
ن ـ ـهـ ــار الـ ـسـ ـب ــت ف ـ ــي 2017/11/25
ويـ ـ ـك ـ ــون االن ـ ـط ـ ــاق الـ ـس ــاع ــة 8.30
صباحًا من أمام بن معتوق – خلدة.
وس ـيــوارى الـثــرى فــي جبانة البلدة
الساعة الثالثة والنصف.
ُ
ت ـق ـبــل ال ـت ـع ــازي ب ـعــد ال ــدف ــن ون ـهــار
األحد في منزل شقيقه العميد عادل
في بلدته.
اآلسفون :آل خنافر ،قبيسي وعموم
أهالي عيناتا

إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
ي ـ ـن ـ ـفـ ــذ بـ ـ ـن ـ ــك االعـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاد الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي
لالستثمار ش.م .ل باملعاملة التنفيذية
رق ــم  450/2015بــوجــه ري ـمــون بــدوي
الجعيتاني عقد تأمني عقاري وسند
ت ـح ـص ـي ــا مل ـب ـل ــغ /265905,73/د.أ
اضافة الى الفوائد واللواحق.
وي ـجــري التنفيذ عـلــى الـقـســم 537/7
ادمــا والدفنة .مساحته  251م.م .وهو
ب ـم ــوج ــب االفـ ـ ـ ــادة ال ـع ـق ــاري ــة ص ــال ــون
وطـ ـع ــام وجـ ـل ــوس وم ـط ـب ــخ وخ ــادم ــة
وح ـم ــام وش ــرف ــات ودرج داخ ـل ــي الــى
ثــاث غــرف وجلوس وثالثة حمامات
وشرفات دوبلكس اول.
وبــالـكـشــف تـبــن ان الـقـســم مــؤلــف من
مدخل يستعمل غرفة جلوس وصالون
وسـفــرة ومطبخ مفتوح على الشرفة
التي اقفلت بزجاج واملينيوم وحمام
ضـيــوف وحـمــام وغــرفــة غسيل ودرج
داخلي يؤدي الى غرفة جلوس وثالثة
غرف نوم وحمامني كل حمام في غرفة
وشرفة امام غرفة الجلوس في االسفل.
البالط الرئيسي رخــام وبــاط املطبخ
وال ـح ـم ــام ــات س ـيــرام ـيــك وب ــورس ــان.
وغ ــرف ــة ال ـج ـلــوس ف ــي ال ـطــابــق االعـلــى
ب ــاركـ ـي ــه .ال ـ ـبـ ــاب ال ــرئ ـي ـس ــي مــاس ـيــف
وك ــذل ــك ال ـبــابــن الــرئـيـسـيــن للمدخل
واحدهما زجــاج مضروب بالرمل مع
خشب في املدخل والصالون والسفرة
وغرفة الجلوس في االعلى ديكور في
السقف جفصني مع انارة وديكور في
الجدران .أما سقف غرفة الجلوس في
االعلى فهو مستعار مع وجود خزائن
خ ـش ـب ـي ــة مـ ــع م ـ ـ ــرآة فـ ــي غ ــرف ـت ــي ن ــوم

وامام الغرف .اما بني املطبخ والشرفة
املقفلة فيوجد سقف من زجاج وسقف
الشرفة املقفلة شاحط.
ت ـ ــاري ـ ــخ قـ ـ ـ ــرار الـ ـحـ ـج ــز 12/5/2016
وتاريخ تسجيله 19/5/2016
بدل تخمني القسم  537/7ادما والدفنة
/465650/دوالر اميركي
بدل طرحه بعد التخفيض /251451/
دوالر امـيــركــي او مــا يـعــادلــه بالعملة
الوطنية
ويجري البيع يوم االربعاء الواقع فيه
 13/12/2017ال ـســاعــة  12ظ ـه ــرا في
قاعة محكمة كسروان للراغب بالشراء
دفع بدل الطرح بموجب شيك مصرفي
منظم ألمر حضرة رئيس دائرة تنفيذ
كسروان او تقديم كفالة وافية من احد
املصارف املقبولة من الدولة ويتحمل
رسوم التسجيل والداللة وعليه اتخاذ
محل اقــامــة ضمن نـطــاق الــدائــرة واال
عد قلمها مقاما مختارا له كما عليه
االطــاع على قيود الصحيفة العينية
للقسم موضوع املزايدة.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي
إعالن بيع باملزاد العلني للمرة السابعة
صادر عن دائرة تنفيذ بعلبك
املعاملة التنفيذية :رقم 66/2014
املـنـفــذ  :بـنــك ص ـ ــادرات ايـ ــران ش.م.ل.
وكيله املحامي محمد الدبس
امل ـن ـف ــذ ع ـل ـي ـهــم:غ ـســان وزي ـ ـ ــاد وس ـمــر
وسهام اديب ابو حيدر – حوش بردى
السند التنفيذي وقيمة الدين :سندات
ديــن موثقة بعقد تأمني وشهادة قيد
تأمني بمبلغ مئتان واربعة وثمانون

دعوة

يدعو مدير رشكة جورج عنتايب (ش.م.م ).الرشكاء لحضور
إجتامع جمعية الرشكاء التي ستنعقد عند الساعة التاسعة من
صباح يوم الخميس  ٢٠١٧/١٢/٢٨يف مركز الرشكة لدرس وإقرار
جدول األعامل املتضمن املصادقة عىل حسابات الرشكة لغاية
 ٢٠١٦/١٢/٣٠وأمور أخرى.
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إعالنات

الفا وتسعة وعشرون دوالرا اميركيا
عدا الفوائد وامللحقات.
تاريخ التنفيذ25/2/2014:
ت ـ ــاري ـ ــخ ت ـب ـل ـي ــغ االنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذار5/4/2014
و5/7/2014
تاريخ قرار الحجز3/5/2014:
تاريخ تسجيله15/5/2014:
تاريخ محضر الوصف5/11/2014:
تاريخ تسجيله13/11/2014:
بيان العقار املحجوز ومشتمالته:
كــامــل الـعـقــار رقــم  /85حــوش ب ــردى -
ام ـيــري – محلة كـســار ال ــرزي ــن الــواقــع
ج ـن ــوب غـ ــرب ال ـب ـل ــدة وي ـت ــم ال ــوص ــول
الـ ـي ــه ب ــواسـ ـط ــة ط ــري ــق م ـح ـلــي مـعـبــد
باالسفلت ويــوجــد عليه ابنية عبارة
ع ــن م ـس ـتــودعــات وم ــراب ــط لـلـمــواشــي
وشقق سكنية موزعة كالتالي:
بلوك  :Aأرضي مساحته  488م 2يضم
مكتب ومطبخ وحمام ودرج يؤدي الى
شقة فــي الـطــابــق األول وبــاقــي البناء
مستودع ويوجد غرفة مالصقة لجهة
الغرب.
ـ أول وي ـض ــم ش ـقــة سـكـنـيــة م ــن ثــاث
غ ــرف ومـطـبــخ وح ـم ــام وب ــاق ــي الـبـنــاء
مستودعات بمساحة  488م2
بـ ـل ــوك  :Bم ــؤل ــف مـ ــن ث ــاث ــة ط ـب ـقــات
م ــاص ــق ل ـل ـب ـلــوك  Aب ـش ـكــل ح ـ ــرف V
ويضم:
ـ ارض ــي مـســاحـتــه  207م 2ع ـبــارة عن
مـحـلــب ل ــأب ـق ــار غ ـيــر مـجـهــز ويــوجــد
غــرفــة خــارج ـيــة م ــن الـجـهــة الشمالية

مساحتها  14م 2ودرج خارجي يؤدي
الى الطابق االول ودرج منحني عرض
4م وطــول 17م بــاطــون مجرح لدخول
االل ـ ـي ـ ــات الـ ـ ــى الـ ـط ــاب ــق االرض ـ ـ ـ ــي فــي
البلوكني AوB
ـ أول مساحته  207م 2مؤلف من شقة
سكنية للناطور مكونة من ثالثة غرف
وم ـط ـبــخ وحـ ـم ــام عـ ــدد اثـ ـن ــان وبــاقــي
البناء تابع للمستودع بالبلوك A
ـ ثــانــي ع ـبــارة عــن مـسـتــودع بمساحة
207م2
بـلــوك ( )2ع ـبــارة عــن هـنـغــار لالبقار
مساحته 285م 2وتوجد شقة مالصقة
له مؤلفة من غرفتني ومطبخ وحمام
بمساحة 100م 2ويوجد بناء للطيور
ج ـن ــوب ــا وكـ ـ ـ ــاراج م ـك ـش ــوف بـمـســاحــة
94م2
وضمن العقار اشجار حور وصنوبر
وجــوز وســرو واشجار مثمرة عــدد72
كما يوجد خمس آبار ارتوازية اثنان
منها فقط مجهزة بغطاسات قطر .2
مساحته 23592:متر مربع
حـ ـ ـ ـ ــدوده :غ ــرب ــا ط ــري ــق عـ ـ ــام وش ــرق ــا
العقارين  87و 88وشماال العقار رقم
 86وجـنــوبــا ح ــدود منطقة مـجــدلــون
وطريق عام.
الحقوق العينية:
ي ـ ــوم ـ ــي  422تـ ـ ــاريـ ـ ــخ 10/2/2011
زيـ ـ ـ ــادة ت ــأم ــن واصـ ـبـ ــح ك ــام ــل امل ـب ـلــغ
 //350000//دوالر امـيــركــي بجميع
شروط واحكام العقد السابق بملفه.

تعهد املدين بعد البيع او التأمني او
الـتــأجـيــر او تــرتـيــب اي حــق عيني إال
بموافقة الدائن والحصة املؤمنة كامل
ال ـع ـقــار ن ــوع ال ـتــأمــن رض ــائ ــي درج ــة
أول ــى م ــع ح ــق ال ـت ـحــويــل ،ال ــدائ ــن بنك
صـ ــادرات اي ــران ش.م.ل .املــديــن سهام
وزياد وسمر وغسان اديب ابو حيدر
يومي  1075تاريخ  19/6/2007تعهد
املدين بعدم البيع او التأمني املذكورين
اعاله.
يــومــي  950تــاريــخ  27/3/2014طلب
تنفيذ عقد تأمني وسـنــدات ديــن على
حـصــص املـنـفــذ عـلـيـهــم ملـصـلـحــة بنك
صادرات ايران ش.م.ل.
يومي  1521تاريخ  15/5/2014حجز
ت ـن ـف ـي ــذي رقـ ـ ــم  66/2014تـحـصـيــا
لــديــن ال ـحــاجــز ،م ـصــدر الـحـجــز دائ ــرة
تنفيذ بعلبك الـحــاجــز بـنــك ص ــادرات
ايـ ــران ش.م.ل .امل ـح ـجــوز عـلـيـهــم زي ــاد
وسـمــر وغ ـســان اب ــو حـيــدر لـكــل منهم
 /233.333/س ـه ـمــا و /300/سهما
لسهام ابو حيدر.
ي ــوم ــي  3819تـ ــاريـ ــخ 13/11/2014
م ـح ـضــر وصـ ــف ورد م ـح ـضــر وصــف
عـقــار ص ــادر عــن دائ ــرة تنفيذ بعلبك
رقـ ــم  66/2014ع ـلــى ح ـصــص غـســان
وزيــاد وسمر وسهام اديــب ابو حيدر
ملصلحة بنك صادرات ايران ش.م.ل.
مجموع تخمني حصص املنفذ عليهم
بالدوالر االميركي 746254:د.أ.
مـجـمــوع ب ــدل ال ـطــرح لحصص املنفذ

عـ ـلـ ـيـ ـه ــم بـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــدوالر االمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي ب ـعــد
التخفيض322210.84 :د.أ.
موعد املزايدة ومكانها :نهار الثالثاء
ال ـ ــواق ـ ــع فـ ــي  19/12/2017ال ـس ــاع ــة
الحادية عشرة والنصف صباحا امام
حضرة رئيس دائرة التنفيذ في قصر
عدل بعلبك.
شروط البيع :النفقات املتوجب دفعها
عالوة عن الثمن طوابع االحالة ورسم
ال ـ ــدالل ـ ــة ل ـل ـب ـل ــدي ــة  5%وع ـ ـلـ ــى راغـ ــب
الـشــراء الحضور باملوعد املـعــن .وان
يـ ـ ــودع ب ــاس ــم رئ ـي ــس دائ ـ ـ ــرة الـتـنـفـيــذ
قبل املباشرة بــاملــزايــدة لــدى صندوق
ال ـخــزي ـنــة او اح ــد املـ ـص ــارف املـقـبــولــة
مبلغا مــوازيــا لـبــدل ال ـطــرح او تقديم
ك ـف ــال ــة م ـصــرف ـيــة ت ـض ـمــن هـ ــذا املـبـلــغ
لتخوله هذه الدائرة الدخول باملزايدة
وعليه ان يختار محال إلقامته ضمن
نطاق هذه الدائرة واال عد قلمها مقاما
م ـخ ـت ــارا ل ــه وع ـل ـيــه خـ ــال ث ــاث ــة اي ــام
مــن ص ــدور ق ــرار االحــالــة اي ــداع الثمن
ت ـحــت طــائ ـلــة اع ـت ـب ــاره ن ــاك ــا واعـ ــادة
املــزايــدة على عهدته فيضمن النقص
وال يستفيد مــن الــزيــادة وعليه خالل
عشرين يــومــا مــن تــاريــخ ص ــدور قــرار
االحالة دفع املبلغ والرسوم والنفقات.
مأمور تنفيذ بعلبك
عباس شبشول

استراحة
2736 sudoku
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أفقيا
 -1مدينة أميركية عاصمة أركنساس – للتأوه –  -2ممثل وإذاع ــي لبناني قدير –
 -3بحر – جميل وحسن الوجه – ّإرتــاب باألمر –  -4خــاف بياض – لباس الطالب
واملمرض –  -5أحفر البئر – نجم وقاد –  ّ -6عاصمة أستونيا ومركز ثقافي وصناعي
ّ
– للتمني –  -7نوع من الفنون أو نوع من فن الرقص –  -8أزل وسرمد – دولة وأرخبيل
ُ
ّ
غربي املحيط الهادي عاصمتها سوفا –  -9ما يشاهد
بركاني في أوقيانيا جنوب
ّ
الحر كأنه مــاء تنعكس فيه البيوت واألشـجــار – عاصمة
نصف النهار من إشتداد
عربية ّ
لقبها الرومان بأم الشرائع –  -10كاتب وصحافي وإعالمي لبناني مخضرم

عموديًا
 -1من ملوك فرنسا قــاد الحملتني الصليبيتني السابعة والثامنة وأســر في معركة
املنصورة وتوفي في تونس –  -2نوع من األيائل قصير الذنب لكل من قرنيه ثالث
ْ
الجور
شعب – بلدة لبنانية بقضاء صيدا –  -3شــاي باألجنبية – طغيان وسلطة
ّ
وتشبث بالرأي –  -4خصم شديد – للتفسير  -لإلستدراك –  -5صفة العمل الشيطاني
– اإلله –  -6إسم حمله أربعة ملوك إنكليز – متشابهان – منخفض باألجنبية –  -7دولة
افريقية – من الحيوانات –  -8عكسها ضمير منفصل – مجموعة ّ
جوالة من الفنانني
املهرجني والحيوانات ّ
املدربة والذين يمشون على خيط مشدود وكل ذلك ضمن خيمة
ّ
هجري – فضاء –  -10من اآلثار الضخمة ضمن قلعة بعلبك
كبيرة –  -9شهر

أفقيا

شروط اللعبة

7

1

8

4

5

6

9

2

3

5

6

9

2

8

3

4

7

1

3

4

2

7

9

1

5

8

6

4

3

5

6

7

2

1

9

8

2

9

1

8

4

5

3

6

7

6

8

7

3

1

9

2

5

4

9

7

4

1

2

8

6

3

5

1

2

6

5

3

7

8

4

9

8

5

3

9

6

4

7

1

2

◄ خرج ولم يعد ►
غادر العمال البنغالدشيون
Mohammad mayn uddin
Saddam
Jasim uddin
والعامالن السودانيان
الهادي احمد علي ادم
خالد حماد حميدان حماد
من شركة tiptop
ال ـ ــرج ـ ــاء مـ ـم ــن ي ـ ـعـ ــرف ع ـن ـه ــم شـيـئــا
اإلتصال على الرقم 71/111490
غادر العمال البنغالدشيون
SIRAJUL ISLAM
SHEIKH ALAM
SHOHAG KHAN
MD YOUNUS
MD RAZZAK
MD KAWSER SHIKDER
MD DULAL MOLLA
SARIF MIA
MOHAMMAD JASIM SIKDER
MOHAMMAD BACHCHU MIA
MD MOSELM UDDIN SHEIKH
ERSHAD
MD SUMON ALI
ABDUR RAUF
MOHAMAMD MAMUN KHAN
HASAN MIAH
HASAN
JASIM
MANJU
SHOHEL RANA
MOHAMAMD DALIM HOSSAIN
FARUQUE MIAH
TOFAZZAL HOSSAIN
ARIF
MAHABUR
MD RAJIB MIA
MOHAMMAD ALI
EQBAL
MD SHAMEEM
MOHAMMAD MOTIN
مـ ــن ع ـن ــد مـ ـخ ــدومـ ـه ــم ,الـ ــرجـ ــاء مـمــن
يعرف عنهم شيئا اإلتصال على الرقم
71/279193

غادر العامالن البنغالدشيان
Md manik mia
Rashed
م ــن ع ـنــد م ـخــدوم ـه ـمــا ,ال ــرج ــاء ممن
ي ـع ــرف عـنـهـمــا شـيـئــا اإلتـ ـص ــال على
الرقم 03/367040

مشاهير 2736

حلول الشبكة السابقة

1

 -1عرفات حجازي –  -2ليبيا – رينو – ّ -3
يقر – لد – أدس –  -4أبي – شريف ّ–  -5لدي – رنا – قش
–  -6نورماندي –  -7هد – ون – واهب –  -8قن – صربيا –  -9يلب – رب – ينب –  -10مونتغمري
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11

عازف أورغ شهير مصري الجنسية من جذور سورية .إنضم الى فرقة
عبد الحليم حافظ وعزف مع أم كلثوم .أسس فرقة توست شو

عموديًا
 -1علي النهري –  -2ريق – دود – لم –  -3فبراير – قبو –  -4اي – مون –  -5تاليران – رت – -6
ن ن – صبغ –  -7جر – شادور –  -8أيار – يا بير –  -9زنديق – هيبي –  -10يوسف شعبان

حل الشبكة 2735

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.

◄ مبوب ►

غادر العمال البنغالدشيون
JAKIR HOSSEN
MD DULAL MOLLA
ISLAM UDDIN
ANOWAR HOSSAIN
MD SHAYAN KHAN
BELLAL HOWLADER
MOHAMAMD JEWEL MOLLIK
MD JOSIM SHAK
ALI ASRAF
HANIF MALLIK
MOHAMMAD MOHIUDDIN
OBAYDUR RAHMAN
ROMAN SIKDER
مـ ــن ع ـن ــد مـ ـخ ــدومـ ـه ــم ,الـ ــرجـ ــاء مـمــن
يعرف عنهم شيئا اإلتصال على الرقم
71/053574

6
9

19

إعداد
نعوم
مسعود

 = 4+3+2+6+5من األبراج ■  = 1+9+8+10هواء عليل ■  = 2+7+11يزور
األماكن املقدسة

حل الشبكة الماضية :إريك كانتونا

◄ مفقود ►
فقد ج ــواز سفر أردن ــي بــإســم عائشة
م ـ ـيـ ــاد زم ـ ـ ـ ــزم ,ال ـ ــرج ـ ــاء مـ ـم ــن ي ـج ــده
اإلتصال على الرقم 03/951190

20
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رياضة

البطوالت األوروبية الوطنية

فالنسيا أمل الحياة األخير لـ«الليغا»
تركز كل الحديث في األيام األخيرة حول
ّ
ابتعاد برشلونة بفارق  10نقاط عن ريال
مدريد في الدوري اإلسباني ،لكن األمور
تنته حتمًا ،إذ إن الفريق الكاتالوني
لم ِ
يواجه غدًا أصعب اختبار له هذا الموسم
في ضيافة وصيفه فالنسيا القادر من
دون شك على إعادته إلى أرض الواقع

كريم
شربل ّ
أيــام جميلة كانت تلك التي شهدها
مـ ـلـ ـع ــب "م ـ ـي ـ ـس ـ ـتـ ــايـ ــا" فـ ـ ــي زيـ ـ ـ ـ ــارات
ب ــرشـ ـل ــون ــة ل ـ ـ ــه ،ح ـيــث
كــان صــاحــب الضيافة
وق ـت ــذاك فــري ـقــا شــرســا
وع ـ ـ ـن ـ ـ ـي ـ ـ ـدًا وال ي ــرح ــم
ضيوفه بوجود كوكبة
مــن الــاعـبــن الــرائـعــن
ال ــذي ــن أخـ ـ ــذوا ال ـفــريــق
ال ـ ـ ـ ـ ــى م ـ ـ ـس ـ ـ ـتـ ـ ــوى آخـ ـ ــر
محليًا وأوروبيًا ،أمثال
ال ـث ـنــائــي األرجـنـتـيـنــي
كالوديو لوبيز وكيلي
غ ــون ــزال ـي ــس وغــايــزكــا
مـ ـ ـن ـ ــديـ ـ ـيـ ـ ـت ـ ــا ودافـ ـ ـ ـي ـ ـ ــد
ال ـ ـ ـب ـ ـ ـي ـ ـ ـلـ ـ ــدا وم ـ ـي ـ ـغ ـ ـيـ ــل
أنـ ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــل أنـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــول ـ ـ ــو
وال ـف ــرن ـس ــي ج ــوس ــان
باتت لفالنسيا أولوية مهمة،
هي حماية نجومه من مطامع أنغلوما ،ومــن خلفهم
ال ـ ـحـ ــارس ســان ـت ـيــاغــو
األندية األخرى ،فكان أول
كانيزاريس...
الغيث تجديد عقد نجمه
ال ـ ـيـ ــوم وقـ ـب ــل ان ـت ـقــالــه
رودريغو مورينو حتى عام
ال ــى "مـيـسـتــايــا" يـعــرف
 .2022وكشف النادي عن
ب ــرشـ ـل ــون ــة أن ح ـيــاتــه
اإلسباني
تجديد عقد الدولي
لــن تـكــون سهلة هناك،
لحظات
أفضل
الذي يعيش
ف ـ ـنـ ــادي "ال ـخ ـف ــاف ـي ــش"
تأهل
في
ساهم
مسيرته ،إذ
خـ ـ ـ ـ ـ ــرج الـ ـ ـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ـضـ ـ ــوء
كأس
إلى
اإلسباني
املنتخب
مـ ـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـ ــددًا ،ولـ ـ ـ ـ ـ ــم تـ ـع ــد
البروز
ويواصل
،2018
العالم
انـ ـتـ ـص ــارات ــه امل ـت ـتــال ـيــة
الذي
«الخفافيش»
فريق
مع
مـ ـج ــرد صـ ــدفـ ــة .ه ـن ــاك
ينتهي
معه
السابق
عقده
كان
فــي إسبانيا ،ال حديث
في صيف عام  ،2019وقد
س ـ ــوى ع ــن ال ـت ـفــاص ـيــل
قام وصيف الدوري اإلسباني الدقيقة ملــا يـقـ ّـدمــه هذا
بتمديده لثالث سنوات
الـ ـف ــري ــق ال ـ ــذي يـحـظــى
اليوم باهتمام إعالمي
إضافية ليضمن بالتالي
أكـبــر مــن َ
قطبي مدريد
استمرار العبه معه.
الــريــال وأتلتيكو كونه
يـ ـ ـع ـ ـ ّـد األمـ ـ ـ ـ ــل ال ــوحـ ـي ــد
امل ـت ـب ـقــي إلبـ ـق ــاء ح ـيــاة
املـنــافـســة فــي "الـلـيـغــا" ،وه ــو بــا شك
قادر على فعلها.
ّ
فــال ـن ـس ـيــا ال ـح ــال ــي ي ــذك ــر بـفــالـنـسـيــا

حماية النجوم
أولوّية

نجحت عملية إعادة بناء فالنسيا ليتحوّل الفريق منافسًا لكبار الدوري اإلسباني (لويس جينيه  -أ ف ب)

األم ــس ،وتـحــديـ ّدًا ب ــذاك الفريق الــذي
قاده املــدرب املحنك هكتور كوبر الى
نـهــائــي دوري أب ـط ــال أوروبـ ـ ــا .فعند
ّ
ٌ
مدرب شبيه
سدة القيادة الفنية يقف
ّ
بنظيره األرجنتيني الــذي بــث دائمًا
روح الـفــوز واملنافسة وع ــدم الخوف
خصم في نفوس العبيه.
من أي
ٍ
مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٌ
ـدرب يـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــرض لـ ـ ــإصـ ـ ــابـ ـ ــة ف ــي
اح ـت ـفــاالتــه امل ـج ـنــونــة ع ـلــى غـ ــرار ما
حصل فــي مـبــاراة الفريق أمــام ريــال

يشبه فالنسيا
الكل ّ
بأتلتيكو مدريد الفائز
باللقب عام 2014

سـ ــوس ـ ـي ـ ـيـ ــداد ،وه ـ ـ ــو ن ـف ـس ــه ُيـ ـط ــرد
إلفراطه في تصرفاته ،على غــرار ما
حصل أمام إسبانيول األحد املاضي،
ل ـي ـغ ـيــب ب ــال ـت ــال ــي عـ ــن أه ـ ــم مـ ـب ــاراة
ل ـفــري ـقــه ه ــذا امل ــوس ــم .ل ـكــن امل ــدرك ــن
لـطـبـيـعــة ال ـفــريــق يـعـلـمــون ج ـي ـدًا أن
مارسيلينو غارسيا ت ــورال ،وحتى
بغيابه يمكنه أن يؤثر في فريقه ،إذ
إن عمله ليس موضعيًا بل امتد منذ
أســاب ـيــع ع ــدة وال يـ ــزال حـتــى وصــل

فالنسيا الــى ما هو عليه حاليًا ،أي
الفريق الذي نفض عنه غبار مآسي
املوسم املاضي حيث كان في إحدى
مراحله مهددًا بالهبوط الى الدرجة
الثانية.
مـ ــع م ــارس ـي ـل ـي ـن ــو ،تـ ـغ ـ ّـي ــرت األم ـ ــور
كـ ـ ـثـ ـ ـيـ ـ ـرًا ،فـ ـ ـب ـ ــات الـ ـ ـك ـ ــل ي ـ ـشـ ـ ّـبـ ــه هـ ــذا
الفريق بأتلتيكو مــدريــد الــذي قــاده
األرجنتيني دييغو سيميوني الى
اللقب املحلي عــام  .2014هــو نسخة
ـان م ــا،
طـ ـب ــق األصـ ـ ـ ــل عـ ـن ــه ف ـ ــي مـ ـ ـك ـ ـ ٍ
م ــن ح ـيــث ش ـغــف م ــدرب ــه ومـتــابـعـتــه
الدقيقة لكل التفاصيل ،ومــن حيث
جــوع العبيه لتحقيق االنـتـصــارات،
وم ــن ح ـيــث اإلدارة الــذك ـيــة ال ـتــي لم
تـ ـم ــان ــع خ ـ ـ ــروج  16العـ ـب ــا ال ـص ـيــف
املاضي بعد اقتناعها بضرورة بناء
الفريق من جديد.
مـ ــارسـ ـيـ ـل ـ ـي ـ ـنـ ــو يـ ـ ــذهـ ـ ــب ح ـ ـتـ ــى الـ ــى
ت ـ ـفـ ـ ّـحـ ــص ع ـ ـشـ ــب امل ـ ـل ـ ـعـ ــب ق ـ ـبـ ــل أي
حصة تدريبية أو م ـبــاراة ،ويتصل
مـ ـب ــاش ــرة ب ــال ــاع ـب ــن الـ ــذيـ ــن ي ـنــوي
التوقيع معهم من دون أن يدخل في
مـتــاهــات وتـعـقـيــدات الـبـيــروقــراطـيــة
اإلداريـ ــة ،وذل ــك على غ ــرار مــا حصل
عـنــد ضـ ّـمــه أح ــد نـجــوم "الـلـيـغــا" هــذا
املوسم البرتغالي غونزالو غويديس
على سبيل اإلعــارة من باريس سان
جيرمان الفرنسي ،وهي صفقة كانت
ّ
تحولت إلــى حديث
مجهولة ،لكنها
املوسم.
ّ
ه ـ ــو مـ ـتـ ـط ــل ــب ال ـ ـ ــى أب ـ ـعـ ــد ال ـ ـحـ ــدود
ويـتــدخــل حـتــى فــي الـنـظــام الـغــذائــي
بشكل رهيب حول
لالعبيه وص ــارم
ٍ
ه ـ ــذا امل ـ ــوض ـ ــوع ،وهـ ـ ــذا ي ـف ـ ّـس ــر خـفــة
"الـ ـخـ ـف ــافـ ـي ــش" عـ ـل ــى أرض امل ـل ـع ــب
وسـ ــرعـ ــة ان ـط ــاق ـه ــم فـ ــي ال ـه ـج ـمــات
املرتدة التي ّ
تعد إحدى نقاط قوتهم.
وي ـك ـف ــي أن يـ ـق ــول املـ ــدافـ ــع خــوسـيــه
لــويــس غــايــا إن ال ـفــريــق ي ـت ـ ّ
ـدرب كل
ي ــوم وكــأنـهــا نـهــايــة ال ـعــالــم ،لنعرف
م ــدى ق ــوة الـخـصــم ال ــذي سيواجهه
غد.
برشلونة مساء ٍ
ص ـع ــوب ــة قـ ــد ت ـت ـض ــاع ــف أكـ ـث ــر بـعــد
املـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــود الـ ـ ـ ـ ــذي قـ ـ ـ ــام بـ ـ ــه الـ ـف ــري ــق
ال ـ ـكـ ــاتـ ــالـ ــونـ ــي فـ ـ ــي مـ ـ ـب ـ ــارات ـ ــه أمـ ـ ــام
يــوف ـن ـتــوس اإلي ـط ــال ــي ف ــي منتصف
وقت كان فيه فالنسيا
األسبوع ،في
ٍ
مـ ــرتـ ــاحـ ــا م ـ ــن أي م ـه ـم ــة أوروبـ ـ ـي ـ ــة
(أنـ ـه ــى امل ــوس ــم امل ــاض ــي ف ــي امل ــرك ــز
ال ـ ـ ـ  .)12ل ـ ــذا فـ ــي ح ـ ــال ع ـ ــدم خـ ــروج
"الـ ـب ــرس ــا" ب ـك ــام ــل ق ــوت ــه وت ــركـ ـي ــزه،
ف ــإن الـتـعـقـيــدات سـتـكــون بــانـتـظــاره،
وخصوصًا عند إدراك أن لسان حال
الجميع في فالنسيا يتكلم باقتناع
ـت
أن الـفــريــق مــرشــح أكـثــر مــن أي وقـ ٍ
مضى للجلوس على عــرش الــدوري
اإلسباني في نهاية املشوار.

نتائج وبرنامج البطوالت األوروبية الوطنية
إنكلترا (المرحلة )13

إسبانيا (المرحلة )13

إيطاليا (المرحلة )14

ألمانيا (المرحلة )13

فرنسا (المرحلة )14

¶ الجمعة:
وست هام × ليستر سيتي 1-1
¶ السبت:
كريستال باالس × ستوك سيتي ()17.00
مانشستر يونايتد × برايتون ()17.00
نيوكاسل × واتفورد ()17.00
سوانسي × بورنموث ()17.00
توتنهام × وست بروميتش ()17.00
ليفربول × تشلسي ()19.30
¶ األحد:
ساوثمبتون × إفرتون ()15.30
بيرنلي × أرسنال ()16.00
هادرسفيلد × مانشستر سيتي ()18.00

¶ الجمعة:
سلتا فيغو × ليغانيس 0-1
¶ السبت:
أالفيس × إيبار ()14.00
ريال مدريد × ملقة ()17.15
ريال بيتيس × جيرونا ()19.30
ليفانتي × أتلتيكو مدريد ()21.45
¶ األحد:
ديـبــورتـيـفــو ال كــورون ـيــا × أتـلـتـيــك بلباو
()13.00
ريال سوسييداد × الس باملاس ()17.15
فياريال × إشبيلية ()19.30
فالنسيا × برشلونة ()21.45
¶ االثنني:
إسبانيول × خيتافي ()22.00

¶ السبت:
بولونيا × سمبدوريا ()16,00
كييفو × سبال ()19,00
ساسوولو × فيرونا ()19,00
كالياري × إنتر ميالنو ()21,45
¶ األحد:
أودينيزي × نابولي ()16,00
جنوى × روما ()16,00
ميالن × تورينو ()16,00
التسيو × فيورنتينا ()19,00
يوفنتوس × كروتوني ()21,45
¶ االثنني:
أتاالنتا × بينيفينتو ()21,45

¶ الجمعة:
هانوفر × شتوتغارت 1-1
¶ السبت:
بوروسيا دورتموند × شالكه ()16.30
اليبزيغ × فيردر بريمن ()16.30
فرايبورغ × ماينتس ()16.30
إينتراخت فرانكفورت × باير ليفركوزن
()16.30
أوغسبورغ × فولسبورغ ()16.30
ب ــوروسـ ـي ــا م ــون ـش ـن ـغ ــادب ــاخ × ب ــاي ــرن
ميونيخ ()19.30
¶ األحد:
هامبورغ × هوفنهايم ()16.30
كولن × هيرتا برلني ()19.00

¶ الجمعة:
سانت اتيان × ستراسبور 2-2
¶ السبت:
رين × نانت ()18.00
ديجون × تولوز ()21.00
متز × اميان ()21.00
مونبلييه × ليل ()21.00
تروا × انجيه ()21.00
كاين × بوردو ()21.00
¶ األحد:
نيس × ليون ()16.00
مرسيليا × غانغان ()18.00
موناكو × باريس سان جيرمان ()22.00
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رياضة
الكرة اللبنانية

السلة اللبنانية

العهد ينتزع صدارة دراماتيكية من الصفاء
عبد القادر سعد
ان ـتــزع فــريــق الـعـهــد صـ ــدارة ال ــدوري
ال ـل ـب ـنــانــي ل ـك ــرة الـ ـق ــدم ب ـع ــد حـسـمــه
القمة «الباردة» مع الصفاء  1 - 3في
افتتاح األسبوع التاسع على ملعب
امل ــدي ـن ــة ال ــري ــاضـ ـي ــة ،ح ـي ــث ت ـس ــاوى
الـ ـف ــريـ ـق ــان بـ ـع ــدد ال ـ ـن ـ ـقـ ــاط 17 ،لـكــل
منهما ،لكن العهد ّ
تفوق باملواجهات.
م ـب ــاراة درامــات ـي ـك ـيــة بـ ــدأت مشتعلة
م ــع ه ــدف ســريــع لـلـعـهــد ع ـبــر حسن
شعيتو «موني» في الدقيقة الثانية
مــن كــرة محمد ق ــدوح ،قبل أن يهبط
م ـس ـتــواهــا ب ـش ـكــل م ـمــل ف ــي ال ـشــوط
األول ،لـتـعــود وتـشـتـعــل ف ــي الـشــوط
ال ـثــانــي .فــآخــر دقــائــق الـلـقــاء شهدت
تسجيل  3أهـ ــداف ،وك ــان مــن املمكن
أن ي ـكــونــوا خـمـســة ل ــو حــالــف الـحــظ
نجم العهد وبطل املباراة والصدارة
مهدي فحص .فاألخير صنع هدفي
فــريـقــه ال ـثــانــي وال ـث ــال ــث ،وسجلهما
الغاني عيسى يعقوبو بطريقة رائعة
والبديل حسني منذر فــي الدقيقتني
 82و 86قبل أن يسجل عمر الكردي
ه ــدف حـفــظ م ــاء الــوجــه لـلـصـفــاء في
الدقيقة .92
الـنـتـيـجــة ظــاملــة لـلـصـفــاء وال تعكس
أداء األص ـف ــر ،خـصــوصــا فــي الـشــوط
الثاني ،لكن سوء الحظ الزمه بشكل
ك ـب ـي ــر ،وتـ ـح ــديـ ـدًا ف ــي ك ــرت ــن ملـحـمــد
جـ ـعـ ـف ــر ح ـ ـيـ ــث أص ـ ـي ـ ـبـ ــت ال ـ ـعـ ــارضـ ــة
ـدف امل ـب ــاغ ــت فــي
م ــرت ــن .ولـ ـع ــل الـ ـه ـ ّ
مطلع الشوط األول أثر في معنويات
الالعبني ،قبل أن ينجح املدرب محمد
الــدقــة فــي شـحــن العـبـيــه فــي الـشــوط
الثاني لينزلوا ويقدموا ً
أداء مختلفًا
كليًا ،لكنه لم يكن كافيًا إلبعاد شبح
الخسارة وفقدان الصدارة.
العهد ،من جهته ،استطاع أن يتغلب
ع ـل ــى ظـ ـ ــروف املـ ـ ـب ـ ــاراة ال ـص ـع ـبــة مــع
تـ ـج ــدد إص ــاب ــة احـ ـم ــد زريـ ـ ــق عـشـيــة
الـلـقــاء ،وطــرد الـحــارس مـهــدي خليل
في الوقت اإلضافي من الشوط األول.
لـكــن بــديـلــه مـحـمــد ح ـمــود أث ـبــت أنــه
حاضر رغم ابتعاده عن املباريات ،إذ
لعب دورًا كبيرًا في إطفاء انتفاضة
الصفاء وتصدى للعديد من الكرات،
لـيـسـهــم بـشـكــل كـبـيــر فــي ف ــوز فريقه
ويخرج جمهوره بعبارة ّ
«رب ضارة
نــافـعــة» .صحيح أن الـعـهــد سيفتقد

حارسه األساسي في لقاء الراسينغ
ف ــي األسـ ـب ــوع ال ـع ــاش ــر ،ل ـكــن حـمــود
ّ
أكد أن مركز حراسة املرمى في أمان،
ّ
رغم تحمله مسؤولية هدف الصفاء
الوحيد.
وتـسـتـكـمــل املــرح ـلــة الـتــاسـعــة الـيــوم
بـ ـمـ ـب ــارات ــن ،األول ـ ـ ــى ت ـج ـمــع اإلخ ـ ــاء
األهلي عاليه ،السابع بـ 11نقطة ،مع
ضيفه السالم زغرتا الثالث بـ 14نقطة
ع ـلــى مـلـعــب ب ـح ـمــدون ع ـنــد الـســاعــة
 .14.15لـ ـق ــاء املـ ـعـ ـن ــوي ــات املــرت ـف ـعــة
للضيف الزغرتاوي املنتشي بالفوز
على النجمة في وجه صاحب
الغالي ّ
أرض تعثر في األسبوع املاضي أمام
ٍ
ال ـت ـضــامــن صـ ــور ،وبــال ـتــالــي يسعى
ال ــى اس ـت ـعــادة نـغـمــة ال ـف ــوز .ويغيب
عن السالم العبه حمزة الخير بداعي

قد تكون النتيجة
ظالمة بحق الصفاويين
وخصوصًا في
الشوط الثاني

اإلي ـ ـ ـقـ ـ ــاف ،فـ ــي حـ ــن تـ ـب ــدو ص ـف ــوف
اإلخاء مكتملة.
ّ
وع ـنــد الـســاعــة  15.00ي ـحــل الـشـبــاب
العربي الحادي عشر برصيد  5نقاط
ضيفًا على النجمة الرابع بـ 13نقطة،
على ملعب صـيــدا ،فــي مـبــاراة بالغة
األهـمـيــة لـلـطــرفــن .فالنجمة بقيادة
ف ـن ـيــة ج ــدي ــدة م ــع األرمـ ـيـ ـن ــي أرم ــن
صاناميان الذي تسلم مهمة التدريب
خلفًا لجمال الحاج ،مطلع األسبوع
الـحــالــي ،ال يملك س ــوى خـيــار الـفــوز
للبقاء منافسًا ومصالحة جمهوره
امل ـصــدوم بنتائج الـفــريــق وعــروضــه
امل ـتــواض ـعــة .امل ـســؤول ـيــة كـبـيــرة على
ع ــات ــق أرمـ ـ ـ ــن والعـ ـبـ ـي ــه السـ ـتـ ـع ــادة
التوازن في وجه فريق يسعى بدوره
ال ــى ال ـن ـهــوض واالب ـت ـع ــاد ع ــن مــركــز
ال ـه ـبــوط واس ـت ـغ ــال حــالــة االرت ـي ــاح
ال ـتــي ت ـســود ال ـفــريــق ب ـق ـيــادة امل ــدرب
التشيكي الجديد ليبور باال .ويغيب
عن النجمة العبه حسني شرف الدين
بداعي اإليقاف.
غ ـ ـ ـدًا ي ـش ـه ــد خـ ـت ــام األسـ ـ ـب ـ ــوع ث ــاث
مـ ـب ــاري ــات؛ األولـ ـ ــى ت ـج ـمــع طــراب ـلــس
الـثــامــن بــرصـيــد  10نـقــاط مــع ضيفه
الــراسـيـنــغ ال ـســادس ب ــ 12نقطة على
ملعب طرابلس البلدي عند الساعة
 .14.15ويفتقد صاحب األرض قائده
أحمد مغربي املوقوف اتحاديًا ،وهو

سـيـسـعــى الـ ــى ت ـكــريــس األداء ال ــذي
قدمه أمام العهد في األسبوع املاضي
بعد تعادله معه سلبًا .أما الراسينغ
فيتوجه الى طرابلس لحصد النقاط
ق ـب ــل ل ـق ــائ ــه ال ـص ـع ــب م ــع ال ـع ـه ــد فــي
األسبوع املقبل.
وفي التوقيت عينه ،يتوجه اإلصالح
الـبــرج الشمالي األخـيــر بثالث نقاط
مــن صــور الــى الـبـقــاع ،وتـحــديـدًا الى
ملعب النبي الشيت ،ملواجهة صاحب
األرض ال ـتــاســع بـثـمــانــي ن ـق ــاط ،في
رحـ ـل ــة ص ـع ـب ــة ل ـل ـص ــوري ــن لـحـصــد
نقطة على األقــل في وجه فريق قوي
على أرضــه ،وهو تعادل مع األنصار
ف ــي األسـ ـب ــوع امل ــاض ــي ع ـلــى املـلـعــب
عينه .ويغيب عــن النبي شيت علي
حـمـيــة امل ــوق ــوف مل ـب ــارات ــن ،ف ــي حني
ستكون صفوف اإلصالح مكتملة.
وع ـن ــد ال ـس ــاع ــة  ،15.00يـسـتـضـيــف
األن ـصــار الـخــامــس بـ ــ 12نقطة فريق
ال ـت ـض ــام ــن ص ـ ــور ال ـع ــاش ــر بـثـمــانــي
ن ـقــاط عـلــى مـلـعــب ص ـي ــدا .م ـب ــاراة ال
مـجــال فيها أم ــام األنـصــاريــن سوى
ال ـ ـفـ ــوز بـ ـع ــد ال ـت ـع ـث ــر فـ ــي األس ـ ـبـ ــوع
املاضي .فاألمور لم تعد تحتمل نزف
ن ـق ــاط ،وإذا أراد األن ـص ــار أن يـحــرز
اللقب ،فعليه حصد النقاط من جهة،
واس ّـت ـغ ــال ال ـف ــرص ال ـت ــي تـسـنــح له
بتعثر منافسيه.

الحكم القبرصي تيموسيوس كريستوفي يرفع البطاقة الحمراء في وجه حارس العهد مهدي خليل (مروان طحطح)

منتخب لبنان ضيفًا على
األردنيين غدًا
غادرت بعثة منتخب لبنان لكرة السلة
الى العاصمة األردنية ّ
عمان أمس
ملواجهة املنتخب األردني ،عند الساعة
غد األحد بتوقيت
السابعة من مساء ٍ
بيروت ،ضمن تصفيات املجموعة
اآلسيوية الثالثة املؤهلة الى كأس العالم،
التي ستقام في الصني في عام .2019
ّ
وضمت البعثة جوزيف عبد املسيح
(إداريًا) ،الليتواني راموناس باتاوتاس
(مدربًا) ،مروان خليل (مساعدًا
أول للمدرب) ،كريكور كريكوريان
(مساعدًا ثانيًا للمدرب) ،فؤاد جرجس
(لياقة بدنية) ،خليل نصار (معالجًا
فيزيائيًا) ،عالء غشام (لوجستيًا)،
جان عبد النور (قائدًا للمنتخب) ،ايلي
اسطفان ،وائل عرقجي ،نديم سعيد،
باسل بوجي ،علي حيدر ،علي كنعان،
علي مزهر ،احمد ابراهيم ،شارل تابت،
جاد خليل وأتر ماجوك (العبني).
وسيلتحق رئيس البعثة ومدير املنتخب
غازي بستاني بالبعثة اليوم السبت.
وكان منتخب لبنان قد فاز على
الهند ( )72 -107ومنتخب االردن
على سوريا ( ،)72-109في افتتاح
التصفيات الخميس املاضي على ملعب
نهاد نوفل في زوق مكايل.
وفي باقي مباريات املنتخب اللبناني
في العام املقبل ،سيلعب في  23شباط
مع منتخب سوريا على ملعب نهاد
نوفل ،وفي  26منه مع الهند على
أرضها ،وفي  28حزيران مع األردن
على ملعب نهاد نوفل ،وفي  1تموز مع
سوريا على امللعب عينه.

الفورموال 1

هاميلتون وفيتيل يتبادالن
السيطرة على تجارب أبو ظبي

سوق االنتقاالت

ليفربول يطلق مفاوضات ضمّ دراكسلر
يضع ليفربول اإلنكليزي نصب عينيه
ضــم األملــانــي جــولـيــان دراكـسـلــر العب
بــاريــس ســان جيرمان الفرنسي على
سـبـيــل اإلعـ ـ ــارة ف ــي س ــوق االن ـت ـقــاالت
الشتوية املقبلة.
وذكرت صحيفة «ليكيب» الفرنسية أن
مسؤولي «الــريــدز» أجــروا مفاوضات
م ــع الـ ـن ــادي ال ـبــاري ـســي ل ـه ــذه الـغــايــة
ولـقـطــع ال ـطــريــق أم ــام أرس ـن ــال املهتم
بدوره بضم الدولي األملاني ،الذي كان
مواطنه مدرب ليفربول يورغن كلوب
يسعى إلــى التعاقد معه قبل انتقاله
إل ــى س ــان جـيــرمــان فــي ش ـتــاء املــوســم
املاضي.
وأثـبــت دراكـسـلــر نفسه فــي العاصمة
ال ـف ــرن ـس ـي ــة ب ـع ــد ق ــدوم ــه ف ــي امل ــوس ــم
املــاضــي مــن فــولـسـبــورغ ،لكنه يعاني
ه ــذا امل ــوس ــم ب ـعــد وصـ ــول ال ـبــرازي ـلــي
نيمار وكيليان مبابي ،إذ يوكل إليه
مدربه اإلسباني أوناي إيمري مهمات
دفــاعـيــة فــي ح ــال مـشــاركـتــه ،وه ــذا ما
أدى إل ــى انـخـفــاض مـعـ ّـدلــه التهديفي
مقارنة باملوسم املاضي.
العب أملاني آخر يبدو مرشحًا ملغادرة
فريقه فــي الشتاء املقبل ،هــو مسعود
أوزيل ،صانع ألعاب أرسنال ،وتحديدًا
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إل ــى بــرشـلــونــة اإلس ـبــانــي ،كـمــا ذكــرت
ً
الـتـقــاريــر فــي اآلون ــة األخ ـيــرة ،مشيرة
ّ
إلى أن الصفقة ستكلف خزائن النادي
الكاتالوني مبلغ  20مليون يورو كما
ّ
حدد «الغانرز».

لـكــن ال ـجــديــد ه ــو م ــا ذك ــرت ــه صحيفة
«إل م ــون ــدو ديـبــورتـيـفــو» اإلسـبــانـيــة
أم ــس ،وهــو أن أوزي ــل طلب الحصول
ع ـلــى رات ـ ــب س ـن ــوي ي ـب ـلــغ  19مـلـيــون
ي ــورو لــانـتـقــال إل ــى «ال ـب ــرس ــا» ،وهــو

مبلغ مرتفع قد ال يوافق عليه النادي
اإلسباني.
من جهة أخرى ،يراقب ميالن اإليطالي
تطورات األمــور بني دانيال ستاريدج
ونــاديــه لـيـفــربــول ،بحسب مــا أشــارت
تقارير صحافية.
وينوي ميالن تجاوز بدايته السيئة
هـ ــذا امل ــوس ــم رغـ ــم إن ـف ــاق ــه ن ـح ــو 160
م ـل ـي ــون ج ـن ـي ــه إس ـت ــرل ـي ـن ــي ل ـت ـعــزيــز
ص ـف ــوف ــه فـ ــي ال ـص ـي ــف املـ ــاضـ ــي بـعــد
ان ـ ـت ـ ـقـ ــال م ـل ـك ـي ـت ــه إل ـ ـ ــى م ـس ـت ـث ـمــريــن
صينيني.
وبحسب مــوقــع «كالتشو ميركاتو»،
ف ـ ــإن «الـ ــروسـ ــون ـ ـيـ ــري» يـ ـن ــوي خ ــال
فـ ـت ــرة االنـ ـتـ ـق ــاالت ال ـش ـت ــوي ــة ال ـل ـجــوء
إل ــى س ـتــاريــدج ال ــذي لــم يحصل على
فــرص عديدة للعب هــذا املوسم ،وهو
الــذي بــدأ  4مباريات فقط في الــدوري
اإلنكليزي املمتاز ،وخــاض  16دقيقة
فقط في آخر  4مباريات للفريق.
ويأمل ستاريدج اللعب أكثر في الفترة
املقبلة وحتى نهاية املــوســم إلنعاش
فــرصــه فــي تمثيل منتخب ب ــاده في
مونديال روسيا الصيف املقبل ،علمًا
أن أندية عدة تسعى إلى ضمه ،بينها
نيوكاسل ووست هام وإفرتون.

سيطر سائق مرسيدس ،البريطاني
لويس هاميلتون ،بطل العالم ،ووصيفه
األملاني سيباستيان فيتيل ،سائق
فيراري ،على جولتي التجارب الحرة في
جائزة أبو ظبي الكبرى ،وهي املرحلة
األخيرة من بطولة العالم لسباقات
سيارات الفورموال .1
ويسعى هاميلتون إلى فوزه العاشر
هذا املوسم ،بينما يأمل فيتيلَّ ،
املتوج
في سباق البرازيل قبل أسبوعني ،إنهاء
العام بانتصاره السادس.
ومع حسم لقبي السائقني والصانعني
باقتناص مرسيدس للقب الصانعني
للعام الرابع على التوالي في تكساس
الشهر املاضي ،لجأت معظم الفرق
إلى استغالل التجارب ّكاختبارات ً
مبكرة للعام املقبل .وحل ًفيتيل أوال
في الجولة األولى ،مسجال 1,39,006
دقيقة ،متقدمًا بفارق  0,120ثانية
على هاميلتون وبفارق  0,148ثانية
على الهولندي ماكس فيرشتابن سائق
«ريد ُبل» .وفي التجارب الثانية ،حقق
هاميلتون أسرع لفة بزمن 1,37,877
دقيقةّ ،
متقدمًا بفارق  0,149ثانية على
فيتيل وبفارق  0,303ثانية على سائق
«ريد ُبل» اآلخر األوسترالي دانيال
ريكياردو .وتقام التجارب الرسمية
للسباق اليوم الساعة  15,00بتوقيت
بيروت ،والسباق غدًا في التوقيت عينه.
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ثقافة وناس نجوم

ذكرى

ثالث سنوات على
رحيل األسطورة

مطربة األنوثة العا

رومنسية في مصر ...وجبلية في لبنان
هناء جالد
فــي أربعينيات الـقــرن املــاضــي ،كانت
م ـص ــر ق ـب ـلــة أه ـ ــل الـ ـف ــن .ك ــل م ــن أراد
أن ي ـضــع اس ـمــه ع ـلــى خ ــارط ــة الـعــالــم
ال ـع ــرب ــي ك ـن ـجــم ،كـ ــان ع ـل ـيــه اإلم ـس ــاك
بفرصة هناك ،كمن قبض على حلمه.
هـ ــذا م ــا ف ـع ـل ـتــه ج ــان ـي ــت ف ـغ ــال ــي (10
نــوفـمـبــر  26 - 1927نــوفـمـبــر )2014
التي صارت صباح .لكن ماذا ستفعل

هذه الصبية اليافعة لتصبح واحدة
م ــن س ـف ـي ــرات ل ـب ـن ــان امل ـع ـت ـم ــدات فــي
مصر أم الدنيا؟ تعاقدت معها آسيا
داغر لبطولة سلسلة أفالم بعد نجاح
«ال ـق ـل ــب ل ــه واح ـ ـ ــد» ( .)1945ل ـق ــد تــم
االع ـت ــراف بـهــا كممثلة ،بـشـكــل طغى
على موهبتها األصــل ،صوتها الذي
كــان مغمورًا تحت قالب طفلة لذيذة
ف ــي طــري ـق ـهــا ل ـت ـص ـبــح ان ـث ــى وش ــوق
منتجي السينما لوجه لبناني مبهج،

وجديد ليكسر غرور السابقات.
وللعجب ،لقيت صباح املمثلة ترحابًا
ً
وقبوال ،في حني ّ
عد الكثير من النقاد
ص ــوتـ ـه ــا مـ ـقـ ـب ــات ش ـه ـي ــة م ـنــاس ـبــة
ل ـ ــأف ـ ــام الـ ـغـ ـن ــائـ ـي ــة ...مـ ـ ـج ـ ـ ّـرد م ـي ــزة
مـضــافــة لـحـضــورهــا كممثلة خفيفة
الظل .وحتى مطلع الخمسينات ،بقي
صــوت صباح مـجـ ّـرد ظــل النطالقتها
في أدوار البطولة للسينما ،وتريثت
اإلذاعات لحني االعتراف فنيًا باملطربة

صباح ،الصبية التي ضاعت هويتها
الفنية بــن طقطوقة الفيلم الغنائي
املصري ،وصوتها الجبلي اللبناني.
لـقــد ســرقــت أضـ ــواء الـسـيـنـمــا صـبــاح
مــن االه ـت ـمــام بـصـنــاعــة هــالــة مالئمة
ملوهبتها األصل ،صوتها.
فـ ــي م ـن ـت ـص ــف ال ـخ ـم ـس ـي ـن ــات ،ص ــار
الـنـضــوج سيد املــوقــف ،ربـمــا الخبرة
ون ـ ـصـ ــائـ ــح األصـ ـ ـ ــدقـ ـ ـ ــاء ،أو ح ـض ــور
مـلـحـنــن ع ـبــاقــرة م ــن م ـصــر ول ـب ـنــان.
ُ
وبــدأت تــرســم الـصــورة الجديدة على
خـطــن م ـتــوازيــن .فــي مـصــر الـصــوت
الـ ـحـ ـن ــون ب ــأغ ـن ـي ــات ع ــاط ـف ـي ــة ،وف ــي
ل ـب ـنــان ح ـن ـجــرة جـبـلـيــة ق ــوي ــة قـ ــادرة
على أداء أصعب املــواويــل .ازدواجـيــة
فــي شخصيتها الفنية أم ذك ــاء حـ ّ
ـاد

من كانت تلك التي نثرت
الحب والفرح حتى في
مراسم رحيلها؟!

قادر على توأمة نقيضني؟ هذه كانت
شحرورة لبنان وصباح مصر.
ت ـص ــدرت ش ـبــاك ال ـتــذاكــر ف ــي ص ــاالت
ال ـ ـس ـ ـي ـ ـن ـ ـم ـ ــا ،وأسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواق مـ ـبـ ـيـ ـع ــات
األسطوانات ،لكن كيف تحظى بلقب
مطربة الشرق األول ــى؟ جــاء الحل في
حمل األغنية اللبنانية نحو االنتشار،
أصـ ّـرت على أدائـهــا في أفالمها ،على
خشبات العالم من مصر الــى أوملبيا
بــاريــس ف ــأوروب ــا ،وتكثيف ظهورها
ف ــي ح ـف ــات ل ـب ـن ــان .ق ـص ـدًا أم ق ـس ـرًا،
اس ـت ـق ـ ّـرت ص ـبــاح ف ــي ل ـب ـنــان ،فــوقـفــت
خلف الكاميرا بسلسلة أفالم لبنانية
ُ
 س ــوري ــة .ح ـي ـن ـهــا ،ك ـش ــف امل ـس ـتــور.ص ـبــاح لـيـســت مـمـثـلــة ،ه ــي محبوبة
الجماهير ،معشوقتها ،أيقونة موضة
ال تقارن ،ومطربة من الطراز الرفيع،
ما أن تفتح فمها حتى يصمت الجميع
لينصت ويتوق للمزيد ،لكنها ممثلة
فــاش ـلــة .م ــع ذل ــك ،تـغــاضــى الـجـمـهــور
ك ـمــا امل ـن ـت ـجــون ،وال ـن ـق ــاد وال ـج ـم ـيــع،
فقط ألنهم يحبون رؤيتها ،يعشقون
ح ـضــورهــا وحــركــات ـهــا ،وضحكاتها
وغ ـ ـم ـ ــزات ـ ـه ـ ــا ،ه ـ ــي ال ـ ـت ـ ــي أصـ ـبـ ـح ــت
ام ــرأة فـيــاضــة بــاألنــوثــة ،وفساتينها
اساطير .فكيف تلفظها السينما؟!
أخيرًا ،وبعدما مثلت مصر في الكثير
مــن الفعاليات العاملية ،تــم االعـتــراف
ل ـب ـن ــان ـي ــا بـ ـصـ ـب ــاح .لـ ـق ــد دعـ ـي ــت ال ــى
بعلبك ،هناك وتحت عنوان «الليالي
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة» ،وقـ ـف ــت ال ـص ـب ــوح ــة بــن
أع ـ ـمـ ــدة املـ ـه ـ ّـرج ــان الـ ـ ــدولـ ـ ــي ،األرقـ ـ ــى
واألعرق ،وغنت مع كبار نجوم لبنان،
وأصبحت واحدة منهم.
ف ــي الـسـبـعـيـنــات وم ــا ب ـعــدهــا ،وبـعــد
«أيام اللولو» برم الدوالب .بدأ الجمال
ّ
وتغير الصوت ،واختلفت
بالذوبان،
معايير السينما ،وفاز الذكاء .فأعادت
الصبوحة تدوير ذاتها على الساحة
الـلـبـنــانـيــة ،وول ــدت مــن جــديــد .نجمة
ت ـعــرف كـيــف تـبـقــى فــي الطليعة رغــم
أن ــف ال ــزم ــن .اخـتـلـقــت حــرك ــات ملفتة
لـ ـلـ ـمـ ـس ــرح شـ ـغـ ـل ــت بـ ـه ــا ال ـ ـعـ ــن ع ـمــا
تـسـمـعــه األذن .واس ـت ـبــدلــت السينما
بــال ـبــرامــج الـتـلـفــزيــونـيــة فــاسـتـعــانــت
بعفويتها وصــراحـتـهــا وخـفــة ظلها،
وبـ ـقـ ـي ــت تـ ـخـ ـط ــف األن ـ ـ ـفـ ـ ــاس م ـ ــع كــل
إطـ ــالـ ــة ،ب ـش ـعــرهــا األشـ ـق ــر امل ـتــوهــج
وفساتني تليق بالصبوحة وحدها.
م ــن ك ــان ــت ه ــذه املـ ـ ــرأة! طـيـبــة وح ــادة
الـ ــذكـ ــاء ،انــوث ـت ـهــا ف ـيــاضــة ونـكـتـتـهــا
ح ـ ــاض ـ ــرة ،م ـح ـت ــرف ــة ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة
املـبـطـنــة ب ـصــراحــة ف ـ ّـج ــة .ول ــم تخطئ
ي ــوم ــا ب ـحــق أح ــد زم ــائ ـه ــا .الحـقـتـهــا
الـ ـ ـش ـ ــائـ ـ ـع ـ ــات وم ـ ـن ـ ـغ ـ ـصـ ــات الـ ـحـ ـي ــاة
املـ ـ ّـرة .لكنها عــاشــت .عــاشــت حياتها
الشخصية فــي الـحــب والـ ــزواج حتى
الثمالة .ذابــت فــي الفن واملــوضــة إلى
أن ص ـ ـ ــارت أمـ ـث ــول ــة .مـ ــن ك ــان ــت تـلــك
ال ـتــي ن ـثــرت ال ـحــب وال ـف ــرح حـتــى في
مراسم رحيلها؟! هل كانت تلك املرأة
حقيقية أم أسـطــورة كتبت حكايتها
في أكثر من  80فيلمًا ،ما يقارب 3000
آالف اغ ـن ـي ــة وع ـ ـشـ ــرات امل ـس ــرح ـي ــات
االستعراضية ،وسيرة حياة.
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ارمة ومعشوقة الجماهير
امرأة «الحداثة» الشرقية
محمد بدوي *
ً
في شتاء  ،1979بحدود السابعة ليال،
رأيــت صباح أول مــرة .كانت تقف في
مدخل مبنى التلفزيون املـصــري ،مع
ف ــرق ــة مــوس ـي ـق ـيــة .مــابـسـهــا شـتــائـيــة
أنيقة على أحدث طرز املوضة .سنها
ضاحك ونظراتها ترحب بمن حولها.
وب ــال ـط ـب ــع ،ك ــان ــت «الـ ـس ــوب ــر س ـت ــار»
الجميلة تعرف أن العيون تحدق بها
بشغف وانبهار .لذلك كانت مبتسمة.
ك ـنــت أرق ـب ـه ــا ،وأنـ ــا أق ـ ــارن ب ــن امل ــرأة
ال ــواق ـع ـي ــة امل ــاث ـل ــة أم ـ ــام ع ـي ـنــي ،وبــن
صورتها كما انطبعت في ذاكرتي من
أفالم األبيض واألسود ،والحظت أنها
تبدو نحيلة على عكس صورتها في
األفالم ،حني كانت امرأة عصرية أنيقة
ّ
م ــدل ــه ،لـكـنـهــا م ــع ذل ــك شــرق ـيــة .كــانــت
كـمــا تـقــول «كــريـمــة» فــي فيلم «شــارع
الحب» تملك أسلحة «ذرية» ،لن يملك
الـبـطــل -عـبــد الـحـلـيــم حــافــظ -أمــامـهــا
غ ـيــر ال ـت ـس ـل ـيــم .وه ــي تـشـيــر بــالـطـبــع
إلى مناطق انوثتها الباذخة .بعبارة
أخرى ،كانت امرأة «الحداثة» الشرقية:
ً
جـســد ق ــوي ب ــض ف ـضــا ع ــن رشــاقـتــه
فخور بـ «شرقيته» ،مستعرض لها.
ع ـلــى مـ ــدى سـ ـن ــوات ،أن ـت ـجــت صـبــاح
لـ ـنـ ـفـ ـسـ ـه ــا ص ـ ـ ـ ـ ــورة م ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــددة .امل ـ ـ ـ ــرأة
الحسناء األنيقة الفاتكة ،ذات الصوت
الـ ـق ــوي ال ــرن ــان ال ـ ــذي ال ي ـح ـتــاج إلــى
عنت أو جهد حــن «يـصــدح» .ينتشر
وي ـم ــأ ال ـف ـض ــاء ،صـ ــوت ك ــأن ــه تخلى
ع ــن أص ــول صـنـعــة ال ـغ ـنــاء املـسـتـقــرة،
لقوته وعفويته وخصوصيته .صوت
ق ـ ــوي م ـن ـط ـلــق ل ـك ـن ــه أنـ ـي ــق مـ ــع وج ــه
«صبوح» عذب يسرف في التعبير عن
الــداخــل ،فــاالنـفـعــاالت تـبــرق وتومض
وت ـت ـســارع مــن دون جـهــد أو افـتـعــال.
وجــه يلعب معك ويــدعــوك ويباغتك.
ذلك واضــح حني تقترب منه الكاميرا
في لقطة «زووم» وتركز على املالمح
فــي فــرادت ـهــا .وأش ـيــر هـنــا إل ــى تركيز
الـ ـك ــامـ ـي ــرا عـ ـل ــى تـ ـعـ ـبـ ـي ــرات وج ـه ـهــا
ف ــي ف ـيــديــو أغ ـن ـيــة «ال ــوط ــن األك ـب ــر»،
وف ــي كثير مــن أفــامـهــا مـثــل «العتبة
الـ ـخـ ـض ــراء» وأغـ ــانـ ــي ف ـي ـلــم «األيـ ـ ــدي
الناعمة» ،وبخاصة أغنية «الدوامة»
وأغ ـن ـي ــة «بـ ـ ـ ف ـت ـحــة ب ـ ــا» ،وفـ ــي معظم
أغــانـيـهــا الـجــريـئــة الـتــي لحنها بليغ
حمدي باحتفالية موسيقاه ،وجمله
امل ـب ــاغ ـت ــة .هـ ــذا ه ــو ام ـت ـي ــاز ص ـب ــاح،
جـمــال الـصــوت وال ـصــورة واالنـفـعــال،
وج ــه تـنـجــذب إل ـيــه الـكــامـيــرا وعـيــون
الناس ،وصوت «جبلي» منطلق ،فيه
ن ــزق وط ـيــش .ولـحـســن ال ـحــظ ،تــوافــق
ه ــذا م ــع ص ـعــود الـسـيـنـمــا وتـحــولـهــا
إلـ ــى ف ــن أول ب ـح ـيــث أص ـب ـح ــت غ ــذاء
يوميًا للناس في اإلقليم ،أو على األقل
للكتل االجـتـمــاعـيــة األك ـثــر استهالكًا
للفن مع هيمنة ايديولوجيا التحرر
الوطني التي أحسنت استثمار أدوات
املـيــديــا :السينما ،الــراديــو ،الصحافة
وحتى التلفزيون .ما حققته صباح،
ومــن قبلها ليلى م ــراد ،وثـيــق الصلة
بالسينما ،بتضافر الـصــوت وحركة

يوم «الشحرورة»
على «تلفزيون لبنان»
زكية الديراني
في ذكرى رحيلها الثالثةّ ،
يخصص «تلفزيون لبنان» اليوم
برمجة طويلة للصبوحة .تنطلق البرمجة صباحًا ()09:00
وت ـخ ـت ـتــم ب ـعــد مـنـتـصــف ال ـل ـيــل ( ،)02:00وتـ ـ ــدور جميع
ً
البرامج في فلك الشحرورة من بداياتها الفنية وصوال إلى
رحيلها .جاءت هذه املبادرة بعدما ّ
أحب وزير اإلعالم ملحم
رياشي توجيه تحية خاصة لصباح هــذا الـعــام ،فطلب من
«تلفزيون لبنان» إلقاء الضوء على الراحلة عبر إستعادة
أرشيفها الغني وأعمالها الفنية الـتــي ال ت ــزال راسـخــة في
الــوجــدان .فــي هــذا الـسـيــاق ،يشير مدير الـبــرامــج فــي القناة
الرسمية حسن شقور لـ «األخبار» إلى أن البرمجة ستحوي
ّ
«يتضمن اليوم
مجموعة مقابالت حــول النجمة .ويوضح:
مقابالت أجراها عبد الغني طليس ،وشــادي ريشا وعبير
شـ ــرارة ،إضــافــة إل ــى الـبــرنــامــج الـصـبــاحــي «أح ـلــى صـبــاح»
ال ــذي ّ
يخصص جميع فـقــراتــه للحديث عــن املـطــربــة» .لكن
ما هي الجوانب التي ستتطرق إليها تلك املقابالت؟ ّ يجيب:
«سيعرض «تلفزيون لبنان» أهـ ّـم املشاريع التي أطلت بها
الصبوحة ،ويجول فريق العمل على بداياتها في الستينات
ّ
ً
وص ــوال إل ــى لحظة وفــاتـهــا .سـيـطــل فــي املـقــابــات فنانون
وأص ــدق ــاء راف ـق ــوا ال ـش ـحــرورة مــن بـيـنـهــم :إح ـســان املـنــذر،
وكلودا عقل (إبنة شقيقة صباح) وروجيه فغالي (شقيق
صباح) واملخرج جورج خاطر .»...ويتابع« :يحاول الضيوف
الـكـشــف عــن جــوانــب جــديــدة فــي حـيــاة صــاحـبــة «ســاعــات
ّ
ساعات» ،بعدما مل املشاهد املعلومات املكررة نفسها .من
هــذا املنطلق ،سيحاول الـيــوم «الـشـحــروري» الطويل جذب
املـشــاهــديــن بــأرشـيـفـهــا وأغــانـيـهــا ال ـتــي تـحـمــل كــل واح ــدة
حكاية الفتة» .بــدأ التحضير للبرمجة قبل شهر ،والالفت
أن الـضـيــوف مــن مختلف امل ـجــاالت عــايـشــوا ف ـتــرات ّ
مهمة
ّ
في حياة الصبوحة .لكن ملاذا ال تتحد القنوات املحلية على
اليوم «الشحروري» الطويل؟ يجيب شقور« :هذا األمر يعود
للمحطات والقائمني عليها .بالنسبة إلى «تلفزيون لبنان»
ّ
فإن برمجته اليوم كلها لصباح».

ال ـج ـس ــد وت ـع ـب ـي ــرات الـ ــوجـ ــه إلن ـت ــاج
م ـع ـنــى ب ـع ـي ـنــه ،وت ــأث ـي ــر ب ـع ـي ـنــه .قبل
صـ ـب ــاح ،وف ـ ــدت إلـ ــى ال ـق ــاه ــرة س ـعــاد
مـحـمــد ون ـجــاح س ــام ،وقـبـلـهـمــا نــور
الهدى ،ولكن مع صباح اختلف األمر.
كانت أصواتهن جميلة ،وعملن أيضًا
فـ ــي ال ـس ـي ـن ـم ــا ،ل ـك ــن صـ ـب ــاح مـنـحــت
هبة األنــوثــة وقــوة الـصــوت وعذوبته
وقدرته على التلون وااليحاء والبث،
مــع خصيصة مـهـمــة هــي الــرغـبــة في
االس ـ ـت ـ ـعـ ــراض ،ح ـي ــث ي ـش ــق ال ـج ـســد
القوي الفضاء ،ليؤممه ويسيطر على
العيون واآلذان .وقد اكتملت الصورة
التي رسمت كأنها حدثت دون جهد
بـتـضــاؤل املـســافــة بــن الـفــن والــواقــع،
ب ــن امل ـ ـ ــرأة ال ـح ـق ـي ـق ـيــة وب ـ ــن املـمـثـلــة
واملغنية ،أي بني صباح املرأة املحددة
الواقعية وبــن تبدياتها في األغاني
واألف ـ ـ ـ ـ ــام؟ هـ ـ ــذا األم ـ ـ ــر ج ـع ــل ص ـبــاح

مـمـثـلــة مـ ـح ــدودة ،ال ت ـحــب أن ت ـفــارق
ص ــورتـ ـه ــا ،ال تـ ـغ ــادره ــا إلـ ــى ص ــورة
اخـ ــرى ه ــي صـ ــورة الـشـخـصـيــة الـتــي
تلعب دورهــا .يتضح هــذا حني نكون
مع مشهد عابس أو حزين ،ألن صباح
الضاحكة املــرحــة املحبة الستعراض
امل ـف ــات ــن واملـ ــابـ ــس ،رش ـي ـق ــة ال ـحــركــة
واإليـمــاءة ،ال ينبغي أن تكون بائسة
أو مهلهلة الـثـيــاب .بــاخـتـصــار ،نحن
دائ ـم ــا م ــع ال ـش ـخــص ك ـمــا ت ــم إنـتــاجــه
وص ـن ـع ــه ال م ــع ش ـخ ـص ـيــة ف ــي س ــرد
درامـ ــي ل ــه عــامــاتــه وس ـيــاقــاتــه .فقط
ح ــن ت ـق ـتــرب الـشـخـصـيــة م ــن صـبــاح
في جمالها ومرحها وحبها للحياة،
نشعر أن الفنانة تحاكي الشخصية
وتجسدها ،ويبدو األمر عفويًا جدًا.
ص ــورة املـ ــرأة الـفــاتـنــة االسـتـعــراضـيــة
الـنـهـمــة لـلـحـيــاة واملـ ــرح تـجـســدت في
األغــانــي على نحو جلي فــي أغانيها

الـ ــرائ ـ ـجـ ــة «زي ال ـ ـع ـ ـسـ ــل»« ،ع ــاش ـق ــة
وغ ـلـبــانــة» و«عـ ــدى عـلـيــا وس ـل ــم» .في
هذه األغاني كلمات جريئة تتسق مع
جسد املغنية وصوتها ،فتخلق صورة
أنثى هـ ّـجــامــة .وليست الـصــورة نتاج
الكلمات أو املوسيقى أو حتى حيال
امل ـغ ـن ـيــة ف ـق ــط ،ول ـك ــن أي ـض ــا ال ـص ــوت

رحلة كرنفالية صاخبة
في الحياة والفن معًا
الذي وجد ضالته في الكالم والنغمة،
ف ـهــو يـتـفـجــر ش ـه ــوة ولـ ـ ــذة .شـ ــيء ما
ك ــام ــن ف ــي هـ ــذا ال ـ ـصـ ــوت ،ف ــي ال ــرن ــن
والـبـحــة وامل ـعــدن الـكــاشــف عــن حسية
م ـفــرطــة ،وش ـب ــق لـلـمـلـمــوس وامل ـ ــادي.
لذلك ،لن يكون هذا الصوت الجرسي
م ــائ ـم ــا ل ـلــرومــان ـت ـي ـك ـيــة املـ ـف ــرط ــة أو

ال ـس ـن ـت ـم ـن ـتــال ـيــة أو امل ـ ـي ـ ـلـ ــودرامـ ــا أو
ال ـت ـط ــري ــب ،أو اس ـت ـع ــراض الـصـنـعــة،
ألنـ ــه صـ ــوت ب ــرغ ــم أن ــاق ـت ــه عـمـيــق في
ج ـســدان ـي ـتــه .م ــع ه ـ ــذا ،ت ــأخ ــذ ص ـبــاح
ً
صورة مختلفة قليال عن هذه الصورة،
ف ـت ـب ــدو م ـغ ـن ـيــة ش ــرق ـي ــة كــاس ـي ـك ـيــة،
حيث تتحول هذه الحسية إلى عرامة
فــي ال ـصــوت ،لـكــن بـعـيـدًا عــن النهنهة
ال ـعــاط ـف ـيــة ،بــرغــم أن ـهــا ت ـكــون بـصــدد
تقاليد شجن ،وأنا هنا اشير بالطبع
إلــى غنائها الفولكلوري ،فــي العتابا
وامل ـي ـجــانــا واملـ ــواويـ ــل وف ــي الــدوي ـتــو
الشهير لها مع وديع الصافي.
قــد يــرى البعض أن صباح لــم تحسن
إدارة مــواهـبـهــا ،ألنـهــا أحـبــت الحياة
بـ ـق ــدر ح ـب ـه ــا لـ ـلـ ـف ــن ،فـ ـم ــارس ــت ال ـفــن
دون خ ـطــة ل ــإن ـج ــاز ،وغ ـنــت لـشـعــراء
وموسيقيني أقل من رتبتها وشاركت
في أفــام لم تضف لرصيدها شيئًا...
باختصار لــم تصبح مؤسسة قائمة
بــذاتـهــا تــديــر وتـخـطــط ،لـكــن يـبــدو أن
هذا كان أمرًا طبيعيًا مالئمًا ملواهبها
وم ـت ـس ـق ــا مـ ــع رح ـل ـت ـه ــا ال ـك ــرن ـف ــال ـي ــة
الصاخبة في الحياة والفن معًا.
* شاعر وناقد مصري

السبت  25تشرين الثاني  2017العدد 3333

مكرمة في لبنان
صاحبة «طيور ايلول» ّ

املي نصراهلل ...بك تفخر األوسمة
كامل جابر
رحلتان اثنتان خاضتهما في السنوات
الـعـشــر األخ ـي ــرة ،األدي ـبــة الــروائ ـيــة املي
نصرالله ( )1931الـتــي عــانــدت الهجرة
وكتبت بدموعها ضــد قسوة االغـتــراب
الـتــي تـســرق مـنــا أع ــز األح ـب ــاب ،فكانت
أيقونتها «طـيــورُ أيـلــول» الـصــادرة سنة
 ،1962وبعدها طبعت أكثر من  18مرة...
الرحلة األول ــى هــي مغادرتها مسكنها
الذي ّربت هي وزوجها فيليب عائلتهما،
وفيه احترقت مكتبتها ومخطوطاتها،
وعــاشــت فيه نحو أربـعــن عــامــا ،بعدما
ط ــوق ــه امل ــرب ــع األمـ ـن ــي ل ـح ـمــايــة رئ ـيــس
مجلس النواب نبيه بري في عني التينة،
«فــاس ـت ـحــال ال ـع ـيــش هـ ـن ــاك» .والــرح ـلــة
الثانية على درب الجلجلة فــي معاندة
الـســرطــان ال ــذي فتك بجسدها النحيل
منذ نحو سنتني.
ف ــي شـقــة تـطــل عـلــى الـبـحــر م ــن ش ــارع
املحكول ،تقرأ الــدعــوة لتكريمها املقرر
في  30تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري،
فـ ــي «ج ـم ـع ـي ــة ال ـت ـخ ـص ــص وال ـت ــوج ـي ــه
العلمي» في بيروت ،بدعوة من «املجلس
ال ـث ـقــافــي ل ـل ـب ـنــان ال ـج ـن ــوب ــي» و«امل ـن ـبــر
الثقافي لجمعية التخصص والتوجيه
الـعـلـمــي» و«جـمـعـيــة بـيــت امل ـص ــور» في
النبطية
لبنان و«جمعية تقدم املرأة» في ّ
و«مــؤس ـســة ن ـجــوى الـقـلـعــانــي» .تـعــلــق:
«ماذا فعلت الستحق التكريم ،أنا فالحة
ابنة فــاحــن ،ومــا كتبته كــان ينبع من
احساسي مرة في معاندة الهجرة التي
سلبت مني اخوتي وأعــز شباب القرية
(الـكـفـيــر -حــاصـبـيــا) ،وم ــرات لالطفال
ألبعدهم عن أجواء الحرب بالكلمة العذبة
واملواقف الشجاعة» .لكن أملانيا كرمتك
وم ـن ـح ـتــك الـ ــوسـ ــام ال ـف ـخ ــري لـلـشــاعــر

بريشة الفنانة خولة الطفيلي

غوته منذ أشهر ( 28آب )2017؟ ترد:
«أن ــا ش ـعــرت ب ــأن املــانـيــا كــرمــت لـبـنــان،
ه ــذا الـبـلــد الـصـغـيــر ال ــذي يستحق كل
ت ـكــريــم .ول ــذل ــك ،ع ــان ــدت م ــا أعــان ـيــه من
آالم وض ـع ــف ف ــي ال ـه ـ ّـم ــة وذهـ ـب ــت إلــى
هـنــاك بعدما سهلت الحكومة األملانية
كــل وســائــل سـفــري ،وسمحت ألبنائي

وعائلتي بمرافقتي».
ّ
تقدم «املجلس الثقافي للبنان الجنوبي»
و«ج ـم ـع ـيــة ب ـيــت امل ـص ــور» و«مــؤس ـســة
نـ ـج ــوى ال ـق ـل ـع ــان ــي» ب ـط ـلــب إلـ ــى دائـ ــرة
األوسمة في رئاسة الجمهورية ملنحها
الـ ــوسـ ــام ال ـ ــذي ت ـس ـت ـح ــق ،وك ـ ــان الـ ــرد
س ــري ـع ــا «رئـ ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة ال ـع ـمــاد

الميالد في «األنطونية» :رحلة موسيقية مشرقية

سيمون مهنا:
صرخات بشرية
منذ أن كان في الثامنة ،بدأ
الفنان اللبناني الشاب سيمون
مهنا (الصورة) مشواره في
عالم الرسم ،وهو يشتهر اليوم
باالسكتشات املصنوعة بالفحم
أو ألوان الباستيل ،كما أسس
أخيرًا مؤسسة Lebanese Talents
غير الربحية التي تساعد املواهب
اللبنانية على «التعبير عن
أنفسها وإبراز مهاراتها» .وفي 30
تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي،
يفتتح سيمون معرضه الفردي
 An Inner Screamفي 1 Minus
(بالتعاون مع  ،)BANZYعلى
أن يستمر حتى  6كانون ّ
األول
(ديسمبر) املقبل .يضم املعرض
مجموعة من الوجوه البشرية
التي تحاكي الروح اإلنسانية عبر
تجسيد «صرخات داخلية».
افتتاح معرض :An Inner Scream
الخميس  30/11ـ  19:00ـ Minus 1
(التباريس ـ بيروت).
لالستعالم01/496280 :

في مناسبة عيد امليالد ،تدعو
ّ
األنطونية» لحضور
«الجامعة
أمسية موسيقية بعنوان «4000
سنة من املوسيقى في املشرق»
في فرعها في مجدليا (زغرتا)،
يحييها تخت الجامعة للموسيقى
الفصحى العربية .األمسية التي
ّ
يعدها ويديرها عميد ّ
«كلية
املوسيقى وعلم املوسيقى»
نداء أبو مراد (كمان) ،تجري
بمشاركة محمد ّ
عياش (ترنيم
وعود)ّ ،
وهياف ياسني (سنطور
ّ
وسمسمية) ،وغسان سحاب
َ
واملرنم ْي ّسليمان أبو
(قانون)،
هنود ورفقا رزق .إنها رحلة عبر
الزمن ،تبدأ بنشيد أوغاريتي من
ّ
األلفية الثانية َ قبل امليالد ،وتنتهي
ّ َ
بترنيم قصيدتني صوفيتني

ّ َ
ّ
السرياني
ميالديتني للقديس أفرام
( 303ــ )373وملحيي الدين بن
عربي ( 1164ـ  ،)1245حسب
ّ
العربية،
تقليد عصر النهضة
مرورًا بترانيم سريانية مارونية
وسريانية أرثوذكسية وترانيم
روم أرثوذكسية ،إضافة إلى صفي
الدين األرموي البغدادي ( 1216ـ
 )1294من العصر ّ
العباسي ،وترنيم
ّ
صوفية شهيرة لكل من
لقصائد
رابعة العدوية ( 717ــ ،)796وعمر بن
الفارض ( 1181ــ.)1234
« 4000سنة من املوسيقى في املشرق»:
السبت  2كانون ّ
األول ـ  19:00ـ مسرح
ّ
األنطونية» (فرع مجدليا ـ
«الجامعة
زغرتا ـ شمال لبنان) .الدعوة عامة.
لالستعالم06/669101 :

ميشال عون ّ
يكن للكاتبة املي ّنصرالله
ك ــل ت ـقــديــر وم ـح ـبــة ،ول ــذل ــك وقـ ــع ق ــرار
منحها وس ــام األرز الــوطـنــي ّمــن رتبة
كومندور» .كان يفترض أن يعلق رئيس
الجمهورية الوسام على صدر الروائية
قبل اسبوعني ،وقــد ابــدت كل استعداد
لـتـحـ ّـدي حالتها واالنـتـقــال إلــى القصر
الجمهوري ملقابلة الرئيس عون ،بيد أن
األحداث السياسية التي تسارعت أخيرًا
حــالــت دون تـنـفـيــذ األمـ ــر .وع ـنــه تـقــول
نـصــرالـلــه« :وال ـلــه لقد اغرقتموني بهذا
الكرم ،وماذا فعلت كي استحق الوسام؟
إن قلبي يرتجف عندما أفكر باألمر».
يـتـخـلــل ت ـكــريــم ن ـصــرال ـلــه ف ــي «جمعية
الـ ـتـ ـخـ ـص ــص» تـ ــوزيـ ــع ثـ ـ ــاث ب ـط ــاق ــات
بريدية من إعداد «جمعية بيت املصور»
و«امل ـج ـلــس الـثـقــافــي» و«م ـع ــرض خليل
برجاوي لطوابع البريد» ،تحمل إحداها
رسـمــا لــأديـبــة الـتــي دافـعــت عــن حقوق
امل ـ ــرأة ،مــرســومــة بــريـشــة الـفـنــانــة خــولــة
الطفيلي ،وأخ ــرى لـغــاف كتابها األول

«طيور أيلول» والثالثة باألسود واألبيض
ف ــي مـنــزلـهــا ت ـقــرأ وت ـك ـتــب .وع ـل ــى هــذه
الـبـطــاقــات نـبــذة عنها باللغتني العربية
واإلنكليزية .وسيتحدث خــال التكريم
اإلعالمي طالل سلمان وواصف شرارة
وش ـف ـي ــق ال ـب ـق ــاع ــي والـ ـش ــاع ــرة ن ـجــوى
ال ـق ـل ـع ــان ــي ،وت ـق ــدم ـه ــم امل ـح ــام ـي ــة وداد
يونس (عضو الهيئة اإلداري ــة للمجلس
الثقافي).
نـشــرت صــاحـبــة «الـطــاحــونــة الضائعة»
نـ ـح ــو  50كـ ـت ــاب ــا ب ـ ــن روايـ ـ ـ ـ ــة وق ـص ــة
تناولت قضايا الهجرة واألرض واملــرأة
وح ـقــوق ـهــا ،إل ــى ج ــان ــب ك ـتــب لــأطـفــال
أش ـه ــره ــا «ي ــوم ـي ــات ه ـ ـ ّـر» وص ـف ــت من
خ ــال ــه ال ـح ـي ــاة ال ـي ــوم ـي ــة اثـ ـن ــاء ال ـح ــرب
فــي ب ـيــروت امل ـحــاصــرة مــن نـظــرة الـهــر.
ورغم تدمير منزلها ومقتنياتها نتيجة
القصف خالل الحرب األهلية اللبنانية،
رف ـض ــت إم ـل ــي ن ـصــرال ـلــه امل ـن ـف ــى .وقــد
ترجمت بعض كتبها إلــى نحو ثماني
لغات عاملية.
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يحيى حقي أنشودة البساطة
«أنشودة للبساطة» ليس عنوانًا ألحد أمتع الكتب في العربية فحسب ،إنما يصلح أيضًا ليكون تعبيرًا عن حياة كاتبه وإنجازه األدبي والنقدي واللغوي على السواء .يحيى حقي ( )1992-1905الذي تحتفل الثقافة املصرية بالذكرى الــ  25على
ً
رحيله في كانون األول (ديسمبر) املقبل ،ابن الذوات ،ذو األصول التركية ،درس الحقوق في مدرسة أصحاب الياقات البيضاء في مصر .عمل سفيرًا متنقال بني باريس وروما ولندن وأنقرة ،وبعض البالد العربية .مع ذلك ،كان مخلصًا ملنطقة
السيدة زينب الشعبية واملناطق املحيطة بها حني دخل عوالم األدب .نقل لنا ببساطة متناهية هذه العوالم ،وانتقل األدب العربي ـــ على يد عدد من أبناء جيله  -نقلة أخرى ،بعدما كان مقتصرًا على الترجمة والتعريب أو الكتابة
ّ
«االستعمارية» التقليدية .كتب حقي «قنديل أم هاشم» ،إحدى أعذب روايات األدب العربي ،وظل معروفًا بها ،حتى إن مجرد ذكرها كان يثير غضبه كأنه لم يكتب غيرها .كتب عشرات األعمال األخرى مثل «البوسطجي»« ،دماء وطني»« ،أم
العواجز» وغيرها بأسلوبه الهامس ،ولغته الخاصة ،تلك اللغة التي تبتعد عن الغموض ،والتهويل ،والصراخ ،والتعقيد ،والخطابية .اللغة بالنسبة إليه وسيلة لنقل األفكار ،إذا كنت ال تجيدها ،فأنت ال تستطيع أن تفكر .لذا كان ينفر من
«اللت والعجن» ،والكليشيهات الجاهزة املعدة سلفًا .يقضي أيامًا يروح ويجيء من أجل لفظة دالة ،أو من أجل الكلمة األولى في نصه القصصي أو مقالته الصحافية .لم يخجل ابن الذوات  -بل ربما عمد على ذلك كرد فعل ينفي به برجوازيته
 إلى تطعيم كتاباته بالعامية ابنة الخيال الشعبي ،واألمثال الشعبية والعبارات الدارجة .سيرته حملت عنوان «خليها على الله» ،و«كناسة الدكان» .أصبحت هذه العبارات جزءًا ال ينفصل من السرد والوصف والحوار داخل أعماله .يحيىَ
حقي لم يكن مجرد كاتب كبير ،عاشق للغة ،بل ألقى بحنانه األبوي على أجيال كاملة من الكتاب جاءت بعده .احتضنها وتبناها وقدمها عندما رأس تحرير مجلة «املجلة» في ستينيات القرن املاضي .لذا كان هو «األب الحنون» واألستاذ.
ّ
في ذكراه ،يقيم املجلس األعلى للثقافة احتفالية كبرى يوم  9كانون األول ،إال أنه لم يعلن عن تفاصيلها حتى اآلن.
محمد شعير
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في مبادرة شجاعة ،نفضت «دار التكوين» في
دمشق الغبار عن قصائد لم تنشر لتلك الشاعرة

العزالء ( )1991 -1937إال من نصوصها المتوحشة.
تحت عنوان «أنا التي تبكي من ِش َّدة الشعر» ،تصدر

َمن يذكر دعد حداد ...التي ح

«رثة» في الوقت المستقطع
حياة ّ
خليل صويلح
ماتت دعد ّ
ّ
ومشردة .اآلن علينا أن نحتفي
حداد ( )1991 -1937وحيدة ومنبوذة
بهزيمتنا؟) ،بنكراننا املعلن لتلك الشاعرة العزالء إال
بهزيمتها املبكرة (أم
ُ
من نصوصها املتوحشة .اقتلعت من بيتها في شارع العابد بمكيدة
في مستودع للكتب ،تتوسد
عائلية ،فاضطرت أن تقطن غرفة رطبة ّ
طائر جريح فقد عشه .على األرجح كانت
معطفها وتنام ،مثل
ٍ
تقضم وحــدتـهــا مــع الـفـئــران .ام ــرأة بدينة بقبعة مــن القش،
ّ
تتسكع في شوارع دمشق ،بال أصدقاء ،تكتب عزلتها بدون
زخرفة أو بالغة ،بوصفها احتجاجًا على ما انتهت إليه
من حطام .هكذا تلقفنا مجموعتها األولــى «تصحيح
خطأ املــوت» ( )1981بدهشة .شاعرة ال تشبه أحـدًا إال
ذاتها .لم تكن جزءًا من تيار شعري ،بقدر ما هي رغيف
شعري طازج ،خرج ّ
توًا ،من تنور التجربة .زهرة برية
تلفت انتباه الــرعــاة وحدهم إلــى لغز رائحتها .وهكذا
حـضــر امل ــوت بــاك ـرًا إل ــى معجمها ،بـجــرعــات مـتــدرجــة،
من دون هيبة أو خشية ،حتى إنه صار أليفًا ،إذ لطاملا
كــانــت حياتها على حــافــة ال ـهــاك .وتــالـيــا ،فــإن م ــراودة
املــوت بمثل هــذه البسالةّ ،كانت ضربًا من النجاة ،في
الوقت املستقطع ،لحياة رثــة ،أثثتها بالكتابة كتعبير
ج ــارح ع ــن ال ــوح ــدة وال ـح ــزن وش ـغــف ال ـح ــب ،بسريالية
ـواف خشنة ،تتناسل من
تشبه يومياتها .نصوص بـحـ ٍ
أحشائها ،أقسى أنــواع الوحدة «ملــاذا تعصف الريح بي،
وحــدي؟» تتساءل .لكنها ،بعد قليل ،ستستثمر العاصفة
ُّ
«أود أن أطـيــر ،أن تـكــون مهنتي الخطر».
برغبة الـطـيــران
ليل متأخر،
سننتبه بأنها قد كتبت معظم نصوصها في ٍ
تشكو الوقت البطيء ،وانتظار بــزوغ النهار .ها هي تربح
جــولــة إضــاف ـيــة م ــع ال ـح ـي ــاة ،ول ـكــن أي ح ـي ــاة؟ ف ــي ضربتها
الـحــاسـمــة الـثــانـيــة «ك ـســرة خـبــز تكفيني» ( ،)1987تـتـضــاءل
بيقني
قــدرتـهــا عـلــى الـعـيــش ،وإذا بـهــا تــرتـطــم بـمـفــردات امل ــوت
ٍ
تام «ال أحد يستطيع أن يسكن قبري /أنا من تحمل الزهور إلى
قبرها وتبكي من شــدة الشعر /أغمضوا أعينكم /سأمر وحيدة
كــرمــح» ،و«ف ــوق جبني الـعــالــمٌ ،
قبر أبـيــض ،اقتلني وارب ــح دوالرًا»،
ٌ
و«استيقظوا اآلن ،أنا وحيدة ،ها هي أجراسي وتوابيتي».

ليس تابوتًا واح ـدًا للمرأة الــوحـيــدة ،إنما تــوابـيــت ،كأنها تدفن معها عشاقها ،فالحب بالنسبة إليها
ّ
«مـسـ ّـودة ممزقة ،وساللم موسيقية» .بــروفــات عشق وغناء ال تكتمل على اإلط ــاق ،وضعتها في
ّ
مهب العزلة ،وحافة الجنون .كانت في سنواتها األخيرة ،تقتحم «الالتيرنا» حانة مثقفي
الثمانينات ،من دون أن تجد من يجالسها ،تشتم بعضهم علنًا ،ثم تخرج مكسورة،
ّ
تهش بعصاها بقايا القطعان الضالة .ال أحــد يعلم أن دعــد حــداد كانت تنام
ـال كـثـيــرة ،وكــانــت تتسلل فـجـرًا إل ــى س ــوق الـخـضــر ،تتأبط
جــائـ ّعــة ،فــي ل ـ ُّيـ ٍ
تلم بقايا الثمار املعطوبة .ورغــم هــذا األل ــم ،وهــذه الحشرجة،
سلتها،
كانت تكتب يوميًا تقريبًا «الحائط ٌ
ُ
ٌ
قادم ،وها هو
والثلج
بارد يا أمي!

ـراب ،فــا صــدى لصوتي»،
صوتي يـنــاديـ ِـك ،مــن
ِّ
خلف األحـجـ ِ
ـار وال ـتـ ِ
و«رغيفي املسروق واملبلل ...كيف أنتزعه من مخزن الحرية؟».
على أن هذا الضيم والفقدان ،لم يمنعاها من أن تدعو إلى سحر
الحب «الـحــب طائر غــريــب ،يـ ّ
ـود أن يعيش بـســام» .فــي الحركة
الثالثة من نوتتها الرعوية «الشجرة التي تميل نحو األرض»
( )1991ال ـتــي ص ــدرت بـعــد رحـيـلـهــا ،تستكمل الـجـنــاز بأسى
أكبر ،كأنها تعلم قرب نهايتها ،ها هي تميل ُنحو األرض مثل
َ
أطفال ،يحفرون
شجرة عصفت بها قسوة ريح العيش «ثالثة
ٍ
ُ
ُ
قبري في الثلج :الوحدة والحزن والحرية» .هذا الثالوث رافق
خطواتها املتعثرة فــي عتمة دمـشــقّ ،
فأرخته فــي يومياتها
ّ
بانفعاالت متوترة .إذ ال وقت لديها ملراجعة ما تكتب ،كأن كل
ما كتبته كان عريضة اتهام ،في املقام األول ،وانتظارًا مضجرًا
لإلغفاءة األخـيــرة «منذ عشرين عــامــا ،وأنــا أراق ــب الشجرة
ّ
َّ
التي تطل نافذتي عليها /معظم األشجار كانت تتجه نحو
الـسـمــاء ،إال هــذه الـشـجــرة مــا زال ــت تميل نحو األرض» ،ثم
تلحقها بضربة إيقاعية حاسمة «ال شيء أقــوى من رائحة
ً
املوت في الربيع» (رحلت في  27نيسان /إبريل) .لكن مهال،
ليس هذا كل ما لدى دعد حداد .قبل رحيلها ،أودعت قصائد
ً
ل ــم تـنـشــرهــا ق ـب ــا ،ب ـع ـهــدة ص ــدي ــق ت ـثــق ب ــه ،حـمـلــت ع ـنــوان
«ثمة ضوء» ،ستنشر للمرة األولــى ،ضمن أعمالها الشعرية
الكاملة التي تصدر قريبًا بمبادرة شجاعة من «دار التكوين»
ِّ
الشعر» ،وبمقدمة
في دمشق ،بعنوان «أنا التي تبكي من ِش َّدة
كتبها بندر عبد الحميد ،وشهادتني من نزيه أبو عفش ،وسوزان
علو شــاهــق ،على ارتباكات
علي .فــي هــذه النصوص،
سنقع مــن ٍ
ّ
العزلة ،واضطرابات الكائن الهش ،والدمار الوشيك .أن نستعيد
مؤجل وحسب.
لدين
دعد حداد اليوم ،فهذا إيفاء
ٍ
ٍ
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المجموعة قريبًا ضمن أعمالها الكاملة .نصوص
مسكونة بارتباكات العزلة ،واضطرابات الكائن

3

الهش ،والدمار الوشيك .أن نستعيدها اليوم،
ّ
مؤجل وحسب
لدين
إيفاء
فهذا
ٍ
ٍ

حملت الزهور الى قبرها؟
قصائد غير منشورة
ـ8ـ

ضوء
َث َّم َة ٌ
ـ1ـ

َ
ُ
انزع ُوا األقنعةُّ ،أيها البشر
واحشوا حفاة أيضًا!...
وعرايا...
ّ
ثمة ضوء هي آخر الليل الطويل...
ّ
ثمة نهارات...
* 1987/7/27

ـ2ـ

ُأ ِّ
ود ُع َك الليلة ،يا ناي...
ِّ
ُ
ُ
ْ
ِّ
أودع الشع َر الحزين
ُ
ُ
ِّ
َ
أودع رقص املوت..
وأرحل...
ُأ ِّ
ود ُع األضواء...
والفلسفات.
والحكايات...
واألصوات...
وأرحل!...؟

ـ3ـ

هذي الليلة تأتي ُم ِّ
تمهلة...
ً
حاملة آخر الذكريات
ُ
الليلة ُعرس املوت...
والليلة...
ستقولون ... :كانت!
* مساء  26تموز 1987

ـ4ـ

ُب َّح ِت اآله...
تطاولت اآله...
ِ
وماتت اآله...
ِ
...
الليالي ...هنا دمشق!
وألق ...وليس بعد االنتظار
...
َ
السكون ّ
ُ
البر ّي،
أجاور
َ
والقمر الشاحب...
ُ
الورق األبيض...
وأنام على
ِ

ـ5ـ

َ
ُ
الغيرة في عين ْي ِك..
ُ
رأيتها.
ّ َْ
ُ ّ
وكنت متكئًا على عكازي ِك..
كعامود ُدخان..
ومسودًا
ِ
ُّ
ُ
ٍ َ
أمنيات ِك ،على ك ِتفي.
يلف الليل
ِ
ُ
فينوء بها قلبي..
وأرثي لحالنا..
ل ـ ـ ــوال صـ ـ ـي ـ ـ ُ
ـاح الـ ـ ـشـ ـ ـح ـ ــاري ـ ــر ..فــي
األصيل..
ُ
لقلت:
الحزين الشريف
للموت
مرحبًا..
ِ
ِ
* 1989/10/13

ـ6ـ

َ
شيء أصغر من هذا الكوكب،
ال ُ
ّ
أفيقوا؛ الليلة حتى الثمالة.
مساء  26تموز

ـ7ـ

ّ
َ
الكؤوس...
أعدت
َ
الرؤوس...
أرى فأسًا فارغًا
ورأسًا فارغًا...
...
ُ
الكأس الفارغ...
مرحبًا! ُّأيها
وإلى متى...
أنتم متواجدون...؟!

ُ
الرؤوس الفارغة...
َّأيتها
* 1987 /7 /26

ـ9ـ
ُ
ها هو حائط املبكى...
ُ
الجنازات الشاعرية!
ها هي
وها هي ...أوراقي...
ْ
أينعت في َي ِد الدالل
ّ
الفرص املواتية...
وتجار
ِ
...
ُ
اصعدوا نحو نبتون،
ُ
فالعيد هنا...

يمأل الجوانح ..أس ...
* صيف 1987

ـ  10ـ
الحكايا...
ّفي َ
امللك...
ابنة
أن
َ
ْ
نامت مئة سنة،
ْ
ّ
أفاقت!...؟
ثم...
َّ
حينما قبلها األمير...
ٌ َ ْ
أنامتها،
شوكة
ٌ َْ
وقبلة أفاقتها،
وهكذا ...الزمن؟!
مفقود؟! في الحكايا.

ـ  11ـ

ّ
إنهم ال يكبرون...
في الحكايا...
ال يشيخون...
ّ
يتجحدون؟!
وال
وللحكايا ...مزايا ...كثيرة؛
إنها أيضًا ...ال تشيخ؛
* صيف 1987

ـ 12ـ
أشعلت السيجارة...
ِ
شربت العصير...
ِ
جلست ...بانتظار األمير ..
ّ ِ
ْ
َ
األمير لم
لكن...
يحضر!...؟
ُ
األمير ...يا أميرة؟
أين
...
لقد اختفى ...مع القمر،
في أواخر الشهر،

ـ  13ـ
انتظري ...وانتظري...
أنت ...كتلة انتظار،
ِ
...
ً
احزني ...قليال أو...
كثيرًا!!...
ّ
لكن األمير لن يأتي...
ُ
َ
لقد ابتلعه الحوت
والبحر َّ
ُ
غي َب ُه
* صيف 1987

ـ  14ـ

الحداد النفسي ُامل َ
سبق...
ُ
املوت ّ
سيد الكون...
َ
وأنت! ماذا تفعل؟
ْ
قل!
شيئًا في هذه السويعات...
في هذه الليلةِ البائسة،
ّ
ٌ
ّ
نفسي قادم...
إعصار
ثمة
يمأل جوانحي...
ُ
البحار الهائجة،
هذه

ـ  15ـ

ُ
املحيطات العميقة...
هذه
ُ
املسافات واألفق،
هذه
ُ
ُ
واألشجار تنام،
القمر يتمايل،

...
ُ
الريح املفقودة!...؟
هذه
...
استريحي...
َّأيتها األعاصير...
*  27تموز 1987

ـ  16ـ
يا للبراءة!
َ
وأنت ترحل!...؟
ً
َ
حامال ِمعول الحزن...
...
َ
تستقبلك...
ها هي النجوم
الطائر ّ
ُ
البر ّي...
ُّأيها
ّ
ُّأيها املتألق...
ُّأيها الشاعر...
هل...

ُ
يتراكض في الطرقات...
َ
ّ
والحر...
األشواك،
يأكل
َ
ُ
جذع الشجرة!
تحت
وينام
ِ
...
ال شـ ــيء أه ـ ــدأ م ــن ح ـي ــاة الـقـنـفــذ
ّ
البريَ .
البريّ،
ألطف من حياة القنفذ ّ
وال
* صيف 1987

ـ  24ـ
ما هذه املسافات...
والفراغات...
وأنا وحدي ...أركض بال...
 ...نهاية...
ال شـ ـ ــيء سـ ـ ــوى الـ ـ ــذهـ ـ ــول ،والـ ــا
معقول،
ال شيء ُّ
يحد من هذه املسافات،
ال ٌ
يد صديقة..
ٌ
ّ
ال يد محبة..

 17ـ

ّ
تستطيع أن تتوقف..
وتضع قناعًا...
ّ
ثم تعود؟
* مساء 1987/7/27

ـ  18ـ

ََ
ُّأيها امللل ،مرحبًا!
هل تستطيع أن ترحل؟
أم أرحل ...أنا!؟
ً
مساء...
صباحًا...
ً
ليال؟!...
ََ
إلى متى ...تتواجد ُّأيها امللل؟
َ
كبرت أيضًا...
ولقد...
َ
أصبحت كونًا...
وموقوتًا...

ـ  19ـ

ُ ِّ ً
تمهال...
تأتي م
واثقًا من النتائج...
ْ
أال ،فارحل...
وإال...
فرحيلي ...قريب؟!

صيف 1987

ـ  20ـ

ّ
ُ
اشربوا ...حتى الثمالة...
ّ
ثم ارحلوا ...نحو ...النجوم...
ّ
ّ
ُّأيها ...الرحالة الدائمون؟
* صيف 1987

ـ  21ـ

ـ  22ـ

ـ  23ـ

ُ
القنفذ ّ
البري...
هذا

* صيف 1987

نزيه أبو عفش *
ُ
امــرأة ال تشبه إال نفسها ،تنفرد ،بني جميع َم ْن
ُ
عرفت من شعراء ،بكتابة بريئة من آثار بصمات
ّ
اآلخرين ،وأشعار ُح ّرة باسلة ،تتفتح باستقاللية
مطلقة على بياض الورقة ،كتويجة ممهورة بالدم،
أو ش ـفــرة نـصــل ج ــارح ــة ،تـخـتــرق جـ ــدار القلب
بـمـهــارة ،تليق بـمــاك ،أو كنحلة طــائـشــة ،تنزلج
في الـفــراغ الكوني غير عابئة بالرحيق املسموم
ّ
ّ
تتجرعه فــي محطاتها الــورديــة التي غالبًا
الــذي
ّ
ما يتربص بني وريقاتها «البريئة» لغم مخادع،
ّ
ّ
أو مخلب مـتـحــفــز ،أو ق ــرن اسـتـشـعــار جهنمي
ّ
ّ
لحشرة ،تتلذذ باإلجهاز على آخر نبضة متبقية
ّ
يغني .هي الشاعرة دعد ّ
حداد.
في قلب شاعر
ً
ّ
لو أمكن أن تطرح عليها سؤاال ما ،يتصل باملشهد
اليومي لحياتنا العابثة ،التي ّ
يتم تخريبها يومًا
ْ
فـيــومــا عـلــى سـطــح كــوكـبـنــا ال ـخــرافــي ،ألجــابــتـ َـك
بكل بساطة« :أنــا يائسة من مصير هذا العالم»،
ُ
وألم ـك ـنـ َـك ،بـكــل بـســاطــة أي ـضــا ،أن ت ــدرك املـغــزى
ّ
املتبرمة االعتباطية ،القاطعة،
الحقيقي إلجابتها
التي تعني غالبًا« :أنــا امــرأة بال مصير» .وهكذا
تستقيم الصيغة أكثر َمل ْن يعرف دعد ّ
حداد؛ ألنها
ّ
حقًا امرأة ،ال مصير لها.
* شاعر سوري

ـ  26ـ

ّ
حتى السياجات...
واألشواك...
ْ
اختفت!
وانطفأت األنوار!ْ
أهي صحراء...
وبال ...رمال...؟!
أهي أحالم...
وسنستيقظ..؟!
ٌ
َ
طفلة ُ
شرائط ُم ّ
لونة...
ذات
وأنا

ـ  27ـ

ُ
أحيك ثوبي...
ُ
وأصنع دميتي...
ْ
ولكن؛
َّ
َ ْ
ملن أهدي كل هذا الجمال؟
ّ
ٌ
ٌ
مقفر ..ومتسع..
والعالم
وأنا...
أركض ...بال نهاية...
 1آب 1987

28

ُ
الحكايا...
تموت
ُ
حني يأتي الفراش حول...
كأسي...
ُ
وتناجيني العصافير...
ّ
ُمهللةّ ...
للمرة األولى...
واألخيرة...
مرحبًا ،مرحبًا ،مرحبًا،
ّ
األمسية...؟!
هذه

تأتي أيضًا...
ووداعًا ...أيضًا!؟

ـ  25ـ

َ
ال توقف
ّ
آهَّ ...أيتها الحياة املتسعة
جدرانك..؟!
أين
ِ
ّ
اباتك؟!
وبو
ِ
ّ
ُ
أين ح ّراس األرض الطيبون؟!
ّ
املتبسمون؟!
أين املالئكة
وأنا أنمو تارة ،وأصغر..
 ...تارة ...

امرأة ال ُتشبه
إال نفسها

ُ
وجه الجالد؟
ُهذا
سيفك...
خذي
ِ
واغمد ْيهِ  ...في القلب...
ّ ِ
ٌ
تتفتح زهرة حمراء...
أهديها لحبيبي...
مرحبًا ...بالبداية...
صيف 1987

29

ُ ُ
املوسيقا ترفرف في القلب،
ّ
ْ
تتوزع في ّ
ات الدم...
ذر ِ
ّ
َّ
ال ...تتوقفي ،أيتها املوسيقى ..
ارحلي إليه ...قولي له أن يأتي...
 ...ما هذه االبتسامات األليفة...
واأليدي الحانية؟!
َ
أتيت ،إذًا!..؟
هل
ّ
ً
محموال على بساط القش!

تكتب
فوق غيمة
سوزان علي *
صديقتي دعــد ،تحملني معك املــرآة أينما ذهبت،
تقولني للجبل انظر هذا حزنك ،كي يموت عصفور
بني األسطر األخيرة ،على سطح املدينة تجلسني
وتتساءلني :أين تعيش الحرية؟ ثم تكتبني قصيدة
عن الحب.
أتـخـيــل غــرفـتــك وعينيك متسمرتني فــي شقوق
ال ـب ــاب ،صــوتــك يـشـتــم ال ـعــالــم ويـتـسـلــق شـجــرة،
الظهيرة وذباب املوت ،يأخذك الشعر معه ،الخارج
اآلخـ ــر الـ ــذي تـحـلـمــن ب ــه ،تـضـحـكــن ب ــن األزق ــة
وتـســألــن امل ــارة عــن دمـشــق ،لــو كـنـ ِـت معنا اآلن،
دعد ،أخبريني هل من شيء آخر ستضيفينه إلى
قصائدك؟ لقد كتبت كل شيء ،من يقرأ قصيدة
لــك الـيــوم ،سيسأل عــن عنوانك كــي ي ــزورك وفي
يديه باقة مــن شقائق النعمان ،إنــك تسمعينني
اآلن ....هذه حقيقة ،كما قصائدك اآلن تحوم في
بيتي.
تـعــرفــن أكـثــر مــن الــوقــت عــن ال ـ ــدوران ،أكـثــر من
الحجر ،عن السقوط ،أكثر من الحب عن الحضن،
أكثر من املحطة عن الوداع ،لكن ملاذا رحلت هكذا
مبكرًا؟

* شاعرة سورية
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نقطـ ـ ــة التفتيـ ـ ــش

صفحات اإلبداع من تنسيق:
أحالم الطاهر

هدى لطفي
The City Goes
( Popتصوير

فوتوغرافي
وأكريليك ورسم
باأللوان الزيتية
على خشب ـــ
5 × 201 × 105
سنتم ـــ تفصيل
ـــ )2015

أحمد عبد المنعم رمضان *
اليوم هو الثالثاء األول بعد إتمامي عامي
الـثــاثــن .ب ــدأت يــومــي بــالــذهــاب لتجديد
اشـ ـ ـت ـ ــراك الـ ـت ــأم ــن الـ ـصـ ـح ــي .وقـ ـف ــت فــي
طابور طويل وبالقرب مني رجل عجوز،
ّ
سبعيني رب ـمــا ،ك ــان واق ـفــا خـلــف طــابــور
النساء حتى نبهه الضابط املسؤول عن
تنظيم الصفوف بإشارة من يده ،فقال له
العجوز متمتمًا دون أن يسمعه الضابط
«يا أخي ما تسبني ،أنا مبسوط هنا بني
الستات» .نظر لي وتبادلنا االبتسامات،
ث ــم ان ـضــم إل ــى ط ــاب ــورن ــا وقـ ــال ل ــي «مــش
كتير  400جنيه فى املشروع ده؟» .أجبت
ب ـت ـل ـقــائ ـيــة أنـ ــه ق ــد ي ـن ـفــق أض ـع ــاف ـه ــم فــي
ال ـف ـحــوص س ـنــويــا .أدرك ـ ــت ث ـقــل جملتي
ع ـلــى ع ـج ــوز ف ــي م ـثــل س ـن ــه ،ف ـص ـمـ ُـت إال
أنــه هز رأســه موافقًا .نــودي على اسمينا
ودفــع كل منا نصيبه .ذهبت بعدها إلى
مستشفى األطفال حيث أعمل منذ مطلع
ال ـع ــام ،م ــررت بــن األط ـف ــال وذوي ـه ــم دون
أن أنـظــر إلــى وجــوهـهــم ،تلك هــي عــادتــي.
أنظر إلى وجوه املارة في الشوارع ،راكبي
املترو وامليكروباص ،وإلى املنتظرين أمام
أب ــواب السينما والجالسني فــى املقاهي،
ً
أتفحص وجوههم متأمال حتى يظنوني
ً
شرطيًا أو متطفال ،إال أنني عند دخولي
إلــى املستشفى ال أنظر إلــى الــوجــوه قط،
ال وج ــوه املــرضــى وال مــرافـقـيـهــم ،أتــوجــه
إل ــى غــرفــة األط ـب ــاء م ـبــاشــرة ف ــي خـطــوط
ه ـنــدس ـيــة س ــريـ ـع ــة ...م ــر ال ــوق ــت بـطـيـئــا،
مللت ،تركت حجرتي ورحلت .في ساحة
املـسـتـشـفــى ،يـقــف أراج ـ ــوز مـقــدمــا عــرضــا
لــأطـفــال الــذيــن يلتفون حــولــه فــي دوائــر
مـ ـت ــداخـ ـل ــة ،وم ـ ــن خ ـل ـف ـهــم دوائـ ـ ـ ــر أخـ ــرى
ي ـت ـج ـمــع ف ـي ـهــا أه ــال ـي ـه ــم وقـ ــوفـ ــا ،وع ـلــى
األط ـ ـ ـ ــراف ب ـع ــض الـ ـضـ ـب ــاط امل ـت ـن ــاث ــري ــن.
أبطأت في خطاي ألسترق السمع لبعض
مما يرويه األراجــوز ،ولكنني لم أضحك،
ن ـكــاتــه غ ـيــر ق ـ ــادرة ع ـلــى ب ـســط ابـتـســامــة
عـلــى وج ـهــي الـثــاثـيـنــي ال ـعــابــس ،إال أن
األطـ ـف ــال ي ـب ـت ـس ـمــون ،بـعـضـهــم يـضـحــك،
وأغـ ـلـ ـبـ ـه ــم ي ـح ـم ــل تـ ـلـ ـف ــون ــات م ـح ـمــولــة
م ـصــوبــن كــام ـيــرات ـهــا بــات ـجــاهــه ..خ ــارج
ب ــاب املـسـتـشـفــى ،ك ــدت أص ـط ــدم بـمــراهــق
بــدأ شــاربــه فــي خــط وجـهــه ،يقف ممسكًا
بأعمدة السور الشبيه بقضبان السجون

مـتــابـعــا ال ـعــرض ب ـس ـعــادة ت ـفــوق سـعــادة
أولئك األطفال.
م ـش ـيــت ح ـت ــى م ـح ـطــة املـ ـت ــرو امل ـت ـكــدســة
باملواطنني والباعة الجائلني والشحاذين
والـضـبــاط .كــان صــوت املــذيـعــة الداخلية
يـصــدح عبر السماعات املنتشرة فــي كل
م ـكــان ،ب ــدأ عـمــل تـلــك اإلذاعـ ــة مـنــذ بضعة
أشهر عندما شرعت إدارة املترو في بث
األغــانــي الوطنية عبر سماعاتها بشكل
ب ــدا مـفــاجـئــا ،حـتــى س ــرت روح حماسية
بــن املــواط ـنــن دون ه ــدف واض ــح معني.
فكان ال بــد للمسؤولني مــن اخـتــاق عدو
يـ ـف ــرغ ف ـي ــه املـ ــواط ـ ـنـ ــون ش ـح ـن ـت ـهــم ت ـلــك،
مــورطــن إيــاهــم فــي مـعــارك وهمية ،األمــر
أش ـب ــه ب ـم ـمــارســة الـ ـع ــادة ال ـس ــري ــة أث ـنــاء
م ـشــاهــدة أفـ ــام ال ـب ــورن ــو ،أو رب ـمــا حتى
دون م ـش ــاه ــدة ،ب ـم ـجــرد ال ـت ـخ ـي ــل ...لـكــن،
منذ بــدايــة الـعــام الحالي ،صــارت اإلذاعــة
ت ـبــث عـ ــددًا م ــن الـتـعـلـيـمــات واإلرش ـ ــادات
ً
بـ ــدال م ــن األغ ــان ــي .ف ــي أول األم ـ ــر ،كــانــت
أشبه بالتعليمات املكتوبة على الغالف
الخلفي للكتب املــدرسـيــة ،إال أنـهــا باتت
ت ـ ــزداد وت ـت ـكــاثــر ي ــوم ــا ت ـلــو اآلخ ـ ــر ،حتى
ب ــت أش ـغ ــل ن ـف ـســي ف ــي ال ـط ــري ــق ال ـطــويــل
للمترو بــالـتـقــاط اإلرش ـ ــادات املستحدثة
فـ ــي كـ ــل ي ـ ــوم جـ ــديـ ــد ،احـ ـ ـ ـ ــذروا أص ـح ــاب
ال ـش ــوارب الـكـثــة .احـ ــذروا مـمــن يصبغون
ش ـع ــوره ــم ب ـل ــون غ ـيــر األس ـ ــود .اب ـت ـعــدوا
عن الباعة الجائلني .اضربوا الشحاذين
على ظهورهم واطردوهم من العربات .ال
تسهروا بعد الساعة العاشرة .ال تعاشروا
زوجاتكم إال في ليالي الخميس .ال تأكلوا
اللحوم واألس ـمــاك .ال تتابعوا الــدوريــات
األوروب ـيــة .ال تـقــرأوا الشعر .ال تشجعوا
ال ـ ـفـ ــرق األجـ ـنـ ـبـ ـي ــة .ال تـ ـش ــرب ــوا ال ـخ ـم ــور
املستوردة .شجعوا البيرة املحلية.
كـ ــان امل ـ ـ ــرور م ــن م ـح ـطــة املـ ـت ــرو م ـغــامــرة
حقيقية ،مخاطرة متكررة يوميًا ،فأمام
ك ــل مــاكـيـنــة ت ــذاك ــر ي ـقــف ضــابــط شــرطــة،
جميعهم عـلــى الـهـيـئــة نـفـسـهــا ،يــرتــدون
نـظــارات شمسية رغــم أننا تحت األرض،
ي ــوقـ ـف ــون كـ ــل املـ ـ ـ ـ ــارة ،ي ـ ـ ـمـ ـ ـ ّـررون أي ــدي ـه ــم
بخشونة وصفاقة على جـســدك ،صــدرك،
ب ـط ـن ــك ،ق ــدمـ ـي ــك ،فـ ـخ ــذي ــك ،ب ــاح ـث ــن عــن
أي ش ــيء قــد يثير ريـبـتـهــم ،ثــم يختمون
التفتيش بـحــركــة ســريـعــة مـعـتــادة بــدس
أي ــدي ـه ــم ف ــي ش ــق م ــؤخ ــرت ــك ،ل ـي ـتــأكــد من

خ ـل ــوه ــا م ــن أي م ـم ـن ــوع ــات .األمـ ـ ــر ذات ــه
يحدث مع النساء ،إال أنهم أيضًا يقومون
بـحــركــة مـمــاثـلــة ف ــوق فــروج ـهــن ،وتـفــاديــا
ألي ل ـغ ــط دي ـ ـنـ ــي ،أص ـ ــدر األزهـ ـ ـ ــر ف ـتــوى
بـجــواز هــذا الـنــوع مــن التفتيش واعتبار
الضباط في مقام املحارم .قبل أن يصرفك
الـضــابــط ،يرمقك بنظرة فاحصة ،يتأكد
مــن أن ــك حليق الـلـحـيــة ،مـسـتــور الجسد،
نظيف امللبس ،ينظر أيضًا إلى األحذية،
يتأكد مــن ملعتها ،وقــد يقترب منك أكثر
ليتأكد أن رائحتك غير منفرة .إذا تراءت
لـلـضــابــط أي مـخــالـفــة لـلـنـظــام ال ـع ــام ،أي
شيء قد يثير اشمئزاز أو نفور أحد املارة،
فإنه يودعك في حجرة الحجز املجاورة،
يـتــركــك ه ـنــاك حـتــى نـهــايــة ال ـي ــوم ،وعـنــد
انتهاء دوامه يطلق سراح املخالفني ليحل
ُ
آخرون محلهم .لقد احتجزت ذات مرة في
ً
تلك الحجرة حيث لم يكن قميصي مدخال
ف ــي ال ـب ـن ـط ـلــون ك ـمــا ت ــأم ــرن ــا اإلرش ـ ـ ــادات
املتبعة .في أغلب األحوال ،ال يخرج جميع
املحتجزين إلى بيوتهم ،فالضابط عادة
مــا يستبقى اثـنــن أو ثــاثــة مــن حصيلة
ورديته باعثًا إياهم إلى القسم إذا تشكك
في غضبهم من اإلجــراءات ،ولذلك فعليك
أن تكون حذرًا ،تجلس اليوم بأكمله دون
أن تبدي أي عالمة تذمر أو تأفف وأنت في
حجرة الحجز الضيقة زجاجية الحوائط.
يجب عليك أن تتسمر دون أن تتحدث أو
تـشـيــر ألي مــن املـ ــارة الــذيــن يتسنى لهم
رؤيتك أثناء مسيرهم.
مـ ــررت م ــن ال ـب ــواب ــة ب ـعــدمــا ق ــام الـضــابــط
بــال ـت ـف ـت ـيــش املـ ـعـ ـت ــاد ،وأف ــزعـ ـن ــي – رغ ــم
توقعي – بحركة يده إلى دبري .نظر إلى
ذقني ،شعري ،مالبسي وهندامي ثم أشار
لي بالعبور.
أثـ ـن ــاء رك ــوب ــي ع ــرب ــة امل ـ ـتـ ــرو ،فـ ـك ــرت فــى
االت ـص ــال بصديقتي مــي لـتــدبــر لــي لقاء
مــع الـفـتــاة الـتــي حدثتني عنها مــن قبل.
كنت قــد رفضت فكرة مقابلتها فــي املــرة
األولى ،فأنا ال أفضل املحجبات ،كما أني
ال أفضل الطبيبات ،ربما أريــد أن تدخل
حياتي نسائم مختلفة عن املعتاد .ولكني
مــا لبثت أن تعديت عــامــي الـثــاثــن ،كما
اكتشفت صباح اليوم أن الشعر األبيض
الــذي اعتاد االنتشار على جانبي رأسي
ّ
فعلي
قد توغل إلــى ناصية وجهي ،ولــذا
أن أقــدم بعضًا من التنازالت .ال بــأس من

مقابلة تلك الطبيبة املحجبة .انتبهت مرة
أخرى لصوت املذيعة ،ال تسرفوا ببذخ .ال
تشاهدوا البرامج الساخرة .ال تسبوا وال
تشتموا .ال تقرأوا الــروايــات .ال تغضبوا.
ال تتابعوا األخبار إال عبرنا .ال تشتهوا
إال أزواج ـك ــم .ال تـمــارســوا الـجـنــس ألكثر
من عشر دقائق .ال تناموا إال على جنبكم
األيمن .ال تأكلوا الحواشس والشاورما.
ال تـشــربــوا البيبسي وامل ـيــاه املـعــدنـيــة .ال
ت ـش ــاه ــدوا األف ـ ــام األج ـن ـب ـيــة .ال تـطـيـلــوا
النظر إلى القمر.
انـ ــدفـ ــع ع ـ ـشـ ــرات الـ ــركـ ــاب فـ ــي ع ـشــوائ ـيــة
وارت ـب ــاك ،الـكــل يبحث لــه عــن مـكــان حتى
امتألت عربة املترو عن آخرها ،وتكدست
مجموعة مــن النساء فــي تالحم وتداخل
م ـم ـيــت ع ـلــى طــرف ـهــا ال ـخ ـل ـفــي .اشـتـبـكــت
إح ــداه ــن م ــع ال ـب ــاق ـي ــات ،ال ـك ــل مـحـجـبــات
أو مـنـقـبــات ،ع ــدا تـلــك املـ ــرأة األربـعـيـنـيــة،
هي الوحيدة التي ترتدي مالبس ملونة
وســط مجموعة مــن املتشحات بالسواد
فــي رم ــز يليق بفيلم لـصــاح أب ــو سيف.
ظلت املــرأة تدفعهن وتنهرهن في غضب
داعية إياهن إلى التقدم في طرقة العربة،
إال أنـ ـه ــن رفـ ـض ــن االح ـ ـت ـ ـكـ ــاك ب ــال ــرج ــال
الواقفني في املقدمة ،فقالت لهن في مشهد
يليق بفيلم لوحيد حامد هذه املرة« ،طول
ما أنتم كده ،هنفضل عالم تالت» .يبحث
ـان عميقة ملشاكلهم
العامة دائـمــا عــن مـعـ ٍ
اليومية البسيطة .سائقو التاكسي دائمًا
ما يستخدمون مثل تلك العبارات الرنانة،
يلتقطونها من الراديو في أغلب األحوال.
كــانــت م ــي ســري ـعــة اإلقـ ـن ــاع واسـتـطــاعــت
أن تــدبــر لــي مـيـعــادًا مــع الـفـتــاة إيــاهــا في
الليلة ذاتها ،كان اسمها سارة أو يارا ،ال
أذكــر تحديدًا ،جلسنا وجهًا لوجه ،تبدو
خـجــولــة وطـيـبــة ،وكـمــا تــوقـعــت لـحــوارنــا
ف ـقــد ت ـحــدث ـنــا ع ــن الـ ـط ــب ،املـسـتـشـفـيــات،
املاجستير ،املــرضــى ،وهــو ح ــوار ال أريــد
املـ ــزيـ ــد م ـن ــه فـ ــي حـ ـي ــات ــي ،ك ـن ــت أخ ـطــف
النظرات إلــى املـبــاراة الــدائــرة على شاشة
التلفزيون خلفها .لم تكن جذابة أو الفتة،
فكرت أنها لذلك تجلس معي اآلن.
كالعادة ،مر بجوارنا الضابط املخصص
للكافيه عدة مرات ،تأكد أننا ال نتالمس،
ال ن ـت ـفــوه ب ــأل ـف ــاظ خ ــارج ــة ،وال ن ـت ـبــادل
نـ ـظ ــرات شـبـقـيــة س ــاخ ـن ــة ،وبــال ـتــأك ـيــد ال
ن ـت ـحــدث بــال ـس ـيــاســة ،ك ـمــا أنـ ــه ن ـظــر إلــى

بنطالي ليتأكد أن عضوي ليس مستثارًا.
لقد سبق أن شاهدت أحــد الضباط وهو
يقبض بيده على عضو واحد من الزبائن
ج ــارًا إي ــاه بــن ط ــاوالت الـكــافـيــه حــن ملح
أثناء مــروره ذلك النتوء في حجر بنطال
الـ ــزبـ ــون ،وذل ـ ــك رغـ ــم م ــا ي ـض ـي ـفــونــه لكل
أطـعـمـتـنــا امل ـع ـب ــأة وامل ـط ـب ــوخ ــة م ــن زيــت
الكافور وشتى أنــواع املهدئات ،وبسبب
ت ـلــك امل ـه ــدئ ــات ت ـجــد مـشـجـعــي الـفــريـقــن
يجلسون أمــام التلفزيون متجاورين في
سالم وهــدوء ،دون أن ينفعل أي منهم أو
يسب الالعبني أو الحكم متجنبني بذلك
الوقوع تحت طائلة قانون األخــاق الذي
يعاقب بالغرامة لسب الالعبني وبالحبس
املشدد في حالة سب الحكم.
ك ــان ــت املـ ـب ــارة ال ــدائ ــرة ف ــي ن ـهــائــي كــأس
الــزعـيــم ال ــذي جلس فــي مقدمة الحضور
لـ ـت ــوزي ــع الـ ـج ــوائ ــز واملـ ـي ــدالـ ـي ــات ،إال أن
الــزع ـيــم ،قبيل انـتـصــاف ال ـشــوط الـثــانــي،
ح ــرك س ـبــاب ـتــه ،ف ـت ـحــرك ب ـعــض الـضـبــاط
للقبض على الحكم ،اتهمه الزعيم بعدم
الحيادية ،ثم أمر بإنهاء املباراة عند هذا
الحد ،فأشار الحكم الرابع الذي حل محل
األول إلى الالعبني باالتجاه إلى ضربات
الترجيح مباشرة.
اصـطـحـبــت س ــارة أو ن ـهــى ،أي ــا ك ــان ،إلــى
محطة املـتــرو .قبيل التقدم نحو املاكينة
الحـ ـظ ــت اتـ ـس ــاخ حـ ــذائـ ــي ،فـ ـم ــددت ي ــدي
ومـسـحــت األت ــرب ــة مــن ف ــوق سـطـحــه على
بعد خـطــوات مـ ُـن نقطة التفتيش .مررنا
م ــن ال ـب ــواب ــات ،فـت ـش ـنــا ،أش ـحــت بــوجـهــي
بـعـيـدًا متجنبًا الـنـظــر إلـيـهــا بينما يمد
الضابط يــده إلــى نهديها وبــن فخذيها
وفــي مــؤخــرتـهــا ،ثــم ودعـتـهــا بعني زائغة
وافترقنا على وعد بلقاء آخر.
بعدما مــررت مــن بــوابــة التفتيش ،عــاود
ص ــوت املــذيـعــة الــداخـلـيــة فــي الـتــدفــق من
جديد ،ال تحبوا وال تكرهوا .ال تغاروا وال
تغضبوا .اغسلوا أيديكم قبل األكل وبعده.
ال تـمــارســوا ال ـعــادة الـســريــة .ال تبخسوا
ال ـعــاهــرات حـقــوقـهــن .ال ت ـقــرأوا القصص
ال ـق ـص ـي ــرة .ال ت ـك ــذب ــوا ع ـلــى ال ـض ـب ــاط .ال
ت ـس ـهــروا .ال تـمـشــوا ب ـتــؤدة وال تـســرعــوا
ال ـخ ـطــى .ال ت ـشــربــوا عـصـيــر املــان ـجــو أو
التفاح .ال تأكلوا البيتزا والهامبرجر .ال
تسألوا .ال تغضبوا .ال تحبوا .ال تكرهوا.
* قاص وروائي مصري
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شذرات

السعيـ ــد
الببغ ـ ـ ــاء ّ
ّ
عبد الفتاح بن حمودة *
شاعر قروي

س ـي ــدخ ــل ال ـ ّـصـ ـي ــف ب ـع ــد يـ ــومـ ــن ،وأنـ ــت
ّ
تفكر ّ
بقبعة للخريف مثل الذين حملوا
ّ
ّ
قبعات من ريح .سيدخل ّ
الصيف ممزقًا
ّ
َ
ّ
قلوب عــذارى نهد في صدورهن إجاص
ُ
ّ
ـوت.
وس ـف ـّـرج ــل ون ـب ـتــت ل ـ ّه ــن ح ـل ـمــات ت ـ ـ ٍ
ّ
حتى تتلبد
ستظل تبكي تحت الشمس
َّ
الـ ّـس ـمــاء بــالـغـيــوم امل ـط ـيــرة ويـ ــدق ًالـ ّـرعــد
عـ ـظ ــام األشـ ـ ـج ـ ــار وت ـن ـه ـم ـ َـر ب ـغ ـت ــة ف ــوق
ّ
السطوح .ستكون في حاجة إلى محراث
وحقل وحصان وصيعان من القمح كي
ت ـبــذر دم ــا ف ــي ال ـح ـقــول وتـنـتـظـ َـر قـ ّـبــرات
الحصاد.
ّ
س ـت ـظــل تـ ــذرف ال ـ ّـدم
ـت،
ـ
ل
ـ
ف
ـ
س
اإل
ف ـ ّـي م ــدن
ً
ّ ً
ْ
قبرة ،وها أنت
تصطد حمامة أو
ألنك لم
تعدو اآلن وراء كلب ّ
الصيد الــذي يعدو
وراء أرنــب ب ـ ّـر ّي وســط ّ
السنابل .هــا أنت
ً
تخرج ليال وراء كلب يأتي بالقنفذ من
قـلــب عــاص ـفــةٍ  ،الـقـنـفــذ ال ــذي طــاملــا أدمــت
ّ
ْ
أش ــواك ــه يــديــك الــل ـتــن أدمــت ـه ـمــا كـلـمــات
ضاعت أصيافًا في الحقول.
َ
صدرك ْ
ستموت يومًا يا ّ
بيدر
بني وفوق
ّ
من القمح وبضع حمامات وقبرات تمأل
َ
ُ َ ْ
ضوء.
صال ِت َها بقطرات
ٍ
حوي ِ

ّ
ْ
النهر ْ
صرعى
وأعداء يسقطون في ُحلكة
وبعد أربـعــن عامًا
إلــى مثواهم األخـيــرْ ُ .
م ــن ت ــاري ــخ ّأول ح ــرب خــضـ ِـت ـهــا ألجـلــي،
ّ
أرفـ ـ ُـع لــك الـقـ ّـبـعــة فــالــلـهــب ال ــذي وضعته
ّ
في قلبي أربعني عامًا صار لهبًا مقدسًا،
ّ
لذلك سأحترق من أجلك كل فجر.

الببغاء بعد نومهم بقليل
ما يقوله ّ
فوهة العالم ُ
جالسًا فــوق ّ
كنت أضحك:

السعيد الــذي يـ ّ
ليكن ّأنني ّ
الببغاء ّ
ـردد
ّ
كلمات اآلخــريــن فــي نومهم .فالسعادة
كـ ّـلـهــا ،هــي أن تـ ـ ّ
ـرد َد مــا لــم يـ ُـبـ ْـح بــه أحـ ٌـد
ُ
ُ
من قبل خشية ذيوعه قبل نومه بقليل،
ّ
حتى أن املسافة الـتــي تقطعها كــل يوم
م ــن املـ ـن ــزل إلـ ــى امل ـق ـهــى ل ـش ــرب ال ـق ـهــوة
األولـ ـ ــى م ــع ق ـص ـيــدة ب ـي ـض ـ َ
ـاء ف ــي عــالــم
َ
أسود ،أو مع قصص كتبها جنود ماتوا
لحبيباتهم
فــي ال ـحــرب ،بعد توديعهم
ً
َ
توابيت هياكل عظمية لها
وع ــادوا في

ّ
ّ
ّ
ُجرأة التغزل وتقبيل الشفاه .فمن النادر
ّ
أن يعود جندي ساملًا إذا نطق «وداعــا»
ق ـب ــل ذهـ ــابـ ــه إل ـ ــى ال ـ ـحـ ــرب ،ف ـ ــأن تــذهــب
ّ
إلــى الـحــرب بعد تلك الـ ـ «وداع ــا ،هــو أل
ّ
إال من خالل ّ
فوهة
تستطيع الكالم أبـدًا
ُّ
ّ
التنهد.
بندقية ال تعرف
ّ
ولـتـكــون بــبـغــاء سعيدًا بكلماته املرحة
ُ
ع ـل ـيــك ّأل ت ـ ـ ـ ّ
ـردد أب ـ ـ ـدًا ك ـل ـم ــات ي ـقــول ـهــا
لـ ــك آخ ـ ـ ـ ــرون لـ ــم يـ ـع ــرف ــوا الـ ـ ـح ـ ــرب ،ول ـ َـم
يـ ـق ــول ــوا «وداع ـ ـ ـ ـ ــا» ق ـب ــل دخ ــولـ ـه ــم ل ـغــة

الخراطيش.
ً
ال تـ ـ ـ ـ ّ
ـردد م ـس ـت ـق ـب ــا كـ ـلـ ـم ــات :ال ـ ـحـ ــرب..
ّ
ال ـ ـحـ ــرب ..الـ ـح ــرب ،أيـ ـه ــا ال ـج ـب ــان ،فــأنــا
الببغاء الوحيد الذي يـ ّ
ّ
كلمات
ـردد عنك
ْ ّ
َ ّ ًٍ
فــي نــومــك .فاحمل عني هــذا ال ــوزر مــرة
ً
ـدة ّأي ـه ــا ال ـج ـبــان :أن ت ـكــون بـ ّـبـغـ ً
ـاء
واح ـ ـ
ّ
سـعـيـدًا بـكــل ه ــذه الـكـلـمــات بـعــد نومهم
بقليل.
* شاعر تونسي

نضال
شامخ
«ذاكرة
موعودة»
(حبر
وغرافيت
على ورق
ــ )2013

المقدس
ّاللهب
ّ
ـت ،تقتفني أث ــري منذ أربعني
ملعونة أن ـ
ّ ًِ ّ
ّ
عامًا ،مبذرة كل إرثك من أجلي ومحطمة
ْ
جميل .قاتلت ألجلي
مجدك من أجل ناكر
ٍ
ّ
آالف الجيوش بقلبك /الصنوبرة التي
ُ
كـنــت أص ـعــد إلـيـهــا ألض ــع لـ ّـبــان ـهــا األول
ّّ
ُم ـ ّـرًا فــي فمي وأحـمــل باقي الــلــبــانــات في
جيبي ّ
للصبايا املغروسات في صدري
رمح.
مثل ٍ
ألصابع
الحياة
وهبت
من
يا
أنت
ملعونة
ُ
َ
أط ـفــال ح ـفــا ٍة ُعـ ــرا ٍة حـتــى ي ـق ـ َـرؤوا تــاريــخ
القبائل.
ّ
ّ
ّ
سأحدثك الليلة ،عن إحدى حكايات النهر
ً
الــذي كــان غــوال طويل العنق مثل عنقك،
وك ــان لــه ق ــوام مـثــل قــوامــك تـحــوم حوله
ّ
تتقدم
الجيوش ،وكلما كانت الجيوش
تدكُّ
كانت ممالك كثيرة تسقط ،وحصون َ

شعر

قدر من الشغف
بأقل ِ

أمل إدريس هارون *

عشية ليلة امليالد
قطع الطريق السريع
ثعلب بري
وحيد،
ال أحد يعرف من أين جاء
وسط املدينة الصاخبة،
السيارات املسرعة
كانت تتسابق للعودة إلى البيت،
حيث الهدايا تنتظر
تحت أشجار امليالد.
تلك الليلة
لم تهطل ثلوج،
ولم يظهر نجم الراعي،
فقط خط طويل
طويل جدًا
من الدماء
التي تسيل
ً
نزوال حتى آخر الطريق،
ظل الثعلب وحيدًا
ولم يصل إلى أي أشجار قريبة
عشية ليلة امليالد.
¶¶¶
عندما ينضج الحزن
سيخبرنا كم كان مهمًا
كي نظل على قيد البشرية،
وأقدامنا ثابتة على األرض،
كيف أن الدموع والخواء
والخوف
أمور ضرورية

لشحذ الداخل،
وحمايته من التباطؤ
في االندفاع نحو الهاويات،
وأن السقوط في الظالم
دون الوصول للقاع
يجعلنا ال نرهب االختالء بالذات
أو الوقوف على حافة املوت
ً
حتى إنه عندما يتركنا الحزن قليال
وال يبقى سوى العظام الهشة
والروح املثقلة،
نعرف جيدًا معنى مقابلة آخرين
لم يعرفوا الحزن
فال يرونا،
ونتهشم تحت ثقلهم بال شفقة،
ً
عندها نتمنى لهم الحزن قليال
كي يعودوا
متخففني وأنقياء.
¶¶¶
عندما ينضج الحب
سيخبرنا أننا أسرفنا
في األمل،
وأن الحياة تمضي أفضل
قدر من الشغف،
بأقل ِ
سيخبرنا
سيخبرنا
أن النجوم واألشجار
تستحق التفافًا أكبر منا،
وأن الرياح
تتحدث بنبوءات
لم يعد هناك من ينصت لها،
وأن الجزر البعيدة محملة باألحالم،

وتنتظر في سأم
املغامر نحوها،
سيقول أننا أهدرنا األيام
طريق خطأ
في
ِ
ونحو مطلب منقوص،
وأننا لم نشعر أمام

الفراشات الصغيرة
باالمتنان الواجب،
وأننا نكره الحرية،
ونغلف ميلنا للعبودية
بتلك األشرطة
التي تحبسنا في نفس املكان

على الدوام،
وينتهي األمر بجرنا
في طريق العودة
حيث الغضب
باالنتظار.

* شاعرة مصرية

االبداعية في ملحق «كلمات»
المساهمات
ّ

حرة
يمكن إرسال المساهمات
ّ
اإلبداعية (من قصص وقصائد ونصوص ّ
فنية ورسوم) إلى ملحق «كلمات» في جريدة «األخبار» ،على
وترجمات وصور ّ
العنوان اإللكتروني اآلتي:

KALIMAT@al-akhbar.com

على أن يرفق كل ارسال باإلسم الكامل لصاحبه أو صاحبته ،وعنوان اإلقامة،
ورقم هاتفي ألي تواصل محتمل.
األولوية لنصوص خضعت التفاق مسبق
األدبية ،تعطى
ّ
بالنسبة إلى الترجمات ّ
األصلية التي كتب فيها
مع التحرير ،ويستحسن أن يكون التعريب عن اللغة
ّ
النص .مع تعريف واف بالكاتب (ة) والمترجم (ة).
تحتفظ إدارة التحرير لنفسها بقرار نشر المساهمات المقترحة أو عدمه ،من دون
أي شرح أر تبرير أو مراجعة.
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سياسة

هارلن أولمان ...حروب أميركا الفاشلة
محمد دلبح

يعتبر ّأن
دونالد
ترامب
أسوأ من
أسالفه

ك ـت ــاب ج ــدي ــد ف ــي ال ــوالي ــات املـتـحــدة
يقدم فيه مؤلفه الـجــواب عن السؤال
األك ـ ـثـ ــر إثـ ـ ـ ــارة ل ـل ـق ـلــق ال ـ ـ ــذي تـسـعــى
امل ــؤس ـس ــة األم ـي ــرك ـي ــة إلـ ــى تـغـيـيـبــه،
وهو :ملاذا لم تربح الواليات املتحدة
ال ـ ـ ـحـ ـ ــروب ال ـ ـتـ ــي ش ـن ـت ـه ــا وال ت ـ ــزال
خــارج حــدودهــا؟ فــي كتابه «تشريح
الفشل :ملــاذا تخسر أميركا كــل حرب
ت ـب ــدأه ــا» (،)Naval Institute Press
يؤكد االستراتيجي األميركي وكبير
ال ـب ــاح ـث ــن فـ ــي امل ـج ـل ــس األط ـل ـس ــي،
هارلن أوملان أن الحرب الوحيدة التي
ربحتها الواليات املتحدة هي الحرب
ال ـ ـبـ ــاردة ،فـيـمــا فـشـلــت ف ــي ك ـســب أي
حرب بدأتها .وهو يعتقد أن إجابته
تفتح سجل الفشل الــذي كــان مخفيًا
إلــى حــد كبير على مــرأى الجميع أو
يجري نسيانه مع مرور الوقت.
وي ـقــول أومل ــان إن معظم األمـيــركـيــن
ي ـع ـت ـقــدون أن جـيـشـهــم أرق ـ ــى جيش
فـ ــي ال ـ ـعـ ــالـ ــم ،ضـ ـم ــن اعـ ـتـ ـق ــاد راسـ ــخ
ألسباب عديدة .ولكن إذا كان الجيش
األميركي فريقًا رياضيًا ،استنادًا إلى
سجله في الحرب ،وعندما استدعي
منذ الـحــرب العاملية الثانية للدفاع
عــن األم ــة ،فسيتم تصنيفه فــي أدنــى
القائمة.
ول ـط ــرح ه ــذه ال ـق ـض ـيــة ،ل ـجــأ املــؤلــف
إلى تحليل معمق لسجالت الرؤساء
األمـ ـ ـي ـ ــركـ ـ ـي ـ ــن م ـ ـ ــن ج ـ ـ ـ ــون ك ـي ـن ـي ــدي
إل ــى ب ـ ــاراك أوب ــام ــا ودون ــال ــد تــرامــب
م ـ ـ ــرورًا بـ ـج ــورج ب ـ ــوش األب واالب ـ ــن
ف ــي اس ـت ـخ ــدام ال ـق ــوة أو ب ــدء ح ــروب
استراتيجية .والحلول التي يوصي
ب ـهــا ت ـب ــدأ ب ـن ـهــج ي ـس ـت ـخــدم ال ـع ـقــول
ل ـل ـت ـف ـك ـي ــر االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـج ــي ال ـس ـل ـيــم
مل ـعــال ـجــة أح ـ ــد األس ـ ـبـ ــاب الــرئ ـي ـس ـيــة
لـلـفـشــل ،أي ع ــدم خ ـبــرة كـثـيــريــن من
الــرؤســاء األميركيني الــذيــن يحتلون
منصب الـقــائــد ال ـعــام .وي ـعــزز أومل ــان
حـجـتــه م ــن خ ــال اس ـت ـخــدام الـسـيــرة
ال ــذاتـ ـي ــة ال ـت ــي ت ــوف ــر ق ـ ــدرة اإلن ـس ــان
والتبصر في أسباب الفشل.
يـ ـق ــول أومل ـ ـ ــا« :لـ ــو أم ـع ـن ــا ال ـن ـظ ــر فــي
الـتــاريــخ ،فــإن الـحــرب الــوحـيــدة التي
كسبتها الواليات املتحدة هي الحرب

الـ ـب ــاردة .ول ـكــن فــي كــل م ــرة تــم فيها
إرســال األميركيني إلى الحروب التي
شنتها الواليات املتحدة أو إلى قتال
ألسباب تفتقر إلى قضية عادلة ،فإن
الواليات املتحدة تخسرها أو تفشل
فيها .وكــانــت الـحــرب التي خاضتها
الــواليــات املـتـحــدة فــي شبه الجزيرة
ال ـكــوريــة انـتـهــت فــي أح ـســن األح ــوال
إلــى تـعــادل حيث انتهت بعقد هدنة
مؤقتة وليس معاهدة سالم.
أم ــا فــي سـجــل ال ـحــروب والـصــراعــات
الــاح ـقــة ،فـفــي كـثـيــر مــن األح ـي ــان لم
يكن أفـضــل ،بــل أســوأ مــن ذلــك .كانت
فيتنام هزيمة صريحة ومهينة قتل
فيها أكثر من  58،000أميركي .ربما
تستحق حـكــومــة ج ــورج ب ــوش األب
اعترافًا كبيرًا في حربها على العراق
ع ــام  1991وف ــي الـتـعــامــل مــع انهيار
االت ـح ــاد الـســوفـيـيـتــي .ول ـكــن الـحــرب
األم ـي ــرك ـي ــة ع ـل ــى أف ـغ ــان ـس ـت ــان ال ـتــي
بدأتها حكومة جورج بوش االبن في
عام  2001ال تزال مستمرة بال نهاية.
أما الحرب التي شنتها حكومة بوش
االبــن على الـعــراق في عــام  2003فقد
اس ـت ـح ـقــت وصـ ــف الـ ـح ــرب ال ـفــاش ـلــة.
ح ـت ــى الـ ـت ــدخ ــات األصـ ـغ ــر ب ـك ـث ـيــر -
بيروت وغرينادا في عام  ،1983ليبيا
في عام  -2011أيضًا فشلت».
وي ـ ـ ـقـ ـ ــول املـ ـ ــؤلـ ـ ــف إن مـ ـ ــا ي ـح ـت ــاج ــه
األم ـيــرك ـيــون ه ــو مـعــرفــة ملـ ــاذا؟ لكنه
ف ــي ال ــوق ــت نـفـســه يـعـتـقــد أن الـفـشــل
لـيــس خـطــأ وزارة ال ــدف ــاع األمـيــركـيــة
(الـ ـبـ ـنـ ـت ــاغ ــون) .يـ ـش ــرح ك ـت ــاب ــه ملـ ــاذا
سجل هــذا الفشل وملــاذا تستمر هذه
االنتكاسات ،إذا لم يتم تصحيحها.
ومن املثير لالهتمام أن أسباب الفشل
تمتد على أجيال من القادة ،وتطبق
ب ــالـ ـتـ ـس ــاوي ع ـل ــى كـ ــل مـ ــن األح ـ ـ ــزاب
ال ـس ـيــاس ـيــة ،م ـمــا يـشـيــر إل ــى أن هــذا
امليل إلى الفشل أصبح نوعًا ما جزءًا
من الحمض النووي القومي.
فــالـفـشــل ـ ـ ـ حـســب رأي أوملـ ــان ـ ـ ـ يـبــدأ
فـ ــي األعـ ـ ـل ـ ــى .ي ـن ـت ـخــب األم ـي ــرك ـي ــون
الرؤساء الذين غالبًا ما يكونون غير
ّ
مهينيني وعديمي
مستعدين وغـيــر
ال ـخ ـبــرة فـيـمــا يـتـعـلــق بـمـســؤولـيــات
ال ـب ـيــت األب ـي ــض األك ـث ــر ص ـعــوبــة في
الـ ـع ــال ــم .وق ـ ــد أدى ذل ـ ــك إل ـ ــى ال ـح ـكــم

االستراتيجي املعيب الذي زاد سوءًا
ب ـس ـب ــب عـ ـ ــدم وج ـ ـ ــود مـ ـع ــرف ــة وف ـه ــم
كــاف ـيــن ل ـل ـظــروف ال ـت ــي سـتـسـتـخــدم
فيها القوة.
الحـ ــظ ال ــرئ ـي ــس جـ ــون ك ـي ـن ـيــدي أن ــه
ال م ــدرس ــة ل ـت ـع ـل ـيــم ال ـ ــرؤس ـ ــاء .وم ــع
ذلـ ــك أص ـب ــح ه ــو وخ ـل ـي ـف ـتــه ل ـي ـنــدون
جــونـســون مـحــاصــريــن فــي املستنقع
الـ ـفـ ـيـ ـتـ ـن ــام ــي بـ ـسـ ـب ــب س ـ ـ ــوء ال ـح ـك ــم
االستراتيجي واالفتقار شبه الكامل
للمعرفة وفهم هذا الصراع.
رونــالــد ري ـغــان ك ــان يعتقد خـطــأ أنــه
يمكن أن يفلس االتحاد السوفييتي
من خالل االنخراط في سباق التسلح.

وع ـل ــى ع ـلــى طـ ــول الـ ـخ ــط ،انـ ـه ــار في
بيروت ،التي كلفت أرواح  241جنديًا
أمـيــركـيــا قـضــوا فــي تفجير ثكنتهم.
وغرينادا التي غزاها بذريعة حماية
طـ ــاب ال ـط ــب األم ـي ــرك ـي ــن ال ــذي ــن لــم
ي ـت ـع ــرض ــوا ألي خ ـط ــر ،ووق ـ ــف ب ـنــاء
«قــاعــدة جــويــة سوفيتية» كــانــت في
الـ ــواقـ ــع مـ ـح ــاول ــة ح ـك ــوم ـي ــة ل ــزي ــادة
السياحة.
وي ـقــول املــؤلــف« :لـقــد اسـتـغــرق االمــر
بيل كلينتون  78يومًا الجبار الرئيس
الصربي سـلــوبــودان ميلوسيفيتش
ع ـل ــى وقـ ـ ــف ق ـت ــل ال ـك ــوس ــوف ـي ــن مــن
خ ــال حـمـلــة تـفـجـيــر ك ــان مــن املمكن

أن ينجزها فــي ســاعــات اذا مــا رافقه
ت ـهــديــد بــاس ـت ـخــدام الـ ـق ــوات ال ـبــريــة.
وغ ـ ـ ــزا ج ـ ـ ــورج بـ ـ ــوش اإلب ـ ـ ــن الـ ـع ــراق
لتغيير «املـشـهــد الجيوستراتيجي
في الشرق األوسط الكبير» من خالل
دمـقــرطــة املـنـطـقــة .وتـسـبــب غ ــزوه في
أكبر قــدر مــن الكارثة األميركية منذ
ال ـحــرب األهـلـيــة األم ـيــرك ـيــة .وتجنب
بـ ــاراك أوب ــام ــا ال ــدخ ــول م ـبــاشــرة في
ال ـحــرب فــي ســوريــا مــن خ ــال قصف
ب ـن ـغــازي ،مـمــا أدى إل ــى مـقـتــل معمر
القذافي وانتشار العنف في ليبيا».
وم ــن امل ــؤس ــف أن ال ــوالي ــات املـتـحــدة
ب ــدأت ه ــذه ال ـح ــروب ألس ـبــاب أثبتت
أن ـهــا كــانــت خـطــأ بـلـيـغــا ،أو تدخلت
ع ـل ــى أسـ ـ ــاس االفـ ـتـ ـق ــار إلـ ــى امل ـعــرفــة
وال ـف ـه ــم ال ـ ــذي أدى إلـ ــى ال ـف ـش ــل .في
ّ
امل ـقــابــل ،ف ــإن دونــالــد تــرامــب ،لحسن
الـ ـح ــظ ،ل ــم يـ ـع ــان م ــن أزمـ ـ ــة م ـث ــل 11
سبتمبر ،إذ أن حكمه االستراتيجي
وتـفـهـمــه ي ـبــدو أن ــه ضـعـيــف أو حتى
أسوأ من أسالفه.
ومل ـ ـ ـنـ ـ ــع أو ت ـ ـخ ـ ـف ـ ـیـ ــف اإلخ ـ ـ ـفـ ـ ــاقـ ـ ــات
املـسـتـقـبـلـیــة ،ف ــإن امل ــؤل ــف يــدعــو إلــى
ضـ ــرورة تـجــاهــل الـتـفـكـيــر األمـيــركــي
ال ـ ـ ـ ــذي سـ ـ ــاد ف ـ ــي ال ـ ـق ـ ــرن ال ـع ـش ــری ــن
واعتماد مقاربة جدیدة تستند إلی
نهج يوصل إلى أحكام استراتيجية.
وي ـ ـ ـ ـ ــورد امل ـ ــؤل ـ ــف أن ردع االت ـ ـحـ ــاد
السوفييتي ك ــان مختلفًا تـمــامــا عن
ردع روس ـي ــا ال ـت ــي ل ـيــس لــدي ـهــا نية
مل ـه ــاج ـم ــة ح ـل ــف الـ ـن ــات ــو أو تـنـظـيــم
«الـ ـق ــاع ــدة» و«داعـ ـ ـ ــش» ال ـت ــي تفتقر
إلــى جيوش وســاح بحرية .وعــاوة
على ذلــك ،يجب أن يكون لدى صناع
ال ـس ـي ــاس ــات ف ــي الـ ــواليـ ــات امل ـت ـحــدة
معرفة وفهم أكبر بكثير للظروف التي
تستخدم فيها القوة .ويجب أن يكون
ت ــرك ـي ــز ال ـس ـي ــاس ــة واالس ـتــرات ـي ـج ـيــة
منصبًا على إحداث التأثير ،والنفوذ،
وحتى ضبط اإلرادة واالنطباع لدى
األصدقاء والخصوم واألعداء.
ويـ ـ ـق ـ ــول أوملـ ـ ـ ـ ــان إن ـ ـ ــه «م ـ ـ ــا ل ـ ــم ي ـ ــدرك
األمـيــركـيــون سـبــب فشلنا أيـضــا في
كثير من األحيان في استخدام القوة
وتصحيح ه ــذه الـعـيــوب ،ف ــإن فــرص
االنعكاسات املستقبلية قــد ال تكون
حتمية ،ولكنها مرجحة جدًا».

لمحات

سامي الحاج

دارين حوراني

جنى نصر اهلل

نصري الصايغ

باسم مروان فليفل

كتاب
مجموعة ّ

ّ
املصور
على مــدى  15عــامــا ،ساهم
الصحافي الـســودانــي ســامــي الحاج
فــي فـضــح الحقيقة املخيفة ملعتقل
غـ ــوان ـ ـت ـ ـنـ ــامـ ــو .مـ ـ ــن داخ ـ ـ ـ ــل س ـج ـنــه
الرهيب الــذي مكث فيه ست سنوات
وستة أشهر ،كشف سامي حقائق
وجـ ــوانـ ــب م ـظ ـل ـمــة ح ـ ــرص ال ـج ـيــش
ً
األميركي طويال على إخفائها .وها
ّ
هــو السجني رقــم  345يــوثــق لــذاكــرة
السجن ويكشف عن ّ
قصته الكاملة
في كتاب «غوانتنامو قصتي» (الدار
ال ـعــرب ـيــة ل ـل ـع ـلــوم نـ ــاشـ ــرون) ،وال ـتــي
رواه ــا املـحــامــي والـنــاشــط الحقوقي
البريطاني كاليف ستافورد سميث.

فــي مجموعتها الشعرية الخامسة
«العبور بال ضوء» (فواصل للنشر)،
تتجه دارين حوماني إلى الكشف عن
املستور في ذهنها عبر كالم واضح
ّ
ال يـخـشــى ال ـع ـب ــور ،وك ــأن ـه ــا تشعر
اللحظة ،وتفكر الشعر في انسيابية
ت ــدل عـلــى شــاعــريــة عــال ـيــة .تحتوي
امل ـج ـم ــوع ــة ال ـت ــي ق ـ ـ ّـدم ل ـه ــا ال ـشــاعــر
ع ـب ــاس ب ـي ـض ــون ع ـن ــاوي ــن م ـن ـ ّـوع ــة،
منها ما ّ
يعبر عن دواخل صاحبتها
بــأفـكــار مسبقة عــن الـحـيــاة ،ومنها
ما يدعو إلى فتح السؤال على أبواب
شـ ّـرعـتـهــا ال ـشــاعــرة بـحــريــة لتدخل
وجدان القارئ بذكاء.

«رح ـيــل املـ ــدن» (ريـ ــاض ال ـ ّ
ـري ــس) هي
ال ــرواي ــة الـثــانـيــة للصحافية اللبنانية
جنى نصر الله بعد «الـنــوم األبيض»
( .)2015استعادت «ملى» حديثًا قديمًا
مع والدتها «ســارة» لدى زياراتها لها
في باريس .أصـ ّـرت الوالدة أن تشحن
ثريا ورثتها عن والدتها «سليمى» التي
ورثتها عن والدتها «إزده ــار» .وحني
اعـتــرضــت «مل ـ ــى» ...أجــابـتـهــا «س ــارة»
ّ
بــان ـف ـعــال« :إن ـه ــا ثــريــا ال ـع ـمــر ،وهــديــة
ّ
مـنــى لحفيدتي «ل ـيــا» ي ــوم ت ـت ــزوج»...
ّ
حــدثــت «ملــى» نفسها قائلة« :الـعــادات
والتقاليد ...آه يــا ّإم ــي ،كــم أحـتــاج في
هذه اللحظة إلى «ثريا العمر».»...

«ملـ ـ ـ ــاذا ل ـب ـن ــان هـ ــو هـ ـ ـك ـ ــذا؟» .سـ ــؤال
يـطــرحــه ك ـتــاب «ل ـب ـنــان فــي مـئــة عــام
انتصار الطائفية» (ري ــاض الـ ّ
ـريــس)
لـنـصــري الـصــايــغ ويـجـيــب ع ـنــه .في
إصـ ـ ــداره ال ـجــديــد الـ ــذي يـعـقــب «خــذ
حصتك مــن الـقـتــل» ( ،)2014يقول
الـكـتــاب إن «لـبـنــان ليس للبنانيني...
فلكل محور حصة ولكل طائفة فروع
خارجية ،والــدولــة كرقاص الساعة».
ّ
وألنـ ــه كــذلــك ،ي ــرى الـصــايــغ ّأن البلد
عاش حوالى مئة عام على حافة الدم،
وانزلق مــرارًا ،فيما فشلت محاوالت
إص ــاح ــه .ف ـمــن يـتـنـ ّـبــأ بـصـيــرورتــه
دولة؟

بدأ كتاب «موقف البيارتة من الثورة
ضــد الـسـلـطــان عـبــد الـحـمـيــد الـثــانــي
 1908ـ ـ ( »1909ن ـل ـســن) كــرســالــة
ماجستير ّ
أعدها باسم مروان فليفل
فــي الـتــاريــخ الـحــديــث واملـعــاصــر في
«جــامـعــة ب ـيــروت الـعــربـيــة» بــإشــراف
األك ــادي ـم ــي ح ـســان حـ ــاق .يـضــيء
العمل على تاريخ بيروت املعاصرة
بــدءًا مــن أواخــر الـقــرن ال ـ  ،19مظهرًا
م ــوق ــف األه ـ ــال ـ ــي مـ ــن الـ ـ ـث ـ ــورة ال ـتــي
قــادتـهــا «جمعية اإلت ـحــاد والـتــرقــي»
ضــد السلطان وأجـبــرتــه على إعــادة
العمل بالدستور ،ومن تلك التي تلتها
وخلعته عن العرش.

قـبــل ع ــام ،ش ــارك  45بــاحـثــا مــن 11
جامعة في لبنان والعالم في املؤتمر
الــدولــي ّ حــول فلسفة أمــن الريحاني
الذي نظمته ّ
«مؤسسة الفكر اللبناني»
و«برنامج أنيس املقدسي لآلداب» في
«جــامـعــة سـ ّـيــدة الـلــويــزة» و«الجامعة
األميركية ُ في بيروت» 22 .بحثًا من
تلك التي ق ِّد َمت خالل الحدث ّ
املميز،
وج ــدت طريقها إل ــى كـتــاب «مـحــاور
في فلسفة أمني الريحاني» ()NDU
ال ـجّ ـم ــاع ــي ،ض ـم ــن عـ ـش ــرة م ـح ــاور
تغطي فكر املـفـ ّـكــر واألدي ــب وامل ـ ّ
ـؤرخ
ً
الـلـبـنــانــي ،فـضــا عــن مـقــارنــات بينه
وبني فالسفة عرب وأجانب.
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شعر

متفرجًا على ذاته!
أشرف القرقني
ّ

جوان تتر

ً
يبدو التونسي أشرف القرقني مقبال
ً
مقبال على ّكل ما ّ
مر بهِ /
على الذاكرة،
ّ
بنا ،وكأن من يكتب ليس فقط أشرف،
ّ
ٌ
وإنما كل من سيقرأ شريك بطريقةٍ ما
الكتابة ،اآلن أو في القادم
في ورطــة
ُ
مــن َّ
األي ــام .ورط ــة الكتابة التي تأخذ
بعد آخـ َـر غير مــرئــي ،لذا
الـقــارئ إلــى ٍ
يكتب في بداية مجموعته «تقريبًا»
(دار مومنت ـ اململكة املتحدة)« :من
شخص ّ
ٌ
مي ٌت تقريبًا
كتب هذا الكتاب
ـ أنــا أشــرف القرقني -مــن يكتب هذه
ُ
لسته على النحو
الشهادة عنه اآلن،
ّ
الــذي يجعلنا متطابقني» .هكذا بكل
ّ
ُّ
َ
يبعد الشاعر
ما
أوتي من قوة تخيلِ ،
نـفـســه عــن ش ـعــره وع ــن كـتــابـتــه وعــن
ّ
ك ــل مــا هــو مـعـ َّـبـ ٌـر (أو يمكن التعبير
ّ
خالله) ،عندما تتحول حياة الشاعر
ـام م ـك ـ ّـون ــة م ــن ع ـ ّـدة
إلـ ــى مـ ـج ـ ّـرد أرقـ ـ ـ ـ
َ
ـدون على ٍ ورق ّ
خانات تـ ّ
مقوى يطل ًق
ٍ
َ
عـلـيـهــا اص ـطــاحــا أو رب ـمــا ـ ت ــوري ــة-
َّ
َّ
الشخصية
شخصية .مـفــردة
بطاقة
َّ
وما تحمله من دالالت امللكية الغائبة
بالطبع لدى الشاعر.
أن يـخـ َ
ـرج الشاعر عــن صـنــدوق ذاتــه،
ّ
متفرجًا على نفسه عــن بعد ،مانحًا
لعناصر جسده ومحتويات ذاكرته
نعوتًا ،هذا ما يفعله القرقني ،بعيدًا
َّ
عــن ّ
ـوص في
أي
مبالغةٍ كتابية أو غـ ٍ
ُ
تفاصيل مــا يطلق عليه «الـشـعــور».
ّ
يدون ،ومن ّ
ثم ينظر إلى ذاته وأيضًا
إل ــى ذواتـ ـن ــا ع ـبــر ش ـع ــره أو ع ـبــر ما
َّ
ُ
على
التي َم ـ َّـددت ظل
كتبه« :الـعــن
ها َ
ُ ِّ ُ
َ
شكل غزالةٍ  /تنقط شمعًا ّ أحمر فوق
ِ
الثلج /لم تكن عيني /لكنني أعرفها
َ
بـمــا يكفي ألك ــون ّ
رســامـهــا عـلــى هــذا
البياض».
ُ
إيقاف الفكر ِة أو احتجازها ،نيتشه،
ال ـ ـت ـ ـبـ ــاسـ ـ ُ
ـات املـ ـشـ ُـه ــد مـ ــن خـ ـل ــل عــن
الـشــاعــر ،الـفـلـسـفــة الـتـصــاقــا بالشعر

ورؤى األخـ ـي ـ ِـر ال ـع ـم ـي ـقــة ،امل ـش ــاري ـ ُـع
َّ
الطبيعية الفاشلة ...كل هذه العناصر
ي ـش ـت ـغ ــل ع ـل ـي ـه ــا أشـ ـ ـ ــرف فـ ــي نـحـتــه
َّ
شعرية واحدة،
اللغوي عبر
مجموعةٍ
ُ
ّ
غياب ما.
إلى
فضي
ت
األروقة،
متفرعةِ
ٍّ
ُ
ّ
ٌ
غـيــاب يتحسسه ال ـقــارئ بمجساته،
ٌ
التقاطات عبر اللغة وانطالقًا منها،
ك ــأدا ٍة لــإفــراغ ،أو ربـ ّـمــا أدا ٍة للمضي
ُفي الشرح والتفصيل دونما مبالغةٍ
َ
ُّ
تـ ــذكـ ــر ،ت ـعــكــر ص ـف ـ َـو م ـض ـ ّـي ال ـق ــارئ
َّ
فــي الـتـقــاط الـفـكــرة الـعـبـثــيــة وم ــن ثم
ترتيبها كي تليق بالحاضر الذهني
ُ
فيقول عن األفكار املستعادة:
للبشرَ ِّ ،
َّ
ين ٌة فارغةُ /يـ َـعـ ُ
ـاد ملؤها/
«كأنها ِقن
َ
ة».
بنفس
الخمر الرخيصةِ
ِ
والفاسد ّ
ُِ
ينتظر العالم ،يريد أن يعض
الشاعر
َ
الـعــالــم ،أن يخلق شـيــاطــن فــي الليل
ت ـق ـضــي ع ـلــى هـ ــذا ال ـع ــال ــم .ال يخفي
أش ـ ــرف ت ـل ــك ال ـض ـغ ـي ـنــة ،ال يـخـبـئـهــا
داخــل روحــه ،بل ّ
يعبر عنها من دون
مــواربــة .يفصح عــن األم ـ ُـر ،كــي يكون
عنه) ومع
صــادقــا مــع ُّذاتــه (الغريبة ُ
ً
«أيـهــا العالم ،أع ــرف رجـ ًـا
مــا يكتبه:
ُ
ـاق قلبه ضغينة/
ـ
م
ـ
ع
أ
ـي
ـ
ف
يحمل لــك
ِ
أوه لو تعرف حجمها».
ٍ
الالفت في أجواء املجموعة كلها ـ وفي
ُ
القصائد بأغلبها ـ ـ الجمل التي يمكن
فصلها عــن ج ـسـ ِـم الـقـصـيــدة لتكون
َ
َّ
بذاتها ّ
الشعرية وطافحة
نصًا كامل
َّ
بــالــرغـبــة ال ـشــديــدة فــي االن ـت ـقــام ِمــمــا
ه ــو رديءُ .
دأب ال ـش ــاع ــر ال ـ ــذي فهم
ُ
َّ
َّ
اللغوية التي
املفارقات
آلية الشعور،
تشي بقدر ٍة ما على اإلمساك بناصيةِ
لغوي ٍّ
ّ
خاص
نحت
اللغة والعمل على
ٍ
ّ
بالشاعر ،حيث املفردة ال تــؤدي ذات
املعنى في كل األحيان ،التطابق ٌبني
امل ـف ــردة واملـعـنــى امل ـت ـ َ
ـداول خـيــانــة ما
َ
تنمو ،والجميع ـ جميعنا -موافقون
ُ
على َ
تلك الخيانة املجازة ،هكذا ينظر
أشرف إلى املعضلة.
ً
ي ـعـ ُ
ـود ال ـشــاعــر مـ ـ َّـرة أخ ــرى كــإخــوانــه

ال ـ ـش ـ ـعـ ــراء إل ـ ـ ــى ع ـ ِّن ـص ــر «ال ـ ـ ــذاك ـ ـ ــرة»
ً
ك ـم ــوض ــوع ــةٍ مـ ـح ــف ــزة ع ـل ــى ال ـك ـتــابــة
ً
وأداة للتقهقر من زمن قديم إلى آخرَ
ٍ
ٍ
ّ
ُ
أقـ ــدم .األلـ ــم ال ـحــاضــر ع ـ ُق ــارًا منشطًا
ل ــاسـ ـتـ ـع ــادة ،أو «طـ ــريـ ــق ال ـ ـعـ ــود ِة»
امل ـح ـف ــوف ــةِ ب ــامل ـخ ــاط ــر واآلثـ ـ ـ ــام ال ـتــي
كبرت هي األخــرى مع الشاعر .دائمًا
ـدوق وعـيــه
ي ـكــون أش ــرف خ ــارج ص ـنـ ّ
ِّ
وذاتـ ـ ــه ،ي ـتــابــع ص ــورت ــه ك ــأن ــه يـحــكـ ُـم
َ
ُ
ـاض هـ ـ ِـرم عـبـثـ ّـي ت ــاه عبر
أف ـعــالــه ك ـقـ ٍ
السنني ،لكن ال يــزال يحفظ القوانني
عن ظهر قلب وبمقدوره إطالق الحكم
بكل يسر وهدوء« :في طريق ّ
سميتها
ٍ
ٍ

ُ
ّ
يستمر
هو صــراخ الشعر ذاتــه الــذي
ُ
ص ــداه عـبــر األزمـ ـ ــانٌ « :مـ ــاذا ت ــري ــد يا
سركون؟ /روحي منهكة /مثل شعلة
ي ـحــرق ـهــا امل ـ ــاء ول ـي ــل وئـ ـي ـ ٌـد /فـلـمــاذا
أبدي َ
ُ
تترك ّ
تك الفسيحة مثل قصيد ٍة/
من أجل اللحاق بي؟».
َّ
اإلضافية
ال نهاية للنصوص ،الثيمة
ّ
ل ـن ـصــوص «ت ـق ــري ـب ــا» ب ـ ّ
ـرم ـت ـه ــا ،ك ــأن
ـات م ــا مـفـتــوحــة ُمـ ـق ـ ّـدرًا ل ـهــا أن
ن ـه ــايـ ٍ
تـكـ ِـمــل ال ـنـ ّ
ـان آخ ــر ال نعيه
ـ
ك
ـ
م
ـي
ـ
ف
ـص
ٍ
ُ
أبـدًا أو ال يمكن الوصول إليه .أماكن
ـان خ ـيــالـ ّـي ًيبنيه
فــي ال ــذاك ـ ّـرة أو مُ ـكـ ٍ
ثمة ريبة ـ أيضًا -بادية في
الشاعر.
ّ
َّ
عبثية النهايات وال
كل النصوص من

َ
ـودة إل ــى ش ــيء م ــا /ع ـثـ ُ
ـرت على/
ال ـع ـ
ٍ
ُ
ـات تـحـفــرهــا أح ُـ ــام طـفــولـتــي/
ـ
ي
ـ
ن
أغ ـ
ٍ
ُ
فتصير نــايــا /يـمـضــغ األش ـجــار بني
ً
أرض
ث ـقــوبــهِ  /ويـلُـقـيـهــا ظـ ــاال عـَلــى ّ ِ
غ ــدي /ع ـثــرت عـلــى أص ــدق ــاء يـجــرون
أن ـ ـهـ ــارًا ع ـل ــى أك ـت ــاف ـه ــم /ويـ ـق ــول ــون:
«سـ ـنـ ـحـ ـمـ ـلـ ـه ــا إل ـ ـ ـ ــى الـ ـ ـ ــزهـ ـ ـ ــرة الـ ـت ــي
تحتاجها»».
الراحل
ـي
ـ
ق
ـرا
ـ
ع
ـ
ل
ا
الشاعر
يلوح شبح
َ
سركون بولص في قصيدة معنونة
ٌ
ب ـ «ضيف املـســافــة»ّ .
ثمة مناجاة ما،
ّ
سـ ـ ُ
ـواء فــي طــريـقــة ال ـتــدويــن أو حــتــى
ّ
ّ
التذكر ،تذكر الكتابة ،خطاب صارخ،

حد ســواء .إلى جانب
انتظامها على
ذل ــك ،هـنــاك «ال ـخ ـ ٍطـ ُ
ـوات فــي العتمةِ »
ً
م ــوزون ــة ب ـم ـيــزان ال ـش ـعــور ال ـجـ ّـوانــي
ً
ُ
يرسم ماء َآسنًا
للشاعر« :ال أدري من
ُ
ُ
ُ
ـربــل املـســافــة َمن
فــي خـطــوتــيّ /أو يـغـ ِ
ُ
ضوئها /غير أنني أبصرت العتمة/
ُ
تـ ـب ــرك ع ـل ــى ز ُمـ ـ ـ ٍـن ذبـ ـي ــح /ولـلـعـتـمــةِ
ُ
نواميس تجهلها املصابيح».
ي ـعـ ُ
ـود الـشــاعــر فــي نـهــايــة املجموعة
إلى ُذات «أشرف القرقني» املنفصلة.
يـ ـع ــرف ن ـف ـســه ـ ـٌ ـ الـ ـت ــي ه ــي بـطـبـيـعــة
ّ
الحال  -منفصلة عنه ،على األقل أثناء
ال ـك ـتــابــة .ضـ ـ ٌ
ـرب م ــن تــذك ـيـ ٍـر لـلـقــارئ
املجموعة:
بالفصل الـحــاصــل ط ــوال ُ
«ع ــرف ـ ُـت أشـ ــرف ال ـقــرق ـنــي م ـنــذ سـبـ ٍـع
وع ـ ـشـ ــريـ ــن سـ ـ ـن ـ ــة /،إذ ك ـ ـنـ ـ ُـت ج ـس ـ َـر
َ
عبوره /فص ُ
ُ
ترتسم
رت الصورة التي
ِ
ً
َّ ً
أمامه /في املرآ ِة مادة لسانها /هازئة
ُ َّ
ّ
كــلـمــا اهـتــز األل ـ ُـم فــي عينيه كـســاريــةٍ
نشيطة».
ُ
الفصل ما بني الشعر والذات ،أو ّ
ربما
ُ
اكتشاف الذات عبر متابعتها خارجًا،
خ ــارج إط ــار األش ـي ــاء واملـحـســوســات
ـام الـ ـ ُـهـ ــراء ،أم ـ ـ ٌـر ح ـ ــاول أش ــرف
وال ـ ـكـ ـ ِ
ُ
ـوص فـيــه ونـحـتــه لـغـ َّ
ـال
ـ
ص
ـ
ي
إ
ـا.
ـ
ـوي
ال ـغـ
ً
فكرة ذاته إلى ذواتنا نحن ّ
القراء لغة
َّ
شعوريًا.
وتركيب

يتابع
صورته
يحك ُم
كأ ّنه ِّ
أفعاله
ُ
كقاض
ٍ
َه ِرم
وعبثي تاه
ّ
عبر السنين

رواية

آمال البابا :إدراك الطفلة
سومر شحادة
ف ـ ــي رواي ـ ـت ـ ـهـ ــا «بـ ـ ــروتـ ـ ــوكـ ـ ــول» (دار
ال ـســاقــي) ،تـعــالــج الـكــاتـبــة اللبنانية
آمــال البابا مسألة اجتماعية أسرية
حيث ُيبنى وعي الطفلة حول عالقة
والديها خالل السرد .وبحياد حذق،
تنتصر الكاتبة لــأم ،حتى نجد في
الرواية صرختها البريئة وامللتاعة!
مـ ــن ال ـص ـف ـح ــة األولـ ـ ـ ـ ــى ،ت ـك ـش ــف لـنــا
ال ـكــات ـبــة مـصـيــر ش ـخــوص ـهــا .نـعــرف
ّ
أن الوالدة تموت ،ويخبر األب ابنته
ّ
ّ
م ـب ـت ـس ـمــا ،أن أمـ ـه ــا م ــات ــت .م ــن هــذه
امل ـف ــارق ــة ،ب ــن اب ـت ـســامــة األب ووف ــاة
األم ،تـطـلــق ال ـكــات ـبــة ح ـكــاي ـت ـهــا ،عن
بـنــت ت ــروي قـصــة والــدتـهــا مــن خــال
لغة بسيطة وسلسة وبناء تفاصيل
تقلب بمجموعها وجهة النظر التي
تـبــدأ فــي مـكــان وتنتهي فــي آخ ــر .إذ
ّ
إن ص ـ ــورة األم ال ـت ــي تـسـلــك سـلــوكــا
ع ـص ــاب ـي ــا وغـ ــري ـ ـبـ ــا ف ـ ــي ال ـ ـبـ ــدايـ ــات،
يصبح في الجزء الثاني من الرواية
أشبه بسلوك الضحية ،وهــدوء األب
يصل
واستيعابه لتصرفات الزوجةّ ،
إلـ ــى الـ ـق ــارئ ف ــي ال ـن ـه ــاي ــة ،ع ـلــى أن ــه
البارد .ال تخبرنا
سلوك القتل بالدم
ّ
الــراويــة هــذه الحقائق ،إنما تجعلها
تتشكل فــي وعـيـنــا .ومــن هـنــا تجيء
أه ـم ـي ــة «بـ ــروتـ ــوكـ ــول» ،وهـ ــي روايـ ــة
الكاتبة األولى.
ع ـبــر ح ـكــايــة األم ال ـت ــي ت ــزوج ــت كي
ت ـه ــرب م ــن واقـ ــع م ـنــزل أه ـل ـهــا ،تنقل
ال ــرواي ــة ثـقــافــة مجتمع يـتـعــاطــى ّمع
النساء وفق موروث قائم على التجني
عليهن .ال تـجــرب الكاتبة إدان ــة هذه
الثقافة ،لكن بنقلها املنصف مارست
ّ
شفافية .فالرواية
أكثر أشكال اإلدانة

عندها هي الواقع كما ّهو .لم تجنح
الـطـفـلــة إل ــى الـتـخـ ّـيــل ،وإن ـمــا مــارســت
ف ـقــط وع ـي ـهــا ال ـط ـفــولــي إزاء املــواقــف
واألشياء .عنصر جعل الرواية تفتقد
ّ
الفنية الـعــالـ ّـيــة ،فــي الــوقــت ذاتــه،
إلــى
جـعـلـهــا مـشــوقــة ال نـنـتـظــر نـهــايـتـهــا.
ن ــرى ال ـح ـيــاة ك ـيــف تـبـنــى ف ــي ال ـســرد
بــالـتــدريــج ،قبل انـهـيــارهــا فــي الــواقــع
مـ ــرة واح ـ ـ ــدة .وال ـح ـك ــاي ــة ال ـت ــي ب ــدأت
بــرحـيــل األم انـتـهــت برحيلها أيـضــا.
بــالـتــالــي ،مــا نـقــرأه خــال الصفحات،
لم يكن ســوى توثيق للحظة الرحيل
الطويلة التي امتدت منذ خروجها من
منزل والدها حتى خروجها محمولة
على صفيح حــديــدي إلــى القبر .هذه
األم ،الـتــي يهمنا أن نــراهــا نموذجًا،
ّ
ل ــم تـعـبــر ف ــي ال ـح ـيــاة .ك ــل م ــا عاشته
ك ــان ان ـت ـظ ــارًا ل ـ ــزواج أخ ـت ـهــا الـكـبــرى
كــي يحني دوره ــا ،ثــم خـســارة حبيب
تبحث عنه بعد سـنــوات طويلة بني
الناس في «املول» وال تجده ،وانتظارًا
ألثــاث جديد يحضره الــزوج من أجل
تـحـســن ال ـش ــرط االج ـت ـمــاعــي ل ــزواج
ـود ذكر
بناتها األرب ــع ،وانـتـظــارًا ملــولـ ٍ
ّ
عــل العالقة مع أهــل زوجها تتحسن،
وه ــو األم ــر ال ــذي لــم ي ـحــدث .تجعلنا
الكاتبة نستغرب سلوك األم :نزولها
م ــن الـ ـسـ ـي ــارة وم ـتــاب ـع ـت ـهــا ال ـطــريــق
سيرًا إلــى املنزل ،وسرقتها ملصروف
بناتها كــي تــدخــره لهن لــدى زوجها
مـقــابــل قـصــاصــة ورق .تــدفـعـنــا آم ــال
إلى استهجان سلوك األم قبل أن نجد
ّ
املعذبة.
أنفسنا ،ندافع عن هذه املرأة
تبني الكاتبة حكايتها وفــق أسلوب
يمتثل إلدراك الطفلة ،والطريقة التي
ت ـع ـ ّـرف ب ـهــا األشـ ـي ــاء م ــن حــول ـهــا :إذ
ّ
إن «األمـ ــر الـخـطـيــر» ال ــذي تـشـعــر بــهِ

مايا ،دون أن تعرف معناه على وجه
الدقة ،هو الطالق حينًا ،وكره الوالدة
لـحـمــاتـهــا .أم ــر نـقـلـتــه مــايــا لـجــدتـهــا،
لتنقل إلى املستشفى من أجل تقطيب
ج ـب ـي ـن ـهــا ب ـع ــدم ــا دف ـع ـت ـه ــا وال ــدت ـه ــا
إل ــى األري ـك ــة .تسمي مــايــا يــومـهــا في
امل ـس ـت ـش ـفــى «الـ ـي ــوم ال ـس ـع ـيــد» حـيــث
الهدايا واالهـتـمــام غير املعهود بها.
ّ
ترمي الكاتبة في كل فصل ما يقودنا

إلـ ــى ال ـف ـص ــل ال ـ ــذي ي ـل ـي ــهِ  ،وت ـخ ـبــرنــا
ـيء من
م ــاي ــا ع ــن ع ــال ــم وال ــدت ـه ــا بـ ـش ـ ٍ
السخرية .تحدثنا عن «الشرطوطة»
الـتــي تستخدمها ال ــوال ــدة للتنظيف
وضــرب ال ــزوج ،عــن «ال ـخــازوق» الــذي
تجهل آلية عملهِ  ،في حني ،تخاف األم
على عذرية بناتها .وتحار في طريقة
إلنـجــاب ذكــر يصون حــق العائلة من
الورثة في وجه األقارب .تكتشف مايا

خــال الصفحات زيــف الـصــورة التي
تقدمها الكتب املــدرسـيــة عــن األســرة
السعيدة :األم الحنون واألب الرؤوف
والجدة التي تحكي الحكايات .األمر
الـ ـ ــذي مـ ــأ رأس ال ـط ـف ـل ــة بـ ــإشـ ــارات
االسـتـفـهــامّ .لــم تفكر آم ــال بتوريتها
في السرد ،إنما جعلت روايتها نوعًا
من الوعي العميق الذي يأخذ صورة
السذاجة.
ّ
يعد الــزوج لزوجته بعدما اكتشفوا
ً
إصابتها ب ـ «ذلــك امل ــرض» برتوكوال
طـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــا ،ي ـ ـع ـ ـت ـ ـمـ ــد عـ ـ ـل ـ ــى األعـ ـ ـ ـش ـ ـ ــاب
والـخـلـطــات الغريبة ال ــذي تــرافــق مع
ال ـ ـعـ ــاج ال ـط ـب ــي ال ـت ـق ـل ـي ــدي .يـحـبــط
ال ـ ـ ـ ــزوج ال ـ ـ ـ ــورع مـ ــن عـ ـ ــدم اس ـت ـج ــاب ــة
زوج ـت ــه لـخـبــرتــه ف ــي ال ـطــب الـنـبــوي،
وكــان طموحه جعلها فــأرًا لتجاربهِ .
أمــر يدفعه إلــى التوقف عن عالجها،
إض ــاف ــة إلـ ــى ح ــرم ــان ّـه ــا م ــن ال ـط ـعــام
ومعاملتها كما لو أنها شيء ينتظر
ـره .إل ــى درج ــة تعتقد
نـفــوقــه ع ــن آ ّخ ـ ـ ِ
معها مــايــا أن مــا قتل والــدتـهــا ليس
ال ـس ــرط ــان وإن ـم ــا ال ـج ــوع وامل ـعــام ـلــة
السيئة .ولذلك ،لم تكن تغفر لوالدها
الـ ـ ـ ـ ــذي س ـ ـيـ ــذهـ ــب وي ـ ـع ـ ـيـ ــش ح ـي ــات ــه
بعيدًا عــن بناته األرب ــع .سترث مايا
«شرطوطة» والدتها وتتابع تنظيف
املـنــزل ،بعدما لوثته أحذية املعزين،
ّ
األم ـ ــر ال ـ ــذي ل ــم ي ـكــن ل ـي ـح ــدث ل ــو أن
والدتها ما زالت ّ
حية.
ت ـش ـبــه روايـ ـ ــة آم ـ ــال ال ـب ــاب ــا ان ـك ـشــاف
ال ـح ـج ــب ع ــن ع ـق ــل ال ـط ـف ــل .إذ تـنـقــل
تلك الـفـتــرة الـتــي يـبــدأ فيها األطـفــال
بــإدراك بشاعة العالم من حولهم ،أو
ال مـثــالـيـتــه ،واخ ـتــافــه عـمــا ج ــاء في
الـكـتــب امل ــدرس ـ ّـي ــة ،وع ــن أف ـكــار اآلب ــاء
املحبني!

نرى الحياة
كيف تبنى
في السرد
بالتدريج

كلمات

السبت  25تشرين الثاني  2017العدد 3333

أوراق

المحادثة المنسية بين جيمس بالدوين وتشينوا اتشيبي
ترجمة
واعداد
محمد
ناصر الدين

في التاسع من نيسان (ابريل)  ،١٩٨٠يجلس
جيمس بالدوين (١٩٢٤ـ ـ ـ  )١٩٨٧وجهًا لوجه
مــع تشينوا اتشيبي ( ١٩٣٠ـ  )٢٠١٣لينطلقا
ف ــي ح ــدي ــث حـ ــول الـ ـف ــن ،واألخـ ـ ـ ــاق ،وامل ـه ـمــة
السياسية للفن والفنانني .بعد حوالى أربعة
عقود ،ال تــزال هــذه املحادثة املنسية التي لم
يـنـشــر نـصـهــا ال ـكــامــل إال ف ــي كـتـيــب بـعـنــوان
«حـ ــوارات مــع جيمس بــالــدويــن» (مـنـشــورات
بـ ـ ــرات وسـ ـت ــان ــدل ــي )١٩٨٩ ،ت ـح ـت ـفــظ ب ـكــامــل
وهـجـهــا إزاء دور الـفــن وقيمته فــي مواجهة
هيمنة الــرجــل األبـيــض واألســاطــن املؤسسة
لـتـفــوقــه وغ ـطــرس ـتــه .غـطــرســة تـجـلــت بأعتى
مظاهرها في وصول دونالد ترامب الى سدة
الــرئــاســة ف ــي ب ـل ــدات ال ـعــم س ــام بـعــد سـنــوات
قليلة عـلــى وف ــاة أتشيبي ال ــذي ك ــان سيقول
ف ــي ه ــذا األمـ ــر ال ـش ــيء ال ـك ـث ـيــر .يـعـيــد ملحق
«كلمات» تسليط الضوء على ما جرى في تلك
املـحــادثــة بــن أعـظــم كاتبني مــن ذوي البشرة
الـ ـسـ ـم ــراء .ب ــال ــدوي ــن ت ـقــاط ـعــت ف ــي مـسـيــرتــه
الشخصية والفنية كل أشكال املعاناة العرقية
وت ـب ـع ــات ال ـه ــوي ــة الـ ـف ــردي ــة (ال ـ ـلـ ــون ،الـ ـع ــرق،
املثلية الجنسية) سيكون في طليعة مفككي
أساطير الهوية البيضاء ألميركا في ثنائية
ال ــدي ــن وال ـع ــرق (إن ـه ــا أرضـ ــك ي ــا صــدي ـقــي ،ال
ت ـجــد نـفـســك مــدفــوعــا ل ـل ـخــروج م ـن ـهــا ،رج ــال
عظماء حققوا أشياء عظيمة هنا ،وسيفعلون
م ـج ــددًا ،ونستطيع أن نجعل مــن أمـيــركــا ما
يجب أن تكونه /رسالة من بالدوين الى احد
اب ـنــاء اخ ــوت ــه) .أم ــا أتشيبي صــاحــب «أشـيــاء
ت ـتــداعــى» ،فـيـعــد أح ــد مــؤسـســي أدب مــا بعد
االستعمار والداعي الى الحفاظ على اللغات
املحلية وتحميلها اإلرث الثقافي والجمالي
َ
للشعوب املستعمرة ،لئال يستمع التاريخ الى
رواي ــة وح ـيــدة ،رواي ــة الــرجــل األب ـيــض بلغته
التي ترافق اليوم دباباته ومبشريه وجنوده
(ري ـث ـم ــا ي ـم ـلــك ُ
األس ـ ـ ــود م ــؤرخ ـي ـه ــم ،سيبقى
التاريخ يمجد الصياد).
افـتـتــح أتشيبي الجلسة بتعريفه للجمالية
( )Aestheticبأنها «ميزات التفوق التي تدركها
ّ
الثقافة أثناء اشتغالها على الفن» .ويشرح أن
مقاييسنا لهذا التفوق متقلبة ،متغيرة دومًا،
في تفاعل ديناميكي مع مطالبنا االجتماعية،
والثقافية ،والسياسية« :ال يمكن للجمالية أن

االنتقادات التي تعتبر العمل الفني
«مسيسًا» تنبثق هي أيضًا من وضعية
ّ
سياسية مستترة
تتخذ مفهومًا ساكنًا ،غير متبدل .عليها أن
تتغير كما يقتضيه الظرف ،ألن الفن ،بحسب
مــا نفهمه ،صنع مــن اإلنـســان لإلنسان .لذلك
فإن ما يبحث عنه اإلنسان في الفن هو خاضع
للتغير ّ ...لسنا مـجــرد متلقني للجمالية ،بل
نحن ُصناعها».
الفن ـ يتابع أتشيبي ـ ينبثق دائمًا من سياق
اجتماعي مــا ،ويتوجب عليه دائمًا أن يكون
في حوار مع هذا العنصر االجتماعي« :للفن
أغـ ـ ــراض اج ـت ـمــاع ـيــة ،وهـ ــو يـنـتـمــي لـلـشـعــب.
ليس الفن بالشيء الــذي يتسكع هنا وهناك
ب ـع ـي ـدًا مـ ــن أي ص ـل ــة ب ــاح ـت ـي ــاج ــات ال ـب ـش ــر.
والـ ـف ــن ،ويـمـكـنـنــا قــول ـهــا دون خ ـج ــل ،ودون
م ـش ـق ــة ،اج ـت ـم ــاع ــي ب ــامـ ـتـ ـي ــاز .إن ـ ــه س ـيــاســي
أيـضــا ،واقـتـصــادي .حياة املــرء بأكملها تجد
انعكاسها في فنه».
وفـ ــي ل ـف ـتــة اس ـت ــذك ــاري ــة مل ــا س ـم ـتــه ال ـشــاعــرة
االم ـي ــرك ـي ــة ادريـ ــانـ ــا ري ـت ــش (١٩٢٩ـ )٢٠١٢بـ
«جــولــة املـصــارعــة الطويلة ،واإليــروسـيــة بني
ال ـفــن وال ـس ـيــاســة» ،ي ـصــوب اتـشـيـبــي سهامه
ن ـحــو أولـ ـئ ــك ال ــذي ــن ي ــدي ـن ــون ال ـف ـنــانــن حني
يجعلون فنهم سياسيًا .كــل فــن هــو ضمنيًا
سياسي ،يتابع ،لكن االنتقادات التي تعتبر
ّ
«مسيسًا» تنبثق هي أيضًا من
العمل الفني
وضعية سياسية مستترة ،معارضة للفنان
نفسه ألنه يقوض سعادتها في التعايش مع
الستاتيكو القائم:
يقولون لك «ال تضع الكثير من
«أولئك الذين ّ
السياسة في فــنــك» ،ليسوا من أهــل الثقة .لو

دق ـقـ َـت ج ـي ـدًا ،ستجد أنـهــم األش ـخــاص ذاتـهــم
امل ـب ـت ـه ـجــون ب ــال ــوض ــع الـ ـق ــائ ــم ،ك ـم ــا هـ ــو .مــا
يـقــولــونــه بــالـضـبــط ال يتعلق بـعــدم الحديث
ب ــال ـس ـي ــاس ــة ،ب ــل ب ـع ــدم إزع ـ ـ ــاج امل ـن ـظ ــوم ــة أو
ال ـس ـي ـس ـتــم .ان ـه ــم م ـن ـخ ــرط ــون ف ــي ال ـس ـيــاســة
ب ـقــدرنــا ت ـمــامــا ،ال ـف ــرق الــوح ـيــد ه ــو أن ـهــم في
ال ـط ــرف امل ـق ــاب ــل» .ث ــم صـ ـ ّـوب أتـشـيـبــي وجـهــة
مــداخـلـتــه نـحــو غــايــة ال ـفــن ،وبــالـتـحــديــد الفن
األف ــري ـق ــي ،مـتـحــدثــا ع ــن تـقـلـيــد الـشـعــب ال ــذي
يـ ـنـ ـح ــدر مـ ـن ــه ،وهـ ـ ــو شـ ـع ــب اإلي ـ ـبـ ــو (،)IBO
ليوضح الهدف األساسي لكل فن« :إذا نظرتم
ال ــى جـمــالـيــاتـنــا ...سـتـجــدون أن الـفــن هــو في
خ ــدم ــة اإلنـ ـ ـس ـ ــان .ل ــم ُي ـخ ـل ــق الـ ـف ــن لـلـطـغـيــان
وتدمير اإلن ـســان ،بــل خلقه اإلنـســان مــن أجل
الراحة والرفاه .إن فننا مرتكز إلى األخالق .قد
يبدو األمــر من الطراز القديم هنا ،لكنه ليس
كذلك بالنسبة الينا .آلهة األرض عند شعب
اإلي ـبــو هــي آل ـهــة األخ ـ ــاق .إن املــوب ـقــات التي
ترتكب هي موبقات ضد الفن .إذن سترون أنه
في جمالياتنا ال يمكن البتة تجاوز األخالق.
األخالق عنصر أساسي في طبيعة الفن».

مداخلة بالدوين والصوت الدخيل

ً
مستعمال ـ ـ ـ كـمــا ك ــان يحلو لــه كـثـيـرًا ـ ـ ـ كلمة
«شاعر» باملعنى األعــم الــذي يشمل كل فنان،
وأي ش ـخ ــص ذي «اس ـ ـت ـ ـعـ ــداد» ش ـ ـعـ ــري ،رد
جيمس بالدوين مؤكدًا على القيمة األخالقية
األساس للفن ،موسعًا في ُبعدها اإلنساني:
«حــن تكلم تشينوا عن الجمالية ،تحت هذا
املصطلح ـ لو فكرتم مليًاـ ترقد كلمة األخالق.
وتـحــت هــذه الكلمة األخ ـيــرة ،نــواجــه أنفسنا
بالطريقة الـتــي نعامل بها بعضنا البعض.
ه ــذا هــو مـفـتــاح أي أخــاق ـيــة .بـثـبــات ،قضية
املعاملة هذه تتجه نحو عالقات األعراق».
(ف ـ ـجـ ــأة ،ك ــأن ــه ت ــوك ـي ــد ع ـل ــى ج ـم ـلــة ب ــال ــدوي ــن
األخيرة ،تنقطع املحادثة بسبب صوت دخيل
يبدو كأنه قد اخترق النظام الصوتي التقني
ل ــأودي ـت ــوري ــوم .ال ـص ــوت الـ ــذي ب ــدا كــأنــه قد
انـسـكــب فــي املـيـكــروفــون قـبــالــة بــالــدويــن كــان
يصرخ بما يلي« :عليك أن تقطع هذا الحديث
فورًا سيد بالدوين ،ال يمكننا االستمرار بهذه
امل ـهــزلــة») .عند هــذه النقطة ،أمـســك بالدوين
امليكروفون بغضب ممزوج بحزم وتوجه الى
الجمهور املصعوق من املفاجأة« :ورغــم ذلك
سينهي السيد بالدوين جملته .وسأقول لك

يا صاحب الصوت ،كائنًا من كنت ،وحتى لو
قتلتني فــي الدقيقتني الـقــادمـتــن ،إن عقيدة
تفوق الرجل األبيض الذي يقوم عليها العالم
الغربي اليوم قد أزفــت ساعتها .إننا في يوم
احتضارها .لقد انتهت اللعبة».
وسـ ـ ــط ت ـص ـف ـي ـق ــات الـ ـحـ ـض ــور ال ـح ـم ــاس ـي ــة،
اس ـت ـع ــاد ارنـ ـس ــت ش ــام ـب ـي ــون م ــدي ــر الـ ـح ــوار
وبروفسور من سريالنكا للدراسات اإلثنية،
املبادرة لضبط القاعة ،موضحًا «أننا في عني
االعـصــار ،لكن الحديث الــذي نسمعه هــو في
غاية األهمية .لذلك سنأخذه على أعلى قدر
من الجدية» .اختفى بعدها الصوت الدخيل
ليكمل بالدوين مداخلتهُ :
«يصنع الشاعر من
الشعب ،ألن الشعب يريده .أعرف تمامًا الثمن
الــذي يدفعه الفنان .أعــرف الثمن الــذي يدفعه
اإلنسان .وأنا هنا ألقول «شيئًا ما» قد يمكن
لـلـشــاعــر فـقــط ق ــول ــه .نـحــن ن ـح ــاول أن نريكم
شيئًا مــا .ويمكن أنـنــا فقط فــي هــذه اللحظة
نقدر أن نريكم إياه .لكن ليس من أموال فيه».
وف ـ ــي إج ــاب ــة ع ـل ــى سـ ـ ــؤال ال ـج ـم ـه ــور ،يـبـنــي
اتـشـيـبــي عـلــى ذل ــك الـ ـ «ش ــيء م ــا» ال ــذي ذكــره
ّ
ب ــال ــدوي ــن« :هـ ـن ــاك شـ ــيء ن ـح ــن (أي ال ـك ــت ــاب
السود) نعلق عليه أهمية كبيرة ،وأظن أن على
الجميع االل ـت ــزام ب ــه .نـحــن مـلـتــزمــون بمنهج
تغيير وضعيتنا في هذا العالم .لقد التزمنا
بطريقتكم ردح ــا مــن الــزمــن ويظهر أن هناك
مشكلة عند هذه النقطة .نحن سنقدم لكم إذن
جمالية جــديــدة ،ليس هـنــاك أي شــيء معيب
في املوضوع .لقد فعل بيكاسو ذلك عام ١٩٠٤
بـعــدمــا رأى مــا آل الـيــه ال ـغــرب وك ــاد يختنق،
ذهــب الــى الكونغو ،الــى الكونغو «امل ــزدرى»،
واستحضر فنًا جــديـدًا ،شيئًا يقول إنــه نفخ
ّ
ال ــروح فــي فـنــه .أظــن أن أم ـرًا مشابهًا سينقذ
فنونكم بأسرها .أظــن أننا على صــواب ،ولو
كنا على خطأ لن يكون األمر مضرًا .لن تكون
األمور أسوأ مما هي عليه اآلن».
ّ
م ـقـ ّـدرًا تـبـعــات جملة اتشيبي األخ ـي ــرة ،علق
بالدوين:
«ن ـحــن فــي ورطـ ــة .ه ـنــاك سـبـيــان حــن يكون
املرء في ورطة .السبيل األول حني نعرف أننا
فــي ورط ــة ،وعـنــدهــا يمكن أن نتلمس طريقًا
للخالص .البلد بأسره في ورطــة ،ليس فقط
األشـخــاص الــذيــن يـقــدرون املــوقــف بالصواب
الـ ـ ــازم ،ل ـيــس ف ـقــط األشـ ـخ ــاص ال ــذي ــن يـعــون
تـمــامــا أن ـهــم لـيـســوا مــن الـ ِـب ـيــض .األش ـخــاص

البيض في هذا البلد يظنون أنهم ِبيض ألن
ِ
«الـبـشــرة الـبـيـضــاء هــي حــالــة لـلــذهــن» .كتبت
لصديقي مــالـكــوم اك ــس ان الـبـشــرة البيضاء
هي خيار أخالقي .يمكنني الكتابة إذا امكنك
العيش ،ويمكنك العيش إن كان بمقدوري أن
أكتب».
و«حـ ــول ع ــدم وج ــود أدب عـظـيــم دون قـســوة
ع ـظ ـي ـمــة» ب ـح ـســب وص ـف ــة ج ــوزي ــف ك ــون ــراد،
أجاب أتشيبي:
«يزهر األدب العظيم في االضطرابات ،والكرب
وال ـق ـس ــوة .ل ـكــن دور ال ـكــاتــب ي ـجــب أن يـكــون
واضحًا .ال يمكن أن يكون في جانب القمع .ال
ُ
يجب الخلط أو االلتباس .أكت ُب عن القسوة؛
أكتب عن الشر؛ أكتب حول االغتصاب .أكتب
ح ــول ال ـجــري ـمــة .ل ـكــن ه ــذا ال يـعـنــي أن ــي الــى
جانب الجريمة أو االغتصاب .األمــر بمنتهى
السهولة».
م ـس ـت ـح ـض ـرًا امل ـ ـثـ ــل ال ـش ـع ـب ــي الـ ـ ـ ــذي ي ـ ـ ــردده
شـعــب اآلي ـبــو« :ال ينتصب ش ــيء بعظمة ،اال
وينتصب شيء رديف إزاءه» ،يوضح اتشيبي
ّ
أن الفن العظيم يقوم على التعدد ،وينبثق من
قدرة الفنان على معانقة ـ بحسب عبارة والت
ويتمان األثيرةـ هذا التعدد:
«العقل األحــادي يقود الــى التوتاليتارية في
كل األم ــور ،الــى جميع أنــواع التعصب .وأظن
أن ــه مــن ال ـض ــروري حــن يـقــول الـنـظــام القائم
شيئًا ،أن يهيئ الفنان نفسه ليكون في الجهة
املقابلة».
سـيـسـتــذكــر اتـشـيـبــي بـعــد س ـنــوات عـلــى هــذه
املحادثة صديقه الصلب بالدوين ،في حديث
لـجـمـعـيــة الـقـلــم األم ـيــرك ـيــة« :ك ــان ــت بــالــدويــن
رؤي ــوي ــا وخ ــاص ــة ف ــي م ــا ذك ـ ــره حـ ــول نـهــايــة
ه ـي ـم ـنــة ال ــرج ــل األب ـ ـيـ ــض ،وعـ ـ ـ ــادة م ــا ت ـكــون
لعديمي الخيال مشاكل جمة مع رؤى األنبياء.
لقد قال بالدوين ألحد أبناء إخوته يومًا« :أنت
تتحدر من ساللة عظيمة من الشعراء ،ساللة
هي األعظم منذ هوميروس .أحدهم قال «في
كل تلك األوقــات /حني أحس بالتيهِ العظيم/
ّ
معصمي القيود».
تهتز زنزانتي /وتسقط من
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