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سياسة
المشهد السياسي

المركزة
سجال خليل ــ باسيل :الطائف في العناية ّ
تفصيال ،وانتقل الصراع
تتطور األزمة بين الرئيسين ميشال عون ونبيه ّبري ،حتى صار مرسوم األقدمية
يومًا بعد يوم،
ً
ّ
يقرب اتفاق الطائف بصيغته الحالية
إلى نقاش الطائف والدستور والمناصفة .سجال أمس بين وزير المال ووزير الخارجية ّ
من نهاياته
دخلت األزمــة بني الرئيسني ميشال
عون ونبيه ّبري منعطفًا جديدًا من
التصعيد الـسـيــاســي والــدس ـتــوري،
بعد «حرب املؤتمرات» التي أشعلها
الوزيران جبران باسيل وعلي حسن
خليل.
ال ـك ــام عـلــى جــانـ َـبــي املــواج ـهــة كــان
عــالــي الـسـقـ ًـف .أع ـ ّـد باسيل ملؤتمره
أم ــس ،دعـ ــوة لـلـتـ ّ
ـوجــه نـحــو الــدولــة
ّ
امل ــدنـ ـي ــة ،ف ــي ظـ ــل ارت ـ ـفـ ــاع مـنـســوب
الخطاب الطائفي الذي يسود البالد
ه ــذه األيـ ـ ــام ،ت ـحــت ع ـن ــوان «ح ـقــوق
ّ
الـ ـط ــوائ ــف» .وذكـ ـ ــر بــاس ـيــل ب ــامل ــادة
 95م ــن الــدس ـتــور (إل ـ ُغ ــاء الـطــائـفـيــة
الـسـيــاسـيــة) الـتــي لــم تـطـ ّـبــق ،والـتــي
جـ ـ ــرى إهـ ـم ــالـ ـه ــا طـ ـ ـ ــوال الـ ـسـ ـن ــوات
املــاض ـيــة ،وب ــدل ذل ــك انـتـقــت الـقــوى
ال ـ ـسـ ـ ّـيـ ــاس ـ ـيـ ــة مـ ـ ــن «اإلصـ ـ ـ ــاحـ ـ ـ ــات»
ال ـتــي ح ـ ّـدده ــا ات ـف ــاق ال ـطــائــف ،بند
الـ ــامـ ــركـ ــزيـ ــة اإلداري ـ ـ ـ ـ ـ ــة املـ ـ ّ
ـوس ـ ـعـ ــة،
ّ
السياسية
وأسقطت إلغاء الطائفية
ّ
ال ـتــي تـسـبــق الــامــركــزيــة عـلــى سلم
اإلصالحات السياسية بأشواط ،في
الطائف نفسه.

آخر طروحات باسيل:
«المذهبية» سياسية بدل
«الدولة المدنية»
ك ـ ــام ب ــاس ـي ــل ف ـت ــح ن ـق ــاش ــا ج ــدي ـدًا
بـ ــال ـ ـحـ ــديـ ــث عـ ـ ــن ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــة امل ــدنـ ـي ــة
ّ
السياسية.
و«اخـتــراع» الالمذهبية
ّ
الخارجية ،وإن
مواقف وزيــر
ّ
إل أن َ َ
حملت نفسًا تصعيديًا ،فإنها أيضًا
أضاءت على عمق األزمة املقبلة في
ال ـب ــاد ،قـبــل االن ـت ـخــابــات وبـعــدهــا،
حـيــال الــدسـتــور والـطــائــف وطبيعة
الـنـظــام السياسي بـ ّ
ـرمـتــه .فاملسألة
تـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ّـدت الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاف عـ ـ ـل ـ ــى م ـ ــرس ـ ــوم
األقدمية وعلى التعديالت في قانون
االنتخاب .شيئًا فشيئًا ،بدأ يتبلور
في البالد الصراع املقبل على النظام
السياسي .هــذا ال يعني بالضرورة
ً
أن ي ـت ـخــذ ال ـ ـصـ ــراع أش ـ ـكـ ــاال أخ ــرى
غـيــر ال ـتــراشــق اإلع ــام ــي .فــالـصــراع
«مضبوط» حتى اآلن ،على ما تقول
مـصــادر وزاري ــة ب ــارزة ل ــ«األخ ـبــار».
تقتنع املصادر بأن التراشق الحالي
سيتحول ّ
إذا زاد عن ّ
ّ
بحد ذاته
حده،

مصادر وزارية :هناك نوافذ مفتوحة بين بري وعون و«إن ما كبرت ما بتصغر» (هيثم الموسوي)

قاسم :ال نريد الثلث
ّ
أكد نائب األمني العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم ،أن حزب الله مرتاح مسبقًا ألي نتيجة تكون
عليها االنتخابات النيابية ،فـ«حساباتنا ليست مبنية على عدد النواب املحسوبني علينا ،وإنما
على سعة التمثيل ،ونحن ال نبحث عن أغلبية نيابية في املجلس ،وال نريد ثلثًا ضامنًا» .وخالل
رعايته إطالق املاكينة االنتخابية للحزب في دائرتي الجنوب الثانية والثالثة ،أعلن قاسم أن الحزب
ّ
يرفع شعار «نحمي ونبني» في االستحقاق االنتخابي املقبل ،مؤكدًا أن «كل الكالم الذي يقال
أين سيكون حزب الله وأين ستكون حركة أمل ،ال حاجة له ،ألننا مع بعضنا البعض» .وأشار
إلى أنه «اتفقنا مع حركة أمل على أن يكون في بيروت الثانية مرشح لحزب الله ومرشح لحركة
أمل ،وفي بعبدا مرشح لحزب الله ومرشح لحركة أمل ،وفي البقاع الغربي هناك مرشح واحد
ألمل ،وفي زحلة مرشح لحزب الله .نحن متفقون تمامًا على أساس أن نوزع األصوات بطريقة
صحيحة ونتعاون ،وحيث تكون هذه اللوائح موجودة ،فبالتأكيد من يريد أن يتحالف معنا أو مع
حركة أمل ،ال بد أن ننسق نحن وحركة أمل لالتفاق على التحالف الذي سيحصل في املناطق
ّ
املختلفة» .وكشف أن الحزب سيعلن أسماء مرشحيه خالل مدة قد يكون أقصاها األسبوع األول
ُ
في شهر شباط» .ولفت إلى وجود «غرف سوداء تدار من الخارج ال تريد إجراء االنتخابات ،ألنهم
بالحسابات وبحسب القانون والتمثيل الشعبي ،يصعب عليهم أن يعدلوا النتيجة».

إلــى بــاب إلعــادة التواصل والنقاش
بــامل ـســائــل ب ـه ــدوء ح ـيــال ال ـخــافــات
الـحــالـيــة وال ـن ـظــام ال ـس ـيــاســي ،على
قــاعــدة «إن مــا ك ـبــرت مــا بـتـصـغــر».
وتـ ـق ــرأ امل ـ ـصـ ــادر ح ـ ــرص ال ـط ــرف ــن،
حــركــة أم ــل وال ـت ـيــار الــوطـنــي ال ـحـ ّـر،
دائمًا إلى أن السجاالت
على اإلشارة ّ
الـحــالـيــة لــن تــؤثــر عـلــى التحالفات
االنـتـخــابـيــة فــي بـعــض ال ــدوائ ــر بني
ً
ال ـطــرفــن ،دل ـيــا عـلــى وج ــود نــوافــذ
م ـف ـتــوحــة ل ـل ـح ـلــول ف ــي أي لـحـظــة،
مهما ارتفع سقف الخطاب.
في مؤتمره الصحافي ،دافع باسيل
ّ
عما سماه «االتـهــام باالنقالب على
ّ
الــدس ـتــور» ،مــؤك ـدًا أن «ه ــذا االتـهــام
ال ي ـ ّ
ـوج ــه إل ــى امل ـل ـتــزمــن ب ــاألع ــراف
ّ
القائمة وامللتزمني بالدستور» ،لكنه
ّ
غمز من قناة وزارة املــال ،مــؤكـدًا أن
«أول أمر قائم وواضح في الدستور
هــو عــدم تخصيص أي وظيفة ألي
طائفة» ،مشيرًا إلى أنه «عند تشكيل

الـحـكــومــة وق ــع الـتـثـبـيــت ،وتـحــولــت
املـ ـ ــداورة ال ــى تـثـبـيــت ،واآلن يـجــري
الـ ـح ــدي ــث عـ ــن ت ـخ ـص ـيــص وزارات
لطوائف».
وحـ ـ ــول الـ ــدولـ ــة امل ــدنـ ـي ــة الـ ـت ــي دع ــا
إليها في سياق املؤتمر الصحافي،
ّ
ع ــاد بــاسـيــل وأك ــد أن ــه «طــاملــا أن ــه ال
اس ـت ـع ــداد ل ــدى األك ـث ــري ــة لــانـتـقــال
ال ــى ال ــدول ــة املــدن ـيــة ،فـنـحــن نـقـتــرح
م ــرحـ ـلـ ـي ــا ف ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــرة ...ن ـ ـق ـ ـتـ ــرح إل ـ ـغـ ــاء
امل ــذه ـب ـي ــة ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،ع ـل ــى األق ــل
نحافظ على املناصفة بني املسلمني
واملـسـيـحـيــن» .وه ـنــا ي ـقـ ّـدم باسيل
طرحًا جديدًا ،بحيث إن الحديث عن
ّ
ّ
ّ
سيحول
السياسية،
املذهبية
إلغاء
ال ـت ـن ــازع ع ـلــى امل ــواق ــع ،م ــن ت ـجــاذب
إس ّــام ــي ـ ـ م ـس ـي ـحــي ،إلـ ــى ت ـج ــاذب
ســنــي ـ ـ شيعي ـ ـ درزي ،وم ــارون ــي ـ
أرثــوذك ـســي ـ ـ كــاثــولـيـكــي .وأض ــاف:
«الـ ــدولـ ــة امل ــدن ـي ــة ال ت ـق ــوم ف ـقــط في
قانون االنتخاب ،الدولة املدنية تقوم

ف ــي األح ـ ـ ــوال ال ـش ـخ ـص ـيــة ،وف ــي كل
وجــوه الحياة نطبق الدولة املدنية
ونحن لها جــاهــزون .ومــن الواضح
أن هناك أناسًا غير جاهزين لها».
لـ ــم يـ ـت ــأخ ــر خ ـل ـي ــل فـ ــي ال ـ ـ ـ ـ ّ
ـرد عـلــى
م ــؤتـ ـم ــر وزيـ ـ ـ ــر ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة ،ف ـب ــدأ
كالمه بالتأكيد على أن «الدستور
ضمانتنا ،لكن الدستور ال يتكيف
وفق األهواء السياسية ،وهو ليس
وجهة نظر ،وال يخضع لتفسير من
غير صاحب الحق بالتفسير»ّ .
ورد
ّ
يسميه،
عـلــى بــاسـيــل ،مــن دون أن
ً
قـ ــائـ ــا« :س ـم ـع ــت أح ـ ــد امل ـس ــؤول ــن
اليوم يتحدث عن تفسير املــادة 95
من الدستور ،وهــو تفسير يعيدنا
ّ
 27س ـن ــة إلـ ـ ــى ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوراء» .وأك ـ ـ ـ ــد أن
«الرئيس نبيه بري ونحن في حركة
أمــل ،وافقنا عــن قناعة وعــن التزام
وطني على التوزيع الطائفي لكثير
من املــواقــع اإلداري ــة ألن فيه طمأنة
للمسيحيني ،ليس من موقع قوة أو
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ّرد

الجيش ينفي
ردًا ع ـل ــى مـ ــا ورد فـ ــي خ ــان ــة «ع ـلــم
وخ ـبــر» فــي ع ــدد «األخـ ـب ــار» ،أول من
أمس ،أصدرت قيادة الجيش ـ مديرية
التوجيه ،البيان اآلتي:
«أوردت إحـ ـ ـ ــدى الـ ـصـ ـح ــف امل ـح ـل ـيــة
ال ـصــادرة بـتــاريــخ ال ـيــوم ،خـبـرًا يتعلق
بــأحــد ال ـض ـبــاط املـتـقــاعــديــن وزوج ـتــه
وتــوق ـيــف ال ـضــابــط امل ــذك ــور م ــن قبل
مديرية املخابرات للتحقيق معه على
خلفية شبهات ف ـســاد ،...كما أوردت
الصحيفة نفسها خـبـرًا ثانيًا عـ ّـددت
فيه أسماء عمداء في الجيش مرشحني
لتولي وظيفة املدير العام لإلدارة .تنفي
ق ـيــادة الـجـيــش صـحــة خـبــر التحقيق
والتوقيف ،وتدعو وسائل اإلعالم إلى
توخي املصداقية والحقيقة في نشر
هكذا أخبار ّ
تمس بسمعة الضباط من
دون أي وجــه حــق ،وإلــى عــدم التدخل
فـ ــي ش ـ ـ ــؤون امل ــؤسـ ـس ــة ال ـع ـس ـك ــري ــة،
وخ ـص ــوص ــا ت ـ ـ ــداول أسـ ـم ــاء ض ـبــاط
مرشحني لتولي وظائف قيادية».

من موقع ضعف»ّ ،
ملمحًا إلى قيادة
الـجـيــش وحــاكـمـيــة مـصــرف لبنان.
وأشار إلى أنه «ال نستطيع تفسير
الدستور على طريقة املفتني الجدد
الذين هم في موقع مسؤولية اليوم،
وقد ورطوا العهد» ،الفتًا إلى أنه «ال
نستطيع الحديث عن دولة مدنية،
بينما نــذهــب إل ــى ت ـجــاوز الـكـفــاءة
ونـلـغــي دور مجلس ال ـخــدمــة ،وأن
ن ـل ـغــي ف ــرص ــة ال ــذي ــن ال س ـن ــد لـهــم
ويعتمدون على كفاءتهم من خالل
مجلس الخدمة».
ّ
وح ــول ال ــدول ــة املــدن ـيــة ،ذك ــر خليل
بخطاب الشيخ محمد مهدي شمس
الدين ،ودعوته إلى الدولة املدنية،
والحقًا ما طرحه بــري على طاولة
الحوار األخيرة ،داعيًا إلى «الذهاب
مباشرة إلــى وضــع إلغاء الطائفية
الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة م ـ ــوض ـ ــع الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذ».
وطــالــب بــأن «يبعث فخامة رئيس
الـجـمـهــوريــة بــرســالــة مـبــاشــرة إلــى
مجلس ال ـنــواب لتطبيق امل ــادة 95
من الدستور ،حتى نكون جديني»،
م ـش ـي ـرًا إل ـ ــى أن ـ ــه «نـ ـح ــن ال نـبـحــث
بــوجــود املسيحيني فــي ه ــذا البلد
من منطلق األعداد واألرقام ،ونحن
ال نقبل أب ـدًا أن نتعاطى وفــق هذا
املنطق ،والرئيس بري على طاولة
الـحــوار كــان أجــرأ بكثير بالوقوف
إلـ ــى ج ــان ــب امل ـس ـي ـح ـيــن وتـمـ ّـسـكــه
ب ــاملـ ـن ــاصـ ـف ــة ،أك ـ ـثـ ــر مـ ـم ــن يـ ـ ّـدعـ ــون
التحدث باسمهم اليوم».
وفـ ــي م ـع ــرض ح ــدي ـث ــه ع ــن مـجـلــس
ال ـخــدمــة املــدن ـيــة وآل ـي ــة الـتـعـيـيـنــات
املـ ـعـ ـتـ ـم ــدة ف ـ ــي مـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء،
تـ ّ
ـوجــه خـلـيــل إل ــى رئ ـيــس الحكومة
بــال ـســؤال« :ه ــل يــريــد الـحـفــاظ على
هذه املؤسسات أم يريد املشاركة في
ضربها؟».
مـ ــن ج ـه ــة ث ــانـ ـي ــة ،لـ ــم ت ـع ـ ّـم ــر جـلـســة
الـ ـلـ ـجـ ـن ــة االنـ ـتـ ـخ ــابـ ـي ــة امل ـخ ـ ّـص ـص ــة
لتطبيق قــانــون االن ـت ـخــاب أكـثــر من
عشر دقــائــق ،بعدما ســأل الحريري
ال ـ ـحـ ــاضـ ــريـ ــن عـ ـ ّـمـ ــن ي ـ ـ ّ
ـؤي ـ ــد إدخ ـ ـ ــال
تعديالت على قانون االنتخاب ،وأتى
جواب األكثرية بامليل نحو عدم ّ
املس
ّ
والتوجه نحو االنتخابات.
بالقانون
مـســألــة أخ ــرى ج ــرى الـحــديــث عنها،
وهي كيفية إيجاد مخرج للمغتربني
الــذيــن سـ ّـجـلــوا أسـمــاء هــم فــي بعض
امل ــدن لــاقـتــراع وال يـتـجــاوز عــددهــم
املـئـتــن ،بـمــا يمنع بحسب الـقــانــون
فتح مراكز انتخابية لهم ،وبعضهم
يبعد عن أقــرب مركز انتخابي ما ال
ّ
يقل عن  5ساعات.
(األخبار)
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في الواجهة

توافق تحت سقف الدستور
حل المرسوم
الرئيس
ٌ
الجميلّ :
ّ
الجميل
ُيدرج الرئيس امين
ّ
ازمة المرسوم بين رئيسي
الجمهورية ومجلس النواب
في سياق مشكالت ال تجد
بالضرورة حلو ًال في النصوص
المكتوبة ـ على اهميتها ـ
بل ايضًا في االنسجام الواجب
بين المسؤولين «الذي
يتطلب التوافق على نحو
رئيسي»
نقوال ناصيف
ـدل بدلوها حيال ازمة
من بني قلة لم تـ ِ
املرسوم ،الناشبة بحدة بني الرئيسني
ميشال عون ونبيه ّبري ،اكتفى الرئيس
ّ
الجميل بمراقبة السجال الــدائــر،
امــن
ّ
وتشعب االراء وتناقضها حيال صواب
ً
وج ـه ــة ال ـن ـظــر ه ــذه او ت ـل ــك .ي ـجــد اوال
مرسوم منح ضباط دورة  1994اقدمية
سنة «مطاطًا كونه ال يرتب للحال اعباء
مالية ،اال انــه ّ
يمهد لها .مقاربة االزمــة
ليست ابيض او اسود».
يـضـيــف« :م ــن الـطـبـيـعــي ان ي ـكــون ثمة
خالف بني رئيسي الجمهورية واملجلس
م ــا دام ك ــل مـنـهـمــا يـنـطـلــق م ــن تـبــريــر
معارض لآلخر ،اال ان حكمة املسؤولني
ّ
ت ـح ــتــم ان ال ي ــدف ـع ــوا بــامل ـش ـك ـلــة ،وم ــن
ورائها البلد ،الى مأزق .يقتضي تفادي
الـ ـج ــدل ال ـب ـيــزن ـطــي م ــن حـ ــول امل ــرس ــوم
التوافق املسبق عليه لتجنيب الداخل
مشكلة اضافية ،واملؤسسة العسكرية
اي تأثير بسببه ،وتاليًا تعليق مرسوم
الترقيات .ما ينبغي االحتكام اليه هو
الحكمة ،وليس مجلس شــورى الدولة
او مجلس النواب».
ي ـق ــول ال ــرئ ـيــس ال ـس ــاب ــق لـلـجـمـهــوريــة:
َ
«لبنان ال ُيحكم ســوى بالتوافق الــذي
يكتمل بشرط الزم له ،هو ان يكون تحت
سقف الدستور ،الذي تنبثق منه اآللية
الكفيلة بالوصول الى التوافق .ال توافق
بــا مـظـلــة الــدس ـتــور .كـمــا ان الــدسـتــور
لـيــس كــافـيــا دائ ـمــا الي ـجــاد الـحـلــول في
معزل عن التوافق .كالهما شرطان باتا
يتحكمان بمسار العالقة بني السلطات
الــرسـمـيــة ،رئـيــس الجمهورية ورئيس
م ـج ـل ــس ال ـ ـن ـ ــواب ورئ ـ ـيـ ــس ال ـح ـك ــوم ــة
ومجلس الوزراء».
ل ـي ـس ــت م ـش ـك ـلــة مـ ــرسـ ــوم دورة 1994
س ــاب ـق ــة ف ــي خ ــاف ــات املـ ـس ــؤول ــن .وال
كذلك اختالفهم على تفسير الدستور
وتطبيق بنوده ،عندما يبدو كل منهم
ف ــي مــوقــع كـمــا ل ــو ان ــه م ـن ــاوىء لــآخــر

وعـلــى طــرف نقيض مـنــه .ليست ايضًا
ازمـ ــة تــرت ـبــط بــال ـع ـهــد ال ـح ــال ــي وح ــده.
مـعـظــم ال ـع ـهــود الــرئــاس ـيــة ،قـبــل اتـفــاق
ّ
الجميل ّ
«مرت
الطائف وبعده ،يضيف
فـ ــي ازمـ ـ ـ ــات دسـ ـت ــوري ــة م ـت ـش ـع ـبــة بــن
رئيسي الجمهورية واملـجـلــس ،او بني
رئ ـي ـس ــي ال ـج ـم ـه ــوري ــة وال ـح ـك ــوم ــة ،او
بــن رئيسي املجلس والحكومة .طــورًا
تنجم عن خالفاتهما املباشرة ،وطــورًا
ع ــن اس ـب ــاب خ ــارج ـي ــة .اال ان الــوصــول
الـ ــى ح ـل ــول مل ـش ـك ــات كـ ـه ــذه ،يـقـتـضــي
الـتــزام شرطي احـتــرام احـكــام الدستور
وال ـ ـتـ ــوافـ ــق .مـ ــا يـ ــرافـ ــق ازمـ ـ ــة امل ــرس ــوم
ف ــي ال ــوق ــت ال ـحــاضــر اك ـت ـفـ ٌ
ـاء بــالـخــاف
عـلــى تـفـسـيــر م ــواد دس ـت ــوري ــة ،كــاملــادة
 ،54دونـمــا االخ ــذ فــي الحسبان حاجة
الجميع الى التوافق».
يـتـحـ ّـدث الــرئـيــس الـســابــق للجمهورية
بني
عــن ازم ــة دسـتــوريــة جبهها عـهــده ّ
عامي  1986و ،1987ترتبت على تعذر
الـتـئــام مجلس ال ــوزراء بسبب ضغوط
س ــوري ــة سـيــاسـيــة وام ـن ـي ــة ،ح ــال ــت في
ه ــذي ــن ال ـعــامــن دون اج ـت ـمــاع مجلس
الـ ـ ــوزراء ف ــي قـصــر ب ـع ـبــدا .ف ــي الـجــانــب
الـ ـسـ ـي ــاس ــي م ـ ــن االزمـ ـ ـ ـ ــة تـ ـل ــك م ـ ـنـ ــاوأة
ّ
الجميل «االتفاق الثالثي» واسقاطه في
كــانــون الثاني  ،1986مــا آل الــى قطيعة
مــع دمـشــق ومـقــاطـعــة رئـيــس الحكومة
رشيد كرامي ووزراء املعارضة القصر
ـوري
ال ـج ـم ـه ــوريّ .ام ــا ال ـجــانــب الــدس ـتـ ّ
منها ،فهو شــل مجلس ال ــوزراء وتعذر
ان ـ ـع ـ ـقـ ــاده ،مـ ــا اوج ـ ــد فـ ــراغـ ــا فـ ــي ادارة
الحكم .حينذاك نشأت فكرة «املراسيم
ال ـجـ ّـوالــة» .لــم تـسـ ِّـو ال ـخــاف السياسي
ّ
الجميل وشــركــائــه فــي الـحـكــم ،وال
بــن
بـيـنــه وس ــوري ــا فــي ظــل خ ـطــوط تماس
اع ــادت تقسيم ال ـب ــاد .اال انـهــا ّ
سهلت
اسـ ـتـ ـم ــرار آل ـ ــة ال ـح ـك ــم ب ــالـ ـح ـ ّـد االدن ـ ــى

وتسيير عمل الحكومة.
لم تكن ،حتى ذلك التاريخ ،ثمة سابقة
ً
اجراء دستوريًا
ملراسيم جوالة .وال بدت
م ـ ــن دون اج ـ ـت ـ ـمـ ــاع م ـج ـل ــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء
ب ـن ـص ــاب ــه الـ ـك ــام ــل وات ـ ـخ ـ ــاذه قـ ــراراتـ ــه
بــرئــاســة رئ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة ،ف ــي ظل
َّ
دستور ما قبل اتفاق الطائف .لم يتخل
اي م ــن اف ــرق ــاء ال ـح ـكــومــة ع ــن تـصـلـبــه
حيال مواقفه السياسية ،وبينهم َمن ال
يزال في صلب اللعبة السياسية اليوم
كالوزيرين حينذاك (الرئيس) نبيه ّبري
ووليد جنبالط.
ّ
الجميل أزمة املرسوم بني عون
يقارب
ٌ
وب ـ ّـري ـ ـ وكــل منهما يتمسك بتطبيق
الـ ــدس ـ ـتـ ــور ويـ ـجـ ـه ــر بـ ـ ــاالصـ ـ ــرار عـلــى
االحتكام اليه ـ ـ بالتجربة التي خبرها
عـهــده عـبــر املــراس ـيــم ال ـجــوالــةُ :
«بنيت
على التوافق الــذي ال يــزال يفتقر اليه
حل ازمــة مرسوم دورة  .1994يتشبث
كــل مــن رئيسي الجمهورية واملجلس
ب ـم ــوق ـف ــه وصـ ـ ـ ــواب وجـ ـه ــة نـ ـظ ــره فــي
تفسير الدستور ،بيد ان ما يحتاجان
الـيــه هــو ال ـتــوافــق .مــن دون تـخـلـ َّـي انــا
والرئيس كــرامــي وقـتــذاك عــن مواقفنا
الـسـيــاسـيــة ،اوج ــدن ــا م ـعــادلــة زاوج ــت
ب ــن الـ ـت ــواف ــق واح ـ ـكـ ــام ال ــدسـ ـت ــور فــي
سبيل تسيير الحكم ،واتخاذ القرارات

بين تجربتي مرسوم
 1994والمراسيم
اوال
الجوالة :التوافق ً

يقتضي االحتكام الى الحكمة ،ال الى مجلس الشورى او مجلس النواب (هيثم الموسوي)

املـ ـن ــوط ــة ب ـ ّــه تـ ـح ــت سـ ـق ــف الـ ـق ــان ــون.
بـسـبــب ت ـعــذر الـتـئــام مـجـلــس الـ ــوزراء،
اتفقنا على ان ال يصدر مــرســوم ـ ـ ايًا
تـكــن اهـمـيـتــه ـ ـ ال يصير ال ــى الـتــوافــق
عليه سلفًاّ .راحــت املراسيم تجول بني
ال ـ ـ ـ ــوزراء .يــوق ـع ـهــا امل ـخ ـت ـصــون منهم
ً
ع ـمــا ب ــامل ــادة  54بـعــد ان ت ـكــون دارت
على الـ ــوزراء جميعًا .يطلعون عليها
وي ــواف ـق ــون ،ث ــم يـصـيــر ال ــى امـضــائـهــا
مــن الـ ـ ــوزراء املـخـتـصــن وم ــن الــرئـيــس
كرامي ومني ،كما لو ان مجلس الوزراء
ً
اجتمع فـعــا ،بينما الــواقــع ان سوريا
كـ ـ ــان ت ـم ـن ـعــه مـ ــن ان ي ـف ـع ــل .أوج ــدن ــا
م ــاء م ــة ب ــن اح ـت ــرام ال ــدس ـت ــور الــذيــن
يــوجــب اجـتـمــاع الـحـكــومــة ،وبــن واقــع
ان اجتماعها متعذر بل مستحيل ،ما
ينبغي بــازاء ظــروف استثنائية كهذه
الـتــوافــق على سبل انـتـظــام آلــة الحكم
واتخاذ القرارات الضرورية».
ي ـض ـيــف ال ـج ـم ـ ّـي ــل« :ف ـع ـل ـنــا ذلـ ــك ايـضــا
في معالجة املراسيم االشتراعية التي
اصدرتها حكومة الرئيس شفيق الوزان،
ثم طالبت حكومة الرئيس كرامي تحت
وطـ ـ ــأة الـ ـح ــرب الـ ـس ــوري ــة ع ـل ــى ع ـهــدي
بــالـغــائـهــا كلها دفـعــة واحـ ــدة ،فانتهى
الـتــوافــق ال ــى تـعــديــل بعضها .القياس
نفسه في عالقتي والرئيس كرامي مع
زيــارات املوفدين الدوليني .سألني مرة
ج ــان ك ـل ــود اي ـم ـيــه م ــوف ــد االمـ ــن ال ـعــام
لالمم املتحدة خافيير بيريز دوكويار
في عشاء غير رسمي عن ّ
سر خالفاتنا،
الــرئـيــس كــرامــي واملـعــارضــة وان ــا ،على
الـسـطــوح ،قبل ان يضيف :بعدما كنت
اسمع روايتك للحلول ،كنت اذهب اليه
فـيـ ّ
ـردد امــامــي كالمًا مطابقًا تقريبًا ملا
قلته انت ،بما في ذلك مفاتيح الكلمات.
كــام ـك ـمــا ط ـب ــق االص ـ ـ ــل .م ــا سـ ـ ّـر ذل ــك؟
اجبته :ال ـ ّ
ـدراج .ســأل :لــم افـهــم؟ قلت :ما
ان تنتهي املقابلة بيني وأي زائر دولي،
يحمل ّ
الدراج املحضر فورًا الى الرئيس
كــرامــي كــي يطلع عـلـيــه .يــرتــاح ال ــى ما
اذك ــره ،فيتبناه ويضيف الـيــه ،فيصير
موقفًا رسميًا قال به رئيسا الجمهورية
والـحـكــومــة ،وإن انقطعا عــن االجتماع
او توقفت اجتماعات مجلس ال ــوزراء.
كـ ُـانــت تـلــك م ــواق ــف ات ـخ ــذت بــالـتــوافــق،
وأخـ ـضـ ـع ــت ال ـ ــى س ـق ــف ال ــدسـ ـت ــور فــي
احلك الظروف حتى .ثقة الوزراء حلفاء
سوريا بالرئيس كرامي واملامه بخفايا
اللعبة ،ومونته عليهم ،اتاحت له تقدير
املــواقــف دونـمــا ازع ــاج ســوريــا او اثــارة
قلقها ومخاوفها .كان بدوره يتوافق مع
ال ــوزراء ع ــادل عـسـيــران وسليم الحص
ونبيه بـ ّـري ووليد جنبالط عليها .في
حصيلة التجربة تلك ،بشقيها املحلي
وفي العالقات مع الخارج ،لم يكن ثمة
ق ــرار او مــوقــف ال يسبقه تــوافــق عليه
ويتطابق مع احكام الدستور».

علم
و خبر
بارود ينسحب؟
ب ــدأ ال ــوزي ــر ال ـســابــق زيـ ــاد ب ـ ــارود ب ـحــث إم ـك ــان االن ـس ـحــاب م ــن الـسـبــاق
التيار الوطني الحر في
االنتخابي ،بعدما ارتفعت حظوظ أن تضم الئحة
ّ
ً
كسروان ،إلى جانب العميد املتقاعد شامل روكز ومرشح من التيار ،كال
من النائب السابق منصور البون ورئيس املؤسسة املارونية لالنتشار
نعمة افــرام .فقد أظهرت استطالعات للرأي أن الالئحة العونية في هذه
معرضة للخرق في مقعد بارود ،بسبب ّ
الحالة ستكون ّ
تفوق كل من روكز
وافرام والبون عليه ،ونية التيار تجيير كل أصواته ملرشحه الحزبي.

البستاني وخوري يعرقالن تحالفات جنبالط
ّ
ال يــزال تبني رئيس الـحــزب التقدمي االشـتــراكــي النائب وليد جنبالط
ّ
ترشيح الوزير السابق ناجي البستاني في دائــرة الشوف ،يشكل عائقًا
أمــام االتفاق الكامل بني حزب القوات اللبنانية والحزب االشتراكي ،في
ّ
ظل الصراع التاريخي بني البستاني والقوات .كما يقف ترشيح الوزير

ّ
غــطــاس خــوري عائقًا أمــام إتـمــام التفاهم بــن جنبالط وتـيــار املستقبل،
ًّ
فيما لم يجد املستقبل حل بعد ألزمة تحالفه مع جنبالط والتيار الوطني
ّ
آن معًا.
الحر في ٍ

قطر غير معنية باالنتخابات!
ّ
ّ
توجه بعض املرشحني لالنتخابات إلى السفارة القطرية في بيروت في
ّ
سعي للحصول على دعم مالي من الدولة الخليجية .إل أن هؤالء عادوا
خائبني بعد سماعهم أن قطر «ال تنوي التدخل في االنتخابات النيابية
املقبلة»!

النواب األرمن لـ«األحزاب»
ّ
ّ
السياسية ،على تشكيل
اتفقت األحــزاب األرمنية ،على اختالف مواقعها
ّ
سد أمــام األرمــن الطامحني إلى دخــول ساحة النجمة من خــارج األحــزاب
التقليدية وعلى لوائح تحمل تسمية «املجتمع املدني».
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سياسة
تقرير

سعيد ـ الخازن:
التحالف االنتخابي ممكن
بعدما جمعهما منبر «ثورة األرز»،
والوشاح األبيض واألحمر في الـ ،2005
ترتفع إمكانية أن يجتمع النائبان
السابقان فارس سعيد وفريد هيكل
الخازن على الئحة انتخابية واحدة.
هما يؤكدان ّأن األمور لم ُتحسم ،لكن
مصلحتهما االنتخابية في مواجهة
العهد ُتق ّلص المسافات بينهما
ليا القزي
مــع ك ــل ف ـجـ ٍـر جــديــدُ ،ي ـج ـ ّـدد الـنــائــب
ّ
ال ـســابــق فـ ــارس سـعـيــد «تــوي ـتــريــا»
مــواق ـفــه ض ـ ّـد عـهــد الــرئ ـيــس ميشال
عـ ـ ـ ـ ــون ،وحـ ـ ـ ـ ــزب ال ـ ـ ـلـ ـ ــه ،داع ـ ـ ـيـ ـ ــا إلـ ــى
االتـ ـ ـح ـ ــاد «ف ـ ــي مـ ـع ــارض ــة وط ـن ـي ــة»
مل ــواج ـه ـت ـه ـم ــاُ .ي ـ ـ َـع ـ ـ ّـد ال ـط ـب ـي ــب مــن
أشـ ـ ـ ــرس حـ ـلـ ـف ــاء امل ـم ـل ـك ــة ال ـع ــرب ـي ــة
امل ـعــارضــن لـتـحــالــف 8
ال ـس ـعــوديــةُ ،
ّ
الحر ،حتى لو
آذار والتيار الوطني
كـ ّـلـفــه ذل ــك خ ـســارة مـقـعــده لــدورتــن
متتاليتني ،فــي الـ ـ  2005والـ ـ .2009
حـ ّـتــى إن امل ـنـ ّـســق ال ـســابــق لــأمــانــة
ّ
العامة لقوى  14آذار ،وقف في وجه
حليفيه الـســابـقــن ،ت ـيــار املستقبل
ـوال إل ــى
وال ـ ـقـ ــوات ال ـل ـب ـنــان ـيــة ،وص ـ ـ ً
ردًا ع ـل ــى ال ـت ـســويــة
حـ ـ ّـد ال ـق ـط ـي ـعــةّ ،
الرئاسية و«التنسيق» غير املباشر

م ــع ح ــزب ال ـل ــه .إال أن ذل ــك ل ــن يقف
ّ
ـات
ـا أم ــام نـســج سـعـيــد تـحــالـفـ ٍ
حــائـ ً
«ان ـ ـت ـ ـخـ ــاب ـ ـيـ ــة»ُ ،ت ـ ـسـ ــاعـ ــده ف ـ ــي رف ــع
حـظــوظ ف ــوزه بــأحــد مـقـعـ َـدي جبيل
حتى لو كانت «صديقة»
املارونينيّ ،
لـحــزب الـلــه ،كالنائب الـســابــق فريد
هيكل الخازن .معلومات «األخبار»
ُتشير إلــى أن الطرفني سيتحالفان
ّ
انـتـخــابـيــا ،وسـتـضــم الــائـحــة أيضًا
ب ـش ـك ــل أس ـ ــاس ـ ــي ح ـ ـ ــزب الـ ـكـ ـت ــائ ــب.
وتعزز إمكانية التحالف« ،انضمام
ُ
الـ ـن ـ ّـائ ــب الـ ـس ــاب ــق مـ ـنـ ـص ــور الـ ـب ــون
ورئيس مؤسسة االنتشار الوطني
نـعـمــة افـ ــرام وال ــوزي ــر الـســابــق زيــاد
بـ ــارود ،إل ــى الئ ـحــة الـتـيــار الـعــونــي،
وزياد حواط إلى القوات اللبنانية».
مــا ُيــؤخــر ب ـ ّـت الـتـحــالــف بــن سعيد
وال ـخ ــازن ،بحسب املـعـلــومــات« ،هو
قرار حزب الكتائب ،وما سيؤول إليه
حـ ــواره مــع ال ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة ،رغــم
عــدم وج ــود إش ــارات على نجاحه».
صحيح أن املوقف السياسي ُيباعد
َّ
النائبني السابقني« ،لكن هناك
بني
مصلحة انتخابية تجمعهما .بعد
 10أيــام ،يتوقع أن تكون األمــور قد
تــوضـحــت» .إال أن سعيد يــؤكــد ّأنــه
ّ
لم يحسم تحالفاته مع أحد ،االتفاق
الــوح ـيــد ت ـ ّـم م ــع ح ــزب ال ـك ـتــائــب ،إذ
قـ ـ ـ ـ ّـررا «ال ـ ـت ـ ـفـ ــاوض االنـ ـتـ ـخ ــاب ــي فــي
امل ـن ـط ـق ــة مـ ـع ــا ،ون ـ ـخـ ــوض امل ـع ــرك ــة
ـار مـ ــوحـ ــد .نـ ـح ــن وال ـك ـت ــائ ــب
بـ ـشـ ـع ـ ٍ
ال ـت ـق ـي ـن ــا م ـن ــذ س ـن ــة وحـ ـت ــى ال ـي ــوم

ع ـلــى م ـســاحــة االعـ ـت ــراض نـفـسـهــا».
ٌ
ه ـن ــاك أن ـ ـ ــواع ع ـ ـ ّـدة ل ـل ـم ـعــارضــة فــي
لبنان« ،أنــا مـعــارض للعهد وحــزب
ال ـل ــه ،ف ــي ح ــن أن ال ـخ ــازن ُي ـعــارض
ّ
العهد وال ُيعادي حزب الله» ،يقول
ُ
سعيد لـ «األخبار» .ال يخفي وجود
ت ـ ــواص ـ ــل م ـ ــع ال ـ ـخ ـ ــازن وغـ ـ ـي ـ ــره مــن
القوى السياسية في دائرة كسروان
يهمه التشديد على
ـ ـ جبيل ،ولـكــن ّ ّ
أوال« ،ل ــدي كــامــل االحـتــرام
فـكــرتــنً .
للزعامات املحلية في كسروان ،التي
تمكنت من الحفاظ على وضعيتها
االنتخابية رغــم كــل الـظــروف ،وهذا
ّ
إن ـج ــاز» .أم ــا الـنـقـطــة الـثــانـيــة ،فهي
«أن ـ ـ ـ ـ ــي ص ـ ــاح ـ ــب م ـ ــوق ـ ــف س ـي ــاس ــي
ّ
واضـ ــح ،ال أت ــراج ــع عـنــه ألج ــل أحــد،
لكن مــن املمكن االلـتـقــاء فــي املوقف
االنـتـخــابــي» .يــوافــق سعيد أن ذلــك
ّ
يتعارض مع خياره إطالق مواجهة

الخازن :من غير
الممكن أن ُأحارب
سالح حزب اهلل

ن ـيــاب ـيــة ب ـع ـن ــوان س ـيــاســي واضـ ــح،
«ول ـ ـ ـكـ ـ ــن تـ ــوض ـ ـيـ ــح األم ـ ـ ـ ـ ــور ل ـ ـلـ ــرأي
ال ـعــام ،ب ــأن طبيعة الـقــانــون تفرض
ّ
قلل من األضرار،
تحالفات ُمعينةُ ،ت ّ
ّ
ش ـ ـ ــرط أن ي ـ ـكـ ــون ُم ـ ـ ـجـ ـ ــرد ت ـح ــال ــف
انتخابي».
يتحدث فريد هيكل
نفسه،
في اإلطار
ّ
الخازن .الحوار االنتخابي والتقارب
مــوجــود مــع سعيد «ومـجـمــوعــة من
الـقــوى السياسية فــي املنطقة ،التي
هي غير مستعدة ألن تقف على باب
الـ ــوالـ ــي ،كـ ـم ــارون ال ـح ـلــو وإب ــراه ـي ــم
حداد وسعيد وحزب الكتائب وجان
حـ ــواط .»...إال ّأنــه «ال يــزال مــن ُاملبكر
ّ
حسم التحالف بني أي منها .التنسيق
شيء ،والتحالف ٌ
أمر آخر» .وردًا على
سـ ــؤال ح ــول ال ـت ـع ــارض ف ــي املــواقــف
الـسـيــاسـيــة بـيـنــه وب ــن نــائــب جبيل
السابق ،يقول الخازن لـ«األخبار» إن
ّ
مشروعه هو «معارضة األداء املركزي
لـلـسـلـطــة وال ـف ـس ــاد امل ـس ـت ـشــري .كما
أن موقفي السياسي ـ االستراتيجي
ّ
أنتم يومًا إلى  8آذار وال
معروف ،لم
َِ
إلى  14آذار ،إال أن من غير املمكن أن
ّ
ُأح ـ ــارب س ــاح ح ــزب ال ـلــه أو ُأح ـ ّـول ــه
إلـ ـ ــى ع ـ ـنـ ــوان ملـ ـع ــركـ ـت ــي» .ال ـص ــدي ــق
الشخصي للنائب سليمان فرنجية،
«ال ُتـحــرجـنــي مــواقــف سـعـيــد .هناك
قواسم مشتركة ،والقواسم املشتركة
بيننا أكبر مــن النقاط التي ت ّ
فرقنا.
ُ
األم ـ ـ ـ ــر نـ ـفـ ـس ــه ي ـن ـط ـب ــق عـ ـل ــى ح ــزب
الكتائب».

تقرير

ُم ّرشح «القومي» في الكورة :حردان يريد سعادة
القرار ،شبه المحسوم ،لدى الحزب
السوري القومي االجتماعيّ ،أن ُمرشحه
في الكورة سيكون سليم سعادة .إال ّأن
هذا الخيار يواجه معارضة داخلية من
سيحاولون
قبل ٍ
عدد من القوميينُ ،
يبته المجلس
«إسقاط» هذا الخيار قبل أن ّ
األعلى القومي
ليا القزي
يــوم الخميس ُاملـقـبــل ،ينعقد مجلس
الـقـيــادة فــي الـحــزب ال ـســوري القومي
ـرش ـ َـح ــن
االجـ ـتـ ـم ــاع ــي لـ ــ«ت ــأهـ ـي ــل» ُم ـ َ
حتملني إلــى االنـتـخــابــات النيابية،
ُم َ
ع ــن ك ــل دائ ـ ــرة ان ـت ـخــاب ـيــة .ف ــي ال ـيــوم
ّ
كحد أقصى ،يجتمع
التالي ،أو االثنني ّ
ُ
امل ـج ـل ــس األعـ ـل ــى ل ـل ـح ــزب ،وي ـص ــوت

أع ـضــاؤه الخـتـيــار ُمــرشــح «الـقــومــي»
ف ــي ك ــل ق ـض ــاء .ك ــان م ــن امل ـف ـتــرض أن
ّ
تـنـتـهــي مــرح ـلــة اخ ـت ـي ــار األش ـخ ــاص
يوم أمس ،إال أن وفاة الرئيس السابق
ّ
ل ـل ـم ـج ـل ــس األعـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى ،م ـ ـح ـ ـمـ ــود ع ـبــد
ال ـخــالــقّ ،أدت إل ــى ت ـعــديـ ٍـل ف ــي ُامل ـهــل.
ال ُيمكن ،قبل األسـبــوع املقبل ،الجزم
بهوية ُمرشح قيادة الروشة في قضاء
ال ـكــورة ،ولــو أن معلومات «األخـبــار»
ّ
ُتشير إلــى أن رئيس املجلس األعلى،
ّ
الـ ـن ــائ ــب أسـ ـع ــد حـ ـ ـ ــردان «ي ـم ـي ــل إل ــى
تبني ترشيح الـنــائــب الـســابــق سليم
ّ

س ـع ــادة .وق ــد طـلــب مـنــه تـقــديــم طلب
تــرش ـحــه رس ـم ـيــا إل ــى ق ـي ــادة ال ـحــزب،
ّ
ينص عليه النظام الداخلي
وفــق مــا
للقومي» ،علمًا بأن أحد أبرز املقربني
ّ
من حــردان في الكورة ،الــذي ال يشغل
فترة سابقة
موقعًا سياسيًا ،أقنع في ٍ
رجل األعمال غسان رزق بتقديم طلب
ترشيحه« ،قـبــل أن يحسم ح ــردان أن
ّ
املـصـلـحــة تـكـمــن ف ــي تـبـ ّـنــي س ـع ــادة».
إضـ ــافـ ـ ًـة إلـ ــى ال ــرجـ ـل ــن ،تـ ـق ـ ّـدم بـطـلــب
تــرشـيـحــه ك ــل م ــن :منفذ ع ــام منفذية
ّ
ال ـكــورة ج ــورج بــرجــي ،الطبيب وليد
ال ـ ـعـ ــازار (ال ـ ـ ــذي خـ ــاض االن ـت ـخ ــاب ــات
الفرعية عام  )2012وعميد الخارجية
حـ ّـســان ص ـقــر .مــا يـجـمــع بــن سـعــادة
ورزق وب ــرج ــي والـ ـ ـع ـ ــازار ،ه ــو ّأن ـهــم
مــن بـلــدة أم ـيــون ،الـتــي ُتـشـ ّـكــل عصب
الــوجــود القومي في الـكــورة .في حني
أن صـقــر مــن كـفــرحــاتــا ،إح ــدى بـلــدات
ّ
مـنـطـقــة «ال ـق ــوي ـط ــع» ،الـتـسـمـيــة الـتــي
ُت ـط ـل ــق ع ـل ــى ت ـج ـ ّـم ــع ب ـ ـلـ ــدات :ك ـفــريــا،
بــدنــايــل ،كـفــرحــاتــا ،كـفـتــون ،بتعبورة
وإج ـ ــدع ـ ـب ـ ــري ـ ــنُ .
وي ـ ـش ـ ـكـ ــل االن ـ ـت ـ ـمـ ــاء

الجغرافي «نقطة ضعف» لصقر ،كون
«ال ـ ُـع ــرف» يـقـضــي ب ــأن ي ـكــون ُمــرشــح
الحزب القومي من عاصمة القضاء.
ُمـ ـ ـب ـ ـ ّـررات ت ــرش ـي ــح س ـ ـعـ ــادة ع ــدي ــدة:
ن ــائ ــب س ــاب ــق ،اب ــن ال ــرئ ـي ــس الـســابــق
لــ«الـقــومــي» الطبيب الــراحــل عبدالله
س ـعــادة ،وج ــود «حــالــة سـعــاديــة» في
ال ـ ـكـ ــورة؛ ص ــداق ـت ــه م ــع ن ــائ ــب رئ ـيــس
مجلس النواب فريد مكاري ،ما ُيشكل
عامل راحة لألخير إذا ما ّ
قرر التحالف

هناك اتفاق بين
سعادة وغسان رزق
على دعم أي مرشح
من أميون

مــع الـقــومـيــن وت ـيــار املـ ــردة والـنــائــب
ب ـ ـطـ ــرس ح ـ ـ ـ ــرب؛ وتـ ـفـ ـضـ ـي ــل الـ ـن ــائ ــب
س ـل ـي ـمــان فــرن ـج ـيــة ت ــرش ـي ــح س ـع ــادة
على حساب أي شخصية أخرى .وردًا
على س ــؤال حــول مــا إذا كــان «امل ــردة»
تبني ترشيح
تمنى على ح ــردان ّ
قــد ّ
س ـ ـع ـ ــادةُ ،تـ ـجـ ـي ــب م ـ ـصـ ــادر بـنـشـعــي
(هيثم الموسوي)

ب ــال ـن ـف ــي« ،ع ــاق ــة فــرن ـج ـيــة ب ـس ـعــادة
مميزة ،لكن الحزب القومي هو الذي
يختار ُمرشحه» .إال أن ذلك يتعارض
ّ
مــع ج ــواب س ـعــادة ل ــ«األخ ـب ــار» ،بعد
سؤاله عن سبب تبديل رأيــه ،واتخاذ
قــرار الترشح من جديد .قال إن هناك
ّ
ـامــة تتخطى ح ــدود الـكــورة،
«رغـبــة عـ ّ
فــا أق ــدر على زعــل صديقي سليمان
فرنجية .وقــال لي رئيس الحزب حنا
الناشف ّإنه ال ُيمكن أن أضع ترشحي
ف ــي ت ـص ـ ّـرف ال ـح ــزب م ــن دون تـقــديــم
الطلب رسميًا ،فوقعت على الورقة».
أم ــا إذا ُتـ ــرك ال ـخ ـيــار ل ـس ـع ــادة« ،فـمــا
بقا بعيني النيابة .بدأنا املشوار أنا
وفريد مكاري وفايز غصن ،ولكن اآلن
ّ
كـبــرنــا ول ــم يـعــد لـ ــدي ح ــاف ــز .أخـبــرت
ق ـيــادة ال ـحــزب حقيقة مــوقـفــي ،ولكن
بتصرفها مهما ّ
ّ
قررت» ،يقول كما
أنا
ٌ
ّ
لو ّأنه ُمجبر على تجرع هذه الكأس.
م ــاذا عــن وج ــود ات ـفــاق انـتـخــابــي مع
م ـ ـك ـ ــاري ،الـ ـ ـ ــذي سـ ــاهـ ــم سـ ـ ـع ـ ــادة فــي
«خـلــق» زعــامـتــه؟ «ل ــدى فــريــد أسـبــاب
كثيرة حتى ال يـتــرشــح ،وهــو ال يــزال
حتى الساعة ُمصرًا على ذلك».
ذم ـتــه،
ال مـشـكـلــة ل ــدى س ـع ــادة ،ع ـلــى ّ
ف ــي أن يـتـبـنــى «ال ـق ــوم ــي» أي ُمــرشــح
آخر «من أميون ،وسأكون جنديًا في
امل ـع ــرك ــة» .ق ــد يـثـيــر ت ـحــديــد «مـسـقــط
ـدد مــن
رأس» ُامل ـ ــرش ـ ــح اس ـ ـت ـ ـفـ ــزاز ع ـ ـ ـ ٍ
الـقــومـيــن الـكــورانـيــن ،ولـكــن سـعــادة
ي ـســأل« :ه ــل يـكــون لـلـقــوات اللبنانية
ُمــرشــح مــن أم ـيــون ،والـقــومــي ال؟ هنا
الثقل االنتخابي والحزبي واإلداري

ل ـل ـكــورة .وه ــذه الـحـقـيـقــة» ،عـلـمــا بــأن
ّ
سعادة نفسه رفض عام  2005ترشيح
ج ـ ـ ـ ــورج ال ـ ـبـ ــرجـ ــي م ـ ــن أم ـ ـ ـيـ ـ ــون ،إل ــى
االنتخابات النيابية« ،فارضًا ترشيح
حنا عيناتي مــن كـفــرحــزيــر» .السبب
بحسب مصادر في الكورة أن النائب
ّ
السابق «لــم يكن قــد حسم فــي حينه،
رغـبـتــه فــي اع ـتــزال الـعـمــل السياسي،
ولــم يرغب فــي خلق مرجعية جديدة
في أميون».
«الجدي» بعد سعادة،
الثاني
االســم
ّ
هو غسان رزق .يكشف نجل عبدالله
س ـ ـعـ ــادة عـ ــن وجـ ـ ـ ــود «ات ـ ـف ـ ــاق بـيـنــي
وب ــن رزق عـلــى أن نــدعــم أي ُمــرشــح
من أميون ،مع اإلشــارة إلــى أن غسان
ّ
شخص ممتاز ،ولديه خدماته وحالة
ُيمكن أن يستفيد منها الحزب».

مــن الصعوبة ،بعد استتباب الــوئــام
داخ ــل «ال ـقــومــي» ،أن ُيـخــالــف أعـضــاء
امل ـج ـلــس األع ـل ــى رغ ـب ــات رئ ـي ـســه في
اخ ـت ـيــار ُامل ــرش ـح ــن ،وم ـن ـهــم س ـعــادة.
ول ـك ــن ح ــرك ــة م ـع ــارض ــة ب ـ ــدأت تـنـشــأ
داخ ــل «ال ـق ــوم ــي» ،فــي م ـحــاولـ ٍـة منها
ـدد م ــن ط ـل ـبــات الـتــرشـيــح
إلس ـق ــاط عـ ـ ٍ
القومية إلى النيابة ،وإحداها ترشيح
سـ ـع ــادة .وت ـك ـشــف املـ ـص ــادر أن بقية
ّ
املــرش ـحــن «ي ـت ــواص ـل ــون م ــع أع ـضــاء
املجلس األعلى من أجل تغيير مجرى
األم ـ ــور .فـهــم يـعـتـقــدون بـ ــأن تــرشـيــح
ّ
أشخاص كسعادة في الكورة وفادي
ع ـب ــود ف ــي امل ــن وأل ـب ـيــر م ـن ـصــور في
ـرددات
البقاع الشمالي ،سيكون لــه ت ـ ّ
سلبية على القومي».
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مشرعًا للعفو
المعفى عنه ّ
عمر نشابة

اتفق سعيد
مع الكتائب
على
التفاوض
معًا وخوض
المعركة
بشعار
موحد
(هيثم
الموسوي)

ي ـك ـثــر ال ـح ــدي ــث ف ــي األوس ـ ـ ــاط ال ـس ـيــاس ـيــة وال ـق ـضــائ ـيــة
واإلعالمية عن صدور قانون عفو عام جديد قبل موعد
الجلسة التشريعية األخ ـيــرة ملجلس ال ـنــواب فــي أواخ ــر
شـبــاط املـقـبــل .وال شــك فــي أن ذل ــك يبعث األم ــل لعوائل
السجناء الذين يعانون من ظــروف احتجاز ال تتناسب
مع املعايير القانونية املحلية والدولية ،والذين يعتقدون
أن األح ـك ــام بــالـسـجــن ل ــم تـكــن ع ــادل ــة .لـكــن عـلــى أب ــواب
االنتخابات ،من الصعب فصل موضوع العفو العام عن
املـكــاســب الـتــي يمكن أن يحققها كــل مــن يجاهر بدعم
صدور قانون كهذا .وبالتالي ،إن موضوع العفو العام الذي
يفترض أن يشمل عـشــرات آالف األشـخــاص املالحقني
ّ
قضائيًا فــي لبنان يشكل م ــادة دسـمــة لالستخدام في
الحمالت االنتخابية.
صـحـيــح أن ال ــدس ـت ــور وال ـق ــان ــون يـتـيـحــان للسلطتني
اإلجرائية والتشريعية تجاوز مبدأ استقاللية القضاء
وإل ـغــاء أحـكــام ص ــادرة عنه مــن خــال إص ــدار قوانني
العفو ،وصحيح أن من حق القوى السياسية االستفادة
مــن هــذا املــوضــوع فــي ب ــازار االنتخابات النيابية ،لكن
ذلك ال يعفي الدولة من مسؤولياتها لجهة تأمني حقوق
الناس والحفاظ على مكانة الدولة وصيانة النظام العام.
كالم جميل ،لكن ال يخفى على أحد أن الدولة في لبنان
تعاني من ضعف في ضمان الحق في املحاكمة العادلة،
إذ إن تأمني هــذا الحق اإلنـســانــي والــدسـتــوري يحتاج
إلى املزيد من الجهود ،خصوصًا لجهة تطهير قصور
العدل من شتى أنــواع الفساد ،وتطوير كفاءات جميع
العاملني في قطاع العدالة ،بمن فيهم املحقق والكاتب
والطبيب الشرعي والنائب العام والخبير التقني واملرشد
االجتماعي والقاضي واملحامي وحارس السجن .كذلك
فــإن املحاكمة العادلة تتطلب فصل السلطة القضائية
عن باقي السلطات هيكليًا وماليًا وإداريًا ،وتفعيل جدي
للتفتيش القضائي ،ورفع الحصانات عن السياسيني،

وإلغاء اإلذن املسبق باملالحقات القضائية.
أن ـجــزت بـعــض التحسينات الطفيفة عـلــى نـظــام الـعــدالــة
ف ــي ل ـب ـنــان م ـنــذ ان ـت ـه ــاء ال ـح ــرب ف ــي مـطـلــع تـسـعـيـنـيــات
القرن املاضي ،لكنها ليست كافية .وال يزال التدخل في
التشكيالت القضائية قــائـمــا عـلــى أس ــاس املحاصصة
الطائفية واملــذهـبـيــة ،ومــا زال ــت البنية التحتية للمخافر
وال ـس ـج ــون وق ـص ــور ال ـع ــدل ض ـع ـي ـفــة ،واملـ ـ ـ ــوارد امل ــادي ــة
والبشرية املخصصة للضابطة العدلية والنيابات العامة
وغرف القضاة والسجون ناقصة ،وغير متوافرة أحيانًا.
أم ــا عـلــى مـسـتــوى الـتـشــريــع ،فـهـنــاك تــأخــر فــي تحديث
القوانني وتأجيل متكرر ملراجعة مدى التزام لبنان املبادئ
الدستورية وتعهداته الدولية.
هذه املشاكل ليست اليوم املبرر الحقيقي لصدور قانون
عـفــو ع ــام ع ــن آالف األش ـخ ــاص املــاح ـقــن قـضــائـيــا أو
الصادرة في حقهم أحكام جزائية .فقوانني العفو العام
في لبنان ال تصدر بسبب تراجع الحق باملحاكمة العادلة،
بــل إن صــدورهــا يأتي عــادة ألسـبــاب سياسية وظــروف
محددة مــرت بها البالد :إن أبــرز قوانني العفو في لبنان
صدرت بعد وقوع اضطرابات أهلية وصدامات سياسية
وطائفية ومذهبية بني اللبنانيني (1991 – 1968 – 1958
– ُ .)2005يحاجج البعض بأن قانون العفو العام املطروح
الـيــوم يــأتــي فــي اإلط ــار نفسه .وبــالـتــالــي إن املحاصصة
الطائفية واملذهبية املكرسة في النظام اللبناني تقتضي
أن يـشـمــل ق ــان ــون الـعـفــو ال ـع ــام أش ـخــاصــا م ــن مختلف
الطوائف واملذاهب ،حتى لو لم يكونوا مشاركني مباشرة
ً
في االضطرابات .فيمكن أن يكونوا مثال من املالحقني في
جرائم مخدرات أو سرقات أو اغتصاب أو تزوير.
لـكــن امل ـفــارقــة الــاف ـتــة تـكـمــن فــي أن بـعــض السياسيني
ً
الــذيــن يطالبون بقانون العفو الـعــام الـيــوم هــم أصــا من
املستفيدين من قوانني العفو الصادرة في السابق .فلماذا
ال يرضى هؤالء لغيرهم بما ارتضوا به ألنفسهم؟

تقرير

تصر على إلغائه
يصر على عقد المؤتمر وأمل ّ
موقعة أبيدجان :باسيل ّ
آمال خليل
تـ ـ ـم ـ ــددت نـ ـ ـي ـ ــران ال ـ ـت ـ ـجـ ــاذبـ ــات ح ــول
م ــؤت ـم ــر الـ ـط ــاق ــة االغـ ـت ــرابـ ـي ــة امل ـق ــرر
عـقــده فــي مــديـنــة أبـيــدجــان العاجية،
إل ـ ـ ــى سـ ــائـ ــر ال ـ ـجـ ــال ـ ـيـ ــات ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة
والجنوبية خـصــوصــا ،املنتشرة في
الـقــارة األفريقية .في الــذكــرى الثامنة
لسقوط الطائرة اإلثيوبية التي سقط
ضحيتها  54مغتربًا في ساحل العاج
ومـحـيـطـهــا ،ت ـطــايــرت شـظــايــا خــاف
الــرئـيـســن مـيـشــال ع ــون ونـبـيــه بــري
عـلــى الـســاحــة املـحـلـيــة ،حـتــى وصلت
إلــى ساحل الـعــاج ،مــا انعكس إيعازًا
م ــن ح ــرك ــة أم ـ ــل ل ـفــاع ـل ـيــات ال ـجــال ـيــة
بمقاطعة املؤتمر الــذي تنظمه وزارة
ال ـخ ــارج ـي ــة وامل ـغ ـت ــرب ــن ف ــي ال ـثــانــي
والـثــالــث مــن شـبــاط املـقـبــل .استجاب
الجزء األكبر من الجالية التي يشكل
أبناء الجنوب غالبيتها الساحقة ،في
مقابل إصــرار رجال أعمال وفاعليات
آخـ ــريـ ــن ع ـل ــى امل ـ ـشـ ــاركـ ــة .وبـ ــرغـ ــم أن
االنـ ـ ـقـ ـ ـس ـ ــام دق ن ـ ــاق ـ ــوس ال ـط ــائ ـف ـي ــة
وامل ـنــاط ـق ـيــة ،ل ــم يـ ـت ــورع مـحـســوبــون
على فريقي الخالف عن تذكيته عبر
م ـمــارســة الـكـيــديــة امل ـت ـبــادلــة بينهما
م ــن جـ ـه ــة ،وت ـح ـش ـيــد أدواتـ ـهـ ـم ــا فــي
امل ـعــركــة االغ ـتــراب ـيــة م ــن جـهــة أخ ــرى.
وفيما كــانــت ش ــرارة الـخــاف اإليـعــاز
الـ ـح ــرك ــي ب ــامل ـق ــاط ـع ــة ،ف ـ ــإن «إص ـ ـ ــرار
وزي ــر الخارجية جـبــران باسيل على
عقده بمن حضر ولو بضيف واحد»،
بحسب مصادر مسؤولة في الجالية،

أشعل النار التي تمددت إلى البعثات
والجاليات األفريقية.
في آخر املستجدات ،عزز باسيل فريق
ال ـس ـفــارة الـلـبـنــانـيــة املـكـلـفــة اإلش ــراف
على تنظيم املؤتمر ،موفدًا عددًا أكبر
م ــن م ـس ـت ـشــاريــه مل ـع ــاون ــة مـسـتـشــاره
بشير سركيس (املوجود في أبيدجان
مـنــذ مطلع الـشـهــر ال ـج ــاري) والـقــائــم
ب ــأع ـم ــال ال ـس ـف ــارة ف ــي س ــاح ــل ال ـعــاج
خليل محمد .تحول مقر السفارة إلى
خلية نحل موصولة بقصر بسترس
في األشرفية .بعد إنجاز التحضيرات
الـلــوجـسـتـيــة وتـجـهـيــز امل ـك ــان (فـنــدق
إي ـ ـتـ ــوال) وت ــوج ـي ــه الـ ــدعـ ــوات لــرجــال
أعمال وأصـحــاب مصارف ورسميني
ف ــي ل ـب ـنــان وس ــاح ــل الـ ـع ــاج ،ان ـصــرف
فريق باسيل لحشد الدعوات وتأمني
الـ ـحـ ـض ــور ال ــرسـ ـم ــي واالسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري
م ــن ال ـب ـع ـث ــات ال ـت ــي «يـ ـم ــون عـلـيـهــا»
ل ـيــس ف ــي ال ـ ــدول األفــري ـق ـيــة وح ـســب،
ب ــل ف ــي ال ـ ـ ــدول الــات ـي ـن ـيــة وال ـغــرب ـيــة
أيضًا .في هــذا اإلط ــار ،لفتت املصادر
إلــى أن كـبــرى امل ـصــارف اللبنانية لن
تتراجع عن دعمها املالي والترويجي
للمؤتمر ،برغم أن ممثلني عــن ثالثة
منها اعتذروا عن عدم الحضور بعد
اإلي ـع ــاز بــاملـقــاطـعــة .كــذلــك أك ــد أربـعــة
وزراء عــاجـيــن ح ـضــورهــم فـعــالـيــات
امل ــؤت ـم ــر .ف ــي امل ـق ــاب ــل ،أك ـ ــدت أوس ــاط
«أم ـ ـ ــل» أن ب ــاس ـي ــل «اس ـت ـث ـن ــى دع ــوة
وزراء الحركة للحضور ،برغم دعوته
الـ ــوزراء اآلخــريــن؛ مــن ضمنهم وزراء
حزب الله».

ال ـح ـمــات ال ـتــي يـشـنـهــا ب ـعــض أف ــراد
ال ـ ـجـ ــال ـ ـيـ ــة ع ـ ـلـ ــى مـ ـ ــواقـ ـ ــع ال ـ ـتـ ــواصـ ــل
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي ض ـ ــد ع ـ ـ ــون وب ــاسـ ـي ــل،
ـوال إلـ ــى اع ـت ـب ــار زي ـ ـ ــارة األخ ـي ــر
وص ـ ـ ـ ً
غـيــر م ــرغ ــوب فـيـهــا ،ل ــم تـضـمــن حتى
اآلن إض ــراب ــا ش ــام ـ ًـا .غــرفــة الـتـجــارة
والـ ـصـ ـن ــاع ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة فـ ــي س ــاح ــل
العاج التي تعد أبرز مكونات الجالية
وواجهتها التمثيلية أمــام الحكومة
العاجية« ،قررت املشاركة في املؤتمر
بــاسـتـثـنــاء ع ـضــويــن اث ـن ــن» .ونـقـلــت
امل ـ ـص ـ ــادر ع ـ ــن رئ ـي ـس ـه ــا (ابـ ـ ـ ــن ب ـل ــدة
راش ـي ــا ال ـف ـخــار ال ـج ـنــوب ـيــة) الـطـبـيــب
ج ـ ــوزف خ ـ ــوري (ع ـض ــو ف ــي املـجـلــس
االق ـت ـص ــادي االج ـت ـمــاعــي ف ــي ســاحــل

موجهان
بيانان ّ
إلى المسؤولين
اللبنانيين يدعوان
إلى تأجيل المؤتمر
العاج ومستشار رئيس الجمهورية)
ت ــأك ـي ــده ع ـلــى أن امل ـقــاط ـعــة «سـتـضــر
بمصلحة اللبنانيني أمام العاجيني»،
متمنيًا أن يتفهم ب ــري ه ــذا املــوقــف،
علمًا بأن أعضاء الغرفة نالوا مباركته

لعقد املؤتمر منذ أيار املاضي.
يتسابق طرفا الخالف مع الزمن قبل
م ــوع ــد امل ـن ــازل ــة ب ـعــد أسـ ـب ــوع واحـ ــد.
أمـ ـ ــس ،صـ ــدر ب ـي ــان ــان م ــوج ـه ــان إل ــى
ع ــون وب ــاس ـي ــل ي ــدع ــوان إل ــى تــأجـيــل
امل ــؤت ـم ــر .رئ ـي ــس ال ـجــال ـيــة الـلـبـنــانـيــة
ف ــي س ــاح ــل الـ ـع ــاج ن ـج ـيــب زهـ ــر دع ــا
رؤسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء الـ ـ ـجـ ـ ـمـ ـ ـه ـ ــوري ـ ــة وامل ـ ـج ـ ـلـ ــس
ال ـن ـي ــاب ــي وال ـح ـك ــوم ــة وب ــاسـ ـي ــل ال ــى
إعـ ـ ــادة ال ـن ـظــر ف ــي ع ـقــد امل ــؤت ـم ــر .أمــا
رئـيــس املـجـلــس ال ـقــاري األفــريـقــي في
الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم
رجــل األعـمــال الجنوبي عـبــاس فــواز،
ف ـت ـح ــدث ب ــاس ــم «رؤسـ ـ ـ ــاء ال ـجــال ـيــات
اللبنانية واملغتربني في ساحل العاج
خ ـص ــوص ــا ،وفـ ــي أف ــري ـق ـي ــا ع ـم ــوم ــا»،
مـعـتـبـرًا أن «ان ـع ـقــاد املــؤت ـمــر ف ــي ظل
ظــروف غير مؤاتية ستفقده أهميته
ألن ال ـ ـهـ ــدف مـ ـن ــه أوال وأخ ـ ـي ـ ـرًا هــو
تــوحـيــد املـغـتــربــن وال ـتــواصــل معهم
واس ـت ـن ـهــاض طــاقــاتـهــم وإمـكــانــاتـهــم
وتـ ــوظ ـ ـي ـ ـف ـ ـهـ ــا فـ ـ ـ ــي خ ـ ــدم ـ ــة ال ـ ــوط ـ ــن
واالغتراب .وقد يؤدي انعقاده ،عكس
رغبة األكثرية من املغتربني ،الى خلق
أجواء من التشنج واالنقسام» .في هذا
اإلطــار ،لفتت املصادر إلى أن ممثلني
عــن «أم ــل» طـلـبــوا مــن أع ـضــاء الغرفة
االت ـ ـصـ ــال بـ ـع ــون مـ ـب ــاش ــرة وال ـط ـل ــب
مـنــه ال ـتــدخــل إلل ـغ ــاء املــؤت ـمــر .ج ــواب
األعضاء كان سلبيًا «ألن التحضيرات
اكتملت ،وآالف الدوالرات دفعت منها
بــدالت للفندق ،حيث سيعقد املؤتمر
واستضافة املدعوين».نسرت:

تحول مقر السفارة إلى خلية نحل موصولة
بقصر بسترس(هيثم الموسوي)
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باريس 4

تب ّلغ لبنان أخيرًا من الجانب الفرنسي انه لن يجري تحديد موعد النعقاد مؤتمر
«خطة اصالحية» ،تلتزم فيها خفض
«باريس ـ ـ » ،4ما لم تضع الحكومة اللبنانية ّ
عجز الموازنة وضبط نمو الدين العام واشــراك القطاع الخاص في البنى التحتية
عده متابعون للتحضيرات الجارية لعقد هذا
العامة ...هذا «البالغ» ّ
والخدمات ّ
المؤتمر بمثابة اعالن «عدم رضى» على ما تم انجازه حتى اآلن تحت عنوان «الخطة
االستثمارية للحكومة» ،والتي ال تتعدى كونها عملية تجميع للمشاريع غير
المنفذة منذ سنوات طويلة ،والتي تصل كلفتها االجمالية الى اكثر من  22مليار
ّ
الموزعة من قبل الفريق االقتصادي في رئاسة الحكومة
الالئحة
بحسب
دوالر،
ّ

االمعان في االستدانة وطرد الدولة
فيفيان عقيقي
ّ
ّ
فـيـمــا امل ــؤش ــرات ت ـتــوقــع حـ ــدوث أزم ــة
مالية خطرة في لبنانّ ،
ّ
تتجه الحكومة
«حـ ـق ــن امل ـ ــورف ـ ــن» ل ـت ــأج ـي ــل ه ــذا
إل ـ ــى ِ
االنـ ـهـ ـي ــار ،وب ــالـ ـط ــرق املـ ـعـ ـه ــودة مـنــذ
ال ـت ـس ـع ـي ـن ـيــات ،أي ع ـبــر ال ـل ـج ــوء إلــى
االسـ ـت ــدان ــة وت ــوظ ـي ــف األمـ ـ ـ ــوال لــدعــم
القطاع الخاص ،وعلى رأسه املصارف.
هذا ما ّ
تم التعبير عنه خالل اجتماع
ّ
لجنة االق ـت ـصــاد الـبــرملــانــيــة مــع فريق
رئــاســة الـحـكــومــة ،املخصص ملناقشة
ُ
ّ
ّ
االستثمارية التي ستطرح في
الخطة
مــؤتـمــر «س ـيــدر ( »1امل ـع ــروف إعالميًا
باسم «باريس ـ ـ .)»4
يـبـنــي فــريــق رئ ــاس ــة الـحـكــومــة خطته
على هدف «رفع ّ
معدل النمو من خالل
رف ـ ــع مـ ـع ـ ّـدل اإلن ـ ـفـ ــاق االسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري»،
معتبرا أن «ارت ـفــاع حجم الــديــن ليس
شــديــد ال ـخ ـطــورة ب ـقــدر ارت ـف ــاع نسبة
هــذا الدين إلــى الناتج املحلي» .ويرى
أن «اإلن ـ ـ ـفـ ـ ــاق االسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري س ـيــرفــع
مـعـ ّـدل النمو ويـكـ ّـبــر حجم االقـتـصــاد،
وبالتالي فإن نسبة الدين إلى الناتج
املحلي ستنخفض» .وانطالقا من هذا
التبسيط يخلص الــى ان «ليس هناك
ما يثير املخاوف».
هذه «النظرية» ،التي لم تثبت صحتها
فــي ت ـجــارب لـبـنــان وال ـب ـلــدان االخ ــرى،
ك ــان ــت مـ ـح ــل انـ ـتـ ـق ــاد داخـ ـ ـ ــل ال ـل ـج ـنــة
«املطروح يتناقض مع
البرملانية ،كون ّ
م ـســار ضـبــط تـضــخــم ال ــدي ــن وخـفــض
نسبة العجز الــذي تسعى إليه الدولة
ّ
اللبنانية منذ سـنــوات ،وهــذا اإلنفاق
االستثماري الكبير شبيه باإلنفاق في
مرحلة إعــادة اإلعـمــار ،ويعيد تشريع
ال ـب ـلــد ع ـلــى كـ ّـم ـيــات ك ـب ـيــرة م ــن الــديــن
س ـت ــؤدي إل ــى ت ــداع ـي ــات س ـل ـبـ ّـيــة على

املــالـ ّـيــة ال ـع ـ ّـام ــة ،خـصــوصــا إذا كــانــت،
ّ
مجرد حركة سيجري
كما سابقاتها،
ابتالعها بسرعة ،ويعود بعدها البلد
إلى أزمته في شكل مضاعف».
بـحـســب م ـص ــادر الـلـجـنــة ال ـبــرملــانـ ّـيــة،
ف ــإن ح ـجــم ه ــذا اإلن ـف ــاق االس ـت ـث ـمــاري
«شـبـيــه بــاإلنـفــاق ال ــذي ت ـ ّـم فــي مرحلة
إعـ ـ ـ ـ ــادة اإلع ـ ـ ـمـ ـ ــار بـ ـع ــد ال ـ ـطـ ــائـ ــف ،فــي
تــوقـيــت يـسـبــق اإلن ـت ـخــابــات الـنـيــابـ ّـيــة
املقبلة ،ويستهدف مناطق ّ
محددة في
مرحلته األول ــى (بـيــروت وجبل لبنان
والـ ـشـ ـم ــال) وي ـف ـت ــح األبـ ـ ـ ــواب لـلـقـطــاع
الـخــاص ،فــي حــن مــن املفترض إبعاد
ّ
أي خــطــة عــن الـحـســابــات الـسـيــاسـ ّـيــة،
ودراس ـ ـت ـ ـهـ ــا ب ـ ـصـ ــورة ع ـل ـم ـ ّـي ــة مل ـعــرفــة
ّ
ّ
واملالية املترتبة
االقتصادية
التأثيرات
عليها ،خصوصًا أن حاجات االقتصاد
اللبناني تنقسم إلــى حاجات قصيرة
امل ــدى شبيهة بــالـخـ ّـطــة االسـتـثـمـ ّ
ـاريــة،
ّ
وأخرى متوسطة املدى واستراتيجية
أكـ ـث ــر ع ـم ـق ــا ت ـع ـي ــد ه ـي ـك ـلــة ال ـن ـم ــوذج
االقتصادي القائم».

االستثمارية؟
الخطة
ماذا في ّ
ّ

ُ
نـهــايــة آذار املـقـبــل هــو املــوعــد املــرتـقــب
الن ـ ـع ـ ـقـ ــاد م ــؤتـ ـم ــر مـ ـجـ ـم ــوع ــة ال ــدع ــم
الــدولـ ّـيــة ملـســاعــدة لـبـنــان ،فــي بــاريــس،
بعنوان «سـيــدر ـ ـ  ،)Cedre1( »1حيث
ّ
ّ
اللبنانية خطتها
ستعرض الحكومة
ّ
االستثمارية التي تشتمل على تنفيذ
ّ
مشاريع لتطوير البنى التحتية بقيمة
 16.9مليار دوالر أميركي .وتأتي هذه
الخطة استجابة ملطالبة الدول املانحة
ّ
ً
أوال ،وهــو ما ّ
تم
بوجوب تقديم خطة
التعبير عنه خالل زيارة الحريري إلى
بلجيكا في نيسان  ،2017على هامش
مـشــاركـتــه فــي مــؤتـمــر «دع ــم مستقبل
سوريا واملنطقة» ،ومطالبته املجتمع

ال ــدول ــي ب ــزي ــادة ال ــدع ــم امل ــال ــي للبنان
ملساعدته على ّ
تحمل أعباء الالجئني
الـســوريــن ،مــن خــال تمويل مشاريع
ّ
التحتية لخلق فــرص
لتطوير الـبـنــى
عمل للبنانيني والسوريني.
يقول نديم املنال ،املستشار االقتصادي
لــرئ ـيــس ال ـح ـكــومــةُ ،إن «ورش ـ ــة إع ــداد
ّ
ّ
االستثمارية أطلقت بعد أشهر
الخطة
مـ ــن ت ـش ـك ـي ــل حـ ـك ــوم ــة ال ـ ـحـ ــريـ ــري فــي
كانون األول  ،2016بمشاركة الــوزارات
وم ـج ـلــس اإلنـ ـم ــاء واإلع ـ ـمـ ــار ،وقـضــت
بتحديد الحاجات الراهنة والحاجات
ّ
املـ ـت ــوقـ ـع ــة ل ـخ ـم ــس س ـ ـنـ ــوات ُم ـق ـب ـل ــة،
ً
فضال عن توثيق املشاريع التي ّ
أعدت
ّ
دراس ــات ـه ــا ول ــم ت ـنــفــذ ،وجـمـعـهــا معًا

نحاس :احالل القطاع الخاص
ينطوي على توسيع االحتكارات
ستحقق الخطة
المنال:
ّ
معدالت نمو مباشر
ّ
وغير مباشر بنسبة  6الى %8
ّ
ّ
لتشكيل خطة تتبناها الحكومة».
ت ـس ـت ـنــد األس ـ ـبـ ــاب امل ــوجـ ـب ــة الن ـع ـق ــاد
م ــؤتـ ـم ــر دعـ ـ ــم االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد ال ـل ـب ـن ــان ــي،
ب ـح ـســب املـ ـن ــا ،ال ـ ــى ث ــاث ــة م ــؤش ــرات
رئ ـي ـس ــة ،وه ـ ــي« :أزم ـ ــة ال ـب ـطــالــة ال ـتــي
تضاعفت إلى  ،%20وباتت تزيد على
 %30بني الشباب ،وتفاقمت بعد تدفق
ّ
الــاجـئــن ال ـســوريــن .وتـهــالــك وتــرهــل
ال ـب ـنــى ال ـت ـح ـتـ ّـيــة ال ـت ــي يـسـتـهـلـكـهــا 6
ماليني شخص مقيم ،فيما هي ُم ّ
عدة
لخدمة  3ماليني فقط .واملؤشر الثالث،

هو تراجع نمو الناتج املحلي من %8
قـبــل أزم ــة الــاجـئــن إل ــى  %1بـعــدهــا».
ويـشـيــر امل ـنــا إل ــى أن «االع ـت ـمــاد على
السياسة القديمة القائمة على خلق
ّ
جـ ـ ّـو م ــائ ــم ل ـل ـق ـطــاع ال ـ ـخـ ـ ّ
ـاص ل ـيــولــد
فرص عمل لم يعد نافعًا ،لذلك وضعنا
سـيــاســة إعـمـ ّ
ـاريــة ق ــادرة عـلــى انتشال
االق ـت ـص ــاد الـلـبـنــانــي م ــن أزمـ ـت ــه ،عبر
ّ
تحتية نحن فــي حاجة
مـشــاريــع بنى
إلـيـهــا ،وقـ ــادرة عـلــى خـلــق ف ــرص عمل
ّ
فرصة
نقدرها
بنحو  120إلى ّ
 160ألف ّ
ّ
ع ـمــل س ـن ــوي ــة ،م ــن امل ـت ــوق ــع أن تـحــقــق
مـ ـع ـ ّـدالت ن ـمــو م ـبــاشــر وغ ـي ــر مـبــاشــر
بنسبة  6الى .»%8
وبحسب الئحة املشاريع التي ّ
اعدها
ال ـفــريــق امل ــذك ــور ،ه ـنــاك أك ـثــر م ــن 250
مشروعًا ُم ٌ
قترح تنفيذها خــال عشر
س ـ ـنـ ــوات ،ن ـص ـف ـهــا ذو ط ــاب ــع مـحـلــي
ون ـص ـف ـه ــا اآلخـ ـ ــر ذو ط ــاب ــع م ــرك ــزي،
سـيـتــم عــرضـهــا فــي «س ـيــدر ـ ـ ـ ـ  »1بعد
ّ
السياسية
الـتـ ّـوافــق عليها مــع الـقــوى
ك ــاف ــة ،ع ـلــى أن ي ـتــم تـنـفـيــذهــا ع ـلــى 3
م ــراح ــل وفـ ـق ــا لـ ــأولـ ــويـ ــات .وبـحـســب
املـ ـن ــا« ،هـ ـن ــاك مـ ـش ــاري ــع ب ـق ـي ـمــة 7.5
ّ
الخاص
مليار دوالر يستطيع القطاع
ّ
تنفيذها متعلقة باملواصالت والطاقة
والـنـفــايــات واالت ـص ــاالت ،وهـنــاك دول
أب ــدت رغـبـتـهــا فــي مـشــاركــة شركاتها
لتنفيذها استنادًا إلى قانون الشراكة
بــن الـقـطــاعــن ال ـعــام وال ـخ ــاص ،الــذي
ّ
أقر اخيرًا في مجلس النواب ،في حني
سيتم السعي لتأمني قــروض ّ
ميسرة
ملـ ّـدة  30سنة بفائدة ال تتجاوز %1.5
مـ ــع فـ ـت ــرة سـ ـم ــاح ل ـت ـن ـف ـيــذ امل ـش ــاري ــع
األخرى».

بروباغندا وشعبوية وقطاع خاص

ّ
ف ـ ــي ال ـ ـ ــواق ـ ـ ــع ،ل ـي ـس ــت ه ـ ـ ــذه «الـ ـخ ــط ــة

ً
ّ
ّ
االستثمارية» إل اقتباسًا مجتزأ من
ّ
«بــرنــامــج االسـتـثـمــار ال ـع ــام» (الـخــطــة
ال ـكــام ـلــة م ــرف ـق ــة) ،الـ ــذي أق ـ ـ ّـره مجلس
الــوزراء عام ّ ،2006
وقدمته الحكومات
دولية ّ
في مؤتمرات ّ
عدة ،بحسب الوزير
ّ
السابق شربل نـ ّـحــاس ،وأضيفت إليه
«مشاريع غير منفذة ُج ّمعت عشوائيًا
من الوزارات ،فأحدثت تغييرًا جوهريًا
على برنامج االستثمار الـعــام» .علمًا
أن ه ــذا ال ـبــرنــامــج يــرتـكــز إل ــى دراس ــة
أجرتها «دار الهندسة» ومكتب ّ
نحاس
لصالح مجلس اإلنـمــاء واإلع ـمــار بني
عــامــي  2005و ،2006وتضمنت رؤيــة
تخطيطية مل ـ ّـدة  10ـ ـ  15سـنــة ،بعدما
عاينت اآلثار التي رتبها اإلنفاق العام
خالل فترة التسعينيات على االقتصاد
الـلـبـنــانــي ،وحـ ـ ّـددت مـنـهـجـ ّـيــة اخـتـيــار
امل ـش ــاري ــع االس ـت ـث ـمـ ّ
ـاريــة وأولــويــات ـهــا
وسبل تمويلها ،والسياسات القطاعية
ً
وبـ ــرام ـ ـج ـ ـهـ ــا ،ف ـ ـضـ ــا ع ـ ــن املـ ـش ــاري ــع
ّ
االستثمارية التي يحتاجها كل قطاع.
يـ ـق ــول نـ ـ ّـحـ ــاس إن ل ـت ــوق ـي ــت امل ــؤت ـم ــر
وه ــوي ــة املـ ـش ــارك ــن ّف ـي ــه وط ــروح ــات ــه
ّ
أساسية ،تتمثل بـ:
معاني
ّ
 1ـ ـ انعقاده قبل االنتخابات النيابية
فـ ــي أي ـ ــار  2018ب ـم ــا ي ـت ـي ــح لـلـسـلـطــة
ال ـل ـب ـنــانـ ّـيــة إط ـ ــاق م ـش ــاري ــع إن ـمــائـ ّـيــة
تـ ـسـ ـتـ ـكـ ـم ــل م ـ ـ ــن خـ ــال ـ ـهـ ــا ال ـ ـتـ ــرويـ ــج
لبروباغندا إنجازاتها ،وهو ما ّ
يمدها
ّ
بدفع شعبوي ويحقق لها مكاسب من
ّ
خ ــال امل ـشــاريــع الـتــي سـتـلــزم للقطاع
الخاص.
 2ـ ـ ـ ـ تـكــريــس الـنـهــج ال ـقــاضــي بــإحــال
الـقـطــاع ال ـخـ ّ
ـاص مـكــان الــدولــة لتنفيذ
ّ
مشاريع إنمائية واالستثمار في البنى
ّ
التحتية لقاء مبالغ ضخمة ولسنوات
ً
ط ــويـ ـل ــة ،بـ ـ ــدال م ــن الـ ـقـ ـي ــام ب ـم ـشــاريــع
اسـتـثـمـ ّ
ـاريــة ذات قيمة مـضــافــة تــراكــم
رأس امل ــال وتـخـلــق ف ــرص ع ـمــل ،وهــو
ّ
م ــا ت ـتــرتــب عـلـيــه اح ـت ـك ــارات تنعكس
ّ
ّ
ّ
عـلــى نــوعــيــة ال ـخــدمــة ال ـعــامــة املـقــدمــة
ً
للمواطن ،فضال عن إخفاء قيمة الدين
ّ
الـعـ ّ
الفعلية والفوائد املترتبة عليه
ـام
وبالتالي إخفاء جزء من العجز املالي.
 3ـ ـ ـ ـ تـبـيــان مـصــالــح ال ـج ـهــات املــانـحــة
ً
ّ
أوروبية،
التي بأغلبيتها ستكون دوال
ّ
تـ ـت ــرك ــز أهـ ــداف ـ ـهـ ــا عـ ـل ــى وق ـ ــف ت ــدف ــق
ال ــاج ـئ ــن ال ـس ــوري ــن ع ـبــر ح ــدوده ــا،
مــن خــال إبقائهم فــي ال ــدول املضيفة
وتـمـكـيـنـهــم فـيـهــا ع ـبــر دع ــم مـشــاريــع
ّ
ـول ــد ف ـ ــرص ع ـم ــل ت ـ ّ
ـؤم ــن مـتـطـلـبــات
تـ
عيشهم.
 4ـ ـ ـ ـ مـســاعــي فــرنـســا لـتــركـيــز نـفــوذهــا
ّ
ّ
العاملية
في املنطقة في ظل التغييرات
واإلق ـل ـي ـمـ ّـيــة ف ــي م ــوازي ــن الـ ـق ــوى ،من
خالل تبنيها للمؤتمر وتنظيمه.

الخطة!
المالحظات على ّ

ّ
ّ
املتوقع تقديمها في مؤتمر «سيدر  .»1في الواقع ،وبحسب مصادر تعمل على ّ
وضمها معًا ،بوصفها ّ
املنفذة طوال السنوات املاضيةّ ،
الخطة،
الخطة
عمد فريق رئاسة الحكومة إلى تجميع املشاريع غير
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
االقتصادية.
العلمية املعتمدة لتحديد أولويات املشاريع وجدواها
االنتخابية ،ويتنافى مع كل املعايير
السياسية
خضع البرنامج االستثماري العام ملجموعة من التعديالت بما يتماشى مع مصالح الكتل
ً
ويبدو واضحًا تركيز اإلنفاق في املرحلة األولى من ّ
ّ
انتخابية تكمن في تراجع نفوذ وسلطة القوى النافذة فيها ،بحسب املصادر نفسها ،فضال عن
الخطة على مناطق بيروت وجبل لبنان والشمال ،ألسباب
ّ
اإلصرار على تنفيذ مشاريع غير مجدية اقتصاديًا بحسب دراسات مرفقة بها ،مثل سكة الحديد بني طرابلس والحدود السورية التي ،كما تفيد الدراسة املوجودة لدى مجلس اإلنماء واإلعمار ،ستكون كلفتها
اإلجمالية لتنفيذ ّ
تخطى قيمة املشاريع املعروضة ضمن ّ
أكبر من مردودها ،ويضاف إلى ذلك ّ
ّ
ّ
الرسمية تبلغ نحو
الخطة بحسب التصريحات
الخطة الكلفة التي أعلن عنها بنحو  5.5مليارات دوالر .القيمة
ّ
تتضمنها يصل مجموعها إلى نحو  22.5مليار دوالر( .الخطة الكاملة مرفقة)
 16.9مليار دوالر ،فيما كلفة املشاريع التي

يبدو أن خيارات لبنان ّ
ضيقة ملواجهة
ّ ُ
ـاديــة املــزمـنــة والناتجة
أزمـتــه االقـتـصـ
عـ ــن ع ـ ــدم قـ ــدرتـ ــه ع ـل ــى ت ــول ـي ــد ف ــرص
عـ ـم ــل ،وهـ ـ ــي س ــابـ ـق ــة ألزمـ ـ ـ ــة ال ـل ـج ــوء
بسبب غـيــاب االسـتـثـمــارات
ال ـســوري،
ُ
ّ
في القطاعات املنتجة واملولدة للقيمة
املضافة ،بحسب ما يشير رئيس املركز
االستشاري للدراسات والتوثيق ،عبد
الحليم فضل الله ،وهــي تنحصر بني
«خـ ـف ــض ال ـن ـف ـق ــات الـ ـج ـ ّ
ـاري ــة ل ـصــالــح
ّ
االستثمارية .الحصول على
النفقات
ّ
تنمية طويلة األمــد ومــن دون
قــروض
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مؤتمرات دعم لبنان
ـ ـ مؤتمر واشنطن :عقد في كانون الثاني  1996في واشنطن
تحت شعار «مؤتمر أصدقاء لبنان» بمشاركة نحو  30دولة
وممثلني لـ  10مؤسسات مالية ّ
دولية ،حيث ّ
تقررت مجموعة
ّ
مساعدات وهبات وقروض لتمويل مشاريع إنمائية.
ـ ـ مؤتمر باريس  :1عقد في شباط  2001في قصر اإلليزيه
ّ
األوروبية والبنك
الدولي واملفوضية
بحضور ممثلني عن البنك
ّ
ّ
ّ
اللبنانية على دعم
األوروبي لالستثمار .تركزت خطة الحكومة
القطاع الخاص ،دمج االقتصاد اللبناني باالقتصاد العاملي،
ّ
الجمركية ،خفض العجز املالي في املوازنة،
خفض التعريفات
إدارة الدين والخصخصة .وحصل لبنان على  500مليون
ميسرة كمساعدة ّ
يورو على شكل مساعدات وقروض ّ
أولية،
تمهيدًا لعقد مؤتمر آخر ّ
موسع (باريس .)2
ـ ـ ـ ـ مــؤت ـمــر ب ــاري ــس  :2ع ـقــد ف ــي ت ـشــريــن ال ـث ــان ــي  2002في
ّ
ّ
وآسيوية،
وعربية
قصر اإلليزيه بمشاركة  23دولــة أوروبـ ّـيــة
مالية ّ
ومؤسسات ّ
دولية.
ّ
ّ
تركزت خطة الحكومة على خفض العجز املالي وإعادة هيكلة
الدين العام وخصخصة قطاعي االتصاالت والكهرباء .وحصل
لبنان على قــروض بقيمة  4.4مليارات يــورو بفائدة 3.1 :%5
مـلـيــارات كمساعدة مــالـ ّـيــة و 1.3مليار ملـشــاريــع بنى تحتية.
واسـتـخــدمــت امل ـســاعــدة املــالـيــة فــي إع ــادة تـمــويــل الــديــن الـعــام
ّ
األجنبية وإع ــادة جدولته عبر إطالة أجله وتخفيض
بالعملة
كلفة خدمته.
ـ ـ مؤتمر ستوكهولم :عقد في ستوكهولم في آب  2006بدعوة
ّ
السويدية وبدعم من األمم املتحدة بحضور نحو
من الحكومة
ـؤس ـســة مــالـ ّـيــة ،حـيــث مـنـحــت الـحـكــومــة اللبنانيةّ
 50دول ــة ومـ ّ
مساعدة بقيمة  980مليون دوالر إلعادة إعمار ما ّدمرته حرب
تموز.
ـ ـ مؤتمر باريس  :3عقد في كانون الثاني  2007في باريس
مالية ّ
مؤسسات ّ
بمشاركة  36دولة وّ 8
عاملية ،ارتكز على برنامج
ّ
أعده الفريق االقتصادي لرئيس الحكومة فؤاد السنيورة ،وركز
على إصالح القطاع املالي وتطوير األسواق ّ
املالية وبيئة األعمال
ّ
ّ
اإلنتاجية ،تقوية شبكة الحماية االجتماعية للفئات
للقطاعات
ّ
الضعيفة واملهمشة ،تقليص العجز والدين العام واملحافظة على
االستقرار املالي والنقدي ،الخصخصة ،واملحافظة على استقرار
سعر الصرف ودعم وتمويل مؤسسات القطاع الخاص ودعم
القطاع املصرفي .وحصل لبنان على هبات وقــروض ّ
ميسرة
بقيمة  7.533مليارات دوالر.
بدعامات تحول دون انهياره (مروان طحطح)
يشكل «سيدر »1استمرارًا للنهج نفسه في ادارة اقتصاد البلد ورفده ّ
ّ

فـ ــائـ ــدة وم ـ ـسـ ــاعـ ــدات لـ ـق ــاء اس ـت ـق ـبــالــه
ّ
التهرب
الالجئني الـســوريــن .معالجة
ال ـضــري ـبــي املـ ـق ـ ّـدر ب ـن ـحــو  4م ـل ـيــارات
دوالر س ـنــويــا .تـفـعـيــل ال ـج ـبــايــة كــون
ّ
الضريبية أقــل  7نقاط
إي ــرادات لبنان
م ـقــارنــة م ــع الـ ــدول املـتــوسـطــة الــدخــل.
واللجوء إلى عقود شراكة مع القطاع
الخاص».
وينبثق عن خيار اللجوء إلى الشراكة
ّ
ـروضــة،
وال ـ ـقـ ــروض ،وف ــق ال ـخــطـ ّـة امل ـعـ ّ
مجموعة مــاحـظــات أولــيــة يلخصها
فضل الله باآلتي:
ُ
 1ـ ـ ـ ـ ـ ه ـي ـك ـلـ ّـيــة ال ـت ـم ــوي ــل املـ ـفـ ـت ــرض أن
تتناسب مــع الـحــاجــات املـحـلـ ّـيــة منعًا
لتفاقم الــديــن الـعــام ،بحيث تكون أقل
م ــن الـكـلـفــة ال ـتــي يــرتـبـهــا ال ـت ـم ـ ّـول من
األسـ ــواق املــالـ ّـيــة ،أي عـبــر الـلـجــوء إلــى
ق ـ ــروض ب ـف ــوائ ــد مـنـخـفـضــة م ــع فـتــرة
س ـمــاح ،وأن ي ـكــون ج ــزء مــن الـتـمــويــل
ع ـب ــارة ع ــن م ـنــح ألن املــؤت ـمــر يستند
إل ــى وجـ ــود أزمـ ــة الج ـئــن ول ـي ــس إلــى
أزمــة ّ
مالية ،وعلى املجتمع الدولي أن
يـتـحـ ّـمــل م ـســؤول ـيــاتــه ت ـجــاه ل ـب ـنــان ال
تحميله أعـبـ ً
ّ
ـاء ّ
إضافية
مالية وديــونــا
ل ـت ـن ـف ـي ــذ مـ ـش ــاري ــع تـ ــدخـ ــل ف ـ ــي إط ـ ــار
ّ
التكيف مع الالجئني.
ّ
 2ـ ـ ـ ـ ال ـتــرك ـيــز ع ـلــى م ـش ــاري ــع مــركــزيــة
ً
ّ
إنمائية بدال من خلق
لتحقيق نهصة
ّ
فـ ــورة م ـشــاريــع ع ـشــوائــيــة ال تتطابق
م ــع ال ـحــاجــات الـفـعـلـ ّـيــة ،وسـ ـ ّـد العجز
ف ــي االس ـت ـث ـمــار ال ـنــاشــئ ع ــن الـقـصــور
ّ
التحتية خالل
في اإلنفاق على البنى
ّ
الـ ـسـ ـن ــوات ال ـع ـش ــر ال ـس ــاب ـق ــة واملـ ـق ــدر
بـنـحــو  16مـلـيــار دوالر ،كـمــا التركيز
ّ
اجتماعية مثل التعليم
على قطاعات
والـصـحــة (مـيــزانـيــاتـهــا منخفضة في
ّ
ّ
تمتص اليد
الخطة) ،والقطاعات التي
الـعــامـلــة مـثــل اكـتـشــاف الـنـفــط والـغــاز،
إضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى ال ـت ــرك ـي ــز ع ـل ــى ال ـط ــاب ــع
التنظيمي لبعض القطاعات وتنفيذ
الخطط املــوضــوعــة مثل خطة ترتيب
األراضي.

ّ
مشرعة
 3ـ ـ تحويل لبنان إلــى ساحة
أم ــام القطاع الـخــاص ،بحيث ال يجب
إخـ ــراج ق ـطــاعــات وم ـ ــوارد ح ـيـ ّ
ـويــة عن
س ـي ـط ــرة الـ ــدولـ ــة وإش ــرافـ ـه ــا امل ـبــاشــر
م ـثــل امل ـي ــاه وال ـك ـه ــرب ــاء واالتـ ـص ــاالت،
ّ
االقتصادية
فهناك تقارير عن األبعاد
للشراكة مــع الـقـطــاع ال ـخـ ّ
ـاص صــادرة
ـؤس ـســات دول ـ ّـي ــة ت ـ ّ
عــن مـ ّ
ـروج بــالـعــادة
لهذا النموذج (البنك الدولي وصندوق
ّ
وتقر بــأن هــذه العقود
النقد الــدولــي)،
ّ
«أكثر تكلفة من املشتريات التقليدية
ال ـت ــي ت ـن ـشــئ ف ـي ـهــا ال ـه ـي ـئ ــات ال ـع ـ ّـامــة
بـمـفــردهــا أص ــول الـبـنـيــة الـتـحـتـ ّـيــة أو
تتعاقد مع ّ
ممول ّ
خاص لبنائها.
 4ـ ـ ـ ـ ـ الـ ـتـ ـغ ــاض ــي عـ ــن م ـع ــال ـج ــة أزمـ ــة
االق ـت ـصــاد الـلـبـنــانــي ال ــذي يـعــانــي من
ع ــدم ال ـق ــدرة عـلــى تــولـيــد ف ــرص عـمــل،
نتيجة ضعف االستثمار في الصناعة
ّ
ريعية
والــزراعــة لصالح دعم قطاعات
ّ
كاملصارف والعقارات .علمًا أن التمركز
واعـتـمــاد االقـتـصــاد على
االق ـت ـصــادي ّ
التحويالت خفض قدرته على توليد
فرص عمل ،والدليل هو ّ
حصة األجور
امل ـن ـك ـم ـش ــة داخ ـ ـ ــل االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد ،ون ـمــو
إن ـتــاجـ ّـيــة الـعـمــل ف ــي ال ـق ـطــاع الـخــاص
في شكل أعلى من نمو األجور ،نتيجة
اسـ ـتـ ـح ــواذ احـ ـتـ ـك ــاري ع ـب ــر امل ــداخ ـي ــل
ّ
الريعية (الـفــوائــد والـتـحــويــات) التي
ّ
تشكل  20ـ ـ  %25مــن إجـمــالــي الناتج
ً
ّ
املحلي ،فضال عن زيادة معدالت الفقر
والتفاوت بتوزيع املداخيل بالتزامن
مع زيادة النمو.

الفعلية :عقد اقتصادي
الحاجة
ّ
جديد!
رغــم الـحــرص ال ــذي بذلته الحكومة
لتبديل اسم املؤتمر من «باريس ـ ـ »4
إلى «سيدر ـ ـ  ،»1وفق وزير االقتصاد
رائـ ـ ـ ـ ــد خـ ـ ـ ـ ـ ــوري ،ألس ـ ـ ـبـ ـ ــاب وص ـف ـه ــا
ّ
ـ«النفسية تفاديًا لتشبيه املؤتمر
ب
الـحـ ّـالــي بما سبقه مــن مــؤتـمــرات لم
ّ
تـحــقــق الـنـتــائــج املــرجــوة مـنـهــا» ،إل

ّ
أنــه ال يشكل ســوى اسـتـمــرار للنهج
نفسه في إدارة اقتصاد البلد ،ورفده
بدعامات تحول دون انهياره ،فيما
املـ ـطـ ـل ــوب هـ ــو ال ـ ـتـ ــوافـ ــق عـ ـل ــى عـقــد
اق ـت ـصــادي جــديــد منبثق عــن حــوار
بني ّكل ّ
مكونات االقتصاد اللبناني.
ه ـ ــذه ال ـت ـج ــرب ــة س ـب ــق أن خــاض ـهــا
لـ ـبـ ـن ــان بـ ــن ع ــام ــي  2007و،2009
ّ
عـ ـن ــدم ــا نـ ــظـ ــم االت ـ ـح ـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ــي
ّ
حــوارًا بــن الكتل النيابية وممثلي
القطاعات االقـتـصـ ّ
ـاديــة والنقابات،
أفضى إلى إحداث إختراقات ووضع

قرم :الديمقراطية
تحولت الى حكم
في لبنان ّ
االثرياء ونظام الزعامة
فضل اهلل :ال يجب إخراج قطاعات
حيوية عن سيطرة
وموارد
ّ
الدولة وإشرافها المباشر
مـ ـب ــادئ ع ـ ّ
ـام ــة وأخـ ـ ــرى تـفـصـيـلـ ّـيــة،
وتوقيع املشاركني على  4اتفاقيات
(الـ ـنـ ـص ــوص ك ــام ـل ــة م ــرفـ ـق ــة) ح ــول
ّ
ّ
واالجتماعية،
االقتصادية
التنمية
ومـ ـع ــالـ ـج ــة م ـش ـك ـل ــة الـ ــديـ ــن الـ ـع ــام،
وتــرش ـيــد الـنـفـقــات ال ـعـ ّ
ـامــة ،وإع ــادة
هيكلة النظام الضريبي وإصالحه،
وتفعيل قطاعي الصناعة والزراعة،
ً
ّ
العامة
فـضــا عــن تفعيل الـخــدمــات
ّ
ّ
والتربوية
االجتماعية
والسياسات
وال ـ ـ ـص ـ ـ ـحـ ـ ـ ّـيـ ـ ــة ،وت ـ ـن ـ ـم ـ ـيـ ــة امل ـ ـنـ ــاطـ ــق
والـتـقــارب بينها ،وتعزيز املنافسة
ال ـل ـب ـن ــان ـ ّـي ــة ،ب ـم ــا ي ـخ ـل ــق اق ـت ـص ــادًا
ّ
ّ
منوعًا ويــولــد فــرص عـمــل ،ويكافح
ّ
الـ ـفـ ـق ــر ،وي ـ ـحـ ــد مـ ــن ال ـ ـه ـ ـجـ ــرة .وق ــد
عرضت هذه االتفاقيات في حكومة

ّ
ّ
نجيب ميقاتي ولكنها لم تنفذ.
يقول وزيــر املــال السابق جــورج قرم
إن «تجربة االتحاد األوروبــي ليست
الوحيدة فقد ّ
أعد املجلس االقتصادي
ّ
االج ـت ـمــاعــي خــطــة ن ـهــوض لـلـبـنــان،
وع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن ال ـن ـتــائــج املــذه ـلــة
ّ
التي ّ
ّ
التوصل إليها ،إل أن شيئًا
تم
ّ
ل ـ ُـم يـنــفــذ نـتـيـجــة ن ـظــام املـحــاصـصــة
املـ ـ ّ
ّ
ـدمـ ــر وامل ـس ـت ـم ــر ب ـح ـكــم اس ـت ـمــرار
الـ ـسـ ـلـ ـط ــة نـ ـفـ ـسـ ـه ــا» .فـ ـعـ ـل ــى س ـب ـيــل
ّ
الصحية
املثال أقـ ّـر الحوار التغطية
الـشــامـلــة وض ـمــان الـشـيـخــوخــة ،لكن
ال ـح ـك ــوم ــة ت ـ ّ
ـوجـ ـه ــت ن ـح ــو تـطـبـيــق
مصالح أعضائها ،وتلزيم مشروع
ّ
الصحية ال ــذي قـ ّـدمــه وزيــر
البطاقة
الـصـ ّـحــة آن ــذاك محمد ج ــواد خليفة
مــع ينطوي عليه مــن شبهات ،فيما
ك ــا امل ـشــروعــن (الـتـغـطـيــة الـشــامـلــة
ّ
وضمان الشيخوخة) ما زاال معلقني
من دون تنفيذ.
ف ــي الـ ــواقـ ــع ،ت ـع ــود أزم ـ ــة االق ـت ـصــاد
اللبناني إلــى األربعينيات ،بحسب
ما يوضح قرم ،اذ أن «الفكر الليبرالي
طغى على االقـتـصــاد اللبناني منذ
ّ
االس ـت ـق ــال ،وت ــرك ــز ع ـلــى ال ـخــدمــات
ّ
والسياحة والوساطة ،وهــو ما أدى
بحسب دراسة ّ
أعدتها بعثة IRFED
ف ــي عـهــد الــرئ ـيــس ف ــؤاد ش ـهــاب إلــى
اس ـت ـحــواذ  %4مــن الـلـبـنــانـيــن على
 %32من الدخل الوطني ،ما انعكس
فقرًا وحــرمــانــا وتباينًا بــن املناطق
ّ
نـتـيـجــة س ــوء ت ــوزي ــع ال ــدخ ــل وتــركــز
الـثــروةّ .أمــا بعد إنتهاء الحرب ،فقد
س ـ ـ ّـوق الـ ـف ــري ــق اإلعـ ـ ـم ـ ــاري ل ــأف ـكــار
الـنـيــولـيـبــرالـ ّـيــة وكـيـفـ ّـيــة االس ـت ـفــادة
ّ
الريعية مــن موقع لبنان الجغرافي
ّ
ّ
لتطوير الوساطة التجارية واملالية،
والصناعة
من دون التفكير بالزراعة
ّ
والـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــدرات اإلنـ ـ ـت ـ ــاج ـ ـ ّـي ـ ــة .ف ــوقـ ـع ــت
حـكــومــات مــا بـعــد ال ـحــرب اتفاقيات
تبادل ّ
حر قتلت الصناعة والتجارة،
ّ
واع ـت ـمــدت عـلــى س ـيــاســات إع ـمــاريــة

ّ
التحتية فـقــط ،حتى
لتطوير البنى
الـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــات الـ ـ ـع ـ ـ ّ
ـام ـ ــة وق ـ ـع ـ ــت ت ـحــت
ن ـف ــوذ ك ـب ــار ال ــزع ـم ــاء ض ـمــن منطق
املـ ـح ــاصـ ـص ــة ،كـ ـم ــا ت ـ ــم ال ـت ـع ــوي ــض
للناس عــن فـقــدان منازلهم مــن دون
ً
التعويض عن فقدان املصانع ،وبدال
م ــن رفـ ــع ال ـ ّض ــرائ ــب ل ـت ـمــويــل إعـ ــادة
اإلع ـمــار خــفـضــت وت ـ ّـم الـتـ ّ
ـوجــه نحو
االستدانة .وهو ما ّأدى إلى استمرار
اسـ ـتـ ـثـ ـم ــار ال ـل ـب ـن ــان ـي ــن فـ ــي تـعـلـيــم
أب ـنــائ ـهــم ل ـت ـصــديــرهــم إلـ ــى ال ـخ ــارج
ً
ب ــدال مــن الـسـلــع ،نتيجة عــدم وجــود
ف ــرص ع ـم ــل ،م ـقــابــل االس ـت ـف ــادة من
الـتـحــويــات الـتــي يرسلونها والتي
ّ
تشكل نحو  %10من الدخل الوطني،
فـيـمــا ي ـس ـتــورد ل ـب ـنــان أيـ ــدي عــامـلــة
رخ ـي ـص ــة ،وهـ ــو م ــا س ــاه ــم بـتــولـيــد
أرباح كبيرة».
ّ
ّ
الفعلية لحل مشكالت
تكمن الحاجة
لـبـنــان االق ـت ـصـ ّ
ـاديــة بـمـعــالـجــة على
ّ
«األول
مـ ـسـ ـت ــوي ــن ،ب ـح ـس ــب قـ ـ ـ ــرم،
ّ
مـ ـتـ ـع ــل ــق بـ ـ ـ ــاألوضـ ـ ـ ــاع ال ـس ـي ــاس ـي ــة
ّ
والـ ـث ــان ــي بـ ــاألوضـ ــاع االق ـت ـص ــادي ــة
ّ
ّ
واالجتماعية» ،وهي تتطلب «فصل
ّ
البنية القانونية للدولة عــن البنية
ّ
القانونية للطوائف ،انتخاب رئيس
السلطة التنفيذية باالقتراع املباشر
من الشعب ،واعتماد النظام النسبي
ّ
فــي االنـتـخــابــات ،بما يفكك الترابط
ب ــن الـسـلـطــة وال ـط ــوائ ــف وم ــا ينتج
ع ـن ــه مـ ــن ت ـك ــري ــس ل ـن ـظ ــام ال ــزع ــام ــة
وت ـح ــوي ــل ال ــدي ـم ـق ــراط ـ ّـي ــة إلـ ــى حـكــم
ً
األث ــري ــاء ،فـضــا عــن إص ــاح النظام
الـضــريـبــي لجعله يـتـنــاول املــداخـيــل
املــالـ ّـيــة والــري ـعـ ّـيــة وتـخـفـيــف وطــأتــه
عــن املــداخـيــل الناتجة عــن نشاطات
إنـتــاجـ ّـيــة ،والـقـضــاء التدريجي على
دول ـ ــرة االق ـت ـص ــاد وع ـل ــى اسـتـعـمــال
ازدواج ال ـع ـم ـل ــة ل ـت ــول ـي ــد م ــداخ ـي ــل
غير شــرعـ ّـيــة على حـســاب الخزينة،
وإصالح النظام التربوي بما يعالج
هجرة الكفاءات».
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وحد) من وجود
هل للبنان موقف رسمي ُ(م ّ

أسعد أبو خليل *

ّ
ال ي ــزال ال ـحــديــث فــي ه ــذا ال ـجــزء عــن املـجــلــد
ّ
اللبنانية :سياسة الحركة
الضخم« ،املتاهة
الـصـهـيــونـ ّـيــة ودولـ ــة إســرائ ـيــل ت ـجــاه لبنان
( »)١٩٥٨-١٩١٨ل ــرؤوف ــن ألـ ـي ــخ ،والـ ـص ــادر
ّ
بالعبرية عــن دار معراخوت ووزارة الحرب
ّ
اإلســرائـيـلــيــة ،ملــا يحتويه مــن إض ــاءات على
ال ـ ـتـ ــاريـ ــخ ال ـخ ـف ــي ل ـل ـب ـن ــان امل ـ ـعـ ــاصـ ــر ،وع ــن
الـ ـع ــاق ــات الـ ـس ـ ّ
ـري ــة ال ــوطـ ـي ــدة بـ ــن ال ـك ـي ــان
الـ ـصـ ـهـ ـي ــون ــي وب ـ ـ ــن بـ ـع ــض سـ ــاسـ ــة ل ـب ـن ــان
وإع ــام ـ ّـي ـي ــه (وم ـ ــن ك ــل الـ ـط ــوائ ــفّ ،إي ــان ــا أن
نـ ـنـ ـس ــى) .وم ـ ـسـ ــار مـ ـف ــاوض ــات الـ ـه ــدن ــة بــن
ّ
ال ــدول ـت ـ ْـن شــكــل ق ـنــاة ات ـص ــال م ــزدوج ــة بني
ال ـ ـعـ ـ ّ
ـدو وب ـ ــن أعـ ـل ــى م ـس ـت ــوى مـ ــن ال ـس ـل ـطــة
ّ
السياسية في لبنان :كانت املفاوضات تجري
ّ
الرسمية وبحضور مندوبني
من ضمن القناة
عــن األم ــم امل ـت ـحــدة (أو «الـيــونـيـفـيــل» فــي ما
ب ـع ــد) ،كـمــا كــانــت م ـفــاوضــات أخـ ــرى تـجــري
سـ ّـرًّا بعيدًا عن أعني رقباء األمــم املتحدة بني
ْ
الدولتي.
ممثلي
ّ
وكالعادة في تعامل (بعض) اللبنانيني مع
ّ
املحتلني الصهاينة ،فقد أصـ ّـر أعضاء الوفد
ال ـل ـب ـنــانــي ف ــي مـ ـف ــاوض ــات ال ـه ــدن ــة ف ــي ع ــام
ّ
اإلسرائيليني (فــي الجانب
١٩٤٩عـلــى تكريم
غير الرسمي من االجتماعات) عبر دعوتهم
ّ
واملقبالت
إلــى مــأدبــة طعام وتقديم الـشــراب
ّ
(ص .)٣٧٤ .ما سـ ّـر إصــرار بعض اللبنانيني
ّ
على الـقـيــام بــواجــب الضيافة نحو املحتل؟
أكـثــر مــن ذل ــك ،فــإن عـضـ ْ
ـوي الــوفــد اللبناني،
امل ـقـ ّـدم توفيق ســالــم والــديـبـلــومــاســي محمد
علي حمادي بحثا في ما هو أبعد من الهدنة،
ْ
الدولتي ،لكن الوفد اللبناني
أي التطبيع بني
طلب عــدم إدراج هــذا املــوضــوع فــي املحضر
ال ــرس ـم ــي م ــن املـ ـف ــاوض ــات ( .)1وال ـع ــاق ــات
ّ
املبكرة تلك (والتي أفضت إلى لعبة كرة قدم
ودية بني الجيش اللبناني وبني جيش العدوّ
ّ
اإلسرائيلي في  ٧حزيران من عام )2( )١٩٤٩
بـنــت األس ــس الـتــي ت ـقـ ّـدم لـبـنــان عليها نحو
تــوق ـيــع ات ـف ــاق ـ ّـي ــة ّ ١٧أي ـ ــار ف ــي  .١٩٨٣وك ــان
أع ـض ــاء ال ــوف ــد الـلـبـنــانــي ي ـقــومــون ب ــزي ــارات
ّ
ّ
إسرائيلية لكن الخبر
سرية إلى مستوطنات
ّ
ت ـسـ ّـرب عــن زي ــارة لـهــم فــي  ١٢تـشــريــن األول
من عام ّ ١٩٥٠
وأدى ذلك إلى احتجاجات في
لبنان (ص .)٤٨٩ .وك ــان الـطــرفــان ،اللبناني
واإلســرائ ـي ـلــي ،يـتـفـقــان  -أو ي ـتــآمــران  -ضد
دول عــربـ ّـيــة (وك ــان ــت دولـ ــة الـ ـع ـ ّ
ـدو تـحــرص
ع ـلــى إبـ ــاغ ال ـح ـكــومــة األم ـي ــرك ـ ّـي ــة ب ـض ــرورة
ال ـت ــزام ال ـسـ ّ
ـريــة ف ــي تـلــك االت ـف ــاق ـ ّـي ــات خشية
أن تـضـ ّـر بسمعة لـبـنــان ال ـعــربـ ّـيــة) .والـطــرف
ال ـل ـب ـن ــان ــي هـ ــو ال ـ ــذي ح ـ ــرص ع ـب ــر كـ ــل ه ــذه
ّ
سرية
السنوات والعقود على الحفاظ على
ّ
(الرسمية منها وغير
محاضر االجتماعات
ّ
الرسمية) .ويستطيع الباحث اإلسرائيلي أن
يرجع إلى محاضر االجتماعات بني الطرفيْ
ّ
اللبنانية تمنع نشر
فيما ال تــزال الحكومة
أي مــن تلك املـحــاضــر ،حتى تلك الـتــي تعود
الخمسينيات .وكــان فــؤاد شهاب
إلــى حقبة
(أب ــو الـعـقـيــدة ُاملـ ِّ
ـؤس ـســة للجيش اللبناني،
ّ
الودية
والتي تبلورت في مـبــاراة ّكــرة القدم
ب ــن جـيـشـ ْـي ال ـب ـلـ ْ
ـديــن) يـتـلــقــى الــرســائــل من
ّ
موشي دايــان من خالل ضباط لجنة الهدنة
ّ
فدائيي فلسطني (ص.)٤٩٩ .
لتنسيق محاربة
وقد ّ
توصل الطرفان في أوائل الخمسينيات
ّ
إل ــى اتـفــاقــيــة مــن أج ــل تسهيل ه ـجــرة يهود
ّ
لبنان إلى فلسطني املحتلة ،وتجاوب الطرف
اللبناني مع املشروع وإن أبــدى خشيته من
ّ
السورية األمر .لكن لبنان
اكتشاف الحكومة
ّ
تحفظ على استعمال حــدود لبنان من أجل
ّ
عربية .وترفيع
تسهيل هجرة يهود من دول
ّ
املقدم توفيق سالم إلى منصب رئيس أركان
ّ
ّ
الجيش اللبناني سهل عملية نقل الرسائل
ْ
الحكومتي ملــا أقــامــه ســالــم مــن وشائج
بــن
ْ
الطرفي في حقبة عمله في لجان الهدنة.
بني
وك ـ ـ ــان لـ ـلـ ـج ــان الـ ـه ــدن ــة غـ ـ ــرض ط ــائـ ـف ــي فــي
ّ
فرنجية ،الــذي
التطبيع أيـضــا .إذ إن حميد
ي ـقــول ال ـتــاريــخ الـلـبـنــانــي الــرس ـمــي ع ـنــه إنــه
ّ
عروبيًا وإنه كان من ّ
مؤسسي الجامعة
كان
ّ
ّ
العربية (البريطانية املنشأ) ،طمأن مبعوثًا
ّ
ّ
خارجية)
إسرائيليًا (زفي دوريل) أنه (كوزير
َّ
مسلم إلى مفاوضات
أصر على إرسال ضابط
ٍ
الهدنة «من أجل التقارب مع إسرائيل» (ص.
ّ
 .)٣٨٠وفي لقاء آخر مع دوريل ّ
فرنجية
صرح
ّ
طائفية (على طريقة إلـيــاس املــرّ
بمكنونات
في أحــاديــث «ويكليكس») إذ قــال« :مــن دون
الــدخــول فــي مسألة حــب أو كــراهـيــة اليهود،
ّ
ّ
ّ
معنيون بــأن يبقوا
اللبنانيون
املسيحيون

(أي اليهود) فــي لبنان .عــددهــم ليس كبيرًا،
ل ـكــن ح ـتــى ع ــدده ــم ال ـص ـغ ـيــر ل ــه أه ـم ـ ّـي ــة في
التوازن العددي بني املسلمني وغير املسلمني.
ً
ّ
اقتصاديًا مفيدًا وقد
اليهود ينجزون عمال
ح ـجــزوا مكانهم فــي االقـتـصــاد الـلـبـنــانــي .ال
تــوجــد ش ـكــاوى مـنـهــم ،وهــروبـهــم مــن الـبــاد
ّ
يضر باالقتصاد .ألجــل ذلــك ،اتخذت
ســوف
ّ
ال ـح ـك ــوم ــة ال ـل ـب ـن ــان ــي ــة م ـن ــذ بـ ــدايـ ــة ال ـح ــرب
إجـ ــراءات لحماية الـيـهــود .الـشــرطــة حرست
الحي اليهودي بشكل خاص ،ولم ّ
ّ
تتردد في
إطالق النار على جمهور املتاولة الذي حاول
االنقضاض على الحي اليهودي .صحيح أن
ّ
املــوظــفــن الـيـهــود فــي الـقـطــاع الـعــام ُسـ ِّـرحــوا
من عملهم ،لكن ليس من وظيفتهم ،لبضعة
أش ـه ــر ...لكنهم حـصـلــوا عـلــى راتـبـهــم طــوال
الوقت ،واآلن عادوا إلى وظائفهم ...كان هناك
ّ
العربية باعتقال اليهود
ق ــرار مــن الجامعة
ّ
املشبوهني الذين يشكلون خطرًا على األمن
ّ
مضطرًا لتطبيق القرار
العسكري .لبنان كان
ّ
ّ
أجنبيًا ،بينهم
يهوديًا
واحتجز نحو ثالثني
ّ
اعتقال أي يهودي
إسرائيليون ،لكن لم يتم
ُ
ُ
طلق سراحهم
لبناني .أما الذين اعتقلوا ،فقد أ ِ
بعد بضعة أسابيع ،ومعسكر االعتقال الذي
كــانــوا فيه فــي بعلبك أغـلــق ولــم يعد قائمًا»
(ص .)٥١٥ .وش ـخ ـصـ ّـيــة اإلس ــرائ ـي ـل ــي زفــي
ّ
بفرنجية ،وغيره من
دوريل ،الذي كان يلتقي
تسليط األضواء عليها.
الساسة تحتاج إلى َ َ َ
برنة السمه الحقيقي،
اسم زفي دوريل هو ع
زف ـ ــي ف ــاي ـت ـس ـم ــن .ه ــو م ــن م ــوال ـي ــد أوروبـ ـ ــا
ّ
وهاجر إلــى فلسطني املحتلة في عــام ١٩٣٣
ً
وأن ـشــأ أع ـمــاال بـمــا فيها مصنع «ن ــور» في
الدامور في لبنان .وفي ظروف غير معروفة،
ّ
ّ
اللبنانية مما
الجنسية
حصل دوريــل على
سـ ّـهــل عـلـيــه امل ـج ــيء إل ــى ل ـب ـنــان ق ـبــل وبـعــد
إنشاء دولة االحتالل اإلسرائيلي ،وال يبدو
أن الساسة في لبنان كانوا يجدون غضاضة
فــي الـلـقــاء مـعــه .وال ـك ـتــاب ال ــذي بــن أيدينا
ّ
يتحدث عن «إنجازه ّ
ملهمات» ملصلحة وزارة
ً
ّ
ّ
الخارجية (اإلســرائـيـلــيــة) مستغال معرفته
بـلـبـنــان .وق ــد الـتـقــى مــع ك ـمــال جـنـبــاط في
عـ ـ ــام (١٩٥٣ص .)٥٦٦ .ومـ ـ ــع أن ال ـك ـت ــاب
ي ـقــول إن حـمـيــد فــرنـجـ ّـيــة ل ــم يـكــن مـسـتـعـ ّـدًا
«إلقامة تواصل مباشر مع مسؤولي وزارة
الـ ـخ ــارج ـ ّـي ــة» ،فـ ــإن دوريـ ـ ــل كـ ــان ل ــه منصب
ّ
ً
رسـمــي فــي وزارة الـخــارجـ ّـيــة وت ــول ــى عمال
ـاديــا لخلوّ
ديـبـلــومــاسـ ّـيــا (وق ــد يـكــون مــوسـ ّ
األرش ـيــف الـعـبــري مــن إش ــارات كثيرة عنه)

أصر أعضاء الوفد اللبناني
ّ
في مفاوضات الهدنة على
اإلسرائيليين
تكريم
ّ

فــي إي ــران فــي الخمسينيات ،حيث استعان
بصفة ّ
مزورة في عمله (.)3
وك ـم ــال ج ـن ـبــاط ،الـ ــذي الـتـقــى ب ــدوري ــل كما
أسـلـفـنــا ،أب ــدى اهـتـمــامــا بــإقــامــة عــاقــات مع
إس ــرائـ ـي ــل ف ــي ب ــداي ــة ال ـخ ـم ـس ـي ـن ـيــات .يــذكــر
املـ ــرجـ ــع أن رؤف ـ ـ ــن شـ ـيـ ـل ــواح (مـ ــديـ ــر لـجـنــة
رؤسـ ـ ــاء األجـ ـه ــزة األم ـن ـ ّـي ــة ف ــي ح ـي ـنــه) أبـلــغ
إل ـيــاهــو س ــاس ــون ،الـسـفـيــر اإلســرائ ـي ـلــي في
روما« ،بوصول رسالة من كمال جنبالط عن
طــريــق رجــل االرت ـبــاط الـتــابــع لالستخبارات
ال ـع ـس ـكـ ّ
ـريــة ف ــي ل ـب ـن ــان» .وجـ ــاء ف ــي الــرســالــة
أن كـمــال جنبالط وأك ــرم الـحـ ّـورانــي يعربان
ع ــن اه ـت ـمــام ـه ـمــا ب ــ«ل ـق ــاء م ـمــثــل إســرائ ـي ـلــي
في أوروب ــا» (ص .)٦٠٧ .ولــم تهتم الحكومة
اإلســرائـيـلـ ّـيــة بالطلب خصوصًا وأن الطلب
تضمن ّ
ّ
تحمل نفقات سفر جنبالط وحوراني.
وال تذكر املراجع املنشورة إذا كان اللقاء هذا
قد حصل أم ال .ولم تكن هذه اإلشارة الوحيدة
ّ
العدو .فقد
إلى تواصل بني جنبالط وحكومة
ّ
كتب بن غوريون في مذكرة (من أوراقــه) في
كانون ّ
األول من عام  ١٩٥٣أن موفدًا من الحزب
االشتراكي الهندي قال إن جنبالط طلب منه
االستفسار عن موقف إسرائيل تجاه عدد من
املــوضــوعــات (وضـ ّـمــن أسـئـلــة م ـح ـ ّـددة) .وقــد
أجــاب بن غورين عن تلك األسئلة .وفي لقاء
جنبالط مــع دوري ــل قــال ّ
األول إنــه «سيسعد
ج ـ ـ ـ ّـدًا ب ــالـ ـتـ ـع ـ ّـرف عـ ـل ــى الـ ـج ــوه ــر ال ـح ـق ـي ـقــي

مراجعة تاريخ االختراق اإلسرائيلي للبنان تكشف أن التنسيق بين جزء من اللوبي اللبناني
في أميركا وبين اللوبي الصهيوني بدأ باكرًا

ّ
ّ
اإلسرائيلية» (ص .)٦٠٨ .وقــال
لالشتراكية
ج ـن ـبــاط ،م ــن جـمـلــة م ــا ق ــال ــه ،إن ــه سيسافر
في الصيف إلى الواليات املتحدة «وسيكون
ّ
ّ
بإسرائيليني» .وقــد نقل
مستعدًا لالجتماع
ّ
مــوشـيــه شــاريــت فــي مــذكــراتــه عــن اسـتـعــداد
ّ
إسرائيليني (ص.)٦٠٩ .
جنبالط للقاء
أمـ ــا س ــام ــي ال ـص ـل ــح ف ـق ــد كـ ــان وراء إرسـ ــال
ال ـكــولــون ـيــل فـ ــؤاد ل ـ ّـح ــود (أص ـب ــح نــائ ـبــا في
ّ
َ
النيابية)
وترأس لجنة الدفاع
مجلس ١٩٧٢
وابـ ـن ــه ،ع ـبــد ال ــرح ـم ــن ال ـص ـلــح (ع ـم ــل مــدي ـرًا
ّ
ّ
اللبنانية في ما بعد
الخارجية
عامًا لــوزارة
ّ
بــاإلضــافــة إل ــى تــول ـيــه مـنـصــب األم ــن الـعــام
ّ
العربية) إلنشاء عالقة مع
املساعد للجامعة
إســرائـيــل فــي عــام  ١٩٥٥بالنيابة عــن العهد
الشمعوني .وقــد أق ــام ســامــي الصلح عالقة
ّ
مع ممثل «املوساد» في باريس «وناقش معه
خـطــة «إلس ـق ــاط الـحـكــم (ال ـش ـهــابــي) الـجــديــد
وطلب مساعدة ّ
مالية أجل ذلك» (ص.)٦١١ .
أمــا تقي الدين الصلح (رئيس وزراء للبنان
قبل الـحــرب) فقد التقى مع إلياهو ساسون
فــي جنيف فــي  .١٩٥٦والسفير اللبناني في
باريس ،أحمد الداعوق ،أقام هو اآلخر عالقة
ّ
العدو بــدءًا من عــام  ،١٩٤٨باإلضافة إلى
مع
ّ
ّ
مــديــر عــام وزارة الـخــارجــيــة اللبنانية ،فــؤاد
ّ
عمون.
ّ
وك ــان ــت ح ـكــومــة الـ ـع ــدو تـنـظــر ب ـعــن الــريـبــة
إلــى كميل شمعون بسبب دفــاعــه فــي بعض
امل ـح ــاف ــل ال ـع ــرب ـ ّـي ــة والـ ــدولـ ـ ّـيـ ــة ع ــن ال ـق ـضـ ّـيــة
ّ
الفلسطينية فــي األربـعـيـنـيــات .لـكــن ريــاض
ّ
نقد لشمعون
الصلح لم يخطئ عندما رد على ٍ
ل ــه (بـسـبــب مـهــادنـتــه ف ــي م ــوض ــوع ال ـصــراع
العربي  -اإلسرائيلي) بالقول في جلسة في
املـجـلــس الـنـيــابــي الـلـبـنــانــي فــي  ٣آب :١٩٤٨
«صباحًا عند املطران (الصهيوني الصفيق)
مـبــارك ومـسـ ً
ـاء عند مفتي فلسطني» ( ،)4أي
ْ
أنه كان يلعب على الحبلي .بدأ التواصل بني
ّ
االسرائيلية فــي شباط
شمعون والحكومة
من  ،١٩٥٥إذ حضر نجيب صفير ( )5إلى روما
ّ
(املختص فــي شــؤون
للقاء إلياهو ســاســون
املـ ـش ــرق الـ ـع ــرب ــي) .وأخـ ـب ــر ص ـف ـيــر ســاســون
أن ش ـم ـعــون مـسـتـعــد «ل ـل ـتـ ّ
ـوصــل إل ــى ســام
مـنـفــرد مــع إســرائ ـيــل» إذا حـصــل مـنـهــا على
ّ
ضمانات تتعلق بالحدود والدفاع عن لبنان
بــوجــه ســوريــا وتـقــديــم مـســاعــدة اقـتـصـ ّ
ـاديــة
(ص .)٥٤١ .ل ـك ــن الـ ـلـ ـق ــاء ال ـت ـم ـه ـي ــدي (ب ــن
إدارة شمعون) جمع بــن فــؤاد لـ ّـحــود وعبد
الــرح ـمــن الـصـلــح ف ــي املـمـثـلـ ّـيــة االســرائـيـلـ ّـيــة
فــي إسـطـنـبــول .الـلـقــاء تبعه لـقــاء رسـمــي في
رومـ ــا ح ـضــره ّرئ ـيــس شـعـبــة االس ـت ـخ ـبــارات
ّ
ّ
ّ
االسرائيلية.
الخارجية
العسكرية وممثل عن
ّ
ّ
الصلح ولحود أكدا أن لبنان سيكون الدولة
الثانية الـتــي ستصنع الـســام مــع إسرائيل
وطـلـبــا دع ـمــا بــال ـســاح وامل ـ ــال .لـكــن الـعــاقــة
ّ
تتعمق إال فــي أزم ــة  ١٩٥٨عندما بــادرت
لــم
إسرائيل (كما بادرت إدارة شمعون) إلى فتح
ق ـنــوات ات ـ ّصــال مـبــاشــرة .والـشـكــوك القديمة
حــول تــدخــل عسكري إســرائـيـلــي مباشر في

ّ
ّ
األهلية في عام  ١٩٥٨باتت مؤكدة في
الحرب
ّ
ّ
ّ
الوثائق االسرائيلية .وقــدم العدو معلومات
ّ
«عسكرية و ّسـيــاسـ ّـيــة» إلــى نظام
ومـســاعــدة
ّ
ش ـم ـعــون (ص .)٥٤٥ .وق ـ ــدم الـ ـع ــدو ســاحــا
ً
ـرة ت ــم تسليمها عـبــر امل ـطـ ّـلــة ملـ ّ
ـؤيــدي
وذخـ ـي ـ
شمعون في بلدة القليعة .وقد لعب شخصان
ّ
العسكرية:
ال ــدور الــرئـيــس فــي هــذه الـعــاقــة
الـكــولــونـيــل ف ــؤاد لـ ّـحــود (وك ــان أخ ــوه سليم
صـلــة وص ــل أخ ــرى مــع اإلســرائ ـي ـلـ ّـيــن) الــذي
كــان قــائـدًا ملنطقة جـنــوب لـبـنــان ،وكلوفيس
فــرن ـس ـيــس م ــن مـ ـ ّ
ـؤيـ ــدي ش ـم ـع ــون ف ــي ب ـلــدة
ّ
وتضمنت الشحنات بنادق وذخيرة
القليعة.
ّ
وقاذفات ورشاشات .وكان طلب فؤاد لحود
أكـ ـث ــر طـ ـم ــوح ــا ،إذ أراد م ـس ـت ــوى أكـ ـب ــر مــن
«التدريب والسالح واملال» ،لكن التلبية كانت
أص ـغــر مـمــا أراد الـحـلـفــاء الـلـبـنــانـ ّـيــون .وتــم
توزيع السالح على كل ّ
مؤيدي شمعون في
الحرب (ابن عم أحمد األسعد وأنصار عادل
ع ـس ـيــران وم ـع ــارض ــو ك ـمــال ج ـن ـبــاط وعـلــى
أفــراد الحزب السوري القومي االجتماعي()6
الذي كان في صف شمعون في تلك الحقبة).
ّ
وقد ّ
اسرائيلية
نسق نظام الشاه أمر مساعدة
ّ
ّ
إضـ ــافـ ــيـ ــة ل ـش ـم ـع ــون عـ ـب ــر ت ـش ـك ـي ــل ع ـم ـلــيــة
ّ
ّ
ّ
ّ
عسكرية
استخباراتية ـ
إيرانية
إسرائيلية ـ
مـشـتــركــة مل ـســانــدة ن ـظــام ش ـم ـعــون ،وت ــم نقل
أطـنــان مــن الـعـتــاد الـعـسـكــري ،غير املساعدة
الـتــي منحها أعـضــاء «حـلــف بـغــداد» للنظام
ّ ّ
ّ
عمليات
العدو عطل
اللبناني .كما أن جيش
ّ
مـســانــدة عــربـ ّـيــة عبر ســوريــا إلــى ال ـثــوار في
ّ
لبنان .وأكد بن غوريون على التزام إسرائيل
ّ
بمنع إسقاط نظام الحكم الشمعوني .وأسس
ش ــارل مــالــك قـنــاة ات ـصــال إســرائـيـلـ ّـيــة أخــرى
في واشنطن حيث اجتمع في حــرم السفارة
ّ
اللبنانية في واشنطن بالسفير اإلسرائيلي
ّ
في العاصمة األميركية (ص.)٥٦١ .
االختراق اإلسرائيلي للبنان
تاريخ
ومراجعة
ً
ً
(دولة وصحافة وكنيسة) يكشف أن التنسيق
بني اللوبي اللبناني في أميركا (أو جزء منه)
وب ــن ال ـلــوبــي الـصـهـيــونــي ب ــدأ ب ــاك ـرًا .م ــا أن
ّ
الصهاينة
توصل البطريرك عريضة
(حليف ّ
ّ
ّ
الــوثـيــق) إلــى االتفاقية الرسمية املــوقـعــة في
عـ ــام  ١٩٤٦ب ــن ال ـب ـطــريــركـ ّـيــة وبـ ــن ال ـحــركــة
ّ
الـصـهـيــونـ ّـيــة حــتــى أرس ــل الـصـحــافــي الـيــاس
حرفوش لدعم «نضال املوارنة في لبنان ضدّ
نــوايــا ال ــدول املسلمة فـ ّـي املنطقة» (ص.)٤٣ .
والـتـقــى حــرفــوش بممثل الــوكــالــة الـيـهـ ّ
ـوديــة
ّ
(الصهيونية) في واشنطن وتم االتفاق على
ّ
ّ
تنظيم وتنسيق عمل «الجمعية اللبنانية في
ّ
اليهودية
الــواليــات املتحدة» ومكتب الوالية
في واشنطن وتم على أثر ذلك تمويل جريدة
لصاحبها نـ ّـعــوم مـكــرزل .واعترض
«الـهــدى»
ِ
مكرزل في ما بعد في عام  ١٩٤٥على مرافعات
شمعون في األمم املتحدة لدعم وجهة النظر
ال ـع ــرب ـ ّـي ــة .وااله ـت ـم ــام ال ـص ـه ـيــونــي ب ــاإلع ــام
الـعــربــي لــم ينحصر بــاملــوارنــة واملـسـيـحـ ّـيــن
ف ـقــط (م ـث ــل م ـي ـشــال ش ـي ـحــا والـ ـ ّي ــاس ربــابــي
والـيــاس حــرفــوش) .والتقى ممثل إسرائيلي
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ّ
بفؤاد الحاج علي (املراسل الشيعي ملجلة «كل
البيروتية) وكان ّ
ّ
يعد أطروحة دكتوراه
شيء»
ّ
في باريس .وطلبت الحكومة االسرائيلية من
ّ
الشيعية في
الحاج علي مسحًا «حول الطائفة
ْ
الطرفي انقطع بعد
لبنان» لكن التواصل بني
أن ُع َّي الحاج علي في منصب رسمي لبناني
باريس .كما حرص الصهاينة على اللقاء
في ّ
ّ
مثقفني ،منهم ّ
اللبنانية
مؤسس الجامعة
مع
ورئيسها ّ
األول (بالرغم من عدم نليه لشهادة
الدكتوراه) ،فــؤاد أفــرام البستاني الــذي شرح
ملحاوره الصهيوني أن «االنتصار اليهودي
في أرض إسرائيل من شأنه أن يضمن الطابع
ّ
ّ
األقليات في الشرق»
املسيحي للبنان ويعزز
(ص .)٣٠١ .وأوصى ساسون بتنمية العالقة
«بروفسورين ْ
ّ
ْ
إضافي ْي» في جامعة
اثني
مع
ّ
القديس يوسف.
لـكــن ال ـعــاقــة األوث ـ ــق كــانــت طـبـعــا م ــع حــزب

حصل زفي دوريل على
سهل
الجنسية
اللبنانية ،ما ّ
ّ
ّ
عليه المجيء إلى لبنان

الـكـتــائــب وم ــع جــريــدتــه الــرسـمـ ّـيــة« ،الـعـمــل».
ّ
العدو
وكان الياس ربابي ّأول صلة وصل مع
اإلسرائيلي (منذ ما قبل إنشاء الكيان) وبعلم
ّ
الجميل فقط من قيادة الحزب .وكان
من بيار
ّ
ربــابــي يبالغ —حـســب املــراجــع اإلسرائيلية
ّ
وإمكانياته طمعًا
 في تقدير حجم الحزبِّ
بــدعــم مــالــي وع ـس ـكــري مـبــكــر م ــن إســرائ ـيــل.
ّ
االنعزاليون اآلخــرون)
وكانت الكتائب (كما
يعدون بإسقاط النظام اللبناني االستقاللي
وإنـشــاء كيان حليف إلسرائيل .وكــان الدعم
ّ
ّ
بقيمة  ٢٠٠٠دوالر —أق ــل بكثير مما
األول ّ
كــان يتوقعه ربــابــي .لكن ربــابــي لــم يستجب
ّ
ـال «ضـ ـ ّـبـ ــاط»
ل ـط ـل ـ ّـب اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ــن إلرس ـ ـ ـ ـ ّ
كتائبيني إلى دولة االحتالل لتلقي التدريب.
ْ
عنواني:
وكــانــت املـســاعــدات للكتائب تحت
ّ
االنتخابية وتمويل
دعم الحزب في حمالته
ّ
جريدة «العمل» .وكانت الحكومة اإلسرائيلية
تــرســل م ـقــاالت لـنـشــرهــا فــي ال ـجــريــدة باسم
إلياس ربابي .ولألمانة ،فإن الجريدة حسب
الرصد اإلسرائيلي نشرت «كل املقاالت التي
ّ
و«بحرفيتها» (ص.)٥٧٣ .
أرسلتها إسرائيل»
وقال ربابي إنه سيقبل بتوجيهات إسرائيل
حول «كل ما ُيكتب في الجريدة» .وتم تعيني
رجــل إســرائـيـلــي «لـتـغــذيــة» الـجــريــدة بــاملــواد
ومقابل مبلغ ّأولي قدره  ٣٠٠٠دوالر.
وه ـ ـ ـنـ ـ ــاك شـ ـ ـخـ ـ ـص ـ ـ ّـي ـ ــات كـ ـ ـ ـ ــان لـ ـ ـه ـ ــا س ـم ـع ــة
عــروبـ ّـيــة تــواصـلــت أيـضــا مــع ال ـع ـ ّ
ـدو .لــم يكن

البطريرك املعوشي مثل سلفه مناصرًا ّ
قويًا
ّ
ّ
املالية منها
للصهيونية ،وطالبًا املعونات
مثل الـبـطــريــرك عــريـضــة .لكنه لــم يمانع في
ل ـقــاء إســرائ ـي ـلـ ّـيــن .ه ــو الـتـقــى بــزفــي دوري ــل
(امل ــذك ــور أع ـ ــاه) ك ـمــا ال ـت ـقــى ف ــي ع ــام ١٩٦٢
ب ــدي ـب ـل ــوم ــاس ـ ّـي ــن إس ــرائ ـي ـل ـ ّـي ــن ف ــي مــدي ـنــة
كـلـيـفـلـنــد ف ــي واليـ ـ ــة أوهـ ــايـ ــو ،أثـ ـن ــاء زيـ ــارة
للبطريرك إلى الواليات املتحدة.
إن خ ــاص ــة م ــا س ـب ــق أن ـ ــه ل ــم ي ـك ــن لـلـبـنــان
سـيــاســة خــارجـ ّـيــة مـ ّ
ـوحــدة عـلــى م ـ ّـر تاريخه
املـعــاصــر نحو الـكـيــان اإلســرائـيـلــي .كــان لكل
طائفة سياسة خــارجـ ّـيــة خـ ّ
ـاصــة بـهــا ،وكــان
أحـيــانــا لـكــل زعـيــم طــائـفــي أو رئـيــس كنيسة
سـيــاســة خــارجـ ّـيــة .وك ــان الـخـطــاب الــرسـمــي
اللبناني متناقضًا ّ
كليًا مــع الـتــواصــل الــذي
ّ
اللبنانية والعدوّ.
ّ
لم يتوقف بني الحكومات
مجرد ّ
ّ
تقية مارستها
كــان الخطاب املـعــادي
ّ
اللبنانية إلخفاء عالقات التحالف.
الزعامات
مــن ال ـض ــروري بـنــاء عـلــى تــاريــخ مـفـ ّـاوضــات
الهدنة بني لبنان وإسرائيل أن تتوقف هذه
ّ
العدو لم يلتزم يومًا
املفاوضات خصوصًا أن
بها ،وخصوصًا أن لبنان فهمها خطأ على
أن لبنان ليس فــي حالة حــرب مــع إسرائيل.
إن لـبـنــان ل ــم يـكــن يــومــا ف ــي حــالــة ح ــرب مع
إسرائيل لكن إسرائيل كانت وال تزال في حالة
ّ
مستمرة ،وهي خرقت -وال تزال-
عداء وحرب
ّ
يتمسك لبنان
تـخــرق اتـفــاقـ ّـيــة الـهــدنــة الـتــي
بها ّ
تمسك األطفال بلعبهم .وإذا كــان لبنان
حريصًا على اسـتـمــرار مـفــاوضــات الناقورة
ف ـل ـمــاذا ت ـكــون م ـب ــاش ــرة؟ ملـ ــاذا ال ت ـكــون غير
مـبــاشــرة؟ ومــا جــدواهــا ،غير تحقيق الـعـ ّ
ـدو
فــي االع ـت ــراف وف ــي تنفيذ أوام ـ ــره؟ وللبنان
ّ
ّ
التفاقية الهدنة.
أرض محتلة ،وهذا مخالف
ّ
مصرًا على هــذه املفاوضات
وإذا كــان لبنان
فلماذا ال ينشر محاضرها بالكامل؟ وملــاذا
ّ
يتستر على محاضر ماضية حتى من حقبة
الخمسينيات.
ي ـت ـحـ ّـضــر شـ ــيء م ــا ف ــي ل ـب ـنــان هـ ــذه ّ
األي ـ ــام.
ّ
«ال ـص ـف ـقــة ال ـك ـب ــرى» ت ـت ـطــل ب ــرأس ـه ــا الـبـشــع
مــن خ ــال حملة شنيعة وق ـ ّ
ـوي ــة مــن مـعــاداة
املقاومة واملقاطعة .إن ثقافة التطبيع باتت
م ـن ـت ـش ــرة فـ ــي الـ ــوسـ ــط ال ـث ـق ــاف ــي ال ـل ـب ـنــانــي
وبـمـسـمـ ّـيــات مـخـتـلـفــة .وال ــذي ــن واف ـق ــوا على
ح ـظــر وم ـن ــع وم ـعــاق ـبــة ح ــزب ال ـل ــه وح ـمــاس
ب ـس ـبــب م ـقــاوم ـت ـهــم ل ــاح ـت ــال اإلس ــرائ ـي ـلــي
باتوا اليوم مجاهرين بمعارضتهم ملعاقبة
ّ
العدو ،ومقاطعة مخرج ّ
تبرع بميلون دوالر
ً
إلس ــرائ ـي ــل م ـك ــاف ــأة ل ـهــا ع ـلــى ع ــدوان ـه ــا على
ّ
خضم ساحة الصراع بني
لبنان .إن لبنان في
التحالف األميركي  -اإلسرائيلي  -السعودي
 اإلم ــارات ــي والـتـحــالــف اإلي ــران ــي .وق ــد بــدتتباشير هذا الصراع من خالل ضخ محموم
ملـفــاهـيــم قـيــم وس ـيــاســات وث ـقــافــة الـتـطـبـيــع،
وذل ــك مــن خ ــال أط ــراف م ـت ـعـ ّـددة .ك ــان إعــام
الـتـ ّـيــار ال ـحـ ّـر شــديــد الـحـمــاســة ضــد مقاطعة
سبيلبرغ ،مما يثبت أن جبران باسيل على
حــق ،أن ليس لـتـ ّـيــاره مــن أيــديــولــوجـ ّـيــة عــداء
ّ
ّ
تحصن
األيديولوجية
ضد إسرائيل .وحدها
ّ
الصهيونية وضد التطبيع معها.
لبنان ضد
ّ
لكن هــذا يقتضي اسـتـبــدال حــالــة الضبابية
والـ ـ ـغـ ـ ـم ـ ــوض ح ـ ـ ــول سـ ـي ــاس ــة لـ ـبـ ـن ــان ن ـحــو
إسرائيل باتفاق لبناني جامع حــول عقيدة
ّ
الصهيونية ورفــض وجــود الكيان
مناهضة
الصهيوني .لكن هذا مستحيل .إلسرائيل —
منذ إنـشــاء الـكـيــان— حلفاء ووك ــاء ورقباء
بـيـنـكــم .ه ــؤالء هــم الــذيــن يـ ـق ـ ّـررون ،بــأمــر من
ّ
العدو ،قـ َ
ـرار الحرب والسلم ،ال املقاومة التي
تقوم بواجب الدفاع عن النفس والوطن معًا.

المراجع:
( )1راج ــع ك ـتــاب كــرســن شــول ـتــز« ،ديـبـلــومــاسـ ّـيــة
ّ
السرية في لبنان» ،ص.٢٨ .
إسرائيل
ْ
ّ
( )2راجع «بالستي بوست» (قبل أن يتحول اسمها
إلى «جيروزلم بوست» ٨ ،حزيران.١٩٤٩ ،
( )3يــذكــر مــرجــع فــي كـتــاب إســرائـيـلــي أن دوري ــل
وص ــل إل ــى إي ـ ــران بـصـفــة م ـ ـ ـ ّ
ـزورةhttp://www. :
mohammadmossadegh.com/news/israel/iran-relations
( )4ح ـس ــان حـ ــاق« ،م ــوق ــف ل ـب ـنــان م ــن الـقـضـ ّـيــة
ّ
الفلسطينية ،»١٩٥٢-١٩١٨ ،ص.٢٣١ .
( )5لم يجد نجيب صفير غضاضة في منح مقابلة
ّ
من مقره في باريس للباحث اإلسرائيليّ .
( )6ليس معلومًا إذا كان حلفاء شمعون كلهم قد
علموا بمصدر السالح.
* كاتب عربي (موقعه على اإلنترنتangryarab. :
)blogspot.com

نداء النسبية!
سعد اهلل مزرعاني *
اع ـت ـم ــاد ق ــان ــون ان ـت ـخ ــاب ق ــائ ــم ع ـل ــى م ـبــدأ
النسبية هــو مطلب قــديــم جــديــد للمعارضة
ال ـي ـس ــاري ــة خ ـص ــوص ــا .وه ـ ــي ث ــاب ــرت عـلــى
التذكير بهذا املطلب واإللـحــاح عليه ،بشكل
م ـت ـفــاوت الـتــأثـيــر ،فــي كــل امل ــراح ــل ،بـمــا في
ذلــك املرحلة التي سبقت إقــراره في املجلس
الـنـيــابــي فــي الـصـيــف امل ــاض ــي .بـيــد أن الــذي
حسم في إقــراره (طبعًا بشكل ّ
مشوه لجهة
اإلبـقــاء على القيد الطائفي وتفتيت الــدوائــر
وال ـصــوت «التفضيلي» ال ــذي يــذكــر الناخب
الطائفي واملــذه ـبــي ،)...الــذي حسم
بانتمائه
ً
بــذلــك هــو أوال ،ان ـفــراط عقد تحالفي  8و14
آذار .هذان التحالفان خاضا ،خصوصًا في
دورة االنتخاب األخيرة عام  ،2009منافسة
«كسر عظم» بسبب ّ
حدة االنقسام الداخلي
ُّ
وتعمق االستقطاب الطائفي واملــذهـبــي فيه
وشموليته ،وتـعــاظــم ال ــدور الـخــار ّجــي دعمًا
لهذا التحالف أو ذاك .كل ذلــك شكل بدايات
ص ــراع دول ــي وإقـلـيـمــي ح ــاد ،انـتـهــى إل ــى ما
هــو عليه اآلن مــن ح ــروب داخـلـيــة وإقليمية
ضارية ،تستخدم فيها أفتك أنواع األسلحة،
بما فيها املحرمة دوليًا!
َّ
أم ــا الـعــامــل الـثــانــي ال ــذي ســهــل ات ـخــاذ قــرار
إدخ ــال النسبية فــي قــانــون االن ـت ـخــاب ،فهو
سـعــي م ـت ـبــادل م ــن بـعــض الـنــاخـبــن الـكـبــار
على الساحة املحلية للنيل ّمن حصة الطرف
املنافس .النظام األكثري مكن األقطاب الكبار
ّ
م ــن «ق ـ ــش» ك ــل امل ـقــاعــد عـبــر «ال ـبــوس ـطــات»
و«امل ـ ـ ـحـ ـ ــادل» وأس ـل ـح ــة ً ال ـع ـص ـب ـي ــات وامل ـ ــال
والدعم الخارجي ،فضال عن تسخير موارد
الــدولــة وسلطتها وإدارت ـه ــا فــي نـطــاق نظام
املحاصصة ال ــذي ع ـ َّـزز التقاسم والــدويــات
ومعهما االنقسام والتبعية والفساد وعــدم
االس ـت ـقــرار والـفــوضــى ونـهــب الـبـلــد وتعاظم
الــديــن ال ـعــام إل ــى نـســب وأرقـ ــام ه ــي ،نسبيًا،
األعلى واألخطر في العالم!
بـعــد ال ـب ـنــود املـخـلــة ال ـتــي تضمنها الـقــانــون
ال ـجــديــد نـفـســه ،ش ـهــدت مـعــركــة التحضير
ل ـت ـط ـب ـي ـقــه ارتـ ـ ـ ـ ـ ــدادًا عـ ـل ــى عـ ـ ــدد مـ ــن بـ ـن ــوده
اإليجابية ،ومنها اعتماد االقـتــراع في مكان
ُ
السكن .أخضع هــذا البند ،الــذي بسببه ُبـ ِّـرر
تأجيل االنتخابات ،ملشروع نهب عبر كلفة
فلكية ،ما حال دون إصدار البطاقة املمغنطة.
وفي امتداد محاولة إفراغ القانون الجديد من
بـعــض إيـجــابـيــاتــه الـهــزيـلــة ،انطلقت حمالت
الـتـعـبـئــة الـطــائـفـيــة فــي الــوطــن وامل ـهــاجــر من
املشاركة على خلفية طائفية
أجل استحثاث ُ
وفـئــويــة .وقــد أستتبع ذلــك بمعركة مرسوم
سنة األقدمية (دورة عون لعام  )1994التي
ما زالت نيرانها تتطاير بما أضفى ويضفي
على املـعــركــة االنتخابية طابعًا غــرائــزيــا لن
يستفيد منه إال تجار االستقطابات الطائفية
واملذهبية طوال األشهر الثالثة املقبلة!
يقع فــي نـطــاق السلبيات أيـضــا التعامل مع
القانون النسبي وكــأنــه قــانــون أكـثــري لجهة
صياغة تحالفات استئثارية هي في الواقع
«مـحــادل» جديدة تستهدف قطع الطريق أو
مـحــاصــرة احـتـمــال تمثيل الـقــوى والـتـيــارات
واألشـ ـخ ــاص ال ــذي ــن يـسـتـطـيـعــون ،مـبــدئـيــا،
حجز مقعد هنا أو هـنــاك .يـجــري ذلــك عبر
رفع نسبة املشاركة لرفع الحاصل االنتخابي،
أو عـبــر عملية إل ـحــاق سياسية مــن شأنها
أن تفرغ التمثيل املــذكــور مــن أي استقاللية
عن القوى الكبرى .هــذا طبعًا باإلضافة إلى
ـال أخ ــرى مـ ًـن امل ــؤش ــرات والـضـغــوطــات
أش ـكـ ٍ
وإلى
املباشر
التزوير
ـى
ـ
ل
إ
ـوال
ـ
ص
و
ـود،
والــوعـ
ً
املــال االنتخابي الــذي أتــاح القانون لــه مجاال
واسـعــا بــرفــع أرق ــام النفقات االنتخابية إلى
درجة غير معقولة...

وعلى املقلب اآلخر ،ال تبدو القوى ،التي طاملا
طــالـبــت بــاعـتـمــاد النسبية فــي االنـتـخــابــات،
قــادرة على خــوض هــذا االستحقاق بشكل
ف ـ ّـع ــال ول ــو بــال ـحــد األدن ـ ــى .إن ال ـق ــدرة على
تعبئة القوى املتضررة من نظام ومنظومة
امل ـحــاص ـصــة ه ــي دون امل ـس ـت ــوى امل ـط ـلــوب
حتى اآلن .ومـعــروف أنــه مــا لــم تتوحد هذه
القوى في معركة منظمة على امتداد البالد
أو في بعض الدوائر ،على األقل ،فلن تتمكن
م ــن ب ـلــوغ ال ـحــاصــل االن ـت ـخــابــي ف ــي معظم
الــدوائــر إن لــم يكن فــي جميعها .إن وجــود
ق ــوى شـعـبـيــة وس ـيــاس ـيــة ومــدن ـيــة عـمــومــا،
معترضة وناقمة ،هو أمر مفروغ منه .وقد
ع ـ َّـب ــرت أك ـثــريــة ه ــذه ال ـق ــوى ع ــن اسـتـيــائـهــا
في الشارع في أكثر من مناسبة سياسية
واجـتـمــاعـيــة ون ـقــاب ـيــة ،وك ــان ــت االنـتـخــابــات
البلدية أحد أبرز أشكال التعبير عن النقمة
امل ــذك ــورة ،وخـصــوصــا فــي الـعــاصـمــة .وفــي
خالل السنوات األخيرة ،وحتى اآلن ،ما زال
يتفاقم العجز الــرسـمــي عــن حــل مشكالت
ومعاناتهم .ويستشري الفساد،
املواطنني ً
امللفات أو
ويبدو عامال حاسمًا في تحريك
ً
تعطيلها .وتراوح مشكلة النفايات مثال في
دائ ــرة مـفــرغــة مــن اإله ـمــال وقـلــة املسؤولية
وتفاقم األضــرار الصحية والبيئية ،دون أن
تتحرك الجهات الرسمية ،جميعها ،ملعالجة
ه ـ ــذه اآلفـ ـ ــة ب ـع ـي ـدًا ع ــن ال ـف ـئ ــوي ــة واإلهـ ـم ــال
والصفقات...
إن عــدم الـقــدرة على تعبئة الفئات الشعبية
ال ـنــاق ـمــة واألكـ ـث ــر ضـ ــررًا ه ــو نـقـطــة ضعف
أســاس ـيــة ف ــي وض ــع ق ــوى الـتـغـيـيــر .ويظهر
اآلن ،بشكل جلي وخطير ،التأثير السلبي
لغياب مرجعية وطنية ّ
يجسدها تيار وطني
ذو برنامج مرحلي وحد أدنى ضــروري من
التنظيم والتوحد والقدرة على الفعل والتعبئة
في املعركة االنتخابية الراهنة .إن املسؤولية
عن هذا األمر تقع على قوى التغيير املنظمة
واألكثر جذرية وتجربة ومصلحة .ومعروف
أن بعض هــذه الـقــوى قــد م ــارس الكثير من
األخـطــاء فــي هــذا الـصــدد (إل ــى ح ــدود العبث
والـتـخــريــب الـصــافـيــن) ألك ـثــر مــن عـقــد من
الــزمــن دون أن ت ـجــري مــراجـعــة ذل ــك ونـقــده
بشكل ح ــازم وص ــارم لتحديد املسؤوليات
ُواستخالص الدروس الضرورية.
تــرفــع اآلن ش ـعــارات صحيحة لجهة أهمية
وحــدة الـقــوى الديمقراطية ووح ــدة خوضها
للمعركة االنتخابية .لكن واقع الحال ال يبشر
بالكثير .ورغ ــم ذلــك ال ينبغي االسـتـســام.
معركة االنـتـخــابــات الــراهـنــة ،هــي ،فــي نهاية
األم ـ ــر ،مـحـطــة ف ــي ن ـض ــال ط ــوي ــل مـتــواصــل
من أجل التغيير .واملهم ،اآلن ،تحقيق بعض
التقدم من خالل خوض معركة االنتخابات،
ولو جزئيًا في بعض الدوائر .هذا يتوقف على
بــذل جهد جــدي وغـيــر فـئــوي ،عبر تشكيل
لجان تشاركية تتولى عملية توحيد الجهود
وال ـش ـع ــارات وال ـب ــرام ــج وامل ــرش ـح ــن ،وكــذلــك
التفاهم على طــابــع املـعــركــة بوصفها حلقة
في جهد متواصل ،أثناء االنتخابات وبعدها،
ل ـب ـنــاء ح ــرك ــة شـعـبـيــة م ـعــارضــة ومـسـتـقـلــة
وقــادرة على اإلنجاز والضغط واملواجهة مع
منظومة املحاصصة والفساد والتبعية.
نــداء النسبية ،اليوم ،هو ،إذًا ،نــداء املسؤولية
الوطنية لوضع اللبنات الضرورية لبناء املركز
الــوط ـنــي لـلـتـغـيـيــر ال ــدي ـم ًــوق ــراط ــي :بــرنــامـجــا
وصيغة وموقعًا مستقال .ثمة ّ
حيز أو فضاء
أو كتلة يبحث (أو تبحث) عن تمثيل خاص
ومناسب ومستقل ومـعــارض .التحدي هو،
اآلن ،في تحقيق هذه املهمة أو بعضها .وهي،
بالتأكيد ،مهمة وطنية بــاألســاس .وال بأس
من القول إنها مهمة إنقاذية أيضًا!
* كاتب وسياسي لبناني
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رأي

الثورية
المشاعية
سليل
جورج حبش:
ُ
ّ
ّ
سيف دعنا*
«حين ُو ِل ْد ُت
َق َّط ُروا دمعًا في عيني
ليكون بصري
بحجم آالم شعبي»
(أمبرتو أكابال« ،الدمعات»)
َ
ّ
ّ
التصوف؟ قال:
ُس ِئل الحل ُج على الصليب :ما
ُ
«أه ـ ــون م ــرق ــاة مـنــه م ــا ت ـ ــراه» .وي ـضــع إس ـنـ ٌ
ـاد
ٌّ ِ ُ ٍ َ
آخر السؤال على لسان بندر بن حسني
صوفي
الـشـيــرازي ،فيأتي ال ـجــواب« :اب ـتــداؤه مــا تــراه،
وانتهاؤه تراه غدًا» (.)1
َ
ّ
ك ــان ه ــذا املـشـهــد ،عـلــى صليب ال ـح ــاج ،ذروة
ّ
س ـيــرورة خ ــط الـتـصـ ّـوف االجـتـمــاعـ ّـي ،بحسب
ّ
هـ ــادي ال ـع ـلــوي ُف ــي تـقــديـمــه ألخ ـب ــار ا ّل ـح ــاج.
فـلـيــس ال ـت ـص ـ ّـوف ال ــزه ـ َـد ف ـقــط؛ كـمــا أنـ ــه ليس
انتكاسه إلى تلك
الدروشة ،كما هو شائع ،رغم
ِ
ّ
ُ
جوهر
العثمانية .لقد كــان
الـحــال فــي املرحلة
ّ
الــوعــي فــي ال ـت ـصـ ّـوف ،وف ــي خــطــه االجـتـمـ َـاعـ ّـي
ع ـل ــى وَج ـ ــه الـ ـخـ ـص ــوص ،هـ ــو َامل ـ ـعـ ــارضـ ــة (أو
املقاومة بلغة عصرنا) :معارضة سلطةِ الدولة،
رأس امل ـ ــال ،وس ـل ـط ــةِ ال ــدي ــن .وكــانــت
وس ـل ـ ُط ــةِ
َِ
ـاس مـبــادئــه األولـ ــى مــع املـتـصـ ّـوف
ال ـث ــورة أسـ ـ
ّ
األول إبراهيم بن أدهم (رغم مشاركة التصوف

املعرفي معه أيضًا معاداته للقمع ،كما هي عند
ابن عربي).
ُ
فابن أدهــم كان مقاومًا شجاعًا برغم معاداته
ّ
الجذرية لسلطةِ الدولة قبلها وحينها َوبعدها
ّ
(الدولة كلها شـ ّـر)؛ فبعد أن حمل السيف على
ّ
ّ
ّ
ال ـح ــدود ال ـشــامـ َـيــة ض ــد ال ـغ ــزوات الـبـيــزنـطــيــة،
رف ــض امل ـشــاركــة فــي الـغـنــائــم ،بــل رف ــض حتى
َ
الـحـصــول على تعيينات الطعام مــن الجيش،
ّ
َ
وظـ ــل يـعـمــل ب ـيــديــه ل ـي ـق ــوت ن ـفـ َـســه ف ــي األي ــام
ّ
الفاصلة بــن امل ـعــارك .وبـعــد ابــن أده ــم ،تطور
ُّ
خ ــط ال ـت ـصـ ّـوف االج ـت ـمــاعـ ّـي تــدري ـجـ ّـيــا ليصل
َ
ذروة امل ـق ــاوم ــة وال ـت ـم ـ ّـرد والـ ـث ــورة م ــع صلب
ّ
الـ ـح ــاج ،الــوث ـيـ ِـق ال ـص ـلــةِ ب ـث ــورة ال ــزن ــج ،الـتــي
ّ
ّ
العربي ـ ـ
هي إحــدى أهــم ال ّـثــورات في التاريخ
َ
ّ
اإلسالمي ،وليتمثل لنا الحقًا في عصرنا عبر
ٍّ
ٍّ
روح ُ ٍ
ثائر عربي استثنائي هو جورج حبشٌ .
«أ ٌّه ـ ــون ِم ــرق ــا ٍة م ـنــه م ــا ت ـ ــراه» :ه ــذا تــوصـيــف
ف ــذ ل ـح ـيــاة امل ـت ـصـ ّـوفــن امل ـق ــاوم ــن الـلـقــاحـ ّـيــن
ّ
امل ـشــاعـ ّـيــن؛ فـهــو ي ــذك ــر بـبـعــض ال ـع ـب ــارات من
ف ــارس األم ــل ،رائ ـعــةِ ج ــورج أم ــادو عــن لويس
ك ــارل ــوس بــرس ـتــس ،أحـ ـ ِـد أع ـظــم ث ـ ـ ّـوار أمـيــركــا
ُ
ّ
ّ
الحرية.
املوت في سبيل
ّالالتينية« :من السهل ُ
َ
ـال
آالم ونـضـ ٍ
إن ـمــا مــن الـصـعــب الـعـيــش ح ـيــاة ٍ
للنفس
ـع
ـ
ـأس وت ـخـ
مــن دون ي ـ
ـاذل ،مــن َدون بـي ٍ
ّ
ّ
ٍ ّ
أكثر من املوت؛ إنها
فالحرية تتطلب
وانحناء.
َّ
ُ َّ
َ
ـاتــه وكــل
تتطلب أن يـهــبـهــا اإلن ـس ــان ك ــل لـحـظـ ِ
قواه».
ُ
ٌ ٌّ ّ
«أهــون ِمرقا ٍة منه ما تــراه» :توصيف فذ يذكر
كذلك بتجربة جــورج حبش ،أحـ ِـد أعظم أبطال
صــرنــا .فحياته كانت
ً
فلسطني وال ـعــرب فــي عـ ّ
«سلسلة من األعمال الشاقة» ،كما كتب أنيس
صــايــغ ف ــي تـقــديـمــه ل ــ«ال ـث ـ ّ
ـوري ــون ال يـمــوتــون
ً
ُ
أب ـدًا» ،ســرد لنا قليال منها فقط حكيم الثورة
ْ
ف ــي مـقــابـلـتــه م ــع جـ ــورج مــال ـبــري ـنــو .ل ـك ــن ،في
ّ
حبش واعيًا جـ ّـدًا ،منذ
هــذا القليل جــدًا ،يظهر َ ْ
ال ـب ــداي ــة ،ل ـل ـعــذاب الـ ــذي ســيــنـتــج م ــن خـيــاراتــه
َ
ّ
ّ
االستثنائية .فالبطولة هي أن تعرف
الثورية
ّ
َ
َ
ّ
خياراتك سوف تدفعك حتمًا إلى أن
مسبقًا أن
ِ
ُ
ً ِّ
َ
تكون منذورًا ،وأن تكون حياتك مـنــذورة ،لكل
ما قد ُيوجع َ
قلب ِّأمــك .حياة مليئة «باألعمال
ّ
ّ
ُ
فأضحى
الشاقة »،اختارها الحكيم بوعي تام،
ُ
َ
ّ
ٍّ
ّ
ثوري اجتماعي أنتجه الشرق
سليل أعظم خط
وعرفه العالم.

روح الحكيم
ُ

«يـ ـج ــب أن يـ ـك ــون ه ـن ــال ــك فـ ـه ـ ٌـم لـشـخـ ْصـ ّـيـتــي.
ُّ
ّ
ّ
الفلسطينية هــي ك ــل مــا َيشغلني.
فــالـقـضــيــة ٌ
كانت لي عالقة مع الشعب ،وليس مع الجهات
ّ
ُ
َّ
الصحفي جورج
الحكيم
الرسمية» .هكذا أجاب
ْ
«إن ك ــان ق ــد قــابــل أح ــدَ
مــالـبــريـنــو ع ــن س ــؤال ــه
ّ
َّ
لكن الحكيم ،الذي قابل َ
وأهم
أكثر
امللوك» (.)2
ّ
زعماء العالم واملنطقة ،ال يكتفي بــأن يتجنب
َ
قصد كما يبدو ـ ـ املباهاة بذلك ،كما قد
ـ ـ وعن
ٍ
يفعل (ويفعل) ُ
غيره من القادة ،بل يشارف في
الشديد من َّ اضطراره إلى
الخجل
حديثه على
ِ
ِ
وتاريخ َها
لقائهم في ظـ ُـروف املقاومة املعقدة ّ ِ
الطويل .ثالثة زعماء فقط تشعر وكــأن عيني
الـحـكـيــم ت ـض ـي ـئــان ،وأسـ ــاريـ ـ َـره ت ـن ـشــرح ،حني
ّ
يـتــذكــر لـقــاء هــم :جـمــال عـبــد الـنــاصــر ،وفيديل
كــاس ـتــرو ،وح ـســن ن ـصــرال ـلــه ...بــاإلضــافــة إلــى
رفــاق النضال الطويل ّ كالشهيد القائد وديــع
حـ ـ ـ ّـداد ،وال ـش ـه ـيــد ال ـف ــذ أب ــو أم ــل (م ـح ـمــد عبد

االستثنائية
الثورية
سي ْنتج من خياراته
ظهر حبش واعيًا ّ
ّ
ّ
جدًا للعذاب الذي َ

ُ
الـكــر َيــم الخطيب) ال ــذي حملت قـصــة شهادته
ّ
قصة مأساة تل الزعتر.
فــي سـطــر واح ــد («يـجــب أن يـكــون هنالك ٌ
فهم
ٍ
ٍّ
ُّ
ّ
ّ
الفلسطينية هي كل ما
ة
فالقضي
لشخصيتي.
ٌ
ْ
َيشغلني .كانت لــي عــاقــة مــع الشعب ،وليس
َ
ّ
مع الجهات الرسمية») ،يكتشف من ّلم يعرف
ّ
الـحـكـيـ َـم ســاب ـقــا ،ويـكـتـشــف َم ــن ظ ــن أن ــه عــرف
َ
ّ
حبش الحقيقية .في
شيئًا عـنــه ،روح ج ــورج ُ
ّ
َّ
سطر واحـ ٍـد يكتشف الـقــارئ ســر االستثنائية
ّ
ٍّ
َّ
َّ
وسر التمايز
الشخصية،
وسر فرادة
الثورية،
ّ
البطولي ،الذي ّ
َ
ّ
الحكيم من كل قاد ِة الثورة
ميز
ّ
ّ
الفلسطينية اآلخــريــن ،وربـمــا من قــاد ٍة آخرين
لـحــركــات الـتـحــرر الـعــربـ ّـيــة والـعــاملـثــالـثـ ّـيــة .في
َ
س ـطـ ٍـر واحـ ـ ٍـد يكتشف ال ـق ــارئ الـخـيــط ال ـ ُّـس ـ ّـر َّي
ّ
َ
بالسيد املسيح ،الذي أخرج
الحكيم
الذي يربط
األغ ـن ـي ـ َ
ـاء م ــن مـلـكــوتــه وج ـع ـلــه وق ـفــا لـلـفـقــراء؛
ّ
ِّ
ّ
وبعلي بن أبــي طالب ،نبي املشاعيني العرب،
َ
َ
ّ
َ
الذي اختار الفقر والحرمان لألئمة ،واالعتدال
ّ
للعامة؛ وبالوتسه،
في العيش دون الحرمان
ّ
ـوف املـشــاعـ ّـيــة الـصـيـنـ ّـي ،ورائـ ـ ِـد الـتــاويــة
فـيـلـسـ ِ
الـعـظـيــم؛ وبــأبــي ّ
ذر ال ـغ ـفــاريّ ،أو ِل اشـتــراكـ ّـيــي
اإلسـ ــام ،وألـ ـ ِّـد أعـ ــداء الـسـلـطــة؛ وبــإبــراهـيــم بن
ّ
ّ
أدهم ،املت ّ
صوف ّ
ِّ
التصوف
ومؤسس خط
األول،
ِ
ِ
االجتماعي الــذي أعطانا فــي تـطــوره الـحـ ّـاجَ،
ّ
َ
زعيم
شهيد ثورة الزنج؛ وبحمدان بن األشعث،
ِ
ّ
ّ
ـودان العراق وثو ِارهم ،الذي تحدى جبروت
سـ ِ
يكشف
واحد
سطر
في
العباسيني.
إمبراطورية
ٍ
ً
ٍُ
ُ
الحكيم كيف أصبحت البطولة عنده طريقة
لنا
للعيش.
ّ
ً
ف ــي س ـط ـ ٍـر واح ـ ــد تـ ــرى ال ـح ـك ـيـ َـم س ـل ـيــا لـخــط
ّ
ّ
ّ
وفلسفته
الشرقي املناضل
املشاعي
التصوف
ِ
َ
ّ
نستعيدها في
االجـتـمــاعــيــة ،الـتــي ينبغي أن ّ
ّ
صــراعـنــا ال ـحــالـ ّـي ،وخـصــوصــا شــقـهــا املتعلق
بالنضال من أجل الفقراء ّ
ورجالها،
ضد الدولةِ
ِ
ّ
وأصحابه .فاملشاعية،
ـال
والدين ورجاله ،واملـ ِ
ِ
ِ
أو ال ــروح املـشــاعـ ّـيــة ،كما كتب ه ــادي العلوي،
ْ
ّ
هي «من نسيج الشرق ،وقد تأصلت في تراثه،
ّ
ّ
الحضارية ،واتصلت بالعصر
كما في بيئاته
ُ
تصبح م ـف ــردة «الـحـكـيــم»
ـذا
ـ
ك
ـ
ه
(.)3
ً
الـحـ ًـديــث ً
صفة مالزمة ومناسبة تمامًا لشخص جورج

ُ
حبش ،ال ّ
فأكثر «حكماء
توصيف ملهنة.
مجر َد
ٍ ّ
ّ
الشرق مشاعيون» ،كما يذكرنا هادي العلوي
ف ــي م ــدارات ــه ال ـصــوفـ ّـيــة ،فـيـمــا «أك ـث ـ ُـر ســاسـتــه
إقـطــاعـيــون» .والحكماء يتبادلون َاملعرفة مع
َ
والعطاء
الخلق ،والسياسيون يتبادلون األخذ
مع املالكني.
فـ ـ ــي سـ ـ ـط ـ ـ ٍـر واح ـ ـ ـ ـ ـ ٍـد تـ ـكـ ـتـ ـش ــف قـ ـ ـل ـ ـ َـب ال ـح ـك ـي ـ ًـم
االسـتـثـنــائـ ّـي ،وت ـعــرف مل ــاذا لــم يـخـسـ ْـره لحظة
واح ـ ـ ـ ــدة ،ولـ ـه ــذا ل ــم ي ـخ ـس ـ ُ ْـر ن ـف ـ َـس ــه أبـ ـ ـ ـدًا ،ول ــم
َ
ّ
َّ
ْ
االستثنائية
يـخـسـ ّـر روح ــه أبـ ـدًا ،فـ ْتـعــرف ســر ُ
الـثــوريــة َ التي لــم يعرفها وال يعرفها ـ ـ وربما
ل ــن يـعــرفـهــا ـ ـ ـ ـ ُّ
أي قــائ ـ ٍـد فـلـسـطـيـنـ ٍّـي آخ ــر .تـقــرأ
ُ
عبارة الحكيم ،فيتراءى لك خيال إبراهيم بن
َ
ُ
سليلي
مشيعةِ
َ
أدهــم ،وخـيــال رابعة ّالعدويةّ ،
والشرق .فاألول كان يتجنب مصافحة
اإلسالم
ٌ
ً
َ
ـالـهــا ،فـضــا عن
مــن لــه عــاقــة بــالــدولــة أو بــرجـ ِ
ع ــدائ ــه املـطـلــق ألص ـح ــاب امل ــال ورجـ ــال الــد ّيــن؛
فيحكى أنـهــا فـقـ ْ
ـدت َ
أمــا الـثــانـيــةُ ،
قلبها ألنها

الحكيم
سطر واحد ترى
في
َ
ٍ
المشاعي
التصوف
لخط
سليال ّ
ً
ّ
ّ
الشرقي المناضل
ّ
ْ
مشاعل
ـوب لها على ضوء
ِ
أصلحت فتقًا في ثْـ ٍ
السلطان ،وقد بقيت على تلك الحال زمنًا حتى
َ
ّ ْ
الثوب ليعود لها ُ
َ
قلبها!
ففتقت
تذكرت فعلتهاُ ّ ،
ً
ّ
لقد كانت املشاعية َموقفًا وجدانيًا أصيال عند
َ
َ
الحكيم َعك َس حقيقة روحه وطهارة قلبه ،ولم
ّ
ّ
َ
ّ
ّ
خيار فكري أو ثقافي تطور عنده
مجرد
تكن
ٍ
مع ّ
ام.
األي
ُ
ّ
وحني ُي َع ِّرف الحكيم نفسه في اللقاء ذاته بأنه
ّ
ّ
ّ
ماركسي» ( ،)4يتبادر إلى
اشتراكي
«مسيحي
السي ُد املسيح ،الذي ّ
ذهن تالمذة التاريخ ّ
أحبه
ّ
الصوفيون ،فكان أق ـ َ
ـرب األنبياء إلــى قلوبهم؛
ْ
ّ
السي ُد املسيح الذي لم يملك يومًا ما يزيد عن
َ
َ
ّ
قوته ،وعــاش حياته القصيرة وهو يدعو إلى

ّ
ويندد ُباألغنياء .تقرأ الحكيم،
إنصاف الفقراء
ّ
ّ
ّ
فتتبادر إلى ذهنك قصة حواريي السيد املسيح
ال ــذي ــن ح ــاول ــوا تــأس ـيـ َـس ت ـجَـ ّـم ـعــات مـشــاعـ ّـيــة
ل ـل ـف ـقــراء؛ ك ـمــا ف ـه ـمــوا ح ـق ـي ـقــة رس ــال ــة املـسـيــح
ّ
اإلمبراطورية
األولى ،قبل أن يصطدموا بعنف
ّ
الرومانية .ويتبادر إلــى الذهن أيضًا ما فعله
َ
ُ
في
ح ـمــدان بــن
األش ـع ــث ،نـصـيــر املـضـطــهــديــن ّ ُ
ُ
إمبراطورية
وأتباعه ،قبل أن تسحقهم
العراق،
ّ
العباسيني وتغرقهم في دمائهم .فاملسيح هو
ّ
ّ
ّ
ن ـبــي املـشــاعــيــة عـنــد أغ ـلــب سليلي متصوفي
ال ـ ـشـ ــرق ،وي ـق ــاب ـل ــه الوتـ ـس ــه ع ـن ــد أهـ ــل ال ـصــن
ُ
وال ـ ـشـ ــرق ،وعـ ـل ـ ّـي ب ــن أبـ ــي ط ــال ــب (وت ــام ــذت ــه
أمثال أبي ّ
ذر الغفاري وسلمان الفارسي) عند
املسلمني.
تـقــرا ج ـ َ
ـواب الحكيم على س ــؤال «لـقــاء املـلــك»،
ف ـي ـخـ ّـيــل إل ـي ــك أنـ ــه ان ـت ـفــض رع ـب ــا م ــن ال ـف ـكــرة
ّ
فالتشد ُد فــي مقاطعة الــدولــة ليست
نفسها؛
َ
ّ
ّ
املشاعيني األساسية فقط ،بل طريقتهم
ميزة
ّ
فـ ــي ال ـت ـح ــري ــض ع ـل ـي ـهــا أي ـ ـضـ ــا .ص ـح ـي ــح أن
ّ
ّ
ومتصوفي الـ َشــرق عمومًا
متصوفي بــادنــا
ّ
وم ـش ــاع ــي ـي ــه ل ــم ي ـ ـكـ ـ ّـرروا ت ـج ــرب ــة االصـ ـط ــدام
ّ
بالدولة بعد تجربة الحلج الدامية (باستثناء
ّ
تـ ّجــربــة عـبــد ّ ال ـقــادر الجيلي فــي ال ـع ــراق) ،إل
معارضتها
أنهم لم يتوقفوا عن ُ الدعوة إلــى
َ
ُ
املطلقة ،لتبقى الدولة ورجالها عندهم جبهة
املـ ـع ــارض ــة األولـ ـ ـ ــى ،ب ـت ـكــام ـل ـهــا م ــع جـبـهـتـ ْـي
أصحاب املــال ورجــال الدين (ومثل ذلك قصة
بشر الحافي الــذي رد هدية (سلة من العنب)
جــاء تــه مــن ام ــرأة ألنـهــا سـقــت كــرمـهــا مــن مــاء
نهر حفره طاهر بن الحسني ضمن مشروعات
الــري التي تولتها الــدولــة .فعنده املــاء مشاع
وال يــؤخــذ مـنــه بــأجــرة ،وحـفــر نـهــر طــاهــر بن
الحسني استعملت فيه أعـمــال السخرة التي
هذا
يرفضها املـشــاعـيــن ،هــذا عــدى عــن كــون ُّ
النهر مرفق من مرافق الدولة) .للحكيم الحق،
ُ
َّ
ُّ
ـؤال
إذن ،في أن يستفزه ذلــك الـســؤال ،وكــل سـ ٍ
يربطه بالسلطة .فهكذا ًفقط يمكنه أن يحافظ
املتمردة ّ
ّ
نقية ،وهكذا فقط يمكنه
على روحه
ّ
أن يـحـمــي قـلـ َـبــه ال ـطــاهــر لـيـظــل صــافـيــا حتى
النهاية.
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رأي

الصوفي
بكاء
ّ

ُ
ي ـفــاجـئ ـنــي ا ُل ـص ــدي ــق وال ــرف ـي ــق ال ـع ــزي ــز فضل
ّ
النقيب ،رفيق الحكيم منذ أيام «حركة القوميني
الـ ـع ــرب» ،ف ــي حــديـثـنــا ال ــدائ ــم بــالـكـثـيــر مـ ّـمــا ال
ّ
أعرفه عن الحكيم ،فيؤكد قناعتي بتلك الروح
ِّ
ّ
ّ
واللقاحية ،واملشاعية ،واملتصوفة،
املـتـمـ ّـردة،
ّ
ّ
الـتــي مـ ّـيــزتــه مــن كــل ق ــادة ال ـثــورة الفلسطينية
ّ
اآلخرين .لكنه أكد قناعتي هذه أكثر الحقًا في
ما كتبه في «زمن الحكيم»:
«في إحدى األمسياتُ ،
كنت في املكتب وحيدًا،
َ
ّ
ـان
أراج ــع بـعــض م ــواد الصفحة ال ـعــاشــرة ،وكـ َ
ال ـح ـك ـي ــم فـ ــي الـ ـغ ــرف ــة األخـ ـ ـ ــرى ي ـك ـتــب امل ـق ــال ــة
ُ
دخلت
االفـتـتــاحـ ّـيــة للعدد الـجــديــد مــن املـجـلــة.
عليه ألرى إذا ما كان قد انتهى من كتابة املقالة
َ
كي أرسلها إلى املطبعة في طريق عودتي إلى
ُ
َ
البيت ،فــوجــدتــه ّ يمسح دمــوعــه بــأصــابـ ِـع يــده.
ّ
وعندما الحــظ أنــي رأي ـ ُـت ذلــك ابتسم وقــال إن
ً
َ
تدمع عيناه عندما يكون منفعل
من عادته أن
يومني
ـد
ـ
ع
ـ
ب
و
ـة.
ـ
ب
ـا
ـ
ت
ـ
ك
ـ
ل
ا
ـع
ـ
ب
ـا
ـ
ت
ـم
ـ
ث
ـا.
ـيء م ـ
مــن ش ـ ٍ
ّ ٌ
صــدر عـ ُ
افتتاحية عن
وفيه
الجديد،
ـرأي
ـ
ل
ا
ـدد
ّ
ُ
ْ
املجازر التي ارتكبتها إسرائيل بحق الشعب
ّ
الفلسطيني» (.)5
ُ
ّ
فأتخيل
كنت أقــرأ «زمــن الحكيم» وأراه يبكي،
َ
بكاء محمد بن طباطبا ملشهد املرأة التي كانت
َ
املتساقط من أحماله حتى ّ
َ
تتقوت
الرطب
تلتقط
ّ
ُ
ُ
به ،هي وبناتها .بكى ابــن طباطبا حقًا ملا رآه،
َ
ثم أبلغ تلك املرأة في تلك اللحظة بالذات بعزمه
على الثورة .تقرأ عن بكاء الحكيم ملعاناة شعبه،
َ
ّ
ف ـت ـتــذكــر قـ ــول امل ـت ـم ـ ّـرد امل ـت ـص ـ ّـوف ع ـبــد ال ـق ــادر
وإبك عليه»؛ فتعرف
وإبك منه،
«إبك له،
ِ
ِ
ّالجيليِ :
أنـهــا ُ
ُ
وقلبه
روح الحكيم الـفــريــدة الـتــي تـبـكــي،
ّ
الصافي الذي يدمع؛ لكنك تعرف أن هذا البكاء
أي ـضــا ه ــو م ــن تـلــك الـحـكـمــة ال ـشــرقـ ّـيــة ال ـثـ ّ
ـوريــة
ـزدد علمًا ي ـ ْ
«م ــن ي ـ ْ
املـشــاعـ ّـيــةَ :
ـزدد وج ـع ــا» ،كما
تكرار ملا جاء في ِسفر
يخبرنا أبو الــدرداء ،في
ٍ
الجامعة في الكتاب ّ
املقدس« :في كثرة الحكمة
ُ
الغم ،والذي يزيد ً
كثرة ّ
علما يزيد حزنًا».
«كــان في أحاديثه السياسية دومــا شيئًا أكبر
مــن السياسة» ،كتب فضل النقيب عــن جــورج
حـبــش ،فــأكــد قناعتي ورؤي ـتــي بانتسابه إلى
خــط أنـبـيــاء ال ـثــورة مــع املـسـيــح وعـلــي وم ــزدك
وأب ــو ذر وإبــراهـيــم وح ـمــدان وال ـحــاج .فبرغم
كون أقطاب التصوف ومشيعة الشرق كلهم بال
إستثناء تقريبًا من املثقفني الفريدين في كل
عصر ،وبرغم مقارعتهم للسلطة ومؤسساتها
بــا مـلــل وبــا وج ــل ،لــم تـكــن رســالـتـهــم ثقافية
معرفية أو سياسية فقط ،بل كانت إجتماعية
أس ــاس ــا ي ـف ـتــرض ال ـص ـم ــود عـلـيـهــا أن يمتلك
الـثــائــر روح ال ـحــاج وق ـلــب إبــراه ـيــم بــن أدهــم
وعـقــل محي الــديــن بــن عــربــي .هــذه عـنــدي سر
إستثنائية الحكيم وفرادته التي ربما لن نرى
في فلسطني مثلها بعده أبدًاَ.

وسالم عليه
سالم له
ٌ
ٌ

ُ
كتبت عــن الحكيم فــي ذك ــرى رحيله قبل
حــن
ُ
ّ
قصد مسب ٍق
سنني ،وجدت نفسي أقتبس ،وبال
ٍ
ـام ّ
أو ّ
تعمد ،اإلمـ َ
عليًا في وصــف مالك األشتر:
َ
َ ّ
َ
«ال أرى مثله بـعــده أبـ ـدًا» ( .)6فمثل كــل ر ُفــاق
األرض املحتلة الــذيــن لــم تسمح لهم ظروفهم
ب ـل ـق ــاء ال ـح ـك ـي ــم ،ك ـ ــان ال ــرفـ ـي ــق ج ـ ــورج حـبــش
ّ
َ
ـن
بــالـ ّنـسـبــة إلـيـنــا أك ـ ّث ــر ّبـكـثـيـ ٍـر م ــن م ـج ــرد أم ـ ٍ
ع ــام ،أو قــائـ ٍـد ث ــوري ف ــذ ،أو حتى زعـيــم قوميِّ
ٍ
َّ
ّ
النبي الذي يرشدنا في
كان ،كذلك،
استثنائيّ .
حياتنا في
مجاهل الـحـ ِّـق والـخـلــق و َّمـتــاهــات ّ
ّ
ّ
نبينا الــذي كنا نظن ـ ـ
كــل يــوم ،وكــل أمــرّ .كــان ّ
لطهارة روحه املتمردة ـ ـ أنه يوشك أن يتذاهن
َ
ليقودنا إلــى الـخــاص .فـسـ ٌ
ـام له،
مــع السماء
ّ
ٌ
وس ـ ٌ
ـام عـلـيــه ،و«سـ ــام عـلــى أه ــل ال ـحــق أينما
ٌ
ّ
لسان نطقوا ،وســام على الخلق
كانوا ،وبــأي
ٍ
ٌ
وسالم على املاضني َواآلتني
وأصدقاء الخلق،
ِ
من َ ضنائن الله وأوتاد األرض ،الذين ُيق ِّومون
زيغها ويحفظونها من الفساد» (.)7
(مالحظة :نسخة أقصر من هذا النص نشرت
في مجلة اآلداب)
المراجع
ّ
( )1ماسينيون ،آالم الحلج ،ص .٥٠٣
ّ
الثوريون ال يموتون أبدًا ،ص .٢٨٩
()2
( )3اإلسالم املعاصر ،ص .٩
ّ
الثوريون ،ص .٢٥٣
()4
(http://alhakimhabash.blogspot.)5
html.2/04/2012/com
http://www.al-akhbar.com/
()6
199303/node
ّ
صوفية.
( )7هادي العلوي ،مدارات
* كاتب عربي
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مقررات المجلس المركزي الفلسطيني:
نظام البدائل ال يحيي الميت
وسام سباعنة*
منذ أن أعلن الرئيس األميركي دونالد ترامب قراره
بشأن االعتراف بالقدس عاصمة لدولة االحتالل،
ونقل السفارة األميركية إليها ،كان من الطبيعي
أن ت ـت ـجــه األن ـ ـظـ ــار إل ـ ــى ال ـه ـي ـئ ــات الـفـلـسـطـيـنـيــة
للوقوف على ردة فعلها ،باألحرى كيفية تصرفها
بمواجهة هذا القرار الخطير مبنى ومعنى.
صحيح أن ال ـشــارع الفلسطيني ،ومثله الـشــارع
الـعــربــي والـعــاملــي بنسب متفاوتة لــم ينتظر من
ّ
يدله على ما يفعل ،لكن قرارًا فلسطينيًا مطلوبًا
من املستويات كافة ،كان ليحدث فرقًا بالتأكيد،
َ
وخـصــوصــا أن حــالــتــي ال ـتــردد واالن ـت ـظــار كانتا
ع ــام ـت ــن ،وش ـم ـل ـتــا ه ـي ـئ ــات ال ـس ـل ـطــة وامل ـن ـظ ـمــة
والفصائل مجتمعة ،حيث بــدا كــل طــرف ينتظر
ّ
ويحمله املسؤولية عن التلكؤ واالنتظار.
اآلخر،
امل ـه ــم ،ب ـعــد ط ــول ان ـت ـظــار ع ـقــد امل ـج ـلــس امل ــرك ــزي
الفلسطيني اجتماعًا في دورته الثامنة والعشرين.
وأصغى أغلب الفلسطينيني ،على مــدى أكثر من
ســاع ـتــن ،ل ـخ ـطــاب ط ــوي ــل أل ـق ــاه رئ ـي ــس الـسـلـطــة
الـفـلـسـطـيـنـيــة م ـح ـمــود عـ ـب ــاس ،ف ـج ــاء درس ـ ــا في
التاريخ ،على غرار الخطاب الذي ألقاه في اجتماع
التعاون اإلســامــي فــي اسطنبول ،بعد أيــام على
قرار ترامب ،ومن ثم عاد وألقاه أمام اجتماع دعا
إليه األزه ــر ،والــذي انتبه من غفلة طويلة ،ليقرر
تدريس منهاج عن مدينة القدس.
بدا الخطاب الطويل في اجتماع املجلس املركزي،
كما في االجتماع الــذي سبقه ،وكذلك الــذي تاله،
محتشدًا بـمــوضــوعــات كـثـيــرة .وه ــو ،وإن أعجب
ال ـب ـعــض لـجـهــة م ــا ت ـخـ ّـي ـلــوه م ــراج ـع ــة ي ـق ــوم بها
الرئيس لكل خطه السياسي والفكري ،وحفل وداع
لحقبة سياسية اتسمت بالخذالن وأجهزت على
تــاريــخ كــامــل مــن ال ـن ـضــال ،فـمــن ش ــأن الـخـطــابــات
الطويلة عــادة أن ال توصلنا إلــى مــا هــو مطلوب
بالضبط وبكلمات قليلة ،ومحددة أيضًا.
عليه ،يمكن تفهم حالة اإلحـســاس بالخيبة بعد
اإلعالن عن القرارات التي اتخذها املجلس املركزي،
فبعضها مكرر ،وبعضها اآلخــر ال نية جــادة في

تطبيقه ،وخـصــوصــا مــا يتصل بــوقــف التنسيق
األمني مع االحتالل مرة وإلى األبد .ويعرف ستة
ماليني فلسطيني في الداخل وستة ماليني الجئ
فــي الـشـتــات ،ح ــدود ق ــدرة السلطة وم ــدى عزمها
على تنفيذ ال ـقــرارات .كما يعرفون إن كــان الكالم
جادًا ،أو هو هزل في موضع الجد.
اكتفى البيان الختامي بــاجـتــرار بيانات قديمة،
منذ ما قبل أوسلو إلى ما تالها من إخفاقات في
توحيد الفصائل .وليس آخرها اتفاق املصالحة
ال ــذي ج ــرى أخ ـي ـرًا فــي ال ـقــاهــرة .وج ــرى تطعيمه
ببعض الـجــديــد لـخــدمــة املـنــاسـبــة والـتــوقــف عند
املستجدات.
إن تعليق االعـتــراف بــدولــة «إســرائـيــل» إلــى حني
اعترافها بدولة فلسطني ،ووقف التنسيق األمني
م ــع الـ ـع ــدو واعـ ـتـ ـب ــار ات ـف ــاق ـي ــة أوسـ ـل ــو مـنـتـهـيــة
الصالحية ،وإدانة قرار الرئيس األميركي دونالد
تــرامــب اعتبار الـقــدس عاصمة إلســرائـيــل ،ونقل
س ـفــارة ب ــاده مــن تــل أبـيــب إل ــى ال ـقــدس والعمل
ع ـلــى إسـ ـق ــاط ال ـ ـقـ ــرار ،وال ـت ـش ــدي ــد ع ـلــى ضـ ــرورة
إلغاء قــرار الكونغرس باعتبار منظمة التحرير
مـنـظـمــة إره ــاب ـي ــة م ـنــذ عـ ــام  ،1987واع ـت ـب ــار أن
الواليات املتحدة األميركية فقدت أهليتها لدور
الــوس ـيــط ال ــراع ــي لعملية الـ ـس ــام ...قــابـلـهــا بند
مــوجــز عــن «حــق الشعب الفلسطيني بممارسة
كــل أش ـكــال الـنـضــال ضــد االح ـتــال وفـقــا ألحـكــام
القانون الدولي واالستمرار في تفعيل املقاومة
الـشـعـبـيــة الـسـلـمـيــة ودع ـم ـهــا وت ـعــزيــز قــدرات ـهــا»
وهــو مــا يحتاج إلــى شــرح طــويــل وآلـيــة منظمة
للعمل الثوري بمعناه الشعبوي والكفاح املسلح
ببعده الفصائلي ،وليست اإلشــارة إليه بعبارة
كالسيكية تخدم ضرورات املرحلة.
ف ــي ك ــل حـ ـ ــال ،ل ـي ــس م ــن امل ــوض ــوع ـي ــة ف ــي ش ــيء
رف ــض كــل املـخــرجــات عــن اجـتـمــاع املــركــزي جملة
ً
وتفصيال ،لكن املصلحة الوطنية الفلسطينية،
قبل املوضوعية ،تقتضي القول :إن ما هو مطلوب
لم يحدث .والغرق في جملة قــرارات بال آلية عمل
هو خطر مضاف .بينما قــرار واحــد مع آلية عمل
فاعلة هو الذي يحدث األثر الكبير.

لقد أجمعت معظم الفصائل على نقد مـقــررات
املجلس املــركــزي ،التي جــاءت تعبيرًا عن «حالة
االنحطاط» التي تعانيها السلطة الفلسطينية.
وكــان تــراشــق االتـهــامــات بينهم زبــدة مــا أنتجه
االجتماع الــذي انعقد في ظل تفاقم األزمــة ،ولم
يجترح أي حلول للقضايا األهم ،وال عرف كيف
ي ــوظ ــف ط ــاق ــات ال ـش ـعــب الـفـلـسـطـيـنــي ،وبـيـنـهــم
الالجئون في معركة حاسمة.
كان يكفي املجتمعني اإلعالن عن انتفاضة شعبية
شاملة ،تنخرط فيها كل الفصائل الفلسطينية،
س ــواء تـلــك ال ـتــي ح ـضــرت االج ـت ـمــاع ،وتحفظت
ع ـل ــى مـ ـق ــررات ــه ،أو ت ـل ــك الـ ـت ــي ل ــم ت ـح ـضــر مـثــل
حماس والجهاد .نعم .انتفاضة شعبية شاملة
ومتدرجة حتى العصيان الشامل ،ليستفيق أهل
الكهف من نومهم ويهبوا لالنخراط في الكفاح
الوطني ،وإنقاذ القضية التي ضاعت في أروقة
امل ـف ــاوض ــات وأن ـف ــاق ان ـق ـســامــات ال ـف ـصــائــل ،ألن
ّ
الشعب مل وعودًا ال تتحقق ،واتفاقات مصالحة
تتراكم حتى لتمأل غرفة مهمالت.
ال ـك ــل ي ـح ـكــي ع ــن دول ـ ــة وحـ ــدودهـ ــا امل ـع ـل ـقــة على
ح ــدود نكسة سبعة وس ـتــن ،وه ــذا الـكــل يمضي
في التفاوض على ما تبقى «منكمل باللي بقيوا».
املستوطنات تتكاثر كالفطر ،جــدار الفصل يزداد
عنصرية ،والــاجـئــون بــرســم األون ــروا اآليـلــة إلى
الـتـفـتـيــت إذا م ــا اسـتـمــر نـهــج ال ــوالي ــات املـتـحــدة
تصاعديًا ،باتجاه أمن إسرائيل ونوويًا ضد إيران
وحلفائها في الشرق األوسط.
وفــي هــذه الحالة يعني البقاء في منطقة التردد
واالنـ ـتـ ـظ ــار خ ــدم ــة امل ـخ ـط ـطــات ال ـت ــي ن ـش ـكــو ،بل
نصرخ منها .الحالة البديلة والتي تشكل إجابة
منطقية والزم ــة ومطلوبة هــي ببساطة شــديــدة:
انتفاضة شعبية شاملة .هل تستطيعون :نعم .هل
ستحقق االنتفاضة النتائج التي نتحدث عنها:
نعم .هل تريدون :هذا هو السؤال؟
ثـمــة مــا يــذكــرنــا بمقولة منسوبة للسيد املسيح
عليه السالم« :مارتا مارتا ...أنت تقومني بأشياء
كثيرة ،واملطلوب هو شيء واحد».
* مدير مؤسسة جفرا لإلغاثة والتنمية الشبابية

االتفاق النووي اإليراني ...ما له وما عليه
فضل بدير
خاضت الــدولــة اإليرانية في أواخــر فترة
الرئيس األميركي السابق ب ــاراك أوباما
معركة مفاوضات االتفاق النووي .قضى
وزيـ ـ ــرا خ ــارج ـي ــة ال ـب ـلــديــن أي ــام ــا طــويـلــة
لـيـصــا إل ــى نـتـيـجــة ق ـبــل مــوعــد تـجــديــد
العقوبات الــذي كــان سيفًا مصلتًا على
املفاوض اإليراني.
اعـتـبــر الــرئـيــس حـســن روح ــان ــي ووزي ــر
خــارجـيـتــه مـحـمــد ج ــواد ظــريــف أن هــذا
االت ـفــاق هــو انـتـصــار لــأمــة اإليــران ـيــة ،إذ
قامت الحملة االنتخابية األولى لروحاني
على التفاوض مع أميركا وتحقيق اتفاق
ن ــووي ُي ـح ـ ّـرر أرصـ ــدة ط ـه ــران املـجـمــدة،
ويرفع العقوبات لينعش بعدها االقتصاد
ويرتفع مستوى الدخل واملعيشة .واآلن،
ما هي النظرة النقدية لهذا االتفاق؟
 .1أن ـجــز اإلي ــران ـي ــون االت ـف ــاق م ــع إدارة
راحلة ،تحت الظن أن أوباما يريد إنجازًا
تاريخيًا بما أنه في آخر عام من واليته
الثانية ،فإن هذا سيحرره من الضغوط.
ظــن اإليــران ـيــون أن مــن سيخلف أوبــامــا
سيمثل اس ـت ـمــرارًا لسياسته (هـيــاري
كـلـيـنـتــون أو غ ـيــرهــا) .الـنـتـيـجــة أن الــذي
وصل إلى البيت األبيض يمكنه التنصل
ً
من اتفاقات سلفه .وبالتالي بــدال من أن
يـتـحــول االت ـف ــاق م ــع أوب ــام ــا إل ــى فــرصــة

إليرانّ ،
تحول إلى تهديد دائم من ترامب
(أو أي رئ ـي ــس ي ـم ـكــن أن ي ــأت ــي ب ـع ــده)
بنقضه ...ليركض اإليــرانـيــون ليدافعوا
ع ــن االتـ ـف ــاق .فــأصـبــح الـسـيــف املصلت
ليس عدم االتفاق ،بل االتفاق نفسهّ .
تغير
نوع السيف فقط.
 .2بدل أن ّ
يحرر االتفاق األرصدة اإليرانية
ويسمح بإدخالها إلــى إي ــران ،سمح لها
باستعمال أرصدتها أو قسم منها لشراء
منتجات غربية وشحن هذه املنتجات إلى
الداخل .وهكذا تستفيد الشركات الغربية
بـ ــدل اإلي ــرانـ ـي ــة ،وي ـت ــم تـعـمـيــم ال ـن ـمــوذج
االستهالكي وتسهيله للمجتمع اإليراني.
ه ــذه األم ـ ــوال ال يـمـكــن اسـتـثـمــارهــا في
التنمية الداخلية وخلق الوظائف ،بل ربما
تؤثر سلبًا على الشركات اإليرانية نتيجة
االستيراد.
 .3حـنــث األم ـيــرك ـيــون بمعظم وعــودهــم
حـ ـي ــث رفـ ـ ـع ـ ــوا جـ ـ ـ ــزءًا م ـ ــن الـ ـعـ ـق ــوب ــات،
لـكـنـهــم أبـ ـق ــوا وف ــرض ــوا ع ـق ــوب ــات على
أش ـخ ــاص وم ــؤس ـس ــات ،بــاإلضــافــة إلــى
أن املـصــارف األجنبية ال تجرؤ على أن
تتعامل مع إيــران أو أن تقوم بتحويالت
واستثمارات ضخمة ،رغــم أن العقوبات
ً
على التحويالت رفعت على الورق .مثال،
ّ
حدث
تحول فتح فرع ملصرف أملاني إلى ّ
مهم بحجم أن وزير خارجية إيران يبشر
به على حسابه على «تويتر».

 .4ح ــن ب ـ ــدأت إدارة ت ــرام ــب بـتـسـلـيــط
سيف احتمال رفــع العقوبات على رقبة
إدارة روحــانــي ،أصـبــح هـ ّـم هــذه األخـيــرة
الــدفــاع عن االتـفــاق .وعاشت إدارتــه َوهم
أن ـهــا اسـتـطــاعــت فـصــل األمـيــركـيــن عن
األوروب ـ ـي ـ ــن .ك ـم ـثــال ع ـلــى ذل ـ ــك ،ص ـ ّـرح
مـســاعــد وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة ف ــي ال ـشــؤون
السياسية ،عباس عراقجي ،للتلفزيون
اإليراني بأن بالده «استطاعت أن تفصل
الحلفاء األوروبيني عن أميركا وأن تفرض
عزلة على الواليات املتحدة بشأن االتفاق
ً
النووي» .ولكن هذا الوهم لم يدم طويال،
إذ إن األوروب ـي ــن يـعــرفــون مصالحهم،
وهــي مــع أميركا (رغـبــة أو رهـبــة) ،فبدل
أن يضغطوا على أميركا – كما توهمت
إدارة روح ــان ــي – ب ــدأ ال ـك ــام ع ــن أنـهــم
سـيـضـغـطــون ع ـلــى إي ـ ــران ،وذلـ ــك تحت
عنوان «منع إدارة ترامب من إلغاء االتفاق
النووي» .أي اآلن على إيران أن تقدم املزيد
من التنازالت (البرنامج البالستي وغيره)
ليتم الحفاظ على االتفاق النووي.
وبالنظر إلى الوضع االقتصادي اإليراني
الداخلي حاليًا ،يظهر أن االتفاق النووي
الــذي تستميت إدارة روحاني في الدفاع
عنه كإنجاز شبه وحيد لها ،لم ولن يرفع
الـضـغــوط السياسية واالقـتـصــاديــة عن
إيران.
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«فيينا  :»1هدنة ...وورقة أميركية في وجه «سوتشي»

تلوح بغزو كامل الشمال السوري
أنقرة ّ
بينما رفع الرئيس التركي من سقف
تدخله األخير في عفرين ،عبر التهديد
ّ
بغزو الشمال السوري ك ّله حتى الحدود
العراقية ،انتهت جولة محادثات «فيينا
 »1على هدنة في غوطة دمشق
الشرقية ،ورفض حكومي لخريطة
طريق وضعتها واشنطن وحلفاؤها
لمسار اإلشراف األممي على «التسوية
السورية» ،وكشفت عنها قبل انعقاد
«مؤتمر سوتشي» بأيام قليلة
تابعت أنقرة عدوانها العسكري على
منطقة عـفــريــن ،عـبــر اس ـت ـهــداف عــدد
من البلدات والنواحي بقصف جوي
ومــدف ـعــي ،م ــن دون أي فـعــالـيــة بـ ّـريــة
على األرض .وترافق هــدوء الجبهات
النسبي بني «وحدات حماية الشعب»
الـكــرديــة وال ـقــوات الـتــركـيــة ،بتصعيد
مــن قبل الــرئـيــس الـتــركــي رجــب طيب
أردوغان ،الذي هدد بتوسيع عمليات
قــواتــه العسكرية نحو مدينة منبج،
ً
وإل ــى شــرق نهر ال ـفــرات ،وص ــوال إلى

تشترط ورقة واشنطن
حدوث «انتقال سياسي شامل»
لدعم إعادة اإلعمار
ال ـ ـحـ ــدود الـ ـع ــراقـ ـي ــة .وب ــرغ ــم أن ه ــذا
الـتـهــديــد لـيــس األول مــن ن ــوع ــه ،غير
أنه سيتيح ألنقرة ـ بعد إطالق عملية
«غـصــن الــزي ـتــون» فــي عـفــريــن وبــرغــم
ّ
ق ــل ــة فــاعـلـيـتـهــا ـ ـ ـ أن ت ـس ـت ـث ـمــره على
أحسن وجه في مفاوضاتها الجارية
م ــع واش ـن ـط ــن ،والـ ـه ــادف ــة إلـ ــى إقـ ــرار
تفاهم حول منطقة الشمال السوري،
بما يفضي إلى وقف التصعيد .وبعد
ي ــوم عـلــى ب ـيــان «اإلدارة الــذات ـيــة في
مقاطعة عـفــريــن» ال ــذي طــالــب الــدولــة
ال ـس ــوري ــة ب ـح ـمــايــة امل ـن ـط ـقــة ،أش ــارت

امل ـع ـط ـيــات إل ــى اس ـت ـم ــرار امل ـحــادثــات
بــن «ال ــوح ــدات» ال ـكــرديــة والـحـكــومــة
الـســوريــة عبر الــوسـيــط الــروســي ،من
دون أن تـصــل إل ــى تـفــاهـمــات كــامـلــة،
مــن شأنها تغيير الــوضــع الـقــائــم في
عفرين.
ومـ ــع ت ـعــاظــم األس ـئ ـل ــة حـ ــول طبيعة
الـ ــدور األم ـيــركــي املــرتـقــب فــي منطقة
مـنـبــج وشـ ــرق الـ ـف ــرات ،إذا م ــا فشلت
املحادثات القائمة مع أنقرة في وقف
ال ـت ـص ـع ـيــد ال ـع ـس ـك ــري ،أكـ ــد الــرئ ـيــس
التركي خالل اجتماع موسع لرؤساء
فــروع حزبه «الـعــدالــة والتنمية» ،أنه
ّ
«سيتم تطهير منبج من اإلرهابيني...
ألنهم ليسوا أصحابها الحقيقيني ،بل
إخوتنا العرب .وسنواصل عملياتنا،
ً
وص ــوال إلــى ال ـحــدود الـعــراقـيــة لغاية
الـقـضــاء عـلــى آخ ــر إره ــاب ــي» .وف ــي ما
ب ــدا أن ــه رد عـلــى الـفــاعـلـيــة الضعيفة
لعملية «غصن الــزيـتــون» ،حتى اآلن،
ّ
تعهد أردوغان بشل حركة «الوحدات»
الكردية خــال فترة قصيرة ج ـدًا ،في
مـنـطـقــة ع ـفــريــن .ول ـفــت إل ــى أن ب ــاده
تريد عبر نشاطها «في عفرين وإدلب»
ضمان عودة الالجئني السوريني إلى
ب ــاده ــم ،مضيفًا أن م ــراع ــاة «ســامــة
املــدنـيــن» هــو الـتــي تـحـ ّـد ق ــوات بــاده
من استخدام «القوة القاسية» .ويمكن
ق ــراءة كــام الــرئـيــس الـتــركــي على أنه
رفض أولي لصيغة املبادرة األميركية
التي تقترح إنشاء «منطقة آمنة» على
الحدود السورية ـ التركية .وفي سياق
م ـت ـصــل ،نـقـلــت وك ــال ــة «رويـ ـت ــرز» عن
كبيرة مستشاري أردوغ ــان للشؤون
الــدب ـلــومــاس ـيــة ،جـلـنــار أي ـب ــت ،قولها
إن «الـلـحـظــة ال ـتــي ت ـبــدأ فـيـهــا تركيا
ً
اسـتـخــدام قوتها العسكرية ب ــدال من
القوة الناعمة في املنطقة ،مهما بلغ
تأزم العالقات في تلك اللحظة ،يجب
أن ت ـش ـجــع واش ـن ـط ــن ع ـل ــى ال ـتــوقــف
والتفكير» ،معربة عن اعتقادها بأن
الواليات املتحدة «سوف تطرح بعض
ال ـح ـلــول ال ـبــدي ـلــة املــرض ـيــة لتخفيف
ح ـ ــدة املـ ـ ـخ ـ ــاوف األمـ ـنـ ـي ــة ال ـت ــرك ـي ــة».
وقالت إن تركيا تعلم أن أي مواجهة
ميدانية في منبج تنطوي على خطر
دفع العالقات (مع الواليات املتحدة)

بشل حركة «الوحدات» الكردية في عفرين خالل فترة قصيرة جدًا (أ ف ب)
تعهد أردوغان ّ
ّ

إلــى نقطة االنهيار ،مبدية أملها بأن
«يدرك األميركيون» هذا الخطر.
م ــن جـهـتـهــا ،أش ـ ــارت امل ـت ـحــدثــة بــاســم
وزارة ال ــدف ــاع األم ـيــرك ـيــة دانـ ــا واي ــت،
إلى أن «هناك مخاوف أمنية مشروعة
لتركيا ،وليس هناك أزمة بني الواليات
املتحدة وأنقرة» ،مضيفة أن «الهجوم
ال ـ ـحـ ــالـ ــي (غ ـ ـصـ ــن ال ـ ــزيـ ـ ـت ـ ــون) ي ـش ـتــت
االنتباه ،ونحن كحلفاء يجب أن نركز
عـلــى مهمتنا وه ــي مـكــافـحــة داع ــش».
بـ ـ ــدوره ،قـ ــال امل ـت ـح ــدث ب ــاس ــم رئــاســة
األركان كينيث ماكينزي ،إن بالده «لم
ّ
تدرب أو تقدم دعمًا للجماعات الكردية
في عفرين ،فنحن نصب كامل تركيزنا
ع ـلــى الـعـمـلـيــات ال ـتــي ن ـسـ ّـيــرهــا ،ب ــدءًا
من وادي وســط الفرات حتى الجنوب
والـ ـش ــرق» .ورفـ ــض الـتـعـلـيــق ع ـلــى أي
ع ـم ـل ـيــة ت ــرك ـي ــة م ـف ـتــرضــة ف ــي م ـن ـبــج،
مضيفًا فــي الــوقــت نـفـســه أن الـجـنــود
األميركيني هناك «لديهم الـقــدرة على

حـمــايــة أنـفـسـهــم» ،وأن هـنــاك تنسيقًا
مـ ــع ت ــرك ـي ــا بـ ـش ــأن أمـ ــاكـ ــن وجـ ــودهـ ــم.
وفـ ـ ــي الـ ـسـ ـي ــاق نـ ـفـ ـس ــهّ ،
ردت «قـ ـ ــوات
سوريا الديموقراطية» على تهديدات
أردوغ ـ ــان بــاجـتـيــاح الـشـمــال ال ـســوري
حـتــى ال ـحــدود مــع ال ـع ــراق ،ب ــأن تركيا
ستواجه «ردًا مناسبًا» عندما تحاول
توسيع املعركة.
ـوازي م ـ ــع ت ـ ـط ـ ــورات ال ـش ـم ــال
وب ـ ــال ـ ـت ـ ـ ُ
ال ـســوري ،أعـلــن أمــس عــن بــدء «هــدنــة»
جـ ــديـ ــدة فـ ــي مـ ـن ــاط ــق غ ــوط ــة دم ـش ــق
الـشــرقـيــة ،يـفـتــرض أن تـكــون قــد بــدأت
مـنــذ ال ـســاعــات األولـ ــى لـلـيــوم الـسـبــت،
وتــأتــي ك ـب ــادرة حـســن نـ ّـيــة تــزامـنــا مع
اخ ـت ـتــام جــولــة امل ـح ــادث ــات ف ـ ّـي فيينا،
أمس .الجولة التي لم يكن يتوقع منها
ال ـت ــوص ــل إل ــى أي ت ـفــاه ـمــات ج ــدي ــدة،
ً
وال ـت ــي ت ـع ـ ّـد م ــدخ ــا ملــؤت ـمــر «ال ـح ــوار
الــوط ـنــي» ف ــي ســوتـشــي ال ــذي ينطلق
خ ـ ــال أيـ ـ ــام ،شـ ـه ــدت ط ـ ــرح واش ـن ـطــن

وح ـل ـف ــائ ـه ــا ،ال ــذي ــن ان ـ ـضـ ــووا ســاب ـقــا
تـحــت اس ــم «أص ــدق ــاء س ــوري ــا» ،لــورقــة
م ـب ــادئ ،ت ـهــدف وف ــق مــن طــرحـهــا إلــى
إح ـ ـيـ ــاء ال ـع ـم ـل ـي ــة ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،تـحــت
ع ـنــوان «ورق ــة غـيــر رسـمـيــة» .الوثيقة
التي لقيت رفضًا مباشرًا من الجانب
الـ ـحـ ـك ــوم ــي ،وم ـ ـ ــن ج ـ ـ ــزء م ـ ــن أقـ ـط ــاب
«هيئة التفاوض» املعارضة ،وتحديدًا
«منصة موسكو» ،تبدو كأول مشروع
سياسي تطرحه إدارة الرئيس دونالد
ترامب ،وحلفاؤها ،على مستوى مسار
الحل السياسي املــرعـ ّـي مــن قبل األمــم
املتحدة .ويــأتــي طرحها بالتزامن مع
ق ــرب ان ـع ـقــاد «مــؤت ـمــر ســوت ـشــي» من
جهة ،وبعد تفاهم القوى التي طرحتها
على تشكيل جبهة ضغط جديدة ضد
مــوسـكــو وحـلـفــائـهــا ،عـبــر إحـيــاء ملف
«اسـ ـتـ ـخ ــدام األس ـل ـح ــة ال ـك ـي ـم ـيــائ ـيــة»،
مــن جـهــة أخ ــرى .وب ـقــدر مــا تـبــدو تلك
الورقة تجسيدًا للفهم األميركي لنقاط

األمراض النفسية في سوريا :شعب كامل في مواجهة ا
تضاعفت أعداد الحاالت النفسية في
البالد ،بسبب الحرب ومعاناتها ،وسط نقص
حاد في أعداد األطباء النفسيين .عشرات
األطباء المختصين ال يستطيعون تلبية
حاجات شعب غارق في األزمات ،فيما
تحاول الحكومة مع منظمة الصحة
العالمية «رأب الفجوة»
دمشق ـ مرح ماشي
م ــع ازدي ـ ــاد ال ـحــديــث ع ــن ال ـش ـعــارات
ال ــازم ــة ل ـض ــرورات املــرحـلــة الحالية
من عمر البالد ،التي يتضمن بعضها
ّ
تتبدى
إعـمــار الـنـفــوس قبل الـحـجــر،
الفجوة الهائلة فــي تطبيق مواجهة
حقيقية لـهــذا الـتـحــدي .فملف إعــادة
اإلعمار الذي يشغل بال رجال األعمال
والـ ـحـ ـك ــوم ــة وال ـ ـشـ ــركـ ــات األج ـن ـب ـي ــة
املستثمرة على ال ـســواء ،يـنــال حصة
األس ـ ــد م ــن االه ـت ـم ــام ال ـع ــامل ــي ،فيما
يتطلب إعمار النفوس دعمًا اجتماعيًا

ونفسيًا واقـتـصــاديــا وثقافيًا ،وسط
اعتبار عجز ميزانية الدولة السورية
عــذرًا فعليًا للتقصير فــي الكثير من
ال ــواجـ ـب ــات ،ال ـت ــي ل ـي ــس م ــن بـيـنـهــا،
ح ـت ـمــا ،ال ــدع ــم الـنـفـســي غ ـيــر املــذكــور
على الئحة الضرورات أساسًا .وذلك
بالتوازي مع ما يمكن مواجهته من
إعالنات طرقية تغرق قلب العاصمة
السورية بشعارات تتحدث عن «رضا
ُ
املـ ــواطـ ــن» .وه ـن ــا يـظـهــر امل ـســؤولــون
والـتـجــار بمظهر املهتمني باملواطن،
وبمشاعره وجراحه وحالته النفسية
َ
املتعبة .فــي رحلة سير سمر ،الفتاة
الثالثينية ،إلــى عملها يوميًا تقابل
ال ـلــوحــات امل ــذك ــورة بـسـخــريــة بــالـغــة.
عانت الفتاة اكتئابًا حادًا بعد فراقها
ع ــن حـبـيـبـهــا املـ ـع ــارض ال ـ ــذي ســافــر
خــارج الـبــاد ،مــا اضطرها إلــى طلب
املساعدة مــن الطب النفسي« .تطلب
ح ـجــز امل ــوع ــد ف ــي ال ـع ـي ــادة الـنـفـسـيــة
انتظار  3أشهر» ،تقول سمر .وتتابع
ُ
«تساءلت
املوظفة الحكومية قولها:
حـيـنـهــا :ه ــل ك ــل ال ـش ـعــب ي ــذه ــب إلــى
هــذه الـعـيــادة؟» .ال يخفى على الفتاة
نقص العدد الحاد لألطباء النفسيني،
مع تزايد الحاجة إلى وجودهم بفعل

الحرب القاسية .وتلفت إلى تجاوبها
م ــع الـ ـع ــاج ب ـف ـضــل األدويـ ـ ـ ــة ،ولـيــس
باملتابعة الطبية الالزمة« .جلسة كل
 6أشـهــر ،إضــافــة إلــى ال ــدواء اليومي،
ما يجعلني أقوم بواجباتي اليومية
بنحو مقبول .كنت قبل ذلــك ال أقوى
ع ـلــى شـ ــيء .وت ـم ـن ـيـ ُـت املـ ــوت م ـ ــرارًا»،
تضيف .بنظرها« :ما عاد ُ
الحب ُحبًا،
وال الــوطــن وطـنــا» ،مــا يعطي شعورًا
ب ــالـ ـن ــدم ع ـل ــى الـ ـ ـف ـ ــراق ال ـ ـ ــذي عـصــف
بـحـيــاتـهــا ،فــأحــال ـهــا ب ـ ــاردة املـشــاعــر
حيال كل شيء .املشكلة ذاتها ،لكن من

زاوي ــة أخ ــرى ،ترويها عـفــراء ،إذ إنها
ُت ـفــاجــأت ب ـ ــزواج زوج ـه ــا م ــن بــامــرأة
أخ ــرى ،مــا عـ ّـرضـهــا النـهـيــار عصبي،
أفضى إلــى صدمة متواصلة ّ
قربتها
مــن االنـتـحــار .تـقــول بضعف واضــح:
«م ــا ع ــاد لــديـنــا الـكـثـيــر م ــن الـشـبــان.
معظمهم مــاتــوا أو س ــاف ــروا .لــذلــك ال
ب ــد م ــن ل ـج ــوء ال ـبــاقــن إل ــى الـخـيــانــة
وال ـت ـع ــدد ،بـفـعــل ال ـظ ــرف امل ـت ــاح لــدى
ن ـســاء أخ ــري ــات يـعــانــن ب ــدوره ــن من
آثــار الحرب وحاجتهن إلى االرتباط
ب ـ ـ ٍّ
ـأي كـ ـ ــان» .االخ ـت ـص ــاص ــي الـنـفـســي

من أحد مستشفيات األمراض العقلية في مدينة أعزاز في ريف حلب (أ ف ب)

ساعدها فــي الحصول على إجابات
منطقية ألسئلتها الـكـثـيــرة ،غـيــر أن
ال ـ ـ ــدواء وح ـ ــده ال ي ـق ــدم ل ـهــا ال ــراح ــة.
واالختصاصي ذاته يشرح صعوبات
ال ـح ـيــاة بــالـنـسـبــة إل ـيــه وإل ــى زمــائــه
ال ـقــائــل ،إذ إن املـعــايـنــة تـبـلــغ 2500
ليرة سورية .وقــد تدفع املعاينة ملرة
واحـ ـ ــدة ف ـق ــط ،ف ــي ظ ــل اح ـت ـم ــال عــدم
عـ ــودة امل ــري ــض طـ ــوال أش ـه ــر ق ــادم ــة،
حيث يمكن استخدام الوصفة الطبية
مـ ـ ـ ــرات عـ ـ ـ ــدة ،كـ ــأمـ ــر مـ ـتـ ـع ــارف عـلـيــه
خ ــال مــراحــل ال ـعــاج الـنـفـســي ،الــذي
يـتـجــاوز فــي أخ ــف ال ـح ــاالت  6أشهر
مــن تــاريــخ الـبــدء بتناول ال ــدواء .وقد
ينصح األطباء النفسيون باملهدئات
وامل ـث ـب ـطــات واألدويـ ـ ــة امل ـنــومــة ،وهــي
م ـتــوافــرة فــي الـصـيــدلـيــات الـســوريــة،
بصناعة وطنية أو إيرانية.

صدمات حوادث الحرب
ســاعــات طــويـلــة مــن الـحـصــار الليلي
ومالحقته من قبل عناصر «داعــش»
في صحراء تدمر ،هي حكاية معاناة
ال ـض ــاب ــط ربـ ـي ــع .الـ ـش ــاب امل ـق ــات ــل في
الجيش الـســوري الــذي عانى إصابة
في الـقــدم ،محتميًا بصخرة صغيرة
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تحذيرات من التصعيد في عدن:
لـ«عدم تكرار المآسي»
اإلع ــان املـشـتــرك بــن تــرامــب ونظيره
الروسي فالديمير بوتني ،من فييتنام،
فإنها تتباين في تفاصيلها عن املسار
الذي يحدده القرار األممي  ،2254الذي
ال ي ــزال الـعـمــود الـفـقــري الــرئـيــس لكل
مبادرات التسوية السورية.
وم ــن أبـ ــرز امل ــاح ـظ ــات ع ـلــى الــوثـيـقــة
ال ـج ــدي ــدة ،وف ــق م ــا ورد م ــن تفاصيل
عـنـهــا ،تضخيمها ل ـلــدور األم ـمــي في
تفاصيل عمليتي «تعديل الدستور»
و«اإلشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراف ع ـ ـلـ ــى االنـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــاب ـ ــات»،
وتــدخـلـهــا فــي تـحــديــد طبيعة الحكم
وص ــاحـ ـي ــات ال ــرئ ــاس ــة وال ـح ـك ــوم ــة،
إل ـ ـ ـ ــى ج ـ ــان ـ ــب تـ ـب ــايـ ـنـ ـه ــا م ـ ـ ــع ج ـ ـ ــدول
االن ـت ـق ــال ال ـس ـيــاســي وت ـب ـن ـي ـهــا ف ـكــرة
«حـكــومــات إقليمية» .وتــؤكــد الوثيقة
عـلــى أن م ـشــاركــة عـ ّـراب ـي ـهــا الـخـمـســة،
الواليات املتحدة وبريطانيا وفرنسا
والسعودية واألردن ،في إعادة اإلعمار
تـ ـشـ ـت ــرط حـ ـ ــدوث «ان ـ ـت ـ ـقـ ــال س ـيــاســي
شامل» .ورأى رئيس الوفد الحكومي
بـ ـ ـش ـ ــار ال ـ ـج ـ ـع ـ ـفـ ــري ،أنـ ـ ـ ــه «لـ ـ ـي ـ ــس مــن
املصادفة أن يتزامن انعقاد محادثات
فيينا مع تسريب أو توزيع مقصود»
للوثيقة التي «وضعها ممثلو خمس
دول اجتمعوا في واشنطن ثم باريس،
وهـ ــم :ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة وبــريـطــانـيــا
وفرنسا والسعودية واألردن» .وهاجم
الواليات املتحدة وبريطانيا وفرنسا،
وخـ ّـص األردن والسعودية بانتقادات
ح ــادة اللهجة ح ــول دع ــم املجموعات
املسلحة واستضافة غــرف العمليات
العسكرية ومعسكرات التدريب .وشدد
على رفــض دمشق لهذه الوثيقة التي
«ت ـص ــرف واضـ ـع ــوه ــا ...بـطــريـقــة غير
مـســؤولــة ص ـ ّـورت العملية السياسية
ف ــي جـنـيــف ك ـمــا ل ــو أن ـهــا م ــات ــت» .من
جــانـبـهــا ،اع ـت ـبــرت «مـنـصــة مــوسـكــو»
أن الــوثـيـقــة «مـنــاقـضــة ل ـل ـقــرار ،2254
ومعادية للحل السياسي ،وهي ليست
أق ــل سـقـفــا م ـمــا يـسـتـحـقــه ال ـســوريــون
فقط ،بل هي بالضد مما يستحقونه
ويـطـلـبــونــه» ،مــؤكــدة رفضها التطرق
إل ـ ــى ه ـ ــذه الـ ــورقـ ــة مـ ــن ق ـب ــل امل ـب ـعــوث
األم ـمــي سـتـيـفــان دي مـيـسـتــورا خــال
املحادثات.
(األخبار)

حذر الرئيس الجنوبي األسبق ،علي ناصر محمد ،أمس ،من
الدعوات التصعيدية في عدن ،محذرًا الجنوبيين من االنجرار إلى
«تكرار مآسي الماضي» .جاء ذلك في وقت يستعد فيه «المجلس
االنتقالي الجنوبي» لبدء برنامجه التصعيدي ضد حكومة هادي
بتظاهرة ينظمها غدًا في المدينة ،وسط حالة تأهب تسود
المعسكرات كافة
تـقــف مــديـنــة ع ــدن ،جـنــوب الـيـمــن ،على
ُ
أع ـتــاب ت ـط ــورات يـمـكــن أن تـفـقــد قـيــادة
«ال ـت ـحــالــف» زم ــام الـتـحـكــم بــالـخــافــات
املستفحلة بــن أطـ ــراف ال ـن ـفــوذ هـنــاك،
وال ـتــي ظـلــت عـلــى م ـ ّـر األش ـهــر املــاضـيــة
م ـض ـبــوطــة بـ ـ ـ ــإرادة خ ــارج ـي ــة ف ـحــواهــا
ال ـح ـفــاظ ع ـلــى الـتــولـيـفــة الـقـتــالـيــة غير
املـ ـتـ ـج ــانـ ـس ــة امل ـ ـن ـ ـضـ ــويـ ــة ت ـ ـحـ ــت لـ ـ ــواء
الـسـعــوديــة واإلم ـ ــارات .وفــي انـتـظــار ما
يـم ـكــن أن ت ـس ـفــر ع ـنــه ال ـت ـظ ــاه ــرة الـتــي
ستشهدها املدينة يوم األحد للمطالبة
بــإسـقــاط حكومة أحـمــد عبيد بــن دغــر،
تــدور التوقعات حــول إمكانية أن يقدم

الــرئ ـيــس املـسـتـقـيــل ،عـبــد رب ــه منصور
هـ ـ ــادي ،ب ــإي ـع ــاز سـ ـع ــودي ،ع ـلــى إج ــراء
ت ـع ــدي ــات ح ـكــوم ـيــة وإداري ـ ـ ـ ـ ــة ،ب ـهــدف
امتصاص موجة الغضب التي أثارتها
سلسلة ت ـط ــورات شـهــدتـهــا ع ــدن خــال
األسابيع املاضية.
ّ
وت ـكــث ـفــت ،ي ــوم أمـ ــس ،دع ـ ــوات ق ـي ــادات
«املجلس االنتقالي» وقيادات ما تسمى
«امل ـقــاومــة الـجـنــوبـيــة» املـحـســوبــة عليه
إلى املشاركة في التظاهرة التي ينظمها
املـجـلــس غـ ـدًا ف ــي ســاحــة ال ـع ــروض في
مــديــريــة خــورمـكـســر ،بعد انـتـهــاء مهلة
األسـ ـب ــوع ال ـت ــي مـنـحـهــا ل ـه ــادي إلقــالــة

تسود خيبة أمل لدى جمهور «االنتقالي» من عجزه عن اإليفاء بوعوده

رئيس حكومته وإحالته إلى املحاكمة.
وص ـ ـ ـ ـ ـ ــدرت ،أم ـ ـ ــس الـ ـجـ ـمـ ـع ــة ،س ـل ـس ـلــة
بيانات من محافظات جنوبية مختلفة
ّ
ح ــض ــت امل ــواط ـن ــن ع ـلــى «ال ــزح ــف إلــى
التصعيدي
ع ــدن» لـتــدشــن الـبــرنــامــج ً
ض ــد حـكــومــة اب ــن دغـ ــرُ ،م ـعـ ِـل ـنــة بــرامــج
التحرك صوب مكان الفعالية التي شدد
«االنـتـقــالــي» عـلــى «طــابـعـهــا السلمي».
وإلى جانب تلك البيانات ،برزت دعوات
من قبل شخصيات أكاديمية وثقافية
وإعـ ــام ـ ـيـ ــة مـ ــؤيـ ــدة لـ ــ«املـ ـجـ ـل ــس» إل ــى
املشاركة في الفعالية التي «تمثل إرادة
ع ـ ــدن» ،ف ــي «إسـ ـق ــاط ح ـكــومــة م ــوب ــوءة
بــال ـف ـســاد» .وفـيـمــا اسـتـبـعــد بـعــض من
تـلــك الـشـخـصـيــات انـ ــزالق «االنـتـقــالــي»
إل ــى ال ـص ــراع امل ـس ـلــح ،نـبــه آخـ ــرون إلــى
أن الـتـصـعـيــد الـ ــذي سـيـبــدأ سـلـمـيــا قد
يتحول إلى أشكال أخرى «في حال ظل
الرئيس هادي صامتًا».
هـ ــذه األشـ ـك ــال امل ـح ـت ـم ـلــة ه ــي م ــا حــذر
مـنــه ،أم ــس ،الرئيس الجنوبي األسبق
عـلــي نــاصــر مـحـمــد ،داع ـيــا إل ــى «ضبط
ال ـن ـفــس وال ـت ـح ـلــي بــالـحـكـمــة وتـحـكـيــم
العقل ،واالحتكام إلى لغة الحوار لحل
أي اخـ ـت ــاف ــات فـ ــي وج ـ ـهـ ــات ال ـن ـظ ــر».
وحث ناصر ،في بيان ،الجنوبيني على
«ال ـت ـم ـســك بـقـيــم ال ـت ـصــالــح والـتـســامــح
التي أثبتت جــدواهــا وصالحيتها في
الحفاظ على الوحدة الوطنية والحراك
ال ـس ـل ـمــي» ،مـنـبـهــا إل ــى أن «الـتـحــريــض
على العنف والـعـنــف املـضــاد ال يجلب
س ــوى الــويــات وال ـه ــاك ،وأن املنتصر
م ـ ـهـ ــزوم ،ونـ ـح ــذر ال ـج ـم ـيــع م ــن الـلـعــب
بــال ـنــار» .كـمــا حــض نــاصــر الجنوبيني
على أن «يستفيدوا من دروس املاضي،
وال يـ ـك ــرروا م ــآس ـي ــه» ،ف ــي إشـ ـ ــارة إلــى
ال ـح ــرب األه ـل ـيــة ال ـتــي ش ـهــدهــا جـنــوب
ّ
الـيـمــن ع ــام  ،1986وال ـت ــي ت ـعــود لتطل
بـشـبـحـهــا كـلـمــا اح ـت ــدم ال ـت ـشــاحــن بني
الـفــرقــاء الجنوبيني املـتــوزعــة والءاتـهــم
على غير طرف.
وبـ ــال ـ ـتـ ــوازي م ــع صـ ـ ــدور ت ـل ــك ال ــدع ــوة
«ال ـع ـق ــائ ـي ــة» ع ــن ال ــرئ ـي ــس ال ـج ـنــوبــي
األسبق ،صدر ما يشبهها في املضمون
ـ ـ ـ وإن غ ــاي ــره ــا ل ـن ــاح ـي ــة ال ـش ـك ــل ـ ـ ـ عــن
الزعيم الجنوبي ،حسن باعوم .إذ نفى
األخـيــر ،عبر رئيس «الحركة الشبابية

والطالبية» الجنوبية املوالية له ،فادي
حسن بــاعــوم ،األنـبــاء التي تحدثت عن
تــأي ـيــده ال ــدع ــوات إل ــى إس ـق ــاط حكومة
اب ــن دغ ــر .ووص ــف ب ــاع ــوم تـلــك األن ـبــاء
بأنها «غير صحيحة» و«محض افتراء
وك ـ ــذب» ،الف ـتــا إل ــى أن «م ــوق ــف الــزعـيــم
واض ــح وض ــوح الشمس ،وأي تصريح
ع ـنــه س ـي ـكــون ع ـبــر مـكـتـبــه أو املـجـلــس
األعلى للحراك الثوري».
موقفا ناصر وباعوم ،تتسع ،يومًا بعد
يــوم ،دائ ــرة التأييد الشعبي لهما ،بعد
الـتـبــدالت الـتــي ط ــرأت عـلــى امل ــزاج الـعــام

دعا علي ناصر
محمد إلى «االستفادة
من دروس الماضي»

فــي جنوب اليمن عمومًا ،ومدينة عدن
خـصــوصــا ،إزاء الـسـيــاســات الـسـعــوديــة
واإلمـ ـ ــارات ـ ـ ـيـ ـ ــة ،وكـ ــذلـ ــك أداء «امل ـج ـل ــس
االنتقالي» .وفي ما يتصل بهذا األخير،
يسود اعتقاد بأن ثمة خيبة أمل كبيرة
لدى مؤيديه مما آل إليه وضعه ،في ظل
عجزه حتى عن انتزاع اعتراف إماراتي
بـ«شرعيته» ،وضعفه عن اإليفاء بوعوده
التي كــان قــد قطعها لجمهوره .وعليه،
ال تــدور التوقعات حــول إقبال «ضخم»
عـلــى الـفـعــالـيــة املــرتـقـبــة ي ــوم األحـ ــد ،من
الـنــوع ال ــذي كــان «االنـتـقــالــي» يستطيع
تحقيقه في األيــام األولــى لوالدته ،وهو
ما قد يسهم في خفض مستوى التوتر
داخـ ــل املــدي ـنــة .لـكــن اس ـت ـمــرار الـتــراشــق
السياسي ،مترافقًا مع تأهب في مختلف
املعسكرات املتوزعة على مراكز النفوذ
في عدن ،يبقي احتمال التصادم قائمًا،
ما لم تبادر قيادة «التحالف» الى إرساء
ت ـس ــوي ــة م ــؤقـ ـت ــة ،قـ ــد يـ ـك ــون مـ ــن ضـمــن
متطلباتها إرجاء جلسة مجلس النواب
املزمع عقدها في عدن في شهر شباط/
فبراير املقبل.

الصدمات
يشكو األطباء بدورهم
انخفاض أجر المعاينة،
نظرًا الستخدام
الوصفات المتعدد

حجبت املسلحني عن رؤيته ،ومنحته
الـنـجــاة .فــي املستشفى أوق ـفــوا نــزف
جــرح قــدم الـشــاب الثالثيني ،غير أن
نــزف روح ــه حــرمــه الـنــوم ،وق ــاده إلى
ال ـط ــب ال ـن ـف ـســي .ع ـبــر ال ـه ــات ــف روى
لـطـبـيـبــه امل ـع ــال ــج م ـع ــان ــاة ت ـجــرب ـتــه،
ونـ ــال الــرعــايــة ع ــن ب ـعـ ّـد« .ص ــدم ــة ما
بعد الحادث» ،هكذا شخص الطبيب
ح ــال ــة رب ـ ـيـ ــع ،ال ـ ـ ــذي ب ـ ــدا مـتـصــالـحــا
م ــع ح ــاج ـت ــه إلـ ــى املـ ـس ــاع ــدة ،خـشـيــة
اس ـت ـع ــادة ال ـت ـجــربــة ع ـبــر الـكــوابـيــس
واسـتـمــرار ضياعه فــي دوام ــة القلق.
 7أشـهــر دام ــت فـتــرة ال ـعــاج ،ليخرج

مـعــافـ ًـى تـمــامــا مــن حــالــة «صــدمــة ما
بعد الحادث» ،وليقول ساخرًا« :بقي
الكثير من العقد النفسية التي تحتاج
ً
حـلــوال .شفيت مــن واح ــدة منها فقط
ُ
مثل الكثير مــن الـنــاس هـنــا» .ويلفت
ال ـ ـش ـ ــاب ل ـ ـجـ ــوء الـ ـطـ ـبـ ـي ــب امل ـخ ـت ــص
إل ــى ال ـهــاتــف خ ــال جـلـســات ال ـعــاج،
بسبب عدم قدرته على التنقل ،بفعل
اإلصــابــة ،إضافة إلــى كونها جلسات
لـيـلـيــة ف ــي ظ ــل ض ـيــق وقـ ــت الـطـبـيــب
نهارًا.
يـ ـغ ــرق ب ـع ــض الـ ـن ــاج ــن م ــن م ـج ــزرة
ض ــاح ـي ــة عـ ـ ــدرا ال ـع ـم ــال ـي ــة ،ف ــي ري ــف
دمـ ـش ــق ،ق ـب ــل س ـ ـنـ ــوات ،ف ــي عــزلـتـهــم
اإلراديــة .القى بعضهم صدمات فوق
ط ــاق ــة اح ـت ـم ــال ــه .م ـن ـهــم م ـن ـيــر ال ــذي
اضـ ـط ــر ،وفـ ــق م ــا ي ـت ـنــاق ـلــه ج ـي ــران ــه،
إلـ ــى إط ـ ــاق ال ــرص ــاص ع ـلــى أطـفــالــه
وزوج ـ ـ ـتـ ـ ــه ،بـ ـع ــد ح ـ ـصـ ــار امل ـس ـل ـحــن
لـلـمـبـنــى الـ ــذي ك ــان ــوا يـعـيـشــون فـيــه.
ّ
خشي الرجل على عائلته ذل األســر،
غـيــر أن مــن سـخــريــة ال ـقــدر ،بالنسبة
إليه ،نجاته وحده من املوت ،إذ فشل
في قتل نفسه .يعيش منير اليوم في
مـنــزل فقير ضمن قريته الـبـعـيــدة ،ال
يــواسـيــه إال ش ــرب ال ـك ـحــول .محاولة

أقربائه إخراجه من حالته وتشجيعه
على زيــارة الطبيب النفسي ،جعلته
يزور أحدهم ،ويعود بخالصة« :إلى
مــن يلجأ الطبيب النفسي عند تــأزم
حالته النفسية؟ إنه مجنون وبحاجة
إلى املساعدة أكثر منا جميعًا .بينما
ي ـظ ــن ن ـف ـســه ي ـم ـت ـلــك الـ ـحـ ـل ــول ،لـيــس
لديه إال التنظير» .تسوء حــال منير
يومًا بعد آخر ،إذ ال ينتظر شيئًا من
ّ
الحياة سوى موت ضل الطريق إليه،
فيما أخذ كل أفراد عائلته .ومع رفضه
العالج النفسي ،يرى املقربون منه أن
تجربته في اختيار الطبيب النفسي
امل ـن ــاس ــب ل ــم ت ـك ــن جـ ـي ــدة ،م ــا أف ـق ــده
الثقة كليًا فــي األم ــر .ومثله كثيرون
م ــن ال ـس ــوري ــن ال ــذي ــن فـ ـق ــدوا أح ـبــاء
أو ت ـع ــرض ــوا ل ـل ـع ـنــف ،وسـ ــط إه ـمــال
كــامــل مــن الــدولــة الـســوريــة وأقــاربـهــم
لـلــدعــم الـنـفـســي .فيما تكمن الـكــارثــة
الـحـقـيـقـيــة ل ــدى آالف األط ـف ــال الــذيــن
واجـ ـه ــوا ال ـع ـنــف واملـ ـ ــوت واإلص ــاب ــة
وف ـ ـقـ ــد ال ـ ــوال ـ ــدي ـ ــن ،وه ـ ــم مـ ـت ــروك ــون
ال ـي ــوم ملـصـيــرهــم م ــن غ ـيــر الـحـصــول
عـلــى أي رعــايــة نـفـسـيــة ،قــد تمنعهم
مــن أن يـكــونــوا مـشــاريــع «إرهــابـيــن»
مستقبليني.

من «يرأب الفجوة»؟
ال يبدو برنامج «رأب الفجوة» كافيًا ،وهــو الــذي أدخــل منظمة الصحة العاملية على
خط الدعم النفسي في البالد بالتعاون مع الحكومة السورية ،على الرغم من االهتمام
بتدريب ما يقارب  2500طبيب من مختلف االختصاصات ،لتقديم حلول سريعة في
التعامل مع  10أنواع من املشاكل النفسية التي تواجه الشعب السوري ،جراء النقص
الحاد في عــدد األطـبــاء املختصني .فــإن كان
من الضروري توافر طبيب مع فريق مجهز
لكل  10آالف شخص ،حسب معايير منظمة
الصحة الـعــاملـيــة ،تحتاج ســوريــا إلــى 2000
ط ـب ـيــب ،ف ــي ح ــد أدن ـ ــى ،لـتـغـطـيــة احـتـيــاجــات
شعبها النفسية ،التي تضاعفت مع الحرب.
املطلوب هو
والالفت أن ما يتوافر من العدد
ّ
عشرات األطباء فقط ،الذين يتركز جلهم في
العاصمة السورية ،وال يغطون أكثر من %10
من حاجات املرضى .ومع لجوء األطباء املختصني إلى الخارج ،ووجود أكثر من 200
طبيب نفسي سوري في فرنسا وحدها ،فإن الباقي لكل مليون مواطن سوري  3أطباء
نفسيني ،ما يشرح عمق املشكلة وأخطارها على املدى البعيد.
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قضية
عمل مؤسس التحالف مروان المعشر سفيرًا في إسرائيل والواليات المتحدة

يدور الجدل في الساحة السياسية األردنية حول «التحالف المدني» الذي يحاول حجز مساحة له في
المشهد .ففي وقت لم تتضح فيه بنود التحالف وال لوائحه الداخلية ،ال يظهر منه سوى مروان المعشر
بتاريخه في عملية التسوية مع العدو ،وأمام أسئلة صعبة حول الهوية الشرق أردنية والفلسطينية
ظل الحديث المتزايد عن مصير حق العودة
وموقف تحالفه من هذه األزمة ،خاصة في ّ

«التحالف المدني» األردني:
العدو
والمكون الفلسطيني ...وتعريف
أسئلة الهوية
ّ
ّ
عمان ــ أسماء عواد
م ـ ـشـ ــروع ح ـ ــزب أردنـ ـ ـ ــي ج ــدي ــد ي ـلــوح
ب ــاألف ــق لـكـنــه خـ ــارج عـ ّـمــا ه ــو مــألــوف
ّ
فــي طــريـقــة تـشــكــل األحـ ــزاب اليمينية
وال ـ ـي ـ ـسـ ــاريـ ــة والـ ــوس ـ ـط ـ ـيـ ــة عـ ـل ــى حــد
س ــواء ف ــي املـمـلـكــة ،وه ــي ال ـتــي انتظم
ال ـع ـم ــل ب ـه ــا م ـن ــذ مـ ــا ي ـس ـم ــى مــرح ـلــة
«االنـ ـف ــراج الــدي ـم ـقــراطــي» عـقــب «هـ ّـبــة
نيسان» عام  ،1989وقبل توجه الوفد
ّ
(ضامًا وفد «منظمة التحرير
األردنــي
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة») إلـ ــى م ــؤت ـم ــر م ــدري ــد
للسالم ،وتوقيع معاهدة وادي عربة
بعد ذلك بثالث سنوات.
ال ـع ـن ــوان ال ـع ــري ــض ل ـه ــذا الـ ـح ــزب هو
«الــدولــة املــدنـيــة» ،واملـبــادئ التي أعلن

يبدو التحالف كأنه
مشروع يواجه المشروعين
الفلسطيني واإلسالمي
ً
ً
ع ـن ـه ــا ال ت ـم ـث ــل إال «ش ـ ـكـ ــا ج ــديـ ـدًا»
مل ــواض ـي ــع امل ــواط ـن ــة والــدي ـمــوقــراط ـيــة
وس ـ ـيـ ــادة الـ ـق ــان ــون والـ ـح ــري ــات ال ـتــي
وردت فــي أدب ـي ــات األحـ ــزاب الـحــالـيــة،
واألخ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــرة يـ ـ ـص ـ ـ ّـر امل ـ ـن ـ ـض ـ ـمـ ــون إلـ ــى
التحالف «الـجــديــد» على أنـهــا أحــزاب
ّ
متكلسة وغير ناجحة.
هذا الخطاب «املــدنــي» ،بصيغته التي
يطرحها التحالف ،كان قد تقدم به تيار
صـغـيــر تـبـلــور قـبـيــل ال ـح ــراك األردن ــي
ال ــذي انـطـلــق ع ــام  2011بــالـتــزامــن مع
«الــربـيــع ال ـعــربــي» ،وق ــد خ ــاض التيار
املذكور االنتخابات البرملانية األخيرة
فـ ــي ق ــائ ـم ــة «م ـ ـعـ ــا» الـ ـت ــي اس ـت ـطــاعــت
إيصال نائبني إلى املجلس هما رئيس
الـ ـتـ ـي ــار وش ـ ـ ــاب «صـ ـ ـ ـ ــادف» أن ي ـكــون
حفيد أحــد األمـنــاء العامني لـ«الحزب
الشيوعي» األردنــي .لكن أحد النائبني
وقف اآلن في خندق «التحالف املدني»

مع جمهور كبير من قائمة «معًا» التي
ن ـفــى امل ـت ـح ــدث ال ــرس ـم ــي بــاس ـم ـهــا أن
تـكــون ضمن أطــر هــذا التحالف ،وأكــد
أنـهــا ليست حــالــة انتخابية بــل تيارًا
سياسيًا قيد التأسيس.
يقودنا الحديث عن التحالف املستجد
مباشرة إلى رموزه وما كانوا يمثلونه،
خـ ــاصـ ــة م ـ ــع غ ـ ـيـ ــاب ل ـ ــوائ ـ ــح داخ ـل ـي ــة
وب ــرن ــام ــج س ـي ــاس ــي ون ـ ـظـ ــام داخ ـل ــي
يضبط االنتساب إليه .أبرز شخصيات
«التحالف املــدنــي» هو مــروان املعشر،
ابن النظام وأحد الشخصيات الالمعة
في السلطة التنفيذية منذ عام ،1989
وه ـ ــو أيـ ـض ــا م ــن كـ ـب ــار رجـ ـ ــال ال ــدول ــة
ال ــذي ــن ع ــاص ــروا ح ـكــم امل ـل ـكــن حسني
وعـبــد الـلــه الـثــانــي ،ومــا راف ــق ذلــك من
ت ـح ــوالت اق ـت ـصــاديــة وسـيــاسـيــة على
املستوى املحلي واإلقـلـيـمــي ،كما كان
في مناصب حساسة متعلقة باإلعالم
ّ
مفصلية من
والـخــارجـيــة فــي مــراحــل
ع ـمــر ال ــدول ــة األردن ـ ـيـ ــة م ـنــذ دخــول ـهــا
مــرح ـلــة الـخـصـخـصــة وال ـتــوق ـيــع على
ات ـفــاقـيــة ال ـت ـجــارة ال ـعــامل ـيــة وال ـشــراكــة
مــع «صـنــدوق النقد الــدولــي» لتطبيق
ب ــرن ــام ــج «ال ـت ـص ـح ـيــح االقـ ـتـ ـص ــادي»،
إضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى ت ـط ـب ـي ــع ال ـ ـعـ ــاقـ ــات مــع
إسرائيل.
يعني ذلك أن املعشر جزء من التشكيلة
ال ـس ـيــاس ـيــة واالقـ ـتـ ـص ــادي ــة الــرسـمـيــة
الـتــي ات ـخــذت قـ ــرارات حــرجــة جوبهت
بـمـعــارضــة مـحـلـيــة ،مــا انـعـكــس نفسه
عـلــى الـتـحــالــف ال ــذي ال هــويــة طبقية
واضـ ـ ـح ـ ــة يـ ـتـ ـبـ ـن ــاه ــا وال م ــرج ـع ـي ــة
أيــديــولــوجـيــة ينطلق مـنـهــا .وإذا كــان
التحالف (مشروع الحزب الــذي تأجل
إع ــان ــه) ي ـق ــوم ع ـلــى رؤي ـ ــة بــرام ـج ـيــة،
ف ـل ـيــس ه ـن ــاك ح ـتــى ب ــرام ــج مـتـبـلــورة
م ـط ــروح ــة ع ـل ــى الـ ـط ــاول ــة سـ ــوى ع ــدة
مـ ـ ـب ـ ــادئ فـ ـضـ ـف ــاض ــة ق ـ ــد ت ـ ـكـ ــون آل ـي ــة
تـحــويـلـهــا إل ــى بــرنــامــج عـمـلــي صعبة
التوافق.
مع ذلــك ،في يــوم إشهار التحالف ،أي
العشرين مــن الشهر الـجــاري (بعد أن

مـنـعــت ال ـس ـل ـطــات ح ـفــل اإلشـ ـه ــار قبل
شـهــر) ،تــوافــد عــدد كبير مــن املهتمني
ال ــذي ــن ت ـق ــدم ــوا ب ـط ـل ـبــات لــان ـض ـمــام
وسط حضور «رفيع» لم يكن ليحضر
دون جـ ـه ــود امل ـع ـش ــر خـ ــاصـ ــة ،تـمـثــل
بــوجــود رئ ـيــس ال ـ ــوزراء ال ـســابــق عبد
الكريم الكباريتي ،ووزي ــرة التخطيط
السابقة ريما خلف التي استقالت من
منصب األمينة التنفيذية لـ(إسكوا)،

وذلــك على خلفية سحب تقرير دولي
يـتـهــم إس ــرائ ـي ــل ب ـم ـمــارســة اضـطـهــاد
للشعب الفلسطيني.
ال ـهــالــة ح ــول امل ـع ـشــر ،ال ــذي يـعـمــل في
«مؤسسة كارنيغي لـلـســام» ،خطفت
األنظار من باقي الشخصيات البارزة
في التحالف ،وذلــك كونه عمل سفيرًا
في تل أبيب ،في حني يرفع «التحالف
امل ــدن ــي» ش ـعــار ال ــوق ــوف مــع القضايا

حياة سياسية متأخرة لألحزاب
تـ ُعـطـلــت ال ـح ـيــاة الـسـيــاسـيــة ف ــي اململكة
وأعـلـنــت حــالــة ال ـطــوارئ مــع حــل حكومة
سـل ـي ـمــان ال ـنــاب ـل ـســي ع ــام  ،1957فيما
تأخرت عجلة الحياة الحزبية عن الدوران
إلى أن أعلن تشكيل لجنة ملكية لصياغة
ميثاق وطني يحدد إطار العمل الحزبي،
وذل ـ ــك ف ــي ح ــزي ــران  ،1991ث ــم ص ــدور
قانون األح ــزاب بعدها بعام ،وكــان أبرز
مــامـحــه ت ـحـ ّـول مـجـمــوعــة مــن األح ــزاب
ال ـتــي كــانــت ت ـمــارس نـشــاطـهــا س ـرًا إلــى
العلن (عدا جماعة «اإلخوان املسلمون»)،
خــاصــة أح ــزاب املـعــارضــة الـتــي مــا زالــت
تعمل إلى اليوم ،ومنها ما كان يمثل فروعًا لفصائل فلسطينية لم تستطع
السلطات حتى اللحظة التعامل معها على أنها أحــزاب أردنية خالصة لها
برنامجها املحلي املرحلي املرتبط بــاسـتــرداد الحقوق املشروعة للشعب
الفلسطيني.
ووفق موقع وزارة التنمية السياسية والبرملانية ،يوجد في اململكة  49حزبًا
مرخصًا ،وحتى بداية األزمة السورية ،كان هناك ما يسمى «اللجنة العليا
لتنسيقية أح ــزاب املعارضة األردن ـيــة» التي ُجـ ّـمــد الحقًا العمل بصيغتها
ومكوناتها التي ّ
ضمت ستة أحزاب قومية ويسارية باإلضافة إلى «جبهة
العمل اإلســامــي» (ال ــذراع السياسية لجماعة «اإلخ ــوان» التي أفــرزت فيما
بعد أحزابًا أخرى نتيجة انشقاق تيارات مختلفة) .أما األحزاب الستة ،فهي
منضوية حاليًا تحت مظلة «ائتالف األحزاب القومية واليسارية».

ال ـع ــرب ـي ــة واإلن ـس ــان ـي ــة الـ ـع ــادل ــة كــافــة
وع ـلــى رأس ـهــا قـضـيــة فـلـسـطــن .وكــان
قــد ورد للمعشر ق ــول فــي اإلع ــام ردًا
على ذلــك بأنه «خبرة في التعامل مع
اإلسرائيليني».
وق ـبــل ع ــدة أش ـه ــر ،وج ـهــت «األخ ـب ــار»
إل ـيــه أس ـئ ـلــة ع ـقــب نـ ــدوة ع ــن «ال ـهــويــة
الوطنية األردن ـيــة» ،منها هــل تعريف
العدو الخارجي يعتبر بوتقة جامعة
في موضوع الهوية الوطنية ،وكانت
إجـ ــاب ـ ـتـ ــه أن ـ ـ ــه يـ ـتـ ـح ــدث ع ـ ــن ال ــوض ــع
ال ــداخ ـل ــي ف ـقــط ،عـلـمــا أن ــه ب ــدأ ال ـنــدوة
ب ــال ـح ــدي ــث ع ــن ال ـت ـن ـظ ـي ـمــات م ــا دون
الوطنية وخــص «داع ــش» وحــزب الله
و«امل ـل ـي ـش ـيــات الـشـيـعـيــة ف ــي ال ـع ــراق»،
أي إنــه عـلــى الصعيد الـخــارجــي حــدد
مـعـسـكــره بـكــل وض ــوح (وهـ ــذا أم ــر لم
يتحدث عنه التحالف أبدًا).
أم ـ ـ ــا إجـ ــاب ـ ـتـ ــه ع ـ ــن م ـ ــوض ـ ــوع امل ـ ـكـ ـ ّـون
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي ف ــي ال ـه ــوي ــة الــوط ـن ـيــة،
ْ
وربط ذلك بحق العودة في ظل حديث
املعشر عن مكونات املجتمع األردنــي،
فكانت كما يأتي« :ألــم يحن الوقت أن
نـعـتــرف بــأن املـكــون الفلسطيني جــزء
أساسي من الهوية األردنـيــة الجامعة
ألن ـنــا ن ـعــرف أن ال ـعــدد ال ــذي سيرجع
قليل جـدًا ،وثانيًا الدستور والقوانني
وقــت الــوحــدة كانت واضـحــة :املواطنة
األردنية للمكون الفلسطيني ال تمنع
ح ــق الـ ـ ـع ـ ــودة ،أم ـ ــا أن ي ـس ـت ـع ـمــل حــق
العودة كشماعة نعلقها حتى ال نبني
هــويــة أردن ـي ــة وطـنـيــة جــامـعــة ونـقــول
إن ه ــؤالء سـيــرجـعــون ،ف ـهــذه مخالفة
صريحة للدستور».
يــأتــي طــرح املــواطـنــة فــي هــذه املرحلة،
وه ـ ـ ــو م ـ ــوض ـ ــوع م ـل ـت ـب ــس وتـ ـخـ ـش ــاه
ت ـ ـيـ ــارات ش ـ ــرق أردن ـ ـيـ ــة وفـلـسـطـيـنـيــة
أيضًا ،وال سيما أن الفرق بينها وبني
الـتــوطــن شـعــرة ،بجانب الـحــديــث في
م ــوض ــوع ح ــق الـ ـع ــودة خ ـصــوصــا مع
عودة الحديث عن ضم الضفة الغربية
إلى األردن ،علمًا أن إسقاط حق العودة
يعني عمليًا توطني ومحو فلسطينية
مليوني شخص ،وهو ما ّ
نصت عليه
م ـعــاهــدة وادي عــربــة ف ــي ال ـف ـقــرة (ج)
مــن امل ــادة  ٨التي تتحدث صــراحــة عن
«ت ــوط ــن ال ــاج ـئ ــن والـ ـن ــازح ــن عـبــر
تطبيق بــرامــج األمــم املتحدة املتعلقة
بهم».
ح ـ ــدي ـ ــث املـ ـعـ ـش ــر بـ ـك ــل شـ ـف ــافـ ـي ــة عــن
مـكــونــات املـجـتـمــع األردن ـ ــي ،ومـنــه أنــه
عـ ـ ّـرف نـفـســه ك ـشــرق أردنـ ــي مسيحي،
ً
جاء مقبوال منه بالنظر إلى االتهامات
باملحاصصة السياسية والفلسطنة
إذا كان من رفع شعار الحقوق املدنية
أطـ ـ ـ ــراف ذات أص ـ ـ ــول ف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة أو
جهات ترفع شعار اإلسالم كحل .وكان
لهذا التعريف الواضح والواثق أثر في
التفاف عــدد كبير ممن يــرون أنفسهم
أقليات يحميها الــدولــة أو علمانيون
يبحثون عــن مــاذ بعيدًا عــن األحــزاب
ال ــراديـ ـك ــالـ ـي ــة ح ـ ــول ال ـت ـح ــال ــف الـ ــذي
يبدو كأنه مشروع يواجه املشروعني
الفلسطيني واإلســامــوي في اململكة،
أي إنــه صــراع نخب وحـضــور إعالمي
أك ـث ــر م ــن ك ــون ــه ت ـع ـب ـي ـرًا ع ــن مـعـضـلــة
اق ـت ـص ــادي ــة ت ـت ـص ــادم ف ـي ـهــا مـصــالــح
الفقراء مع األغنياء.
ويـ ـبـ ـق ــى ت ــأسـ ـي ــس ال ـ ـح ـ ــزب ض ـ ـ ــرورة
لــ«الـتـحــالــف امل ــدن ــي» مــن أج ــل تثبيت
نـفـســه ،عـلـمــا ب ــأن حــديــث املـعـشــر كــان
في إطــار إشهار حزب في نهاية العام
املــاضــي ولـيــس إش ـهــار تـحــالــف يشبه
ج ـل ـســة ع ـص ــف ذه ـن ــي ع ـل ــى مـسـتــوى
واس ـ ـ ــع .ويـ ـب ــدو أن ط ــري ـق ــا مـخـتـصـرًا
س ـي ـس ـل ـك ــه الـ ـتـ ـح ــال ــف ف ـ ــي م ــوض ــوع
ت ــأس ـي ــس ال ـ ـحـ ــزب ،إذ إن ال ـن ــائ ــب فــي
ال ـبــرملــان جـمـيــل ال ـن ـمــري ،وه ــو األمــن
ال ـ ـ ـعـ ـ ــام ل ـ ـ ــ«ال ـ ـ ـحـ ـ ــزب الـ ــدي ـ ـمـ ــوقـ ــراطـ ــي
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي» األردنـ ـ ـ ـ ـ ــي ان ـ ـضـ ــم إل ــى
ال ـ ـت ـ ـحـ ــالـ ــف ،وس ـ ـي ـ ـكـ ــون مـ ـ ــن ال ـس ـه ــل
االندماج مع حزبه القائم لحجز موقع
مستقبلي فــي املـشـهــد الـسـيــاســي ،وال
س ـي ـمــا م ــع ال ـن ـي ــة ال ــواضـ ـح ــة لـلـنـظــام
لـ ـلـ ـت ــوج ــه إلـ ـ ـ ــى ت ـف ـع ـي ــل الـ ـحـ ـك ــوم ــات
الـبــرملــانـيــة .رغــم ذل ــك ،يجمع مراقبون
فـ ــي الـ ـس ــاح ــة األردنـ ـ ـي ـ ــة ع ـل ــى أن ه ــذا
التحالف يعيش حــالــة تقاطع مؤقتة
ح ــول ع ــدة ع ـنــاويــن ،لكنه دون ركـيــزة
تنظيمية واضـحــة سيكون أق ــرب إلى
التالشي.
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أوال
حدث استراتيجيته :إيران وحلفاؤها ً
جيش العدو ُي ِّ
علي حيدر
لـ ـي ــس مـ ـف ــاجـ ـئ ــا أن ي ـ ـب ـ ــادر ج ـيــش
ال ـ ـعـ ــدو اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي إل ـ ــى ت ـحــديــث
استراتيجيته التي سبق أن نشرها
عــام  ،2015فمنذ ذلــك الحني حدثت
تـ ـط ــورات مـتـصـلــة بـبـيـئــة إســرائ ـيــل
اإلق ـل ـي ـم ـيــة انـ ـط ــوت ع ـل ــى ت ــداع ـي ــات
ع ـل ــى األمـ ـ ــن ال ـق ــوم ــي اإلس ــرائ ـي ـل ــي.
وف ــي مـقــابــل ه ــذه امل ـس ـت ـجــدات ،كــان
مــن الطبيعي أن يعمد إل ــى تطوير
اس ـتــرات ـي ـج ـي ـتــه الـ ـت ــي يـ ـح ــاول بـهــا
مواجهة التهديدات الكامنة فيها.
مــع أن ــه إل ــى اآلن ،لــم تنشر الوثيقة
املـ ـح ــدث ــة ،فـ ــإن م ــا رشـ ــح ف ــي بـعــض
وسائل اإلعــام اإلسرائيلية يكشف
أن الـ ـ ـجـ ـ ـي ـ ــش ي ـ ـ ـ ــرى ف ـ ـ ــي ال ـ ـسـ ــاحـ ــة
الـ ـفـ ـلـ ـسـ ـطـ ـيـ ـنـ ـي ــة «األك ـ ـ ـ ـثـ ـ ـ ــر ق ــابـ ـلـ ـي ــة
للتدهور» ،وفي الوقت نفسه تحتل
هـ ــذه ال ـس ــاح ــة امل ــرت ـب ــة ال ـث ــان ـي ــة فــي
ّ
سلم التهديدات املحدقة بإسرائيل.
والـ ـسـ ـب ــب أن امل ــرتـ ـب ــة األول ـ ـ ـ ــى هــي
مل ـص ـل ـح ــة م ـ ـحـ ــور امل ـ ـقـ ــاومـ ــة (وف ـ ــق
ال ـع ـب ــارة ال ـت ــي وردت ف ــي صـحـيـفــة
هــآرتــس «امل ـح ــور الـشـيـعــي») ،الــذي
ان ـض ـمــت إل ـي ــه س ــوري ــا ب ــزخ ــم أك ـبــر
في العامني األخيرين .أما منظمات
«ال ـج ـه ــاد الـ ـع ــامل ــي» ،وع ـل ــى رأس ـهــا
«داعـ ـ ـ ـ ــش» و«ال ـ ـ ـقـ ـ ــاعـ ـ ــدة» ،فــاح ـت ـلــت
املرتبة الثالثة.
م ــن ب ــن ال ـت ـح ــدي ـث ــات الـ ـ ـ ـ ــواردة فــي
الـنـسـخــة ال ـجــديــدة لــاسـتــراتـيـجـيــة
تم تقسيم املنطقة إلــى «مجموعات
م ــواجـ ـه ــة» (ال ـ ـت ـ ـهـ ــديـ ــدات امل ــوج ـه ــة
ضــد إســرائ ـيــل) مـقــابــل «مجموعات
الـ ـتـ ـع ــاون» (الـ ـبـ ـل ــدان ال ـص ــدي ـق ــة أو
البلدان التي يمكن الحفاظ على قدر
من التنسيق معها) ،كما تم التشديد
على األهمية املتزايدة لـ «املعركة بني
الـحــروب» التي تخوضها إسرائيل
ضد «تعاظم املنظمات اإلرهابية»،
وت ـح ـل ـيــل ط ــري ـق ــة اسـ ـتـ ـخ ــدام ال ـق ــوة
العسكرية ،في محاولة للجمع بني

مقاربة الحسم في الحرب ،ومقاربة
الوقاية والتأثير.
وي ــرى رئـيــس أرك ــان الـجـيــش غــادي
ايزنكوت ،أن االختبار األول للجيش
ي ـك ـم ــن فـ ــي ت ـن ـف ـيــذ االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة
وإعــداد الجيش للتحديات والعمل
فــي سـيـنــاريــوات مختلفة .وأوض ــح
اي ـ ــزن ـ ـك ـ ــوت فـ ـ ــي م ـ ـقـ ــدمـ ــة ال ــوثـ ـيـ ـق ــة
ال ـج ــدي ــدة ،ال ـتــي وزع ــت نـســخ منها
داخ ـ ـ ـ ـ ـ ــل الـ ـ ـجـ ـ ـي ـ ــش وأرسـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــت إل ـ ــى
أعـضــاء «املجلس ال ــوزاري املصغر»
(الكابينت) ،بعد عرضها على وزير
األمن أفيغدور ليبرمان ،أن «هدفنا
هو الدفاع واالنتصار».
وك ــان للتعاون بــن إســرائـيــل ودول
«االعـ ـ ـ ـت ـ ـ ــدال» الـ ـع ــرب ــي فـ ــي امل ـن ـط ـقــة
والـ ـ ـق ـ ــوى الـ ـع ــاملـ ـي ــة ،وعـ ـل ــى رأس ـه ــا
ال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة ،مـ ـك ــانـ ـه ــا فــي
االس ـتــرات ـي ـج ـيــة امل ـح ــدث ــة ،إذ أك ــدت
الــوثـيـقــة أن أنـشـطــة الـجـيــش تهدف
إلـ ـ ــى املـ ـس ــاهـ ـم ــة أيـ ـض ــا فـ ــي ت ـعــزيــز
م ـ ـكـ ــانـ ــة إس ـ ــرائـ ـ ـي ـ ــل ع ـ ـلـ ــى الـ ـس ــاح ــة
ال ــدول ـي ــة واإلق ـل ـي ـم ـيــة .وورد فـيـهــا:
«بنظرة إلى السنوات املقبلة ،تتمتع
إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ب ـم ـك ــان ــة اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة
راسخة وميزان إيجابي على جميع
أعــدائـهــا» ،الفـتــة إلــى أن االتجاهات
الـتــي تـســاهــم فــي هــذا الـتـعــزيــز هــي:
الــدعــم األمـيــركــي إلســرائـيــل ،تأجيل
التهديد ال ـنــووي مــن إي ــران ،ضعف
الــدول العربية ،تركيز دول املنطقة
عـلــى مـشـكــاتـهــا الــداخ ـل ـيــة ،تــاشــي
إمـ ـك ــانـ ـي ــة ت ـش ـك ـي ــل تـ ـح ــال ــف ع ــرب ــي
ملحاربة إسرائيل ،التفوق العسكري
البارز لألخيرة على أعدائها.
الــوثـيـقــة املـحــدثــة أبـ ــرزت أي ـضــا دور
إيـ ـ ـ ــران وم ـس ــاه ـم ـت ـه ــا فـ ــي «ت ـع ــاظ ــم
األخ ـط ــار امل ـحــدقــة بــإســرائ ـيــل» على
مستويات غير نــوويــة ،مـثــل :إنشاء
معاد ،وإمكانية إنتاج تهديد
محور
ٍ
ت ـق ـل ـي ــدي خ ـط ـي ــر عـ ـب ــر نـ ـش ــر ق ـ ــوات
«شيعية» على الحدود اإلسرائيلية
ـ السورية في الجوالن ،مشددة على

أن «ت ـهــديــد امل ـح ــور الـشـيـعــي ي ــزداد
قوة».
بــالـعــودة إلــى الساحة الفلسطينية،
الـ ـ ـت ـ ــي اعـ ـتـ ـب ــرتـ ـه ــا األك ـ ـ ـثـ ـ ــر ق ــاب ـل ـي ــة
ل ــانـ ـفـ ـج ــار ،تـ ـح ــدث ــت ال ــوثـ ـيـ ـق ــة عــن
الـ ــدور الـكـبـيــر لـحــركــة «ح ـم ــاس» في

أرسلت نسخة
من الوثيقة
غير المنشورة
بعد إلى أعضاء
«الكابينت»
(أ ف ب)

ق ـط ــاع غ ــزة ف ــي إم ـكــان ـيــة الـتـصـعـيــد
ف ــي ال ـض ـفــة امل ـح ـت ـلــة ،ورأت أن على
الجيش اإلسرائيلي ،فــي املقابل ،أن
يستعد أيـضــا لـسـيـنــاريــو «متطرف
مـ ــن انـ ـ ـ ــدالع م ــواجـ ـه ــة مـ ـب ــاش ــرة فــي
ال ـض ـف ــة» م ــع قـ ـ ــوات األمـ ـ ــن ال ـتــاب ـعــة

لـلـسـلـطــة ك ـمــا كــانــت ال ـح ــال بــالـفـعــل
خ ــال عملية «ال ـســور ال ــواق ــي» سنة
 .2002وللمرة األولــى ،تذكر الوثيقة
ت ـه ــدي ــد «املـ ـه ــاج ــم امل ـ ـن ـ ـفـ ــرد» ،الـ ــذي
يتضح مــن مــوجــة هـجـمــات السكني
الـتــي ب ــدأت فــي تشرين األول ،2015
ورأت أنه أخذ يكتسب تدريجيًا وزنًا
أكبر من «اإلرهاب املنظم في املناطق
الفلسطينية».
ويـ ـب ــررون ف ــي الـجـيــش اإلســرائـيـلــي
تـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدي ـ ـ ــث ال ـ ـ ــوثـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـق ـ ـ ــة األص ـ ـ ـل ـ ـ ـيـ ـ ــة
بـ«التغييرات الشديدة» في الساحة
اإلقـ ـلـ ـيـ ـمـ ـي ــة .فـ ــإلـ ــى جـ ــانـ ــب ت ـع ـم ـيــق
الـتــدخــل اإلي ــران ــي فــي ســوريــا ،يأتي
أيضًا الوجود الروسي هناك ،وبناء
العائق ضد األنفاق على طول حدود
غــزة ،وصعود التهديد من «داعــش»
في سيناء .كذلك ،لحظ الجيش تقدم
الـ ـع ــدو ف ــي عـ ــدد م ــن امل ـ ـجـ ــاالت ،بما
في ذلــك النيران الدقيقة التي يمكن
أن تـسـبــب أضـ ـ ــرارًا جـسـيـمــة للبنية
التحتية ،وام ـتــاك أسلحة متطورة
تـ ـه ــدف إل ـ ــى ع ــرق ـل ــة قـ ـ ــدرة امل ـ ـنـ ــاورة
ال ـبــريــة لـلـجـيــش ،وت ـهــديــد الـســايـبــر
الــذي يتطور مــن جانب «الكثير من
ال ــاع ـب ــن» ،وم ـحــاولــة إدارة ح ــروب
«وعي ،وشرعية ،وقضاء» ،كما لفتت
االستراتيجية إلى أن «هناك منحى
مستمرًا ومتناميًا لنقل القتال إلى
أراضينا».
م ــن نــاح ـيــة ث ــان ـي ــة ،ي ـفـ ّـصــل الـجـيــش
م ـب ــادئ م ـف ـهــوم األمـ ــن ال ـقــومــي كما
ي ــأت ــي :اسـتــراتـيـجـيــة أمـنـيــة دفــاعـيــة
تـ ـه ــدف إل ـ ــى ضـ ـم ــان ال ـ ــوج ـ ــود ،ردع
العدو ،الحد من التهديدات وتأجيل
مــواج ـهــات عـسـكــريــة وف ــق الـحــاجــة،
م ـض ـي ـفــا أن «الـ ـعـ ـقـ ـي ــدة ال ـع ـس ـكــريــة
س ـت ـك ــون ه ـج ــوم ـي ــة خ ـ ــال الـ ـح ــرب،
وس ـت ـظ ـهــر ال ـت ـم ـســك ب ــامل ـب ــادئ الـتــي
صاغها دافـيــد بــن غــوريــون ،أي نقل
الـقـتــال إلــى أراض ــي الـعــدو وتقصير
الحرب ،من أجــل العودة إلــى الحياة
الروتينية ،في أقل وقت ممكن».

تقرير

وسط «انشغال العالم» ...البحرين تمعن في القمع
ي ـب ــدو أن ال ـع ــام ال ـج ــدي ــد ل ــن يحمل
للبحرينيني أفضل مما أتى به العام
املاضي ،والذي شهد «تدهورًا كبيرًا
ف ــي وضـ ــع ح ـق ــوق اإلنـ ـس ــان بـسـبــب
تراجع الضغط الدولي» على املنامة
ب ـح ـســب م ـن ـظ ـمــات ح ـقــوق ـيــة .تــوقــع
ّ
تـعــززه حـمــات االعـتـقــال املتواصلة

م ـن ــذ بـ ــدء ال ـس ـن ــة الـ ـج ــاري ــة ،وال ـت ــي
بـلـغــت أوج ـهــا ال ـثــاثــاء املــاضــي مع
اعـتـقــال  37شخصًا فــي ي ــوم واح ــد،
بـ ــال ـ ـتـ ــوازي مـ ــع ت ــوجـ ـي ــه اتـ ـه ــام ــات
لعرضهم
«خـطـيــرة» آلخــريــن تـمـ ّـهــد
ّ
على القضاء العسكري ،الــذي دشن
ف ــي ش ـهــر ك ــان ــون األول /ديـسـمـبــر

يواجه رجب عقوبة السجن بسبب انتقاده دور بالده في العدوان على اليمن

املنصرم أحكامه بحق املدنيني.
وشهد يوم الثالثاء حملة اعتقاالت
واس ـ ـ ـعـ ـ ــة ،طـ ــالـ ــت  37شـ ـخـ ـص ــا مــن
مناطق مختلفة في البحرين ،بينهم
 3أط ـفــال عـلــى األقـ ــل .ج ــاء ذل ــك بعد
يوم واحد من إعالن وزير الداخلية
ال ـب ـحــري ـنــي ،راش ـ ــد ب ــن ع ـبــدال ـلــه آل
خـلـيـفــة ،ال ـق ـبــض ع ـلــى « 47عـنـصـرًا
إرهــاب ـيــا كــانــوا ي ـنــوون تـنـفـيــذ عــدد
م ــن ال ـ ـجـ ــرائـ ــم( ...بـ ـح ــق) م ـســؤولــن
وش ـخ ـص ـي ــات ع ــام ــة ورجـ ـ ــال أمـ ــن».
ه ــذه االع ـت ـقــاالت رأت فـيـهــا منظمة
«ه ـي ــوم ــن رايـ ـت ــس فـ ـي ــرس ــت» ،ال ـتــي
تـتـخــذ م ــن ال ــوالي ــات امل ـت ـح ــدة مـقـرًا
لـ ـه ــا« ،ان ـ ــزالق ـ ــا ب ـش ـك ــل واضـ ـ ــح إل ــى
ّ
اتـ ـ ـج ـ ــاه جـ ــديـ ــد وخ ـ ـط ـ ـيـ ــر» ،ي ـ ـعـ ــززه
ردع
«م ـس ـت ــوى ض ـع ـيــف م ــن ح ــال ــة ٍ
ك ــان ــت مـ ــوجـ ــودة م ــن قـ ـب ــل» ،لـكـنـهــا
«ت ــاش ــت تـقــريـبــا» عـلــى ح ــد تعبير
برايان دوّلــي ،أحــد أعضاء املنظمة،
والذي حض الدول صاحبة التأثير
على البحرين ،وخصوصًا الواليات
املـتـحــدة وبــريـطــانـيــا ،على «تكثيف
انتقاداتها» للمنامة.
وج ــاء ك ــام مـمـثــل «ه ـيــومــن رايـتــس
ف ـيــرســت» خ ــال مــؤت ـمــر ان ـع ـقــد أول
م ــن أم ـ ــس ف ــي ب ـ ـيـ ــروت ،ب ــدع ــوة مــن
«الفيدرالية الدولية لحقوق اإلنسان»
و«مركز البحرين لحقوق اإلنسان».
وأعـلــن مـقــرر األم ــم املـتـحــدة الخاص
املـعـنــي بـحــالــة املــداف ـعــن عــن حقوق

اإلنـســان ،ميشيل فــورســت ،في كلمة
خ ــال امل ــؤت ـم ــر ،تـضــامـنــه م ــع الــذيــن
اع ـت ـق ـلــوا ف ــي ال ـب ـحــريــن خ ــال األي ــام
القليلة املاضية ،داعيًا إلــى «اإلفــراج
ال ـف ــوري عــن جميع الـسـجـنــاء الــذيــن
أل ـقــي الـقـبــض عـلـيـهــم» ،وخـصــوصــا

ينتظر  19شخصًا تنفيذ
حكم اإلعدام بحقهم
رئـ ـي ــس «مـ ــركـ ــز الـ ـبـ ـح ــري ــن ل ـح ـقــوق
اإلنسان» ،نبيل رجب ،مبديًا تعاطفه
ك ــذل ــك م ــع املـعـتـقـلــن ال ــذي ــن «لـيـســت
ل ــدي ـه ــم شـ ـه ــرة ،والـ ــذيـ ــن ي ــواج ـه ــون
االن ـت ـق ــام وي ـت ـع ــرض ــون ل ـل ـت ـعــذيــب».
وأعرب فورست عن قلقه إزاء ارتفاع
«عـ ـ ـ ــدد حـ ـ ـ ــاالت حـ ـظ ــر الـ ـسـ ـف ــر ال ـت ــي
َ
تمك ُ
نت من توثيقها».
م ــن ج ـه ـتــه ،دع ــا رئ ـي ــس ال ـف ـيــدرال ـيــة
الدولية لحقوق اإلنسان ،ديميتريس
ك ــري ـس ـت ـب ــول ــوس ،إل ـ ــى اإلف ـ ـ ـ ــراج عــن
رجب ،الفتًا إلى أن «املؤشرات املقلقة
ت ـض ــاع ـف ــت أخ ـ ـ ـي ـ ـ ـرًا ...بـ ـش ــأن ظـ ــروف
اعـتـقــالــه» ،فيما ح ــذر رئـيــس «مــركــز
ال ـب ـحــريــن ل ـح ـقــوق اإلن ـ ـسـ ــان» ،ميثم
ال ـس ـل ـم ــان ،م ــن أن رجـ ــب «ي ـت ـعــرض
لـخـطــر حـقـيـقــي ،إذ إن ــه يـحـتــاج إلــى
عــاج طبي عــاجــل مــن قبل مؤسسة
ط ـ ـب ـ ـيـ ــة م ـ ـ ــوث ـ ـ ــوق بـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا» ،مـ ـط ــالـ ـب ــا
بـ«إخضاعه لفحوص طبية تجريها

ل ـج ـنــة دولـ ـي ــة م ـس ـت ـق ـلــة» .وال ـج ــدي ــر
ذك ــره أن محكمة النقض ،الـتــي ُت ّ
عد
قــرارات ـهــا غـيــر قــابـلــة لـلـطـعــن ،أي ــدت،
فــي ال ـ  15مــن الشهر ال ـجــاري ،حكمًا
بالسجن لعامني على رجــب بتهمة
«ن ـ ـ ـشـ ـ ــره ش ـ ــائـ ـ ـع ـ ــات» ع ـ ـلـ ــى خ ـل ـف ـيــة
انـ ـتـ ـق ــادات وج ـه ـه ــا إل ـ ــى ال ـح ـكــومــة.
كـمــا ي ــواج ــه رج ــب عـقــوبــة بالسجن
ل ـ  15عــامــا ،فــي قضية أخــرى تتصل
ب ـت ـغــريــدات هــاجــم فـيـهــا دور ب ــاده
في الـعــدوان على اليمن ،ومــن املقرر
ال ـف ـص ــل ف ـي ـهــا فـ ــي ال ـ ـ ـ  21مـ ــن شـهــر
شباط /فبراير املقبل.
وليس نبيل رجب وحده على قائمة
م ــن ي ــواج ـه ــون «خ ـط ـرًا داهـ ـم ــا» ،بل
إلــى جانبه ،وفقًا ملا أورده النشطاء
فــي املــؤتـمــر الـصـحــافــي 19 ،شخصًا
يـ ـنـ ـتـ ـظ ــرون ت ـن ـف ـي ــذ حـ ـك ــم اإلع ـ ـ ـ ــدام
ب ـح ـق ـهــم ،ب ـعــدمــا دش ـن ــت الـسـلـطــات
تنفيذ ه ــذه الـعـقــوبــة ألول م ــرة منذ
ع ـق ــدي ــن ،ف ــي ش ـهــر ك ــان ــون ال ـثــانــي/
يناير عام  ،2017عندما أقدمت على
إعــدام  3مدنيني بتهمة تورطهم في
«قتل  3رجال شرطة» ،بينهم ضابط
إمــاراتــي .وقــد أث ــارت تلك اإلعــدامــات
ح ـي ـن ـه ــا م ــوج ــة غـ ـض ــب عـ ــارمـ ــة فــي
مـ ـن ــاط ــق م ـخ ـت ـل ـفــة مـ ــن الـ ـ ـب ـ ــاد ،فــي
مقدمها البالد القديم وســار وعالي
وأبــوصـيـبــع ،الـتــي شـهــدت صــدامــات
بني الشرطة واملتظاهرين.
(األخبار)
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«حزب الوفد» يجهد لتأمين غطاء شرعي لالنتخابات

السيسي يبحث عن «محرم» رئاسي!

بات رئيس «حزب الوفد» السيد
البدوي قاب قوسين أو أدنى من الترشح
لالنتخابات الرئاسية لمنافسة الرئيس
السيسي بشكل رمزي ،في محاولة
إلضفاء طابع تعددي على انتخابات
المرشح األوحد
ّ
القاهرة ــ األخبار
عـبـثــا ،ي ـحــاول الــرئـيــس امل ـصــري عبد
الـفـتــاح الـسـيـســي تجميل املسرحية
االنتخابية بـ«منافس» تتم التضحية
به في التراجيديا الهزلية التي باتت
سمة االستحقاق الرئاسي ،بعد إبعاد
الفريق أحمد شفيق طوعًا ،والفريق
سـ ــامـ ــي ع ـ ـنـ ــان ع ـ ـنـ ــوة ع ـ ــن املـ ـشـ ـه ــد،
وخــروج مرشح القوى الثورية خالد
علي من املنافسة بأقل األضرار.

نواب «الوفد» أنفسهم كانوا من
بين المتبارين لتأييد السيسي
اك ـت ـمــال امل ـش ـهــد االن ـت ـخــابــي ل ــم يكن
يـنـقـصــه س ــوى «م ـح ــرم» أو «مـحـلــل»
رئاسي ،على غرار ما قام به الرئيس
السابق حسني مبارك في انتخابات
عــام  .2005ويـبــدو أن «حــزب الــوفــد»،
أعرق األحــزاب املصرية ،قرر أن يأخذ
على عاتقه تقديم الشخصية الهزلية
التي ستقوم بتمثيل هذا الدور.
على هذا األساس ،تقدم رئيس «حزب
الــوفــد» السيد الـبــدوي بطلب للجان
املتخصصة ليقوم بالفحص الطبي
الالزم للترشح لالنتخابات الرئاسية،
ب ــالـ ـت ــزام ــن مـ ــع اقـ ـ ـت ـ ــراب إغ ـ ـ ــاق ب ــاب
الترشح ،بعد غد االثـنــن ،فيما ظهر
اس ـمــه لـلـمــرة األولـ ــى ف ــي الـتــوكـيــات
ال ـش ـع ـب ـي ــة ي ـ ــوم أمـ ـ ـ ــس ،ف ـ ــي م ـك ــات ــب

«الشهر العقاري» التي استقبلت ما
يــزيــد على مليون و 900ألــف توكيل
للرئيس عبد الفتاح السيسي.
وعقد «حزب الوفد» اجتماعًا لهيئته
العليا عـلــى م ــدار الـيــومــن املاضيني
ب ـ ـن ـ ـ ً
ـاء عـ ـل ــى ت ـع ـل ـي ـم ــات م ـ ــن ج ـه ــات
سيادية ،طلبت الدفع بمرشح صوري
أمـ ـ ـ ــام ال ـس ـي ـس ــي ل ـخ ـل ــق ان ـت ـخ ــاب ــات
تـعــدديــة ،ولـكــي ال تتحول انتخابات
آذار إل ـ ـ ــى اسـ ـتـ ـفـ ـت ــاء عـ ـل ــى ش ـع ـب ـيــة
السيسي الذي يلزمه في حال خوضه
السباق منفردًا الحصول على ثالثة
م ــاي ــن ص ـ ــوت م ــؤي ــد مـ ــن إج ـم ــال ــي
ع ــدد الـنــاخـبــن ،وإال اض ـطــرت لجنة
االن ـت ـخــابــات إل ــى ال ــدع ــوة إل ــى جــولــة
إع ــادة بـغـضــون أسـبــوعــن استجابة
للنصوص الدستورية.
وفـ ـ ـ ــي ظـ ـ ــل ض ـ ـيـ ــق الـ ـ ــوقـ ـ ــت امل ـت ـب ـق ــي
لـلـتــرشــح ،والـ ــذي يـجـعــل مــن الصعب
تــأمــن الـتــوكـيــات الشعبية الــازمــة،
ي ـج ــد «ح ـ ـ ــزب الـ ــوفـ ــد» ـ ـ ـ أو ب ــاألص ــح
الجهات السيادية ـ صعوبة في تأمني
الـتــوكـيــات الـبــرملــانـيــة مــن  20نــائـبــا،
كإجراء بديل لضمان قبول الترشيح.
ع ــاوة عـلــى ذل ــك ،ف ــإن «ح ــزب الــوفــد»
الذي يضم ،بحسب تصريحات عضو
هيئته العليا محمد ف ــؤاد ،أكـثــر من
 300ألـ ــف ع ـض ــو ،ل ــن يـسـتـطـيــع على
األرجـ ـ ــح ج ـمــع ال ـت ــوك ـي ــات الـشـعـبـيــة
التي نص عليها الدستور بـ  25ألف
ت ــوق ـي ــع مـ ــن  15م ـح ــاف ـظ ــة مـخ ـت ـلـفــة،
حـتــى وإن ات ـســع الــوقــت أمــامــه لــذلــك.
فبرغم أقدمية «الوفد» ،إال أن وجوده
فــي ال ـش ــارع م ـحــدود لـلـغــايــة ،كـمــا أن
م ـع ـظــم ن ــواب ــه ط ـل ـب ــوا م ــن نــاخـبـيـهــم
فــي دوائ ــره ــم أن ي ـح ــرروا الـتــوكـيــات
ملصلحة السيسي.
يـضــاف إلــى مــا سـبــق صـعــوبــة تأمني
توقيعات  20نائبًا مــن أصــل الـنــواب
التسعة واألرب ـعــن الــذيــن لــم يـحـ ّـرروا
ّ
توكيالتهم للسيسي .ولعل ما يضفي
املزيد من عناصر الكوميديا السوداء
على املشهد االنتخابي ،هو أن نواب
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«الــوفــد» أنفسهم ،لــن يكونوا قادرين
عـلــى تــرشـيــح رئـيــس حــزبـهــم ،بعدما
كانوا من بني النواب املتبارين لتأييد
الرئيس السيسي.
هذا األمر ،دفع بالسيسي إلى توبيخ
عــدد من مسؤولي األجهزة السيادية
الـ ــذيـ ــن دع ـ ـمـ ــوا الـ ـت ــوكـ ـي ــات الـ ــزائـ ــدة
وعديمة الجدوى.
ومـ ــع ذل ـ ــك ،ف ـمــن امل ــرج ــح أن ت ـمــارس
الـ ـجـ ـه ــات الـ ـسـ ـي ــادي ــة ض ـغ ــوط ــا عـلــى
الـ ـ ـن ـ ــواب غ ـي ــر امل ـب ــاي ـع ــن ل ـل ـس ـي ـســي،
ف ــي إطـ ــار امل ـســاعــي امل ـبــذولــة إلضـفــاء
ً
ص ـي ـغ ــة أفـ ـض ــل شـ ـك ــا مـ ــن ال ـنــاح ـيــة
الدستورية على االنتخابات ،فالدفع

بالسيد البدوي كمرشح خاسر سلفًا
ـ ـ وهــو سبق أن أعلن دعمه للسيسي
ـ ـ يـشـبــه مــا ح ــدث فــي انـتـخــابــات ّعــام
 2005مع حسني مبارك عندما رشح
رئيس «حزب األمة» أحمد الصباحي
لالنتخابات الرئاسية ،وكــان حينها
أحد الداعمني ملبارك ،ال بل إن أنشطته
االنـتـخــابـيــة كــانــت تــدعــو إل ــى تجديد
البيعة للرئيس!
وب ــال ــرغ ــم م ــن أن ال ـع ــدي ــد م ــن كـ ــوادر
«الوفد» تعارض املشاركة في العملية
االنتخابية ،وتحويل الحزب العريق
الــذي اسسه سعد زغلول ،إلــى ديكور
للعملية االنتخابية ،إال أن البدوي قد

يجد في الترشح لالنتخابات فرصة
إنهاء ألزمــات عدة تواجهه كشخص،
وال سيما أن من شأن هذه الخطوة أن
تعيد عالقته بـ«األجهزة» التي تأثرت
كثيرًا خالل الفترة املاضية.
وع ـ ـ ـقـ ـ ــد الـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــدوي ،خ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـيـ ــومـ ــن
امل ــاضـ ـي ــن ،س ـل ـس ـلــة اج ـت ـم ــاع ــات مــع
عـ ــدد م ــن م ــؤي ــدي م ــوق ـف ــه ،وطــالـبـهــم
بــالـتــرويــج إعــامـيــا ألس ـبــاب ترشحه
لــانـتـخــابــات الــرئــاس ـيــة ،مــؤك ـدًا على
أن ال ـه ــدف الــوح ـيــد ه ــو دع ــم ال ــدول ــة
امل ـ ـصـ ــريـ ــة ف ـ ــي مـ ــواج ـ ـهـ ــة م ـ ـحـ ــاوالت
التشكيك بالعملية االنتخابية بعد
انسحاب املرشحني كافة.
ومـ ـ ـ ــن امل ـ ـتـ ــوقـ ــع أن يـ ـعـ ـق ــد «الـ ـ ــوفـ ـ ــد»
مــؤتـمـرًا فــي ال ـقــاهــرة ل ـشــرح الـخـطــوة
وت ـبــريــرات ـهــا ل ـل ــرأي الـ ـع ــام ،ف ــي وقــت
صـ ـ ــدرت ف ـي ــه ت ــوج ـي ـه ــات لـلـمـحـطــات
اإلعالمية من الجهات السيادية بدعم
الـحــزب إعــامـيــا ،والـتــأكـيــد على حقه
في ممارسة دوره السياسي في الدفع
بمرشح رئاسي.
لـ ـك ــن الـ ـ ـب ـ ــدوي قـ ــد يـ ــواجـ ــه م ـش ـكــات
ق ــان ــونـ ـي ــة عـ ـ ــدة ت ـم ـن ـع ــه رسـ ـمـ ـي ــا مــن
الـتــرشــح ،أبــرزهــا األح ـكــام القضائية
التي صدرت بحقه بالسجن ،ولم يتم
ت ـن ـف ـيــذهــا ،ب ـس ـبــب ش ـي ـكــات م ــن دون
رصيد ،باإلضافة إلى املشكالت التي
تواجه مجموعة شركاته.
ف ــي هـ ــذا ال ــوق ــت ،خـ ــرج ن ــائ ــب رئـيــس
الجمهورية األسبق محمد البرادعي
ع ــن ص ـم ـت ــه ،إذ ك ـت ــب ع ـب ــر «ت ــوي ـت ــر»
تـعـلـيـقــا عـلــى م ــا ي ـحــدث ف ــي «ال ــوف ــد»
أن «م ـ ـ ـ ــن األك ـ ـ ـ ـ ـ ــرم أال نـ ـتـ ـمـ ـس ــح ف ــي
ط ـق ــوس ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــة ،ون ـحـ ّـول ـهــا
الــى مسخ ،طاملا ال نفهم معناها وال
نــؤمــن بـهــا كـنـظــام ح ـكــم» ،مـعـتـبـرًا أن
«اسـتـئـجــار (دوب ـل ـيــر) ملـحــاولــة إقـنــاع
الجمهور بأنهم يشاركون في مشهد
ديموقراطى سيؤدي فقط إلــى املزيد
م ــن ال ـس ـخــريــة م ــن األداء واإلخ ـ ـ ــراج،
سواء داخل صالة العرض أو خارجها.
الصدق أفضل للجميع».

سامي عنان يبحث عن «باب الخروج»
مع تالشي الرهانات على وساطات
خارجية إلطالق سراحه ،ال يزال سامي
عنان يحاول البحث عن السبل الكفيلة
بإنهاء أزمته ،سواء بثغرة دستورية
تسحب ملفه من القضاء العسكري إلى
المدني ،أو بتسوية قد تبعده نهائيًا عن
المشهد السياسي
القاهرة ــ األخبار
ال ي ــزال مصير الـفــريــق ســامــي عنان
ً
مـ ـجـ ـه ــوال .رئـ ـي ــس األركـ ـ ـ ــان امل ـص ــري
األسـ ـب ــق ال ـ ــذي ت ـج ــرأ ع ـلــى مـنــافـســة
الــرئ ـيــس عـبــد ال ـف ـتــاح الـسـيـســي ،في
ان ـت ـخــابــات ال ــرئ ــاس ــة ،ال يـ ــزال قــابـعــا
فــي أح ــد مــراكــز الـتــوقـيــف العسكرية
منذ أربـعــة أي ــام ،وال بيانات رسمية
تشير ،من قريب أو بعيد ،إلى وضعه
ال ـقــانــونــي ،أو الـتـهــم املـ ّ
ـوج ـهــة إلـيــه،
ً
وذلك بعد توقيفه وإخراجه عنوة من
استحقاق كــان مــن املــأمــول أن يكون
سباقًا رئاسيًا.
وفي الوقت الذي يواصل فيه املدعي
ال ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــري الـ ـتـ ـحـ ـقـ ـي ــق مـ ـ ــع ع ـ ـنـ ــان،
رشـحــت تسريبات وســاطــة قانونية
تؤدي إلى إنهاء القضية في القضاء
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ،وس ـ ــط ت ـس ــوي ــة تـضـمــن
تـحـيـيــده عــن سـبــاق الــرئــاســة مقابل

ّ
ت ـجــن ـبــه امل ـحــاس ـبــة ال ـت ــي ي ـتــوقــع أن
تكون قاسية إذا تـ ّـم تطبيق القانون
العسكري بحذافيره.
م ــع ذلـ ـ ــك ،ك ــل ال ـت ـس ــوي ــات املــرت ـب ـطــة
ب ـم ـلــف س ــام ــي ع ـن ــان ت ـب ــدو صـعـبــة،
فالتدخل الخارجي لم يعد مطروحًا،
وخـصــوصــا أن مــوقـفــه مــن جــزيــرتــي
تيران وصنافير جعله عمليًا بعيدًا
ّ
يتبد أي مؤشر
عن الخليج ،فيما لم
عـلــى إمـكــانـيــة اسـتـفــادتــه مــن ضغط
كان متوقعًا من الواليات املتحدة أو
غيرها من الدول الغربية.
وطبقًا ملصادر في القضاء العسكري،
ثمة حالة من السرية مفروضة على
الـتـحـقـيـقــات م ــع ال ـف ــري ــق ،وقـ ــد أبـلــغ
مـحــامــو دفــاعــه الــذيــن ح ـضــروا معه
ال ـت ـح ـق ـي ـقــات ،ض ـ ـ ــرورة أن ي ـل ـتــزمــوا
ال ـ ـص ـ ـمـ ــت ،وأال يـ ـتـ ـط ــرق ــوا إل ـ ـ ــى أي
ت ـفــاص ـيــل ع ــن ال ـق ـض ـيــة إلـ ــى وســائــل
اإلعـ ـ ـ ــام ت ـج ـن ـبــا إلحـ ـ ـ ــراج مــوك ـل ـهــم،
وضمانًا لسير القضية التي تشهد
تداخل عدة أطراف في الوقت الراهن.
ّ
يأتي ذلــك في وقــت كلفت فيه الدولة
املصرية «هيئة االستعالمات» العمل
على الترويج للمواد القانونية التي
تم بموجبها احتجاز عنان وإحالته
إلـ ــى امل ـح ــاك ـم ــة ،وت ــأك ـي ــد أن ال ــدول ــة
املصرية تلتزم القوانني.
ّأمــا «الهيئة الوطنية لالنتخابات»،
فـ ـس ــارع ــت إلـ ـ ــى ال ـت ـط ـب ـي ــق امل ـب ــاش ــر
لـ ــإجـ ــراءات ال ـت ــي أرادتـ ـه ــا األج ـه ــزة
األم ـ ـن ـ ـيـ ــة ،ف ـش ـط ـبــت اسـ ـ ــم عـ ـن ــان مــن

ج ـ ـ ـ ـ ــداول ال ـ ـنـ ــاخ ـ ـبـ ــن ،وأوقـ ـ ـ ـف ـ ـ ــت كــل
ال ـتــوك ـيــات الـشـعـبـيــة ال ـت ــي ص ــدرت
باسمه عقب توقيفه ،وهو قرار يتفق
ال ـخ ـبــراء ال ـقــانــون ـيــون عـلــى اعـتـبــاره
مـخــالـفــا لـلـقــوانــن املـنـظـمــة للعملية
االنـتـخــابـيــة ،الـتــي تحظر إضــافــة أو
ح ــذف أس ـم ــاء م ــن جـ ــداول الـنــاخـبــن
بـعــد دعــوت ـهــم إل ــى االقـ ـت ــراع وإع ــان
مــواع ـيــد االن ـت ـخــابــات .تـلــك املـخــالـفــة
دافعت عنها الهيئة بنص آخر يحظر
إدراج أسـمــاء العسكريني فــي جــدول
بيانات الناخبني.
وك ـ ــان ـ ــت «هـ ـيـ ـئ ــة االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات» قــد
كـشـفــت ل ـل ـمــرة األول ـ ــى ع ــن تـفــاصـيــل
القاعدة القانونية االستثنائية التي
صدرت إبان حكم املجلس العسكري
خالل املرحلة االنتقالية التي أعقبت

ُ
«ثــورة  25يناير» ،والتي أدرجــت في
املرسوم بقانون رقم  133لسنة ،2011
وتنص على تطبيق االستدعاء كأثر
مباشر بمجرد خلع البزة العسكرية
لجميع أعـضــاء املجلس املــوجــوديــن
في السلطة آنذاك.
وامل ـ ــرس ـ ــوم واحـ ـ ــد م ــن س ـت ــة قـ ـ ــرارات
صدرت بعد أحداث ماسبيرو ومحمد
م ـح ـمــود ف ــي  ،2011وق ــد ات ـهــم فيها
الـجـيــش امل ـصــري بالتسبب فــي قتل
املتظاهرين .وكان الهدف من املرسوم
الــذي أصــدره املجلس آنــذاك برئاسة
املـ ـشـ ـي ــر حـ ـس ــن طـ ـنـ ـط ــاوي ون ــائ ـب ــه
الفريق عنان ،تحصني الجنراالت من
املحاكمة أم ــام الـقـضــاء ،بعد تسليم
السلطة التشريعية ملجلس الـنــواب
الذي كان يجرى انتخابه ،وخاصة أنه

الهدف من المرسوم الذي يحاكم به عنان تحصين الجنراالت من المحاكمة (أ ف ب)

سيطرت على أغلب مقاعده جماعة
«اإلخوان املسلمون» .واألخيرة كانت
قــد تعهدت وفــق تصريحات قادتها
بمحاسبة املسؤولني كافة عن إراقــة
ال ــدم امل ـص ــري ،وم ــن بـيـنـهــم املجلس
العسكري الذي كان في عضويته عبد
الـفـتــاح السيسي مــدي ـرًا للمخابرات
الحربية آنذاك.
فـ ــي غـ ـض ــون ذل ـ ـ ــك ،ك ـش ـف ــت م ـص ــادر
لـ«األخبار» أن عنان كان داعمًا بقوة
للمرسوم الذي يحاكم بموجبه اآلن،
والذي كان يستهدف توفير محاكمة
الئ ـ ـقـ ــة ل ـ ـل ـ ـج ـ ـنـ ــراالت أم ـ ـ ـ ــام الـ ـقـ ـض ــاء
الـعـسـكــري فــي ح ــال تصعيد األم ــور
ب ـعــد تـسـلـيــم ال ـح ـكــم لــرئ ـيــس مــدنــي.
واملفارقة أن املرسوم املذكور لم ينشر
فــي الجريدة الرسمية ،مــا يعني أنه
غـيــر قــانــونــي ،وف ــق قـ ــرارات املحكمة
الــدسـتــوريــة الـتــي أص ــدرت ،فــي وقت
س ـ ــاب ـ ــق ،ق ـ ـ ـ ـ ــرارًا بـ ـبـ ـط ــان الـ ـق ــوان ــن
وامل ــراس ـي ــم والـ ـ ـق ـ ــرارات ال ـت ــي تـصــدر
عن السلطة التنفيذية وال تنشر في
الجريدة الرسمية التي تعتبر مرجعًا
قانونيًا لكل التشريعات وتعديالتها.
على هــذا األس ــاس ،تحدثت مصادر
قانونية إلــى «األخ ـبــار» عــن احتمال
لـ ـج ــوء م ـح ــام ــي عـ ـن ــان إلـ ـ ــى ال ـط ـعــن
بدستورية املادة الخاصة باستدعاء
أعـ ـ ـض ـ ــاء املـ ـجـ ـل ــس الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ف ــور
خلعهم البزة العسكرية أمام القضاء
ال ـع ـس ـك ــري ،ل ـك ـن ـهــا أش ـ ـ ــارت إل ـ ــى أن
ً
ه ــذا األم ــر سيستغرق وقـتــا طــويــا،
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مسلسل الترهيب متواصل:
لمتهمين بـ«تأسيس جمعية»!
السجن  21عامًا
َ
حذرت منظمة «العفو
الدولية» من أن القيادة
الجديدة في السعودية،
والتي يتصدرها ولي العهد
محمد بن سلمان ،عازمة على
«إسكات» النشطاء الحقوقيين،
عبر استمرارها في محاكمة
أصال».
«من ال يجب أن يحاكموا ً
جاء ذلك بعد يوم واحد
تقدم عشر منظمات
من ّ
حقوقية في بريطانيا بعريضة
إلى رئيسة الوزراء ،تيريزا ماي،
تطالبها باالمتناع عن استقبال
ابن سلمان «المسؤول عن أكبر
كارثة» في اليمن
تـكـثـفــت ،خ ــال األي ـ ــام الـقـلـيـلــة املــاضـيــة،
شهادات املنظمات الدولية بشأن أوضاع
ُ
حـقــوق اإلن ـســان فــي الـسـعــوديــة ،لــتـتـ ّـوج
يوم أمس بتأكيد منظمة العفو الدولية
أن القيادة الجديدة فــي اململكة «عازمة
على إسكات املجتمع املدني واملدافعني
عــن حـقــوق اإلن ـس ــان فــي املـمـلـكــة» .يأتي
ذلـ ـ ــك فـ ــي وقـ ـ ــت تـ ـص ـ ّـع ــد فـ ـي ــه م ـن ـظ ـمــات
حقوقية تتخذ من العاصمة البريطانية
مقرًا لها ضغوطها على الحكومة بهدف
دفـ ــع األخـ ـي ــرة إلـ ــى عـ ــدم اس ـت ـق ـبــال ولــي
ال ـع ـهــد الـ ـسـ ـع ــودي ،م ـح ـمــد ب ــن س ـل ـمــان،
امل ـتــوق ـعــة زي ــارت ــه إل ــى امل ـم ـل ـكــة املـتـحــدة
أواخر هذا الشهر أو مطلع الشهر املقبل،
أو على األقــل توجيه انتقادات صريحة
إل ـ ـيـ ــه ،واالم ـ ـت ـ ـنـ ــاع عـ ــن ات ـ ـخـ ــاذ خ ـط ــوات
ُت ّ
عد بمثابة تشجيع له على املضي في
سياساته.
وأكدت منظمة العفو الدولية (أمنستي)،

أمــس ،أن املحكمة الجزائية املتخصصة
ف ــي الـ ــريـ ــاض ح ـك ـم ــت ،ال ـخ ـم ـي ــس ،عـلــى
َ
ال ـنــاشــطــن ف ــي م ـجــال ح ـقــوق اإلن ـس ــان،
مـحـمــد الـعـتـيـبــي وع ـبــد ال ـلــه ال ـع ـطــاوي،
ب ــال ـس ـج ــن  14عـ ــامـ ــا لـ ـ ـ ــأول و 7أعـ ـ ــوام
لألخير .وأشارت املنظمة إلى أن العتيبي
ُ
وال ـع ـط ــاوي ات ـه ـمــا ب ــ«تــأس ـيــس جمعية
ق ـب ــل ال ـح ـص ــول ع ـل ــى ت ــرخ ـي ــص ،ون ـشــر
الفوضى ،وتحريض الــرأي العام ،ونشر
تصريحات مـضــرة باململكة» .ووصفت
مديرة املنظمة في الشرق األوسط ،سماح
حــديــد ،فــي ب ـيــان ،الـحـكــم عـلــى العتيبي
وال ـع ـطــاوي «ال ـلــذيــن مــا ك ــان ينبغي أن
يـحــاكـمــا فــي امل ـقــام األول» ب ــ«ال ـقــاســي»،
معتبرة أن ذلــك «يــؤكــد مخاوفنا مــن أن
القيادة الجديدة ملحمد بن سلمان عازمة
على إسكات املجتمع املدني واملدافعني
عن حقوق اإلنسان في اململكة».
ّ
تعرض الناشط محمد العتيبي للتوقيف،
ألول مــرة ،فــي شهر كــانــون األول/يـنــايــر
من العام  ،2009بتهمة محاولة الشروع
فــي تنفيذ اح ـت ـجــاج .عملية ظــل يتنقل
على إثرها بني السجون قرابة  3سنوات
و 7أشهر ،قبل أن ُيطلق سراحه في الـ11
من شهر حزيران/يونيو من العام 2012
مع منعه من السفر مدة خمس سنوات.
وبعد انقضاء تلك امل ــدة ،غــادر العتيبي
ال ـس ـع ــودي ــة إلـ ــى ق ـط ــر ف ــي آذار/م ـ ـ ـ ــارس
 2017حيث تمكن من الحصول على حق
ال ـل ـجــوء الـسـيــاســي فــي ال ـنــرويــج ،إال أن
السلطات القطرية سرعان ما بادرت في
تسليمه إلى الرياض في شهر أيار/مايو
من العام نفسه ليتم اعتقاله هناك.
والجمعية التي ُيتهم العتيبي بتأسيسها
من دون ترخيص باالشتراك مع عبد الله
فيصل ال ـع ـطــاوي  -ال ــذي مـثــل ألول مــرة
أم ــام املـحـكـمــة املـتـخـصـصــة فــي «قـضــايــا
اإلرهاب» في تشرين األول/أكتوبر 2016
 هي «جمعية االتحاد لحقوق اإلنسان»التي أوقفت السلطات نشاطها في شهر
أيلول/سبتمبر  ،2013مع تعهدها بعدم
محاكمة مؤسسيها أو مالحقتهم أمنيًا.
غير أن تلك التعهدات لم تحل دون الزج

َ
بالناشطني في السجن ،ووضعهما على
قــدم املـســاواة مع املتهمني باالنتماء إلى
«تنظيمات إرهابية» من قبيل «القاعدة»
و«داعش» .وعلى الرغم من الدعوات التي
تـعــالــت مـ ــذاك إل ــى اإلف ـ ــراج ع ــن العتيبي
والعطاوي كونه ال مبرر لالستمرار في
اعتقالهما ،إال أن السلطات أصــرت على
«تغليظ» حكمها بحقهما.
ويأتي بيان «العفو الدولية» بعد قرابة
أربعة أيام من صدور تقرير عن «املنظمة
األوروبـيــة السعودية لحقوق اإلنسان»
ّ
ً
حــذر مــن أن  13معتقال يواجهون حكم
اإلعـ ـ ـ ـ ــدام ب ـت ـه ـم ــة «الـ ـتـ ـجـ ـس ــس ل ـصــالــح
إي ـ ــران» .ولـفـتــت املـنـظـمــة إل ــى أن الحكم
الـ ـ ــذي ص ــادق ــت ع ـل ـيــه امل ـح ـك ـمــة الـعـلـيــا
ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة اس ـ ـت ـ ـنـ ــد إل ـ ـ ــى اع ـ ـتـ ــرافـ ــات
ُ
«ان ــت ــزع ــت ت ـح ــت الـ ـتـ ـع ــذي ــب» ،مـضـيـفــة
ُ
حـ ــرمـ ــوا م ــن االس ـت ـع ــان ــة
أن امل ـع ـت ـق ـلــن ُ
بمحام ،بعدما أجبر محاميهم املوكل،
ط ــه ال ـح ــاج ــي ،ع ـلــى ط ـلــب ال ـل ـج ــوء إلــى
أملانيا بفعل تعرضه للمالحقة األمنية
مــن قبل السلطات .وأوض ــح التقرير أن
عددًا من املتهمني قضوا  3سنوات خلف
القضبان ،بينها  3أشهر داخــل زنازين

«أمنستي» :القيادة
الجديدة عازمة على
إسكات النشطاء

انـفــراديــة ،قبل عرضهم على املحاكمة،
م ـف ـي ـدًا ب ــأن م ــن ب ــن أســال ـيــب الـتـعــذيــب
الـتــي تـعــرض لـهــا املـعـتـقـلــون حرمانهم
م ــن ال ـ ـنـ ــوم ،وض ــربـ ـه ــم ض ــرب ــا م ـب ــرح ــا،
وتهديدهم بسجن أفــراد من أسرهم أو
منعهم من االلتقاء بهم .وبينت املنظمة
أن الـتـهــم املـ ّ
ـوجـهــة إل ــى املـحـكــوم عليهم
(نشر التشيع ،التوقيع على بيان «إدانة
سـفــك الــدمــاء» عــام  ،2012تـخــزيــن مــواد
تنتقد سياسات الحكومة فــي التعامل
مـ ــع امل ـ ـت ـ ـظـ ــاهـ ــريـ ــن )...ال ت ـ ـنـ ــدرج ضـمــن
الجرائم التي يقررها القانون الــدولــي،

اتهمت العريضة محمد بن سلمان بـ«المسؤولية عن أسوأ كارثة إنسانية في العالم» (أ ف ب)

األمــر الــذي يضعف  -بحسب املنظمة -
«دعوى التجسس».
من مصداقية
ّ
ـواز ،وق ـع ــت ع ـشــر مـنـظـمــات
ع ـلــى خ ــط مـ ـ ـ ٍ
حـ ـق ــوقـ ـي ــة ت ـت ـخ ــذ م ـ ــن ب ــريـ ـط ــانـ ـي ــا م ـق ـرًا
ل ـه ــا ع ــري ـض ــة ت ـط ــال ــب رئ ـي ـس ــة الـ ـ ـ ــوزراء
البريطانية ،تيريزا مــاي ،باالمتناع عن
استقبال ولي العهد السعودي الذي يعتزم
زيارة لندن نهاية الشهر الحالي أو أوائل
ّ
وتوجه ممثلو تلك
شباط/فبراير املقبل.
املنظمات بعريضتهم ،أول من أمس ،إلى
مقر الحكومة البريطانية ،حيث نظموا
وقـفــة احتجاجية دع ــوا خ ــال إل ــى إلـغــاء
زيـ ــارة مـحـمــد ب ــن سـلـمــان «املـ ـس ــؤول عن
أكبر كارثة إنسانية في العالم» في إشارة
إلـ ــى ال ـ ـعـ ــدوان ال ـس ـع ــودي امل ـس ـت ـمــر على
اليمن .واعتبر املــوقـعــون على العريضة
أن «زي ـ ـ ــارة ابـ ــن س ـل ـمــان ت ـل ـحــق بــال ـبــاد
واملواطنني العار نظرًا للجرائم الخطيرة
ّ
التي ارتكبها في اليمن» ،مذكرين أيضًا
بــ«الـسـجــل الخطير للمملكة السعودية
فــي مـجــال حـقــوق اإلن ـس ــان ،وقـمــع حرية
ال ـ ــرأي وال ـت ـع ـب ـيــر ،إض ــاف ــة إل ــى اس ـت ـمــرار
عقوبة اإلعدام ،حيث نفذت العام املاضي
أحكام اإلعدام بحق  100شخص» ،الفتني
كــذلــك إل ــى أن لـلـسـعــوديــة «دورًا فــي دعــم
ح ـكــومــة ال ـب ـحــريــن ال ـت ــي ت ـق ـمــع وتـعـتـقــل
النشطاء وامل ـعــارضــن ،إضــافــة إلــى قيام
املـمـلـكــة مــع اإلم ـ ــارات والـبـحــريــن ومصر
بفرض حصار على الشعب القطري ،منذ
يونيو/حزيران املاضي ،أدى إلى انتهاك
الـحـقــوق األســاسـيــة للمواطنني فــي قطر
ودول الخليج»ُ .يذكر أن مجموعة «أوقفوا
ب ـي ــع الـ ـس ــاح» ك ــان ــت ط ــال ـب ــت ال ـح ـكــومــة
الـبــريـطــانـيــة ،مـنـتـصــف الـشـهــر ال ـج ــاري،
بــوقــف تصدير األسـلـحــة إلــى السعودية
ودول «ال ـت ـحــالــف ال ـعــربــي» عـلــى خلفية
االن ـت ـهــاكــات املــرتـكـبــة ف ــي ال ـي ـمــن .ووفـقــا
لـتـقــريــر ص ــادر عــن املـجـمــوعــة ،ف ــإن لندن
ال ت ـ ــزال ت ــواص ــل مـ ـ ّـد ال ــري ــاض بــال ـســاح
وال ــذخـ ـي ــرة ،ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن أن ال ـقــانــون
الـبــريـطــانــي يـحـظــر إبـ ــرام ع ـقــود م ــن هــذا
النوع مع الدول املنتهكة لحقوق املدنيني.
(األخبار)

تقرير

الخيارات المتاحة أمام
محامي «الفريق» ليست
مر
واسعة ،وأحالها ّ

بــاإلضــافــة إلــى كــونــه سيجعل عنان
مواطنًا عاديًا بعد تقاعده ،ما يعني
أنه سيمكن التحقيق معه في النيابة
ال ـع ــام ــة امل ــدن ـي ــة ولـ ـي ــس ال ـع ـس ـكــريــة
ف ــي أي ج ــرائ ــم أو م ـخ ــال ـف ــات خ ــال
امل ـ ــدة ال ـت ــي كـ ــان ي ـع ـمــل ف ـي ـهــا داخ ــل
ال ـق ــوات املـسـلـحــة ،بـمــا ف ــي ذل ــك قتل
املتظاهرين.
وفـ ــق املـ ـص ــادر ن ـف ـس ـهــا ،فـ ــإن مـلـفــات
عنان موجودة بالكامل لدى القضاء
العسكري ،ومحامو الفريق يدركون
ج ـي ـدًا ص ـعــوبــة مــوق ـفــه م ــن الـنــاحـيــة
القانونية والعقوبات املـشــددة التي
تنتظره والتي تفوق بمراحل عقوبة
السجن املشدد لست سنوات ،أي التي
حكم بها على العقيد أحمد قنصوة،
عـلــى خلفية إع ــان األخ ـيــر اعـتــزامــه
الـ ـت ــرش ــح ل ــانـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ــرئ ــاس ـي ــة
بالبزة العسكرية.

تمول برنامج تجسس جوي
السعودية ّ
للمغرب بتكنولوجيا إسرائيلية
واشنطن ــ محمد دلبح
تشارك السعودية ،في سياق سياستها للتطبيع مع
العدو اإلسرائيلي ،في تمويل برنامج مغربي لشراء
أربـ ــع ط ــائ ــرات اس ـت ـخ ـبــارات وت ـن ـصــت واس ـت ـطــاع
م ــن ال ــوالي ــات امل ـت ـح ــدة بــاس ـت ـخــدام الـتـكـنــولــوجـيــا
اإلسرائيلية .وذكرت نشرة «انتليجينس أون الين»
أن ال ــرب ــاط تـعـمــل ع ـلــى وض ــع ال ـل ـم ـســات األخ ـي ــرة
للصفقة التي َّ
يرجح أن تجهز فيها شركة صناعة
األسـلـحــة األمـيــركـيــة «راي ـث ـيــون» ال ـطــائــرات األرب ــع،
فيما ستكون شركة «إلتا سيستمز» اإلسرائيلية
متعاقدة في املشروع بصورة غير ظاهرة .واألخيرة
مـجـمــوعــة تــاب ـعــة لـ ـ «ش ــرك ــة إس ــرائ ـي ــل لـلـصـنــاعــات
الفضائية» ،وقد اختارتها حكومة الرئيس دونالد
تــرامــب لـلـمـشــاركــة فــي ب ـنــاء ال ـج ــدار عـلــى ال ـحــدود
األميركية ـ املكسيكية.
ومن مهمات «إلتا سيستمز» دمج املعدات الهجومية
على منت الطائرات التي ستزود بمعدات إشــارات
استخبارية لجمع املعلومات مــن طــريــق اعـتــراض
اإلش ـ ــارات ،س ــواء االتـ ـص ــاالت ب ــن ال ـن ــاس أو عبر
معدات االستخبارات اإللكترونية التي ال تستخدم
مباشرة في االتصاالت ،وذلــك بهدف التفوق على
دفاعات العدو الجوية املضادة .ولضمان املضي في

الصفقة ،فــإن الــواليــات املتحدة ،التي تدعم املغرب التي هي أحدث من التكنولوجيا التي كانت تعتزم
عـلــى نـحــو م ـتــزايــد ،مـسـتـعــدة لـلـمــوافـقــة عـلــى نقل مشاركة الجزائر بها ،إلى الرباط.
تكنولوجيا االستخبارات والتنصت واالستطالع ،يذكر أن الــواليــات املتحدة سحبت أخيرًا عرضها
السابق لتزويد الجزائر بتكنولوجيا االستخبارات
والـتـنـصــت واالس ـت ـطــاع ال ــذي تـنـفــذه «راي ـث ـيــون»،
ويـقـضــي بـتـحــويــل طــائــرات مــن ن ــوع «بيشكرافت
 »1900إلــى طائرات تجسس ،األمــر الــذي قد يدفع
الجزائر إلى التفكير في التوجه نحو إيطاليا لشراء
طائرات من طراز «ألينيا ماك ـ  »27لتحويلها إلى
طائرات تجسس.
أم ــا امل ـهــم ف ــي الـقـضـيــة ،فـهــو أن تـمــويــل الـبــرنــامــج
املـغــربــي سيكون بمساعدة دول خليجية حليفة
لـلـمـمـلـكــة ب ـق ـي ــادة ال ـس ـعــوديــة واإلمـ ـ ـ ــارات الـعــربـيــة
املتحدة .وتحرص الرياض على زيادة مساعداتها
ل ـلــربــاط ال ـتــي واف ـقــت بـسـهــولــة عـلــى امل ـشــاركــة في
الحرب التي تشنها منذ أكثر من عامني على اليمن.
وسيكون التمويل الخليجي رسميًا عبر «التحالف
اإلسالمي ملكافحة اإلرهاب» الذي أطلقه ولي العهد
ال ـس ـعــودي مـحـمــد بــن سـلـمــان .وم ـ َـن جـهــة أخ ــرى،
تعهدت الـسـعــوديــة واإلمـ ــارات تـمــويــل قــوة الـحــدود
املشتركة ملجموعة دول الساحل الخمس (بوركينا
فاسو ،مالي ،موريتانيا ،النيجر ،تشاد) املجاورة
للجزائر.
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تقرير

◄ذكرى ►

موسكو ُم ّتهمة بشراء الفحم من بيونغ يانغ!
نفت روسيا ما نقلته في
تقارير إعالمية أنها «أعادت
تصدير فحم من كوريا
الشمالية إلى دول أخرى»،
وانتهاكها عقوبات مجلس
األمن المفروضة على
األخيرة ...فيما أكدت سيول
أن فكرة الحل العسكري مع
بيونغ يانغ «غير مقبولة»
|اتهمت تقارير إعالمية نشرتها وكالة
«روي ـت ــرز» مــوسـكــو ب ـشــراء الـفـحــم من
بيونغ يــانــغ وإع ــادة شحنه إلــى دول
أخــرى .وكانت «رويـتــرز» قد نقلت عن
«ثــاثــة مـصــادر فــي مـخــابــرات أوروب ــا
الغربية» قولها إن «كــوريــا الشمالية
شحنت كميات من الفحم إلى روسيا
ا ُلـعــام املــاضــي» ،وأن «ه ــذه الشحنات
نـ ِقـلــت بعد ذلــك إلــى كــوريــا الجنوبية
والـ ـي ــاب ــان ،ف ــي ان ـت ـه ــاك ع ـلــى األرجـ ــح
لـعـقــوبــات األم ــم املـتـحــدة عـلــى بيونغ
يانغ».
ً
وأض ـ ــاف ـ ــت ال ــوك ــال ــة أم ـ ـ ــس ،نـ ـق ــا عــن
املـصــادر نفسها ،أنــه «رغــم العقوبات،
ف ــإن كــوريــا الـشـمــالـيــة شـحـنــت الفحم
ث ــاث مـ ــرات ع ـلــى األقـ ــل إل ــى مـيـنــاءي
ن ـ ــاخ ـ ــودك ـ ــا وخـ ــومل ـ ـسـ ــك الـ ــروس ـ ـيـ ــن،
وت ــم ت ـفــريــغ ال ـش ـح ـنــات ع ـلــى رصـيــف
امل ـي ـن ــاء ي ــن ،ث ــم أع ـي ــد تـحـمـيـلـهــا على
س ـفــن نـقـلـتـهــا إل ــى ك ــوري ــا الـجـنــوبـيــة
أو ال ـيــابــان» .وقــالــت عــن مـصــدر أمني
أوروبــي إن «ميناء ناخودكا الروسي
أصبح مركزًا مهمًا لشحن فحم كوريا
الشمالية».
كذلك ،نقلت «رويترز» عن مصدر غربي
ف ــي ق ـط ــاع ال ـش ـح ــن ق ــول ــه إن «بـعــض
الشحنات وصلت إلى اليابان وكوريا
ال ـج ـنــوب ـيــة ف ــي ت ـش ــري ــن األول ال ـع ــام
املاضي» ،كما أكد مصدر أمني أميركي
أيضًا للوكالة وجود تجارة للفحم عبر
روسيا وقال «إنها مستمرة».
وك ــان مجلس األم ــن الــدولــي قــد حظر
صـ ــادرات كــوريــا الشمالية مــن الفحم
فـ ــي آب املـ ــاضـ ــي ،ب ـم ــوج ــب ع ـقــوبــات
تستهدف قطع مصدر مهم من العملة
األجنبية «ملنع بيونغ يانغ من تمويل
برنامجها الباليستي والنووي».
في املقابل ،نقلت «وكــالــة إنترفاكس»
الروسية عن سفارة موسكو في كوريا
الشمالية نفيها تقارير عن أن موسكو
أع ــادت تصدير فحم مــن بيونغ يانغ،
رغــم عقوبات األمــم املتحدة .وأضافت
الوكالة عن مسؤول في السفارة قوله
«هذه املعلومات غير صحيحة» ،الفتًا
إل ــى أن بـ ــاده «ال تـشـتــري الـفـحــم من
كوريا الشمالية ،وليست نقطة عبور
لشحنات الفحم إلى بلد ثالث».
مــن جــانــب آخ ــر ،أعـلــن وزي ــر التوحيد
الكوري الجنوبي ،أن األلعاب األوملبية
الشتوية قد «تخفف من التوتر حول
الـبــرنــامــج ال ـنــووي ال ـكــوري الشمالي،
ل ـك ــن ب ـش ـكــل مـ ــؤقـ ــت» ،داع ـ ـيـ ــا ب ـيــونــغ
يانغ إلــى اغتنام الفرصة للحوار مع
واشـنـطــنُ .يــذكــر أن سـيــول وواشنطن
كانتا قد اتفقتا على تأجيل تدريبات
عسكرية مشتركة إلى ما بعد األلعاب
األومل ـب ـي ــة ف ــي مــدي ـنــة ب ـيــونــغ تـشــانــغ
فــي الـجـنــوب ،والـتــي لطاملا تثير هذه
مـنــاورات غضب بيونغ يانغ ،إذ إنها
دائـ ـم ــا م ــا تـ ـن ــدد بـ ـه ــا ،وفـ ــق م ــا أع ـلــن
املكلف ملف عالقات كوريا الجنوبية
بجارتها الشمالية ،تشو ميونغ غيون.
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف تـ ـش ــو أنـ ـ ــه «ع ـ ـنـ ــدمـ ــا ت ـب ــدأ
ال ـت ـمــاريــن الـعـسـكــريــة ،م ــن امل ــرج ــح أن
تــرد كــوريــا الشمالية بغضب ،وربما
ستقوم بــأعـمــال اسـتـفــزازيــة ،ستؤدي
إلــى مجموعة جديدة من العقوبات»،
الف ـتــا أم ــام مـنـتــدى فــي س ـيــول إل ــى أن

ال ـ ـعـ ــودة إلـ ــى «ال ـح ـل ـقــة امل ـف ــرغ ــة الـتــي
س ــادت خــال السنتني املاضيتني مع
إطـ ــاق ص ــواري ــخ ك ــوري ــة شـمــالـيــة أو
تفجيرات نــوويــة ت ــؤدي إلــى عقوبات
دولـ ـي ــة جـ ــديـ ــدة ،تـعـقـبـهــا اخ ـت ـب ــارات
جديدة ،هي افتراض واقعي».
ك ــذل ـ ّـك اع ـت ـب ــر ت ـش ــو أن ب ـي ــون ــغ يــانــغ
«تحضر أيضًا لعرض عسكري كبير
فـ ــي  8شـ ـب ــاط املـ ـقـ ـب ــل ،ق ـب ــل يـ ـ ــوم مــن
مــراســم افـتـتــاح األومل ـب ـيــاد الـشـتــوي».
وفي هذا املجال ،قال إن «ذلك سيكون
ع ــرض ــا ل ـل ـق ــوة ي ـن ـط ــوي ع ـل ــى تـهــديــد
كبير بمشاركة عدد كبير من الجنود
واألسلحة» ،مضيفًا أن «من الضروري
أن نجعل الزخم يتواصل حتى نيسان،
ويمتد إلى ما بعد حزيران املقبل».
إلــى ذلــك ،قالت وزيــرة خارجية كوريا
ال ـج ـن ــوب ـي ــة ،ك ــان ــغ ك ـي ــون ــغ ه ـ ــوا ،إن ــه
«ينبغي حل األزمــة املتعلقة ببرنامج
كوريا الشمالية النووي دبلوماسيًا»،
مـ ـضـ ـيـ ـف ــة أنـ ـ ـه ـ ــا ع ـ ـلـ ــى ي ـ ـقـ ــن م ـ ــن أن
«واش ـن ـطــن سـتـتـشــاور مــع حكومتها
ً
أوال قبل دراسة أي خيار عسكري».
(األخبار ،أ ف ب)

ذكرى أسبوع
تصادف يوم األحد  28كانون الثاني
 2018ذكــرى مــرور أسبوع على وفاة
فقيدتنا الغالية املرحومة
الحاجة منيفة محمود قديح
(أم غازي فران)
أرملة املرحوم الحاج خليل جواد فران
أبـ ـن ــاؤه ــا املـ ـهـ ـن ــدس غ ـ ـ ــازي (رئ ـي ــس
مصلحة الــدروس في وزارة األشغال
سابقًا)
عـلــي (املـفـتــش فــي وزارة االت ـصــاالت
و«أوجيرو» سابقًا)
ماجد (عضو املكتب التربوي املركزي
لحركة أمل) ومدير مكتب النائب علي
بزي
املرحوم الحاج شوقي (شهيد طائرة
كوتونو)
ال ــدكـ ـت ــور جـ ـم ــال والـ ــدك ـ ـتـ ــور مـحـمــد
وكمال فران
ابـنـتـهــا زي ـنــة زوجـ ــة امل ـه ـنــدس أيـمــن
النابلسي
ي ـ ـقـ ــام ف ـ ــي ه ـ ــذه املـ ـن ــاسـ ـب ــة اح ـت ـف ــال
تابيني ومـجـلــس ع ــزاء حسيني في
النادي الحسيني في مدينة النبطية
الـســاعــة الـعــاشــرة صـبــاحــا ،وللنساء
في حسينية السيدة زينب (ع)ّ ،
حي
املقاصد الساعة العاشرة صباحًا.
الــرجــاء اعـتـبــار ه ــذه الـنـشــرة إشـعــارًا
خاصًا

من جولة للرئيس كيم جونغ أون على مصنع لألدوية في بيونغ يانغ أمس (أ ف ب)

استراحة
2784 sudoku

كلمات متقاطعة 2 7 8 4
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

7

4

3

5

6

1

6

2

8

8

3

5

5

4
5

2

3

6

7
4

4

6

4

4

8
1

6

7

9

3
8

6

9

5

3

8

10

5

8
9

2

6

أفقيا

 -1من الخضر ُيستعمل كثيرًا في املطبخ اللبناني – عاصمة بنغالدش –  -2من األعداد – إسم
ّ
إشتهرت به سورية قديمًا ُ
الوثنيون من صورة أو
ويطلق اليوم على دمشق –  -3كل ما يعبده
تمثال – من الحبوب – إنسان يصطفيه الله ليوحي إليه بدين أو شريعة –  -4للنفي – عاصمة
أفريقية –  -5إحدى جزر القمر انفصلت عنها عام  1976وبقيت ّتابعة لفرنسا – نوتة موسيقية –
 -6جزيرة يونانية في املتوسط – بصق من فمه – ّ -7
حدد وسن السكني – ُمن أقدم رجال التوراة
نجا وأهل بيته من الطوفان – أحمر باألجنبية –  -8قبر – أسلحة كانت تستعمل في العصور
ّ
الشهابيي
القديمة –  -9عائلة رئيس جمهورية تركي راحل – حرف تحقيق –  -10من أمراء لبنان

عموديًا

 -1جهاز فيه إبرة ممغنطة تدور على محور دقيق يتجه رأسها دائمًا نحو الشمال
– فنانة لبنانية معتزلة من أصل تركي –  -2بلدة لبنانية بقضاء صور – عرائش
العنب –  -3دفع شديدًا – طعم الحنظل – أسر النساء في الحرب –  -4حب – غرامة
التنفيذية والتشريعية والقضائية
باألجنبية – مقياس مساحة –  -5مركز اإلدارة
ّ
في ّدولة جنوب أفريقيا –  -6ماركة آالت كهربائية – عتال –  -7أحرف متشابهة – ما
يخلفه امليت من أمالك –  -8بلدة في مصر بمحافظة قنا على النيل – سرور وبهجة
–  -9عاصمة آسيوية – ّبيت الدجاج –  -10شاعر سوري راحل ُولد في حمص مدح
األمير بشير الكبير وتفنن بنظم األشعار واألغاني

شروط اللعبة

هذه الشبكة ّ
مكونة من  9مربعات
ّ
كبيرة وكل مربع كبير مقسم إلى
 9خ ــان ــات ص ـغ ـي ــرة .م ــن ش ــروط
اللعبة وضع األرقــام من  1إلى 9
ضمن الـخــانــات بحيث ال يتكرر
الرقم في كل مربع كبير وفي كل
خط أفقي أوعمودي.
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مشاهير 2784

حلول الشبكة السابقة

1

أفقيا
ّ
 -1تامبا – خميس –  -2شوشو – ينبوع –  -3ارمادا – رعد –  -4يلش – سودا –  -5كي – دنا
–  -6مدارج – ّ
أح –  -7فول – تموز –  -8ساتر – اد – سي –  -9و ن ح ن – وبر –  -10يونانيون
عموديًا

اورلي – وا –  -3مشمش – ملتون –  -4بوا – د د – رنا –  -5دونات –
ّ -1تشايكوفسكي – -2
ّ
خن – جود –  -8مبروك – ون –  -9يوعد – ّ
سب –  -10سعد الحريري
حن –  -6يا – ارماني – -7

حل الشبكة 2783

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

كاتبة وروائ ـيــة لبنانية ورئيسة اللجنة الثقافية فــي الـنــادي الثقافي
العربي وعضو في إتحاد الكتاب اللبنانيني .صدرت لها روايات منها «
هذيان ذاكرة « و « مرآة عشتروت «
 = 2+4+3+1+7+6املــاء العذب ■  = 5+8+11+10ضد بــارد ■  = 9+2قرع
الجرس

حل الشبكة الماضية :فانيا كابالن

السبت  27كانون الثاني  2018العدد 3381

إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

ذكرى أسبوع
ت ـ ـ ـصـ ـ ــادف غ ـ ـ ـ ـدًا األحـ ـ ـ ـ ــد ال ـ ـ ــواق ـ ـ ــع ف ـيــه
 2018/1/28ذكــرى مــرور أسبوع على
وفاة
املأسوف على شبابه املرحوم:
كاظم خليل بركات
والده املرحوم الحاج خليل بركات.
والـ ـ ــدتـ ـ ــه املـ ــرحـ ــومـ ــة ال ـ ـحـ ــاجـ ــة زي ـن ــب
حجازي.
زوجته :زينة أيوب.
ولداه :وسام ولونا.
أشقاؤه :محمد ،املهندس عباس (مدير
بـنــك م ـصــر -ف ــرع الـنـبـطـيــة) وامل ــرح ــوم
عدنان.
شقيقاته :رباب ،املحامية فاطمة زوجة
الــدكـتــور أك ــرم داغ ــر ،جومانيا وليلى
(م ــدي ــرة بـنــك ع ــودة – ف ــرع الـغـبـيــري)
زوجة املهندس علي بركات.
وبهذه املناسبة سيقام احتفال تأبيني
عن روحه الطاهرة في حسينية بلدته
ي ـح ـم ــر ال ـش ـق ـي ــف الـ ـس ــاع ــة الـ ـع ــاش ــرة
صباحًا.
تـقـبــل ال ـت ـع ــازي ال ـي ــوم ال ـس ـبــت ف ــي 27
كـ ــانـ ــون الـ ـث ــان ــي فـ ــي ق ــاع ــة حـسـيـنـيــة
يحمرالشقيف – الـطــابــق الـعـلــوي من
ال ـس ــاع ــة الـ ـح ــادي ــة ع ـش ــر ق ـب ــل الـظـهــر
وحتى الخامسة عصرًا.
للفقيد الرحمة ولكم األجر والثواب.
اآلس ـف ــون :آل بــركــات ،ح ـجــازي ،أي ــوب،
داغــر ،زيد وعموم أهالي بلدتي يحمر
الشقيف ودبني.
ذكرى أربعني
ت ـص ــادف ن ـهــار األح ــد ال ــواق ــع فيه
 2018/1/28ذك ــرى م ــرور أربـعــن
يومًا على وفاة فقيدتنا الغالية
املرحومة
الحاجة خيرية علي صالح
أرم ـ ـ ـلـ ـ ــة امل ـ ـ ــرح ـ ـ ــوم ال ـ ـ ـحـ ـ ــاج عـ ـب ــدو
محمود زغيب
أوالدهـ ـ ــا :الـعـمـيــد ال ــرك ــن املـتـقــاعــد
عــاطــف زغ ـي ــب ،زوج ـت ــه املــرحــومــة
الحاجة فاطمة مراد
س ـم ـي ــح زغـ ـ ـي ـ ــب ،زوجـ ـ ـت ـ ــه ن ــورم ــا
بفيتش
عـ ـط ــاف زوج ـ ـ ــة الـ ــدك ـ ـتـ ــور الـ ـح ــاج
محمد منصور
وفاء أرملة املرحوم الدكتور محمد
نزهة
أشـ ـ ـق ـ ــاؤه ـ ــا :امل ـ ــرح ـ ــوم ـ ــون الـ ـح ــاج
محمد  -ال ـحــاج مـحـمــود  -الـحــاج
أحمد
وب ـه ــذه امل ـنــاس ـبــة سـتـتـلــى أي من
ال ـ ــذك ـ ــر الـ ـحـ ـكـ ـي ــم ومـ ـجـ ـل ــس ع ـ ــزاء
ح ـس ـي ـن ــي عـ ــن روح ـ ـهـ ــا الـ ـط ــاه ــرة
فــي حسينية ال ـبــرجــاوي  -مقابل
السفارة اإليرانية
للنساء والرجال  -الساعة العاشرة
صباحًا
للفقيدة الرحمة ولـكــم مــن بعدها
طول البقاء
ال ــراض ــون بـقـضــاء ال ـلــه وقـ ــدره :آل
زغيب  -صالح  -منصور
وع ـ ـم ـ ــوم أه ـ ــال ـ ــي بـ ـل ــدت ــي ي ــون ــن
والصرفند
ذكرى أسبوع
ت ـ ـصـ ــادف غـ ـ ـدًا األحـ ـ ـ ــد ال ـ ــواق ـ ــع فـيــه
 2018/1/28ذكرى مرور أسبوع على
وفاة فقيدنا الغالي املرحوم:
الحاج سميح حسني مقدم
أبناؤه :الحاج أنيس ،ناجي ،محمد،
املـ ــرحـ ــوم الـ ـح ــاج ح ـس ــن ،ع ـب ــد ال ـلــه
والدكتورأحمد.
بناته :الحاجة أميرة ،الحاجة زينب،
فاطمة وعبلة.
ص ـ ـ ـهـ ـ ــراه :عـ ـب ــدالـ ـل ــه ك ــريـ ـك ــر وع ـل ــي
قبيسي.
وب ـهــذه املـنــاسـبــة ستتلى عــن روحــه
ال ـ ـطـ ــاهـ ــرة آي م ـ ــن ال ـ ــذك ـ ــر ال ـح ـك ـيــم
ومجلس عزاء حسيني في حسينية
بـ ـل ــدت ــه زبـ ــديـ ــن الـ ـس ــاع ــة الـ ـع ــاش ــرة
صباحًا.
للفقيد الرحمة ولكم طول البقاء.

من امن بي وان مات فسيحيا
زوج ـ ـ ـ ــة الـ ـفـ ـقـ ـي ــد :سـ ــوسـ ــن الـ ـف ــرد
نصرالله
ولده :جورج
ابنته :كريستينا
شـقـيـقــاه :ب ـش ــاره زوج ـت ــه ســوســن
نصير وعائلته
فادي
شقيقته :فاديا (هويدا)
ادارة وم ــوظـ ـف ــو شـ ــركـ ــة مــاس ـتــر
شيبس
وعموم عائالت سيدي ،نصرالله،
جــرجــس ،نصير ،مهنا ،سماحة،
ض ــاه ــر ،غ ـص ــان ،قـ ـ ــازان ،غ ـصــوب،
الــزمــار ،حمية ،م ـ ّـدور وانسباؤهم
في الوطن واملهجر وعموم اهالي
الـ ـف ــرزل ي ـن ـعــون ال ـي ـكــم ب ـمــزيــد من
االس ــى فـقـيــدهــم الـغــالــي املــأســوف
على شبابه املرحوم
ايلي حنا سيدي
(نائب رئيس بلدية الفرزل سابقًا)
الراقد على رجاء القيامة والحياة
االبــديــة يــوم الخميس الــواقــع فيه
 25ك ــان ــون ال ـث ــان ــي  2018متممًا
واجباته الدينية ،يحتفل بالصالة
لـ ــراحـ ــة ن ـف ـســه فـ ــي تـ ـم ــام ال ـســاعــة
الثالثة مــن بعد ظهر يــوم السبت
الواقع فيه  27كانون الثاني 2018
في كنيسة سيدة البشارة  -الفرزل.
تقبل التعازي قبل الدفن بعده في
ص ــال ــون الـكـنـيـســة اي ـ ــام الـجـمـعــة،
ال ـس ـب ــت واالح ـ ـ ــد الـ ــواقـ ــع ف ـي ــه ،26
 ،27و 28كــانــون الـثــانــي  2018من
ال ـس ــاع ــة ال ـتــاس ـعــة ص ـبــاحــا حتى
ً
مساء.
الساعة السادسة
الـ ـ ــرجـ ـ ــاء ع ـ ـ ــدم ارس ـ ـ ـ ـ ــال االك ــالـ ـي ــل
واالس ـ ـت ـ ـعـ ــاضـ ــة عـ ـنـ ـه ــا ب ــال ـت ـب ــرع
للكنيسة
لنفسه الراحة ولكم من بعده طول
البقاء

إعالن
من امانة السجل العقاري في بعلبك –
الهرمل
طلب عبد الناصر عبد الغني الساحلي
ً
ب ـص ـف ـتــه وك ـ ـيـ ــا عـ ــن ع ـل ــي صـ ـب ــري بــك
حـ ـم ــاده س ـن ــد ت ـم ـل ـيــك ب ـ ــدل ع ــن ضــائــع
ملورث موكله صبري بن سعدون حماده
بحصته بالعقار  2975قسم  7و 2967
قـســم  8ال ـهــرمــل ومل ــورث ــة مـ ــورث موكله
حاجي بنت علي حمد حماده بحصتها
بالعقار رقم  3007قسم  8و 2975قسم 7
الهرمل.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان ع ــن رغ ـب ـت ـهــا في
إج ـ ـ ــراء اسـ ـ ـت ـ ــدراج عـ ـ ــروض ل ـت ـقــديــم يــد
عاملة داعمة للمؤسسة.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
ال ـعــروض املــذكــور اع ــاه الـحـصــول على
نسخة مــن دفـتــر ال ـشــروط مــن مصلحة
الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /750 000/ل.ل.
تـسـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد إل ــى ام ــان ــة سر
كـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ ـ طــريــق الـنـهــر ـ ـ ـ الطابق
" "12ـ ـ املبنى املركزي (غرفة .)1223
علمًا إن آخر موعد لتقديم العروض هو
ن ـهــار الـجـمـعــة ال ــواق ــع فــي 2018/2/23
عند نهاية الدوام الرسمي.
بيروت في 2018/1/23
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 175
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◄ مبوب ►
◄ خرج ولم يعد ►

◄ عرض ►

غادرت العاملة اإلثيوبية
FEYSO ASHA AMAN
مكان عملها لــدى باسمة مرتضى
غندور في النبطية الفوقا ولم تعد,
الرجاء ممن يعرفها اإلتصال على
07/761203

معروض للرشاكة او للضامن
او للعمل يف املوزمبيق
)(MAPUTO/MOZANBIQUE
كسارة
STON CRUSHER PLANT
لإلتصال WHATSUP:
00447473116992
009613629804

العمال البنغالدشيني
Md tomiz uddin
Mohammad lukman hossain
Mohammed mahedi hassan
md jewel rana
م ــن عـنــد م ـخــدوم ـهــم ,ال ــرج ــاء ممن
ي ـعــرف عـنـهــم شـيـئــا اإلت ـص ــال على
الرقم 70/212172
غادر العامل املصري
هاني ابو فراج ابو فراج بن محمد
م ــن ع ـن ــد مـ ـخ ــدوم ــه ,الـ ــرجـ ــاء مـمــن
ي ـع ــرف ع ـن ــه ش ـي ـئــا اإلتـ ـص ــال عـلــى
الرقم 03/223772

◄ مطلوب ►
تعلن مستشفى بهمن عن
حاجتها لطبيب مخترب يف دائرة
املخترب مع خربة ال تقل عن
سنتني بدوام كامل عىل الراغبني
التقدم بطلباتهم لدى اإلدارة
الطبية
للمراجعة  :االتصال عىل الرقم
 544000/01مقسم 2362

Tender Reference: JAN-18-002
Concern Worldwide, Invites Tenders for Medical Insurance Services for its
National Staff in Lebanon
The tender dossier is available by sending a request Email to Lebanon.tender@concern.net
with the tender reference number mentioned above in subject line.
The deadline for submission of tenders is 1200 HRS on February 06, 2018.
Concern retains the right to accept or reject any offer/proposal prior to the award of contract and to annul the
)bidding process or/and reject any or all offers at any time.

اعالن من رشكة أمريكان اليف
إنشورنس كومباين (متاليف -لبنان)
تـود رشكة أمريكان اليف إنشورنس كومباين
(متاليف -لبنان) أن تعلم زبائنها الكرام بأن
السيد طالل مهدي مرتىض مل تعد له أية عالقة
بالرشكة وال ميثلها بأي صفة كانت .وهو غري مخول
لجهة اجراء أي تعديل عىل بوالص الرشكة ،أو قبض
أية مبالغ عائدة له
للمراجعة 01352752:خدمة الزبائن
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رياضة

البطوالت األوروبية الوطنية

محمد صالح إلى ريال مدريد :لمَ ال؟
تترك متابعات عدة انطباعًا بأنه ال
ستبعد أن ينتقل النجم المصري محمد
ُي َ
صالح إلى ريال مدريد اإلسباني في الصيف
المقبل ،فاألكيد أن استمرار تألقه مع
ليفربول سيجعل الكالم عن رحيله إلى
إسبانيا أمرًا واقعًا ،ولن يستطيع النادي
اإلنكليزي إيقاف هذه الخطوة
كريم
شربل ّ
الـ ـقـ ـص ــة ب ـ ـ ـ ــدأت عـ ـن ــدم ــا ق ـ ـ ــال م ـ ــدرب
مـنـتـخــب م ـصــر األرج ـن ـت ـي ـنــي هـكـتــور
كــوبــر فــي مقابلة تلفزيونية إن لديه
م ـع ـلــومــات إس ـبــان ـيــة م ــؤك ــدة ع ــن أن
هناك اهتمامًا من ريال مدريد بمحمد
ص ــاح .وأعـقــب هــذا التصريح ســؤال
ُو ِّجـ ـ ــه إلـ ــى م ـ ــدرب الـ ــريـ ــال ،الـفــرنـســي
زي ــن الــديــن زيـ ــدان ،بـهــذا الـخـصــوص،
ف ـكــانــت إج ــاب ـت ــه واضـ ـح ــة وصــري ـحــة
حول تقديره ملوهبة الالعب أيام كان
م ــع رومـ ـ ــا ،وت ــال ـي ــا ب ـعــد ان ـت ـقــالــه إلــى
ليفربول.
وإذ يبدو محسومًا أن صالح لن يذهب
إل ــى ّ
أي م ـك ــان ف ــي س ــوق االن ـت ـق ــاالت

انتقال غير مستبعد لصالح
إلى ريال مدريد بعد المونديال
الـشـتــويــة ال ـحــال ـيــة ،وخ ـصــوصــا بعد
رح ـ ـيـ ــل ال ـ ـبـ ــرازي ـ ـلـ ــي ك ــوت ـي ـن ـي ــو إل ــى
إسـبــانـيــا لــانـضـمــام إل ــى بــرشـلــونــة،
فــإنــه ال يمكن أب ـدًا اسـتـبـعــاد حصول
الصفقة بعد نهاية كأس العالم .2018
وان ـط ــاق ــا م ــن ذكـ ــر كــوت ـي ـن ـيــو ،يمكن
الـتـصــويــب عـلــى ه ــذه الـنـقـطــة ،إذ إنــه
بـ ــات م ـع ـلــومــا أن ل ـي ـفــربــول ال يـعــرف
ك ـي ـف ـي ــة ال ـ ـح ـ ـفـ ــاظ عـ ـل ــى ن ـ ـجـ ــومـ ــه ،إذ
يــذكــر الـكــل أيـضــا كيف خسر خدمات
اإلسـبــانــي فــرنــانــدو تــوريــس ملصلحة
ّ
تشلسي ،وهو في عز عطائه ،ثم رحل
هداف آخر ،هو األوروغواياني لويس
س ــواري ــز إل ــى بــرش ـلــونــة ،م ــن دون أن
يتمكن أحد من إيقاف هذه الصفقة.
مــن هـنــا ،يمكن عــدم استبعاد حــدوث
ه ــذا األم ــر مــع ص ــاح ،وخـصــوصــا أن
ـرض من ريال
أحـدًا لن يمكنه رفــض عـ ٍ
م ــدري ــد ،إن ك ــان ال ــاع ــب الـ ــذي يـعــرف

ريال مدريد سيفكر بصالح عندما ينظر إلى أفضل العبي أوروبا لترميم تشكيلته (أرشيف)

م ـ ـ ــدى حـ ـج ــم أهـ ـمـ ـي ــة ه ـ ـ ــذه ال ـخ ـط ــوة
بالنسبة إل ـيــه ،أو ال ـن ــادي اإلنـكـلـيــزي
ال ـ ــذي ل ــن يـسـتـطـيــع أن يـ ـق ــاوم كـثـيـرًا
عرضًا كبيرًا من نظيره امللكي.

وريال مدريد ،بطبيعة الحال ،سيفكر
ب ـ ـصـ ــاح عـ ـن ــدم ــا ي ـن ـظ ــر إل ـ ــى أف ـض ــل
ال ــاعـ ـب ــن ف ـ ــي أوروب ـ ـ ـ ـ ـ ــا ،وه ـ ــو ال ـ ــذي
سيكون في صدد ترميم تشكيلته بعد

املــوســم الـكــارثــي ال ــذي يعيشه حاليًا.
ومــع توجهه لالستغناء عن الويلزي
غاريث بايل وجلب جناح فعال أكثر
مـ ـن ــه ،ال ش ــك ف ــي أن صـ ــاح سـيـكــون

ّ
خـيــارًا مـطــروحــا .وي ـعــزز هــذه املسألة
كطعم
أنــه يمكن ريــال استخدام بايل
ٍ
لحسم صفقته ،وخصوصًا أنه يعلم أن
ناد في إنكلترا سيرغب في التعاقد
كل ٍ
مــع الع ـ ٍـب يـبــدو وكــأنــه ول ــد للعب في
ال ـ ــدوري اإلن ـك ـل ـيــزي امل ـم ـتــاز الـ ــذي ملع
نجم بــايــل فيه أي ــام كــان مــع توتنهام
هــوتـسـبــر .ل ــذا ،إن صفقة تـبــادلـيــة مع
مبلغ ّ
جيد قد تنهي كل شيء.
ٍ
ويضاف إلى هذه النقاط نقطة مهمة
أخــرى ،هي أن ريــال مدريد منذ مطلع
األل ـف ـيــة ال ـجــديــدة ب ــدأ فــي الـبـحــث عن
ـواق ج ــدي ــدة ب ـع ـي ـدًا م ــن األس ـ ــواق
أس ـ ـ ـ ٍ
الـتـقـلـيــديــة فــي آس ـيــا ،ووس ــط الحجم
السكاني الضخم ملـصــر ،سيكون من
ّ
الجيد استقدام نجم مصر األول الذي
ي ـنــافــس حــال ـيــا بـشـهــرتــه ن ـجــوم الـفــن
والـتـمـثـيــل .ف ــإذا عــدنــا إل ــى ع ــام ،2001
نجد أن الريال حاول تقديم نفسه إلى
الـجـمـهــور امل ـصــري مــن خ ــال خوضه
مباراة مع النادي األهلي (انتهت بفوز
األخير  ،)0-1بمناسبة احتفال األخير
بحصوله على لقب «نادي القرن» .لكن
بعدها تحدثت اإلحصاءات عن حجم
أك ـب ــر ل ـل ـقــاعــدة ال ـش ـع ـب ـيــة لـبــرشـلــونــة
فــي الـبــاد ،وهــو الــذي كــان قــد بــدأ في
االنتشار عبر مراكز الــروابــط ،والحقًا
عبر األكاديميات الرسمية التابعة له.
ل ــذا ،إن ضـ ّـم صــاح إلــى «امليرينغيز»
سيستميل قسمًا من املصريني ليشرع
الريال في فتح متاجره هنا وهناك في
املدن املكتظة.
ـت سيسعى فيه «الحمر» إلى
وفــي وقـ ٍ
تحسني شروط عقد صالح ،ال يبدو أن
صفقة مرتقبة ستكون مستحيلة ،فال
يمكن استغراب تحول النجم املصري
إل ــى «ج ـنــدي فــي الـبـيــت األب ـي ــض» ،إذ
سـبــق أن كـشــف ص ــاح عــن طموحات
ال مـحــدودة لحصد األلـقــاب ،وهــو أمر
مــن الـصـعــب تأمينه فــي لـيـفــربــول في
الوقت الحالي ،بينما سيكون متاحًا
في الريال العتبارات عدة ،على رأسها
الـ ـق ــدرة ال ـشــرائ ـيــة ل ـل ـنــادي اإلس ـبــانــي
ع ـلــى ص ـع ـيــد ال ـت ـعــاقــد م ــع الــاع ـبــن،
فريق قوي رغم كبوة
وبالتالي تشكيل
ٍ
املوسم الحالي.
كذلك ،يعلم صالح أن سعره سيصيب
أرقــامــا كـبـيــرة ،ربـمــا كــانــت قــريـبــة من
ال ـق ـيــاس ـيــة ،ف ــي ح ــال تــأل ـقــه ف ــي كــأس
ال ـعــالــم ،وه ــو أم ــر غـيــر مستبعد أب ـدًا
بالنظر إلى الدور البطولي الذي يلعبه
مع املنتخب املصري ،وهو الدور الذي
ـ على ما يبدو ـ سيفتقده ليفربول بعد
أشهر قليلة.
ٍ

برنامج البطوالت األوروبية الوطنية
إسبانيا (المرحلة )21

إيطاليا (المرحلة )22

ألمانيا (المرحلة )20

 السبت:ديـبــورتـيـفــو ال كــورون ـيــا  -ليفانتي
()14.00
فالنسيا  -ريال مدريد ()17.15
ملقة  -جيرونا ()19.30
فياريال  -ريال سوسييداد ()21.45

 السبت:ساسوولو  -أتاالنتا ()19.00
كييفو  -يوفنتوس ()21.45

 السبت:بايرن ميونيخ  -هوفنهايم ()16.30
ب ــوروس ـي ــا دورت ـم ــون ــد  -ف ــراي ـب ــورغ
()16.30
اليبزيغ  -هامبورغ ()16.30
كولن  -أوغسبورغ ()16.30
شتوتغارت  -شالكه ()16.30
فيردر بريمن  -هيرتا برلني ()19.30

 األحد:ليغانيس  -إسبانيول ()13.00
أت ـل ـت ـي ـك ــو م ـ ــدري ـ ــد  -الس ب ــامل ــاس
()17.15
إشبيلية  -خيتافي ()19.30
برشلونة  -أالفيس ()21.45
 االثنني:سلتا فيغو  -ريال بيتيس ()22.00

 األحد:سبال  -أنتر ميالنو ()13.30
نابولي  -بولونيا ()16.00
تورينو  -بينيفينتو ()16.00
كروتوني  -كالياري ()16.00
جنوى  -أودينيزي ()16.00
فيورنتينا  -فيرونا ()16.00
ميالن  -التسيو ()19.00
روما  -سمبدوريا ()21.45

 األحد:باير ليفركوزن  -ماينتس ()16.30
هانوفر  -فولسبورغ ()18.00
فرنسا (المرحلة )23
 السبت:بــاريــس س ــان ج ـيــرمــان  -مونبلييه
()18.00

غانغان  -نانت ()21.00
متز  -نيس ()21.00
تولوز  -تروا ()21.00
سانت إتيان  -كاين ()21.00
أنجيه  -أميان ()21.00
 األحد:ليل  -ستراسبور ()16.00
بوردو  -ليون ()18.00
مرسيليا  -موناكو ()22.00
كأس إنكلترا (دور الـ )32
 السبت:بيتربوره  -ليستر ()14.30
ميدلسبره  -برايتون ()17.00
ساوثمبتون  -واتفورد ()17.00
ميلوول  -روشديل ()17.00

ويغان  -وست هام ()17.00
شيفيلد يونايتد  -بريستون نورث
إند ()17.00
ه ـي ــدرس ـف ـي ـل ــد ت ـ ـ ــاون  -بــرم ـن ـغ ـهــام
()17.00
نوتس كاونتي  -سوانسي ()17.00
ه ــل س ـي ـتــي  -نــوت ـن ـغ ـهــام ف ــورس ــت
()17.00
م ـي ـل ـتــون ك ـي ـنــز دونـ ـ ــز  -كــوف ـن ـتــري
سيتي ()17.00
نيو بورت  -توتنهام ()19.30
ليفربول  -وســت بروميتش ألبيون
()21.45
 األحد:تشلسي  -نيوكاسل ()15.30
كارديف سيتي  -مانشستر سيتي
()18.00
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رياضة
الكرة اللبنانية

أخبار رياضية

أول صدارة للنجمة من الحارس حسن ومعتوق
عبد القادر سعد
ّ
تصدر فريق النجمة ترتيب الدوري
الـلـبـنــانــي ل ـكــرة ال ـقــدم لـلـمــرة األول ــى
ه ـ ــذا املـ ــوسـ ــم ،ول ـ ــو م ــؤق ـت ــا بــرصـيــد
 34ن ـق ـطــة ،ب ـعــد ف ـ ــوزه ال ـغ ــال ــي على
ض ـي ـفــه ال ـت ـض ــام ــن ص ـ ــور  0 - 2فــي
افتتاح األسـبــوع الخامس عشر من
ال ـ ــدوري الـلـبـنــانــي .ووض ــع النجمة
ضـغـطــا كـبـيـرًا عـلــى الـعـهــد املـتـصــدر
السابق برصيد  32نقطة في مباراته
الصعبة أمام طرابلس اليوم.
ضـ ـ ــامـ ـ ــن ل ــم
لـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاء ال ـ ـن ـ ـج ـ ـمـ ــة وال ـ ـ ـت ـ ـ ـ ّ
يـخـضــع للصقيع ال ــذي ل ــف املـلـعــب،
فـكــانــت امل ـب ــاراة مشتعلة بــأحــداثـهــا
ال ـ ـ ــدرام ـ ـ ــاتـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ،وم ـ ـح ـ ـطـ ــات ـ ـهـ ــا
وم ـن ـع ـط ـف ــات ـه ــا ال ـ ـحـ ــاس ـ ـمـ ــة .وك ـ ــان
«الحسنان» عنوان الفوز النجماوي،
ف ـ ــإذا كـ ــان ح ـســن م ـع ـتــوق ق ــد سـ ّـجــل
هــدفــي النجمة ،مــؤكـدًا أنــه العــب من
ك ــوك ــب آخـ ـ ــر ،ف ـ ــإن ال ـ ـحـ ــارس ع ـبــاس
حـســن ك ــان لــه الـفـضــل الــرئـيـســي في
االن ـت ـص ــار ال ـن ـج ـم ــاوي .صـحـيــح أن
النجمة ّ
تقدم مبكرًا عبر معتوق في
الشوط األول ،إال أن حسن وقف سدًا
منيعًا أمــام ثــاث مـحــاوالت صورية
فــي مطلع الـشــوط الـثــانــي ،متصديًا
ل ـل ـكــرات بـطــريـقــة إع ـجــازيــة سمحت
لـفــريـقــه بــالـحـفــاظ عـلــى ال ـت ـقــدم قبل
ّ
يسجل معتوق الهدف الثاني من
أن
مجهود رائع في الدقيقة  ،78مانحًا
فريقه نقاط الصدارة املؤقتة.
ول ـع ـل ـه ــا مـ ـ ـب ـ ــاراة الـ ـعـ ـم ــر ل ـل ـح ــارس
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عـ ـب ــاس حـ ـس ــن مـ ــع الـ ـنـ ـجـ ـم ــة ،فـ ـق ـ ّـدم
نـسـخــة مـمــاثـلــة ألدائ ـ ــه م ــع منتخب
لبنان أمام إيــران في تصفيات كأس
العالم  2014إذ صنع الفوز اللبناني
حينها على ملعب املدينة الرياضية.
ورغ ــم اإلنـجــاز الـنـجـمــاوي ،إال أن ما
هــو مقلق فــي الفريق ،اعتماده على
العـ ــب واح ـ ــد ه ــو م ـع ـتــوق بـحـضــور
م ــن «ال ـن ـج ــم املـ ـس ــاع ــد» نـ ـ ــادر م ـطــر.
إذا تـحـ ّـرك معتوق فــاز النجمة ،وإذا
ل ــم ي ـت ـح ـ ّـرك ،ف ــا ت ـبــدو ه ـنــاك حـلــول

أخرى .وبقي األداء الدفاعي للفريق،
وتـحــديـدًا املـقــدونــي جاسمني ،نقطة
الضعف الكبيرة في الفريق مع غياب
قاسم الزين بداعي اإليقاف.
التضامن ،مــن جهته ،عــاش تقلبات
على صعيد األداء ،فهو غاب كليًا في
ّ
يسجل أي فرصة
الشوط األول ،ولم
ت ــذك ــر ق ـبــل أن يـنـتـفــض ف ــي ال ـشــوط
الثاني ،لكنه اصطدم بإعجاز حارس
الـنـجـمــة ع ـبــاس ح ـســن .ول ـعــل غياب
الثالثي يوسف عنبر وشادي سكاف

العبو النجمة يحتفلون بهدف معتوق األول

بــداعــي اإلي ـق ــاف ،وامل ـهــاجــم محمود
النجمة
سبليني لـكــونــه م ـع ــارًا م ــن
ّ
وال يـشــارك أمــام فريقه األساسيأثر
بأداء التضامن .كذلك إن خيار إشراك
املهاجم طارق العلي لم يكن ناجحًا،
إذ ك ــان األخ ـي ــر ع ـن ـص ـرًا سـلـبـيــا في
فريقه ،ولم يفلح في تقديم أي ملحة.
وبـ ـ ــدا ت ــأث ـي ــر غـ ـي ــاب سـ ـك ــاف ك ـب ـي ـرًا،
خصوصًا أن البديل كاظم عطية لم
يكن موفقًا على اإلطــاق ،فهو ّ
سبب
الـ ـه ــدف األول لـلـنـجـمــة ح ــن أخ ـطــأ
ب ـك ــرة قـطـعـهــا م ـع ـتــوق الـ ــذي ت ـبــادل
الـكــرة مــع النيجيري مــوســى كبيرو
قبل أن يسجل الهدف في الدقيقة .27
كذلك خرج عطية مطرودًا بالبطاقة
الحمراء لضربه العــب النجمة نــادر
م ـطــر ب ـمــرف ـقــه ع ـلــى وج ـه ــه ف ــي كــرة
مشتركة وبحركة غريبة غير مبررة
جعلت فريقه يلعب مــن الدقيقة 80
منقوصًا.
وتـسـتـكـمــل امل ــرح ـل ــة الـ ـي ــوم ،فيلعب
الـصـفــاء مــع ضـيـفــه اإلصـ ــاح الـبــرج
الـ ـشـ ـم ــال ــي عـ ـل ــى مـ ـلـ ـع ــب بـ ـحـ ـم ــدون
عـنــد ال ـســاعــة  ،14.15وال ـن ـبــي شيت
مـ ـ ــع اإلخـ ـ ـ ـ ـ ــاء األه ـ ـ ـلـ ـ ــي عـ ــال ـ ـيـ ــه ع ـلــى
م ـل ـعــب ال ـع ـه ــد ف ــي ال ـت ــوق ـي ــت عـيـنــه،
وط ــراب ـل ــس م ــع ض ـي ـفــه ال ـع ـه ــد عـلــى
ملعب املرداشية عند الساعة .16.00
َ
بلقاء ي
وتختتم املرحلة غـدًا األحــد
ال ـش ـبــاب ال ـعــربــي مــع ضـيـفــه الـســام
زغرتا عند الساعة  ،14.15واألنصار
مع الراسينغ على ملعب صيدا عند
الساعة .16.00

تز ّلج لبنان في سويسرا

غادرت بعثة االتحاد اللبناني للتزلج على
الثلج إلى سويسرا للمشاركة في بطولة العالم
للناشئني في تزلج العمق التي ستقام بني 27
كانون الثاني الجاري و 1شباط املقبل .يترأس
البعثة فكتور أبو سعد ،وتضم الالعبني :ليا
رحمة وماري كيروز إناثًا ،وأنطوني وسامر
طوق ذكورًا ،بقيادة املدرب الصربي ألكسندر
ميالنكوفيتش.

اجتماع تقويمي التحاد الكرة
الطائرة

ترأس رئيس االتحاد اللبناني للكرة الطائرة،
ميشال أبي رميا ،اجتماعًا ألندية الدرجة
األولى في مقر االتحاد ،بحضور األمني العام
لالتحاد وليد القاصوف ،وأمني الصندوق إيلي
عبد األحد ،ورئيس لجنة املنتخبات الوطنية
عضو االتحاد رفيق عيسى ،ومدير االتحاد
إميل جبور ،وعضو االتحاد الدكتور إيلي
أندية الدرجة األولى .وجرى
موسى ،ومندوبي ُ
تقييم للمراحل التي أقيمت حتى اآلن ضمن
البطولة ،وشرح أبي رميا وجهة نظر االتحاد،
وحرص اللجنة اإلدارية على التواصل الدائم
مع األندية ،وضرورة التزام قوانني االتحاد من
كافة النواحي .واستمع رئيس االتحاد وأعضاؤه
إلى األفكار التي طرحها مندوبو األندية ،واتفق
الحاضرون على إبقاء التواصل الدائم بني
الطرفني إلنجاح البطولة.

أصداء عالمية

التشيكي ستراكا مدرب األنصار الخامس هذا الموسم
ي ـب ــدأ ف ــري ــق األنـ ـص ــار ال ـي ــوم مــرحـلــة
ف ـن ـي ــة ج ـ ــدي ـ ــدة ،مـ ــع وص ـ ـ ــول م ــدرب ــه
التشيكي الجديد فرانتيشيك ستراكا
ّ
ومـ ـس ــاع ــده ال ـ ـ ــذي س ـي ـت ـس ــل ــم مـهـمــة
اإلدارة الفنية للفريق ،بدءًا من املباراة
املقبلة لألنصار أمام اإلصالح البرج
الشمالي في األسبوع السادس عشر
م ــن ال ـ ـ ــدوري ال ـل ـب ـنــانــي ل ـك ــرة ال ـق ــدم.
صفحة تدريبة جــديــدة سيخوضها
األنـ ـص ــار ف ــي ك ـت ــاب أص ـب ــح ممتلئًا

ب ـص ـف ـح ــات امل ـ ـ ــدرب ـ ـ ــن ،لـ ـك ــن ب ــرؤي ــة
مختلفة هذه املرة عبر مشروع يمتد
ألكـ ـث ــر مـ ــن س ـن ـت ــن مـ ــع وج ـ ـ ــود بـنــد
يسمح بفسخ العقد مع ستراكا إن لم
تكن النتائج كما هو مطلوب.
ً
ً
وي ـ ـم ـ ـلـ ــك سـ ـ ـت ـ ــراك ـ ــا س ـ ـ ـجـ ـ ــا حـ ــافـ ــا
باإلنجازات ،وهو عمل مدربًا مع عدة
أنــديــة تشيكية وبــولـنــديــة ومصرية
وأوس ـتــرال ـيــة ،إضــافــة إل ــى عـمـلــه مع
املـنـتـخــب الـتـشـيـكــيُ .
وعـ ــرف سـتــراكــا

العـ ـب ــا م ــدافـ ـع ــا مـ ــع سـ ـب ــارت ــا بـ ـ ــراغ،
وف ـ ــاز بـ ــالـ ــدوري الـتـشـيـكــي  4مـ ــرات،
واحـ ـت ــرف ف ــي أملــان ـيــا م ــع بــوروس ـيــا
مــون ـش ـن ـغــادبــاخ وه ــان ــزا روس ـت ــوك
وكولن .كذلك لعب مع منتخب بالده
في كأس العالم  1990حيث بلغ الدور
ربع النهائي.
وي ـ ـعـ ــرف عـ ــن سـ ـت ــراك ــا أن ـ ــه صــاحــب
شخصية مـحـفــزة لــاعـبــن ويتمتع
بكاريزما وشخصية قوية.

ال شـ ــك فـ ــي أن األسـ ـئـ ـل ــة ك ـث ـي ــرة عــن
املـ ـ ـش ـ ــروع ال ـ ـجـ ــديـ ــد ،خـ ـص ــوص ــا أن ــه
ي ـعــود لـلـتـجــربــة األجـنـبـيــة تــدريـبـيــا،
حيث سيكون ال ـســؤال األول :مــا دام
ال ـتــوجــه ه ــو نـحــو املـ ــدرب األجـنـبــي،
ُ
فلماذا استغني عــن األملــانــي روبــرت
جــاس ـبــرت؟ وه ــل سـتــراكــا أفـضــل من
جاسبرت؟
أسـ ـئـ ـل ــة س ـت ـح ـم ــل امل ــرحـ ـل ــة امل ـق ـب ـلــة
أجوبة لها.

فيدرر إلى نهائي أوستراليا

ّ
تأهل السويسري روجيه فيدرر ،املصنف
ثانيًا وحامل اللقب ،إلى النهائي الثالثني له
في بطوالت الغراند سالم ،بعد بلوغه املباراة
النهائية لبطولة أوستراليا املفتوحة لكرة
املضرب إثر انسحاب منافسه الكوري الجنوبي
هيون تشونغ بسبب اإلصابة.

السلة اللبنانية

لعنة «الثالثة أجانب» تضرب اللعبة
كشفت دورة دبي الدولية لكرة السلة
واق ــع اللعبة املـتــراجــع لبنانيًا حني
خــرجــت ثــاثــة ف ــرق خــالـيــة الــوفــاض
بـعــد خ ـســارة هومنتمن فــي امل ـبــاراة
ال ـن ـه ــائ ـي ــة أمـ ـ ـ ــام الـ ـنـ ـج ــم ال ـ ــرادس ـ ــي
الـتــونـســي  .75 - 73وت ــأت ــي خـســارة
ه ــوم ـن ـت ـم ــن بـ ـع ــد س ـ ـقـ ــوط ال ـح ـك ـمــة
ف ــي ن ـصــف ال ـن ـهــائــي أمـ ــام ال ــرادس ــي
ت ـحــدي ـدًا قـبــل أن يـخـســر ف ــي م ـبــاراة
تحديد املركزين الثالث والرابع أمام
سال املغربي  ،93 - 89والذي سبقهما
الرياضي بسقوطه أمام سال املغربي
في ربع النهائي.
خ ـي ـبــة أم ـ ــل ل ـب ـنــان ـيــة ب ــام ـت ـي ــاز أت ــت
لـتـسـتـكـمــل ال ـخ ـي ـبــة ال ـت ــي ب ـ ــدأت مع
ن ـت ــائ ــج م ـن ـت ـخــب ل ـب ـن ــان ف ــي بـطــولــة
آسيا األخيرة ،تلتها سقوط املنتخب
الـلـبـنــانــي أمـ ــام مـنـتـخــب األردن في
تصفيات كأس العالم الحالية.
خ ـي ـب ــة س ـب ـب ـه ــا ال ــرئـ ـيـ ـس ــي اع ـت ـم ــاد
االتحاد اللبناني السابق على نظام
ثــاثــة أج ــان ــب ف ــي الـبـطــولــة املحلية
ال ـت ــي أف ــرغ ــت الـ ـف ــرق ال ـل ـب ـنــان ـيــة من
ـال
الـنـجــوم املحليني .جــرس إن ــذار عـ ٍ
ق ــرع ـت ــه ال ـب ـط ــول ــة ال ـ ــودي ـ ــة ال ــدول ـي ــة
وضـعــت املـســؤولــن على اللعبة من
اتـحــاد وأنــديــة أم ــام تـحـ ٍّـد كبير قــرار
ج ــريء إلعـ ــادة األمـ ــور إل ــى نصابها
واع ـت ـمــاد الع ـبــن أجـنـبـيــن فـقــط في

ـاد .لـيــس ه ــذا ف ـقــط ،بــل تفعيل
كــل نـ ـ ٍ
بطوالت الفئات العمرية إليجاد جيل
ً
جديد من الالعبني بــدال من التفكير

فـ ــي ال ـط ـل ــب مـ ــن الـ ـق ــائ ــد ال ـت ــاري ـخ ــي
للمنتخب فادي الخطيب العودة عن
اعتزاله.

فاز هومنتمن على الشانفيل ذهابًا ( 77 - 110سركيس يريتيسيان)

هومنتمن لم ينجح في تحقيق لقبه
الثالث هذا املوسم بعد دورة الراحل
هـنــري شـلـهــوب والـبـطــولــة العربية،
ف ـخ ــرج ج ـم ـه ــوره خــائ ـبــا م ــن ملعب
مــزهــر حـيــث احـتـشــد ملـتــابـعــة فريقه
على الشاشة العمالقة .وحــده العبه
ســام يــونــغ حصد جــائــزة باختياره
أفضل العب جناح في البطولة.
وي ـ ـ ـعـ ـ ــود ه ــومـ ـنـ ـتـ ـم ــن مـ ـ ــع ال ـح ـك ـم ــة
والـ ــريـ ــاضـ ــي إل ـ ــى الـ ـق ــوع ــد امل ـح ـل ـيــة
حيث تقام غدًا األحد ثالث مباريات
مؤجلة من املرحلة السادسة عشرة
م ـ ــن بـ ـط ــول ــة ل ـ ـب ـ ـنـ ــان ،ف ـي ـل ـع ــب ع ـنــد
الساعة  17.00الشانفيل مــع ضيفه
هــومـنـتـمــن ف ــي ق ــاع ــة ديـ ــك امل ـح ــدي،
بـيـنـمــا يـسـتـضـيــف الــريــاضــي فــريــق
امل ـت ـحــد ف ــي امل ـ ـنـ ــارة .وي ـت ــواج ــه عند
الساعة  20.30املعهد األنطوني مع
ضيفه الحكمة.
وت ـ ـت ـ ـص ـ ــدر م ـ ــواج ـ ـه ـ ــة الـ ـش ــانـ ـفـ ـي ــل
ّ
وهــوم ـن ـت ـمــن يـ ــوم األحـ ـ ــد ال ـس ــل ــوي،
حـيــث يسعى صــاحــب األرض بدعم
ج ـم ـهــوره لـلـثــأر لـخـســارتــه الـكـبـيــرة
ذهابًا بفارق  33نقطة  77 - 110من
جهة ،ولدعم مدربه غسان سركيس
في معركته الكالمية مع مسؤول كرة
السلة فــي هومنتمن غــي مانوكيان
ال ـ ـتـ ــي أشـ ـعـ ـل ــت مـ ـ ــواقـ ـ ــع الـ ـت ــواص ــل
االجتماعي في األسبوع املاضي.

وحسم فيدرر الساعي إلى لقبه العشرين في
بطوالت الغراند سالم املجموعة االولى ،1-6
وتقدم في الثانية  2-5قبل انسحاب الكوري
الجنوبي ملعاناته من إصابة في القدم.
ويلتقي السويسري غدًا األحد في النهائي
الكرواتي مارين سيليتش السادس الذي أنهى
الخميس مغامرة البريطاني كايل إدموند 2-6
و )4-7( 6-7و .2-6ويتفوق فيدرر على منافسه
بواقع ثمانية انتصارات وخسارة واحدة.
ويجمع نهائي فئة السيدات اليوم السبت
الرومانية سيمونا هاليب املصنفة أولى مع
الدانماركية كاروالين فوزنياكي الثانية.

إيقاف البرازيلي داني ألفيش

قررت لجنة االنضباط في االتحاد الفرنسي
لكرة القدم إيقاف البرازيلي داني ألفيش ،مدافع
باريس سان جرمان متصدر الدوري ثالث
مباريات ،إضافة إلى مباراة رابعة مع وقف
التنفيذ بسبب تحديه حكم اللقاء مع ليون في
الدوري.
وكان سان جرمان قد خسر األحد أمام ليون
 2-1في املباراة التي شهدت طرد العب برشلونة
اإلسباني ويوفنتوس اإليطالي سابقًا بعد مرور
نحو ساعة القترابه وجهًا لوجه من الحكم
كليمان توربان الذي وبخه بعد عرقلة عنيفة
وخطيرة ضد تانغوي ندومبيلي.
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ثقافة وناس تلفزيون

ال للتطبيع ال شيء جديدًا في حلقة برنامج «كالم الناس» على  lbciأول من أمس .منذ أيلول (سبتمبر) الماضي ،وقف مارسيل غانم إلى جانب زياد دويري ،مشتغ ًال بدأب
على تلميع صورته وغسل خطيئته المتمثلة في ذهابه إلى األراضي المحتلة وتصوير فيلمه بالتعاون مع طاقم عمل اسرائيلي .ما زال اإلعالمي اللبناني ،مثابرًا على المرافعة عنه رغم
أ ّنه حاول أول من أمس تقمص دور المحاور الجيد .إال ّأن لعبة التواطؤ كانت مكشوفة ،والتمثيلية مفضوحة .حلقة كان هدفها أبلسة كل مقاوم للتطبيع

مسرحية «كالم الناس» تمعن في تمييع الخيانة

زينب حاوي

الطبال
عن زياد ّ
الرقاصة ومارسيل ّ

«ف ــي ع ـصــر ال ـح ـ ّ
ـري ــات وال ـف ـ َض ــاء ات
َ
ُ
امل ـف ـتــوحــة ،مـ ــاذا يـبـقــى لــي ـمــنــع؟ مــن
ّ
يقرر عن اللبنانيني ماذا يشاهدون
ومـ ـ ــاذا يـ ـق ــرأون ومـ ـ ــاذا ي ـك ـت ـب ــون؟».
عناوين فضفاضة ومرتبكة ضمها
الـ ـ ـب ـ ــروم ـ ــو ال ـ ـتـ ــروي ـ ـجـ ــي لـ ـب ــرن ــام ــج
«ك ــام ال ـنــاس» عـلــى  .lbciوأول من
أم ــس ،كــان املــوعــد مــع حلقة خاوية
ّ
املعمق ،في غياب
وخالية من الطرح
أصحاب االختصاص ،والخبرة في
مجال الرقابة والسينما ،وقضيتي
فيلمي  ،the postلستيفن سبيلبرغ،
وزي ــاد دوي ــري وذهــابــه ال ــى الـكـيــان
ُ َّ
ّ
ّ
امل ـح ــت ــل ،ف ــاس ــت ـغ ــل ــت ال ـس ــاح ــة ل ـبــث
حفنة من األكاذيب والتضليل.
عبر ساعة وخمسني دقيقة موزعة
على أكـثــر مــن ضـيــف ،مــع مــداخــات
ه ــات ـف ـي ــة ،ل ــم تـ ـق ــارب ال ـح ـل ـق ــة مـلــف
«حريات التعبير» ،بل أتت الخالصة
ب ـم ــا ب ـم ـع ـن ــاه ،أن «ح ـ ــزب الـ ـل ــه» ،أو
ناشطيه نشروا الغوغاء على مواقع
ال ـتــواصــل االج ـت ـمــاعــي ،بـتـهــديــدهــم
ب ــال ـن ــزول ال ــى الـ ـص ــاالت وإق ـفــال ـهــا،
ع ـل ــى خ ـل ـف ـيــة ف ـي ـلــم «ذي ب ــوس ــت»،
وهـ ــم ال ي ـم ـتــون الـ ــى الــدي ـم ـقــراط ـيــة
والتحضر بصلة! أمــا زيــاد دويــري،
ّ
الـ ــذي أطـ ــل م ــن ب ــاري ــس ،ف ـ ـ «دف ــش»
لـبـنــان لـيـكــون فــي مـصــاف الـعــاملـيــة،
من خــال ترشح فيلمه «قضية رقم
 »23إلى األوسكار.
خـ ـ ــال الـ ـحـ ـلـ ـق ــة ،قـ ـ ــدم ً ال ـس ـي ـن ـمــائــي
اللبناني أوراقــه كاملة الى مارسيل
غانم ،في ما خص فيلم «الصدمة»
( )2013الـ ـ ـ ــذي صـ ـ ـ ـ ّـور فـ ــي ال ـك ـي ــان
الـ ـصـ ـهـ ـي ــون ــي وت ـ ـعـ ــامـ ــل م ـ ــع ط ــاق ــم
اســرائ ـي ـلــي .لـعـبــة تــواطــؤ مـكـشــوفــة،
وتـمـثـيـلـيــة م ـف ـضــوحــة ،ب ـي ـنــه وبــن
اإلعالمي اللبناني ،من إظهار ورقة
إجازة عرض فيلم «الصدمة» مرورًا
بــرســالـتــه الـتــي بعثها قبيل ذهــابــه
ال ــى ه ـنــاك ال ــى م ـخ ــاب ــرات الـجـيــش،
ً
وصـ ـ ـ ــوال ال ـ ــى سـ ــؤالـ ــه املـ ـب ــاش ــر عــن
جـ ـل ــوس دويـ ـ ـ ــري مـ ــع «كـ ـ ـ ــادر كـبـيــر
م ـ ــن ح ـ ـ ــزب ال ـ ـ ـلـ ـ ــه» ،بـ ـع ــد تـ ـص ــوي ــره
ّ
«الصدمة» .وادعى دويري أن الكادر
«ط ـمــأنــه» ب ــأن الـفـيـلــم لــن يـمـنــع ،مع
تـحـفـظــه ع ـلــى املــواف ـقــة ع ـلــى خـطــوة
التطبيع التي قام بها .طبعًا ،حفنة
من االفتراء ات واألكاذيب تضمنتها
ال ـح ـل ـق ــة ،ع ـل ــى رأسـ ـه ــا ن ـف ــي غ ــان ــم،
أن ي ـك ــون دويـ ـ ــري ي ـع ـ ّـد ف ــي ال ــوق ــت
الحالي ،لفيلم عن «كامب دايفيد»،
متهمًا «األخ ـب ــار» بــأنـهــا الــوحـيــدة،
ال ـت ــي ك ـت ـبــت ع ــن ه ــذا ال ـخ ـب ــر .علمًا

عن صفحة
«حملة
مقاطعة
«إسرائيل» -
لبنان» على
الفايسبوك

أن دويـ ـ ـ ــري أعـ ـط ــى وق ـت ـه ــا حــدي ـثــا
ال ــى م ــوق ــع «ه ــول ـي ــوود ري ـب ــورت ــر»،
حـكــى فـيــه عــن تـفــاصـيــل ه ــذا العمل
(األخبار .)11/1/2018
مـ ـن ــذ أيـ ـ ـل ـ ــول (سـ ـبـ ـتـ ـمـ ـب ــر) الـ ـف ــائ ــت،
ع ـنــدمــا اس ـت ـض ــاف م ــارس ـي ــل غــانــم،
ص ـ ـ ــاح ـ ـ ــب «بـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــروت ال ـ ـغ ـ ــرب ـ ـي ـ ــة»،
بــاحـتـفــالـيــة «ال ـن ــاج ــي» م ــن حـفــات
التهديد والـقـتــل ،بعيد خــروجــه من
«امل ـح ـك ـمــة ال ـع ـس ـكــريــة» ،ل ـغــايــة أول
من ّأمس ،حني أقام احتفالية أخرى
ب ـت ــرش ــح فـيـلـمــه ال ــى األوس ـ ـكـ ــار ،ما
زال اإلعالمي اللبناني ،مثابرًا على
ت ـل ـم ـيــع صـ ـ ـ ّـورة دويـ ـ ـ ــري وامل ــرافـ ـع ــة
ع ـن ــه رغ ـ ــم أنـ ـ ــه حـ ـ ــاول ت ـق ـمــص دور
امل ـحــاور الـجـيــد فــي الحلقة أول من
أمس .إذ ّ
وجه جملة أسئلة مباشرة
ل ــدوي ــري ع ــن الـتـطـبـيــع ،وال ـخ ـيــانــة.
دوي ــري ال ــذي بــرع فــي تجسيد دور
الضحية أول من أمسّ ،
كرر الذريعة
عـيـنـهــا ،ب ــأن عـلــى امل ـخــرج أن يـكــون

ذا «م ـصــداق ـيــة» ف ــي اخ ـت ـيــار امل ـكــان
املـ ــائـ ــم ل ـف ـي ـل ـم ــه ،عـ ـ ــدا أنـ ـ ــه اعـ ـت ــرف
«بـخــرق الـقــوانــن» ،و«دفـعــه الثمن»
غاليًا في هذا املجال كما قال .وبهذا
الكالم ،يريدنا دويري أن نقتنع بأن
ملف تطبيعه مع االحتالل قد طوي
ال ــى غـيــر رج ـعــة ،والـتــركـيــز الـحــالــي

لم تقارب الحلقة ملف «حريات
التعبير» بل أرادت تلميع صورة
المطبعين مع الكيان االسرائيلي
يجب أن يكون على «صورة لبنان»
امل ـشــرقــة أمـ ــام الـ ـغ ــرب ،وعـ ــدم إث ــارة
أي ق ـض ـيــة تـتـعـلــق بــال ـت ـط ـب ـيــع ،كــي
ال ت ـتــزحــزح ه ــذه ال ـص ــورة عـنــدهــم،
وندخل في خانة البلد «املتخلف»!
سـ ـم ــة الـ ـغ ــوغ ــائـ ـي ــة ،ال ـ ـتـ ــي ح ــاول ــت

الحلقة تكريسها عن جمهور «حزب
الله» ،واتهام األخير بالقبض على
مـ ـف ــاص ــل الـ ـ ــدولـ ـ ــة ،لـ ــم ن ــره ــا س ــوى
ف ـ ــي ه ـ ـ ــذا الـ ـ ـنـ ـ ـق ـ ــاش .ن ـ ـقـ ــاش أدخ ـ ــل
ع ـنــوة ،قـضــايــا مـتـشــابـكــة ،مترابطة
ً
ش ـك ــا ،ل ـكــن ل ـيــس ف ــي امل ـض ـم ــون ،ال
س ـ ّـي ـم ــا ال ـق ـض ـي ــة امل ـت ـع ـل ـق ــة ب ـعــرض
فـيـلــم «ذي ب ــوس ــت» .إذ أك ــد تـقــريــر
ّ
ع ـ ــرض خ ـ ــال ال ـح ـل ـقــة أن ع ــائ ــدات ــه
ال تــذهــب ال ــى امل ـخ ــرج م ـبــاشــرة ،بل
ال ــى أص ـح ــاب الـ ـص ــاالت وامل ــوزع ــن
والـ ــدولـ ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة .وب ــال ـت ــال ــي ال
يسهم هذا الفيلم في ذهاب األموال
الــى الكيان الصهيوني ،عــدا تمييع
النقاش الحقيقي املتمثل في ّ
تبرع
س ـب ـي ـل ـب ــرغ ب ـم ـب ـل ــغ مـ ـلـ ـي ــون دوالر
الســرائـيــل فــي عــز حــرب ت ـمــوز ،عبر
ربـطــه بالتعاطي اللبناني اليومي
مـ ــع اسـ ـتـ ـه ــاك ال ـس ـل ــع وامل ـن ـت ـج ــات
األميركية ،الداعمة إلسرائيل بشكل
أو بآخر.

إذًا ،مــن زي ــاد مـخــول الـصـحــافــي في
«ل ـ ــوري ـ ــون لـ ــو جـ ـ ـ ــور» ،الـ ـ ــذي أط ـلــق
صرخة «كفى» لكل مقارعي التطبيع
في لبنان ،واتهمهم بأنهم يعيدوننا
ال ــى ال ـقــرون الــوسـطــى ،و«الــوصــايــة
ال ـس ــوري ــة» ،م ــع تـصـفـيــق عـلـنــي من
ّ
«املتمرد
قبل غانم له ،عبر وصفه بـ
ك ــالـ ـع ــادة» الـ ـ ــذي ك ـت ــب «اف ـت ـتــاح ـيــة
ً
عظيمة» في صحيفته ،وصــوال الى
دوي ـ ـ ــري ن ـف ـس ــه ،ال ـ ــذي أع ـل ــن أخ ـي ـرًا
ملوقع  ،Forwardبأن «صراعه اليوم
مع حملة مقاطعة اسرائيل» ،ال مع
ّ
الـكـيــان امل ـح ـتــل ،م ــرورًا بـغــانــم الــذي
س ـخــر م ـ ــرات م ــن ح ـم ــات املـقــاطـعــة
ووص ـف ـهــم بـ ـ «األغـ ـبـ ـي ــاء» ...ك ــل هــذه
الـ ـج ــوق ــة ت ـ ـحـ ــاول الـ ـ ـي ـ ــوم ،ت ـكــريــس
منظومة فكرية وخطاب خطير في
ّ
لبنان ،عبر بث أضاليل وبروباغندا
تشيطن الجهات املقارعة للصهاينة
ّ
ّ
وتميع تورط
وتصفهم باملتخلفني،
املطبعني مع الكيان االسرائيلي.

 ...وطوني «يوشي» وينكأ جراح الحرب
بالتوازي مع «كالم الناس» ،لم تكن حلقة «العني بالعني» أول
من أمس على «الجديد» ،أقل صخبًا رغم إثارتها قضية فيلم
 The Postلستيفن سبيلبرغ .لعلها كانت أشــد ســوءًا في
إفرازها خطابًا عاد بنا إلى زمن الحرب األهلية ًوما بعدها.
حلقة استضاف فيها اإلعالمي طوني خليفة ،كال من عضو
املجلس السياسي في «التيار الوطني الـحــر» ،ناجي حايك،
والـصـحــافـيــة سـكــارلـيــت حـ ــداد ،ال ــى جــانــب الـصـحــافــي علي
طرح خليفة قضية الدعوى املقدمة
حجازي .قبل هذا النقاشً ،
ضــد هشام ح ــداد ،متسائال عــن سببها ،وعــن استنسابية
القضاء في التعاطي مع اإلعالم .طرح أمثلة عدة في هذا املجال
كقناة «العربية» التي دأبت على إهانة رؤوساء الدولة اللبنانية،
مــرورًا بنديم قطيش وسخريته من كــام السيد نصر الله،

ً
وصوال الى كاريكاتور (رسم كارلوس لطوف) «األخبار» الذي
اعتبره اإلعالمي اللبناني ،مسيئًا إلى ولي العهد محمد بن
سلمان .ومع ّأن خليفة ظل ّ
يكرر بأنه يعارض استجالب أي
إعالمي الى القضاء ،إال أنه بطريقة غير مباشرة ،وضع هذه
املضامني ،التي يجب أن تندرج ضمن إطار حرية الصحافة،
في خانة الضوء ،وربما «الوشاية» ،وضمن سياق ال ّ
يمت لها
بصلة.
الفقرة املخصصة للحديث عن «ذي بوست» ،تحولت فجأة،
ال ــى حـفـلــة تصفية ح ـســابــات ،وخ ــرج مـنـهــا ك ــام ،اعتقدنا
أن الــزمــن قـ ّـد مـ ّـر عليه .كــان الفـتــا ،كــام حــايــك ،الــذي ســاوى
ســوريــا بإسرائيل ،مــن خــال الـكــام عــن «تدمير السوريني
لــأشــرفـيــة عـلــى رؤوسـ ـن ــا» .ت ـحــدث كــونــه «اب ــن األشــرف ـيــة»،

ليستجلب خطابًا أق ــرب الــى «ال ـق ــوات» ،منه الــى «العونيني».
كرر بأن «السوريني والفلسطينيني قتلونا» ،وأضاف أنهم (كـ
«تيار») كانوا «مقاومة قبل حزب الله» .وأثناء ّ
حمى غضب
طبيب التجميل ،قــال ّإن على لـبـنــان ،ال ـخــروج مــن تصويره
«بلدًا مغلقًا مثل كوريا الشمالية ،عبر منع األفــام» ،وربما،
األمــر األكـثــر إث ــارة للريبة ،ربــط هــذه الـعـبــارة ،ب ـ «حــزب الله»،
تصويرنا على أننا دولــة ورئيسًا ندعم
بما معناه« :يكفينا
ّ
حزب الله» ،ليزيد الطينة بلة منع األفــام! هنا ،بدا هذا الربط
حايك ،بــرزت أيضًا حــداد ،التي تحدثت
عشوائيًا .الى جانب ً
عن فيلم سبيلبرغ ،داعية الى مشاهدته على أوسع نطاق ،بما
أنه «يخدم األيديولوجيا التي ندافع عنها».
زينب...
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على هامش قضية هشام حداد

«ف َل َت» القضاء اللبناني على اإلعالم؟
لماذا َ
نادين كنعان
فـ ــي غـ ـض ــون أقـ ـ ــل مـ ــن أرب ـ ـعـ ــة أشـ ـه ــر،
ُس ّجلت في لبنان الكثير من الحاالت
تحرك فيها القضاء ّ
التي ّ
ضد اإلعالم،
ّ
آخرها ّأول من أمس ،حني طلب مدعي
عــام التمييز ،الـقــاضــي سمير حـ ّـمــود،
اإلدعـ ـ ــاء ع ـلــى مـ ـق ـ ّـدم ب ــرن ــام ــج «ل ـهــون
وبــس» (الثالثاء ـ  21:30ـ  ،)lbciهشام
ّ
ّ
«تعرضه
حداد (الصورة) ،على خلفية
مل ــواق ــع ول ــي الـعـهــد ال ـس ـعــودي األمـيــر
ّ
محمد بــن سـلـمــان ،ورئـيــس الحكومة
اللبنانية سعد الـحــريــري ،وأم ــن عام
«ت ـ ّـي ــار امل ـس ـت ـق ـبــل» أح ـم ــد ال ـح ــري ــري»
فــي الحلقة التي ُعــرضــت فــي  2كانون
الـثــانــي (يـنــايــر) الـحــالــي .مــن جانبها،
أح ــال ــت ال ـن ــائ ــب الـ ـع ــام االس ـت ـئ ـنــافــي،
القاضية غــادة عــون ،هــذا اإلدع ــاء إلى
مـحـكـمــة امل ـط ـبــوعــات ف ــي ج ـبــل لـبـنــان
س ـ ـن ـ ـدًا إل ـ ــى املـ ـ ـ ـ ــادة  23م ـ ــن املـ ــرسـ ــوم
ّاإلشـتــراعــي  77/104الـتــي تنص على
أن ــه «إذا تـعـ ّـرضــت إح ــدى املـطـبــوعــات
ل ـش ـخــص رئ ـي ــس الـ ــدولـ ــة ب ـم ــا يـعـتـبــر
ّ
يتضمن
مـ ّـســا بـكــرامـتــه ،أو نـشــرت ّمــا
ذمًا أو قدحًا أو تحقيرًا بحقه أو بحق
رئـيــس دول ــة أجـنـبـيــة ،تـحـ ّـركــت دعــوى
ّ
املتضرر.»...
الحق العام بــدون شكوى
في الحلقة ُاملشار إليها ،وأثناء ّ
تطرقه
ملشاهدات التلفزيونات اللبنانية خالل
سـهــرة ّرأس الـسـنــة ،استند ح ـ ّـداد إلى
أحــد توقعات ميشال حايك على mtv
حيث نصح بن سلمان بـ «عــدم تناول
ّ
الوجبات السريعة» ،ليعلق بأسلوبه
الساخر املعتاد .وكذلك األمر بالنسبة
إلى سعد الحريري أثناء الحديث عن
احتفاالت رأس السنة التي رعاها في
الحريري الــذي
وســط بـيــروت ،وأحـمــد ّ
عرض له فيديو وهو يغني That's the
.Way
ّ
التكهنات
فور اإلعالن عن النبأ ،بدأت
حول الجهة التي ّ
حركت الدعوى ،قبل
أن تنفي أوساط سعد وأحمد الحريري
ّ
وبعدما أكــد وزيــر
علمها بــاملــوضــوع.
ّ
ّ
العدل سليم جريصاتي أنــه لم يحرك
ال ـن ـي ــاب ــة الـ ـع ـ ّـام ــة ضـ ــد حـ ـ ـ ـ ـ ّـداد ،حـســم
ال ـقــاضــي سـمـيــر ح ـ ّـم ــود األمـ ــر ،معلنًا
ّ
ل ـ  lbciأن «الـنـيــابــة الـعــامــة التمييزية
ّ
هــي الـتــي حـ ّـركــت ال ـشـكــوى ،ألن بعض
الكلمات التي وردت في الحلقة تحوي
ّ
وتمس عالقاتلبنان
إساءة وتشهيرًا،
ّ
بدولة أخرى» ،مضيفًا أن «املحكمة هي
التي تفصل في صحة هذا اإلدعاء».
فــي هــذا الـسـيــاق ،نقلت  lbciعــن وزيــر
االع ــام ،ملحم الرياشي ،قوله ّ
لحداد:
«عملولك خدمة مجانية ...مــا تزعل»،
مــؤكـدًا ّأن الحريات اإلعالمية ّ
مقدسة
و«م ــش كــل واح ــد بـقــول نكتة بتصير
قضية»ّ ،
ليرد هشام بالقول«« :أشكره
ّ
ّ
على دعمه ،لكن الغريب أن السياسيني
يــدع ـمــون ـنــا ك ـم ـشــاهــديــن ف ــي ح ــن أن
الوزير هو السلطة .فليقف إلى جانبنا
وليتحرك معنا في القضية».
تــأتــي قضية امل ـقـ ّـدم الـسـبــاق لبرنامج
 ،LOLبـ ـع ــدم ــا اس ـ ـتـ ــدعـ ــي اإلعـ ــامـ ــي
مارسيل غانم ،بعد حلقته الشهيرة في
«ك ــام الـنــاس» على  ،lbciبعيد إعــان
الرئيس سعد الحريري إستقالته من
ال ــري ــاض ،قـبــل أن يـطـلــب وزي ــر الـعــدل
سـلـيــم جــريـصــاتــي م ــن ح ـ ّـم ــود ،إج ــراء
«الـتـعـقـبــات» بـحــق الــزمـيــل أسـعــد أبــو
خ ـل ـيــل امل ـق ـي ــم ف ــي الـ ــواليـ ــات امل ـت ـحــدة
منذ الـعــام  ،1983على خلفية بوست
نشره على تويتر يهاجم فيه الجيش
ّ
اللبناني .علمًا بأن مالحقة أبو خليل
أعـقـبــت وش ــاي ــة «املــؤس ـســة اللبنانية
ل ــإرس ــال» ب ــه ف ــي ت ـقــريــر ت ـن ــاول هــذه
التغريدة ّ .وسبق ذلك استدعاء الزميل
إي ـل ــي ح ــن ــا لـلـتـحـقـيــق أم ـ ــام امل ـبــاحــث
ال ـع ـس ـك ــري ــة ب ـع ــد م ـقــاب ـل ـتــه ال ـش ـه ـيــرة
«حبيب الـشــرتــونــي :الـبـطــل ...وحـيـدًا»

التي نشرت في «األخـبــار» في تشرين
ّ
األول (أكتوبر) .2017
هذه الوقائع املستهجنة واملستغربة،
ّ
تــدف ـع ـنــا إلـ ــى ال ـ ـسـ ــؤال :مل ـ ــاذا كـ ــل ه ــذه
امل ـ ــاحـ ـ ـق ـ ــات الـ ـقـ ـض ــائـ ـي ــة؟ وهـ ـ ــل هــي
ّ
ستتحول من بعدها
سياسة ممنهجة،
ه ــذه السلطة إل ــى أداة لـكــم أف ــواه أ ّهــل
الصحافة واإلعالم وترهيبهم؟ أم أنها
ت ـج ــري ف ــي س ـي ــاق م ـصــالــح ورس ــائ ــل
سياسية قبيل اإلنـتـخــابــات النيابية
املزمع عقدها في ّأيار (مايو) املقبل؟ أم
ّ
أن قــدرة السياسيني واملسؤولني على
ّ
تقبل النقد والسخرية صارت معدومة؟
ّ
الحس
وهل للموضوع عالقة بانعدام
الديمقراطي لدى الطبقة الحاكمة في
ال ـس ـعــوديــة؟ وملـ ــاذا ي ـبــدو االسـتـهــداف
ّ
متركزًا على أسماء شهيرة؟
ف ــي إتـ ـص ــال م ــع «األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» ،يــوضــح
ّ
ّ
ه ـشــام أن الـقــاضـيــة ع ــون تــلـقــت طلبًا
ّ
شفهيًا باإلدعاء عليه من قبل القاضي
ّ
حمود ،ثم ارتأت «تحويله إلى محكمة
املـطـبــوعــات ،بعد عــدم حصولها على
ً
ّ
ط ـل ــب خ ــط ــي» ،م ـت ـس ــائ ــا م ــا إذا ك ــان
ّ
ّ
ّ
صحيحًا أن حــمــود تـقــدم بطلبه بعد
ّ
مـشــاهــدة الحلقة أم أن هـنــاك َمــن لفت
ّ
نظره إلى ذلك .وفيما أبدى تخوفه من
تـحـ ّـول القضاء إلــى سلطة رقــابــة على
حرية اإلعالم ،قال هشام ّ
ّ
حداد« :يا ليته
يـتـ ّـحــرك تلقائيًا إزاء مــواضـيــع أخطر
ت ـ ّـم ــس ب ـص ـحــة املـ ــواطـ ــن ومـصـلـحـتــه،
ً
كالنفايات التي تفتك بنا مثال».
(باول كوكزينسكي ــ بولندا)

عــن حـيـثـيــات الـقـضـيــة ـ ـ ورغ ــم شجبه
ّ
التحرك القضائي ـ يرى املستشار
لهذا
الـ ـق ــان ــون ــي فـ ــي ج ـم ـع ـيــة «م ـ ـه ـ ــارات»،
ّ
طوني مخايل ،أن هناك جانبًا إيجابيًا
ّ
ّ
ّ
يتمثل بأن «القاضية غادة عون حولت
املــوضــوع إلــى محكمة املطبوعات من
دون أن تطلب الـتـ ّ
ـوســع فــي التحقيق،
ّ
مما يجنب هـشــام املـثــول أم ــام قاضي

ألن
يجب ّرد اإلدعاء ّ
المادة  23ال تنطبق
على بن سلمان وسعد
وأحمد الحريري
ّ
الـتـحـقـيــق .ك ـمــا أن ـه ــا ح ـص ــرت قضية
إعــام ـيــة ب ـهـّـذه املـحـكـمــة ت ـحــدي ـدًا ،في
مــا يـبــدو كــأنــه اس ـتــدراك ملــا حصل مع
مارسيل غانم سابقًا».
ّ
إال أن مخايل يستغرب االستناد إلى
املـ ـ ـ ـ ّـادة  23امل ــرت ـب ـط ــة ب ــرئ ـي ــس ال ــدول ــة
ّ
أو رئ ـي ــس دول ـ ــة أج ـن ـب ـيــة ألن ّأي ـ ــا من
األشخاص الثالثة (محمد بن سلمان
وس ـعــد ال ـح ــري ــري وأح ـم ــد ال ـحــريــري)
املذكورين في الدعوى ال تنطبق عليهم

هاتان الصفتان.
يـ ـ ُـوافـ ــق املـ ــديـ ــر ال ـت ـن ـف ـي ــذي لـجـمـعـيــة
ّ
«املـ ـف ــك ــرة ال ـقــانــون ـيــة» ،امل ـحــامــي ن ــزار
ص ــاغ ـ ّي ــة ،ع ـل ــى ه ـ ــذه ال ـن ـق ـطــة م ـش ــددًا
على أنه في هذه الحالة «يجب أن ّ
يرد
اإلدع ـ ـ ــاء .ف ــي م ــا ي ـخــص الـشـخـصـيــات
امل ـ ــذك ـ ــورة ،ال ي ـم ـك ــن ت ـح ــري ــك دعـ ــوى
الحق الـعــام ،بل على اإلدعــاء أن يكون
شخصيًا مــن قـبــل امل ـت ـضـ ّـرر» .ويتابع
ً
ّ
ّ
«يتبي في هذا الحالة أن النيابة
قائال:
ّ
العامة غير مطلعة على مبدأ أساسي
وهـ ــو ال ـح ــق ف ــي ال ـف ـك ــاه ــة .فـلـلـبــرامــج
واألعـمــال الفنية الفكاهية والساخرة
س ـقــف أع ـل ــى م ــن ال ـح ــري ــة ،وفـ ــق حـكــم
صادر في  14تشرين الثاني (نوفمبر)
 2012عــن محكمة إسـتـئـنــاف بـيــروت،
بــرئــاســة الـقــاضـيــة فــريــال دلـ ــول ،التي
أس ـق ـطــت ج ـم ـيــع ال ـت ـهــم امل ــوج ـه ــة إلــى
َ
امل ـم ـث ــل ـ ْـن ال ـل ـب ـن ــان ـ َـي ـ ْـن ،إدمـ ـ ــون حـ ـ ّـداد
وراويـ ـ ــة الـ ـش ــاب ،ف ــي ق ـض ـيــة اإلخـ ــال
ب ـ ــاآلداب ال ـعــامــة عـلــى خلفية الـعــرض
املسرحي  Halleluiah It’s Rainingالذي
ّقدماه عام .2009
هنا ،تـ ّ
ـأســف صاغية للواقع اللبناني
ّ
اليوم بعدما كانت األمور تتطور بشكل
ملحوظ قبل عـقــود« :فــي الستينيات،
صــدرت خمسة أحكام عفو عن جرائم
ُ
مطبوعات ،وفــي العام  1972طــرح في
م ـج ـلــس نـ ـ ـ ّـواب ت ـحــويــل ك ــل الـقـضــايــا
املتعلقة بـحـ ّـريــة التعبير إل ــى محاكم
مدنية ً
ّ
املتضرر».
بناء على طلب

«سوريانا» يارا أبو حيدر
«سوريانا ...نسور الزوبعة» هو
عنوان الوثائقي الذي أعدته وأخرجته
املمثلة واملخرجة اللبنانية يارا أبو حيدر
(الصورة) .العمل الذي يعرض يوم األحد
( 21:00مساء) على «امليادين» ،يضيء
على مجموعة كفاحية لم تأخذ حقها في
ّ
التغطية طوال الحرب السورية .إنهم «نسور
الزوبعة» في «الحزب السوري القومي
االجتماعي» .يرصد الشريط تضحياتهم
في امليدان على «أمل أن يقدم هذا الوثائقي،
بعض الوفاء لذكرى أدونيس (نصر) ورفاقه
الشهداء في نسور الزوبعة وكل شهداء
سوريا».

التأزم
«دار الحياة» المزيد من ّ
يعيش املوظفون في «دار الحياة» في
بيروت صراعًا بينهم وبني القائمني على
ّ
تضم جريدة «الحياة» ومجلة
الدار التي
«لها» .بعد إبالغهم بإقفال املكتب في
بيروت (األخبار  )2018/1/23بدأت مرحلة
مهمة لتحصيل حقوق املصروفني ،بعدما
ّ
تبلغوا أنهم لن يحصلوا على تعويضاتهم
املادية .إذ يستعد املوظفون لتشكيل لجنة
(بتعيني ممثلني عنهم) لحضور جلسة
التشاور املقبلة في الجلسة املخصصة
للتشاور في مبنى وزارة العمل في األول
من شباط (فبراير) املقبل .كذلك ّ
يتعرض
املوظفون لضغط كبير لتفريقهم ،بعدما
ّ
تلقى جزء منهم وعودًا شفهية ببقاء عملهم
كـ«فري النسر» في بيروت ،وسيخسرون
تلك العقود في حال توقيعهم الدعوى
القضائية ّ
ضد «دار الحياة» لتحصيل
حقوقهم.

تصور «ومعاك»
نانسي ّ
تستعد نانسي عجرم لتصوير أغنية
«ومعاك» التي طرحتها ضمن ألبومها
األخير «نانسي  »9الذي أبصر النور
الصيف املاضي .ستدور الكاميرا في
بيروت ،ويكون العمل املنتظر جاهزًا للعرض
خالل أسابيع.

مروان في قطر
َّ
املغنيني
بعدما أعلنت قناة  mbcالحرب على
َّ
اللبنانيني يارا وجوزيف عطية بسبب
ّ
غنائهما في قطر ومنع بث أغانيهما ،كذلك
الحال بالنسبة إلى مروان خوري ألنه ّ
يقدم
برنامج «طرب مع مروان» على قناة «العربي»
ّ
املمولة من قطر ،يحيي خوري سهرة عيد
العشاق في الدوحة .فقد أعلن صاحب أغنية
«لو» على صفحاته على السوشال ميديا
إحياءه حفلة في قطر في  8شباط (املقبل)،
في مناسبة «الفالنتاين» الذي يصادف في
 14شباط املقبل.
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ُسـمي النينجا «ميكيالنجيلو» ّتيمنًا بالفنان اإليطالي ميكيالنجيلو بوناروتي ( 1475ــ  .)1564الشـخصية الكرتونية الشـهيرة زارت أخيرًا معرض Michelangelo:
يقـدم المعـرض
 ،Divine Draftsman and Designerالمسـتمر فـي «متحـف متروبوليتـان للفنـون» فـي نيويـورك حتـى  12شـباط (فبرايـر) المقبـلّ .
معمقـة علـى أعمـال هـذا الفنـان مـن خلال مجموعـة مذهلـة مـن أعمالـه ،وهـي عبـارة عـن  133رسـمة ،وثالثـة تماثيـل رخاميـة ،وأقـدم لوحـة رسـمها،
نظـرة ّ
ونموذجـه المعمـاري الخشـبي لقبـو كنيسـة ،فضلاً عـن مجموعـة كبيـرة من األعمـال التكميلية مـن قبل فنانيـن آخريـن للمقارنة( .تيموثـي آي .كالري ـــ أ ف ب)

حسن حردان:
هكذا صُنع النصر

جورج شلهوب
موعد مع األصالة

نهاد طربيه
رحيل مفاجئ

في مئوية الرئيس املصري
الراحل جمال عبد الناصر (1918
ـ  ،)1970وتحت شعار «القدس
عاصمة أبدية لفلسطني» ،يدعو
«املنتدى القومي العربي» ،بعد
غد اإلثنني إلى ندوة في ّ
مقر «دار
ٍ
الندوة» (الحمرا ـ بيروت) ملناقشة
كتاب «عصر املقاومة ...صناعة
النصر» ،للكاتب واإلعالمي حسن
ّ
يتحدث خالل اللقاء كل
حردان.
من :الرئيس املؤسس للمنتدى
معن بشور (الصورة) ،وأمني عام
«إتحاد الكتاب اللنانيني» وجيه
فانوس ،ونائب رئيس املجلس
السياسي لـ «حزب الله» محمود
قماطي.

في حلقة الليلة من برنامج «بيت
القصيد» ،يستضيف اإلعالمي
والشاعر اللبناني زاهي وهبي
املمثل اللبناني جورج شلهوب
( 1946ـ الصورة) .سيكون هذا اللقاء
ّ
الذي يبث عبر قناة «امليادين»
ً
مساء)
(الساعة الثامنة والنصف
ّ
ليتحدث شلهوب عن
مناسبة ّ
مشواره الفني الطويل ،منذ
مشاركته الراحل حسن عالء الدين
(شوشو) مسلسل «املشوار الطويل»
ّ
(إخراج الياس متى) في العام
ّ
سيتطرق
 1970حتى يومنا هذا.
بطل مسلسل «الصمت» ()1978
أيضًا إلى نظرته إلى واقع الدراما
اللبنانية ،إضافة إلى مشاركته في
أعمال ّ
تمجد بطوالت املقاومني ضد
االحتالل اإلسرائيلي ،إضافة إلى
شروطه لقبول أي دور أو رفضه .كما
سيأتي الحديث على رؤية جورج
شلهوب إلى واقع الحال اللبناني
عمومًا ،وقضايا عديدة أخرى.

قبل سنواتّ ،
قرر نهاد طربيه
( )2018-1950ترك لبنان إلى
باريس حيث تعيش عائلته،
لينطفئ هناك أمس ،بعد ّ
تعرضه
لسكتة قلبية .ولد الراحل في
صوفر ،وتأثر بفريد االطرش
ووديع الصافي ،وطرح باقة من
االغنيات التي شهدت ضجة في
الثمانينيات والتسعينيات منها
«أنا فالح وأبويا فالح» و«مشوار
الحياة» .لكن أغنية «بدنا
نتجوز عالعيد» أدخلته قلوب
املستمعني ،وال تزال لغاية اليوم
ّ
تبث في االعراسّ .
تنوعت االلوان
التي أداها ،منها الرومانسي (يا
أميرة يا بنت األمراء) ،والسريع
(طيب جدًا) .كما ّ
قدم اللون
البدوي («وينا زينة»« ،بعز
الليل»« ،تريد تروح وتنسانا»).
يبقى أن نهاد كان صاحب صوت
جميل ،وعرف بأخالقه العالية
وتعامله الراقي مع زمالئه.

ندوة ملناقشة كتاب «عصر املقاومة...
صناعة النصر» :اإلثنني  29كانون الثاني
ً
مساء
(يناير) الحالي ـ الساعة السادسة
ـ «دار الندوة» (شارع بعلبك ـ خلف قصر
البيكاديللي ـ الحمرا /بيروت).
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عراف «حارتنا»
ّ

ال يحتاج نجيب محفوظ ( )2006-1911إلى مناسبة أو سبب لالحتفاء به .لم يستطع الزمن أن يقفز فوق أعماله لتدخل في متحف التاريخ .أعماله متجددة ،فياضة باإللهام ،هي ثورة في األدب كانت وال تزال.
ربما لم يغادر محفوظ عاملنا .نتخيله يستيقظ في الصباح ،يدخن سيجارته األولى مع فنجان القهوة األول .وفي املوعد املحدد ،يتجه إلى باب البيت ،ليفتح لقارئه األول وكاتم أسراره عم صبري .يجلسان ليقرأ له
الجرائد ،ويخبره بآخر أخبار الدنيا .وفي املساء ،يرتدي مالبسه ويخرج ليلتقي األصدقاء ،ويكون سؤاله األول لهم عن آخر األخبار .كل صديق يخبره بأمر من األمور :الحقائق والشائعات .هو منصت باهتمام ،قد ال يعلق ،قد
يتذكر شيئًا من التاريخ مشابهًا ملا يتم الحديث فيه ،حادثة أو حكاية .وبعد أن يلم بكل التفاصيل واألبعاد ،ينطق بحكمة مكثفة ،أو نكتة وترتفع ضحكته الصافية وضحكات املحيطني به.
 12عامًا على غيابه جرت فيها مياه كثيرة في نهر الحارة ،الذي قد يتوقف قريبًا عن الجريان .أما ثورة هذا الشعب الذي أيقن منذ سبع سنوات أن «عاقبة الجنب أوخم من عاقبة السالمة» فقد تم وأدها ،ومحاصرتها .لم
يشهد مصرع الطغيان ومشرق النور والعجائب .شخصيات محفوظ تقفز من إطارها الخيالي إلى الواقع لتبدو أكثر حضورًا وقوة .ها نحن محاصرون بمحجوب عبد الدايم ،ورؤوف علوان ،وعمر الحمزاوي وآخرين يتراقصون
في الواقع ..رموزًا لخيانة الثورة ...الثورة باعتبارها حلمًا ال يخلو من مواجع .ال يحتاج محفوظ إلى مناسبة ،ولكن تتوافر أيضًا املناسبات .في «معرض القاهرة الدولي للكتاب» الذي ينطلق اليوم ،طبعة جديدة من أعماله
أصدرتها «دار الشروق» خصيصًا للمعرض .كما تبدأ وزارة الثقافة املصرية استعدادتها ملؤتمر دولي في مناسبة مرور  30عامًا على حصول محفوظ على جائزة «نوبل» ( .)1988فرصة لقراءة جديدة في أعماله.
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ضلت دروبها
العم نجيب ...سيرة حداثة ّ
القاهرة ــ محمد شعير
أي مـحــاولــة لفهم الـتــاريــخ املصري
الحديث ،ستكون ناقصة تمامًا إذا
تعاملنا فقط مع كتابات املؤرخني
ومـ ـ ـ ـ ــذكـ ـ ـ ـ ــرات الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاس ـ ـ ــة ،وأخ ـ ـ ـبـ ـ ــار
الصحف أو حتى الوثائق املعتمدة
واملختومة بختم النسر.
الفن وحده القادر على اإلصغاء إلى
الـهـمــس ،إل ــى األن ــن ،وال ـغ ــوص في
مــا ال تــدركــه الـعــن وحــدهــا .وهـكــذا
ال ي ـم ـك ــن فـ ـه ــم امل ـج ـت ـم ــع املـ ـص ــري
الحديث بدون قراء ة روايات نجيب
مـحـفــوظ ( 1911ـ ـ  .)2006قــد يــراهــا
املــؤرخــون مـصــادر ثــانــويــة لــدراســة
ال ـ ـتـ ــاريـ ــخ ،ل ـك ـن ـهــا فـ ــي الـ ــواقـ ــع هــي
التاريخ الحديث ملصر ،بل هي أقرب
إليه من التاريخ الرسمي .لم يكتب
م ـح ـف ــوظ مـ ــن م ــوق ــع الـ ـت ــوثـ ـي ــق ،لــم
يقدم رصدًا واقعيًا يضعه في خانة
كتاب الواقعية التي تهمل الجمالي
لصالح الفكرة ،بقدر ما كان اللعب
فـ ــي الـ ـف ــن مـ ـقـ ـص ــده ال ــرئـ ـيـ ـس ــي ،ثــم
الوعي بالتاريخ ومكره.
ً
تمتد حياة محفوظ وتتسع سيرة
لحداثة عربية ضلت دروبها .كيف
كان الوطن؟ وكيف أصبح؟
فى املشهد األول من «زقــاق املــدق»،
يتخلى صــاحــب املقهى عــن الــراوي
الـ ـشـ ـعـ ـب ــي ال ـ ـ ـ ــذي يـ ـنـ ـش ــد ك ـ ــل ل ـي ـلــة
لــرواد املقهى ،لصالح الــراديــو ،ذلك
االخ ـتــراع العجيب فــي ذلــك الــوقــت.
يــرصــد مـحـفــوظ بــدقــة كـيــف تعامل
امل ـ ـصـ ــريـ ــون مـ ــع ال ـ ـحـ ــداثـ ــة ،وك ـي ــف
أزاحت املاضي .وفي الثالثية ،نكاد
نسمع أصــوات القنابل بــن املحور
والحلفاء ،ونقاشات املصريني عن
«هتلر القادم لتخليصهم من أنياب
االحتالل» .نرى الثورة تطل من كل
بيت بعد نفي سعد زغلول.
أمــا فــي الستينيات ـ ـ سـنــوات مجد
محفوظ وصـعــوده ـ ـ سيكتب أجــرأ
أعماله ،رواية تفضح الديكتاتورية،
وتـنـتـقــد تــأمـيــم امل ـجــال ال ــواح ــد في
ت ـل ــك امل ــرحـ ـل ــة« :اسـ ـتـ ـح ــوذ ال ـخ ــوف
على الناظر ورجاله ،فبثوا العيون
ف ـ ــي األرك ـ ـ ـ ـ ـ ــان ،وف ـ ـت ـ ـشـ ــوا املـ ـس ــاك ــن
وال ـ ـ ـ ــدك ـ ـ ـ ــاك ـ ـ ـ ــن ،وف ـ ـ ـ ــرض ـ ـ ـ ــوا أق ـ ـسـ ــى
الـ ـعـ ـق ــوب ــات عـ ـل ــى أت ـ ـفـ ــه الـ ـهـ ـف ــوات،
وانـ ـ ـه ـ ــال ـ ــوا ب ــال ـع ـص ــي ل ـل ـن ـظ ــرة أو
ال ـن ـك ـتــة أو ال ـض ـح ـك ــة ،ح ـت ــى بــاتــت
الـ ـح ــارة ف ــي ج ــو ق ــات ــم م ــن ال ـخــوف

في الجمالية
عام  1988يوم
حصوله على
«نوبل»

والـحـقــد واإلرهـ ــاب» كـمــا يكتب في
«أوالد حــارتـنــا» .لكن محفوظ كان
يحمي نفسه .روايته حيادية ،تبدو
ك ــأن ـه ــا ال ت ـت ـه ــم ،أو ت ـ ّ
ـوج ــه .روايـ ــة
يـتـحـمــل أبـطــالـهــا ع ــبء مــا يـقــولــون

ويفعلون ال كاتبها.
ع ـ ـ ـ ــاش ع ـ ـصـ ــر س ـ ـ ــاط ـ ـ ــن ،وم ـ ـلـ ــوك
ورؤســاء ،عاصر ثورات وانقالبات،
وح ـ ـ ــروب ـ ـ ــا وطـ ـ ـ ــواعـ ـ ـ ــن ،ومـ ـ ــآسـ ـ ــي..
عـ ـ ــايـ ـ ــش ال ـ ـت ـ ـق ـ ـل ـ ـبـ ــات الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة

وامل ـن ـع ـط ـفــات ال ـح ــاس ـم ــة ،الـ ـث ــورات
واألن ـظ ـم ــة والـ ـحـ ــروب ،م ــن الـنـكـســة
ال ـ ــى االسـ ـتـ ـن ــزاف وحـ ـ ــرب أك ـت ــوب ــر،
م ــن ث ـ ــورة  ،19إلـ ــى يــول ـيــو  ٥٢الــى
ك ــام ــب ديـ ـفـ ـي ــد ،وم ـ ــن «نـ ــوبـ ــل» ال ــى

ال ـخ ـن ـج ــر ال ـ ـغـ ــادر الـ ـ ــذي جـ ـ ــاء ه مــن
الخلف .استطاع أن يصمد في وجه
الـتـقـلـبــات وال ـعــواصــف والـتـغـيــرات
ال ـت ــي أص ــاب ــت امل ـج ـت ـمــع وال ـث ـقــافــة،
صموده في وجــه الحقد األصولي.

هؤالء ّرشحوه لـ «نوبل»
رغم مرور  30عامًا على حصول نجيب محفوظ على جائزة
«نوبل» ،إال أن قائمة االتهامات لم تخفت يومًا .اختصر اإلسالميون
ّ
الجائزة بأنها تكريم لهجومه على الدين والذات اإللهية في روايته
ّ
القوميون أنها تتويج لدعوته للسالم مع
«أوالد حارتنا» .ورأى
الكيان الصهيوني .ورأى أدباء مثل يوسف إدريس وإدوار الخراط
ّ
أنه كاتب محدود القيمة الفنية ،روايته محلية الفكر ،متوسطة القيمة
باملعايير التي تقاس بها األعمال األدبية العظيمة.
كعادته ،تجاهل محفوظ الهجوم عليه ،دافع عن «أوالد حارتنا»
بعدما تعرض ملحاولة اغتيال عام  1994على يد مهووس إسالمي.
وكشف لجريدة «أخبار األدب» ( 30نوفمبر )1997تفاصيل لم
ً
يذكرها قبال« :وأنا في «األهرام» ،زارني مطلع الثمانينات ،قبل
حصولي على «نوبل» واحد من السفارة اإلسرائيلية ال أذكر اسمه.
وعرض ّ
علي الترشح لجائزة عاملية كبرى حصل عليها األديب
البريطاني غراهام غرين ،وقال إنهم يفكرون في منحي الجائزة،
وأنه جاء يستأذن ،قلت له :إنني شاكر جدًا لكنني أعتذر ألن ربط
الجائزة بدفاعي عن السالم أمر ال أقبله ،إذ أنه موقف مبدئي وليس
من أجل الجوائز» .كانت الجائزة التي يقصدها محفوظ هي «جائزة
القدس الدولية» .في الحوار ذاته ،قال محفوظ« :بعد حصولي على

«نوبل» ،كتب لي شيمون بيريز خطابًا رقيقًا يقترح فيه أن أرشح
لـ «نوبل» روائيًا إسرائيليًا اسمه عموس عوز ،وقد ترجمت إحدى
رواياته إلى العربية .أجبته في رسالة معتذرًا وقلت ّإن عاموس عوز
سيجد من يرشحه لـ «نوبل» ،ولكن إذا كان ال بد من أن أرشح أديبًا
لـ «نوبل» ،فأفضل أن أرشح عربيًا».
كذلكّ ،
فإن موقف محفوظ من التفاوض مع العدو كان سابقًا
تفكير السادات في كامب ديفيد .إذ دعا في  1968في مقال له
إلى التفاوض لتحرير سيناء إذا لم يكن بمقدورنا الحربّ .
كرر هذا
الكالم في لقاء جمع عددًا من املثقفني املصريني بالقذافي في جريدة
«األهرام» عام  . 1971لم يكن موقف محفوظ استثنائيًا ،فكل أبناء
الجيل الليبرالي الذي نشأ ّ
وتكون في ظل ثورة  ،1919وانتمى إلى
أفكار حزب «الوفد» ،لم يكن لديه مشكلة في التفاوض مع العدو.
بل إن «الوفد» نفسه كان نتاج معركة اختيار مجموعة من أبناء
الشعب املصري للسفر إلى بريطانيا (دولة االحتالل) للتفاوض من
أجل الجالء.
من هنا يمكن أن يكون مبررًا موقف محفوظ من تأييد كامب ديفيد.
لم يكن نتاجًا لنفاق سلطة ،أو بحثًا عن جائزة .الغريب أن إسرائيل
ّ
التي يقال كثيرًا بأنها تتحكم بمنح جائزة «نوبل» ،لم تستطع منح

أي من أدبائها الجائزة ،وكان أول وآخر أديب إسرائيلي حصل
على الجائزة هو شموئيل يوسف عجنون عام  1966مناصفة مع
السويدية نيلي زاكس الحاصلة على الجنسية اإلسرائيلية أيضًا.
وهو العام نفسه الذي ظهر فيه اسم محفوظ على قوائم ترشيحات
الجائزة للمرة األولى مع طه حسني وتوفيق الحكيم .ولكن كان عليه
ً
االنتظار  22عامًا ليتوج بجائزة تأخرت طويال .وكان مدعومًا من
جهات عدة أهمها قسم الدراسات العربية في «جامعة السويد» الذي
كان يرأسه الناقد املصري عطية عامر ،وهناك الناقدة الفلسطينية
سلمى الخضراء الجيوسي التي صرحت بأن األكاديمية السويدية
ّ
طلبت منها عام  1985تقريرًا عن الكتاب العرب املستحقني لـ «نوبل»
وأنها دعمت محفوظ وأدونيس .وهناك املستعرب األميركي روجر
آالن الذي أشار في أحد حواراته إلى دعمه ملحفوظ ،واملترجم ديفيد
جونسون الذي كتب عن لقاء جمعه بالسفير السويدي في تونس
ّ
للحديث عن الكتاب العرب الذين يستحقون «نوبل» منهم محفوظ.
وهناك جامعتا «جورج تاون» والـ «سوربون» وبعض الجامعات
األوروبية والروسية التي قدمت تقارير عن استحقاق صاحب
«الحرافيش» للجائزة.
م .ش
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عندما كان اسمي حافظ نجيب

واس ـ ـت ـ ـطـ ــاع ط ـ ـ ــوال س ـ ـنـ ــوات ع ـم ــره
التي قاربت قرنًا من الزمان ـ وبعد
رح ـي ـل ــه أيـ ـض ــا ـ ـ ـ ـ ـ أن ي ـح ــاف ــظ عـلــى
ت ــأث ـي ــره وفــاع ـل ـي ـتــه ،ل ـي ـص ـبــح رمـ ـزًا
عابرًا للسنوات والعصور.
تـبــدلــت امل ــوض ــة وانـقـلـبــت املـعــايـيــر
ال ـ ـج ـ ـمـ ــال ـ ـيـ ــة ،وت ـ ـغ ـ ـيـ ــرت األس ـ ـ ـمـ ـ ــاء،
ّ
وانـسـحــب كــتــاب كـبــار الــى «متحف
الـ ـت ــاري ــخ» ،ف ـي ـمــا ظ ــل م ـح ـفــوظ فــي
م ـكــانــه ،يـثـيــر االه ـت ـمــام واإلع ـج ــاب
والجدل الصاخب.
ت ـك ـبــد ص ــاح ــب «الـ ـث ــاثـ ـي ــة» مـشـقــة
الـ ـسـ ـف ــر ف ـ ــي عـ ــالـ ــم الـ ـ ــروايـ ـ ــة ط ـ ــوال
عـ ـق ــود ب ـع ــدم ــا ق ـ ـ ــاوم ال ـش ـي ـخــوخــة
ّ
ت ـ ـ ــارة والـ ـسـ ـلـ ـط ــات طـ ـ ـ ــورًا ،وك ــت ــاب
التقارير وصناع الطغاة ،وسكاكني
امل ـت ـطــرفــن وك ــل ال ـص ـعــوبــات الـتــي
ك ـ ــادت ت ـح ــول ب ـي ـنــه وبـ ــن ال ـك ـتــابــة
تارات وتارات.
لم يكن عمره قد تجاوز الـ  14عندما
بــدأ الكتابة بقصة طويلة اسماها
«األع ــوام» مقلدًا فيها رائـعــة عميد
األدب الـعــربــي طــه حـســن «األي ــام».
وعندما التحق بكلية اآلداب ،اختار
الـفـلـسـفــة ،وظ ــل مـشـتـتــا ل ـف ـتــرة بني
األدب والـفـلـسـفــة حـتــى حـســم أمــره
باإلخالص للكتابة األدبية وحدها.
باختصار قرر أن يتخذ من الكتابة
ح ــرف ــة رغـ ــم م ــا س ـت ـج ــره ع ـل ـيــه مــن
مـشـكــات تـمــامــا مـثــل راوي «أوالد
حارتنا»!
عـبــر الـكـتــابــة ،لــم يـبـحــث عــن شهرة
أو مـ ـج ــد أو م ـ ـ ــال وإنـ ـ ـم ـ ــا م ـت ـع ـتــه
الشخصية وحدها .ولذا تكفل عبر

أكثر من خمسني روايــة ومجموعة
قـ ـصـ ـصـ ـي ــة ،بـ ـقـ ـط ــع الـ ــرح ـ ـلـ ــة ال ـت ــي
ق ـط ـع ـت ـه ــا أجـ ـ ـي ـ ــال م ـ ــن الـ ــروائ ـ ـيـ ــن
الـ ـغ ــربـ ـي ــن خـ ـ ــال  400ع ـ ـ ــام .ح ــرق
مراحل تطور الرواية من التاريخية
إلى الواقعية إلى الرمزية ،ولم يعد
أم ــام أبـنــائــه وأح ـفــاده إال االنــدمــاج
ف ــي م ـس ـيــرة ال ــرواي ــة ال ـعــامل ـيــة كتفًا
بكتف.
مـ ـحـ ـف ــوظ رج ـ ـ ــل ال ـ ـسـ ــاعـ ــة ـ ـ ـ ـ ح ـســب
وص ـ ــف ص ــدي ـق ــه الـ ـك ــات ــب ال ـس ــاخ ــر
محمد عفيفي ـ ـ املـنـضـبــط رغ ــم أنــه
يـ ـم ــارس أق ـص ــى أنـ ـ ــواع ال ـل ـع ــب فــي
كتابته ،صاحب الذاكرة املتوهجة،
الحادة .حتى يومه األخير ،لم تأخذ
األيــام من ذاكرته شيئًا ،بل كان في
جلساته اليومية مع أصدقائه مثل
شيخ صوفي ،عباراته قليلة ،مكثفة
ت ـل ـخ ــص ح ـك ـم ــة الـ ـ ـك ـ ــون ،وت ـف ـيــض
ب ــال ــدهـ ـش ــة ،ك ـم ــا ت ـع ـك ــس ضـحـكـتــه
ال ـصــاف ـيــة ال ـت ــي تــرت ـفــع ب ــن الـحــن
ً
استهزاء بهذا العالم التافه!
واآلخر،
كــانــت ال ـث ــورة حـلـمــه ال ــدائ ــم« .وم ــن
صـمـيــم قـلـبــي دع ــوت ال ـلــه أن ت ــدوم
ال ـ ـثـ ــورة إل ـ ــى األبـ ـ ـ ــد» هـ ـك ــذا ت ـحــدث
ف ــي أص ـ ــداء س ـيــرتــه ال ــذات ـي ــة .ث ــورة
تـمـنــى أن تـ ــدوم وأل ـ ــزم نـفـســه بـهــا،
في الفن والحياة منذ أن بدأ يكتب
قصته األولــى« :إنــي أؤمــن بالحياة
والناس ،وأرى نفسي ملزمًا باتباع
مثلهم العليا مــا دمــت أعـتـقــد أنها
ال ـح ــق ،إذا ال ـن ـكــوص ع ــن ذل ــك جنب
وهـ ـ ـ ــروب ،ك ـم ــا أرى ن ـف ـســي م ـلــزمــا
ب ــال ـث ــورة ع ـلــى مـثـلـهــم م ــا اع ـت ـقــدت
أن ـهــا ب ــاط ــل ،إذا ال ـن ـكــوص ع ــن ذلــك
خ ـي ــان ــة! وهـ ـ ــذا ه ــو م ـع ـنــى الـ ـث ــورة
األبدية» وهكذا يقول أحمد شوكت
أحد أبطال «السكرية» ،وأحد أقنعة
محفوظ الروائية.
حـ ـل ــم ال ـ ـ ـثـ ـ ــورة ه ـ ــو م ـ ــا دف ـ ـعـ ــه إل ــى
ال ـث ـقــة ،وال ـت ـفــاؤل حـتــى ال ـن ـهــايــة ،ال
ألن الـخـيــر سينتصر فــي الـنـهــايــة،
بــل ألن ال ـشــر أض ـعــف مـمــا نتصور
ب ـك ـث ـي ــر« :وأمـ ــام ـ ـنـ ــا ال ــدلـ ـي ــل الـ ــذي
ال ي ـج ـح ــد .فـ ـل ــوال ال ـن ـص ــر ال ـغ ــال ــب
لـلـخـيــر ،م ــا اس ـت ـطــاعــت ش ـ ــراذم من
البشر الهائمة على وجهها عرضة
ل ـل ــوح ــوش والـ ـحـ ـش ــرات والـ ـك ــوارث
الـ ـطـ ـبـ ـيـ ـعـ ـي ــة واألوب ـ ـ ـ ـئـ ـ ـ ــة والـ ـ ـخ ـ ــوف
واألنانية .أقول لوال النصر الغالب
ل ـل ـخ ـي ــر م ـ ــا اسـ ـتـ ـط ــاع ــت ال ـب ـش ــري ــة
أن ت ـن ـمــو وت ـت ـك ــاث ــر وتـ ـك ــون األم ــم

في الستينيات ــ
سنوات مجد محفوظ
وصعوده ـــ سيكتب
أجرأ أعماله

وتكتشف وتـبــدع وتـخـتــرع وتـغــزو
ال ـف ـض ــاء وت ـع ـل ــن ح ـق ــوق اإلنـ ـس ــان:
غــايــة مــا فــي األم ــر أن ال ـشــر عربيد
ذو ص ـخ ــب وم ــرت ـف ــع الـ ـص ــوت وأن
اإلن ـســان يـتــذكــر مــا يــؤملــه أكـثــر مما
ي ـس ــره» ك ـمــا ق ــال ف ــي كـلـمـتــه خــال
نـيـلــه جــائــزة «ن ــوب ــل» ( .)1988هــذا
الـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــاؤل ه ـ ــو م ـ ــا يـ ـجـ ـع ــل الـ ـن ــاس
ّ
يتحملون البغي بجلد ويتمسكون
ب ــاألم ــل« :وكـ ــانـ ــوا ك ـل ـمــا أض ـ ـ ّـر بـهــم
العسف ،قالوا :ال بد للظلم من آخر،
ّ
ولليل من نهار ،ولنرين في حارتنا
مـ ـص ــرع ال ـط ـغ ـي ــان ومـ ـش ــرق ال ـن ــور
والعجائب».

هل كانت الوالدة متعثرة؟ ربما تكشف إجابة السؤال جزءًا من «أسطورة»
االسم .اسم املولود الجديد :نجيب محفوظ!
حكت أمه فاطمة ابنه الشيخ مصطفى قشيبه ـ ـ كما قال في حوار إذاعي عام
ّ - 1981أن الوالدة كانت عسيرة وأن االب التقليدي استدعى الطبيب الشهير
وقتها نجيب محفوظ لتوليد األم ،عندما رأى خطرًا على صحتها .لكن األم
حكت أيضًا أنهم اختاروا له اسم حافظ نجيب اللص الشهير وقتها ،وكان
اسمه رنانًا في مصر كلها .لكن الشخص الــذي ذهــب إلــى مكتب املواليد
لتسجيل االســم ،نسي اســم «حافظ نجيب» وتذكر اســم الطبيب .يضحك
نجيب محفوظ وهو يحكي الروايتني« :ربنا أعلم بالحقيقة ،وقد تكون هذه
الحكايات مجرد أساطير اخترعت ،ويكون اللي خلفونا روائيني زينا».
من اإلجابة ،يبدو ولع محفوظ الروائي بصناعة األساطير ،بتعدد تأويالتها
وانفتاحها على الدالالت املختلفة.
اسمه أسطورة أيضًا .لم تكن األسماء املركبة قد منعت وقتها .كانت تقليدًا
مصريًا ،لكن املدهش أن هذا التقليد املصري ارتبط بتسمية املولود باسمه
الذي اختارته له العائلة مضافًا إليه اسمًا آخر ،وعادة ما يكون اسم الخديو
أو امللك.
يحكي عباس العقاد في كتابه «حياة قلم»« :ومما يحضرني من ذكرياتي
فيما دون الـعــاشــرة ،أنني رفضت أشــد الــرفــض أن أجيب نــداء املعلم حني
دعاني باسم «عباس حلمي» جريًا على تقاليد ذلك العهد التي بقيت إلى
اآلن في أسماء املعاصرين .فلم يكن أحــد من التالميذ يدعى باسم أبيه،
ولكنهم كانوا يلقبون بألقاب حلمي وصبري ولطفي وحسني وشكري،
ومــا شاكلها على حسب املطابقة ألسـمــاء املشهورين أو املوافقة لجرس
اللقب ورنينه في األسماع ،فبقيت واحدًا من قليلني يذكرون بأسماء آبائهم
بني أبناء هذا الجيل .ولوال إصراري على رفض اللقب املستعار ،لكان اسمي
اليوم «عباس حلمي محمود» كما كتب في قائمة «التصنيف» أي توفيق
األسـمــاء واألل ـق ــاب»! لكن نجيب محفوظ لــم يحمل اســم «الـحــاكــم» كعادة
األسـمــاء املركبة ،وإنما اســم الطبيب «القبطي» في األسـطــورة األولــى التي
ينفيها هو مرات ومرات ،أو اسم اللص الظريف (كان مدخله إلى عالم األدب)
في األسطورة الثانية!
لنختبر إذن صحة الحكايتني االفتراضيتني .ولد نجيب محفوظ (الطبيب)
في كانون الثاني (يناير)  1882في مدينة املنصورة ،أي كان عمره وقت
والدة محفوظ  29عامًا .تخرج من كلية الطب عام  1908وكان األول على
دفعته ضمن ثمانية آخرين تخرجوا في العام ذاته .كانت شهرته في البداية
كطبيب باطنة ،ولكنه أتقن عمليات ال ــوالدة العسيرة ،واتـفــق مــع مفتشي
صحة أقسام القاهرة على استدعائه في الوالدات العسيرة التي يدعون لها
«على أال أطالبهم نظير ذلك بأجر» ،كما يقول في مذكراته« :وقد واظبت على
ذلك خمس عشرة سنة ،أجريت خاللها نحو ألفي والدة في املنازل ،ولست
أغالي حني أقول إني لم أبت في منزلي أثناء تلك الحقبة أكثر من يومني فى
األسبوع».
ً
ً
وقد حقق  -في سن صغيرة -شهرة كبيرة بسبب نجاحه في إجراء العديد
من الجراحات في أمراض النساء.
استمر نجاح محفوظ في أوســاط الطبقات الفقيرة تحديدًا ،خصوصًا ّأن
األسر الكبيرة وحدها التي كانت تلجأ إلى أطباء .وافتتح عيادة في القاهرة
لم يكن يتقاضى في البداية أي أجــر على ما يقوم به من أجــل كسب ثقة
املصريني الفقراء.
الغريب أن الدكتور نجيب محفوظ تزوج في تشرين الثاني (نوفمبر) ،1911
أي قبل شهر واحد من ميالد سميه الروائي نجيب محفوظ .واملدهش أيضًا
أنه كان في إجازة شهر العسل ملدة شهرين مع زوجته في ذلك الوقت ،وهو
ما نشرته جريدة املقطم ،ونشره محفوظ في مذكراته .ولكن يظل السؤال:
هل قضى الشهرين خارج مصر كما كان يخطط؟ أم عاد قبل أن يكملهما؟
الـتـشــابــه بــن اســم مـحـفــوظ الطبيب واألدي ــب أح ــدث الـعــديــد مــن املـفــارقــات
الضاحكة لكليهما .حكى محفوظ في أحــد حــواراتــه أن األديــب الصحافي
السوري نزيه الحكيم جاء ليزوره في القاهرة سنة  ،1945ولكنه ذهب إلى
عيادة الطبيب ،وراح يحدثه عن رادوبيس وكفاح طيبة والقاهرة الجديدة،
حتى قال له الدكتور نجيب محفوظ« :أنا يا بني ّ
جراح ،ولست طبيب أمراض
عقلية» .لكن محفوظ يحكي في حــوارات أخرى أنه لم يكن يعرف الطبيب
ً
معرفة شخصية .حتى أخذه صديقه ثروت أباظة إليه وقدمه له قائال« :هذا
أحد مواليدك يا باشا».
فــي الحكاية الثانية ،التي حكاها على لسان والــدتــه ،يتحدث عــن أسطورة
أخرى ،حافظ نجيب ( )1946-1879الذي كان مادة صحافية خصبة للجرائد
واملـجــات فــي تلك الفترة ،وحسب جــريــدة «املـحــروســة» ( :)1909تسابقت
الصحف في تتبع أخباره وتسجيل حوادثه ،وإجراء التحقيقات الصحافية
معه عند القبض عليه ،وعـقــد مــوازنــات بينه وبــن املحتالني العامليني مثل
النصاب الباريسي املاير» ،وقد وضع عنه صديقه الصحافي اللبناني جورج
طنوس كتابني األول عام  1909بعنوان «نابغة املحتالني أو حافظ نجيب»،
والثاني بعده بعام بعنوان «الــراهــب املسلم» .وحسب املــؤرخ أحمد حسني
الطماوي ،بالرغم من انحراف حافظ نجيب ،إال أنه أحد صناع الثقافة .إذ أنه
شاعر وقاص وروائي ومترجم وكاتب مسرحي ،وممثل مسرحي ،وواعظ
ديني وصحافي حــرر مجلتني .وبعيدًا عن أسـطــورة التسمية ،فــإن حافظ
نجيب كان مدخل نجيب محفوظ إلى عوالم األدب والفن ،قــاده إلى «أبــواب
السحر ومدائن الغرائب» .يقول محفوظ« :أعطاني صديق روايــة بوليسية،
وكــانــت خــارج املـقــرر الــدراســي ومــن هــذا الـيــوم لــم أتــوقــف عــن ال ـقــراءة .ومن
صغري كنت أقرأ ما كتبه حافظ نجيب ،وكان «حرامي مثقف» وعربيدًا ّدوخ
الحكومة! وأصبح أشهر مؤلف قصص بوليسية وأشهر مؤلفاته «جونسون»
ً
و«ميلتون ويب» .هذه السالسل كانت بديال لكتب األطفال» .يضيف محفوظ:
«في ذلك الوقت ،لم تكن هناك كتب لصغار السن ،وكان أقرب شيء يصلح لنا
الروايات البوليسية .وبعد عشرات من الروايات التي كان بطلها جونسون،
وزاد عددها عن العشرين ،انتهت السلسلة ،لكن نجاحها دفع حافظ نجيب
إلى إصدار سلسلة جديدة عن ابن البطل أسماها «ابن جونسون» ،والحقيقة
الـتــي اكتشفتها الحـقــا أنــه لــم تكن هـنــاك سلسلة بــاســم «اب ــن جــونـســون»،
لكن املترجم أراد استثمار نجاح السلسلة بعد انتهائها .وملــا كــان بطلها
جونسون قد مــات في الــروايــة األخـيــرة ،رأى حافظ نجيب استكمالها بأن

ّ
جعل للبطل ابنًا يمكنه من إصدار الروايات ،أي أنه كان يؤلف هذه الروايات
كما علمت بعد ذلك ،لكنه كان يضع عليها عبارة ترجمة حافظ نجيب ألن
القراء كانوا يحبون الروايات البوليسية املترجمة التي لم يكن في مصر من
يكتبها .وكانت أحداث روايات جونسون تجري في فرنسا باعتبار املؤلف
فرنسيًا ،لكن حافظ نجيب نقل أحــداث روايــات ابــن جونسون إلــى أميركا
الالتينية .الطريف أنني في ذلك الوقت لم أكن أعرف جونسون وال ابنه ،لكني
حني عرفت االبن في الرواية األولى ،وبقية سلسلة ابن جونسون ،عدت إلى
السلسلة السابقة عليها الخاصة بجونسون نفسه ،ثم توصلت بعد ذلك إلى
سالسل أخــرى ل ـ «ملفيل تــوب» و«روكامبول» وغيرهما .وعن طريق كتب
«األهرام» املترجمة ،بدأت دائرة قراءتي تتوسع حيث كنت أتابع إعالنات هذه
الكتب في الجريدة ،وأســارع بشرائها ولم أعد بحاجة الستعارة الكتب من
صديقي العزيز يحيى صقر».
يحيى صقر هو زميل محفوظ في املــدرســة ،وزميله في فريق كــرة القدم
أيضًا ،سيتحول فنيًا إلى يحيى مدكور كما يحكي محفوظ الحكاية في
نصه الفني املكثف في «حكايات حارتنا» الذي يتضمن حكايات الطفولة:
«يحيى مدكور أمهر العب كرة في مدرستنا ،وصديقي املفضل في املدرسة
االبتدائية .أجده يومًا يقرأ كتابًا في الفسحة فأسأله :ما هذا؟
ـ ابن جونسون ..الحلقة األولى من سلسلة بوليسية جديدة.
ويعيرني الكتاب بعد فراغه ،فأقرأه بسعادة لم أجد مثلها من قبل .وأواظب
على قراءة السلسلة ،ثم أنتقل من سلسلة إلى أخرى ،ومن كتاب إلى آخر،
ً
ثــم أدمــن ال ـقــراءة .وأصـيــر مــع الــزمــن بطال مــن أبـطــال ال ـقــراءة ،أمــا صديقي
فيهجرها سريعًا ،ثم يتربع على عرش الكرة».
هناك أيضًا حكاية ثالثة ،لزينب شقيقة محفوظ التي تكبره بـ  17عامًا رواها
ابنها محمود الكردي في كتابه «من الجمالية إلى العاملية» على لسان والدته:
«توقفت والدتي عن الحمل حوالي عشر سنوات ،وكان املها أن تنجب ولدًا
ثالثًا .وعندما قضت سنوات دون الحمل ،قطعت األمل في االنجاب .وذات
يوم ،شعرت بالحمل ولم تبح بالسر ،فمضت أشهر وظهرت عليها عالمات
الحمل فعم السرور أفراد األسرة .انتظرت يوم الوضع بفارغ الصبر ،حتى
آتاها املخاض وحضرت الداية ومرت ليالي ثقيالت الخطو ،مرهقات بأعباء
الـفـكــر ألم ت ـتــأوه مــن ش ــدة اآلالم ،وال ــوال ــد ّ
متلهف لـسـمــاع ص ــوت املــولــود،
والداية أصبحت قلقة مضطربة ملدة ثالثة ليالي وشعرت بأن الحالة سيئة،
فتوجهت إلى الوالد وطلبت منه أن يحضر طبيب ورشحت دكتور شاب له
سمعة حسنة ،ساورني الخوف والقلق على والدتي ،ولم أذق طعامًا وال نومًا،
حضر الطبيب .وعند دخوله الغرفة تمت عناية الله ووضعت أمي حملها،
وإذا بالداية تهلل وتكبر وذهبت بسرعة إلى الوالد واخبرته بانجاب ولد،
فشك الدكتور وقال له :قدومك أسعدنا وسيكون اسم املولود على اسمك».
الغريب أن اسم «نجيب محفوظ» ّ
سبب له العديد من املشكالت ،وتعرض
للكثير من ســوء الفهم .وكــان أسـتــاذه في الجامعة الشيخ مصطفى عبد
ال ــرازق ،وكــان محفوظ من مريديه وزواره الدائمني في بيته طــوال عامني.
ورغم كل تلك العشرة ،إال أن الشيخ الفيلسوف لم يكتشف أن تلميذه األثير
مسلم! حتى كان يومًا في قاعة الجامعة يلقي محاضرة عن أصول اإلسالم،
وسمع الطالب أستاذهم يقول« :إن الطلبة املسلمني يعرفون هذا املوضوع
جيدًا لكني سأعيد شرحه مرة أخرى علشان أخونا نجيب محفوظ» .لكنه
فوجئ بالطالب يهتفون« :يا موالنا ..دا مسلم!».
كما كان االسم سببًا أساسيًا في أن يفقد بعثة للسفر إلى فرنسا لدراسة
الفلسفة ،إذ تصور مدير البعثات في وزارة املعارف إبراهيم رمزي وكان
كاتبًا مسرحيًا أن نجيب محفوظ قبطي ،فقرر حرمانه من البعثة! وهو
ما كشف عنه أدهم رجب صديق محفوظ في حوار له في مجلة «الهالل»
(فبراير « :)1970اسم نجيب محفوظ جنى عليه ،فقد تم حرمانه من البعثة
إلى فرنسا بسببه ،وال أستطيع أن أفصح أكثر من ذلك لحساسية املوضوع.
واالس ــم الكامل لنجيب محفوظ هــو نجيب محفوظ عبد العزيز إبراهيم
أحمد الباشا ،ولكنه كان يوقع أوراقه الرسمية ووثائقه باسم نجيب محفوظ
ب .وبسبب هــذا االس ــم ،أفلتت منه فــرصــة العمر باعتبار مــا كــان.
فحس 
ولكن أعود فأقو ل: الحمد لله ،فربما لو كان نجيب محفوظ سافر في بعثة
الفلسفة تلك ،باعتباره كان الثاني علي دفعته في قسم الفلسفة ،وهي دفعة
 ،1934لكان عاد متخصصًا ومتبحرًا في الفلسفة ،ولربما عاد أستاذًا في
الفلسفة ،وساعتها ،من يدري ،ربما كانت اهتماماته قد تحولت عن األدب».
وقــد علق نجيب محفوظ فــي الـعــدد ذاتــه مــن املجلة على مــا كتبه الدكتور
أدهم رجب ،فقال« :بل ضاعت علي بعثتان ال بعثة واحدة: بعثة في الفلسفة
ً
وبعثة في اللغة الفرنسية ،والسبب فعال هو اسمي .وقد تحرج الدكتور أدهم
من رواية السبب ،ولست أرى سببًا للحرج ،فقد راح ذلك وانتهى .والقصة
أن السراي كانت تضطهد األقباط ألنها كانت ترى أنهم العماد األساسي
لحزب «الوفد» ،وقد اشتبهوا في اسمي ظنًا منهم أنني قبطي .وكنت ثاني
دفعتي وكان األول قبطيًا فقالوا: يكفي قبطي واحد .وأخذوا األول والثالث
وتخطوني .وأنا لست حزينًا على بعثة الفلسفة ،لكني كنت أتمنى لو أنني
ذهبت إلى فرنسا في بعثة اللغة الفرنسية ،كنت سأتجه كليًا إلى ما اتجه
إليه توفيق الحكيم في «زهرة العمر»».
لقد اختار محفوظ منذ البداية أن يحذف اسم والده (عبدالعزيز) من توقيعه
سواء على املقاالت التي كان يكتبها أو في رواياته .اكتفى باسمه مجردًا من
العائلة .ربما تفسرها أعماله الروائية التي كان فيها ناقدًا ومعارضًا للنظام
األبــوي ،وسلطة األب والعائلة ،أراد منذ البداية أن يكون «هــو» نفسه بدون
االستناد إلى سلطة أخرى ،وهو ما فسره على لسان كمال عبد الجواد في
ّ
ُ
يخضع خضوعًا أعمى إلراد ٍة عليا ذات
الثالثية« :كل شيء في هذا البيت
ُ
َّ
سيطرة ال حد لها هي بالسيطرة الدينية أشبه».
وفي «الثالثية» ،يعلن أحمد حشمت« :من الخطأ أن يكون لإلنسان والدان»!.
يسأله كمال عبد الجواد« :كيف هان عليك أن تقول هذا؟» .يجيبه« :ال أعني
حرفيته ،ولكن ما يرمز إليه الوالدان من تقاليد املاضي ،فاألبوة على وجه
العموم فرملة ومــا حاجتنا فــي مصر إلــى الـفــرامــل ،ونحن نسير بأرجل
مكبلة باألغالل».
وهكذا اختار محفوظ أن يعبر عن موقفه الديني والفلسفي واألخالقي من
النظام العائلي والكوني ...من السلطة األبوية!
محمد...
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قتل األب بين «زقاق المدق» و«أفراح القبة»

في
مكتبه
عام
1961

مصطفى بيومي *
االهتمام الذي يبديه نجيب محفوظ
بـ ـ ــاألم ،ع ـبــر ت ـن ــاول ــه ال ـع ـم ـيــق لشتى
أنـمــاط األمــومــة التي ينتجها الواقع
اإلنـســانــي ،يقابله اهـتـمــام ذو توجه
متفرد ب ــاألب .والـســر فــي الـتـفــرد هو
االبتعاد عن املعنى التقليدي املباشر
ملا تمثله مفردة األب ،على اعتبار أنها
جــزء من منظومة األســرة بمفهومها
االجتماعي ،والتوقف الجريء الجاد
أم ـ ـ ــام ال ـ ـصـ ــراعـ ــات الـ ـت ــي ي ـخــوض ـهــا
اآلب ـ ــاء م ــع أب ـنــائ ـهــم ،وامل ـخــاطــر الـتــي
ي ـ ـت ـ ـعـ ــرضـ ــون ل ـ ـ ـهـ ـ ــا ،ومـ ـ ـ ــردهـ ـ ـ ــا إلـ ــى
مــزيــج مـعـقــد مــن األس ـب ــاب وال ــدواف ــع
االق ـت ـصــاديــة والـنـفـسـيــة والـثـقــافـيــة،
التي تفضي إلــى أشكال متنوعة من
ال ـتــوتــر والـ ـص ــراع ،بـ ــدءًا م ــن الـضـيــق
واملــرارة وغياب االنسجام والتوافق،
ً
وصـ ــوال إل ــى الـقـتــل أو ال ـش ــروع فـيــه،
مـ ــرورًا بــال ـعــراك الـعـنـيــف والـكــراهـيــة
املتبادلة والقطيعة التي ال تكون على
هذا النحو إال بني األعداء األلداء.
ً
فضال عن هذا اإلطار املادي الصريح
املـبــاشــر ،الــذي يقتحم أحــد الجوانب
املهمة املسكوت عنها ،يكتسب األب
م ـغ ــزى رم ــزي ــا ف ــي عـ ــدد م ــن األع ـم ــال
الــروائـيــة لنجيب محفوظ ،فيتجاوز
ال ـظــاهــر ال ـشــائــع مـيـســور الـف ـهــم إلــى
الـ ـط ــاب ــع ذي ال ـت ـش ـك ـيــل األس ـ ـطـ ــوري
واملنحى الرمزي والقيمة التي تقترب
من فكرة األلوهية .وهذا التناول غير
املـسـبــوق فــي جــرأتــه وعـمـقــه ،يكشف
عن رؤية غير تقليدية للكاتب الكبير،
ال ـ ــذي ي ـت ـســم ع ــامل ــه الـ ـث ــري ب ـع ـنــاق ال
ن ـش ــاز ف ـي ــه ب ــن االج ـت ـم ــاع ــي املـ ــادي
ال ـيــومــي والـفـلـسـفــي ال ــوج ــودي غير
املقيد بزمان ومكان.
ّ
ال شـ ـ ــك فـ ـ ــي أن األب يـ ـمـ ـث ــل ق ـي ـمــة

اجتماعية ذات شــأن بــالــغ الخطورة
ف ــي ال ـح ـي ــاة اإلن ـس ــان ـي ــة .ومـ ــن خــال
ثــاثـيــة األب واألم واألب ـن ــاء ،األس ــرة،
ي ـس ـت ـمــر الـ ــوجـ ــود اإلنـ ـس ــان ــي املـ ــادي
ف ــي س ــري ــان ــه ال ـع ـظ ـيــم .ل ـكــن امل ـن ـظــور
العاطفي املثالي وحده ال يصنع وعيًا
ً
متكامال ،فالحياة حافلة بالكثير من
الـغــرائــب والـتـنــاقـضــات ،وفـيـهــا مــا ال
يمكن فهمه واسـتـيـعــابــه باملقاييس
العادية الشائعة املألوفة.
ال غرابة في توتر العالقات بني اآلباء
ّ
واألب ـ ـنـ ــاء ،ذلـ ــك أن غ ـي ــاب االن ـس ـجــام
والتوافق وارد ألسباب شتى ،ذاتية
كانت أم موضوعية ،مثل تباين رؤى
األجيال ،واختالف الطباع والسمات
الشخصية ،وتعدد الثقافات .التباين
ف ـط ــرة إن ـســان ـيــة ال ت ــدف ــع إل ــى الـقـلــق
واإلدانـ ـ ــة ،لـكــن أســالـيــب الـتـعـبـيــر عن
الـ ـ ـص ـ ــراع هـ ــي الـ ـت ــي ت ـف ـص ــل بـ ــن مــا
هــو متحضر م ـشــروع م ـبــرر ينهض
على أرضـيــة الـحــب واالح ـت ــرام ،وبني
التجاوز غير السوي الذي يتصاعد،
فيصل إلــى حافة الـصــدام والقطيعة
والكراهية.
ت ـت ــوزع امل ـســؤول ـيــة ف ــي ع ــال ــم نجيب
مـحـفــوظ ،كـمــا هــو ال ـحــال فــي الــواقــع
الــذي يعبر عنه ويستمد منه مادته،
بني اآلبــاء واألبـنــاء .فقد يكون سلوك
األب الـعــدوانــي غير املنضبط دافعًا
للتوتر واالحتقان ،وقد يكون انفالت
االب ــن واسـتـهـتــاره هــو صــانــع األزم ــة.
األمــر ال يقتصر على السلوك وحــده
بطبيعة الحال ،فاالجتهادات الفكرية
والـ ـسـ ـل ــوكـ ـي ــة ،والـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة أيـ ـض ــا،
بكل مــا يترتب عليها مــن تــداعـيــات،
ت ـل ـعــب دورًا ال ي ـم ـكــن إه ـم ــال ــه .وألن
الـحـيــاة تحفل بالكثير مـمــا ال يقبل
ال ـف ـهــم واالسـ ـتـ ـيـ ـع ــاب ،فـ ــإن الـتـنــاحــر
يخلو أحـيــانــا مــن املنطق واألسـبــاب

والدوافع ،وال يوحي الظاهر املباشر
بــالـســر ال ــذي يـحـيــل ال ـحــب املـفـتــرض
إلى كراهية بال حدود.
العالقة الصدامية املتوترة بني املعلم
كرشة وابنه حسني ،في «زقاق املدق»،
تقدم نموذجًا بالغ األهمية للصراع
ال ـحــاد الـعـنـيــف بــن اآلبـ ــاء واألب ـن ــاء،
ن ـت ـي ـج ــة تـ ـش ــاب ــه ال ـ ـط ـ ـبـ ــاع وت ـ ـقـ ــارب
األمزجة.
وف ــي «أفـ ـ ــراح ال ـق ـب ــة» ،ي ـب ــدو الـتـنــافــر
وال ـص ــدام منطقيًا بــن االب ــن عـبــاس،
ذي الـنــزعــة املثالية املـتـطـهــرة ،واالب
كرم يونس ،املوغل في السلوك املادي

تنفرد «السراب» بتقديم
الصراع العنيف بين اآلباء واألبناء،
عبر جيلين متتاليين
ال ـج ـشــع ،م ــن دون اك ـت ــراث بــاألخــاق
وامل ـ ـبـ ــادئ والـ ـقـ ـي ــم .ت ـش ــاب ــه وت ـق ــارب
الـطـبــاع يصنع األزم ــة الـطــاحـنــة بني
ح ـس ــن ك ــرش ــة وأبـ ـ ـي ـ ــه ،واالخ ـ ـتـ ــاف
ال ـ ـجـ ــذري ف ــي ال ـس ـم ــات مـ ـس ــؤول عــن
مأساة كرم يونس مع ابنه عباس!
خليل زكي ،في «املرايا» ،ممن ُيضرب
بهم املثل في الشر والعدوان ،وعالقته
مع أبيه تتسم بقدر كبير من التوتر
والعداء والكراهية األصيلة املتبادلة
ف ــي الـ ــروايـ ــة ن ـف ـس ـهــا .ي ـم ـثــل ال ـتــوتــر
والـعــداء سمة رئيسة في عالقة سيد
شـعـيــر مــع أب ـيــه ذي الـتــوجــه الــديـنــي
الصوفي.
ال ش ــك ف ــي ح ــب كـ ـم ــال ع ـب ــدال ـج ــواد
واح ـ ـتـ ــرامـ ــه ألب ـ ـيـ ــه ،ل ـك ــن ال ـت ـح ــوالت
الـفـكــريــة الـعــاصـفــة ال ـتــي ت ـطــرأ عليه
ف ــي «ق ـص ــر ال ـ ـشـ ــوق» ،ح ـيــث ال ـط ـفــرة

اإللحادية وانهيار املقدسات جميعًا،
تـنـعـكــس سـلـبــا عـلــى عــواط ـفــه ورؤاه
القديمة.
باملخالفة للقواعد الراسخة املستقرة
ال ـت ــي ن ـشــأ ع ـل ـي ـهــا ،ي ـع ــود ك ـم ــال إلــى
ً
البيت ثمال بعد ساعتني من منتصف
الليل ،وال يقتنع األب الجبار املتسلط،
الذي كان عائدًا لتوه من سهرة حافلة
بــالـخـمــر وال ـن ـس ــاء ،بـمــا يـقــولــه االب ــن
ع ــن م ـشــاهــدة التمثيلية امل ـق ــررة في
امل ـســرح كـمـبــرر للسهر غـيــر املــألــوف.
تنهمر اللعنات والشتائم والكلمات
الـغــاضـبــة ،ويـنـفــرد كـمــال بنفسه في
حجرته ليفكر وفق معايير مختلفة،
ت ـ ـتـ ــوافـ ــق م ـ ــع مـ ـنـ ـظ ــومـ ـت ــه ال ـف ـك ــري ــة
ال ـ ـجـ ــديـ ــدة املـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــردة« :هـ ـ ـ ــذه الـ ـق ــوة
ال ـج ـبــارة ال ـتــي يـخــافـهــا ك ــل ال ـخــوف،
ي ـخــاف ـهــا وي ـح ـب ـهــا م ـع ــا ،م ــا كـنـهـهــا؟
ً
ليس إال رجال لوال مرحه الذي خص
بـ ــه الـ ـغ ــرب ــاء لـ ــم ي ـك ــن ش ـي ـئ ــا ،فـكـيــف
يخافه؟ وحتى متى يذعن لقوة هذا
الخوف؟ إنه وهم كسائر األوهام التي
أمتحن بها ،ولكن مــا جــدوى املنطق
في مقاومة العواطف الثابتة؟».
يجمع كمال في ثورته على أبيه بني
الحب والخوف والسخط الذي يختلط
بالعتاب ،وال يغيب يقينه بأن املنطق
العقالني الصارم وحده ال يصلح أداة
للتعامل مع السلطة األبوية ،كما هو
الحال في انقالبه غير املـحــدود على
ال ـلــه وال ــدي ــن وامل ـ ـ ــوروث االجـتـمــاعــي
والـثـقــافــي .الـعــاطـفــة ثــابـتــة ال تهزها
أعــاصـيــر ال ـشــك وزالزل ال ـت ـمــرد ،لكن
الشجاعة الفكرية التحليلية لكمال،
ف ــي مــرحـلـتــه ال ـج ــدي ــدة ،تـتـيــح ل ــه أن
يعيد تقييم أبيه وفق معايير عقلية
مــوضــوعـيــة ،ال متسع فيها للخوف
الذي يكبل ،وال وجود للحب الطاغي
الذي يروض االندفاع غير املحسوب.

ال ي ـخ ـت ـل ــف األم ـ ـ ــر كـ ـثـ ـيـ ـرًا بــال ـن ـس ـبــة
ل ـل ـمــارك ـســي الـ ـش ــاب أح ـم ــد إبــراه ـيــم
شــوكــت ،فــي «ال ـس ـكــريــة» ،فـهــو يمثل
امـ ـ ـت ـ ــدادًا ل ـخ ــال ــه كـ ـم ــال فـ ــي ال ـغ ـضــب
والسخط ،ويثور على أبيه وأمه بكل
م ــا ي ـم ـثــانــه م ــن ان ـح ـي ــاز إلـ ــى الـقـيــم
ال ـت ـق ـل ـيــديــة املـ ــوروثـ ــة ال ـب ــال ـي ــة ،وهــي
قيم ال تتوافق مــع املنظومة الفكرية
ألح ـمــد ،ذي الـتــوجــه املــارك ـســي الــذي
ي ـن ـع ـك ــس ب ـ ــالـ ـ ـض ـ ــرورة عـ ـل ــى ج ـم ـلــة
مـفــاهـيـمــه الـسـيــاسـيــة واالجـتـمــاعـيــة
والثقافية.
س ـ ـهـ ــام م ـح ـم ــد حـ ــامـ ــد بـ ـ ــرهـ ـ ــان ،فــي
«الـبــاقــي مــن الــزمــن ســاعــة» ،تصطدم
ب ــأبـ ـيـ ـه ــا امل ـ ـحـ ــامـ ــي اإلخـ ـ ـ ــوانـ ـ ـ ــي ذي
التوجه السياسي والفكري املناقض
الختيارات االبنة اليسارية .التناقض
بـيـنـهـمــا ال يـتــوقــف عـنــد ه ــذا اإلط ــار
امل ــوض ــوع ــي ب ـط ـب ـي ـعــة الـ ـ ـح ـ ــال ،ذل ــك
ّ
أن تــداع ـيــات االن ـت ـمــاء تنعكس على
الـ ـ ـسـ ـ ـل ـ ــوك واملـ ـ ـنـ ـ ـظ ـ ــوم ـ ــة األخـ ــاق ـ ـيـ ــة
الثقافية لكل منهما .ومن هنا يسود
التوتر والعداء املكتوم ،الــذي يفضي
إلى املقت والخصومة والغربة.
الـصــدام والتوتر بني اآلبــاء واألبـنــاء،
ألسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاب م ـ ـت ـ ـنـ ــوعـ ــة م ـ ـت ـ ـبـ ــاي ـ ـنـ ــة ،ال
يتعارض مــع الـقــواعــد العامة األكثر
شـيــوعــا ف ــي املـجـتـمـعــات اإلنـســانـيــة،
كما هو الحال في مصر وغيرها من
الـبـلــدان ،فــي العصر الحديث وغيره
من العصور .ذلك أن االختالف وغياب
التجانس واالنسجام بني البشر وارد
ومنطقي ،وصالت القربى الحميمة ال
تتناقض مــع الـحــدة والـشــراســة التي
ت ـصــل إل ــى ح ــد ال ـخ ـصــومــة وال ـع ــداء،
لتشابه الطباع أو تعارضها الجذري،
ول ــإس ــراف ف ــي الـتــدلـيــل أو املـبــالـغــة
املـتـطــرفــة فــي ال ـق ـســوة ،ولـلـهــوة التي
تفصل بني األفكار واألجيال والرؤى
الثقافية والسياسية.
قد يقتصر األمر على الغضب املكتوم
وال ـت ـن ـف ـيــس بــال ـك ـل ـمــات امل ــوج ـع ــة ،أو
ً
يمتد إلى السلوك العملي وصوال إلى
ساحات املحاكم للحجر على اآلبــاء،
تـحــت مظلة االت ـهــام بالسفه وغـيــاب
ال ــرش ــد واه ـ ـتـ ــزاز ال ـ ـتـ ــوازن الـنـفـســي،
بـ ــل إن ـ ــه يـ ـتـ ـج ــاوز ذل ـ ــك كـ ـل ــه ،فـيـصــل
ف ــي ع ـن ـفــوانــه إلـ ــى مــرح ـلــة ال ـق ـتــل أو
الشروع فيه .تنفرد روايــة «السراب»
بتقديم ال ـصــراع العنيف ال ـحــاد بني
اآلباء واألبناء ،عبر جيلني متتاليني.
رؤبــة الظ يسعى إلــى قتل أبيه بدس
الـ ـس ــم ف ــي ط ـع ــام ــه وي ـن ـك ـشــف أم ـ ــره،
وكــامــل رؤب ــة الظ يحتد ب ــدوره على
أب ـيــه ،وت ـفــوح مــن كلماته االنفعالية
الغاضبة رائحة التهديد ،وهو الشاب
االنطوائي الخجول العاجز عن القيام
بأفعال دون القتل بكثير!
ت ـ ــزداد رؤيـ ــة ال ـكــاتــب الـكـبـيــر نضجًا
وعـ ـمـ ـق ــا عـ ـن ــد الـ ـنـ ـظ ــر إلـ ـ ــى ت ـح ـل ـي ـقــه
ال ـ ـش ـ ـجـ ــاع ن ــاحـ ـي ــة اإلطـ ـ ـ ـ ــار الـ ــرمـ ــزي
املستمد مــن تقديمه لـعــاقــات اآلبــاء
واألب ـنــاء .ويتمثل ذلــك بشكل متميز
في أعماله الروائية التي تمتزج فيها
املعالجة االجتماعية املادية بالعمق
الفلسفي الــوجــودي ،وهــذه الــروايــات
ه ــي :قـلــب الـلـيــل (« ،)1975ال ـطــريــق»
(« ،)1964أوالد حارتنا» (.)1962
ف ـ ـك ـ ــرة «األب» و«األب األعـ ـ ـل ـ ــى»،
بتجلياتها املختلفة ،بالغة الوضوح
ف ــي ال ــرواي ــات ال ـث ــاث امل ـش ــار إلـيـهــا،
حـيــث ال يقتصر األم ــر عـلــى الـظــاهــر
امل ـب ــاش ــر ،فـيـمـتــد إلـ ــى أعـ ـم ــاق تنشد
ال ـب ـحــث ع ــن م ـفــات ـيــح ت ـعــن ف ــي فهم
جوهر اللغز اإلنساني.
العالقة السوية بني األب واالبــن هي
األكـثــر شيوعًا وانـتـشــارًا فــي الــواقــع،
ومن ثم في إبداع الكاتب الكبير ،لكن
االستثناء قائم ويحتاج إلــى دراســة
تـعــن ف ــي تـحـقـيــق امل ــزي ــد م ــن الــوعــي
ب ـخ ـص ــوص ـي ــة ن ـج ـي ــب مـ ـحـ ـف ــوظ فــي
معالجته لكل ما هو خطير ومسكوت
عنه.
* كاتب وأكاديمي مصري

كلمات

السبت  27كانون الثاني  2018العدد 3381

5

أناشيد التكية وسراب الصحراء

صوفية محفوظ :بشير أم نذير؟
محمد عبد النبي *
ع ـلــى مـ ــدى م ـش ــوار نـجـيــب مـحـفــوظ
كله ،تــرددت نغمة الحنني إلى امللجأ
اإلل ـه ــي امل ـط ـم ـئــن ،س ـ ــواء ف ــي ص ــورة
درويــش يهيم بني صفحات الثالثية
أو الشيخ علي جنيدي الــذي ينصح
سعيد مـهــران فــي «الـلــص والـكــاب»
بأن يضع عنه هموم الدنيا ويتوضأ
ويصلي ،ثــم ِمــن بعد ذلــك كله هناك
أيقونته الشيخ عبد ربه التائه الذي
وض ـ َـع محفوظ على لسانه خالصة
ّ
الحكمة املقطرة للطريق الطويل.
كما ال يمكننا أن نتذكر «الحرافيش»،
من غير أن نذكر األناشيد الغامضة
التي تنبعث من وراء أســوار التكية.
فهل يمكننا ـ ـ بعد االعتبار لكل هذا
ـ ـ أن نعتبر بعض أعمال محفوظ هي
َ
حضر
البشارة األولــى لالتجاه الذي
وسـ َ
ـاد منذ سنوات في الواقع الفني
وال ـث ـق ــاف ــي ،أي ت ـلــك األعـ ـم ــال الـفـنـيــة
املـخـتـلـفــة ،ب ـصــرف الـنـظــر عــن مـقــدار
جــودت ـه ــا وأص ــال ـت ـه ــا ،ال ـت ــي تـعـتـمـ ُـد
ّ
التصوف
مادتها األساسية على عالم
ونـصــوصــه ورم ــوزه وأع ــامــه؟ أم أن
الحقيقة غير ذلك تمامًا؟
فــي حــوار ملجلة ال ـ «بــاريــس ريفيو»،
تــرج ـمــه ال ــزم ـي ــل أح ـم ــد شــاف ـعــي في
كتابه «بيت حافل باملجانني» ،أجاب
سؤال
محفوظ في معرض الرد على
ٍ
ّ
بالتصوف وما إذا كان
حول عالقته
ً
ممارسًا له ،قائال« :أنا أحب الصوفية
مثلما أحــب الشعر الجميل ،ولكنها
لـ ـيـ ـس ــت اإلج ـ ـ ــاب ـ ـ ــة .الـ ـص ــوفـ ـي ــة م ـثــل
ال ـس ــراب ف ــي ال ـص ـح ــراء ،ي ـنــاديــك ،أن
ً
تعال ،فاجلس ،واسترح قليال .إنني
أرفـ ـ ــض أي ط ــري ــق ي ــرف ــض ال ـح ـي ــاة،
ّ
ولكنني ال أملك إل ّأن أحب الصوفية
لجمالها الـشــديــد .إنـهــا لحظة راحــة
فـ ـ ــي خ ـ ـضـ ــم م ـ ـعـ ــركـ ــة .لـ ـ ــي أص ـ ــدق ـ ــاء
م ـ ـصـ ــريـ ــون ك ـ ـث ـ ـيـ ــرون ي ـس ـت ـش ـي ــرون
ش ـ ـ ـيـ ـ ــوخ ال ـ ـصـ ــوف ـ ـيـ ــة بـ ــاح ـ ـثـ ــن ع ــن
حلول .ربنا يوفقهم ،الحل الحقيقي
ملشكالتهم في البنك األهلي».
ق ــد ي ـكــون ه ــذا رأي م ـح ـفــوظ الــرجــل
واملــواطــن ،وليس اعتقادًا عميقًا في
نفس املـبــدع كاتب القصة والــروايــة.
َ َّ
أراد أل يبدو ـ ـ وهو الليبرالي
وربما
األصيل ـ في مظهر الدرويش الشرقي
ال ـ ــذي ي ـس ـبــح ف ــي ش ـط ـحــات الـعـشــق
اإللـ ـه ــي غ ــائ ـب ــا ع ــن أس ـئ ـل ــة ح ــاض ــره
وقضايا مجتمعه .وربـمــا يكون من
ّ
يخص بعض
الصحيح أيضًا ـ ـ فيما
ّ
تفسيرات رواج فـنــون الـتـصــوف في
َّ
وقتنا الــراهــن ـ ـ أن أزمنة االضطراب
واالن ـك ـس ــار وال ـع ـجــز تــدفــع ال ـن ــاس ـ
ال ـش ـب ــاب خ ـص ــوص ــا؟  -إلـ ــى الـلـجــوء
بكيان أكبرُ ،مطلق
للدين واالحتماء
ٍ
وكوني األبعاد ،بسبب فقدان االتجاه
واالفـتـقــار لـكـيــانــات أخ ــرى تجمعهم
في وحد ٍة اجتماعية سليمة البنية.
ُ
ولنا أن نتساءل هنا :ماذا لو أصبح
الـ ـشـ ـب ــاب غ ـ ـ ـ ـدًا ،وه ـ ــم امل ـس ـت ـه ـل ـكــون
ّ
التصوف
األساسيون لفنون وآداب
فــي الــوقــت الــراهــن ،فــوجــدوا أنفسهم
فـ ــي مـ ــواقـ ــع ال ـ ُـسـ ـلـ ـط ــة واملـ ـس ــؤولـ ـي ــة
ي ـقــودون املجتمع كله نحو «مشرق
والعجائب» بتعبير محفوظ؟
النور
ّ
م ـ ــاذا ل ــو ت ـحــقــق ال ـ ُـح ـل ــم؟ ه ــل ســوف
أطياف العشق اإللهي
تتبدد
ٍ
عندئذ ّ
عندئذ
تتخذ
قد
ها
أن
أم
تكن؟
لم
كأن
ٍ
منفعل
غير
ـع،
ـ
ص
ـ
ن
وأ
ـدق
ـ
ص
أ
ًا
ر
مظه
ٍ
ورغبات محبطة؟
بأحقاد مكبوتة
ٍ
ق ــد ن ـج ــد جـ ـ ــواب ه ـ ــذا الـ ـتـ ـس ــاؤل فــي
قـ ـص ــة صـ ـغـ ـي ــرة وب ــديـ ـع ــة مل ـح ـف ــوظ،
بعنوان ُ
«حلم» ،في مجموعة ّ
«خمارة
الـ ـق ــط األسـ ـ ـ ـ ـ ــود» ،ي ـح ـك ــي ف ـي ـه ــا عــن
عــامــل ميكانيكي فــي شــركــة خاصة
ـح يـعـيــش في
ل ـل ـم ـعــادن ،فـقـيــر وم ـل ـتـ ٍ
بدرون مع زوجة نكدية وحفنة عيال.

ً
ال يـجـ ُـد راح ــة مــن عـنــاء ليله ونـهــاره
ّ
إل بـ ــن ي ـ ــدي ش ـي ــخ إح ـ ـ ــدى ال ـط ــرق
الصوفية ،منصتًا إلى تعاليمه حول
ال ــدي ــن وال ـ ُـدنـ ـي ــا ،ال ـت ــي ال ت ـف ـيــده في
الـحـقـيـقــة كـثـيـرًا أم ــام ن ـيــران مطالب
ً
زوج ـتــه م ـثــا .عـنــدمــا تنقلب أح ــوال
الـبـلــد بـعــد إس ـقــاط املـلـكـيــة وصـعــود
الـضـ ّـبــاط األح ــرار ،ثــم ص ُــدور قوانني
ّ
الطيب
يوليو ،يتراخى شغف املريد
ب ـج ـل ـس ــات ال ـط ــري ـق ــة وي ـن ـش ـغ ــل بـمــا
يـحــدث مــن حــولــه وم ــا سـيـعــود على
ال ـف ّـقــراء م ـنــه .وت ـت ـطـ ّـور األمـ ــور حتى
يرشح نفسه في مجلس إدارة الشركة
ّ
بعد تأميمها ،ولم يعد ينقص إل أن
يحلق لحيته ،على حد تعبير شيخه
املمتعض من ّ
تغير مريديه وانقطاع
هبات األثرياء.
وبالتوازي ،في القصة ذاتها ،نتابع
صاحب الشركة الثري ،وانهيار عامله
حـيـنـمــا تـ ـج ــرده ال ـق ــوان ــن ال ـجــديــدة
مــن امـتـيــازاتـ ًـه وممتلكاته ،فيغوص
لألسفل درجــة بعد أخــرى .في نهاية
القصة وفــي حــوار مع صديق له من
األثرياء الذين ّ
قوضت يوليو عاملهم
أيـ ـض ــا ،ل ـك ـنــه ال ي ـب ــدو م ـه ـمــومــا بما

يـ ـح ــدث ،وع ـن ــدم ــا ي ـس ــأل ــه صــاحـبـنــا
اغتصاب أموالهم ،يقول له وهو
عن
ٌ
يضحك :حق إن أموالنا قد اغتصبت،
َ
ّ
ولـكــن هــل أدل ــك على رج ـ ٍـل قــد تـنــازل
ُ
ّ
ع ــن أمـ ـ ــوال ال تـ ـع ــد وال ت ـح ـصــى بال
اغ ـت ـص ــاب؟ ث ــم ي ـهــز غ ـل ـيــونــه وي ـبــدأ
يقص عليه القصة العجيبة للبوذا.

أرفض أي طريق يرفض الحياة،
لكنني ال أملك إ ّلا أن أحب الصوفية
لجمالها الشديد (ن م)
وهكذا تنتهي القصة الصغيرة ثاقبة
الذكاء.
إذا كــان ليس أمــام العامل الفقير إال
ّ
ليترجع بني
شيخ طريقة فــي زاوي ــةٍ
يــديــه ق ـطــرات السكينة والــرحـمــة كل
ً
مـســاء مغتسال مــن شـقــاء يــومــه ،فإن
ُ
الثري الــذي يشاهد انهيار عامله قد
ّ
يتصوف أيضًا وقد يجد غايته لدى
البوذا وقصته العجيبة.
إنـ ـن ــا أم ـ ــام ح ــرك ـت ــن م ـت ـعــارض ـتــن،
كأنهما نقطتان تتبادالن مكانيهما،

َ
ب ـي ـن ـم ــا ن ـ ـفـ ــض الـ ـع ــام ــل عـ ــن كــاه ـلــه
الطريقة والشيخ بعدما ابتسمت له
الــدنـيــا ،فالثري وأصـحــابــه يبحثون
ـاذ في عاملهم املـهـ ّـدد بني ّ
يدي
عن مـ ٍ
ّ
ال ـب ــوذا الـ ــذي تـخــلــى طــوعــا ع ــن ُمـلــك
الدنيا سعيًا وراء الحقيقة.
ّ
لعل هذه القصة تعكس وجهًا واحدًا
فقط من وجوه رؤية محفوظ الكاتب
لـلـتـصـ ّـوف ،ذل ــك الـجــانــب املـعـ ّـبــر عنه
بتهكم بريء في االقتباس السابق من
حوار ٍمعهً .
بناء على هذه الرؤية ،فإن
ٍ
ه ــؤالء الـشـبــاب املستهلكني للفنون
ذات الطابع الصوفي حاليًا يركضون
وراء س ـ ـ ــراب فـ ــي ص ـ ـحـ ــراء الـ ــواقـ ــع،
وال ـح ـلــول الحقيقية ملـشـكــاتـهــم في
ُالبنك األهـلــي والـبـنــوك عـمــومــا .وقد
ّ
َ
نـعــلــق بنبرة صوفية ُم ْستلهمة من
بعض أعمال محفوظ نفسه ،قائلني:
ل ـي ــت كـ ــل م ـش ـك ــات ال ــدنـ ـي ــا يـحـلـهــا
البنكنوت .فماذا إذن كانت أزمة عمر
ّ
«الشحاذ»؟
الحمزاوي إذن في رواية
فهو لم يكن معوزًا وال مطحونًا ،وقد
داهمته األسئلة من داخل نفسه ،من
ُ
غير أن يتهدد أمان عامله البرجوازي
َّ
بأدنى درجــة .لكن هــذه قصة أخــرى،

وه ــذا وج ــه آخ ــر مــن وج ــوه محفوظ
الكاتب ذي األلف وجه.
ّ
ّ
تجسدها
والـشــاهــد أن الــرؤيــة الـتــي
ُ
درام ـيٌــا قـصــة «ح ـل ــم» ملـحـفــوظ فيها
درج ـ ــة م ــا م ــن الـتـبـسـيــط ف ــي ت ـنــاول
عالقة اإلنسان بالدين وأشواق الروح
على العموم ،تكاد تتماهى مع الرؤية
املادية امليكانيكية للواقع ،لكننا قد
ُ
نجد فيها أيضًا تحذيرًا واجبًا من أن
يكون سعينا للحق والحقيقة مجرد
رد فعل سطحي ولحظي على قسوة
الــدنـيــا واض ـط ــراب األحـ ــوال والعجز
عن الفعل الفردي والجماعي.
وق ــد نـتـســاءل :أل ــن يـجــد ه ــذا العامل
امل ـي ـكــان ـي ـكــي ال ـس ــاب ــق ب ـع ــدم ــا ص ــار
عضو مجلس إدارة الشركة في نفسه
أي ش ـ ــوق ل ـج ـل ـســات ال ـش ـي ــخ وك ــام
أهــل الله وحلقات الـ ِـذكــر والحضرة؟
وعلى الجانب اآلخــر أيـضــا :ألــم يكن
من املمكن أن ينتبه هــذا الثري وهو
في أمان ِعزه وممتلكاته إلى هشاشة
الــواقــع وســرعــة زوال كــل شــيء حتى
يبحث عــن ال ـبــوذا وسـبـيــل الحقيقة
ُ
طوعًا ال كرهًا؟
* روائي مصري
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تأمالت في «الحرافيش»
خالد يوسف *
ّ
ي ـت ـجــنــب جـ ــال ال ـن ـظ ــر إلـ ــى ج ـســده
العاري في املرآة ولو صدفة ،خاصة
في أولى ساعات الصباح .املرة قبل
األخ ـي ــرة ،كــانــت مـنــذ ث ــاث سـنــوات.
األخ ـي ــرة كــانــت قـبــل  ٢٠دق ـي ـقــة .إنــه
ال ـحــزن ال امل ـفــاجــأة ،الـتــرهــات التي
ت ـح ـي ــط ب ـم ـن ـط ـقــة ال ـخ ـص ــر لـ ــم يـعــد
تــافـيـهــا مـمـكـنــا .الـ ـه ــاالت ال ـس ــوداء
تزين العينني وأسفل اإلبطني .أكثر
ما يؤلم لدى الرؤية هو منطقة الظهر.
ال ـحــدي ـقــة ال ـحــاف ـلــة ب ـم ـعــالــم أع ـقــاب
م ـخ ـل ـفــات حـ ــرق أعـ ـق ــاب ال ـس ـجــائــر،
حديقة وخز اإلبر بمختلف أنواعها،
ب ــداي ــة م ــن ت ـط ـع ـي ـمــات ال ــوق ــاي ــة من
ال ـطــواعــن فــي مـطـلــع االربـعـيـنـيــات،
ً
وصوال الى إدمان الطواعني نفسها،
ون ـهــايــة بــآخــرهــا قـبــل ب ــزوغ الفجر
بقليل بوخزتني تم غرزهمها طبقًا
لتعليمات جــوسـيــاه زاي ـنــر ،الـشــاب
األمـيــركــي مــوظــف «نــاســا» السابق،
والقيادي الروحي لحركة القرصنة
البيولوجية ،التي توفر فيديوهاته
القصيرة إمكانية التعامل املنزلي
مـ ــع ال ـه ـن ــدس ــة ال ـج ـي ـن ـي ــة ،بـتـغـيـيــر
ط ـب ـي ـع ــة حـ ـي ــاة الـ ـخ ــاي ــا ال ـب ـش ــري ــة
املسببة ملعظم األمـ ــراض ،واملـطــورة
ل ـن ـمــو ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـع ـض ــات الـتــي
ت ـت ـعــرض ســري ـعــا ل ـل ـض ـمــور .بنحو
 ٥٠٠٠دوالر ،يـمـكــن الـحـصــول على
م ـع ـم ــل ف ـ ــي املـ ـطـ ـب ــخ ي ـت ـي ــح ف ــرص ــة
ال ـت ـجــريــب ب ـحــريــة أك ـب ــر ف ــي مـجــال
إط ــال ــة ال ـع ـم ــر دون اح ـت ـك ــار مــافـيــا
ّ
شركات األدوية أو تعليمات عطاري
مـطـلــع ال ـقــرن الـعـشــريــن ال ـتــي تــذوق
منها األمرين بشكل شخصي.
تمثال النور الذي حصل عليه جالل
ب ــوصـ ـف ــات الـ ـعـ ـط ــاري ــن وم ـصــاح ـبــة
ال ـ ـج ـ ــان ،أص ـ ـبـ ــح يـ ـم ــر ب ــارتـ ـج ــاف ــات
أطول قبل وجبة اإلفطار الصباحية.
طـ ـق ــوس االسـ ـتـ ـع ــداد ل ـل ـي ــوم تـنـهــش
ن ـصــف ذل ــك الـ ـي ــوم ،ب ـعــد ك ــل أق ــراص
امليتافورمني التي يتوجب ابتالعها،
ك ـم ـص ــاص دم ـ ـ ــاء ل ـل ـم ـن ـتــج ال ـج ــدي ــد
امل ـس ـم ــى ص ـح ــاف ـي ــا ب ـ ــدم امل ــراهـ ـق ــن.
ال ـق ــرص امل ـح ـت ـفــى ب ــه بـصـفـتــه االب ــن
امل ــدل ــل ال ـجــديــد ف ــي مـجـتـمــع باحثي
إط ــال ــة ال ـع ـم ــر .جـ ــال ل ـي ــس بـحــاجــة
إلــى بـنــاء م ــآذن شاهقة أو االنقطاع
عن مخالطة البشر لعام كامل .جالل
لـيــس بـحــاجــة إل ــى عـقــد أي صفقات
شـيـطــانـيــة .فـقــط عـلـيــه ال ـع ـثــور على
سـبــب يــومــي إلك ـمــال ط ـقــوس الـبـقــاء
عـ ـل ــى قـ ـي ــد الـ ـ ـحـ ـ ـي ـ ــاة ،تـ ـج ــدي ــد ع ـقــد
مـعــاشــرتــه لـلــزمــن وت ـمــاريــن املـغـفــرة
وفك لوغاريتمات املودة كل  ٢٤ساعة.
طقوس أخف شاعرية ،أقل مشهدية
من تفاصيل أسطورته األولى ،حتمًا
ً
ه ــي أكـ ـث ــر مـ ـل ــا ،وذلـ ـ ــك األخـ ـي ــر هــو
ال ـط ــاع ــون ال ـح ـق ـي ـقــي ال ـ ــذي يـخـشــاه
جـ ـ ــال والـ ـكـ ـفـ ـي ــل ب ــإقـ ـن ــاع ــه ب ــإط ـف ــاء
األنــوار والرحيل نهائيًا .كلما شعر
بنضارة الجسد ،داهمه الغثيان .إذا
ك ــان ه ـنــاك هــاجــس جـعـلــه الـنـسـخــة
األكثر سحرًا بني أبناء ساللة عاشور
الـ ـن ــاج ــي ،ف ــإن ــه ف ـط ــن ال ـ ــى مـعــركـتــه
الـحـقـيـقـيــة مـنــذ ال ـب ــداي ــة ،ول ــو كــانــت
نـتـيـجـتـهــا مـحـســومــة م ـنــذ ال ـبــدايــة،
فليذهب حبكم للعدالة أو النساء أو
للسطوة على بضع حارات أو الفوز
بـ ــوالء حـفـنــة أت ـب ــاع وح ــواري ــن إلــى
الجحيم .معركته األولى كانت أال يتم
تصنيفه كضحية في ذلك املستنقع،
وهــو يبدو املصير املشترك لكل من
عاصرهم على مدار القرن والنصف
الفائت.
جالل عاشور الناجي كان عليه نسج
أسطورة موته بفضل شفتي زينات
الشقراء كما تم توثيقها في «ملحمة
ال ـحــراف ـيــش» حـتــى يمكنه مــواصـلــة
مهمته املقدسة بأقل أضــواء ممكنة.
أن يعود بصفته كشخصية حقيقية
كــان لها ملفها الـخــاص الــذي اعتاد

في «مقهى علي بابا» (بريشة مولر)

نجيب محفوظ إعداده عن أشخاص
ح ـق ـي ـق ـيــن ق ــاب ـل ـه ــم ق ـب ــل تـحــويـلـهــم
ألساطير على الــورق .جــال الناجي
يعلم أنــه خاسر في عيون اآلخرين،
ولكنه متيقن بأنه فــي حقيقة األمــر
منتصر أكبر بمجرد اسـتـمــراره في
أجواء اللعبة.
شقة جــال الحالية حافلة بمفاتيح
الشقق املغلقة األخرى التي يقتحمها
ل ـل ـب ـقــاء فـيـهــا ع ـلــى م ـ ــدار ع ـ ــام ،كقط
يعيد اكتشاف األمكنة بعد مغادره
البشر .إرهاقه البدني املتكرر يمنعه
م ــن جـمــع عـلــب األدوي ـ ــة وســرنـجــات
ال ـح ـقــن ال ـف ــارغ ــة وم ـخ ـل ـفــات معمله
املتنقل ،أو عـشــرات بطاقات الهوية
امل ــزورة ،والــرخــص املزيفة ،والصور
الفوتوغرافية املمزقة ،في مساحات
ال ت ـح ـم ــل ق ـط ـع ــة دي ـ ـكـ ــور حـقـيـقـيــة،
ت ـف ـص ــح ع ـ ــن وجـ ـ ـ ــود مـ ــؤقـ ــت ل ـ ــروح
تسير في متاهة أبدية .إذا كــان بيد
جالل عاشور الناجي أن يزين شقته
املتواضعة ،لكان وضع على جدارها
األمامي ملصقًا مكتوبًا عليه جملته
املفضلة «ما أقبح الضحايا» .إذا كان
هناك من شخص لديه القدرة الكاملة
على فهم «الحارة» الحالية بأقل قدر
من االضطراب وبأكبر قدر من املرارة
املكتومة ،سيكون هو جــال من بني

اآلالف األساطير الشفهية واملكتوبة.
جـ ـ ــال ال ي ـس ـب ــح ي ــومـ ـي ــا إال وس ــط
الضحايا ،عشرات القصص العابرة
عن حيوات يتم تدميرها في قاهرة
مقتها منذ البداية ،وأضحى سعيدًا
بكراهيتها مع كل صباح على نحو
أكـ ـ ـب ـ ــر .ول ـ ـ ــم ال وه ـ ـ ــي ت ـث ـب ــت ص ـحــة
نظريته في حصاد كل ليلة سابقة؟
ج ــال ت ـحــول م ــن ف ـتــوة ال ــى فــانــور

مدينة تقتات من بيزنس
يوم القيامة الذي يحيط
بها من جميع الجهات
 ،flâneurصعلوك متجول في مدينة
ت ــدع ــي ال ـح ـي ــاة ،يـسـتـمـتــع بـمــراقـبــة
نفاقها أثناء اعتقادها بأنه شخص
يرى العالم بسذاجة عيني طفل في
الخامسة من عمره .يتلذذ باقتناص
ّ
تصنعها مدعية خفة الظل في الوقت
الذي تتنفس فيه العدوانية بشراهة.
مــدمــن لـلـجـلــوس عـلــى امل ـقــاهــي ذات
الطراز الغربي املدمر لطبيعة املكان
التاريخية ،ممارسًا ريــاضــة مراقبة
القاهريني ،وهم يتظاهرون بوجود

إيـ ـق ــاع مـخـتـلــف ل ـح ـيــات ـهــم مختلف
عن إيقاع الساقية ،وهم يتظاهرون
ّ
ب ـ ــأن ش ـي ـئــا م ــا يـ ـح ــدث ،م ــن دون أن
ي ـس ـتــوع ـبــوا أن خـ ـ ــداع ش ـخ ــص فــي
نهاية عقده السادس عشر ،أمر بالغ
الصعوبة.
منذ البداية ،أدرك جــال الناجي أن
الخلود هو أسلوب الحياة الوحيد
الــذي سيسمح له بالعيش في هذه
املدينة .مكان يقتات من بيزنس يوم
القيامة الــذي يحيط بها من جميع
الـ ـجـ ـه ــات ،ب ـن ـفــس ص ــاب ــة أب ــواب ـه ــا
الـ ـق ــديـ ـم ــة .ب ـي ــزن ــس ي ـب ـل ـغــك ب ـهــويــة
أعضاء الفردوس ومن يجب الترحم
عليهم ،ومن يستحقون نصف فرصة
ل ـل ـص ـفــح ،ومـ ــن ي ـم ـت ـل ـكــون ب ـطــاقــات
ّ
تسهل عملية قطع
ممغنطة تلقائيًا
الصراط .مندوبو مبيعات يقومون
بتسهيل عملية التعاقد مــع مهدي
منتظر جديد كل بضعة أشهر ،طاملا
ّ
أن لــه وجـهــا وطـبـقــة ص ــوت ،ويعلو
رأسه لوغو محطة تلفزيونية لديها
ربع كعكة إعالنية.
حتى جالل نفسه ينخدع بأنه أصبح
أكـثــر ق ـســوة ،ولـكـنــه نـفــس الشخص
ال ـع ــاش ــق مل ـص ــارع ــة ال ــدي ـك ــة .أصـبــح
يتابعها فقط على النسخة العربية
م ــن «ن ــاش ـي ــون ــال ج ـيــوغــراف ـيــك» .ما

ي ـل ـهــب خ ـي ــال ــه ب ـح ــق ه ــو م ـصــارعــة
الـ ـ ـ ـك ـ ـ ــاب ،مـ ـ ـ ـط ـ ـ ــاردًا حـ ـلـ ـق ــاتـ ـه ــا فــي
شوارع املدينة الخلفية .إنه النشاط
ال ــوح ـي ــد ال ـ ــذي ي ـش ـع ــره ب ــاالت ـس ــاق،
األقــل إربــاكــا ،األسـهــل ترجمة ،وكــان
جـ ــال ق ــد قـ ــرر ضـمـنـيــا ال ـع ـيــش في
عالم ينتمي ألعمال الفنان الصيني
األص ــل ه ــوان فــونــغ بينغ ،وتحديدًا
ق ـط ـع ـت ــه امل ـ ـث ـ ـيـ ــرة لـ ـلـ ـج ــدل «مـ ـس ــرح
الحياة» التي تتضمن قفصًا من ٣٠
مـتـرًا ،عــامـرًا باملنجنيقات واألرك ــان
والـ ـ ـح ـ ــواف املـ ــدب ـ ـبـ ــة ،وت ـس ـت ـض ـيــف
دس ـتــة م ــن ال ـكــائ ـنــات املـخـتـلـفــة ،بني
ح ـش ــرات وزواحـ ـ ــف وعـ ـق ــارب وأف ــاع
لـفـتــرة زمـنـيــة م ــا ،حـتــى تتعلم كيف
تقضي على بعضها البعض تمهيدًا
مل ـن ـت ـصــر أوحـ ـ ــد أو ت ـت ـعــايــش كـلـهــا
مـعــا .فــي الـحــالـتــن ،بالنسبة لهوان
فونغ بينغ هي أخبار جيدة ،فالسم
الـ ــذي تـقـضــي ب ــه ك ــل األطـ ـ ــراف على
خصومها هو نفسه الذي ّ
تسبب في
ً
نجاة نوع على األقــل ،أمــا في دورة
ح ـيــاة ج ــدي ــدة ،وه ــي الـنـظــريــة الـتــي
يشعر معها جــال بكثير مــن األلفة
في كل مــرة يتذكر فيها قبلة زينات
ال ـش ـق ــراء ال ـت ــي أج ـه ــزت عـلـيــه طبقًا
لألسطورة الشعبية.
ل ـل ــوه ـل ــة األول ـ ـ ـ ـ ــى ،قـ ــد ي ـ ـبـ ــدو ج ــال
مـشــروع صــديــق مـقـ ّـرب لبطل روايــة
«ك ـي ــف ي ـم ـكــن إيـ ـق ــاف الـ ــزمـ ــن» مل ــات
هايج هذا الشهر ،وهو اآلدمي الذي
يناهز عمره القرون الخمسة ،يعمل
كمدرس للتاريخ دون أن يعلم طالبه
أنـ ــه زامـ ـ ــل ولـ ـي ــام ش ـك ـس ـب ـيــر ،وك ــان
ح ــاض ـرًا ف ــي أملــان ـيــا كـ ــارل م ــارك ــس.
إال أن ج ــال لــم يـكــن ليطيق الـبـقــاء
ً
ط ــوي ــا دون الـ ــدخـ ــول ف ــي ع ــاق ــات
غــرامـيــة عــابــرة سطحية ،أو التنقل
ب ــن ع ـش ــرات امل ـهــن الـخــالـيــة م ــن أي
طموح ،طاملا أنها تسمح له بتوفير
قوت يومه ،وتمويل مهمته املقدسة
ال ـت ــي يـسـتـيـقــظ م ــن أج ـل ـه ــا ف ــي كــل
ش ــروق ،دون الــوقــوع فــي فــخ أسئلة
م ــات هــايــج الــوجــوديــة .املـهـنــة التي
تقنعه بتأجيل قرار الرحيل ،وتفسر
وجود شرائط الورق الطويلة بطول
جدران منزله ،واملدون عليها ماليني
األس ـم ــاء ،منها مــا تـعــرض للشطب
أو املـســح أو الـتـمــزيــق .الـتــأمــل فيها
ً
لن يتطلب معها وقتًا طويال ملعرفة
أنـ ـه ــا قـ ــوائـ ــم ت ـص ـف ـي ــة ال ـح ـس ــاب ــات
الـخــاصــة ب ـجــال .بـيــزنــس رائ ــج في
أسواق الظلم ،عملته هي آفة الحارة
األص ـل ـيــة ،الـنـسـيــان .ج ــال نـفـســه ال
يـتــذكــر ض ـحــايــاه أو ع ــدده ــم أو من
أفلتوا ،ال يمكنه استرجاع عشرات
الحرائق التي أشعلها للقضاء على
ق ــرى كــام ـلــة ون ـس ـبــت إل ــى مـجـهــول.
صعلوك «فــانــور» لثماني سنوات
وم ــاك مــرتــزق فــي السنة التاسعة،
س ـن ــة ال ـح ـص ــاد ك ـم ــا أس ـم ــاه ــا ه ــو،
املـ ـقـ ـت ــرن ــة ب ـن ـس ــائ ــم شـ ـه ــر ب ـش ـنــس،
الشهر القبطي التاسع ،شهر البعث
بـ ـع ــد أس ــابـ ـي ــع اب ـ ـ ـتـ ـ ــاءات وويـ ـ ــات
املــاضــي .الـفــارق الوحيد أن جــال ال
يرغب فــي أن تكون نسائم باملعنى
املتعارف ،ولكنها أعاصير من النوع
الذي تنحني له «الحارة» .إنه الفعل
الوحيد الــذي أغفله كل الحرافيش،
واسـ ـت ــوعـ ـب ــه ج ـب ــل ومـ ـ ـ ــدار ال ـع ـق ــود
الستة عشر املاضية ،بصفته الناجي
الوحيد الحقيقي من ساللة عاشور،
مهديها املنتظر ،ومخلصها القادم
ـال
بعد تـيــه ،مــن أجــل صنع عــالــم خـ ٍ
من الضحايا القبيحني .جالل يعلم
أن الجميع سيحتفي بــه بعد طول
غ ـيــاب ،لـكــن دون أن يـنـصـتــوا بحق
ل ـل ـس ــؤال ال ـ ــذي ش ـغ ـلــه م ـنــذ الــوه ـلــة
التي شاهد فيها رأس أمــه املهشمة
فـ ــي سـ ــن الـ ــراب ـ ـعـ ــة« :م ـ ـ ـ ــاذا لـ ــو ك ــان
مهديكم املنتظر شخصًا بشعًا بالغ
القسوة؟».
* كاتب ومخرج مصري مقيم
في اسبانيا
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عودة إلى «بداية ونهاية»

تراجيديا الواقع ومهزلة التاريخ
عصام زكريا
«ب ــداي ــة ون ـه ــاي ــة» ه ــي إحـ ــدى أكـمــل
أع ـ ـمـ ــال ن ـج ـي ــب م ـح ـف ــوظ ب ـب ـنــائ ـهــا
املتماسك وإيقاعها املحكم ونقدها
االجتماعي املــوجــع ،إلــى جانب دقة
تصويرها الواقعية لحياة الطبقة
ال ــوس ـط ــى ف ــي ق ـل ــب الـ ـق ــاه ــرة خ ــال
ال ــرب ــع ال ـثــانــي م ــن ال ـق ــرن الـعـشــريــن.
الـ ــروايـ ــة ه ــي راب ـ ــع أعـ ـم ــال مـحـفــوظ
االجتماعية بعد «القاهرة الجديدة»،
«خـ ـ ــان ال ـخ ـل ـي ـل ــي»« ،زق ـ ـ ــاق املـ ـ ــدق»،
ي ـف ـصــل بـيـنـهــا وبـ ــن هـ ــذه األع ـم ــال
رواية واحدة من نسيج مختلف هي
«السراب».
ومقارنة بهذه األعـمــال التي تجنح
في بعض عناصرها إلى امليلودراما،
مثل إثارة الشعور بالشفقة والرثاء
فــي «خــان الخليلي» ،أو الحل الــذي
يعتمد على املصادفات في «القاهرة
الـ ـج ــدي ــدة» ،أو ال ـب ـن ــاء ال ـف ـض ـفــاض
والـشـخـصـيــات النمطية فــي «زق ــاق
امل ـ ـ ـ ــدق» ،ت ـن ـت ـمــي «بـ ــدايـ ــة ون ـه ــاي ــة»
كلية إلى التراجيديا في تعريفاتها
األكثر كالسيكية.
«بداية ونهاية» الصادرة عام 1949
هي أيضًا أول عمل ملحفوظ يتحول
إلــى فيلم سينمائي عــام  1960على
يــد امل ـخــرج ص ــاح أب ــو سـيــف ،وهــو
ب ــرأي كثيرين أفـضــل فيلم مقتبس
ع ـ ــن ن ـج ـي ــب مـ ـحـ ـف ــوظ وواحـ ـ ـ ـ ــد مــن
أفضل أفــام السينما املصرية على
اإلطالق.
ك ــان ــت «ب ــداي ــة ون ـه ــاي ــة» أي ـض ــا أول
رواية تتحول إلى فيلم في السينما
العاملية ،على يــد املـخــرج املكسيكي
أرتـ ـ ــورو ريـبـسـتــن وزوجـ ـت ــه كــاتـبــة
الـ ـس ـي ـن ــاري ــو بـ ـ ــاث أل ـي ـث ـي ــا غ ــارث ـي ــا
دي ـي ـغ ــو ..وهـ ــو ف ـي ـلــم ح ـقــق نـجــاحــا
ن ـق ــدي ــا م ـل ـح ــوظ ــا ،وف ـ ـ ــاز بـ ـع ــدد مــن
الـ ـج ــوائ ــز ع ـل ــى م ـس ـت ــوى امل ـك ـس ـيــك
وأميركا الالتينية.
أول م ــا يـلـفــت االن ـت ـب ــاه ف ــي «ب ــداي ــة
ون ـ ـهـ ــايـ ــة» ه ـ ــو مـ ـش ــاه ــد ن ـهــاي ـت ـهــا
السريعة ،الالهثة ،املربكة للمتلقي
ّ
ب ـعــض ال ـش ــيء ،ألن ت ـحــول حسنني
من شخصية األخ املتطلع ،األناني،
الـ ـ ــذي ال ي ـف ـكــر ف ــي ع ــواق ــب أف ـعــالــه
عـلــى اآلخ ــري ــن ،إل ــى شـخــص ينتحر
ت ـحــت وطـ ــأة ال ـش ـعــور بــالــذنــب بعد
انتحار أخته بدقائق ،هو أمر ليس
فـقــط يـصـعــب تـصــديـقــه ف ــي ال ــواق ــع،
ولكن األهم أنه قد يصعب تصديقه
فنيًا ،ألن املتلقي يحتاج إلــى رؤيــة
ال ـش ـخ ـص ـي ــة وهـ ـ ــي تـ ـتـ ـح ــول ،وإلـ ــى
ال ـت ـمــاهــي مـعـهــا جــزئ ـيــا خـ ــال هــذا
التحول .وهــو ما يحقق «التطهير»
األرسطي ،الذي هو األثر ،أو الهدف
النهائي في التراجيديا.
ليس هناك خطأ في إيقاع الــروايــة.
إحساس محفوظ صحيح كالعادة.
في التراجيديا كما أوضــح أرسطو
فـ ـ ــي كـ ـ ـت ـ ــاب «فـ ـ ـ ــن الـ ـ ـشـ ـ ـع ـ ــر» ،تـ ـك ــون
الفصول األولــى بطيئة .أمــا الفصل
األخير ،فيجب أن يكون سريعًا جدًا.
مـ ــامـ ــح الـ ـت ــراجـ ـي ــدي ــا ف ـ ــي «بـ ــدايـ ــة
ونهاية» تتجلى ،أول ما تتجلى ،عبر
بنائها .منذ اللحظة األولى التي يتم
فيها زف خبر مــوت األب للشقيقني
حـســن وحـسـنــن ث ــم مـشــاهــد ن ــواح
املعزيات (يا خراب بيتك يا اختي)،
ومراسم الجنازة والعزاء ،يبدو األمر
كأننا نستمع إلــى أشـعــار الـكــورس
ودق ـ ــات ال ـن ــواق ـي ــس امل ـصــاح ـبــة فــي
م ــأس ــاة إغــريـقـيــة كــاسـيـكـيــة .دق ــات
الـقــدر املـحـتــوم تـفــرض نفسها على
العمل منذ اللحظة األولى :املوت غير
امل ـشــرف هــو املـصـيــر ال ــذي سيذهب
إل ـيــه مـعـظــم أفـ ــراد ه ــذه األس ـ ــرة ،إذا
استثنينا األخ األوسط حسني .القدر

الـ ــذي يـحـكــم عـلـيـهــم ب ـه ــذا املـصـيــر،
هــو قــدرهــم الـطـبـقــي ،االنـهـيــار الــذي
تتعرض له الطبقة الوسطى نتيجة
ظ ــروف خــارجــة عــن إرادة أف ــراده ــا:
مـ ــوت األب ،األحـ ـ ـ ــوال االق ـت ـص ــادي ــة
امل ـت ــدن ـي ــة م ـح ـل ـيــا ودولـ ـ ـي ـ ــا نـتـيـجــة
ع ــدم االس ـت ـق ــرار ال ـس ـيــاســي وشـبــح
الحرب املخيم على األبــواب ،جهلهم
بـ ـصـ ـع ــوب ــة وض ـ ـع ـ ـهـ ــم ،وس ـ ـعـ ــي كــل
منهم ،بطريقته ،لتحدي ومناطحة
قــدره ،هو بالضبط ما يدفعهم إلى
السقوط سريعًا في براثن هذا القدر.
ح ـس ــن فـ ـق ــط ،األخ ال ـق ــان ــع بـ ـق ــدره،
املـ ـت ــأم ــل وامل ـت ـف ـس ـل ــف ،الـ ـ ــذي يـعـلــق
بأفكاره ،مثل صوت الكورس املعلق
على األحداث في املأساة االغريقية،
يـ ـ ــردد ع ـ ـبـ ــارات ت ـك ـشــف ع ــن جــوهــر
املأساة من نوعية:
«م ـ ـصـ ــر تـ ــأكـ ــل ب ـن ـي ـه ــا ب ـ ــا رحـ ـم ــة،
وم ــع ذل ــك ي ـقــال أن ـنــا ش ـعــب واحـ ــد..
وهـ ــذا مـنـتـهــى ال ـب ــؤس الـ ــذي غايته
أن ت ـكــون بــائـســا وراضـ ـي ــا»« ،ال ـجــاه
والحظ واملهن املحترمة وراثية في
هــذا البلد .ليست تلك الــرؤيــة حقدًا
ول ـك ـن ـهــا حـ ــزن ع ـل ــى ال ـن ـف ــس وع ـلــى
املــايــن ،لـيــس عـلــى ف ــرد ولـكــن على
أمة مظلومة».
م ــام ــح املـ ــأسـ ــاة ت ـت ـم ـثــل ك ــذل ــك فــي
امل ـص ــائ ــر ،أو املـ ـس ــارات االج ـب ــاري ــة،
ال ـ ـتـ ــي تـ ــذهـ ــب ف ـي ـه ــا ال ـش ـخ ـص ـي ــات

رغـمــا عــن إرادت ـه ــا ،وفـقــا لطبائعها
وظـ ــروف ـ ـهـ ــا ال ـ ـفـ ــرديـ ــة غ ـي ــر ال ـقــاب ـلــة
للتغيير أو التعديل.
االرت ـ ـب ـ ــاك ال ـ ـ ــذي قـ ــد ي ـص ـي ــب قـ ــارئ
الـ ـ ــروايـ ـ ــة فـ ــي ال ـص ـف ـح ــات األخـ ـي ــرة
ربما ينجم عن التحول السريع في
األح ـ ــداث ال ــذي يـتـحــول مـعــه العمل
من ميلودراما عائلية تقليدية ،إلى
مــأســاة قــاسـيــة ال هـ ــوادة وال حلول
وسطى فيها .يدير محفوظ الفصل
األخـ ـي ــر م ــن م ــأس ــات ــه ب ـف ـهــم عـمـيــق
للنوع الفني وبراعة تقنية مدهشة

أمثال حسنين انضموا إلى
الثورة ،وصعدوا معها
مواصلين انتهازيتهم
من خالل عدد من املشاهد املتتابعة
املتالحقة بــدءًا من املشهد  ،84حتى
املـشـهــد  ،92واألخ ـيــر فــي كريشندو
ً
ي ـ ـت ـ ـصـ ــاعـ ــد وص ـ ـ ـ ـ ـ ــوال إل ـ ـ ـ ــى م ـش ـه ــد
النهاية :حسنني مصلوبًا فوق سور
ال ـكــورن ـيــش ي ـهــم بــالـقـفــز ف ــي الـنـيــل
ع ـقــب م ــوت اخ ـت ــه سـنـيــة بــالـطــريـقــة
نفسها.
في فيلم صالح أبو سيف ،تنزل كلمة
«النهاية» على جسد حسنني وهو
يسقط في املــاء .وفي فيلم ريبستني

ً
يكون انتحار جابريل أكثر تفصيال
ودموية ،حيث يقوم بقطع شرايينه
كما فعلت أخته.
ّ
املــدهــش أن الــروايــة نفسها ال تؤكد
عـ ـل ــى ان ـ ـت ـ ـحـ ــار حـ ـسـ ـن ــن .ال ـس ـط ــور
األخـ ـي ــرة ت ـتــوقــف ع ـنــد ك ـل ـمــاتــه...« :
وب ـ ـلـ ــغ امل ـ ــوق ـ ــع نـ ـفـ ـس ــه م ـ ــن ال ـج ـس ــر
فــارتـفــق ال ـســور وأل ـقــى بـبـصــره إلــى
املـ ـ ـ ــاء تـ ـت ــداف ــع أم ـ ــواج ـ ــه ف ـ ــي ه ـي ــاج
واص ـ ـط ـ ـخ ـ ــاب .وأخ ـ ـ ـلـ ـ ــى رأس ـ ـ ـ ــه مــن
ال ـف ـكــرة« .إذا أردت هـلــم .لــن أص ــرخ.
ف ــأك ــن ش ـج ــاع ــا ول ـ ــو م ـ ــرة واحـ ـ ــدة.
ليرحمنا الله»».
ه ـ ــذا اإلح ـ ـسـ ــاس ال ــدق ـي ــق ب ــاإلي ـق ــاع
وب ــال ـت ــوازن ال ـكــاس ـي ـكــي ،ه ــو ال ــذي
ي ـج ـع ــل م ـح ـف ــوظ ي ـت ــوق ــف فـ ــي تـلــك
الـلـحـظــة ،ال قـبـلـهــا ،وال ب ـعــدهــا ،في
نهاية مفتوحة على صورة حسنني
بالبدلة امليري فــوق منصة مرتفعة
ً
م ـط ــا ن ـحــو األسـ ـف ــل ش ــاهـ ـرًا يــديــه:
هــل سينتحر؟ أم سـيــواصــل حياته
ويتحول إلى زعيم سياسي؟
تدور وقائع «بداية ونهاية» من عام
 1935وحتى عام  ،1939وفقًا لبعض
اإلش ــارات التاريخية املتناثرة عبر
النص ،ونجيب محفوظ انتهى من
كتابتها عــام  ،1949ومــن ثم لم يكن
ي ـخ ـطــر ف ــي ب ــال ــه بــال ـط ـبــع ال ـحــديــث
عــن «ث ــورة يــولـيــو» ومــا أعقبها من
إط ــاح ــة بــال ـن ـظــام امل ـل ـكــي وال ـحــزبــي

وم ــن ت ـغ ـيــرات ف ــي الـبـنـيــة الـطـبـقـيــة
واالجتماعية .ولكن لنرجع معًا إلى
املشهد  74من الرواية ،وهذا الحوار
الــذي يــدور بني أفــراد العائلة ،يسأل
حسني أخاه:
« -ه ــل ح ـق ــا م ــا يـ ـق ــال ع ــن اح ـت ـمــال
سقوط الوزارة؟
ً
فضحك حسنني قائال:
 غير مسموح للضابط االشتغالبالسياسة.
فضحك الشاب ،ثم قال:
 كيف تسقط بعد أن نفض االنجليزأيديهم من سياستنا؟
وتساءلت األم:
 أنعود مرة أخرى إلى املظاهرات؟ من يدري؟فعادت تقول بقلق:
 ال شأن للجيش مع املظاهرات؟فقال حسنني بمكر:
 إذا قــامــت ث ــورة فــا بــد مــن تدخلالجيش!
وضـ ـح ــك حـ ـس ــن ،وأدرك ـ ـ ـ ــت األم مــا
ت ـع ـن ـي ــه ض ـح ـك ـت ــه ،ف ــرم ــت حـسـنــن
بـ ـنـ ـظ ــرة ش ـ ـ ـ ــزراء وهـ ـ ـ ــزت مـنـكـبـيـهــا
استكانة».
ن ـ ـج ـ ـيـ ــب مـ ـ ـحـ ـ ـف ـ ــوظ ـ ـ ـ ـ ـ عـ ـ ـل ـ ــى لـ ـس ــان
حـسـنــن ـ ـ ك ــان ي ــدرك مـبـكـرًا ج ـدًا أن
ال ـغ ـل ـي ــان االج ـت ـم ــاع ــي وال ـس ـيــاســي
ال ـ ــدائ ـ ــر فـ ــي ال ـ ـبـ ــاد قـ ــد ي ـ ـ ــؤدي إل ــى
انــدالع املظاهرات ،والثورة ،وتدخل
ال ـج ـيــش .ورغـ ــم أن ن ـب ــوءة حسنني
ك ــان ــت تـتـخــذ ن ـب ــرة الـ ـه ــزل ،إال أنـهــا
ً
تتحقق فعال بعد سنوات قليلة من
صدور الرواية ،وإن كان دور الجيش
لم يقتصر على التدخل فقط.
«بـ ــدايـ ــة ونـ ـه ــاي ــة» ع ـم ــل ف ـن ــي بــديــع
ي ـ ـعـ ــالـ ــج تـ ــأث ـ ـيـ ــر ال ـ ـف ـ ـقـ ــر وع ــاقـ ـت ــه
باألخالق مثلما لم يفعل عمل قبله،
وقالب التراجيديا الــذي يستخدمه
محفوظ يخدم هــذه الفكرة كأفضل
م ــا يـ ـك ــون ،ألنـ ــه ي ـج ـعــل م ــن ال ـن ـظــام
االجتماعي قــدرًا قاسيًا محتومًا ال
قــدرة لــأفــراد على الفكاك منه .لكن
ذكاء محفوظ الخارق يجعله يشير
فــي الـصـفـحــات األخ ـيــرة مــن روايـتــه
إل ــى احـتـمــالـيــة «ال ـ ـثـ ــورة» ال ـقــادمــة،
ويجعله أيضًا ينهي روايته دون أن
يؤكد أن حسنني قد لحق بأخته إلى
قاع النهر.
في الــواقــع ،من املستبعد أن ينتحر
ح ـ ـس ـ ـنـ ــن ك ـ ـشـ ــري ـ ـحـ ــة اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة
م ـت ـس ـل ـقــة وانـ ـتـ ـه ــازي ــة ،ط ــامل ــا رص ــد
م ـح ـف ــوظ ط ـب ــاع ـه ــا وت ــأثـ ـي ــره ــا فــي
أعـ ـمـ ــال ت ـل ــك الـ ـفـ ـت ــرة م ـث ــل م ـح ـفــوظ
عبد الدايم في «القاهرة الجديدة»،
وحميدة فــي «زق ــاق امل ــدق» .ومــع أن
م ـح ـفــوظ ي ــرص ــد س ـقــوط ـهــم املـ ــادي
بعد سقوطهم األخــاقــي واملعنوي،
إال أن ال ــواق ــع يــؤكــد لـنــا أن «ال ـقــدر»
ال يـعــاقــب دائ ـمــا ه ــذه ال ـن ـمــاذج وأن
«الـعــدالــة الشعرية» تظل غالبًا بني
جنبات الشعر والفن.
ّ
الــواقــع يـقــول لـنــا إن أم ـثــال حسنني
واص ـ ـلـ ــوا ال ـح ـي ــاة ل ـس ـن ــوات ق ــادم ــة
وانـ ـ ـضـ ـ ـم ـ ــوا إل ـ ـ ــى ص ـ ـفـ ــوف ال ـ ـثـ ــورة
وصـ ـ ـع ـ ــدوا م ـع ـه ــا إلـ ـ ــى قـ ـم ــة الـ ـه ــرم
االجـتـمــاعــي مــواصـلــن انتهازيتهم
فــوق جثث ضحاياهم .أمــر يرصده
مـحـفــوظ فــي أعـمــالــه الــاحـقــة بــدأب
ومزيد من «الواقعية» ،متخليًا عن
نهاياته «املثالية» التي اتسمت بها
روايات فترة الشباب!
لذلك ،أرى أنــه ال يجب التوقف عند
الـسـطــور األخ ـيــرة مــن رواي ــة «بــدايــة
ون ـهــايــة» م ــن دون أن نـقــارنـهــا بما
ك ـتــب قـبـلـهــا وب ـع ــده ــا ،ك ـمــا أرى أن
مصطلح «الواقعية» الــذي نميز به
أعمال نجيب محفوظ األربعينيات
وب ــداي ــة الـخـمـسـيـنـيــات يـحـتــاج إلــى
مناقشة.
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أربع رسائل ...أربع روايات
فكر نجيب محفوظ في روايته «أوالد حارتنا» عام  .1934ربما يكون األمر مدهشًا ،بخاصة
رحيل المويلحي ،كتب له رسالة يبكيه فيها ولكنه لم يرسلها .وتبادل رسائل مع أصدقاء
أن الرواية نشرت في جريدة «األهرام» عام  1959أي بعد ربع قرن كامل .هذا ما تكشفه
الطفولة بعد سفره إلى خارج مصر ،وكانت رسائل غير رسمية ،بال تكلف ،جريئة من بينها
واحدة من الرسائل التي ننشرها هنا .في أيار (مايو)  ،1934حملت مجلة «المعرفة» مقا ًال
ما يقرب  20رسالة إلى صديق دراسته الدكتور آدهم رجب .وفي رسالته إلى مترجم روايتيه
لكاتب شاب يدعى نجيب محفوظ يقدم فيه قراءة لرواية جورج برنارد شو «العودة إلى
«السكرية»« ،بداية ونهاية» إلى الفرنسية فيليب فيغرو ( ،)Philippe Vigreuxيجيب
متوشالح» .كتب محفوظ ثالث حلقات عن الرواية ،وكيف يمكن توظيف الشخصيات
على بعض أسئلة المترجم الخاصة بالرواية ،متمنيًا أن يقوم بترجمة «الحرافيش» .وفي
الدينية داخل النص الفني ،والصراع بين العلم والدين .مات بطل رواية شو عن عمر 950
رسالته الثالثة ،يكشف عن أوضاع نهاية الخمسينيات« :كان األلم كثيرًا واألمل قلي ًال» .أما
عامًا .وكانت أمنية بطل الرواية أن يتمكن العلم من تقديم اكتشافات تطيل من عمر
رسائله إلى صديق دراسته أدهم رجب ،فيمكن أن تقدم رصدًا لبدايات محفوظ ،وتأريخًا
اإلنسان ،ليتجاور الـ  300عامًا وهو عمر الحكمة حسب رأي الفالسفة ...كتب محفوظ في
لقاهرة األربعينيات .وفي الرسالة المنشورة ،يشير محفوظ إلى رواية «خان الخليلي» وبطلها
مقالته «متوشالح» .حكاية محفوظ مع أدب الرسائل متشعبة ،يقول« :ما من أديب عربي شكري ابن شقيقته ،ويعتبر أنها «الماستربيس» بالنسبة إليه .لم يكن األمر حقيقيًا ،فقد
أرسل لي رسالة إال وعنده رد مني» .هكذا تحدث ذات مرة .كانت الرسائل جزءًا من تواصل أديب كتب محفوظ العديد من األعمال الهامة التي يمكن اعتبارها أعما ًال فذة .هنا الرسائل
«نوبل» مع القراء أو المثقفين .كتب رسائل إلى أم كلثوم ،وطه حسين .وبعدما اكتشف
األربع ،من بينها ثالث ننشرها للمرة األولى (م .ش).
في طبعة «دار القلم» خطأ.
 .2الحقيقة ال أذكر اليوم من مات من أبناء ياسني،
ويستحسن أن تترجمها كما وردت ،فقد تكون
االشارة إلى ذلك سبقت في «بني القصرين».
 .3في جملة «املسألة تتوقف على اآلباء» تعريض
بما هو معروف عن سيرة ياسني.
 .4سي عبده اشتهر به عبده الحمولي.
 .5سـ ـي ــدي امل ـت ــول ــي ولـ ـ ــى ،وبـ ــه ي ـس ـمــي ال ـعــامــة
بوابة زويــل ،فيقولون بوابة املتولي لقربها من
ضريحه.
 .6اسم فورستر يكتب هكذا forster
وستجدني دائمًا رهن اشارتك ،رغم أن الضغط
علي لم يخف حتى الساعة .ولك صــادق التحية
واملودة
1989/4/21
املخلص نجيب محفوظ
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إلى مترجم «أوالد حارتنا» فيليب استيوارت:
عزيزي األستاذ فيليب ستيورات
تحية طـيـبــة ،وتهنئة خــالـصــة عـلــى املــولــودتــن
الجديدتني:
 -1ابنتكم
 - 2روايتكم
ومعذرة عن تأخري في الرد ،فقد أمضيت الصيف
وج ـ ــزءًا م ــن ال ـخــريــف ف ــي االس ـك ـنــدريــة ألس ـبــاب
صحية ،ولكني اآلن في صحة ال بأس بها .وقد
قــرأت مقالتك ،وأعجبت بفكرتها ،ووجــدت فيها
ً
ح ــا مــوفـقــا بــن مــن اتـهـمــوا رواي ـت ــي بــاإللـحــاد،
وم ــن وصـفــوهــا بــأنـهــا عـمــل صــوفــي .وأعجبني
كذلك متابعتك ألصلها عند بــرنــارد شــو ،وهــذا
يتفق مع إعجابي به وبعمله الكبير «العودة إلى
متوشالح» بصفة خاصة .ولعل الدكتور مندور
الوحيد الذي أملح إلى مثل هذه الفكرة
كان الناقد ّ ّ
عندما قال عني إني «نقلت فكرة تقليدية عن الله
ّدون تعرض لله ذاته».
ً
إنـ ــك جــديــر ب ـكــل ش ـكــر ،أوال لـتــرجـمـتــك ال ــرواي ــة
بأسلوب شهد له كل من قرأه بالجودة والجمال،
وثانيًا بكتابة هذا املقال الجيد .ولك مني أطيب
التحيات.
¶¶¶

3

إلى منير شفيق:
أخي منير
تحياتي إلـيــك .وأرج ــو أن تـكــون فــي حــال جيدة
وس ـعــادة شــامـلــة بـعــد مــا أصــابــك بسبب نهاية
«بــدايــة ونهاية» .ومـعــذرة عن هــذه النهاية ،فقد
كـتـبــت الـقـصــة ألول م ــرة ع ــام  ،1950وك ــان األلــم
ً
كثيرًا واألمل قليال .وعن «بني القصرين» ،فسوف
تطبع هذا العام .أما «خان الخليلي» ،فأظن أنك
ل ــن تـجــدهــا إال ف ــي دار «روزالـ ـي ــوس ــف» .ودم ــت
للمخلص :نجيب محفوظ
¶¶¶
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 إلى مترجم «السكرية» فيليب فيغرو:صديقي األستاذ فيجرو
تحياتي وأشــواق ،مع ســروري لعلمي بشروعك
في ترجمة «بــدايــة ونهاية» ،وكنت رجــوت مدام
ف ـخ ــري أن تـعـهــد إل ـي ــك ب ـ ـ «ال ـح ــراف ـي ــش» ،ولـكــن
لألسف كان قد فات األوان.
أه ـن ــئ ن ـف ـســي وأه ـن ـئ ــك ب ــاالن ـت ـه ــاء م ــن تــرجـمــة
«السكرية» ،ولن ينسى فضلك أدبنا العربي على
م ــدى الــدهــر ،مــا بــذلــك مــن جـهــد وم ــا أصـبــت من
توفيق .وإليك يا عزيزي اإلجابة على تساؤالتك:
 .1الصحيح واألسهل في الفهم ما رأيت ،وما جاء

في إحدى
جلسات
الحرافيش
في
التسعينيات

4

وثيقة والدة الكاتب ُتنشر للمرة األولى

عزيزي أدهم الساذج
تحياتي إلـيــك فــي وحشتك اإلسـكـنــدرانـيــة التي
أعتقد أنها وحشة «محلية» تقتصر على بيئتك
ألن اإلسكندرية سوق أدب كبيرة ،وهل أنسى أن
مكاتبها طلبت «رادوبيس» مثنى وثالثًا ،ولكنك
وق ـعــت ف ــي ج ـمــاعــة مـتـخـصـصــة ي ـصــدق عليها
املستعان على ما يصفون ،ألم أقل لك شد الرحال
إل ــى مـصــر وادخ ـل ـهــا آم ـنــا ول ــك فـيـهــا م ـتــاع إلــى
األبد؟ لقد أنشأنا ندوة أدبية في «قهوة عرابي»
تجتمع كل جمعة وتحتفل بــأدبــاء لجنة النشر
الجامعيني وغيرهم من أدبــاء الشباب ،ثم تدور
املناقشات وتقرأ املؤلفات حتى لقد فات مأمون
وهددنا أكثر من مرة بالضرب والطرد.
وس ـ ـ ــروري ب ـش ــروع ــك ف ــي ال ـك ـت ــاب ــة ال ي ــوص ــف،
وموضوعك جليل يتسع فيه املجال ويا حبذا هو
موضوع أتوق ملثله ألني كما تعلم أجهل بالريف
منك في األدب ،ال مؤاخذة ال بد من مزاح ،ولعله
يمكن أن يلهمني شيئًا أكتبه عن الفاكهة املحرمة
علي ،اكتب وتــوكــل على الله فــاألديــب الحق في
أولــه عبارة عن سلة مهمالت وإنــي باالستقالة،
فما دمت تتصدى ملوضوع اصطالحي ،فينبغي
أن يكون رائده األمل ال اليأس ،أو فما الفائدة من
كتابته كتابة االجتماعيات غير الفن للفن؟
أم كلثوم أجهدت نفسها أمــس لدرجة اإلعجاز.
أنــا اآلن أكتب روايــة ربما كانت ال ـ master piece
بـتــاعــي وأخ ـشــى أال أكـتــب مثلها فــي املستقبل،
وأرجـ ـ ــو أن تـ ـك ــون أقـ ـ ــوى ق ـص ــة م ـص ــري ــة بـغـيــر
استثناء ،وســوف ترى وهي عن املرحوم شكري
ابــن أخـتــي ،أرجــو أن تكتب لــي على ورق أبيض
ً
وبخط واضــح وأن تبلغني نشاطك األدبــي أوال
بأول ،ومني لك القبل.
املخلص :نجيب محفوظ

وثائق أخرى على موقعنا

