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سياسة

سياسة
المشهد السياسي

في الواجهة

بري :كالم مباشر مع سوريا ...بعد الحكومة
ما بين التشاؤم والتفاؤل ،لم يحسم رئيس مجلس النواب نبيه ّبري ،مصير تشكيل الحكومة .ترك األمر إلى نتيجة اللقاء
المرتقب بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري .قال ّبري هذا الكالم خالل خطابه أمس ،في مهرجان الذكرى السنوية
األربعين لتغييب اإلمام السيد موسى الصدر ورفيقيه في مدينة بعلبك
رئ ـي ــس م ـج ـلــس الـ ـن ــواب ن ـب ـيــه بـ ـ ّـري،
ُ
«مـ ـتـ ـش ــائ ــل» فـ ــي مـ ــا خـ ـ ـ ّـص تـشـكـيــل
الحكومة اللبنانية .هـكــذا قــال خالل
خطابه في الذكرى األربعني لتغييب
اإلمام السيد موسى الصدر ورفيقيه
ال ـش ـيــخ مـحـمــد ي ـع ـقــوب والـصـحــافــي
ّ
عـ ـ ـب ـ ــاس بـ ـ ـ ــدر ال ـ ـ ــدي ـ ـ ــنُ ،مـ ـضـ ـيـ ـف ــا ّأن
ُ
الـحـكــومــة ال ـجــديــدة يـجــب أن «تـمــثــل
ّ
كــل قــوى لبنان البرملانية ،وأن تكون
ُ
قـ ــرارات ـ ـهـ ــا ،ك ـم ــا الـ ـسـ ـي ــادة ،مـسـتـقـلــة
م ــرتـ ـك ــزة ع ـل ـ ّـى الـ ــوحـ ــدة ال ــوط ـن ـي ــة».
وقـ ـ ــال بـ ـ ـ ّـري إنـ ـ ــه فـ ــي غـ ـض ــون األي ـ ــام
الـثــاثــة أو األرب ـعــة املقبلة« ،ال ُب ـ ّـد أن
الرئيس ميشال
يحصل اجتماع بني
ُ ّ
عــون ورئـيــس الحكومة املكلف سعد
ال ـ ـحـ ــريـ ــري ،ونـ ــأمـ ــل ف ـك ـف ـكــة ال ـع ـق ــد».
وحـتــى ال ُيتهم أحــد ّ بعرقلة تشكيل
الحكومة ،قــال بـ ّـري إنــه بعد التأليف
س ـن ـكــون ب ـحــاجــة إل ــى «كـ ــام رسـمــي
َ
مباشر بني حكومتي لبنان وسوريا.

ّ
الحريري يحضر عرضًا
للقوات اللبنانية تنال
بموجبه أربع حقائب
ف ــي ك ــل ال ـ ـحـ ــاالت ،ال أحـ ــد يـسـتـطـيــع
فصل العالقات مع سوريا وإبقاءها
ف ـ ــي ث ـ ــاج ـ ــة .لـ ـبـ ـن ــان وسـ ـ ــوريـ ـ ــا هـمــا
توأما التاريخ والجغرافيا واملصالح
املشتركة».
ك ـل ـم ــة بـ ـ ـ ـ ـ ّـري ،أمـ ـ ـ ــام حـ ـش ــد س ـي ــاس ــي
وش ـع ـبــي ف ــي رأس ال ـ ًعــن ف ــي مــديـنــة
بعلبك ،كانت ُمناسبة إلعــادة تأكيد
ّ
ّ
أن حــزب الـلــه وحــركــة أمــل هما «بكل
ف ـ ـخـ ـ ٍـر الـ ـثـ ـن ــائ ــي ال ـش ـي ـع ــي ال ــوط ـن ــي
املقاوم .نحن عينان ورئتان في نفس
الـقـفــص ال ـصــدري الـلـبـنــانــي ،كالهما
م ـثــل ال ـل ـي ـطــانــي يـنـبـعــان م ــن الـبـقــاع
وي ـص ـب ــان ف ــي الـ ـجـ ـن ــوبُ .ي ـح ــاول ــون
بــائـســن ال ــدخ ــول بــن فـكــي الكماشة
املتمثلني بالجنوب والـبـقــاع» .وقــال
ّ
ب ـ ّـري إن ــه «كـنــا وال ن ــزال نـتـحــدث عن
إزال ـ ـ ــة الـ ـح ــرم ــان ،ل ـي ــس ع ــن الـشـيـعــة
ف ـح ـســب ،ب ــل ك ــل امل ـن ــاط ــق واألريـ ـ ــاف
والضواحي .ويكمن ذلك في التنمية

ّبري :ال أحد يستطيع فصل العالقات مع سوريا وإبقاءها في ثالجة

واالن ـت ـه ــاء م ــن س ـيــاســة فـ ـ ّـرق ت ـســد».
ان ـطــاقــا م ــن ه ـن ــا«ُ ،ومـ ــن أج ــل حفظ
ال ـســاحــة الــوط ـن ـيــة ،أع ـل ــن بــاســم أمــل
ّ
وح ـ ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه ،رف ـ ــع الـ ـغـ ـط ــاء عـ ــن ك ــل
ُم ــرتـ ـك ــب ُ
ومـ ـ ـه ـ ـ ّـرب وم ـ ـ ـ ــروج .وأط ـل ــب
بــاســم كتلتينا الـنـيــابـيـتــن ،وبــاســم
ُ
الـ ـق ــوى ال ـح ـي ــة ال ـت ــي ت ـم ـث ــل ،إصـ ــدار
عـفــو ع ــام م ـ ــدروس ،يستثني جــرائــم
القتل واسـتـهــداف األجـهــزة الدفاعية
واألمنية».
ّ
كـ ـم ــا أكـ ـ ـ ــد بـ ـ ـ ـ ّـري «ثـ ـقـ ـتـ ـن ــا بــال ـج ـيــش
وال ـ ـق ـ ــوى األمـ ـنـ ـي ــة فـ ــي حـ ـف ــظ األمـ ــن
فــي الـبـقــاع والـ ـج ــرود ،بــالـتـعــاون مع
ّ
املقاومة والجيش السوري .إال أن ما
تـحـتــاج إلـيــه املنطقة خـطــة إنمائية،
ّ
الضم والفرز ،وإصدار
وتنفيذ قانون
قانون ّ
يشرع زراعة القنب الطبي ،أي

الحشيشة ،ألغ ــراض طبية وصحية،
مــع إنـشــاء هيئة ُمنظمة لـهــا» .وعـ ّـدد
ّ
بري العديد من املشاريع التي سيتم
ً
تنفيذها في البقاع ،قائال
ّالعمل على ّ
إن ـ ــه «مـ ــن حـ ــق ال ـب ـق ــاع أن ي ـس ــأل عن
مصير املياه والبرك والسدود» .وكما
ّ
السيد
شـ ّـدد األمــن الـعــام لحزب الله
ّ
حسن نصرالله« ،فــإن للبقاع أولوية
فــي ال ـخ ــدم ــات» ،لــذلــك طــالــب بــإنـشــاء
مجلس تنمية للبقاع ومـثـلــه لعكار
واملـنـيــة والضنية على غ ــرار مجلس
الجنوب.
م ــن ال ــوض ــع ال ــداخـ ـل ــي ،ان ـت ـق ــل ب ـ ّـري
ّ
إلــى املــلــف اإلقليميُ ،مبديًا تضامنه
مــع إي ــران بــوجــه الـعـقــوبــات ومنوهًا
املستمر للبنان ،وعن سوريا،
بدعمها
ُ
ق ــال بـ ــري« :ن ـت ــاب ــع امل ـع ـلــومــات حــول

الضربة األميركية التي قد تستهدف
ّ
ال ـقــوات الـســوريــة وحـلـفــاء هــا» .إال أن
ّ
بـ ّـري اعتبر أن العدوان الرباعي على
ســوريــا« ،لــن ينجح في إعــادة األمــور
ّ
ّ
إلى الوراء» ،مؤكدًا أن «الحل هو برفع
ال ـضّـغــوط عــن الـبـلــد الـشـقـيــق ووقــف
ض ــخ ال ـس ــاح وامل ـس ـل ـحــن وتـحـقـيــق
هزيمة لإلرهاب».
ّ
أمــا فلسطينيًا ،فقد «زف» بـ ّـري خبر
ّ
تـ ّ
ـوص ــل كـ ــل ال ـف ـصــائــل الـفـلـسـطـيـنـيــة
ّ
إل ـ ــى ت ــوق ـي ــع وث ـي ـق ــة ت ـف ــاه ــم ت ـت ـعــلــق
بــاملـخـيـمــات الفلسطينية فــي لـبـنــان،
وتـ ـع ــاونـ ـه ــا مـ ــع ال ـ ــدول ـ ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة،
عـنــوانـهــا« :هيئة العمل الفلسطيني
املـشـتــرك فــي لـبـنــان» .وبــاالنـتـقــال إلى
ّ
«سجلنا انحيازًا إلى
الشأن اليمني،
ّ
ّ
حل سياسي ،ألن أي انتصار عسكري

ّ
ف ــي ال ـي ـم ــن م ـس ـت ـح ـيــل ،وك ـل ـف ــة ال ـح ــل
ّ
ال ـس ـيــاســي أقـ ــل بـكـثـيــر م ــن اس ـت ـمــرار
الحرب».
وك ــان ب ـ ّـري فــي بــدايــة كلمته قــد شدد
على «مواصلة العمل لتحرير الصدر
وأخ ــوي ــه م ــن م ـك ــان اح ـت ـجــازهــم غير
املـ ـع ــروف ف ــي لـيـبـيــا ،وط ــال ــب ال ــدول ــة
ّ
اللبنانية «إيالء القضية كل االهتمام،
ودعم لجنة املتابعة الرسمية ،تبعًا ملا
ورد في البيان الوزاري».

بري على خط «العقدة القواتية»
ع ـ ـلـ ــى الـ ـصـ ـعـ ـي ــد ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــي ،دخـ ــل
الرئيس بري ،للمرة األولى ،على خط
«العقدة القواتية» ،مفوضًا هذه املرة،
م ــن رئ ـي ــس حـ ــزب الـ ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة
سمير جعجع الذي كان قد أوفد إليه

التكليف في اليوم المئة ....كأنه اليوم األول
وزي ــر اإلع ــام ملحم ريــاشــي ،فالتقاه
بحضور وزير املال علي حسن خليل،
الذي انتقل بعد اللقاء ،من عني التينة
إلى دارة رئيس الحكومة املكلف سعد
الحريري فــي وادي أبــو جميل .خالل
لقاء الرئيس املكلف بوزير املال ،تبني
أن الـحــريــري تلقى عرضًا مــن معراب
حــول الحصة القواتية فــي الحكومة،
ف ـ ــإذا قـ ــرر ال ــرئ ـي ــس امل ـك ـلــف الـتـسـلـيــم
لــرئـيــس الـجـمـهــوريــة بــاخـتـيــار نائب
رئيس الحكومة ،وسلم للتيار الوطني
الحر بالحقيبتني السياديتني ،صار
لـ ــزامـ ــا ع ـل ـي ــه أن «يـ ـجـ ـت ــرح» م ـع ــادل ــة
ت ــرض ــي «ال ـ ـ ـقـ ـ ــوات ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة» عـبــر
منحها أرب ــع حـقــائــب (ب ــا أي ــة وزارة
دولـ ـ ـ ـ ــة) ،وأن تـ ـك ــون هـ ـ ــذه ال ـح ـق ــائ ــب
وازن ــة (عـلــى سبيل املـثــال ال الحصر،
صيغة تشمل حقائب التربية والعدل
وال ـشــؤون االجتماعية والـثـقــافــة) ،أو
أن يـ ـب ــادر ال ـح ــري ــري إلـ ــى الـتـضـحـيــة
بــإحــدى الحقائب الــوازنــة مــن حصته
ملصلحة إن ـجــاز الـتــألـيــف ،تـمــامــا كما
فعل الرئيس نبيه بــري عندما وافــق
على التضحية بمقعد وزاري شيعي
فــي حكومة الرئيس نجيب ميقاتي،
ملصلحة تــوزيــر فيصل كــرامــي ،وأدى
ذل ــك وقـ ـت ــذاك ،إل ــى رف ــع ع ــدد ال ـ ــوزراء
السنة مع رئيس الحكومة إلى سبعة
مقابل خمسة وزراء شيعة.
وفـ ــي ان ـت ـظ ــار م ــؤش ــري ــن م ـتــراب ـطــن،
أولـهـمــا ،أن يلتقي الـحــريــري برئيس
الـتـيــار الــوطـنــي الـحــر ال ــوزي ــر جـبــران
باسيل ،وثانيهما ،أن يتوجه الرئيس
امل ـك ـلــف إل ــى ال ـق ـصــر ال ـج ـم ـهــوري في
ً
غضون اليومني املقبلني ،حامال للمرة
األول ـ ـ ــى مـ ـس ــودة تـشـكـيـلــة ح ـكــوم ـيــة،
قالت مصادر مواكبة لعملية التأليف
لـ ـ «األخـ ـب ــار» إن ال ـق ـصــر الـجـمـهــوري
ً
ينتظر مــن رئ ـيــس الـحـكــومــة ات ـصــاال
لتحديد موعد زيــارتــه لنقل حصيلة
م ـش ــاورات ــه ورب ـم ــا م ـس ــودة تشكيلة
حكومية مقترحة .ونقلت املصادر عن
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون
أنه جاهز لبحث ومناقشة أي مسودة
حـكــومـيــة يحملها ال ـحــريــري «ب ــروح
مــن اإليـجــابـيــة وال ـت ـعــاون والـتـســريــع
في إبصار الحكومة العتيدة النور»،
وقالت إن عامل الوقت في ظل الوضع
الداخلي ببعده االقتصادي الضاغط
وف ــي ظ ــل ال ــوض ــع اإلق ـل ـي ـمــي املـفـتــوح
عـلــى كــل االح ـت ـم ــاالت ،يـجـعــل تأخير
والدة الـحـكــومــة «كـمــن يلحس املـبــرد
وبالتالي سيصيب الضرر لبنان كله
وليس موقعًا دستوريًا بعينه».
(األخبار)

اليوم يكون انقضى
مئة يوم على تكليف
الرئيس سعد الحريري
من دون آمال مشجعة
باقترابه من الهدف.
األصل في المشكلة أن ال
تصور مشتركًا بينه ورئيس
الجمهورية ميشال عون
حيال ما يقتضي أن تكون
عليه الحكومة الجديدة
نقوال ناصيف
تـكــاد تـكــون الـثــابـتـتــان الــوحـيــدتــان في
املئة يــوم املنصرمة فــي عمر التكليف،
ت ـم ـس ــك رئـ ـي ــس الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة م ـي ـشــال
عــون بالرئيس سعد الـحــريــري رئيسًا
ل ـل ـح ـك ــوم ــة مـ ــن دون سـ ـ ـ ــواه ،وإص ـ ـ ــرار
الـ ـح ــري ــري بـ ـ ـ ــدوره ع ـل ــى ع ـ ــدم ال ـت ـق ـ ّـدم
مـنــه ب ــأي م ـســودة م ــن شــأنـهــا إحــراجــه
والـتـسـ ّـبــب فــي تحفظه عـنـهــا .مــن حــول
هاتني الثابتتني تــدور جهود التأليف،
وال تصل في نهاية املطاف إلى التوافق
ع ـلــى ح ـكــومــة ج ــدي ــدة .ب ـيــد أن تشبث
امل ــرجـ ـع ــن ال ــدسـ ـت ــوري ــن ،ال ــوح ـي ــدي ــن
امل ـع ـن ـيــن ب ـتــوق ـيــع م ــرس ــوم ال ـح ـكــومــة
ال ـ ـجـ ــديـ ــدة ،أح ــدهـ ـم ــا بـ ــاآلخـ ــر شــري ـكــا
ل ــه ،ال يـقـلــل م ــن أهـمـيــة ال ـعــراق ـيــل الـتــي
يواجهانها ،ولذلك دوافع شتى:
 1ـ إن لكل مــن عــون والـحــريــري مقاربة
مـخـتـلـفــة أح ــده ـم ــا ع ــن اآلخ ـ ــر ـ ـ ـ ـ إن لــم
تـكــن متناقضة ـ ـ ـ حـيــال األح ـج ــام .منذ
ال ـيــوم األول للتكليف ي ـعــارض رئيس
الجمهورية مــا يطلبه الـنــائــب السابق
ول ـيــد ج ـن ـبــاط ورئ ـي ــس ح ــزب ال ـقــوات
الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة سـ ـمـ ـي ــر جـ ـعـ ـج ــع ،م ـق ــاع ــد
وح ـق ــائ ــب ،ف ــي وقـ ــت يـ ـج ــاري الــرئ ـيــس
املكلف هذه املطالب ويتبناها ،ويرفض
فـ ــي الـ ــوقـ ــت ن ـف ـســه مـ ــا ي ـت ـب ـن ــاه رئ ـيــس
ال ـج ـم ـه ــوري ــة وهـ ـ ــو أن يـ ـك ــون ل ـل ـت ـيــار
ال ــوط ـن ــي الـ ـح ــر وح ـل ـف ــائ ــه (م ـ ــع حـصــة
ال ــرئ ـي ــس) ا ّل ـث ـلــث  ،1+نــاه ـيــك بتمثيل
النواب السنة املعارضني في الحكومة
في معزل عن الحريري.
لــم يـصــدر عــن عــون مــرة مــا يفصح عن
موقفه هذا .إال أن إصــراره على توسيع
مروحة التمثيل السياسي عكس وجهة
نظره .أضف دعوته الرئيس املكلف إلى
الـتـفــاهــم مــع األف ــرق ــاء عـلــى مشاركتهم
الحريري
في حكومته .بدوره ،لم يجهر
ّ
س ــوى بــال ـقــول أن ــه ض ــد تـمـثـيــل الـســنــة

املعارضني في حكومة يرأسها ،وأخفى
وج ـهــة ن ـظــره املـتـضــامـنــة م ــع جـنـبــاط
واملعارضة ملنح
وجعجع وحصتيهما،
ِ
ال ــوزي ــر ج ـب ــران بــاسـيــل وت ـي ــاره حصة
تجعله مـنـفــردًا ،على األق ــل ،يـهـ ّـدد بقاء
الحكومة.
سـ ـتـ ـك ــون املـ ـ ـ ــرة األولـ ـ ـ ـ ــى مـ ـن ــذ ال ـح ـق ـبــة
ال ـس ــوري ــة يـحـظــى ف ــري ــق س ـيــاســي ـ ـ ـ ـ ال
ائ ـت ــاف ق ــوى كـفــريـقــي  8أو  14آذار ـ ـ
بامتياز غير مسبوق وبــالــغ الفاعلية.
ف ـ ـ ــي ج ـ ــان ـ ــب م ـ ـن ـ ــه ،ه ـ ـ ــو األخـ ـ ـ ـط ـ ـ ــر ف ــي
االستنتاج املناوئ له ،أنه يضع إسقاط
الـ ـحـ ـك ــوم ــة بـ ــن يـ ـ ــدي ف ــري ــق غــال ـب ـي ـتــه
مسيحية ،ما يتيح له امتالك صالحية
ـوازيــة ونـ ّـديــة لتلك لرئيس الحكومة
مـ ّ
الـســنــي .تاليًا تجريد رئـيــس الحكومة
من مغزى قوته وجوهرها في التوازن
القائم بني الطوائف الثالث الكبرى في
لعبة النظام والسلطة.
ف ــي ح ـكــومــة ال ــرئ ـي ــس ن ـج ـيــب مـيـقــاتــي
( )2011ح ـصــل ال ـت ـي ــار ال ــوط ـن ــي الـحــر
وحلفاؤه في تكتل التغيير واإلصــاح،
ف ــي ظ ــل م ـقــاط ـعــة األح ـ ـ ــزاب املـسـيـحـيــة
وال ـش ـخ ـص ـي ــات امل ـس ـت ـق ـل ــة ،ع ـل ــى ثـلــث

مقاعدها ( 10وزراء) ،لكنه ليس الثلث.1+
ّ
التمسك بمثل هذه الحصة
قد ُيفهم من
الحساسة فحوى ما قاله باسيل ،أكثر
م ــن مـ ــرة ،أن امل ـق ـصــود بــالـثـلــث املـعـطــل
ل ـح ــزب رئ ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة تـعــويــض
انـتـقــاص صــاحـيــاتــه الــدسـتــوريــة منذ
اتفاق الطائف.
 2ـ تبادل عون والحريري أكثر من مرة
تطمينات وإشارات إيجابية إلى رغبة
ك ــل مـنـهـمــا ف ــي ال ـب ـقــاء شــري ـكــا لــآخــر.

هل نصح جنبالط
وجعجع الحريري
بتصريف األعمال
من السرايا؟

في مئة يوم اجتمع عون والحريري أربع مرات لكن بال مسودة حكومة (هيثم الموسوي)

يعارض رئيس الجمهورية أي محاولة
لحمل الحريري على االعتذار عن عدم
تأليف الحكومة أيــا تكن الــدوافــع ،وال
ً
ي ــرى ب ــدي ــا م ـنــه ع ـلــى رأس الـحـكــومــة
ال ـجــديــدة ،ويـ ــدرك تـمــامــا أن لـيــس بني
ي ـ ــدي رئـ ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة صــاح ـيــة
دس ـ ـتـ ــوريـ ــة ي ـس ـع ـه ــا فـ ـ ــرض االع ـ ـتـ ــذار
على الرئيس املكلف أو الضغط عليه
السـتـعـجــال الـتــألـيــف .فــي املـقــابــل ،يــرد
اُلـحــريــري لــه التحية برفضه نصيحة
ذك ـ ــر أن ج ـن ـبــاط وج ـع ـجــع أســديــاهــا
إليه تقضي بتصريف أعمال حكومته
م ــن ال ـس ــراي ــا .ت ـص ـ ّـرف ك ـهــذا م ــن شــأنــه
ل ـل ـف ــور ال ـت ـس ـ ّـب ــب ب ـم ـش ـك ـلــة م ــع رئ ـيــس
ال ـج ـم ـه ــوري ــة ،ومـ ـح ــاول ــة اس ـت ـف ــزازي ــة
تتناقض مع األعراف والقواعد القائلة
بــانـقـطــاع رئـيــس الـحـكــومــة عــن رئــاســة
مجلس الــوزراء فور استقالة حكومته
واكـتـفــائــه بـتـصــريــف األع ـمــال اإلداري ــة
الـ ـي ــومـ ـي ــة مـ ـنـ ـه ــا .بـ ـي ــد أن اإلشـ ـ ـ ـ ــارات
اإليجابية تلك بقيت في واد ،وشروط
األط ــراف املتصلبني فــي واد .عــون في
واد ،والحريري في واد.
م ــع ذل ــك ت ـب ــدو لـ ـق ــاءات الــرئ ـي ـســن إلــى
اآلن أقــل مما يفترض أن تـكــون .لــم تزد
عن أربعة طــوال مئة يــوم من التكليف،
ل ــم ي ـنــاق ـشــا ف ــي خ ــال ـه ــا مـ ــرة م ـس ــودة
حكومة .وكــان تــردد في األيــام األخيرة
أن اجتماعًا خامسًا بينهما متوقعًا في
األيام القليلة املقبلة.
 3ـ عـلــى رغ ــم مــا ش ــاع غ ــداة انـتـخــابــات
أيـ ـ ــار م ــن أن ت ــأل ـي ــف ث ــان ـي ــة ح ـكــومــات
العهد ستعكس نتائج تلك االنتخابات،
وتاليًا ثمة توافق مسبق بني الرئيسني
عـلــى الــوصــول إل ــى حـكــومــة أكـثــريــة إذا
اق ـت ـضــى األمـ ــر نــوات ـهــا الـصـلـبــة كتلتا
الـ ـح ــري ــري ( 20ن ــائـ ـب ــا) وب ــاسـ ـي ــل (29
نــائـبــا) ،بـيــد أن الـيــوم الـتــالــي للتكليف
قاد في منحى مغاير تمامًا ،هو الذهاب
إلــى حكومة وحــدة وطنية على صورة
الحكومات املتعاقبة منذ اتفاق الدوحة،
لكن أيضًا على صورة حكومات ما قبل،
كعام  2005وإلى حد عدد من حكومات
عهدي الرئيسني الياس هــراوي واميل
لحود إبان الحقبة السورية.
م ـج ــرد ال ـت ــوق ــف ع ـنــد م ـع ــادل ــة حـكــومــة
ال ــوح ــدة الــوط ـن ـيــة م ـنــح ل ـل ـتــو ـ ـ ـ ـ ـ وهــو
الـ ـع ــرف ال ــرئ ـي ـس ــي امل ـن ـب ـثــق م ــن ات ـف ــاق
الدوحة ـ ـ معظم األفــرقــاء النافذين حق
الـفـيـتــو ف ــي رف ــض امل ـق ـعــد أو الـحـقـيـبــة
م ــن دون م ـق ــدرة رئ ـي ـســي الـجـمـهــوريــة
والحكومة على تجاهل هــذا الفريق أو
مطلبه .وهــو مــا ُيـبــرز على نحو
رفــض ّ
جـلــي ت ـعــذر تــألـيــف الـحـكــومــة الـحــالـيــة
مــا لــم يتخل كــل مــن جـنـبــاط وجعجع
وباسيل عن الحصص التي يتشبثون
بها.

تقرير
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لــم يـعــد الـتـحــذيــر مــن انـهـيــار قطاع
ال ـع ـقــارات ّ
ورب ـم ــا امل ـص ــارف وسـعــر
ال ـص ــرف ف ــي ل ـب ـنــان ،م ـجــرد تعبير
ع ــن م ـخ ــاوف شــري ـحــة م ــن ال ـخ ـبــراء
االق ـت ـصــاديــن .تـحــت ع ـنــوان «أزم ــة
ت ـ ـلـ ــوح فـ ــي األفـ ـ ـ ـ ــق» ،ن ـ ـشـ ــرت «The
 ،»Economistف ــي ع ــدد ي ــوم أم ــس،
تـقــريــرًا قــاربــت فـيــه املـجـلــة العريقة
الــوضــع امل ــأزوم فــي لـبـنــان ،مـ ُحــذرة
مــن أن الـسـيــاســات الـنـقــديــة املتبعة
«غ ـي ــر ق ــاب ـل ــة ل ــاس ـت ــدام ــة ،وأن أي
انـ ـ ـهـ ـ ـي ـ ــار فـ ـ ــي قـ ـيـ ـم ــة س ـ ـعـ ــر صـ ــرف
(الـلـيــرة) سـيـكــون مــؤملــا ،ولــن يبقي
ش ـي ـئ ــا ل ـت ـح ــاص ـص ــه» ،وه ـ ــو وض ــع
ّ
يتطلب معالجة ،ال يــزال «أصحاب

القرار يغضون الطرف عنها».
ت ـت ـن ــاول امل ـج ـل ــة ال ـق ـط ــاع ــات ال ـثــاثــة
التي يقوم عليها االقتصاد اللبناني،
وهي السياحة والعقارات واملصارف،
لـ ـ ـل ـ ــدالل ـ ــة ع ـ ـلـ ــى ع ـ ـمـ ــق األزمـ ـ ـ ـ ـ ــة الـ ـت ــي
يواجهها لبنان ،والتي قد تـ ّ
ـؤدي إلى
انهيار اقتصادي.
ّ
تقرير املجلة إلــى أن مــؤشــرات
يشير
ّ
حققت ّ
تقدمًا ملحوظًا أخيرًا،
السياحة
إذ ّ
سجل القطاع فــي عــام  2017أعلى
ّ
نسبة سياح منذ خمس سنوات ،لكن
«ال ت ــزال ُ ه ـ ّـذه األرقـ ــام تـحــت مستوى
الــذروة املحقق في عام  ،»2010ووفقًا
ألرقام النصف ّ
األول من العام الحالي،
ّ
يـبــدو أن «ه ــذه الـصـنــاعــة متقلبة .إذ
انخفض ّ
معدل إشغال الفنادق بنسبة
 %14خــال شهر واحــد بعد احتجاز

الـ ـسـ ـع ــودي ــة رئ ـ ـيـ ــس ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء س ـعــد
ال ـح ــري ــري وإجـ ـب ــاره ع ـلــى االسـتـقــالــة
ً
ف ــي ت ـشــريــن ال ـث ــان ــي امل ــاض ــي ،فـضــا
عن انخفاض عدد الـ ّ
السعوديني
ـزوار
ّ
بنسبة  %19هذا العام ،وهم يمثلون
ّ
الحصة األكبر من اإلنفاق السياحي».
ّأم ـ ــا ال ـق ـط ــاع ال ـع ـق ــاري ،ف ـهــو «األك ـث ــر
إثـ ـ ــارة ل ـل ـق ـلــق» ،نـتـيـجــة ت ــراج ــع عــدد
رخ ــص الـبـنــاء فــي الـنـصــف األول من
ع ـ ــام  2018ب ـن ـس ـبــة  %9وان ـخ ـف ــاض
البيوعات العقارية بنسبة  %17خالل
الربع األول من العام ،وذلــك باملقارنة
مع ّ
معدالت الفترات نفسها من العام
ّ
املـ ــاضـ ــي ،وه ـ ــو م ــا ي ــدف ــع املـ ـط ــوري ــن
إلــى «الخشية مــن انهيار أكبر مقبل،
خـ ـص ــوص ــا بـ ـع ــدم ــا أوقـ ـ ـ ــف املـ ـص ــرف
املــركــزي الـقــروض السكنية املدعومة

ّ
لبنان حققوا
سياسيو ّ
ثروة من الفقاعة
المصرفية وهم
غافلون عن انهيار
يلوح في األفق

فـ ـج ــأة» .ووفـ ـق ــا مل ـصــرف ـيــن اس ـت ـنــدت
إلـيـهــم املـجـلــة «لـقــد ت ـ ّـم اسـتـغــال هــذه
القروض ألغراض غير سكنية ،إذ عمد
املقترضون إلى توظيف القروض في
حسابات ادخار بفوائد أعلى جمعوا
مــن خــالـهــا أربــاحــا أك ـبــر» .وخلصت

املجلة إلــى أن «رك ــود ســوق اإلسـكــان
س ـي ــؤدي إل ــى مــزيــد م ــن الـتـبــاطــؤ في
ال ـن ـمــو االقـ ـتـ ـص ــادي ال ـ ــذي ل ــم يــرتـفــع
ع ــن مـتــوســط  %2مـنــذ ب ــداي ــة الـحــرب
السورية».
وبــالـنـسـبــة لـلـقـطــاع امل ـصــرفــي ،يشير
الـتـقــريــر إل ــى أن ــه «ق ـطــاع صـلــب ولكن
على الورق! صحيح أن حاكم مصرف
لـبـنــان ال يـنـفـ ّـك عــن ت ــرداد أن الــوضــع
االقـتـصــادي على مــا ي ــرام ،وأنــه يدير
ً
أصوال أجنبية بقيمة  44مليار دوالر
مـ ــن دون الـ ــذهـ ــب س ـم ـح ــت بـ ـخ ــروج
لبنان من األزمة التي أعقبت احتجاز
ّ
الـحــريــري فــي الـسـعــوديــة ،إل أن هذه
ّ
األرقام ُمضللة».
وت ـس ـت ـنــد امل ـج ـل ــة ف ــي تـحـلـيـلـهــا إل ــى
«عـ ـمـ ـل ـ ّـي ــات الـ ـ ـ ـ ـ ــ( Swapأو مـ ــا ُي ـع ــرف

بــال ـه ـنــدســات امل ــال ـي ــة) ال ـت ــي ق ــام بها
مـصــرف لبنان فــي عــام  ،2016وتقوم
ع ـل ــى اقـ ـ ـت ـ ــراض الـ ـعـ ـم ــات األج ـن ـب ـيــة
التي تحملها املصارف ،واستعمالها
للحفاظ على ربــط سعر الـصــرف ،في
مقابل حصول املـصــارف على عوائد
هــائ ـلــة وص ـل ــت م ـعـ ّـدالت ـهــا إلـ ــى %40
فــي عــام واح ــد» .كما تستند إلــى رأي
الخبير االق ـت ـصــادي تــوفـيــق كاسبار
عن أن «الودائع التي ّ
تمت مقايضتها
مــع املـصــارف تبلغ قيمتها  65مليار
دوالر ،وه ـ ــو م ــا ي ـع ـنــي أن األص ـ ــول
ال ـص ــاف ـي ــة ل ـ ــدى مـ ـص ــرف ل ـب ـن ــان هــي
سالبة بالفعل» .ووفـقــا للتقرير ،فإن
م ـع ـ ّـدالت ال ـفــائــدة املــرتـفـعــة (واألع ـل ــى
م ـن ــذ مـ ــا ي ـ ـقـ ــارب الـ ـعـ ـق ــد) ح ـت ــى عـلــى
ال ــودائ ــع الـقـصـيــرة األج ــل ،تشير إلــى

الضرر الالحق باالقتصاد الحقيقي،
«إذ انخفضت ال ـقــروض إل ــى القطاع
الخاص من نحو  %25في عــام 2010
إلـ ــى م ــا دون ال ـص ـفــر ح ـتــى ح ــزي ــران
.»2018
ف ــي الـ ـخ ــاص ــة ،ي ـش ـيــر ال ُـت ـق ــري ــر إل ــى
أن ال ـس ـيــاســة ال ـن ـق ـ ّ
ـدي ــة امل ـت ـب ـعــة منذ
ت ـس ـع ـي ـن ـي ــات ال ـ ـقـ ــرن املـ ــاضـ ــي ب ــات ــت
غـيــر قــابـلــة لــاس ـتــدامـ ّـة ،ويـضـيــف أن
سـي ّــاسـيــي ل ـب ـنــان «ح ــق ـق ــوا ثـ ــروة من
الـفــقــاعــة املـصــرفـيــة .فـمــن ضـمــن أكبر
 20مصرفًا تجاريًا ،هناك  18مصرفًا
مملوكًا كليًا أو جزئيًا من سياسيني
أو م ـ ـ ــن ع ـ ـ ــائ ـ ـ ــات مـ ــرت ـ ـب ـ ـطـ ــة ب ـش ـك ــل
وث ـيــق ب ـهــم .اآلن ي ـبــدو أن ـهــم غــافـلــون
ع ــن االن ـه ـي ــار الـ ــذي ي ـلــوح ف ــي األف ــق،
ّ
ويقومون بتعويم مخططات خيالية.

يأمل البعض بأن يصبح لبنان مركزًا
ّ
إلعــادة إعمار سوريا بعد الحرب .إل
أن هــذه الخطة تــواجــه عــوائــق ع ـ ّـدة»،
كما أن «األمــوال التي ّ
تعهد املانحون
بـتـقــديـمـهــا فــي مــؤتـمــر بــاريــس  4في
نيسان املاضي (نحو  12مليار دوالر)،
هي بمعظمها قروض وليست هبات،
على
فــي حــن أن لبنان لــم يعد ق ــادرًا ّ
تـحـ ّـمــل املــزيــد مــن ال ــدي ــون ،إذ يـتــوقــع
خ ـ ـبـ ــراء ص ـ ـنـ ــدوق ال ـن ـق ــد الـ ــدولـ ــي أن
تصل نسبة الدين إلى الناتج املحلي
اإلجـ ـم ــال ــي إلـ ـ ــى  %180فـ ــي غ ـضــون
خمس سـنــوات .وبحلول ذلــك الوقت،
ستستحوذ خــدمــة الــديــن على ثالثة
أخماس اإليرادات الحكومية ،من دون
أن تـتــرك شيئًا للنفقات الرأسمالية
(املنخفضة باألساس)».
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سياسة

سياسة
تقرير

الكهرباء في «جمهورية زحلة»:
ِّ
مدد لنكد؟
في  25آب ،أعلن
سيزار أبي خليل
الوزير ّ
وجود خطة لمرحلة
ما بعد انتهاء مدة
االمتياز الممنوح
لكهرباء زحلة ،من
دون اإلفصاح عن
تفاصيلها .بحسب
معلومات «األخبار»،
لم ينته العمل
على الخطة بعد،
ويتمحور البحث حاليًا
حول ثالثة خيارات،
أي منها لم يبت
بانتظار ما ستؤول
إليه االتصاالت
في األيام القليلة
المقبلة
استقبل وزير الطاقة أسعد نكد يوم الثالثاء ،بعد ضغوط من وزارة االقتصاد وأحد المستشارين في القصر الجمهوري (هيثم الموسوي)

ليا القزي
«إبــرة املورفني» التي ُحقن بها أبناء
ال ـب ـلــدات ال ـتــي تـتـغــذى بــالـتـيــار عبر
ّ
امـتـيــاز كـهــربــاء زح ـلــة ،ب ــأن التغذية
ّ
الـكـهــربــائـيــة سـتـبـقــى  ،24/24حــتــى
مـ ــا ب ـع ــد األول مـ ــن كـ ــانـ ــون ال ـث ــان ــي
 ،2019مــوعــد ان ـت ـهــاء ع ـقــد االم ـت ـيــاز
واس ـتــرداده مــن الــدولــة .هكذا «وعــد»
ّ
كـ ـ ـ ــل املـ ـ ـس ـ ــؤول ـ ــن فـ ـ ــي الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة
املقيمني في زحلة ،وهذه هي النقطة
الوحيدة «املفهومة» للرأي العام في
ّ
ملف انتهاء مــدة االمتياز في نهاية
ُ
َّ
العام الحالي .خالف ذلك ،لم تقدم أي
ُ
معلومة حول الخطة التي ستعتمد،
والتي أعلن الوزير سيزار أبي خليل
ّ
ف ــي  25آب ال ـح ــال ــي أن ال ـ ـ ـ ــوزارة قــد
وضعتها ،ولكنها ال تزال تتكتم حول
ّ
تـفــاصـيـلـهــا ،بـمــا يــوحــي ب ــأن األم ــور
مـنـتـهـيــة وال يـنـقــص س ــوى اإلعـ ــان.
ّ
ولكن املعلومات تفيد بــأن «الخطة»
ُال تــزال فــي مرحلة دراس ــة الخيارات
املـتــاحــة ،ولــم يتم الـتــوصــل إلــى قــرار
بعد.
وف ــق ه ــذه امل ـع ـلــومــات ،تــوجــد ثــاثــة
سيناريوات مطروحة ،وكل سيناريو
ً
منها يقتضي حال مختلفًا:
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ال ـس ـي ـن ــاري ــو األول ،هـ ــو ن ـجــاح
ال ـض ـغــوط ال ـجــاريــة ف ــي تـمــديــد م ـ ّـدة
االمـ ـتـ ـي ــاز املـ ـمـ ـن ــوح ل ـش ــرك ــة ام ـت ـي ــاز
كهرباء زحلة .ولكن هــذا السيناريو
ت ـ ـع ـ ـتـ ــرضـ ــه إشـ ـ ـك ـ ــالـ ـ ـي ـ ــة دسـ ـ ـت ـ ــوري ـ ــة
وقــانــونـيــة .فمنح أي امتياز بحاجة
إل ــى قــانــون فــي مـجـلــس ال ـن ــواب ،في
ّ
ح ــن أن اسـ ـت ــرداد ال ــدول ــة لــامـتـيــاز
ي ـتــم م ــن خـ ــال م ــرس ــوم ف ــي مجلس
ُ
الــوزراء .وبما أن ّ
مدة االمتياز تحدد
ّ
بـ ـق ــان ــون م ـن ـح ــه ،ف ـ ــإن ت ـم ــدي ــد امل ـ ــدة
يـصـبــح بـمـثــابــة مـنــح امـتـيــاز جــديــد.
وم ــن غـيــر امل ـع ـلــوم بـعــد كـيــف سيتم

التعامل مع هــذه اإلشكالية في حال
تقرر التمديد ،فهل سيلتزم مجلس
الـ ـ ـ ــوزراء ب ـمــوجــب ص ـ ــدور ال ـق ــان ــون؟
أم سيرتكب مخالفة مــن ه ــذا الـنــوع
عبر تمديد مدة االمتياز بمرسوم أو
بقرار؟ على أي حال ،هناك اعتراضات
واسـ ـع ــة ل ـل ـت ـم ــدي ــد ،ف ــي ح ــن ي ـطــرح
بعض املعنيني ربط التمديد بتعديل
التعرفة ،إذ إن شركة امتياز كهرباء
زحـلــة تـســدد ملؤسسة كهرباء لبنان
 50ليرة فقط ثمنًا للكيلوواط ساعة
وتجني أرباحًا طائلة من إعادة بيع
الكهرباء للمشتركني ،كما أن الشركة
لم ّ
تقدم حسابات ُمدققة إلى مديرية
االس ـت ـث ـمــار ال ـع ــام ف ــي وزارة الـطــاقــة
منذ سنوات طويلة ،بحسب املعنيني،
وإن ـجــاز ه ــذه الـحـســابــات وتقديمها
يـ ـع ــد ش ــرط ــا ط ـب ـي ـع ـيــا م ـس ـب ـق ــا قـبــل
البحث بسيناريو التمديد.
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ال ـس ـي ـن ــاري ــو الـ ـث ــان ــي ،اس ـ ـتـ ــرداد
االمـ ـتـ ـي ــاز وت ــوقـ ـي ــف ع ـم ــل امل ــول ــدات
الكهربائية الخاصة بشركة كهرباء
زحلة ،على أن تتولى مؤسسة كهرباء
ل ـب ـنــان ت ــأم ــن ال ـت ـغــذيــة لـلـمـشـتــركــن
الـحــالـيــن فــي االم ـت ـيــاز بــن  20و24
ساعة يوميًا .ولكن بشرط زيادة سعر
الكيلواط ساعة إلى أعلى من التعرفة
الــرس ـم ـيــة ال ـحــال ـيــة ،ول ـكــن أدنـ ــى من
التعرفة التي تفرضها شركة امتياز
زحـ ـل ــة .ت ـش ـيــر مـ ـص ــادر م ـط ـل ـعــة إل ــى
أن هــذا السيناريو دون ــه إشكاليات
كـثـيــرة ،إذ إن املـنــاطــق األخ ــرى التي
ال تـ ـحـ ـظ ــى بـ ـتـ ـغ ــذي ــة ت ـ ـت ـ ـجـ ــاوز 12
س ــاع ــة يــوم ـيــا س ـت ـع ـتــرض وت ـطــالــب
بـمـســاواتـهــا مــع زح ـلــة ،كـمــا ستظهر
مـطــالـبــات بــاعـتـمــاد الـسـعــر الـجــديــد
نفسه في بيروت اإلدارية التي تحظى
بـتـغــذيــة ب ــن  21و 24ســاعــة يــومـيــا،
ً
فـ ـض ــا ع ــن م ـن ــاط ــق وأح ـ ـيـ ــاء وق ــرى
أخــرى مستثناة من التقنني ويسدد

املـشـتــركــون فـيـهــا الـتـعــرفــة الرسمية
املدعومة .كذلك يطرح هذا السيناريو
ً
تـ ـ ـس ـ ــاؤال عـ ــن مـ ـص ــدر الـ ـط ــاق ــة ال ـتــي
ستغذي مؤسسة كهرباء لبنان زحلة
بـهــا ،فـهــل سـيـكــون ذل ــك عـلــى حساب
مناطق أخــرى في ظل العجز الفادح
في اإلنتاج الكهربائي وعــدم كفايته
لتأمني الحاجات الى الكهرباء؟ وفق
املصادر املطلعة ،يمكن للمؤسسة أن
ت ـمـ ّـد زح ـلــة بـطــاقــة إضــافـيــة مـشـتــراة
من سوريا أو من االردن ،على أن يتم
تغطية فــاتــورتـهــا مــن زي ــادة السعر
على املشتركني.
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ال ـس ـي ـن ــاري ــو الـ ـث ــال ــث ،اس ـ ـتـ ــرداد
مــؤس ـســة ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان لــام ـت ـيــاز،
ولـكــن مــع اسـتـمــرار الـعـمــل بـمــولــدات
أس ـ ـعـ ــد ن ـ ـكـ ــد .اإلش ـ ـكـ ــال ـ ـيـ ــة ف ـ ــي ه ــذا
ّ
السيناريو تتمثل في أن شركة زحلة
تـسـتـعـمــل ال ـش ـب ـكــة ال ـع ــام ــة ل ـتــوزيــع
الطاقة املنتجة من قبلها ،وهــذا غير
جائز قــانــونــا ،إال فــي إطــار اسـتــدراج
عــروض وأسـعــار مفتوح يشارك فيه
ال ـع ــارض ــون امل ـه ـت ـمــون .وبــال ـتــالــي ال
يـمـكــن أن ي ـكــون ال ـف ــوز ب ــه محسومًا
ل ـشــركــة ام ـت ـي ــاز زحـ ـل ــة ،إال ف ــي حــال
ُصـ ّـمــم دفـتــر ال ـش ــروط عـلــى قياسها.
ّ
إال أن القانون يجيز ملؤسسة كهرباء
لـبـنــان الـتـعــاقــد بــال ـتــراضــي م ــع أحــد
أشـ ـخ ــاص الـ ـق ــان ــون ال ـ ـعـ ــام ،كـبـلــديــة
ً
زحـلــة م ـثــا .وعـنــدهــا يمكن للبلدية
أن ت ـط ـل ــب الـ ـتـ ـع ــاق ــد م ـ ــع امل ــؤس ـس ــة
الستخدام شبكتها العامة في مقابل
بـ ــدل م ــال ــي ،ع ـلــى أن ت ـع ــود الـبـلــديــة
ّ
وتـ ـل ــزم األشـ ـغ ــال إل ــى ش ــرك ــة امـتـيــاز
زح ـلــة كـعـقــد م ــن ال ـب ــاط ــن ،وف ــي هــذه
ال ـح ــال ــة ت ـك ــون ال ـب ـلــديــة ه ــي ال ـطــرف
املتعاقد مع املؤسسة ال أسعد نكد.
ال ـض ـبــاب ـيــة امل ـس ـي ـط ــرة ع ـل ــى مـصـيــر
ّ
وشد الحبال بني التيار
امتياز زحلة،
ال ــوط ـن ــي الـ ـح ـ ّـر وال ـ ـقـ ــوات الـلـبـنــانـيــة

ح ـ ــول امل ـ ــوض ـ ــوع ،ح ـ ـ ـ ّـوال املـ ـل ــف إل ــى
مــادة لخطاب شعبوي ،هدفه تغذية
عـصـبـيــة ال ــزح ــاوي ــنُ .ي ـ ــدرك جميع
ّ
السياسيني ،أن هـ ّـم الـنــاس هــو عدم
ع ــودة الـتـقـنــن الـكـهــربــائــي وانـتـشــار
مولدات األحياء مجددًا ،كما أنهم ال
يثقون بـ«وعود» الدولة اللبنانية ،ما
ّ
ولد لديهم نقمة وخوفًا من استرداد
مــؤس ـســة ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان لــام ـت ـيــاز.
ً
فبدال من أن يعمد املعنيون إلى تبديد
ه ــذه ال ـه ــواج ــس وم ـص ــارح ــة ال ـنــاس
ّ
بـ ــأن مــؤس ـســة ك ـهــربــاء ل ـب ـنــان ق ــادرة
على إدارة هذا املرفق وتأمني التغذية
على م ــدار ســاعــات الـيــوم وتخفيض
الفاتورة التي يتحملها املشتركون،
سـ ــارع ح ــزب ال ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة إلــى
رك ـ ـ ــوب «امل ـ ــوج ـ ــة ال ـش ـع ـب ـي ــة» ،بـلـغــة

ُ
الضغوط التي تمارس،
كمية ّ
بأن ُنكد لن يكون بمنأى
توحي ّ
عن أي حل يتخذ
أب ـع ــد م ــا ت ـك ــون ع ــن م ـن ـطــق ال ــدول ــة.
فـقــد ّ
رد الـنــائــب ج ــورج عقيص على
أب ــي خـلـيــل ،حــن أعـلــن مــن زحـلــة عن
خطة جديدة للكهرباء ،بالقول« :إذا
ك ــان الــزحـلـيــون ي ــري ــدون كـهــربــاء كــم،
فكهرباؤكم ستضيء زحـلــة ،أمــا إذا
كانوا يريدون كهرباء زحلة ،فكهرباء
زحـ ـل ــة سـ ـتـ ـك ــون .وإن غ ـ ـ ـدًا ل ـن ــاظ ــره
قريب» .في «جمهورية زحلة» ،يتوعد
ـاض ســابــق) مؤسسة
نــائــب (وه ــو ق ـ ٍ
ّ
ع ــام ــة ،ويـ ـج ــري ال ـت ـع ــام ــل م ــع مــلــف
ب ـهــذه األه ـم ـيــة عـلــى طــريـقــة تصفية
الـ ـحـ ـس ــاب ــات ال ـس ـ ّي ــاس ـي ــة .ح ـت ــى مــن
الصف املـعــارض لنكد،
كــان يقف في
ُ
ّ
انضم إلى فريق املطالبني به .النائب

ٌ
قيصر املعلوف مثال على ذلك .فبعد
أن ك ــان األخ ـي ــر ،شــريـكــا ف ــي املــؤتـمــر
الصحافي الذي عقده النائبان سليم
ّ
عــون ومـيـشــال الـضــاهــر لـشــن هجوم
عـلــى حليفهما االنـتـخــابــي ،مــن بــاب
ت ـس ـع ـيــرة الـ ـف ــات ــورة امل ــرت ـف ـع ــة ،كتب
املعلوف على تويتر ُمطالبًا بإسناد
ح ـق ـي ـبــة الـ ـط ــاق ــة إل ـ ــى نـ ـك ــد ،ق ـب ــل أن
ُيطالب البارحة بتسليمها للجيش
اللبناني!
ّ
التيار الوطني الـحـ ّـر أيـضــا« ،لطف»
خـطــابــه تـجــاه املــديــر ال ـعــام لكهرباء
زحـلــة ،مــع التمسك بـضــرورة تعديل
الـ ـ ـتـ ـ ـسـ ـ ـعـ ـ ـي ـ ــرة .ف ـ ـ ـبـ ـ ــات ّامل ـ ـس ـ ــؤول ـ ــون
ال ـع ــون ـي ــون ي ـق ــول ــون إن ـ ــه «ال يــوجــد
ق ـ ــرار س ـيــاســي ب ـم ـهــاج ـمــة ن ـك ــد ،وال
ي ـ ـجـ ــري ال ـت ـح ـض ـي ــر مل ـ ـشـ ــروع ب ــدي ــل
ض ـ ّـده أو مـعــه .ف ــإذا ك ــان هـنــاك مكان
له في املرحلة املقبلة ،ضمن الصيغة
القانونية ،كان به».
هذا املنحى اإليجابي في الكالم طرأ
بعد معلومات عن ضغوط مارستها
وزارة االقـتـصــاد وأح ــد املستشارين
فــي القصر الـجـمـهــوري بغية إيجاد
ّ
حل يكون نكد في صلبهً .
بناء عليه،
اجتمع األخير مع سيزار أبــي خليل
يــوم الثالثاء في وزارة الطاقة ،ودام
ال ـل ـق ــاء ق ــراب ــة ثـ ــاث سـ ــاعـ ــات .وك ــان
ّ
تــأك ـيــد ع ـلــى أن ال ـ ـ ــوزارة لـيـســت هي
الجهة الصالحة لتمديد االمتياز ،بل
ّ
النواب ،ألن التمديد بحاجة
مجلس
ّ
إلى قانون ،وأنه من واجبات «الطاقة
ّ
واملـ ـي ــاه» تـحـضـيــر خــطــة بــدي ـلــة ،في
حال استردت كهرباء لبنان االمتياز.
ول ـك ــن ،ل ــم يـفــت أب ــي خـلـيــل الـتـشــديــد
لـنـكــد ع ـلــى ن ـق ـط ـتــن ،ي ـجــب االل ـت ــزام
بـ ـهـ ـم ــا :تـ ــأمـ ــن ال ـ ـك ـ ـهـ ــربـ ــاء ،24/24
«والـتــوفـيــر عـلــى املــواطــن الــزحــاوي
ّ
ألن ــه يــدفــع أغـلــى فــاتــورة فــي الـبـلــد»،
بحسب مصادر وزارة الطاقة.

مصير العالم بين ّ
قوتين
عامر محسن
ّ
حًا للرئاسة األميركية عام
(إلى روح جون ماكين الذي  -حين كان مرش ّ
مهرجان انتخابي إن منافسه باراك أوباما
 - 2008قالت له امرأة خالل ّ
«كل يا ّ
سيدتي ،بل هو رجل عائلة محترم»،
هو «عربي»؛ فأجابها غاضبًا
ّ
وأن االختالف السياسي ال يجب أن يصل إلى هذا المستوى من البذاءة
واالتهامات)
األمر امللفت في التحقيقات القضائية التي تدور حول الرئيس
ّ ّ
ّ
حتى لو خرج ترامب بريئًا بالكاملّ ،
وتبي
األميركي مؤخرًا هو أنه،
ّ ّ
ّ
ّأنه لم يخرق القانون في ّأي موضع ،ولم ّ
يوجه إليه أي اتهام ،فإننا
ّ
ّ
ترشحه للرئاسة ،عالقات ّ
سر ّية مع
نعرف على األقل أنه قد أقام ،قبيل
ممثلة أفالم إباحية ومع عارضة في «بالي بوي» (وهذه هي الحاالت
ً
التي نعرفهاّ ،
ألن محامي ترامب قد دفع لهما ماال  150 -و 130ألف
دوالر  -حتى يخرسهما وقد وجد املحققون الفيدراليون هذه العقود
ّ
والوثائق في مكتبه) .رئيس الواليات املتحدة األميركية.
ّ
واملسألة هي ّأن ترامب قد يخرج ،بالفعل ،بريئًا أو من دون اتهام
ّ
قضائي من تحقيقات «التدخل الروسي» ،وإدانة رئيس حملته السابق
ّ
مانافورت (الذي يبدو أنه لن ينقلب على ترامب أو ال يملك شيئًا
ّ
ّ
شخصية «محامي
ضده) ،وإدانة محاميه مايكل كوهن (الذي يشبه
املهام القذرة» ،سول غودمان ،في التلفزيون األميركي ،وهو وضع
ّ
ترامب في دائرة االتهام حني أكد أنه قد دفع املال لالمرأتني بناء على
أوامره).
من جهة ،كما تقول «ذا ايكونوميست»ّ ،
ّ
قانوني
شيء غير
ال
فإن
ٍ
ّ
ّ
شيء يتعلق بك .املشكلة
في أن تدفع املال للناس حتى يصمتوا عن
ٍ
ّ
«تقنية» ،وهي ّأن هذه األموال التي ُدفعت كان
في حالة كوهني
ّ
يجب  -بحسب القانون األميركي  -أن تسجل ضمن نفقات الحملة
تبرع من كوهني ،وهذا لم يحصلّ .
االنتخابية وعلى ّأنها ّ
ولكن العرف
ّ
في املحاكم األميركية ّهو أن املخالفات االنتخابية «البسيطة» (وهي
تسويات وغرامات ،وال
ٍ
ُتحصل تقريبًا في كل حملة) تعالج عبرٌ
ّ
عملية خلف ذلك ،فمع
تبطل االنتخابات بسببها  -وهناك حكمة
الكبرى ،من
كمية األموال والتبرعات التي تتخلل الحمالت السياسيةّ ّ
ّ
قرش
كل
املحتم أن تحصل مخالفات تقنية ومكتبية ،وأن ال يسجل
ٍ
ً
ّ
«حنبلية» ،ستصبح كل
املحاكم هنا نظرة
في مكانه ،ولو اعتمدت ً
انتخابات في أميركا عرضة لألبطال.
ٍ
ٌ
عرف آخر في أميركا ّ
ينص
ثانيًا ،تضيف املجلة البريطانية ،هناك
ّ
رئيس فيما هو في منصبه؛
هام إلى
ٍ
على ّأن ال تقوم املحاكم بتوجيه ات ٍ
بل يتم صرف القضية أو تجميدها لحني انتهاء مهامه السياسية
(هذا مع افتراض قضايا ّ
مدنية ّ
عادية ،وليس أنه ارتكب جرائم خطيرة
ّ
ّ
ولكن أساس املسألة هو أن من يمكنه أن يدين
كالقتل أو الخيانة).
الرئيس فعليًا ويخلعه ليست املحاكم ،بل الكونغرس واجراءات
العزل التي تحتاج إلى غالبية فيه؛ و«خطة الطريق» هنا (ومثالها
ّ
ّ
نيكسون و«ووترغايت») تكون في أن تخرج اتهامات خطيرة بحق
ّ
شعبية عليه وعلى حزبه ،فيضطر النواب
الرئيس ،فتحصل غضبة
الجمهوريون  -إنقاذًا لحياتهم السياسية  -ألخذ مساف ٍة عن ترامب
واالنضمام إلى الديمقراطيني في الدعوة إلى عزله.
ال شيء من هذا قد حصل إلى ّاآلن ّ ،رغم ّأن اإلعالم «الليبرالي» الذي
يعتاش على العداء لترامب ال يتكلم إل عن هذه القضايا منذ انتخابه،
ّ
ويجزم يومًا بأنه قد ارتكب «خيانة عظمى» مع بوتني وقد حانت
ّ
ّ
ّ
ٍّ
نهايته ،ويومًا آخر بأنه سينفضح كلص وقواد ،فإن تأثير هذه
األخبار على قاعدة الحزب الجمهوري والناخبني ال يبدو ملحوظًا،
بل ّإن تأييد ترامب يرتفع  -وهنا أفضلية هائلة للشعبوي الذي تقوم
ّ
ّ
منصته السياسية على معاداة اإلعالم املركزي ودعوة الناس إلى عدم
تصديقه ،ويجمع حوله من يعتبر كالم الصحف والتلفزيون كذبًا:
ّ
ّ
في العادة ،يتجنب السياسي الهجوم على اإلعالم واإلعالميني ألنهم
هم من سيصنع صورته بني أنصاره والناخبني ،ويلعب دور «الحكم»
ّ
ٍّ
فإن «اإلعالم\
شعبوي كترامب
وعلى أدائه؛ ولكن في حالة
عليه ّ
ّ
ّ
ّ
العدو» ،كلما قال عنك أمورًا سيئة ،كان ذلك تصديقًا لنظريتك بأنه
ّ
ٌ
ّ
منحاز ّ
وضد جمهورك ،وأنه غير نزيه وال مصداقية ملا يقوله
ضدك
تأثير بني ّ
عنك ،ولن يكون لهذه الهجمات ٌ
مؤيديك مهما كان محتواها.

هدف الحرب
ّ
ّ
ّ
رغم ّأن «الهجوم املضاد» ضد رئاسة ترامب ،الذي يشنه ٌ
قسم من
ّ
مستمرًا من غير نجاح،
املؤسسة السياسية ومن جهاز ّالدولة ،ال يزال
ّ
ّ
ّ
شخصية الرئيس ومتاعبه الداخلية
فإنه من الخطأ أن نبالغ في تأثير
ً
الصدام التجاري مع ّ
على السياسات األميركية الكبرىّ .
الصني ،مثال،
ّ
ّ
ليس نتيجة أمزجة ترامب وأهوائه ،بل هو استراتيجية مبينة ،و«مسار
محتمل» في العالقة مع الصني يكتب عنه الخبراء األميركيون منذ
الثمانينيات .السياق التاريخي هو الذي يصنع ترامب وسياساته
وليس العكس ،ومسار التصادم الحالي مع ّ
الصني هو ،أساسًا ،نتيجة
ّ
ّ
فشل املسار البديل الذي كان يمثله أوباما وأسالفه (احتواء الصني
ّ
املضادة ،واالفتراض ّ
بأن بيجينغ سوف
عبر الدبلوماسية واألحالف
«تتعاون» وتفتح اقتصادها وتتبع القوانني التي يرسمها الغربيون).
كما ّأن املواجهة التي اختارها ترامب ال تخلو من دهاء ونقاط ّقوة،
ّ
يتصور البعض.
وهي ليست سهلة بالنسبة إلى الصينني كما
ّ
العامة هي ّأن ّ
ّ
الصورة ّ
ّ
صناعي ،وهو املصدر األول في
الصني بلد
حرب تجارية
العالم ،ولديه فوائض تجارية هائلة ،ففي وسعه
احتمال ٍ
مع األميركيني .الكثير من هذه التقارير ال يضيف ّ
بأن كامل الفائض

التجاري الصيني (من تجارة ّ
السلع) يأتي تقريبًا من العالقة التجارية
ّ
مع أميركا وحدها؛ بمعنى آخر ،لو أنك لو ألغيت التبادل التجاري بني
أميركا والصني (كتمرين نظري) ّ
تتحول العالقة بني الصني والعالم،
ّ
ّ
ّ
مباشرة ،من
فائض إلى عجز .مثلما أن الصني تصدر كثيرًا ،فهي
ٍ
تستورد الكثير( ،مواد خام ومعادن ونفط وغاز وغذاء) ،وهذا ليس
كمدخالت للصناعة ،بل أيضًا لتلبية الطلب الداخلي الكبير،
فقط
ٍ
ّ
والتوسع في البناء واالستهالك ،وماليني الصينيني الذين يقتنون
سيارات ويستهلكون كالغربيني .هذا االستيراد الصيني الكبير تتم
تغطيته (منذ عام  2001ودخول الصني منظمة التجارة العاملية) عبر
ّ
االستهالكية ،وبخاصة إلى الغرب وأميركا .ال يمكن
تصدير املنتجات
ّ
ّ
وقاس في
بنيوي
تغيير
دون
من
أو
ببساطة،
أميركا
مع
«فض العالقة»
ٍ
ّ
نمط النمو داخل الصني.
ّ
لهذه األسبابّ ،
فإن العرض الذي قدمه الرئيس الصيني إلى ترامب
قبل أشهر ،وظهر ترامب كأنه سيقبل به ّثم رفضه ،كان عرضًا
«ممتازًا» بالنسبة إلى األميركيني .إضافة إلى استيراد املزيد من
السلع األميركية (أساسًا مواد زراعية وطاقة ،وذلك لتخفيض
العجز األميركي على الورق وحفظ ماء وجه الرئيس أمام ناخبيه)
فقد عرض الصينيون أن يستثمروا عشرات املليارات من الدوالرات
في االقتصاد األميركي ،ثمانون مليار دوالر كدفعة أولى ،وفي
قطاعات صناعة وزراعة وطاقة .بمعنى آخر ،كانت بيجينغ ّ
تتعهد
بأن «تعيد استثمار» قسم من الفائض الذي ّ
تحصله من التجارة مع
ٍ
واشنطن داخل االقتصاد األميركي .فوق ذلكُ ،يقال إن الصني كانت
للتعاون مع واشنطن في ملفات إيران وكوريا الشمالية،
مستعدة ّ
ومع ذلك كله رفض ترامب العرض الصيني ،وأطلق حرب التجارة
بني البلدين .ماذا يريد األميركيون أكثر من ذلك؟ يقول املسؤولون
في اإلدارة كالمًا مبهمًا عن الحاجة إلى إصالحات صينية وانفتاح
أكثر ،وتطبيق قوانني امللكية الفكرية ،وأن تتوقف الشركات الصينية
عن نسخ التكنولوجيا الغربية وأن تتوقف الدولة الصينية عن دعم
شركاتها .بمعنى آخر ،أميركا تريد للصني أن تتغير من الداخل ،كما
يقول بعض الغربيني ،أو هي تريد «لجم» الصني ومنعها من حيازة
االستقالل التكنولوجي ،كما ّ
ّ
صينيون ،ولكن املسألة  -في
يرد خبراء
ّ
كل األحوال  -تذهب إلى ما هو أبعد من حسابات امليزان التجاري
وأرقام االستيراد والتصدير.
ّ
خط الدفاع
يوجد ،منذ بدايات دراسة االقتصاد السياسي في الغرب ،جناحان
مختلفان في النظر إلى ّالدولة وعالقتها ّ
بالسوق العاملي .لديك اليوم
ً
مثال ،من ناحية ،النيوليبراليون الذين يتكئون على االقتصاديني
«الكالسيكيني» (آدم سميث وريكاردو) من أجل الدعوة إلى ّ
حرية
ّ
ويتخيلون سوقًا «مثالية» ،بال هوية وال محتوى ،يتبادل
التجارة،
ّ
ّ
األطراف فيها السلع بحرية وفق قواعد وقوانني واضحة ،والجميع
يكسب .ودور الدولة هنا يقتصر على السهر على تطبيق هذه القواعد
مناخ مثالي .ولكن ،في الوقت ذاته،
والقوانني حتى تسير التجارة في ٍ
هناك ّتي ٌار آخر في االقتصاد السياسي ،أبوه االقتصادي األملاني
فريديريتش ليست ،الذي كان يقول ّإن ّالدولة في ّ
السوق العاملي تسعى،
كهدف أوحد ،لتحقيق ّ
الحد األكبر من املكاسب لنفسها ولشعبها،
ٍ
والتأقلم مع السوق العاملي أو تشكيله لصالحها .لو كانت الدولة في
موقع تستفيد فيه من حرية التجارة فهي ستدعو إليها ،وإن كانت
ٍ
بلدًا ناميًا فهي ستدعو للحماية الجمركية .دور ّالدولة الرشيدة هو أن
ّ
بشكل يجعل هذه العالقة
«تتحكم» في عالقتها مع السوق الخارجي
ٍ
ً
حميدة وإيجابية ،فتأخذ أكثر مما تعطي ،وتكون من الكاسبني ال
ّ
من الخاسرين .من هنا ،كان ليست يدافع عن مبدأ الحماية والتحكم
بالواردات والصادرات ،وكان ينصح بها لبلده بروسيا وهي تخطو
ّ
صوب التصنيع  -وقد تنبه أيضًا إلى أنك ،حتى تفرض سياسات
«أدوات»
لصالح بلدك ،فأنت تحتاج إلى
ٍ
ناجحة وعالقة مع الخارج ّ
لتنفيذ هذه السياسات املعقدة ،وال يمكنك أن تترك التصدير
ّ
يتصرف على هواه.
ألفراد أو لـ«سوق»
واالستيراد ،والسياسة النقدية،
ٍ
ّ
حتى نقارب األمر من زاوية أخرى ،الضرائب على األجور والشركات
في الدنمارك وأملانيا هي أعلى بكثير من مثيالتها في ّ
الصني ،فهل
الصني «أكثر رأسمالية» من الدنمارك ّ
يعني هذا ّأن ّ
وأن الدولة في
ّ
أملانيا أقوى من الدولة الصينية؟ املقياس ليس هنا؛ ما يحدد دور
ّالدولة هو ليس نسبة الضرائب ،بل كون الدولة الصينية تملك الكثير
الشركات األساسية في االقتصاد (املؤسسة األم التي أصبحت
من ّ ّ
مظلة لكل شركات الدولة في الصني تقول إن لها رقم أعمال يتجاوز
الـ 3تريليونات دوالر في ّ
السنة ،أي نصف اقتصاد اليابان)؛ والدولة
الصينية تملك أيضًا أكثر البنوك وتتحكم تاليًا بالعملة وتوزيع
االعتمادات والعالقة املالية مع الخارج ،وهي تقدر أيضًا على توجيه
الشركات الخاصة عبر الحوافزّ والقروض  -نريد االستثمار في هذا
قطاع آخر إلخ .هذه
القطاع في هذه املرحلة ،وأن نعلق االستثمار في
ٍ
هي العوامل التي ّ
تحدد دور الدولة في االقتصاد وتسمح بأن تكون لك
«سياسة صناعية» و«سياسة تكنولوجية»ّ ،أما ّ
معدل الضرائب ،فهو
ّ
ّ
يؤثر أساسًا على الفروقات بني طبقات املجتمع والهوة بني األثرياء
والفقراء (وهي اليوم في الصني أعلى منها من الكثير من الدول
الغربية).
املسألة هي ّأن نمط التراكم نفسه هو تحت الهجوم .لتوضيح الفكرة
يتضمن ّ
ّ
مكونني ،تجارة
لبلد
سنعطي املثال التالي :الحساب الجاري ٍ
السلع مع الخارج وتجارة الخدمات (ومن ضمنها السياحة) .مع أنّ
ّ
تحصل فائضًا كبيرًا في تجارة ّ
الصني ّ
السلع فإنها ،حني تضيف

تجارة الخدمات ،تصبح ثالث دولة في العالم من حيث فائض الحساب
الجاري (بعد أملانيا واليابان .بل ّإن ميزان الصني التجاري في الربع
ّ
األول لهذه السنة قد وقع في عجز بسيط)ّ .
السبب؟ السياحة أساسًا.
ٍ
منذ أن فتحت الصني األبواب لخروج السياح في العقد املاضي ،ونشأت
ّ
طبقة صينية مرفهة ،أصبحت ّ
مصدر للسياح في العالم
الصني أكبر

بال منازع .عشرة في املئة ال أكثر من سكان الصني يسافرون إلى
الخارج ،ولكن هذا يعني أكثر من  130مليون رحلة سياحية السنة
املاضية و -بحسب «بلومبرغ»  -إنفاق أكثر من  270مليار دوالر
في الخارجّ .
تخيلوا ،عشرة في املئة من املواطنني ينفقون في باريس
ّ
والبندقية والس فيغاس ما يقارب كامل الفائض الذي يحصله
مواطنوهم من العمل املضني في املصانعّ .
تصوروا ،إذًا ،ما قد يحصل
لـ«النموذج الصيني» لو ّتم تحرير املصارف والحسابات املالية،
والسماح للشركات األجنبية بالدخول من دون قيد ،ورفع الدولة ليدها
عن االقتصاد.
ً
خاتمة :ماكين «بطال»
مع تصاعد التنافس بني أميركا والصني حول العالم ،سوف تنشأ في
ّ
اإلعالم الغربي ثقافة محيطة ،تعمل على شيطنة الصني ،وتحذر من
أسابيع
وجود لها خارج حدودها (على سبيل املثال ،انهار منذ
ّأي
ٍ
ٍ
ّ
سد قيد اإلنشاء في الوس ،وغرقت عشرات القرى وقتل املئات،
ّ
الشركة التي تنفذ السد هي ّ
صينية ،فأنا
كورية ،أما لو كانت الشركة
أضمن بأنكم جميعًا كنتم ستعرفون بالخبر وكان سيظل إلى اليوم
ّ
حديث اإلعالم) .ولكن هذا ال يجب أن يوهمنا بأننا في «جبه ٍة» واحدة
مع الصينيني ضد الهيمنة األميركية  -وإن أصبحت الصني حليفًا
موضوعيًا في أكثر من مكان .ال مجال للمقارنة بني صني األمس ،التي
كانت مشاريعها في الخارج (رغم فقر البلد ومحدودية موارده في
الستينيات) تقوم على تعليم األجانب أن يبنوا بالدهم بأنفسهم ،وأن
ً
كحليف ال كـ«زبون» ،مع سلوكها اليوم .أصال ،من
تنقل إليهم الخبرات
ٍ
ّ
األسباب التي تسمح لإلعالم الغربي بالتحريض على الصني هو أنها ال
تخترق دول الجنوب عبر أيديولوجيا أممية أو دعوى مكافحة الهيمنة،
ً
بل عبر مشاريع «رأسمالية» بالكامل ،تعرض نفسها بديال من أميركا
والغرب وتمويله ،ولكن ضمن شروط السوق نفسها (مع كل املشاكل
التي ترافق ذلك) .من الخطير أن ّ
تتوهم حلفاء غير موجودين ،وحني
ٌ
جبهة في دول الجنوب ّ
ّ
تضمك
تصبح هناك  -بالفعل -
وتضم غيرك
لبس ،ولن تحتاج إلى
دون
من
باألمر
تعرف
في حلف ،فأنت سوف
ٍ
ّ
التكهن وافتراض النوايا.
ّ
الجديد هو أن نظام «التشابك» بني الصني وأميركا أصبح مهددًا ،وتتم

اليوم إعادة النظر فيه ،وهذا سيحمل تحديات هائلة وتغييرات ال يمكن
حصرها .قد تصمد الصني وقد يتم ترميم الوضع القائم وقد تنجح
أميركا في ضربها (باملناسبةّ ،
فإن سيناريو صني مفتوحة ومندمجة
ً
ّ
تستمر هذه الصني في
في االقتصاد العاملي ليس مستحيال .وقد
على طريقة الهند أو مصر ،حيث تزداد الطبقة الناجحة
تحقيق التراكم ّ
ً
ثراء مقابل أن تظل األغلبية عمالة رخيصة وفقيرة ،وتكتفي البلد
ٌ
بصناعة املواد االستهالكية للغرب .هذا طريق يقبل به الكثير من
النخب املهزومة ،كما حصل في االتحاد السوفياتي ،حني ال يكون
هناك ٌ
ّ
التحول) .ولكن،
مانع سياسي أو شعبي أو ديمقراطي أمام ذلك
ّ
مهما حصل ،فإن مستقبل القرن الجديد ،كما تنبأ هادي العلوي منذ
عقود ،سيتقرر في آسيا وسيكون آسيويًا.
ً
ّ
عودة إلى أميركا وجون ماكني ،الذي رحل عنا منذ أيام وكان
ّ
يحمل كراهية خاصة تجاه اآلسيويني .ماكني يمثل أحد آخر رموز
«الجيل الذهبي» في أميركا« ،األميركي املنتصر» مثل ريغان وبوش
وكلينتون .األميركي األبيض الذي يؤمن ،بثقةّ ،
بتفوق أميركا ويرى
ّ
زعامتها للعالم بداهةّ .
ولكن ماكني ،في الوقت نفسه ،كان يمثل شيئًا
آخر في السياسة األميركية :هو األبيض الثري الذي عانى ووقع
في األسر ّ
وتعرض للتعذيب .هذا جعله ،في عني املجتمع السياسي
ً
حرب» ورجال خارجًا من مأساة ،ال يجوز التشكيك
األميركي« ،بطل ٍ
به أو الهجوم عليه .حني يقول ماكني كالمًا عنصريًا عن اآلسيويني
فالجميع «يتفهمه» ألنه قد عانى ،وحني يطالب بالحرب ّ
ضد روسيا
والصني والعراق وإيران ،فهذا ال يعيبه ّ
(ألن األميركي الذي يمرّ
ّ
باملعاناة هو «استثنائي» ،يحق له أن يصاب بالرهاب وكراهية األجانب،
وأن تحكمه الرغبة بإبادة الشيوعيني) .بل لم يجرؤ أحد في السياسة
على التشكيك بروايته عن سنوات األسر ،رغم التناقضات الكبيرة
فيها واملبالغات الواضحة (الجميع يعلم بأن بني ما يرويه السجناء
واألسرى عن حياتهم في الداخل وبني ما جرى في الواقع مسافة،
ُ
وقد أعطي ماكني الحرية الكاملة ليصوغ روايته كما يريد  -ولو كنت
ٌ
أسيرًا لدى ّ
شهود من أبناء جلدتي عن
العدو وخرجت ،لم يكن هناك
ًَ
ّ
لتعذيب
أيام السجن ،فسأدعي بالطبع أنني كنت بطال ،وأني تعرضت ّ ٍ
لم يحصل مثله في التاريخ ،وقد صمدت بصالبة وصفعت املحقق).
ٌ
مفتونني بماكني ،فهذا أصبح
ليس
الغريب أن يكون هناك عرب ّ
ّ
«نمطًا» ّ
مكرسًا بني نخب الجنوب ،التي ظلت إلى البارحة تترحم على
جورج بوش وغزواته .املشكلة هي ّأنهم ّ
يرجعون هذه السياسات إلى
شخصيات وصفاتها (بوش حازم ،أوباما «جبان» ،الخ) ،وال يفهمون
ّأن اإلمبراطورية لها منطقها الخاصّ ،
وأن «زمن بوش» هو الذي مضى،
والحنني لن يرجعه .دعوات ماكني لغزو سوريا كانت تجري فيما
هو وحزبه خارج البيت األبيض ،وليس لكالمه أي تبعات تنفيذية أو
سياسية حقيقية ،الرجل كان ّ
مجرد سيناتور ألريزونا .وأنت ،حني
ّ
تعزي بماكني وتتأسف عليهّ ،
فإن هذا ال يعود إلى صفات ماكني
ّ
املتخيل ،بل يكشف عن شخصيتك أنت.
ودوره
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سياسة

سياسة
والقيمين على الخدمة العامة إلى قضاء العجلة للحصول على قرار ّ
قضية يومًا بعديوم ،يزدادخطر لجوء المسؤولين ّ
يقيداإلعالم ويمنعه
ّ
من التطرق إلى قضايا عامة تقع ضمن وظيفة ّهؤالء المسؤولين ،بحجة المس بسمعتهم ،حتى لو كانت االتهامات أو االنتقادات
الموجهة إليهم مبنية على وثائق وأدلة دامغة .بغض النظر عن الحقائق التي ّ
تقدم ،يبقى االتهام جاهزًا :كل ما ُيكتب افتراءات تندرج

ضمن حملة تستهدفهم بشكل خاص ،أو تستهدف فريقهم السياسي .وعليه ،يتضح من مسار الدعاوى التي ُت ّ
حول إلى قضاء العجلة
في قضايا النشر ،أن هذا القضاء صار أمام مسؤولية اجتماعية ودستورية كبيرة ،تتطلب منه مواجهة النزعة الرسمية للهرب من المساءلة،
عبر تضييق هامش قبول هذه الدعاوى

ّ
قضاء العجلة :وســيلة بديلة لكم األفواه!

القضاء ينتصر لـ«األخبار»:

شبهات حول
«أوجيرو»
رئيس «أوجيرو» يطلب منع «األخبار»
من التعرض له ...وقضاء العجلة
ّ
يلقنه درسًا في احترام حرية
التعبير (أنجل بوليغان
ــ المكسيك)

سعت «أوجيرو» ورئيسها عماد كريدية إلى منع «األخبار» من نشر أي مقال يتعرض لهما
وإلى إلزامها بسحب ما كتب عنهما سابقًا ،فكان القضاء في المرصاد .قراران لقضاء العجلة
تطابقا لناحية الحرص على حرية اإلعالم ،وعدم تحول القضاء إلى أداة للرقابة المسبقة .أكثر
من ذلك ،تأكيد أن هامش الحرية في قضية «أوجيرو» يجب أن يكون أوسع ،ألنها قضية
«ترتبط بالشأن العام وتدور الشبهات حولها»...
ال ي ـكــاد ي ـمـ ّـر أسـ ـب ــوع ،إال وت ـصــل إلــى
ق ـض ــاء الـعـجـلــة اسـ ـت ــدع ــاءات تـطــالــب،
ب ـب ـســاطــة ،بـمـنــع ال ـن ـشــر أو س ـحــب ما
ه ـ ــو مـ ـنـ ـش ــور ب ـح ـج ــة ت ـ ـضـ ــرر سـمـعــة
املستدعي مما ُيكتب .وألن هذا املنحى
تحول إلى «موضة» ،برز توجه مضاد
ل ــدى بـعــض ق ـضــاة الـعـجـلــة ،الــذيــن
يـ ـش ــددون ع ـلــى أن ح ـمــايــة حــريــة
التعبير ،املكفولة دستورًا ،أسمى
مــن سمعة املـســؤولــن .هــذا على
األقل ما أثبته قضاء العجلة في
أك ـثــر مــن مـنــاسـبــة ،وآخ ــره ــا في
الدعوى املقدمة من كل من هيئة
«أوج ـ ـيـ ــرو» ورئ ـي ـس ـهــا ـ ـ ـ ـ ـ مــديــرهــا
العام عماد كريدية لدى قاضي األمور
املستعجلة في بيروت ،في .2018/7/16
مطلب االستدعاء كان بسيطًا :حذف كل
ما كتب عن «أوجيرو» ورئيسها سابقًا
وم ـن ــع الـ ـج ــري ــدة م ــن ال ـك ـتــابــة عنهما
ً
مستقبال ،تحت طائلة غرامة إكراهية ال
ّ
تقل عن  100مليون ليرة.

محاصرة اإلعالم

هــذه الــدعــوى ليست اسـتـثـنـ ً
ـاء .لكنها،
أسوة بمثيالتها ،تطرح أكثر من عالمة

قضاء العجلة في بيروت :اإلعالم
يمارس دورًا رقابيًا باسم المجتمع
استفهام تتعلق بالسعي إلــى تحويل
القضاء املستعجل إلى جهاز ملمارسة
الرقابة املسبقة ،ليس فقط لتحديد ما
يمكن أو ما ال يمكن قوله ،بل أبعد من
ذل ــك ،السـتـشــراف نـيــات ه ــذه الوسيلة
أو تلك .الـســؤال األخـطــر كــان :بــأي حق
ي ـس ـت ـخــدم أصـ ـح ــاب الـ ـنـ ـف ــوذ ،ومـنـهــم
عــامـلــون بــالـشــأن ال ـعــام ،هــذه الوسيلة
ملنع أي تـعــرض لـنـفــوذهــم ،أو تشكيك

بمشروعيته؟ وأال ُيخشى أن يؤدي ذلك
إلى ّ
الحد من حرية التعبير وإلى ّ
املس
ً
مباشرة بمبدأ «حرية النشر من دون أي
رقابة مسبقة» ،مع ما يستتبع ذلك من
تضييق ملساحات النقاش العام؟
االستدعاء املرفوع من «أوجـيــرو» ضد
«األخبار» ،كما غيره من االستدعاءات
التي تلجأ إلــى قضاء العجلة ،مرتبط
تـمــامــا ب ـهــذا ال ـن ـقــاش .هــل ال ـحــل يكون
ب ـم ـحــاصــرة اإلع ــام ـي ــن وم ـن ـع ـهــمّ من
فضح َ التجاوزات واملخالفات املوثقة؟
أم أن األولى يكون بالسعي للتحقق مما
ينشر وال ـبــدء بمحاسبة كــل مــن يهدر
املال العام؟

أخبار كاذبة
ب ـعــد عـ ــدد م ــن املـ ـق ــاالت ال ـت ــي كتبتها
«األخ ـب ــار» عــن «أوج ـي ــرو» وم ــا يجري
داخـ ـلـ ـه ــا وداخ ـ ـ ـ ــل وزارة االت ـ ـصـ ّــاالت
م ــن أع ـم ــال مـخــالـفــة ل ـل ـقــانــون ،فضلت
إدارة ال ـه ـيـئــة تـخـطــي م ـب ــدأ ح ــق ال ــرد
امل ـك ـفــول ق ــان ــون ــا ،واخ ـت ـص ــار ال ـطــريــق.
فتقدم وكيلها ووكيل كريدية املحامي
هـيـثــم عــال ـيــة بـطـلــب إصـ ـ ــدار أم ــر على
عريضة يمنع «األخ ـبــار» من التعرض
ً
للمستدعيني مستقبال وح ــذف كــل ما
كـتــب ســاب ـقــا .واع ـت ـبــر املـسـتــدعـيــان أن
الـجــريــدة «دأب ــت عـلــى اإلسـ ــاءة إليهما
م ــن خ ـ ــال مـ ـق ــاالت دوريـ ـ ـ ــة ت ـن ـشــر فــي
ال ـجــريــدة وع ـلــى مــوقـعـهــا اإللـكـتــرونــي
وعلى بعض مواقع التواصل ،في إطار
حـمـلــة م ـبــرم ـجــة وم ـق ـص ــودة لـتـشــويــه
سمعتهما ونـشــر أخ ـبــار كــاذبــة وغير
صـحـيـحــة ،وق ــد وص ــل ب ـهــا األم ـ ــر إلــى
حد اتهامهما بتسليم داتــا االتصاالت
للعدو االسرائيلي (اتهام غير صحيح
وال ي ـه ــدف إال إلـ ــى ال ـت ـهــويــل وإب ـع ــاد
األن ـظ ــار ع ــن حـجــم ال ـه ــدر واملـخــالـفــات
املرتكبة ،خاصة أن «األخ ـبــار» شككت
وال تزال باالتفاق الخطير الذي أبرم مع

يتصل بممارسة الوظيفة الـعــامــة ،أن
يـبــرر فعله فــي ح ــال إث ـبــات صحته أو
إع ـطــاء أدل ــة كــافـيــة تـبــرر اعـتـقــاده هــذا،
وأن نشر التقارير منسجم مع املادة 13
من اتفاقية مناهضة الفساد وأن فضح
ال ـف ـس ــاد أع ـل ــى وأه ـ ــم ق ـي ـمــة م ــن صــون
كرامات بعض األشخاص».

«شبهات حول أوجيرو»
شركة أكواتيف األميركية ،كما شككت
ب ـم ـص ـيــر امل ـع ـل ــوم ــات ال ـخ ـط ـي ــرة ال ـتــي
حصلت عليها الشركة بــإذن مــن وزيــر
االتصاالت ومن كريدية) ،ما من شأنه
الـتــأثـيــر ف ــي سـمـعــة ق ـطــاع االت ـص ــاالت
وفــي لبنان بشكل ع ــام ،وفــي سمعتها
ب ـش ـك ــل خـ ـ ـ ــاص ،كـ ـم ــا نـ ـش ــرت مـ ـق ــاالت
أخــرى تتهمها فيها بالفساد وبإجراء
توظيفات سياسية وبالهدر والفلتان
واالس ـت ـن ـســاب ـيــة وبــال ـت ـفــرد ف ــي إن ـفــاق
املال العام ،وأنها ال تزال مستمرة لغاية
تاريخه بحملتها تلك» .كذلك استرسل
املـسـتــدعـيــان فــي تـحــديــد دور اإلع ــام،
فافترضا أنه «يجب أن ال يتعدى حدود
نقل الخبر إلى الجمهور بتجرد».

فضح الفساد محفوظ قانونًا
وفيما عمد وكـيــل «األخ ـب ــار» املحامي
ن ــزار صاغية إل ــى طلب ّرد االسـتــدعــاء
«لعدم قانونيته ولتعارضه مع املبادئ
الدستورية التي ترعى حرية التعبير
واتفاقية مكافحة الـفـســاد» ،أوضــح أن
«القضية هي قضية تعني الشأن العام
بــدرجــة كـبـيــرة ،وتــرتـبــط بـحــق اإلع ــام
باإلضاءة على سوء اإلدارة والتصرف
لــدى ّ
القيمني على الخدمة العامة ،وال
سيما إذا أدى إلى تبديد املــال العام أو
انتهاك خصوصيات املواطنني» .وأكد
ّ
أن «م ــن واج ــب اإلعـ ــام اإلض ـ ــاءة على
الفساد وفضحه أمــام الــرأي العام ،بما
يتماشى مع مبدأ الديموقراطية ومع
التزام لبنان اتفاقية مكافحة الفساد»،
مــوض ـحــا أن «املـ ـق ــاالت ال ـت ــي نـشــرتـهــا
تـخـلــو مــن أي ق ــدح وذم ،وبــالـتــالــي إن
ً
املطالبة بمنع نشر املـقــاالت مستقبال
ي ــدخ ــل ض ـم ــن ت ـق ـي ـيــد ح ــري ــة الـتـعـبـيــر
بشكل يـتـعــارض مــع مـبــدأي الـضــرورة
وال ـت ـن ــاس ــب» .وأشـ ـ ــار صــاغ ـيــة إل ــى أن
«املــادة  387من قانون العقوبات تجيز
لفاضح الفساد أو ســوء اإلدارة فــي ما

على أثر االستدعاء وطلب رده املقدم من
«األخبار» ،خرجت القاضية كارال ّ
شواح
بـقــرار صــدر فــي  ،20178/7/31أعلنت
ف ـيــه «رد االس ـت ــدع ــاء وإبـ ـق ــاء ال ــرس ــوم
والنفقات على عاتق من ّ
عجله (أوجيرو
وك ــري ــدي ــة)» .فــي تعليل ال ـق ــرار ،قدمت
ّ
شواح مطالعة قانونية أشارت فيها إلى
أن «املنشورات املشكو منها قد نشرت
فــي تــاريــخ ســابــق لتقديم االس ـتــدعــاء،
وبالتالي ال تكون العجلة املاسة التي
تستوجب قضاء العجلة .أمــا في إلــزام
املستدعى بوجهها االمتناع عــن نشر
أي مقال أو كتابات تتعلق باملستدعيني
وت ـت ـض ـمــن إس ـ ـ ــاءة أو ت ـع ـ ّـرض ــا لـهـمــا،
فال تستقيم قانونًا لعدم جــواز اتخاذ
تدابير مانعة للمستقبل وبشكل مطلق
ن ـظ ـرًا مل ــا يـشـمـلــه ه ــذا األمـ ــر م ــن إج ــراء
رقابة مسبقة على اإلعــام ومــن تقييد
لـحــريــة الـتـعـبـيــر ،وف ــي مطلق األح ــوال
ل ـع ــدم إم ـكــان ـيــة ت ـقــديــر مـسـبـقــا م ــا قد
ُيعتبر إساءة إلى املستدعيني وتعرضًا
ً
لهما ،فضال عن أنه في جميع األحوال
ل ــم ي ـن ـهــض ال ــدل ـي ــل األكـ ـي ــد وال ـحــاســم
على تـعـ ّـرض املستدعيني لخطر داهــم
ومحدق ال يمكن تالفيه إال بإقرار املنع
املسبق من نشر أي مقال في املستقبل
يتعلق بهما».
لـ ــم ت ـك ـتــف شـ ـ ـ ـ ّـواح بـ ـع ــرض مـ ــا ي ـحــول
دون ق ـ ـبـ ــول دعـ ـ ـ ــوى «أوج ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــرو» ،بــل
ذهـ ـب ــت ل ـن ـق ــاش امل ـ ــوض ـ ــوع مـ ــن حـيــث
امل ـب ــدأ ،ف ــأش ــارت إل ــى أن ــه «ع ـلــى سبيل
االس ـ ـت ـ ـطـ ــراد ،ف ـ ــإن ال ـت ــدب ـي ــر امل ـط ـل ــوب
اتخاذه يتعارض مع مبدأ القول وحرية
التعبير عن الرأي ّ
املكرسة في الدستور
اللبناني ،وحرية اإلعالم ،وال سيما في
اإلضاءة على املواضيع التي ّ
تهم الشأن
الـعــام وحــريــة نشر املعلومات املتعلقة
بالفساد وإيصالها إلى الجمهور وهو
ح ــق مـحـمــي قــانــونــا بـمــوجــب اتـفــاقـيــة
األمـ ــم امل ـت ـحــدة ملـكــافـحــة ال ـف ـســاد الـتــي

أوجبت في مادتها الثالثة عشرة على
كــل دول ــة طــرف اتـخــاذ تدابير مناسبة
ضمن حدود إمكاناتها ،ووفقًا للمبادئ
األساسية لقانونها الداخلي ،لتشجيع
أفراد أو جماعات ال ينتمون إلى القطاع
العام ،مثل املجتمع األهلي واملنظمات
غير الحكومية على املشاركة فــي منع
الـ ـفـ ـس ــاد ومـ ـح ــاربـ ـت ــه ،وإلذكـ ـ ـ ـ ــاء وع ــي
ال ـنــاس ،فــي مــا يتعلق بــوجــود الفساد
وأسـ ـب ــاب ــه .ك ـم ــا أوجـ ـب ــت ت ــدع ـي ــم ه ــذه
املـشــاركــة بـتــدابـيــر منها حـمــايــة حرية
الـتـمــاس املـعـلــومــات املتعلقة بالفساد
وتلقيها ونشرها وتعميمها».
أما بشأن ما نشر عن «أوجيرو» تحديدًا،
ف ـ ــأش ـ ــارت إلـ ـ ــى أنـ ـ ــه «ي ـت ـع ـل ــق بـقـضـيــة
تــرتـبــط بــالـشــأن ال ـعــام ولـيـســت خافية
على أح ــد ،ويـجــري تــداولـهــا منذ فترة
ّ
وتهم الشعب
وتــدور الشبهات حولها،
اللبناني وكــل مــواطــن ،وتــؤثــر بصورة
مباشرة أو غير مباشرة على حقوقه،
بحيث له الحق بمتابعتها بتفاصيلها
كافة وبنقل املعلومات املتعلقة بها إليه،
لكونها تتعلق بحقوقه ومستلزماته
اليومية وبأمواله ومصيرها وبحقه في
املـســاء لــة بكشف املــابـســات والحقيقة
وباملطالبة باملحاسبة ،فيكون هامش
الحرية في التعبير عن ال ــرأي في مثل
هـ ــذه ال ـح ــال ــة أوس ـ ــع وت ـغ ـلــب مصلحة
وح ـ ــق املـ ــواطـ ــن ف ــي ت ـل ـقــي امل ـع ـلــومــات
والحماية التي يتمتع بها لهذه الناحية
وال ـتــي تتمتع بـهــا حــريــة التعبير عن
الــرأي على حق املستدعيني بمنع نشر
معلومات تتعلق بهما وإنه في جميع
األحوال وعلى فرض أن ما تم نشره من
قـبــل املـسـتــدعــى بوجهها مــن شــأنــه أن
يشكل إساءة إلى املستدعيني وتعرضًا
لهما يبقى لألخيرين حق اللجوء إلى
املـ ــراجـ ــع امل ـخ ـت ـصــة التـ ـخ ــاذ ال ـتــداب ـيــر
الـ ـ ــازمـ ـ ــة م ـ ــوض ـ ــوع ه ـ ــذا االسـ ـت ــدع ــاء
وللتعويض عن أي ضرر الحق بهما أو
قد يلحق بهما ،في حال ثبوته».

«المساءلة حق لإلعالم»
هــذه املطالعة التي أبــدى فيها القضاء
حــرصــه عـلــى حــريــة اإلعـ ــام وح ـقــه في
فضح الفساد ،لم تقنع املستدعيني ،فما
ك ــان منهما إال الـلـجــوء إل ــى استئناف
ق ــرار محكمة الـبــدايــة .لكن مــرة جديدة
أتـ ــى الـ ـق ــرار ب ـمــا ال يـشـتـهــي امل ـت ـضــرر

م ــن ف ـضــح ال ـف ـس ــاد ،إذ أصـ ـ ــدرت غــرفــة
االستئناف برئاسة القاضية جانيت
حنا ،في  ،2018/8/9قرارًا يخلص كذلك
ً
إلى «قبول االستئناف شكال ،ورده في
األساس وتصديق القرار املستأنف من
حيث النتيجة ،تضمني الجهة املستأنفة
الرسوم واملصاريف ومصادرة التأمني
االستئنافي إيرادًا للخزينة العامة».
وقد عكس قرار محكمة االستئناف ،كما
ق ــرار محكمة ال ـبــدايــة ،ح ــرص القضاء
على حرية التعبير ،كحرية دستورية
ال يمكن الـتـعــرض لها مــن دون تمكني
ال ـط ــرف امل ـط ـل ــوب ت ـق ـي ـيــده ال ــدف ــاع عن
نـفـســه بـشـكــل م ـنــاســب ،وب ـخــاصــة في
مــا يتصل بالشأن الـعــام وحسن إدارة
املــرافــق الـعــامــة .فـجــاء فــي حيثياته أن
«التدابير التي تطلبها الجهة املستأنفة
تستند إلى مقاالت تتعلق بسير العمل
في هيئة أوجيرو وبكيفية إدارته لقطاع
االت ـص ــاالت فــي لـبـنــان ،فـيـكــون الطلب
الــرامــي إلــى منع جريدة األخـبــار ،وهي
وسيلة إعــامـيــة لبنانية ،مــن تضمني
امل ـق ــاالت الـتــي تنشرها مــا قــد تعتبره
الجهة املستأنفة مسيئًا لهيئة أوجيرو
أو ملديرها ال ـعــام ،يثير بــذاتــه نــزاعــا ال
يمكن هذه املحكمة أن ّ
تبت به دون دعوة
الخصم املعني بــه وسماعه بالصورة
الـ ــوجـ ــاه ـ ـيـ ــة» .كـ ـم ــا تـ ـط ــرق ــت مـحـكـمــة
االستئناف بدورها إلى األمر من ناحية
مـبــدئـيــة ،ف ــأك ــدت أن «م ـقــاربــة املـســائــل
املتعلقة بالشأن العام واملــرافــق العامة
وإلـقــاء الـضــوء عليها يدخل فــي صلب
الـعـمــل اإلع ــام ــي ال ــذي ينظمه املـشــرع
اللبناني بعدد من القوانني الوضعية
التي تضمن للجهة املسـتأنفة حق الرد
كـمــا تضمن لـهــا إمـكــانـيــة مــاحـقــة من
يتعرض لها دون سبب مـشــروع أمــام
امل ــرج ــع الـقـضــائــي امل ـخ ـت ــص» .وبــذلــك
ت ـكــون ال ــرس ــال ــة ق ــد وص ـلــت إل ــى هيئة
«أوج ـيــرو» ورئيسها ـ ـ ـ مديرها العام،
ومفادها أن أعمالهما ستبقى موضع
نقاش ومساءلة مجمتعية وإعالمية،
ط ــامل ــا أن ع ـم ـل ـه ـمــا ي ــرت ـب ــط م ـب ــاش ــرة
باملصلحة الـعــامــة وامل ــال ال ـعــام .وهــذه
الــرســالــة م ــا كــانــت لـتـصــل ل ــوال وج ــود
قضاة فهموا وظيفتهم بطريقة تنسجم
مع مبادئ الديمقراطية ،وفي مقدمتها
مساءلة املجتمع ّ
للقيمني على الخدمة
العامة.

«موضة» منع النشر من قضاء العجلة عمرها  8سنوات
عشرات االسـتــدعــاءات ُرفـعــت ،وال تزال
ُ
تــرفــع ،أمــام قضاء العجلة ،طالبة منع
النشر أو سحب مــا هــو منشور .كانت
بــدايــة ه ــذه «امل ــوض ــة» مــع ال ـق ــرار الــذي
صدر في عام  ،٢٠١٠إثر دعوى تقدم بها
صــاحــب مـصــرف «سوسييته جـنــرال»
أنطون صحناوي أمــام قضاء العجلة،
يطلب فيها وقــف عــرض تلفزيون «أو
تــي ف ــي» إلح ــدى ال ـف ـقــرات فــي بــرنــامــج
«أوفريرا» الساخر ،التي تتناول حادثة
ُّ
إطالق نار في أحد األندية الليلية واتهم
فيها مرافقو صحناوي.
قـ ـ ــرار املـ ـن ــع الـ ـ ــذي أصـ ــدرتـ ــه ال ـقــاض ـيــة
زلـ ـف ــا الـ ـحـ ـس ــن ،ك ـ ــان «ف ــاتـ ـح ــة» عـصــر
جــديــد مــن الــرقــابــة عـلــى اإلعـ ــام ،ال بل
فتح بابًا واسـعــا أمــام االستنساب في
قـضــايــا ال ـن ـشــر .لـكــن م ــن ك ــان يــأمــل أن
يكون القرار هو االستثناء الــذي يؤكد
ق ــاع ــدة ع ــدم اس ـت ـغــال ق ـض ــاء العجلة
ّ
للحد مــن الحريات اإلعــامـيــة ،سرعان
ـان أصــدرتــه
مــا خ ــاب ظـنــه ،بـعــد ق ــرار ث ـ ٍ
القاضية الحسن أيضًا ،وقضى بقبول
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االستدعاءات املقدمة من أبناء منصور
الرحباني ملنع وسائل إعالمية من نشر
أي مـعـلــومــات تـتـصــل بــال ـنــزاع الـقــائــم
بينهم وبــن السيدة فيروز .أضــف إلى
أن ه ــذه امل ــرة كــانــت امل ــرة األولـ ــى التي
ً
ي ـط ــاول فـيـهــا امل ـنــع أف ـع ــاال مستقبلية
(مواد وتحقيقات لم َّ
تحرر بعد) ،وذلك
بـخــاف قضية «أوف ــري ــرا» حيث طــاول
املنع بث فيلم سبق تصويره.
قضيتان كادتا ِّ
تكرسان مبدأ الرقابة
املسبقة على اإلعالم ،لوال قرارات عادت
لـتـضــع األمـ ــور فــي نـصــابـهــا املنطقي،
وخاصة القرار املرجعي الــذي أصــدره
ال ـق ــاض ــي جـ ــاد امل ـع ـل ــوف ف ــي -10-29
 ،2011وقضى بـ ّ
ـرد طلب ُمغنية بمنع
برنامج تلفزيوني من التطرق إلى أية
أخبار خاصة بها من شأنها التشهير
بـهــا وبـسـمـعـتـهــا ،وخــاصــة مــا يتعلق
باملسائل العائلية والعاطفية واملالية.
لم يكتف حينها املعلوف ّ
برد االستدعاء
ِ
عـلــى أسـ ــاس أن املـسـتــدعـيــة ل ــم «ت ـقــدم
أي دلـيــل على نية هــذه القناة بالقيام

بــذلــك وع ـلــى خ ـط ــورة ه ــذا ال ـت ـعــرض»،
بــل ذه ــب إل ــى تــأكـيــد وج ــوب «امل ــوازن ــة
بني هذه النتيجة السلبية (أثر التدبير
املطلوب على حرية التعبير) والضرر
ال ـ ــذي ق ــد ي ـن ـشــأ ف ــي حـ ــال عـ ــدم ات ـخــاذ
التدبير املـطـلــوب» .وهــذه اإلحــالــة إنما
تمنح القاضي هامشًا واسـعــا لتعزيز

مساع حقوقية لتضييق صالحية
ٍ
قضاء العجلة في قضايا النشر
قدرته على االجتهاد ،ما دامت املوازنة
تفترض تقويم األبعاد االجتماعية ّ
ألي
تــوجــه قــد يعتمده الـقــاضــي .وبنتيجة
ه ــذه امل ــوازن ــة ،يجب حصر تدخله في
حـ ــاالت اسـتـثـنــائـيــة جـ ـدًا مـتــى ثـبــت له
وجــود تعرض وشيك مؤكد الحصول
وم ــن شــأنــه التسبب بــأضــرار جسيمة
ت ـت ـجــاوز ال ـن ـتــائــج الـسـلـبـيــة ل ـل ـحـ ّـد من
الحرية ،وتكون غير قابلة للتعويض.

باملقابل ،ال مجال للتدخل متى لم تثبت
جــديــة الـتـعــرض أو احـتـمــال وقــوعــه أو
خطورته وعدم إمكانية التعويض عن
األض ــرار الـتــي مــن شــأنــه التسبب بها،
لـكــي ال يمسي تــدخـلــه «رق ــاب ــة مسبقة
ّ
ت ـشــكــل ق ـي ـدًا غ ـيــر م ـق ـبــول ع ـلــى حــريــة
ال ـت ـع ـب ـيــر واإلعـ ـ ـ ـ ــام وم ـح ــاس ـب ــة عـلــى
النيات».
وت ـك ـمــن أه ـم ـيــة هـ ــذا ال ـح ـك ــم ،بـحـســب
«املفكرة القانونية» ،في إضاءته على
ضرورة تضييق صالحية التدخل ،من
خالل قوله إن الضرر في حال حصوله
ً
يبقى قابال للتعويض بموجب «قانون
املطبوعات وقانون العقوبات» اللذين
يوفران الحماية الالزمة عبر العقوبات
ال ــرادع ــة ال ــواج ــب تـطـبـيـقـهــا ف ــي حــال
التعرض للغير بشكل يتجاوز حرية
التعبير».
وف ـي ـمــا أراد م ـع ـلــوف م ــن حـكـمــه أن ال
يـ ـتـ ـح ــول قـ ـض ــاء ال ـع ـج ـل ــة إلـ ـ ــى م ـطـ ّـيــة
ي ـس ـت ـغ ـل ـهــا امل ـ ـت ـ ـضـ ــررون مـ ــن ال ــرق ــاب ــة
املجتمعية التي يمارسها اإلعالم ،فإنه

مــن خــال مـبــدأ ال ـت ــوازن ،كــرس أولــويــة
تضييق صالحية قضاء العجلة ما دام
ً
الضرر قابال للتعويض.
ول ـ ـيـ ــس بـ ـعـ ـيـ ـدًا ع ـ ــن ق ـ ـ ـ ــرار ال ـق ــاض ـي ــة
ك ــارال ش ـ ّـواح ّ
رد طلب «أوج ـيــرو» منع
«األخبار» من التطرق ألخبارها ،ردت
ّ
شواح طلبًا آخر تقدم به رجل األعمال
ال ـل ـب ـنــانــي أي ـم ــن ج ـم ـعــة ،ف ــي ح ــزي ــران
امل ــاض ــي ،يـطـلــب فـيــه وق ــف تـنــاولــه من
قـبــل مــوقــع «درج» ومــؤسـســة «أري ــج»
وتـلـفــزيــون ال ـجــديــد ،وبــإلــزام ـهــم إزال ــة
األخبار التي نشروها عنه فــورًا تحت
طائلة غرامة إكراهية قدرها مئة ألف
دوالر ع ـلــى امل ـخ ــال ــف ُأو ع ــن ك ــل يــوم
ت ــأخ ـي ــر .ع ـل ـمــا أن م ــا ن ـش ــر كـ ــان ج ــزءًا
م ــن الــدف ـعــة ال ـثــان ـيــة م ــن وث ــائ ــق بنما
الـ ـت ــي يـ ـش ــرف ع ـل ــى ن ـش ــره ــا االتـ ـح ــاد
الــدولــي للصحافيني االستقصائيني،
وتـتـضـمــن تـحـقـيـقــات ع ــن شخصيات
عــاملـيــة ُس ـ ِّـر َب ــت وثــائــق عــن نشاطاتها
املالية في املالذات الضريبية.
ل ـي ـســت ك ــل األحـ ـك ــام ملـصـلـحــة اإلعـ ــام

وحرية التعبير ،فأحكام عديدة قضت
بـمـنــع ال ـن ـشــر ،أب ــرزه ــا إصـ ــدار محكمة
األم ـ ــور املـسـتـعـجـلــة ف ــي امل ــن بــرئــاســة
الـ ـق ــاض ــي أنـ ـ ـط ـ ــوان ط ـع ـم ــة قـ ـ ـ ـ ــرارًا ،فــي
 ،٢٠١٧\٦\٨م ـن ـعــت ب ـمــوج ـبــه وس ــائ ــل
اإلعالم املرئية واملسموعة واإللكترونية
م ــن ت ـن ــاول اس ــم الــدك ـتــور نـ ــادر صعب
ومستشفاه في قضية وفاة فرح قصاب
فــي جــوانـبـهــا التحقيقية ،وذل ــك تحت
طائلة غــرامــة إكــراهـيــة بقيمة خمسني
مـلـيــون ل ـيــرة لـبـنــانـيــة ع ــن كــل مخالفة
لهذا القرار وإبالغ من يلزم .حينها رأى
القاضي أنــه «حفاظًا على حرمة املوت
ومنعًا من التأثير على مسار التحقيق،
فإنه يتوجب عــدم تـنــاول تلك القضية
في جوانبها التحقيقية بحيث إن الحد
من حرية التعبير يكون له ما يبرره في
تلك الحالة».
وق ـ ـبـ ــل ذل ـ ـ ـ ــك ،كـ ــانـ ــت ق ــاضـ ـي ــة األم ـ ـ ــور
املستعجلة فــي ب ـيــروت زل ـفــا الـحـســن،
ق ــد أص ـ ــدرت ق ـ ــرارًا ف ــي ،2016/11/15
منعت بموجبه محطة «ام تي في» من

«اإلساءة والتعرض» لوزير االتصاالت
بطرس حرب ً
بناء على مراجعة قدمها
الوزير أمام القضاء في هذا الخصوص،
«تحت طائلة غرامة إكراهية قيمتها 50
مليون ليرة لبنانية عن كل مخالفة لهذا
ّ
التعرض املذكور
القرار ،وإلزامها وقف
فور إبالغها القرار الراهن وتحت طائلة
الغرامة اإلكراهية نفسها».
قضاء
أن
ـى
ـ
ل
ما سبق يشير بوضوح إ
ً
العجلة صار ،بحكم األمر الواقع ،ملجأ
لكل من تسول له نفسه التحرر من عبء
املساءلة اإلعالمية ـ ـ ـ املجتمعية .وشاء
أو أب ــى س ـت ـ ّ
ـرد إل ـيــه ع ـش ــرات ال ــدع ــاوى
ّ
املرتبطة بمسائل تمس بحرية اإلعالم
والحق بتنوير الــرأي العام إلى قضايا
ت ـه ـمــه .ل ـكــن ال ـن ـق ــاش األس ــاس ــي يبقى
مرتبطًا بمن يحق له اللجوء إلى قضاء
العجلة؟ هل للشخصيات العامة الحق
في منع تناولها في اإلعالم ،في قضايا
تـتـعـلــق بكيفية إدارة امل ــرف ــق ال ـع ــام ال
بحياتها الخاصة ،على سبيل املثال؟ أال
تدرك الشخصيات أنها بحكم موقعها

هي الطرف األقوى في أي معادلة تطاول
عملها ،ألنها األقــدر على الوصول إلى
الناس إليصال وجهة نظرها وإقناعهم
بصوابية ما تقوم بــه؟ أليست الرقابة
املجتمعية التي يمارسها اإلع ــام هي
أبسط املمكن ملواجهة من يخلطون بني
امللكني العام والخاص؟
وإذا كــانــت الـقــوانــن اللبنانية تسمح
برفع دعاوى على من ّ
يذم بالشخصية
ال ـع ــام ــة ،ب ـع ـكــس دول ع ــدي ــدة أب ــرزه ــا
أمـيــركــا ،فـلـمــاذا املـبــالـغــة والـلـجــوء إلــى
القضاء املستعجل؟ نـظــرة واح ــدة إلى
ما يكتب ويقال في الصحافة األميركية
عن الرئيس دونالد ترامب ،من دون أن
يكون له حق االدعاء أو حتى الشكوى،
كفيل بتقدير النعمة اللبنانية املستمدة
من األنظمة الفرنكوفونية ،التي تسمح
بــاالدعــاء على أي وسيلة إعالمية أمام
محكمة املطبوعات .لكن هــذا ال يعني
بـ ــأي ش ـك ــل م ــن األش ـ ـكـ ــال ال ـس ـع ــي إل ــى
تحويل قضاء العجلة إلى أداة للرقابة
املسبقة وقمع الحريات.

إيلي الفرزلي

القضاء يحمي «مصلحة غير مشروعة»

«األخبار» تطعن بقرار
يمنع اإلعالم من النقد

«سندًا ألحكام املادة  589وحفظًا للحقوق ومنعًا للضرر» ،قرر قاضي العجلة
في املنت رالف كركبي ،في السابع من آب الحالي« ،منع كل من جريدة األخبار
وشركة املؤسسة اللبنانية لإلرسال انترناشيونال واملوقعني التابعني لهما
من التداول باسم املستدعية (مستشارة وزير الصحة) والتعرض لشخصها
وكرامتها عبر كافة الوسائل اإلعالمية املرئية أو املكتوبة العائدة لهما ،كما
وقنوات التواصل االجتماعي تحت طائلة فرض غرامة إكراهية قدرها عشرة
ماليني ليرة لبنانية عن كل مخالفة لهذا القرار».
قبل ذلك ،أي في الثاني من آب ،صدر قرار عن القاضية املناوبة ستيفاني
صليبا بإعطاء« ،األخبار» مهلة يوم واحد فقط إلبداء املالحظات على
االستدعاء املقدم من املمنوع ذكر اسمها ،الذي تطلب فيه منع التداول باسمها.
تقصير املهلة من يومني إلى يوم واحد جاء بطلب من املستدعية أيضًا ،وكان
يفترض الرد على االستدعاء الذي تسلمته «األخبار» يوم الجمعة في الثالث
من آب.
في السابع من آب ،أي يوم الثالثاء ،صدر قرار كركبي ،الذي برره باإلشارة إلى
أنه «صحيح أن حرية التعبير وحرية اإلعالم مكرسة في مقدمة الدستور ،إال
أن هذه الحرية يجب أن تقف عند حدود ّ
املس بحقوق وكرامة األفراد ،ال سيما
في حال ثبت الحقًا أن املعلومات واالتهامات املوجهة ضد شخص معني تحت
ستارة حرية التعبير وحرية اإلعالم هي غير صحيحة ألنه في هذه الحالة
تتحول هذه الحرية إلى ّ
تعد ينجم عنه ضرر ال يمكن التعويض عنه».
ً
وبناء عليه ،صارت «األخبار» ملزمة منذ السابع من آب ،بعدم التداول باسم
املستدعية ،على افتراض (ال يمكن التنبؤ بإمكانية حصوله) أن ذلك «قد يشوه
ويمس بكرامتها في حال ّ
صورتها ّ
تبي الحقًا أن األخبار التي تنشرها الجهة
املستدعى ضدها بهذا املوضوع غير صحيحة».
ُ
بالرغم من إصرار «األخبار» على أن ما كتب لم يكن مسيئًا ،إال أنها تلتزم
تنفيذ القرار ،مع تأكيدها لخطورته .فهي ترى أنه يشكل تعرضًا واضحًا
لحرية التعبير ،بحجة أن هذه الحرية «يمكن أن تكون ستارة ٍّ
لتعد ينجم عنه
ضرر ال يمكن تعويضه» .وهي لذلك تقدمت بطعن يخلص إلى ّأن من الثابت
لوجود خطر نشر معلومات مسيئة
أن القرار لم يشر إلى توافر أي إثبات ّ
بحق املعترضة املمنوع ذكر اسمها ،بل جل ما استند إليه القرار هو التداول
باسمها َع َرضًا في مقالني منشورين في الجريدة وأن من شأن التداول
ً
باسمها مستقبال أن يشكل تعديًا عليها.
وعليه ،يكون القرار قد جاء بمثابة محاكمة للنيات ،من دون أن ينهض أي دليل
على وجود خطر وشيك أو استهداف للممنوع ذكر اسمها من أي نوع كان.
وهو قرار يؤدي في حال تعميمه إلى السماح لكل ّقيم على خدمة عامة بأن
يطلب منع التداول باسمه أو نشر أي أخبار عنه بمجرد نشر خبر سابق عنه
من دون أن يطلب منه تقديم أي دليل على استهداف شخصي له ،ما يؤدي
إلى ّ
كم األفواه بشكل كامل.
ّ
وأشارت األخبار إلى أن «من الثابت أن االستدعاء رمى إلى تقييد حرية
التعبير ،وهي حرية مصونة دستوريا وفي املواثيق الدولية التي أحال الدستور
إليها في مقدمته ،ما جعلها جزءًا ال يتجزأ منه .وعليه ،وبالنظر إلى أهمية
ً
القيد الحاصل على حرية دستورية ،فإن القرار املعترض عليه يكون باطال
لصدوره رجائيًا من دون تمكني الوسائل اإلعالمية من الدفاع عن حريتها
هذه ،وال يعد إعطاؤها  24ساعة إلبداء مالحظاتها كافيًا في هذا املجال ،إذ إن
إبداء املالحظات ال يمكن الشخص املعني من ممارسة حقوق الدفاع املمنوحة
لفريق معني ،وفي مقدمتها حقه بالترافع».
يركز الطعن املقدم من وكيل «األخبار» املحامي نزار صاغية أيضًا على أن
ً
إرضاء ملصلحة غير محمية قانونًا،
قاضي األمور املستعجلة اتخذ تدبيرًا
بخالف املادة  589التي تجيز لقضاء العجلة اتخاذ تدابير حمائية لحق
مشروع معني .ففي هذه الحالة ،يكون قاضي األمور املستعجلة قد استخدم
صالحيته الواسعة خدمة لنزوات ورغبات ومصالح فردية وخارج أي سند
قانوني وخالفًا لقواعد اختصاصه .وأكثر من ذلك ،إن التدبير الحمائي لم ّ
يؤد
فقط إلى منح حماية القضاء ملصلحة غير محمية قانونًا ،بل أسوأ من ذلك إلى
منح حماية القضاء ملصلحة غير مشروعة ،بما يتنافى مع املصلحة العامة.
وألن النظام الديمقراطي يقوم على تكريس الحرية اإلعالمية وبشكل خاص
حرية انتقاد ِّ
القيمني على املصلحة العامة ،على أساس أن من شأن إخضاع
ّ
هؤالء للنقد أن يحسن أداءهم ويحمي املجتمع ،ولو بدرجة معينة ضد إساءة
اإلدارة أو الفساد ،فيكون القرار الذي ألزم «األخبار» بعدم التداول باسم
مستشارة وزير الصحة بشكل شامل ،ومن دون ربط هذا القرار بوجود
إساءة غير مبررة أو سوء نية ،قد منح تدبيرًا حمائيًا ملصلحة غير مشروعة
قوامها تحصني املعترض ضدها ضد أي نقد من أي نوع كان ،مهما كان
موضوعيًا.
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مجتمع

مجتمع
تحقيق الفوضى التي تحكم آلية تنظيم المؤسسات الصحية الحكومية وتوزيعها تؤدي إلى إغالق مستشفى شبه جاهز للعمل في بلدة من
أجل تشييد مستشفى جديد في بلدة مالصقة! األسباب المعلنة ال تبدو مقنعة ،واألسباب الفعلية تبدو «ضيعاوية» ،فيما النتيجة الوحيدة
المحققة :هدر المال العام

تقرير

ذوو االحتياجات ممنوعون من االقتراض!
إيلده الغصين

مستشفى السكسكية حصل على هبات وتجهيزات مرات عدة ،وفي كل مرة كان يتعرض للسرقة!

السكسكية  vsالصرفند

إقفال مستشفى جاهز لمصلحة آخر «قيد اإلنشاء»!
هديل فرفور
تبحث بلدية السكسكية الجنوبية
(قـ ـض ــاء صـ ـي ــدا) م ــع وزارة الـصـحــة
العامة في إمكان تحويل مستشفى
ال ـس ـك ـس ـك ـيــة ال ـح ـك ــوم ــي إل ـ ــى مــركــز
لـ ـل ــرع ــاي ــة ال ـص ـح ـي ــة األول ـ ـ ـيـ ـ ــة .ه ــذه
امل ـســاعــي تــأتــي ب ـعــدمــا وص ـلــت إلــى
طــريــق م ـســدود كــل الـجـهــود الــرامـيــة
إلـ ــى إع ـ ـ ــادة إحـ ـي ــاء هـ ــذا املـسـتـشـفــى
وت ــأه ـي ـل ــه وت ـف ـع ـيــل ال ـع ـم ــل ب ــه رغ ــم
أهميته الفائقة ملنطقة الزهراني.
ّ
وبحسب معلومات «األخ ـب ــار» ،فــإن
الـسـبــب وراء «تـحـجـيــم» املستشفى
الحكومي في السكسكية يعود إلى
مشروع املستشفى الحكومي املزمع
إنشاؤه في بلدة الصرفند املجاورة
ّ
للسكسكية .وبــالـتــالــي ،ف ــإن املنطقة
لـ ـ ــن تـ ـحـ ـتـ ـم ــل وجـ ـ ـ ـ ــود م ـس ـت ـش ـف ـيــن
حكوميني .لذلك كــان القرار بتشييد
مستشفى حـكــومــي فــي األول ــى على
حـســاب الـثــانـيــة ،على رغـ ُـم أن مبنى
م ـس ـت ـش ـفــى ال ـس ـك ـس ـك ـ ُيــة شـ ـ ّـيـ ــد مـنــذ
زم ــن ُ
وجـ ّـهــز بـمـعـ ّـدات قــدمــت كهبات
مــن جـهــات ع ــدة ،فيما ال ي ــزال األول
«ق ـ ـيـ ــد اإلنـ ـ ـ ـش ـ ـ ــاء» بـ ـع ــد نـ ـح ــو س ـبــع
سنوات على وضــع الحجر األســاس
لـ ــه .ومـ ــن امل ـع ـل ــوم أن ك ــا ال ـب ـلــدتــن
«مصبوغتان» باالنتماء إلــى حركة
ً
أمل ،فضال عن أن رئيسي بلديتيهما
مـحـســوبــان عـلــى ال ـحــركــة أي ـض ــا ،ما
ي ـع ـنــي أن «امل ـن ــاف ـس ــة» ت ـ ــدور داخ ــل
البيت الواحد.
وك ــان وزي ــر الـصـحــة الـســابــق محمد
جـ ــواد خـلـيـفــة ،اب ــن ب ـلــدة الـصــرفـنــد،
وضـ ــع عـ ــام  2011ال ـح ـجــر األسـ ــاس
ملستشفى الصرفند الحكومي بعدما
ُ
عـ ــدل ع ــن تــأه ـيــل م ـب ـنــى املـسـتـشـفــى
الحكومي في السكسكية .ويميل عدد
من أهالي األخيرة إلى اتهام خليفة
ُ
بنقل املستشفى إلــى بلدته ألسباب

«مناطقية» .وقــد حــاولــت «األخـبــار»
التواصل مــع الــوزيــر السابق إال أنه
لم ُيجب على االتصاالت املتكررة.
وث ـ ّـم ــة ق ـ ـ ــرارات صـ ـ ــادرة ع ــن مجلس
ّ
الـ ـ ــوزراء تـثـبــت أن إن ـشــاء مستشفى
ح ـكــومــي ف ــي ال ـصــرف ـنــد ه ــو ا ُلـسـبــب
وراء صـ ـ ـ ــرف ال ـ ـن ـ ـظـ ــر عـ ـ ــن امل ـ ـضـ ــي
فـ ــي اس ـت ـك ـم ــال ال ـع ـم ــل بـ ُـمـسـتـشـفــى
ً
السكسكية الحكومي .إذ يــرد ،مثال،
فــي ق ــرار ص ــادر عــن مجلس ال ــوزراء
(رقـ ـ ــم  73ت ــاري ــخ  )2009/4/24أن
املجلس قـ ّـرر «املوافقة على استمرار
ع ـ ـمـ ــل امل ـ ــؤس ـ ـس ـ ــة ال ـ ـع ـ ــام ـ ــة إلدارة
ُم ـس ـت ـش ـفــى ال ـس ـك ـس ـك ـيــة ال ـح ـكــومــي
وتمديد والية مجلس إدارته الحالي
ل ـحــن إنـ ـش ــاء ُم ـس ـت ـش ـفــى الـصــرفـنــد
الـحـكــومــي ،عـلــى أن ال تـتـجــاوز مــدة
ّ
كحد أقصى».
التمديد ثالث سنوات
ّ
ويؤكد القرار في ما بعد على تحويل
ُمستشفى السكسكية الحكومي إلى
مركز ّ
صحي.
كذلك يرد في املحضر رقم  64تاريخ
ّ
 ،2010/10/20أن وزارة الصحة تفيد
أنــه «تـبـ ّـن ( )...أن اعتماد ُمستشفى
حـكــومــي ف ــي الـصــرفـنــد كمستشفى
ل ـق ـض ــاء الـ ــزهـ ــرانـ ــي ُي ـم ـك ــن أن يـفــي
بــالـحــاجــة .لــذلــك ص ــدر ق ــرار مجلس
ال ـ ـ ــوزراء رق ــم  3ت ــاري ــخ 2007/8/27
ال ـنــافــذ حـكـمــا ب ـتــاريــخ 2007/9/12
ب ـت ـح ــوي ــل ُم ـس ـت ـش ـف ــى ال ـس ـك ـس ـك ـيــة
الحكومي إلى مركز ّ
صحي».
ُ
ُ
امل ـ ـفـ ــارقـ ــة أن الـ ـ ـ ـ ــوزارة تـ ـضـ ـي ــف ،فــي
املحضر نفسه ،أن وضــع ُمستشفى
السكسكية الـحــالــي يخضع ألعمال
ال ـت ــأه ـي ــل «وح ـج ـم ــه وعـ ـ ــدد األس ـ ــرة
فـيــه ونــوعـيــة ال ـخــدمــات ال ـتــي ُيمكن
أن ُيـقـ ّـدمـهــا لـلـمــواطـنــن فــي املنطقة
املـ ــذكـ ــورة وال ـ ـقـ ــرى امل ـ ـجـ ــاورة يـمـكــن
اع ـ ـت ـ ـمـ ــاده ف ـ ــي ح ـ ـ ــال اإلب ـ ـ ـقـ ـ ــاء ع ـل ـيــه
كمستشفى حكومي لجهة العالجات
ال ـخ ــارج ـي ــة ( ،»)...وه ـ ــو م ــا ي ـطــرح

تـســاؤالت عديدة حــول األم ــوال التي
كان من املمكن توفيرها في حال تم
ً
استثمارها في املبنى ُامل ّ
شيد أصال.

نهب التجهيزات

ُمستشفى الـسـكـسـكـيــة ،أو «ال ــدائ ــرة
الصحية» كما يحلو ألهالي البلدة
تسميته ،كان عبارة عن مركز صحي

رغم اإلقرار بأهميته للمنطقة
قررت الحكومة إقفال مستشفى
السكسكية لمصلحة نظيره في
الصرفند المجاورة
تــابــع ل ـ ــوزارة ال ـص ـحــة ،ب ــدأ تشغيله
ع ــام  ،1985وك ــان مـخـصـصــا لــرصــد
الحروق
حــاالت البلهارسيا وعــاج ُ
وال ـح ــاالت ال ـطــارئــة ف ـقــط .وق ــد أقـفــل
منذ بداية التسعينيات واستخدمته
ق ــوى األم ــن الــداخ ـلــي لـسـنــوات مقرًا
ملخفر عــدلــون ،قبل أن يقفل مجددًا.
عـ ـق ــب ح ـ ـ ــرب تـ ـ ـم ـ ــوز ،ح ـ ـ ــاز مـ ـش ــروع
املستشفى على هبة كويتية لترميم
املبنى ّ
وأمنت وزارة الصحة جزءًا من
التجهيزات ولوازم املختبر واألشعة.

ان ـت ـهــت أع ـم ــال ال ـتــرم ـيــم ع ــام ،2011
وخالل الفترة القصيرة التي سبقت
تشغيلهّ ،
تعرض املستشفى لعملية
سرقة كبيرة طالت كل املعدات التي
ك ــان يـحـتــويـهــا .ول ــم ُيـكـشــف الـفــاعــل
ح ـت ــى ال ـ ـيـ ــوم ،ف ـي ـمــا تـ ـق ــول روايـ ـ ــات
يتداولها أهــالــي البلدة إن الفاعلني
م ـح ـســوبــون ع ـلــى م ــؤي ــدي م ـشــروع
مستشفى الـصــرفـنــد! ويـلـفــت هــؤالء
إلــى أن مستشفى السكسكية حصل
عـلــى هـبــات وتـجـهـيــزات م ــرات عــدة،
ّ
وف ــي ك ــل م ــرة ك ــان يـتـعــرض للسرقة
والنهب من قبل «مجهولني» .وقالت
مصادر في بلدية السكسكية إن قرارًا
ات ـخــذ ف ــي ع ـهــد خـلـيـفــة ق ـضــى بنقل
تجهيزات املستشفى إلــى ُمستشفى
ق ــان ــا ال ـح ـك ــوم ــي ،األمـ ـ ــر الـ ـ ــذي مـ ّـهــد
إلقفال األول نهائيًا.
ّ
وك ـ ــان الف ـت ــا م ــا أكـ ـ ــده رئ ـي ــس بـلــديــة
السكسكية علي عباس لـ «األخـبــار»
بـ ــأن امل ـج ـل ــس ال ـب ـل ــدي ال ـح ــال ــي «ل ــم
ّ
يجد بعد انتخابه ّ
أي ملف يتعلق
ُ
ب ــامل ـس ـت ـش ـ ُف ــى» ،مـ ــؤك ـ ـدًا «غ ـ ـيـ ــاب كــل
ّ
الوثائق واملستندات املتعلقة به»!

ماذا عن إدارة ُ
المستشفيين؟

ف ــي  8ش ـبــاط ُ  ،2005ص ــدر املــرســوم
ّ
الرقم  14159املتعلق بـإنشاء مؤسسة

مركز رعاية أولية أم دار للمسنين؟
في  ،2017/06/08زار فريق من وزارة الصحة ُالعامة مركز ُمستشفى السكسكية
الحكومي ملناقشة إمكانية االستفادة من مبنى املستشفى «املهجور» .رئيس بلدية
السكسكية علي عباس قال إنه زار وزير الصحة العامة غسان حاصباني «وقد وعد
خيرًا لجهة النية في إحيائه كمركز للرعاية األولية ُي ّ
قدم خدمات صحية» .ولفت عباس
إلــى مـبــادرة ُمـقـ ّـدمــة مــن قبل زوجــة رئيس مجلس الـنــواب رنــدة عاصي بـ ّـري تقضي
بتحويل املبنى إلى دار ُ
للمسنني.

ُ
عامة إلدارة املستشفى الحكومي في
بلدة السكسكية الجنوبية وتعيني
م ـج ـلــس اإلدارة واملـ ــديـ ــر ومـ ـف ـ ّـوض
ال ـح ـكــومــة ل ــدى املــؤس ـســة امل ــذك ــورة.
وق ـضــى امل ــرس ــوم بـتـعـيــن املـهـنــدس
ع ـلــي ح ـي ــدر خـلـيـفــة رئ ـي ـســا ملجلس
اإلدارة .وه ـ ــو ك ـ ــان ي ـش ـغــل مـنـصــب
م ـس ـت ـش ــار وزي ـ ـ ــر ال ـص ـح ــة ال ـس ــاب ــق
محمد ج ــواد خليفة ويشغل حاليًا
منصب رئيس بلدية الصرفند.
املهندس خليفة أكــد فــي اتـصــال مع
«األخبار» أنه «لم تعد هناك مؤسسة
عــامــة بــاســم ُمستشفى السكسكية،
وأصبحت هناك مؤسسة عامة باسم
مستشفى الصرفند» ،الفتًا إلــى أنه
لــم يتم تعيني مجلس إدارة لألخير
بعد.
مـ ـ ـ ـ ـ ــاذا ع ـ ـ ــن األمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوال ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ك ــان ــت
تتقاضاها املــؤسـســة الـعــامــة إلدارة
ُمـسـتـشـفــى ال ـسـك ـس ـك ـيــة؟ ومـ ـ ــاذا عن
املوظفني األربعني الذين نجحوا في
امتحانات مجلس الخدمة املدنية؟
ومــا هي طبيعة عمل هــذه املؤسسة
بني  2005و2011؟
ّ
ب ـح ـســب خ ـل ـي ـفــة ،فـ ـ ــإن امل ــوظ ـف ــن لــم
ي ـل ـت ـح ـقــوا بــامل ـس ـت ـش ـفــى ،ف ـي ـمــا ك ــان
أع ـض ــاء مـجـلــس اإلدارة يـتـقــاضــون
ً
بــدال عن كل جلسة يعقدها املجلس
ُ
من دون أن يحدد طبيعة عمل مجلس
اإلدارة ملؤسسة لم تعمل .ويشير هذا
الــواقــع إلــى الفوضى املمنهجة التي
تـحـكــم تنظيم املــؤس ـســات الصحية
الحكومية فــي لـبـنــان وغ ـيــاب اآللـيــة
والــرقــابــة عـلــى األم ـ ــوال ال ـتــي تذهب
هباء .إذ تبدو أن حجة «إنشاء مبنى
حديث وعصري يتالءم مع املعايير
الدولية» لصرف النظر عن ُمستشفى
السكسكية ضعيفة في ظل معطيات
تؤكد النية السابقة العتماده كمركز
ّ
صحي.

«ألن ـنــي م ـعـ ّـوق ،عـلـ ّـي أن أدف ــع ثمانية
آالف وخمسمئة دوالر ألس ـ ّـدد قرضًا
ب ـق ـي ـمــة خ ـم ـس ــة آالف دوالر» ،فـيـمــا
ي ــدف ــع «الـ ـشـ ـخ ــص ال ـط ـب ـي ـع ــي» ،عـلــى
القرض نفسه ،نحو ستة آالف دوالر!
الـ ــزيـ ــادة الـ ـت ــي يــدف ـع ـهــا امل ـق ـتــرضــون
م ــن امل ـص ــارف م ــن ذوي االحـتـيــاجــات
ال ـخــاصــة ت ـصــل ال ــى  %75زي ـ ــادة عن
غيرهم مــن «األشـخــاص الطبيعيني»،
وه ــي تـشـمــل «الـ ـف ــائ ــدة ...وال ـت ــأم ــن».
ف ــامل ـص ــارف ت ـش ـتــرط مل ـنــح ال ـق ــرض أن
ي ـح ــوز ط ــال ـب ــه بــول ـي ـصــة ت ــأم ــن عـلــى
الحياة ،فيما ال تمنح غالبية شركات
التأمني هؤالء مثل هذه البوليصة .إذ
ترفض تغطية اإلعاقات املوجودة لدى
ذوي االحتياجات الخاصة إال في حال
ّ
تعرض العميل إلعاقة الحقة .وتوضح
مندوبة إحدى شركات التأمني أنه «إذا
ج ــرى ق ـب ــول ت ــأم ــن ال ـح ـي ــاة لشخص
مــن ذوي االحـتـيــاجــات الـخــاصــة ،فإنه
ً
يستثني اإلعاقة املوجودة لديه أصال
ّ
وكل ما يتعلق بها».
رئيسة االتـحــاد اللبناني لألشخاص
ّ
املعوقني حركيًا سيلفانا اللقيس قالت
لـ«األخبار» إن «االتحاد أجرى قبل نحو
ّ
وتوصل
عامني دراســة لسوق التأمني
إلــى أن هــذه الـشــركــات ال تـقـ ّـدم تأمينًا
عـلــى ح ـيــاة امل ـع ـ ّـوق ــن» .لــذلــك« ،قـ ّـررنــا
الـ ـت ــواص ــل م ــع امل ــؤسـ ـس ــات امل ـقــرضــة
إلقناعها بتخفيف شروطها» .ولفتت
الـ ــى أن الـ ـق ــروض ال ـش ـخ ـصـ ّـيــة «ت ـع ـ ّـد
ّ
ت ــرف ــا لـ ــذوي االح ـت ـي ــاج ــات ألن نسبة
الـبـطــالــة مــرتـفـعــة بينهم وال توظيف
أو تثبيت لـهــم وال تــوطــن لــأجــور».
فيما لم ّ
تطبق مسألة معالجة البطالة
فــي صفوفهم وفــق «كــوتــا» توظيفهم
فـ ــي املـ ــؤس ـ ـسـ ــات الـ ـع ــام ــة وال ـخ ــاص ــة
بحسب املـ ّـادتــن  73و 74مــن القانون
 ،2000/220وال ي ــأم ــل ال ـن ــاش ـط ــون
ف ــي مـ ـج ــال الـ ــدفـ ــاع ع ــن حـ ـق ــوق ذوي
االحتياجات الخاصة خيرًا بتطبيق
الــ«كــوتــا»« .املشكلة تكمن في النظرة
إل ــى امل ـع ـ ّـوق ــن وكــأن ـهــم مـشـكـلــة يجب
ّ
حــلـهــا بـتــوظـيـفـهــم» بـحـســب اللقيس،
ال ـتــي ش ــارك ــت مـطـلــع ال ـش ـهــر املــاضــي
فـ ــي ج ـل ـس ــة ل ـل ـج ـنــة حـ ـق ــوق اإلنـ ـس ــان
الـنـيــابـيــة تـنــاولــت ال ـحــق فــي توظيف
ذوي االح ـت ـيــاجــات ال ـخــاصــة تطبيقًا
ل ـل ـق ــان ــون .وت ــوض ــح أن «ال ـط ــروح ــات
داخ ــل اللجنة محبطة» ،فعلى سبيل
املـثــال «يبقى ذوو اإلعــاقــات الذهنية
دومًا خارج النقاش ،فيما يمكن هؤالء
العمل في أمور بسيطة».

تشير اللقيس الــى أن التعقيدات في
امل ـ ـصـ ــارف ك ـث ـي ــرة وال ت ـق ـت ـصــر عـلــى
غ ـيــاب الـتـجـهـيــزات املـخـصـصــة لــذوي
االحتياجات الخاصة« ،بل كانت هناك
معاناة لدى املكفوفني في فتح حساب
خاص ،وقد أصدر املركزي قبل عامني
ّ
الصم
تعميمًا بهذا الخصوص ،كما أن
كانوا يواجهون مشاكل» .هذا لناحية
الحسابات والقروض الشخصية ،أما
ّ
السكنية التي
في ما يتعلق بالقروض
ّ
صــدر تعميم بتسهيلها للمتزوجني،
فإن املصرف «طلب تقريرًا من الطبيب
الشرعي ّ
يبي أن إعاقتي ليست مميتة
ّ
ملنحي املــوافـقــة» وفــق أحــد املتقدمني
لقرض سكني!
يـتـهـ ّـرب م ـســؤولــون فــي امل ـص ــارف من
تــأك ـيــد وجـ ــود م ـثــل ه ــذه الـتـعـقـيــدات.
مدير خدمات العمالء في أحد البنوك
قــال إن ال ـشــروط نفسها تنطبق على
ال ـج ـم ـي ــع؛ م ـن ـهــا «أن يـ ـك ــون لـلـعـمـيــل
حساب مصرفي ،وأن يكون مستمرًا في

عمله ألكثر مــن عــام ،ومدخوله يفوق
الـسـقــف امل ــوض ــوع مــن قـبــل مصرفنا،
إضــافــة إلــى عــدم وج ــود دي ــون عليه».
ويشرح «أن تسهيالت منح القروض
تشترط أن يفوق أساس الراتب املليون
وأربعمئة ألف ليرة (لقرض بقيمة 15
ألف دوالر) وأن يكون الشخص موظفًا
فـ ــي ش ــركـ ـت ــه ألك ـ ـثـ ــر مـ ــن عـ ــامـ ــن وأن
ً
يكون مضمونًا أو مشموال ببوليصة
تــأمــن» .لكن املشكلة هنا بالتحديد.
ح ـيــث ال بــولـيـصــة ت ــأم ــن ع ـلــى حـيــاة
ذوي االح ـت ـيــاجــات تـشـمــل إعــاقــاتـهــم،
إضافة إلى أن الحصول على الوظائف
ً
ل ـيــس أم ـ ـرًا س ـه ــا ل ـهــم م ــع ع ــدم إل ــزام
املــؤسـســات بـكــوتــا توظيفهم مــن قبل
وزارة الـعـمــل وع ــدم ف ــرض الـصـنــدوق
الوطني للضمان االجتماعي غرامات
ع ـل ــى امل ــؤسـ ـس ــات املـ ـخ ــالـ ـف ــة .ك ـم ــا أن
سـقــف أس ــاس ال ــرات ــب ال ــذي تشترطه
املصارف ،ال يمكن بلوغه مع األعمال
ً
البسيطة التي يوكلون بها عادة.

اإلعفاء الجمركي :دين ّ
مؤجل!
ّ
ّ
املتحرك مع الساللم في املصارف .كما
وكرسيها
تروي أمال شريف معاناتها
محاولتها الحصول على قــرض قبل أع ــوام ،وكيف لــم يستجب املـصــرف إال
ّ
بعد تسلمه رسالة من الشركة التي تعمل فيها تطالبه «إمــا بمعاملتي مثل
ّ
إضافية مع
أي موظف لديها أو أنها ستوقف التعامل معه» .لدى أمال معاناة
اإلعفاء الجمركي على السيارات املستوردة ملصلحة ذوي االحتياجات الخاصة.
ففي عــام  ،2005اشترت سيارة معفاة جمركيًا .وعندما قــررت بيعها اليوم
«علمت بأنني مجبرة على إعــادة تسديد قيمة اإلعفاء البالغة  6ماليني ليرة،
فيما موديل السيارة يعود لعام  ،1998وال يزيد سعرها على مليون ونصف
مليون ليرة»! وتشير إلى أن هذه الثغرة في القانون من بني ثغر كثيرة يجب
إعادة تعديلها ،وخصوصًا أنها استعملت السيارة على مدى  12عامًا ولم تلجأ
إلى االستفادة (كما يفعل كثر) من اإلعفاء وإعادة بيع السيارة في مدة وجيزة.
وتلفت إلى ّ
أهمية أن يكون شرط استرداد اإلعفاء الجمركي مرتبطًا بسقف
ّ
معي من سنوات استخدام السيارة.
(مروان بو حيدر)

تقرير

حاصباني ّ
«يبرئ» ذمته في ملف الدواء
ـأت امل ــؤتـ ـم ــر الـ ـصـ ـح ــاف ــي الـ ــذي
لـ ــم يـ ـ ـ ـ ِ
ع ـق ــده وزي ـ ــر ال ـص ـحــة ال ـع ــام ــة ،غـســان
حــاصـبــانــي أم ــس ،ب ــأي جــديــد فــي ما
ّ
يخص ملف الــدواء .كان أشبه بإعادة
اسـتـعــراض ل ــ«اإلن ـج ــازات» ،مــع األخــذ
ب ـعــن االع ـت ـب ــار م ـســألــة الـ ـ ـ ـ ـ ــ«»update
عـلــى م ــا ي ـقــوم ب ــه وم ــا ت ـقــوم ب ــه كتلة
«الجمهورية القوية» في إطار متابعة
هذا امللف أيضًا .في الشق األول ،أعاد
حــاصـبــانــي الـتــذكـيــر بــالـجـهــود الـتــي
بــذل ـهــا إلب ـق ــاء الـ ـ ــدواء م ـت ــواف ـرًا ،بــرغــم
ال ـع ـجــز ف ــي ب ـنــد م ــوازن ــة الـ ـ ــدواء الـتــي
المست عتبة الـ  80مليار ليرة ،قبل أن
تنخفض ـ ـ بفعل سياسة «الترشيد»
الـ ـت ــي ات ـب ـع ـه ــا ـ ـ ـ ـ ـ إل ـ ــى مـ ــا ي ـ ـقـ ــارب 38
مليارًا سنويًا .كان اللقاء ،أمس ،أشبه
ب ـم ـحــاولــة «اسـ ـتـ ـج ــداء» ل ـتــأمــن امل ــال
ّ
الالزم ّ
لسد العجز ـ ـ الذي وقع جله في
عهده ـ ـ وتوفير «طلبيات» املرضى من
ً
الـ ــدواء .وهــو الـلـقــاء ال ــذي يــأتــي أصــا
فــي حـضــرة تصريف األع ـمــال ،والــذي
مــن شــأنــه تـبــرئــة ذم ــة ال ــوزي ــر مـمــا قد
يحصل في ذلك امللف.
ان ـط ـل ــق ح ــاص ـب ــان ــي ف ــي م ــؤت ـم ــره مــن
الـعـجــز ال ــذي يلحق ببند الـ ــدواء منذ

الـعــام املــاضــي ،متطرقًا إلــى الخطوات
التي اتخذها ملنع توقف تلبية طلبات
املـ ــرضـ ــى عـ ـل ــى ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدواء ،وخ ـص ــوص ــا
املستعصية واملــزمـنــة ،ومنها «وضــع
بــروتــوكــوالت علمية لــوصــف األدوي ــة
وتـخـفـيــض االس ـت ـث ـنــاءات  %63الـعــام
امل ــاض ــي م ـق ــارن ــة ب ــال ــذي ق ـب ـل ــه» .كـمــا
ال ـ ـتـ ــوجـ ــه نـ ـح ــو ت ــرشـ ـي ــد «ط ـل ـب ـي ــات»
بشكل فصلي ـ ـ
األدويــة عبر تحديدها
ٍ
ال سنوي ـ ـ «تحاشيًا لتكدس أنواع من
األدوي ــة مقابل انقطاع أن ــواع أخــرى».
ّ
غ ـيــر أن هـ ــذه ال ـخ ـط ــوات «وح ــده ــا ال
تكفي» .ال ترشيد إلى ما ال نهاية .فهو
فعل مؤقت إلى حني اتخاذ قرار نهائي
ّ
ي ـح ــل األزمـ ـ ـ ــة ...وال ــواص ـل ــة حـتـمــا إلــى
عــواقــب وخيمة .واسـتـعــاد حاصباني
مـ ــا قـ ـ ــام بـ ــه وف ــريـ ـق ــه خـ ـ ــال ج ـل ـســات
مناقشة موازنتي َ
عامي  2017و2018
من مطالبات لرفع موازنة الــدواء «بال
ط ــائ ــل» ،م ـع ـ ّـددًا ع ــدد امل ــراس ــات الـتــي
أرسـ ـل ــت إلـ ــى م ـج ـلــس ال ـ ـ ــوزراء ف ــي مــا
يخص نقل اعتماد لزوم بند الدواء من
احتياطي املــوازنــة العامة الــى موازنة
وزارة الـصـحــة .وه ــي امل ــراس ــات التي
لم ترفع بند تمويل الدواء ليكون على

ج ــدول أع ـمــال مـجـلــس الـ ـ ــوزراء .لــذلــك،
دع ــا حــاصـبــانــي الـجـهــات املـعـنـيــة ،من
مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء إل ــى مـجـلــس ال ـنــواب
و«ك ـ ـ ـ ــل م ـ ــن ي ـع ـن ـي ــه األم ـ ـ ـ ـ ــر» ل ـت ــوف ـي ــر
امل ـ ــوازن ـ ــات امل ـط ـل ــوب ــة م ـن ـعــا الن ـق ـطــاع
الدواء عن ما يزيد على  25ألف مريض
يعانون أمــراضــا مستعصية ومزمنة.
وم ــن هـ ــؤالء «رئ ـي ــس ال ـح ـكــومــة سعد
الحريري ووزير املال علي حسن خليل
لتأمني االعتمادات الالزمة للدواء ألن
األمــر ّ
ملح» .وإلــى حني بـ ّـت امللف ،لفت
حاصباني إلــى أن ال ــوزارة تعمل ،في
الــوقــت الحالي ،على تأمني ال ــدواء في
«بشكل محصور وبطريقة
الكرنتينا
ٍ
مقننة ومدروسة».
من جهة أخرى ،تحدث حاصباني عن
اقتراح القانون املعجل املكرر الهادف
إلــى تأمني  75مليار ليرة لبند الــدواء
بهدف إقـفــال العجز الــدائــم وتغطيته،
والـ ـ ـ ــذي تـ ـق ـ ّـدم ب ــه «الـ ـن ــائ ــب ف ــي كـتـلــة
ال ـج ـم ـهــوريــة ال ـقــويــة إدي أب ــي الـلـمــع،
األس ـب ــوع امل ــاض ــي» ،وال ـ ــذي تـمـنــى أن
يطرح على جلسة تشريع الضرورة في
مجلس النواب «في حال عقدت».
(األخبار)
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مفكرة
نقاش في اليوم العالمي للمفقودين:
متى ُي ّ
قر القانون؟
زينب إسماعيل
ّ
ملناسبة اليوم العاملي للمفقودين ،نظمت اللجنة الدولية للصليب األحمر ،أول
من أمس ،حلقة نقاشية بعنوان «قانون املفقودين وحق أهاليهم باملعرفة»،
شــارك فيها كل من رئيسة لجنة أهالي املخطوفني وداد حلواني والنائب
السابق غسان مخيبر .وقــد سبق اللقاء جولة على معرض نظمته الجهة
نفسها في شــارع الجميزة ،يسرد قصصًا قصيرة عن أشخاص فقدوا
خالل الحرب األهلية اللبنانية ،رواها أهلهم باالستعانة بصورهم وأغراضهم،
ً
فضال عن تسجيالت بصوت عائالتهم ،يحكون فيها عن أبنائهم وأمهاتهم
وآبائهم وأصدقائهم حتى.
اللقاء الذي اتخذ طابعًا عفويًا ،جرى التشديد فيه بالدرجة األولى على أهمية
ّ
إنـشــاء هيئة وطنية مستقلة تملك صالحيات تمكنها مــن كشف هويات
املفقودين ،مهمتها السعي إلى جمع أكبر عدد ممكن من املعلومات املتعلقة
باألشخاص املفقودين (الشكل الخارجي ،املكان الذي فقدوا فيه ،الخ ،)..كما
تقوم بعملها بالتعاون مع القوى األمنية وعدد من األطباء الشرعيني .وقد
سبق للصليب األحمر الدولي أن بدأ بجمع عينات لعاب من أهالي األشخاص
املفقودين وحفظها بتقنيات عالية منذ عام ّ 1266( 2012
عينة حتى اليوم)،
وذلك ملقارنتها مع الحمض النووي لرفات األشخاص املفقودين التي وجدت
خـ ّـال السنوات املاضية .إضــافــة إلــى ذلــك ،يقوم الصليب األحـمــر بتدريب
مكثف لألشخاص املعنيني بالتعامل مع القضية ،لضمان تحقيق الهدف
املرجو بدقة وحرفية عاليتني .هذا العمل املؤازر الذي يؤديه الصليب األحمر
يضمن للهيئة عدم البدء بعملها من الصفر ،ويساعد في اختصار الوقت
واملجهود إلى حد كبير.
وقــد كانت الفتة مداخلة أحــد األطـبــاء الشرعيني الــذيــن حـضــروا اللقاء ،إذ
كشف عن جمجمة ومجموعة عظام كان قد وجدها في أحد األحراج اللبنانية
منذ حوالى  12سنةّ ،
تبي بعد فحصها أنها تعود لشاب في الثالثني من
عمره ،قضى إثر تلقيه طلقًا ناريًا في رأســه وهو في وضعية الركوع ،أي
أنه «أعدم» .صاحب الجمجمة هو أحد املفقودين بال شك .وقد روى الطبيب
كيف تجاهلت الجهات األمنية املختصة بالغه يومها ،ما أعطى فكرة عن
اآللية الخاطئة والتقصير اللذين شكال سمة تعامل األجهزة الرسمية مع
قضية املفقودين.
يذكر أن لجنة اإلدارة والعدل النيابية كانت قد أقرت اقتراح قانون «املفقودين
واملـخـفـيــن ق ـس ـرًا» فــي  9أي ــار مــن الـسـنــة الـحــالـيــة ،وال ــذي يتضمن بشكل
أساسي «تكريس حق املعرفة واالطــاع ألهالي ضحايا اإلخفاء القسري،
وتشكيل هيئة وطنية متخصصة مستقلة بصالحيات واسـعــة لضمان
هذه الحقوق ،وإدخــال آليات عملية للتنقيب عن املدافن ،إن كانت جماعية
أو خاصة أو جثثًا واستخراج الرفات وتسليمها الى ذوي املفقودين ».إال أن
األهالي ال يزالون يغذون آمالهم من وعــود السياسيني ،وال يملكون سوى
انتظار مجلس النواب ّ
املخول جعله قيد التنفيذ .في السياق نفسه ،وعدت
النائبة عن تيار املستقبل رلى الطبش ،التي حضرت النقاش ،األهالي بالعمل
الجاد في سبيل وضع قانون املفقودين واملخفيني قسرًا قيد التنفيذ على يد
املجلس النيابي الجديد في أقرب فرصة.

اعتصام احتجاجي في الفنيدق
نفذ أهــالــي بـلــدة الفنيدق ـ ـ عـكــار اعتصامًا رمــزيــا عند نبع حقل النملة،
احتجاجًا على تلوث نهر عني القمر الذي ينبع من فنيدق ،ويمر في بلدات:
ً
مشمش ،القرنة ،بيت أيوب ،وصوال حتى سد البارد إلى البحر.
رئيس بلدية الفنيدق أحمد عبدو البعريني دعا إلى «اإلسراع في إنقاذ بلدات
عكار الجردية» ،مشيرًا إلى أن «النهر عبارة عن مستنقع للمجارير واملياه
اآلسنة والنفايات ومصدرًا لألوبئة واألم ــراض ويعرض املواطنني للضرر
الصحي» .وطالب بـ«بناء سد في محلة السد ببلدة فنيدق ضمن نبع الفتوح
ونبع عني الخوخ أسوة ببعض املناطق التي أنشئت فيها سدود وليس فيها
مياه وال ينابيع وال مياه شفة».وأوضح أن «الدراسات والتنازالت من املالكني
ملحوظة في امللف الذي ال يزال عالقًا في مجلس اإلنماء واإلعمار».
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رياضة

كأس السوبر

رياضة
ينطلق غدًا (األحد) الموسم الكروي اللبناني  2018ــ  ،2019بلقاء العهد والنجمة في
ّ
والتفوق
كأس السوبر الـ  .18هي المباراة الثالثة التي تجمع الناديين في المسابقة،
«نبيذي» بفوزين .على ملعب مدينة كميل شمعون الرياضية ،ينتظر المتابعون حشدًا

ّ
النجمة لتأكيد التفوق والعهد لمعادلة ألقاب منافسه

11

جماهيريًا أكبر من الذي سبقه في مباراة نصف النهائي بكأس النخبة ،في حين سيشهد
اللقاء الظهور األول لثالث ألتراس لبناني ،عقب اإلعالن عن تشكيل مجموعة من مشجعي
العهد ألتراس ِ«يلو إنفرنو» ،بعد «سوبرنوفا» النجماوي و«تيفوزي» األنصاري

الموسم الكروي ينطلق غدًا بـ«السوبر»
(أرشيف ــ مروان طحطح)

نزاالت خاصة ومعركة «ألتراس»
شربل ّ
كريم

(أرشيف ــ مروان بوحيدر)

علي زين الدين
عناوين ّ
عدة يحملها لقاء «السوبر»
غ ـ ـدًا األحـ ـ ـ ــد .إل ـ ــى ج ــان ــب ال ـح ـض ــور
الـجـمــاهـيــري ،سـتـكــون ه ــذه امل ـبــاراة
األولى للدولي ربيع عطايا بقميص
العهد .كابنت منتخب سوريا أحمد
الـصــالــح سـيـكــون حــاض ـرًا أيـضــا مع
«األص ـفــر» ،بمواجهة مواطنه أحمد
ديــب من جانب النجمة ،وهــو يلعب
م ـبــاراتــه املـحـلـ ّـيــة األول ـ ــى .ل ــن تغيب
ح ـمــات ال ـت ـبـ ّـرعــات ال ـتــي ب ــدأت منذ
أســاب ـيــع أي ـض ــا .ه ــذه املـ ــرة سيجمع
ج ـ ـم ـ ـهـ ــور الـ ـنـ ـجـ ـم ــة مـ ـبـ ـلـ ـغ ــا مـ ــاديـ ــا
ّ
للمشجع محمد العتريس الذي دخل
ف ــي غـيـبــوبــة م ـنــذ أش ـهــر إث ــر ح ــادث
سير.
اختلف الكثير منذ اللقاء األخير في
ك ــأس ال ـن ـخ ـبــة .ال ـع ـهــد دع ــم صـفــوفــه
ب ــاع ـب ــن ُجـ ـ ــدد واسـ ـتـ ـع ــاد خ ــدم ــات
العبيه املصابني ،والنجمة َ
بقي على
ّ
حــال ــه .كــفــة ال ـف ــوز ال ـتــي كــانــت تميل
ل ــ«ال ـن ـب ـيــذي» ســابـقــا ل ــم تـعــد كــذلــك،
بل عادت إلى بطل لبنان الذي خسر
أمام منافسه للمرة األولى منذ أربع
سـ ـن ــوات ،وال ـخ ـس ــارة م ـج ــددًا تعني
ٓ
السقوط الــرابــع لــ«األصـفــر» في اخر
ست مباريات ،وهــو لم يحقق الفوز
سـ ــوى مـ ــرة ع ـلــى ح ـس ــاب األنـ ـص ــار،
بعدما كــان قــد وصــل إلــى  47مباراة
متتالية من دون خسارة.
عـ ـش ــرة العـ ـب ــن دولـ ـي ــن س ـي ـت ـبــارون
عـلــى أرض املـلـعــب .ه ــؤالء هــم الــذيــن
استدعاهم أخيرًا مدرب منتخب لبنان
املونتنيغري مـيــودراغ رادولوفيتش
إل ــى امل ـب ــارات ــن الــودي ـتــن م ــع األردن
ٓ
ُ
وعـمــان .غيرهم ثالثة العبني اخرين
ُ
لعبوا للمنتخب ولــم يستدعوا ،إلى
جانب الـســوري أحمد الصالح ،الذي
تنتظره مباراة مع منتخب بالده أمام
أوزبكستان الخميس املقبل.

ٌ
ظهور أول لعطايا والصالح

خـمـ ُـس مــرات فــاز فيها العهد بلقب
كأس السوبر .تنقصه بطولة واحدة
حتى يعادل رقم النجمة ،األول على
الئ ـح ــة ال ـف ــائ ــزي ــن .خـ ــاض ال ـب ـطــولــة
سبع مــرات وخسر مرتني ،كلتاهما
كانتا أ ًمــام النجمة ،األول ــى فــي أول
مشاركة له عام  ،2004والثانية قبل
ت ـســع سـ ـن ــوات .ه ــو ي ـس ـعــى لـتــأكـيــد
عـ ـب ــارة «ال ـت ــال ـت ــة ث ــاب ـت ــة» وال ـت ـف ـ ّـوق
عـلــى خـصـمــه لـلـمــرة األولـ ــى .أسـمــاء
ال ـ ــاعـ ـ ـب ـ ــن الـ ـ ــذيـ ـ ــن مـ ـ ــن امل ـ ـم ـ ـكـ ــن أن
ُيـشــاركــوا فــي التشكيلة األســاسـيــة،
بــإم ـكــان ـهــم ال ـظ ـف ــر بـ ـك ــأس االتـ ـح ــاد
ٓ
االس ـي ــوي قـبــل ال ـفــوز عـلــى النجمة.
ه ــو ه ــدف ال ـع ـهــد األس ـم ــى أس ــاس ــا.
كان كذلك قبل ثالث سنوات ،وتجدد
ف ــي امل ــوس ــم امل ــاض ــي ،وال ي ـ ــزال هــو
الـحـلــم ال ــذي يـسـعــى رئ ـيــس ال ـنــادي
ت ـم ـيــم س ـل ـي ـمــان إلـ ــى ت ـح ـق ـي ـقــه .لـكــن
كــأس الـســوبــر مــا هــي إال االنـطــاقــة
املـثــالـيــة ال ـتــي يـسـعــى إلـيـهــا امل ــدرب
ب ــاس ــم م ــرم ــر .رسـ ــم ( )3-1-2-4هــو
األقــرب لخوض اللقاء أمــام خصمه.
م ـه ــدي خ ـل ـيــل ف ــي ح ــراس ــة امل ــرم ــى،
حسني الزين ونــور منصور وأحمد
ال ـصــالــح وع ـلــي حــديــد ف ــي ال ــدف ــاع،
عـيـســى يـعـقــوبــو وهـيـثــم فــاعــور في
ال ــوس ــط ،ي ـت ـقـ ّـدم ـهــم م ـح ـمــد ح ـي ــدر،
والثالثي ربيع عطايا وأحمد زريق
ومارتن توشيف في الهجوم .مرمر
ً
قــد يـعـتـمــد عـلــى مـحـمــد ق ــدوح بــدال
من عطايا الوافد الجديد ،إذ إنه لم
يلعب سوى مباراة ودية واحدة مع
ٌ
الـفــريــق ،ول ــو أن ــه جــاهــز بــدنـيــا بعد
م ـش ــارك ـت ــه مـ ــع األن ـ ـصـ ــار فـ ــي ك ــأس
ال ـن ـخ ـبــة .غ ــال ـب ــا ،ل ــن ُيـ ـش ــرك املـ ــدرب
حـ ـس ــن دقـ ـي ــق أسـ ــاس ـ ـيـ ــا .أخـ ـط ــاؤه
كــانــت سـبـبــا رئـيـسـيــا فــي الـخـســارة
أمام النجمة سابقًا.

مقعد احتياط بطل لبنان بات مغايرًا
مل ــا ك ـ ــان ع ـل ـيــه ف ــي ال ـن ـخ ـب ــة .إذا ك ــان
عطايا من بني األساسيني ،فسيكون
فــي يــد مــرمــر أوراق عــدة ليلعبها في
الشوط الثاني ،أو إذا احتكم الفريقان
إلــى شــوطــن إضــافـيــن .فيمكن ملرمر
االس ـت ـع ــان ــة ب ـكــل مـ ــن :م ـح ـمــد قـ ــدوح،
حـســن م ـنــذر ،خـلـيــل خـمـيــس ،سمير
أياس وغيرهم ممن ينتظرون الفرصة
للمواجهة أيضًا ،وخاصة من جانب
األخير ،الذي استبعده مدرب املنتخب
للمرة األولى منذ أول استدعاء.

بونياك إلثبات نفسه
ـادل مـ ــع األه ـ ـلـ ــي املـ ـص ــري
بـ ـع ــد تـ ـ ـع ـ ـ ٍ
فــي ذه ــاب دور ال ـ ـ  32ب ـكــأس الـعــرب
لــأنــديــة األب ـطــال ،وفــوزيــن فــي كأس
ال ـن ـخ ـبــة ولـ ـق ـ ٌـب أول ،ي ـس ـعــى م ــدرب
الـنـجـمــة ال ـجــديــد ،الـصــربــي بــوريــس
ـأس ثــان ـيــة
بـ ــون ـ ـيـ ــاك ،إلـ ـ ــى حـ ـم ــل كـ ـ ـ ـ ٍ
م ــع ف ــري ـق ــه ،وإثـ ـب ــات نـفـســه م ـج ــددًا،
وخاصة أن املباريات السابقة حملت
م ـع ـه ــا ب ـص ـم ــات لـ ـلـ ـم ــدرب امل ـس ــاع ــد
حـ ـس ــن ح ـ ـمـ ــدان واملـ ـ ـ ـ ــدرب ال ـس ــاب ــق
التونسي طــارق جرايا .تشكيلته لم
تـتـغـ ّـيــر كـثـيـرًا عــن الـلـقــاء األخ ـيــر مع
الـعـهــد .النقطة اإليـجــابـيــة الــوحـيــدة
ه ــي اسـ ـتـ ـع ــادة خ ــدم ــات الـسـنـغــالــي

فاز العهد بلقب كأس
السوبر  5مرات وتنقصه
بطولة واحدة حتى
يعادل رقم النجمة

إدري ـ ـ ـسـ ـ ــا نـ ـي ــان ــغ ف ـ ــي خ ـ ــط ال ــوس ــط
بسبب مشاركة السوري أحمد ديب
في الدفاع برفقة قاسم الزين وعلي
حـمــام وأم ـيــر الـحـصــري ،األم ــر الــذي
س ـي ـحــرر ن ـ ــادر م ـطــر م ــن ال ــواج ـب ــات
الــدفــاعـيــة ،فــي حــن يلعب علي بزي
ٓ
هذا الــدور .معتوق الــذي خاض اخر
م ـب ــارات ــن خ ـلــف امل ـه ــاج ــم ق ــد يـعــود
إلـ ــى م ــرك ــزه ع ـل ــى ال ـج ـن ــاح األي ـس ــر.
علي الحاج لم ّ
يقدم اإلضافة للفريق
أم ــام اإلخ ــاء اإله ـلــي عــالـيــه والـعـهــد،
واضـطــر امل ــدرب إلــى استبداله حتى
بـعــد إشــراكــه مــرة فــي الـشــوط األول.
صــاحــب ال ــرق ــم  10س ـي ـكــون مطالبًا
ب ـق ـيــادة ه ـج ــوم الـنـجـمــة إل ــى مــرمــى
ـت
الـ ـح ــارس خ ـل ـيــل أك ـث ــر م ــن أي وق ـ ٍ
مضى ،وخاصة بعدما كان قريبًا من
تــرك فريقه ،وبعد تجديد الجمهور
الـثـقــة ب ــه .وهـنــا ي ـحـ ّـدث الـبـعــض عن
أن جــاهــزيــة مـعـتــوق عـلــى املـسـتــوى
الــذه ـنــي لـيـســت ف ــي أع ـلــى مـسـتــوى،
ب ـع ــد امل ـش ــاك ــل ال ـت ــي ش ـه ــده ــا ن ــادي
الـ ـنـ ـجـ ـم ــة عـ ـل ــى الـ ـصـ ـعـ ـي ــد اإلداري
أخـ ـيـ ـرًا .ع ـلــى جـهـتــه امل ـقــاب ـلــة ،يلعب
حسن املحمد ،وأمــامــه املهاجم علي
ع ــاء ال ــدي ــن ،إذ ل ــم يـتـعــاقــد ال ـن ــادي
مــع الـســوري عــاء الــدالــي ،ولــم يضم
املـ ـه ــاج ــم األجـ ـنـ ـب ــي امل ـن ـت ـظ ــر ب ـع ــد.
م ـق ـع ــد احـ ـتـ ـي ــاط «الـ ـنـ ـبـ ـي ــذي» لـيــس
كمنافسه ،لكنه ال ي ــزال يملك ثالثة
الع ـب ــن ف ــي الـ ـهـ ـج ــوم .ع ـل ــي ال ـح ــاج،
م ـح ـمــود سـبـلـيـنــي وك ــري ــم درويـ ــش
هم الالعبون الذين قد يعتمد مدرب
النجمة عليهم خالل املباراة.
ظهور النجمة املتواضع في مباراة
نهائي النخبة أمام اإلخاء سببه أداء
الفريق املنافس فــي الــدرجــة األولــى،
وامل ــواج ـه ــة م ــع الـعـهــد تـخـتـلــفِ .كــا
الفريقان يملكان األوراق الهجومية،
ولو أن العهد يبدو «األثقل» من هذه
الناحية.

تحمل مواجهة النجمة والعهد سلسلة مواجهات خاصة ،فلقاء
الفريقني بات قمة تقليدية فرضت نفسها على شاكلة مباراة
«دربــي» النجمة واألنصار الشهير بحكم ّ
الحدة التي تحملها،
لكنها بدأت تختلف عن تلك األخيرة من حيث املضمون الدسم
بشكل أكـبــر ،وذلــك مــن خــال األسـمــاء املــوجــودة فــي صفوف
ٍ
الفريقني .يكفي أن يـقــول م ــدرب منتخب لبنان املونتينغري
ميودراغ رادولوفيتش في إحدى الجلسات الخاصة بأنه ليس
لــديــه خـيــار مـحـســوم عـلــى صعيد حــراســة املــرمــى لتطل أول
مواجهة خاصة في السوبر .وبحسب رادولوفيتش عاد حارس
الـنـجـمــة ع ـبــاس حـســن إل ــى مـسـتــواه الـســابــق ال بــل إن ــه أبـهــره
بطريقة تعامله مع الكرات الهوائية ،وبالتالي فقد عاد وفرض
ُ
نفسه منافسًا لحارس العهد مهدي خليل الــذي اعتبر دائمًا
الخيار الرقم واحد على صعيد املنتخب الوطني.
وهــذه النقطة التي ّ
تحدث عنها املدير الفني للمنتخب سيبدأ
تظهيرها ابـتـ ً
ـداء من املباراتني اللتني سيخوضهما لبنان في
األردن ،حـيــث ُيـنـتـظــر أن ي ـت ـنــاوب ال ـحــارســان مـنــاصـفــة على
الــوقــوف بــن الـخـشـبــات الـثــاث بـمـعــدل  45دقـيـقــة فــي املـبــاراة
ّ
ٍّ
الواحدة لكل منهما .كل هذا يتوقف حول مدى جهوزية حسن
إصابة في الفخذ
تحديدًا ،وهو الذي عانى في بحر األسبوع من
ٍ
تركت شكوكًا حول مشاركته أساسيًا في السوبر.
ولـيــس بعيدًا مــن حــراســة املــرمــى ،تـبــرز مــواجـهـتــان محليتان
وأخـ ــرى أجـنـبـيــة ف ــي خ ــط ال ــدف ــاع .أولـ ــى امل ــواج ـه ــات عـلــى هــذا
الصعيد تتمحور حول مركز الظهير األيسر ،الذي يشغله في
ُ
العهد ً حسني زين ،وفي النجمة علي حمام .األول اعتبر دائمًا
خليفة للثاني ،لكنه اليوم بعيد عن حسابات املنتخب الوطني
ألسباب تتعلق بحادثة مسلكية سابقة ،لكن ّ
مقربني من «رادو»
يحاولون إقناعه بإعطاء الظهير املميز فرصة جــديــدة ،وذلــك
بـهــدف خلق منافسة داخـلـيــة مــع حـمــام ،ال ــذي يـقــدم مستوى
مميزًا مؤخرًا.
ّ
وانطالقًا من املنافسة على املراكز املطلوبة في املنتخب ،يطل اسما
قلبي الــدفــاع نــور منصور مــن العهد وقــاســم الــزيــن مــن النجمة.
صحيح أن منصور هو من الخيارات األساسيةإالى جانب جوان
العمري بالنسبة إلى رادولوفيتش ،لكن األخير يتحدث بإعجاب
أيضًا عن الزين الذي برأيه ّ
تطور كثيرًا ويمكن أن يستعني به في
أكـثــر مــن مــركـ ٍـز فــي خــط الظهر ،وهــو مــا سيعطيه أفضلية على

غيره من املدافعني الدوليني اآلخرين عندما سيذيع املونتينغري
تشكيلته ال ـتــي سـتـشــارك فــي ك ــأس آس ـيــا  ،2019وس ــط ترقب
«عجقة» العبني في مركز قلب الدفاع مع انتظار التحاق األخوين
املغتربني الكسندر وفيليكس ميشال بالتشكيلة التي سيحتاج
فيها املدرب إلى  4العبني في هذا املركز ال أكثر.
أم ــا أجـنـبـيــا ،فيترقب الـفــريـقــان الـظـهــور األول محليًا للمدافعني
الدوليني السوريني أحمد الصالح (العهد) وأحمد ديب (النجمة)،
اللذين سيقفان وجهًا لوجه بعدما دافعا عن ألوان منتخب بالدهما.
واألنظار بال شك ستكون على هذين الالعبني أكثر من غيرهما.
وباالنتقال إلى خط الوسط ،ال شك في أن املواجهة على النجومية
املطلقة تنحصر دائمًا بني الالعبني اللذين يحمالن الرقم  10في
كل فريق :محمد حيدر من العهد ،وحسن معتوق من النجمة .األول
قاد فريقه إلى اللقب في املوسم املاضي ،والثاني كان حاسمًا في
املواجهة األخـيــرة بــن الفريقني فــي النخبة .واللقاء مــع العهد هو
مواجهة خاصة ّ
بحد ذاتها بالنسبة إلى معتوق الذي أطلق مسيرته
مــع هــذا الفريق ،وافتتح سجله التهديفي مــع النجمة فــي الــدوري
بشباكه عندما التقيا في املرحلة األولى من بطولة املوسم املاضي.
وبالحديث عن النجومية حيث يوجد أحمد زريق (العهد) ضمن
هذه الدائرة ّ
الضيقة أيضًا ،يدخل العب آخر على الخط ،وهو ربيع
عطايا الذي لم يظهر بعد بألوان العهد ،لكنه سيحمل «أنصاريته»
معه في ّكل ّ
مرة يرى فيها اللون النبيذي أمامه .هو غاب عن أحلى
انتصارات األنصار في املوسم املاضي في أول «دربي» جمعه مع
النجمة ( ،)1-5لكن مستوى ّ
الندية مع الجمهور النجماوي ارتفع
بعد انتقاله إلى العهد ،وخصوصًا إثر املشكلة األخيرة التي عرفها
مع بعض املشجعني النجماويني في املدينة الرياضية.
ّ
كما قد تطل مواجهة أفريقية بحت في حال إشراك العهد للغاني
ً
عيسى يعقوبو أساسيًا ،ما سيفرز نــزاال مع السنغالي إدريسا
ً
أصال مهمتني شخصيتني ،ما قد يزيد ّ
حدة
نيانغ .هما يحمالن
التنافس بينهما ،فــاألول بــدأ مشوار املوسم الجديد أمــام النجمة
بصورة سيئة جدًا إثر عودته متأخرًا لاللتحاق بالتمارين ،بينما
قيل إن بونياك غير مقتنع بالثاني ،الذي أثبت حضوره املميز في
قلب الدفاع وسيعمل جاهدًا لنقل نفس الصورة إلى خط الوسط مع
مشاركة ديب مكانه في خط الظهر.
وفــي «أم امل ـع ــارك» ،سيكون هـنــاك مــواجـهــة بــن الـجـمـهــوريــن ،مع
إع ــان مشجعي العهد عــن إط ــاق «»Ultras Yellow Inferno
لــدخــول «حــرب» التشجيع مــع « »Ultras Supernovaالتي ولــدت
نجماوية في املوسم املاضي.
(هيثم الموسوي)
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سبوت اليت

ديباال أمام امتحان جديد
هل يخرج «الجوهرة» من ظل ميسي؟
حسن زين الدين

تعتبر مباراة مارسيليا والتسيو األبرز في قرعة الدوري االوروبي (فاليري هاش ا ف ب)

الدّوري األوروبّي

قرعة متوازنة في «يوروبا ليغ»
مواجهات سهلة لتشيلسي وميالن واصطدام مارسيليا بالتسيو
أس ـ ـفـ ــرت ق ــرع ــة ال ـ ـ ـ ــدوري األوروبـ ـ ـ ــي
«يـ ـ ـ ــوروبـ ـ ـ ــا لـ ـ ـي ـ ــغ» عـ ـ ــن مـ ـجـ ـم ــوع ــات
مـ ـت ــوازن ــة مل ـع ـظ ــم األن ـ ــدي ـ ــة ال ـك ـب ـيــرة
ك ــأرس ـن ــال وتـشـيـلـســي اإلنـكـلـيــزيــن
وم ـ ـيـ ــان اإلي ـ ـطـ ــالـ ــي .الـ ـق ــرع ــة ال ـت ــي
سحبت في إمــارة موناكو الفرنسية
أوقعت نادي مارسيليا الفرنسي في
املـجـمــوعــة ذات ـهــا مــع ن ــادي التسيو
اإليـ ـط ــال ــي ،إض ــاف ــة الـ ــى أي ـن ـتــراخــت
فرانكفورت األملــانــي وأبــولــون ،وهي

ّ
المقرر أن تبدأ
من
البطولة في  20أيلول
بمشاركة  48فريقًا

املجموعة التي تعتبر األصعب.
وأوقـعــت القرعة نــادي أرسـنــال الــذي
ب ـلــغ ال ـ ــدور ن ـصــف ال ـن ـهــائــي املــوســم
امل ــاض ــي ،ف ــي امل ـج ـمــوعــة ال ـخــام ـســة،
بــرف ـقــة س ـبــورت ـي ـنــغ ل ـش ـبــونــة ،وق ــره
ب ــاج ،وفــورس ـكــا بــولـتــافــا .كـمــا وقــع
مـ ـي ــان اإلي ـ ـطـ ــالـ ــي ،ال ـ ـ ــذي خ ـس ــر فــي
ه ــذه الـبـطــولــة امل ــوس ــم امل ــاض ــي أم ــام
أرس ـ ـنـ ــال م ــن ال ـ ـ ــدور ث ـم ــن ال ـن ـهــائــي،
فــي املجموعة الـســادســة برفقة ريــال
بيتيس ،وأوملبياكوس ،ودوديالنج.
وأس ـ ـفـ ــرت ال ـق ــرع ــة أي ـض ــا ع ــن وق ــوع
تشيلسي الــذي فشل في التأهل إلى
دوري أبطال أوروبا بمجموعة سهلة
مع باوك ،وباتي بوريسوف ،وفيدي.
وم ـ ـ ـ ــن امل ـ ـج ـ ـم ـ ــوع ـ ــات ال ـ ـ ـقـ ـ ـ ّ
ـويـ ـ ــة ه ــي
املـ ـجـ ـم ــوع ــة الـ ـس ــابـ ـع ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـض ــم:
ري ـ ـن ـ ـجـ ــرز ،ف ـ ـيـ ــاريـ ــال ،راب ـ ـيـ ــد فـيـيـنــا
وسبارتاك موسكو.
ّ
وت ـح ـت ــل ال ـب ـطــولــة امل ــرك ــز ال ـث ــان ــي من
ّ
ح ـيــث ال ـش ـع ـبـ ّـيــة ف ــي س ــل ــم ال ـب ـطــوالت
ّ
األوروب ـ ـ ـ ـ ّـي ـ ـ ـ ــة املـ ـ ـه ـ ـ ّـم ـ ــة .حـ ـي ــث تـ ـت ــرك ــز
األه ـمـ ّـيــة عـلــى بـطــولــة دوري األب ـطــال
«تـشــامـبـيــونــز ل ـيــغ» ال ـتــي تـضــم عــادة
ّ
أنـ ــديـ ــة ال ــط ـل ـي ـع ــة فـ ــي أوروبـ ـ ـ ـ ــا ،فـيـمــا
ّ
يضم ال ـ ّـدوري األوروب ــي أندية الصف
الثاني ،رغم أن بعض األندية كميالن
وتشيلسي تعتبر مظلومة لوجودها
فــي ال ــدور األوروب ــي ،نتيجة الظروف
ال ـت ــي عــاكـسـتـهــا امل ــوس ــم امل ــاض ــي في
دوريــاتـهــا ،وأبــرزهــا الـظــروف اإلداريــة
واملالية في ميالن ،وسوء النتائج في
تشيلسي.
وتشارك األندية في هذه املسابقة بناء
على نتائجها في البطوالت الوطنية،
وك ــان ــت امل ـ ـبـ ــاراة ال ـن ـهــائ ـيــة ت ـق ــام مــن
مواجهتني (ذهــابــا وإيــابــا) ،ولكن في
عام ّ ،1998
تم تغيير النظام وأصبحت
امل ـ ـبـ ــاراة ال ـن ـهــائ ـيــة ت ـق ــام ع ـلــى مـلـعــب
ّ
محايد ،يتم تحديده من قبل االتحاد
ّ
ّ
األوروبي لكرة القدم .والجدير ذكره أن
ّأول فريق فاز بلقب البطولة هو نادي
تــوت ـن ـهــام هــوتـسـبـيــر اإلن ـك ـل ـي ــزي في
ّ
عــام  1972عندما تغلب على منافسه

وولفرهامبتون وانزرز .2-3
وال تختلف قوانني دوري مجموعات
ّ
األوروبي عن دوري مجموعات
الدوري
ّ
دوري أبطال أوروب ــا حيث لن يتمكن
ناديان من ّ
الدوري نفسه من أن يلتقيا
ّ
ف ــي دوري املـ ـجـ ـم ــوع ــات ،وس ـي ـتــأهــل
فريقان من كل مجموعة إلى دوري الـ
 ،16ويمكن لناديني من البلد نفسه أن
يلتقيا ابـتـ ً
ّ
اإلقصائية.
ـداء مــن األدوار
وكــان نهائي املوسم املاضي قد جمع
ن ـ ــادي أت ـل ـي ـت ـي ـكــو م ــدري ــد اإلس ـب ــان ــي،
ومــارسـيـلـيــا ال ـفــرن ـســي ،حـيــث انتهت
امل ـ ـ ـبـ ـ ــاراة مل ـص ـل ـح ــة اإلسـ ـ ـب ـ ــان ب ـثــاثــة
أهداف نظيفة.
وم ــن امل ـق ــرر أن ت ـبــدأ الـبـطــولــة ف ــي 20
أيـ ـل ــول /سـبـتـمـبــر الـ ـج ــاري .وش ـهــدت
القرعة مشاركة  48فريقًا ّ
قسمت إلى
ّ
 12مجموعة ،تأهل  17فريقًا إلى دور
املجموعات تلقائيًا قبيل بدء القرعة،
فيما عبر  21فريقًا مــن خــال األدوار
ال ـت ـم ـه ـيـ ّ
ـديــة 6 ،فـ ــرق ب ـعــد خـســارتـهــا
ّ
األدوار التمهيدية بدوري األبطال ،و4
فرق بعد خسارتها في الدور التمهيدي
الثالث من دوري األبطال ،وجاءت هذه
املستويات على النحو اآلتي :املستوى
ّ
األول :إشـبـيـلـيــة ،أرس ـن ــال ،تشيلسي،
زينيت ،دينامو كييف ،بشكتاش ،ريد
بول سالزبورغ ،أوملبياكوس ،فياريال،
أنــدرل ـخــت ،التـسـيــو ،بــايــر لـيـفــركــوزن.
املستوى الثاني :سبورتينغ لشبونة،
لودوجوريتس ،كوبنهاغن ،مارسيليا،
سيلتيك ،باوك ،ميالن ،جينك ،أستانا،
فنربخشة ،كــراسـنــودار ،رابـيــد فيينا.
امل ـس ـتــوى ال ـثــالــث :ري ــال بـيـتـيــس ،قــره
باج ،باتي بوريسوف ،دينامو زغرب،
اليبزيغ ،أينتراخت فرانكفورت ،رين،
م ــامل ــو ،س ـب ــارت ــاك مــوس ـكــو ،س ـتــانــدار
لـيــاج ،زيــوريــخ ،ب ــوردوّ .أم ــا املستوى
ً
الـ ـ ـ ـ ّـرابـ ـ ـ ــع ،ف ـ ـضـ ـ ّـم ك ـ ـ ــا م ـ ـ ــن :أب ـ ــول ـ ــون،
روزنـبــرغ ،فورسكال بولتافا ،سالفيا
ب ــراغ ،بيليديسبور ،جــابـلــونـيــك ،آيــك
الران ـك ــا ،ف ـيــدي ،ري ـن ـجــزز ،دودي ــان ــج،
سبارتاك ترنافا وساربسبورغ.

غريزمان يتوج
بجائزة أفضل
العب في الدوري
األوروبي
حصد الدولي الفرنسي والعب
نــادي أتليتيكو مــدريــد أنطوان
غريزمان ،جائزة أفضل العب
في الدوري األوروبي عن املوسم
املاضي .ولم يحضر غريزمان
ح ـفــل تـسـلـيــم الـ ـج ــائ ــزة ،ال ــذي
أقيم بإمارة موناكو الفرنسية،
على هامش سحب قرعة دور
املـجـمــوعــات ل ـلــدوري األوروب ــي
ب ــامل ــوس ــم الـ ـج ــدي ــد ( 2018ـ
 .)2019وت ـ ـفـ ــوق غ ــري ــزم ــان،
ع ـل ــى زم ـي ـل ــه األوروغـ ــوايـ ــانـ ــي
دييغو غــوديــن مــدافــع الــروخــي
بالنكوس ،ومواطنه ديميتري
ب ــايـ ـي ــت نـ ـج ــم نـ ـ ـ ــادي أومل ـب ـي ــك
مــارسـيـلـيــا ال ـفــرن ـســي ،الـلــذيــن
تــرشـحــا لـلـجــائــزة م ـعــه .يـشــار
إلــى أن النجم الفرنسي ساهم
بـ ـ ـص ـ ــورة كـ ـبـ ـي ــرة ف ـ ــي ت ـتــويــج
«األت ـل ـتــي» ب ــال ــدوري األوروبـ ــي،
خ ــال امل ــوس ــم امل ــاض ــي ،وذل ــك
بـعــدمــا أحـ ــرز  6أهـ ــداف خــال
منافسات البطولة .وربما كانت
ح ـظــوظ بــاي ـيــت ل ـت ـكــون كـبـيــرة
بــالـحـصــول عـلــى أفـضــل العــب
لـ ـ ــوال اإلص ـ ــاب ـ ــة الـ ـت ــي ت ـع ــرض
لـهــا فــي امل ـب ــاراة الـنـهــائـيــة أمــام
أتليتيكو مدريد.

ع ـ ــادت ال ـح ـي ــاة إلـ ــى م ــدي ـن ــة ت ــوري ـن ــو،
وتحديدًا إلى عشاق نادي يوفنتوس.
ق ـبــل أس ــاب ـي ــع ف ــرح ــت امل ــدي ـن ــة ب ـقــدوم
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو
من ريال مدريد ،ولكن عشاق «السيدة
ال ـع ـجــوز» عــاشــوا  24ســاعــة عصيبة،
ع ـ ـقـ ــب ال ـ ـ ـكـ ـ ــام عـ ـ ــن إم ـ ـكـ ــان ـ ـيـ ــة رحـ ـي ــل
األرجنتيني بــاولــو ديـبــاال عــن النادي
بداية األسبوع .األخبار كاذبة ،وديباال
ب ــاق مــع الـيــوفــي لـيــواصــل الـلـعــب إلــى
جــانــب رون ــال ــدو .قـصــة يتمنى عشاق
يوفنتوس أن تكون نهايتها سعيدة،
وأن تتكلل باأللقاب.
ال ـك ــل ان ـت ـظــر م ـش ــارك ــة رونـ ــالـ ــدو إلــى
جــانــب دي ـبــاال .فــي أول مـبــاراتــن ظهر
الـ ـ ـ ـ ـ ــ«دون» م ـن ـس ـج ـمــا مـ ــع امل ـج ـم ــوع ــة.
ّ
منصبًا على
ومنذ اليوم كان االهتمام
ثنائيته مع باولو ديباال« ،الجوهرة»
سيلعب اآلن إلــى جانب «ال ــدون» بعد
أن فشلت تجربته مع ليونيل ميسي.
ً
«أهـ ــا بــك رون ــال ــدو» .ب ـهــذه الـتـغــريــدة
سـ ـب ــق األرجـ ـنـ ـتـ ـيـ ـن ــي ب ـ ــاول ـ ــو ديـ ـب ــاال
ال ـج ـم ـي ــع فـ ــي ي ــوف ـن ـت ــوس ل ـل ـتــرح ـيــب
بزميله الجديد البرتغالي كريستيانو
رونالدو .قد يبدو هذا الترحيب عاديًا
وطبيعيًا مــن الع ــب فــي فــريــق لزميله
الـجــديــد ،لكن عندما يـكــون مــن ديباال
لــرونــالــدو وي ـس ــارع «ال ـج ــوه ــرة» إليه
فيمكن أن يأخذ أبعادًا أخرى هنا.
ف ــي ال ـب ــداي ــة كـ ــان ديـ ـب ــاال ي ــرح ــب قـبــل
كــل شــيء بشريكه الـجــديــد فــي هجوم
«الـيــوفــي» .الـكــل كــان يعلم أن مواطنه
غ ـ ــون ـ ــزال ـ ــو هـ ـيـ ـغ ــواي ــن سـ ـيـ ـخ ــرج مــن
«البيانكونيري» مــع وصــول «ال ــدون»
ال ـبــرت ـغــالــي ،وهـ ــذا م ــا ح ـصــل بــالـفـعــل
ّ
عندما حل على ميالن .في اللقاء األول
لرونالدو مع زمالئه الجدد في صالة
التمارين الرياضية كانت التحية الفتة
بــن األرجنتيني الـشــاب والبرتغالي.
ال ـص ــورة نــالــت إع ـجــاب كـثـيــريــن وبــدأ
ال ـح ــدي ــث حـيـنـهــا ع ــن ال ـث ـنــائ ـيــة الـتــي
ّ
س ـي ـش ــك ـل ـه ــا دي ـ ـبـ ــاال ورونـ ـ ــالـ ـ ــدو .فــي
تــدري ـبــات الـفــريــق اس ـت ـعــدادًا للموسم
ال ـج ــدي ــد كـ ــان «الـ ـج ــوه ــرة» و«س ـ ــي آر
 »7ي ـت ـ ّ
ـدرب ــان أك ـثــر ال ــوق ــت س ــوي ــا .بــدا
واضحًا أن ثنائيتهما تلوح في األفق
فـ ــي ي ــوف ـن ـت ــوس ول ـ ـكـ ــن! ل ـع ــب دي ـب ــاال
ورونـ ــالـ ــدو م ــع بـعـضـهـمــا ف ــي م ـب ــاراة
ك ـي ـي ـفــو ،بـ ــدا االن ـس ـج ــام واضـ ـح ــا بــن
الالعبني ،وقدم البرتغالي مباراة ّ
طيبة.
أم ــا ف ــي املـ ـب ــاراة ال ـثــان ـيــة م ــع التـسـيــو
فقد غــاب ديـبــاال عــن الـلـقــاء ،بحجة أن
امل ـ ــدرب ي ـقــوم بـتـغـيـيــر األسـ ـل ــوب .قــال
حينها امل ــدرب ماسيميليانو أليغري
أنه «بــدون ديباال ،تصبح األمــور أكثر
صـعــوبــة ،فــي االن ـت ـقــال بــن الـخـطــوط،
لـكـنـنــا داف ـع ـن ــا ب ـش ـكــل ج ـي ــد ،وتـمـكـنــا
م ــن ال ـظ ـهــور بـشـكــل ج ـيــد ف ــي ال ـشــوط
الـثــانــي ،أنــا سعيد بـ ــاألداء ،كــانــت أول
م ـب ــاراة م ـبــاشــرة لـنــا مــع أح ــد األنــديــة
ال ـك ـب ــرى ب ــال ـب ـط ــول ــة ،وس ـ ـ ــارت بـشـكــل
ج ـي ــد» .وقـ ــال أل ـي ـجــري« :م ــا يشغلني
حاليًا هو اختيار التشكيلة األساسية
لـ ـلـ ـسـ ـي ــدة ال ـ ـع ـ ـجـ ــوز ف ـ ــي ك ـ ــل مـ ـ ـب ـ ــاراة،
ب ـيــرنــاردي ـس ـكــي ي ــرب ــط ب ــن الـخـطــوط
م ـثــل ديـ ـب ــاال ،ل ـكــن ال ــذي ــن ش ــارك ــوا في
كأس العالم ،وصلوا متأخرين ملعسكر
الـيــوفــي» .مــا جــرى فــي مـبــاراة التسيو
لم ُيرق كثيرًا لالعب االرجنتيني الذي
لــم يـخــف غضبه مــن ع ــدم إش ــراك ــه في
الـلـقــاء .وبـحـســب صحيفة «كــوريـيــري
َّ
تــوري ـنــو» اإلي ـطــال ـيــة ،ف ــإن دي ـبــاال كــان
جــاه ـزًا تـمــامــا لـلـمـشــاركــة فــي امل ـبــاراة،
الـتــي ف ــاز بـهــا البيانكونيري بهدفني
دون رد .وج ــاء فــي الصحفية «ديـبــاال
أصـيــب بخيبة أم ــل لـعــدم وج ــوده في
التشكيلة األساسية في املباراة ،حيث
دفــع ماسيميليانو أليجري بالثنائي
مــاريــو مــانــدزوك ـي ـتــش ،وكــريـسـتـيــانــو
رونالدو».

فــي مــدريــد ،سبق أن لعب رونــالــدو مع
هيغواين ،لكن األمــور ستكون مختلفة
مع مواطنه ديباال ،إذ إن «الدون» يبحث
دائمًا عن الالعب الــذي ّ
يقدم له الكرات
وي ـص ـنــع ل ــه األه ـ ـ ـ ــداف .ديـ ـب ــاال يمتلك
ال ـق ــدرة الـفــائـقــة عـلــى فـعــل ذل ــك ،أم ــا ال ـ
«بـيـبـيـتــا» فـمـهـ ّـمـتــه مـخـتـلـفــة .الجميع
ّ
سيؤدي الثنائي األرجنتني
ينتظر كيف
ّ
البرتغالي .لكن ما يهم ديباال هنا أنه
سيلقى العبًا يستطيع التفاهم معه وال
يحصل تــداخــل فــي األدوار بينهما ،إذ
سيلعب «الـجــوهــرة» إمــا وراء «الــدون»
كالعب «تسعة ونصف» أو إلى جانبه

سبق أن لعب
رونالدو مع
هيغواين لكن األمور
ستختلف مع ديباال

أو ف ــي ال ـج ـهــة الـيـمـنــى بـحـســب خطط
وت ـك ـت ـي ـك ــات امل ـ ـ ـ ــدرب مــاس ـي ـم ـي ـل ـيــانــو
أليغري .ولكن الخوف في إيطاليا اليوم
أن ي ـتـكــرر س ـي ـنــاريــو مـ ـب ــاراة التـسـيــو،
وأن ال يشارك األرجنتيني أساسيًا في
املباريات املقبلة.
ع ـن ــد ال ـح ــدي ــث ع ــن ث ـنــائ ـيــة رون ــال ــدو
ودي ـب ــاال يـحـضــر لـيــونـيــل مـيـســي .هي
مفارقة وضعت «الجوهرة» إلى جانب
«الدون» في «اليوفي» ،وهو في الوقت
ذاته زميل لغريم البرتغالي و«غريمه»
هــو أيـضــا ،إذا صــح الـقــول ،ميسي في
منتخب األرجنتني.
بطبيعة ال ـحــال هـنــا ،ف ــإن ثـمــة تحديًا
لديباال فــي لعبه إلــى جانب رونــالــدو.
ّ
املسألة تتعلق باملشاكل التي طفت إلى
السطح قبل مونديال روسيا أو حتى
مـنــذ ب ــروز مــوهـبــة دي ـب ــاال بـيـنــه وبــن
«ليو».
ديباال عاش ،وال يزال ،أيامًا صعبة مع
ميسي فــي «األلبيسيليستي» .وصل
األم ــر ب ــأن خ ــرج بـتـصــريــح عـلـنــي قــال
فيه بأنه ال يمكنه أن يلعب إلى جانب
ميسي ،وهذا ما استدعى توضيحًا من
«ليو» ،بعد أن أثار التصريح ضجة في

األرجـنـتــن ،ذكــر فيه أنــه و«الـجــوهــرة»
ّ
ويؤديان الدور
يلعبان في املركز ذاته
ذاتـ ــه .لــم تـنـجــح بــن الـفـيـنــة واألخ ــرى
إشــادات أحدهما باآلخر .في النهاية،
على أرض امللعب ،كانت الكلمة مليسي
ح ـتــى ق ـيــل إن ــه ك ــان سـبـبــا ف ــي إح ــدى
الـفـتــرات فــي إبـعــاد زميله عــن صفوف
املنتخب .في مونديال روسيا ،فشلت
األرجنتني بقيادة ميسي .خرج ميسي
أك ـب ــر ال ـخ ــاس ــري ــن ،وم ـع ــه كـ ــان دي ـبــاال
خــاسـرًا حيث بقي على مقعد الـبــدالء
ولــم يـشــارك إال لــدقــائــق م ـعــدودة .كــان
ّ
«ال ـجــوهــرة» واقـعــا بــن فــكــي خورخي
سامباولي من جهة وميسي من جهة
ّ
ثــانـيــة .ظــلــت موهبة ديـبــاال فــي الظل،
هي التي ملعت أمام ميسي نفسه عندما
ق ــاد يــوفـنـتــوس قـبــل عــامــن لــإطــاحــة
ببرشلونة من ربع نهائي دوري أبطال
أوروبا بتألقه الالفت وتسجيله هدفني
رائـ ـع ــن .خ ـطــف حـيـنـهــا «ال ـج ــوه ــرة»
األضواء تمامًا من «ليو».
األم ــور تـبــدو مختلفة اآلن مــع ديـبــاال
إل ـ ــى ج ــان ــب غ ــري ــم م ـي ـســي رونـ ــالـ ــدو،
وهنا أيضًا ليس مستبعدًا أن يسعى
«الـ ـ ـ ــدون» م ــن ج ـه ـتــه مل ـس ــاع ــدة زمـيـلــه
الـ ـج ــدي ــد وذل ـ ـ ــك ل ـت ـس ـج ـيــل ن ـق ـط ــة فــي
«حربه» مع ميسي ولو أنهما لن يكونا
وجهًا لوجه من اآلن فصاعدًا .ولكن في
املقابل ربما يكون الليغري رأي آخر،
ربما يفضل مدرب اليوفي إعطاء دور
لــرونــالــدو على حساب ديـبــاال ،فيكون
ب ــذل ــك األرج ـن ـت ـي ـن ــي خ ـ ــرج مـ ــن ال ـظــل
إلـ ــى الـ ـظ ــل .ف ـن ـيــا ع ـلــى أرض املــاعــب
لـيــس ه ـنــاك تــداخــل فــي مــراكــز كــل من
ديـبــاال ورون ــال ــدو ،ولـكــن ربـمــا معركة
النجومية تعود لتلوح في األفق.
ولكن في نظرة هادئة ،يمكن التكهن أن
الكلمة الفصل هــي عند اليغري ،على
اعتبار أن الحديث عن منافسة ستنشأ
بــن رونــالــدو ودي ـبــاال الـطــامــح ليكون
ال ـن ـجــم األوحـ ـ ــد وأي ـق ــون ــة يــوفـنـتــوس
فـهــو غـيــر دق ـي ــق ،إذ إن األخ ـي ــر ُي ــدرك
صعوبة تخطيه رونــالــدو العـتـبــارات
عديدة حتى لو ّ
تفوق عليه في امللعب،
بــاإلضــافــة إلــى أن وج ــود «الـ ــدون» في
«اليوفي» سيكون مرحليًا ّ
لتقدمه في
الـســن فيما سـتـكــون الـسـنــوات املقبلة
أمام ديباال ،ال بل العكس فهو سيكسب
مــن اللعب إلــى جــانــب رون ــال ــدو ،إذ إن
نجاح البرتغالي في «اليوفي» يعني
ن ـجــاح دي ـب ــاال .ه ــذا مــا يــدركــه االث ـنــان
جيدًا.

ّ
اساسيا (أ ف ب)
تخشى جماهير يوفنتوس ان ال يشارك ديباال

كان حفل توزيع الجوائز األوروبية مختلفًا عن سابقيه (فرانشسكو ليونغ ــ أ ف ب)

ّ
رونالدو «يتكبر»
على حفل الجوائز األوروبي
حسن رمضان
بعد هيمنة النجمني البرتغالي كريستيانو رونالدو ،واألرجنتيني ليونيل ميسي على
الجوائز واأللقاب األوروبية خالل العشر سنوات األخيرة ،كان ال ّبد من ظهور وجه
ّ
األوروبية يكسر هذه الهيمنة والسيطرة الكبيرة على جائزة أفضل
جديد على الساحة
العب في العالم وأوروبا .ما حدث في يوم الخميس خالل مراسم قرعة دوري أبطال
أوروب ــا ملوسم  2019/2018يعتبر ك ــ«إشــارة» حسنة انتظرها كثير مــن املتابعني،
ّ
وال ــذي تمثل برفع الـكــرواتــي العــب خــط وســط ريــال مــدريــد لوكا مودريتش لجائزة
أفضل العب في أوروبا.
مع تحقيق وصيف بطل كــأس العالم لهذه الجائزة ،أكــد الجميع أن مودريتش كان
يستحق الجائزة ،وتحديدًا بعد ما ّقدمه مع فريقه ريــال مدريد خالل بطولة دوري
األبـطــال املــوســم املــاضــي .بــاإلضــافــة إلــى اقـتــرابــه كثيرًا مــن تحقيقه اإلنـجــاز األغلى
بالده
واألثمن في كرة لقدم ،بعد وصوله إلى املباراة النهائية لكأس العالم مع منتخب ّ
كرواتيا ،والخسارة أمام منتخب «الديوك» الفرنسية في املباراة النهائية .لكن لنتوقف
ً
هنا قليال ،ال يمكننا أن ننكر أن غالبية أو كثيرًا من اآلراء اليوم قد أجمعت على أن لوكا
مودريتش يستحق الفوز بالجائزة األوروبية ،ولكن يبقى السؤال األبرز ،هل سيرفع
لوكا الكرة الذهبية ويفوز بجائزة أفضل العب في العالم ألول ّ
مرة بعد سيطرة كل من
رونالدو وميسي آخر عشر سنوات؟ (آخر من فاز بالجائزة هو البرازيلي ريكاردو
كاكا بعد موسمه مع فريقه اإليطالي مـيــان) .ما يجعلنا نطرح مثل هــذا السؤال،
وج ــود تجربتني سابقتني لكل مــن الفرنسي فــرانــك ريـبـيــري العــب بــايــرن ميونيخ
وأندريس إنييستا االسباني العب برشلونة اللذين فازا بجائزة أفضل العب
األملاني
ّ
في أوروب ــا ،إل أن االتـحــاد الــدولــي لكرة القدم « »FIFAكــان له رأي آخــر في تسليم
جائزة أفضل العــب في العالم خــال املوسم ذاتــه إلــى كل من رونــالــدو وليو ميسي.
ً
هل يعتبر االتحاد الدولي لكرة القدم كال من النجمني األرجنتيني والبرتغالي واجهة
له؟ ما الحظه الجميع أول من أمس خالل حفل توزيع الجوائز ،هو غياب كريستيانو
رونالدو ،على رغم من أن اسمه كان من ضمن املرشحني الثالثة للجائزة األكبر إلى
جانب كل من محمد صالح نجم املنتخب املصري ونادي ليفربول اإلنكليزي ولوكا
مودريتش .ملاذا؟ ّربما يمكننا اعتبار ما أقدم عليه رونالدو «تكبرًا» من العب معروف
بغروره الذي كان يظهر عليه في كثير من تصريحاته السابقة ،على غرار «أنا أفضل
العب في آخر  20سنة» ،وغيرها من التصريحات .أو من املمكن أن «الدون» كان على
علم مسبقًا بأنه لن يكون الفائز ّ
مما دفعه إلى عدم القدوم في خطوة اعتدنا عليها
من البرتغالي في مراسم توزيع جوائز فردية سابقة .إضافة إلى غياب رونالدو ،افتقد
حفل توزيع جوائز الـ«يويفا» التي سيطر عليها العبو ريال مدريد بالكامل (كيلون
نافاس الكوستاريكي أفضل حارس ،سيرجيو راموس أفضل مدافع ،لوكا مودريتش
كأفضل مهاجم في أوروبــا) ،كل من
أفضل العب خط وسط وكريستيانو رونالدو ّ
ليو ميسي والفرنسي أنطوان غريزمان اللذين قلال بطريقة أو بأخرى من الـ«وهج
اإلعالمي» للحفل .فعدم وجود ّ
هداف الدوريات األوروبية في املوسم املاضي وحامل
لقب الدوري اإلسباني وكأس امللك ،إضافة إلى غياب بطل الـ«يوروبا ليغ» وبطل كأس
العالم لن يكون أمرًا اعتياديًا في حفل كهذا.
خالل املقابالت القصيرة التي تقوم بها ّ
مقدمة الحفل األوروبي مع الالعبني املرشحني
للجائزةُ ،و ّجه سؤال للنجم املصري محمد صالح الذي يمكن أخذه من وجهة نظر
أوروبية «عنصرية» تجاه «الفرعون املصري» .جاء في السؤال« :ما هو شعورك وأنت
«كمصري» تقف هنا بني أفضل الالعبني في العالم؟» .ما الهدف من مثل هذا السؤال؟
ألــم يـفــز مـنــذ مــوسـمــن ال ـجــزائــري ري ــاض مـحــرز بـجــائــزة أفـضــل العــب فــي ال ــدوري
اإلنكليزي؟ وها هو اآلن محمد صالح يثبت من جديد أن الالعب «العربي» ال يختلف
عن غيره من الالعبني األوروبيني والغربيني ،وأن االندماج بات واضحًا من قبل هؤالء
الالعبني العرب في املالعب األوروبـيــة .سيقول البعض هنا ،بأن هناك بلدانًا أفضل
من غيرها في كــرة الـقــدم ،ولها تاريخ أكبر بكثير من تاريخ مصر في كــرة القدم.
ّ
نعم هذا أمر مؤكد ،ولكن هل لو كان زالتان ابراهيموفيتش أو كريستيان إيركيسن
ّ
على سبيل املثال ،اللذان ينحدران من دول لم تقدم الشيء الكبير في كرة القدم عبر
ّ
سيوجه إليهما السؤال عينه؟
تاريخها ،مكان محمد صالح،
ول ــم تـغــب الـحـســاسـ ّـيــات بــن سيرجيو رام ــوس قــائــد ري ــال مــدريــد والـنـجــم السابق
للفريق كريستيانو رونالدو .فاألخير وبعد انتقاله إلى نادي السيدة العجوزّ ،
صرح
بأن الجو ّ
ّ
مميز في تورينو ،واصفًا ّإيــاه كالعائلة .فلم يكن أمام رامــوس سوى الرد
ً
على رونالدو خالل الحفل قائال« :قائد ريال مدريد امتياز كبير ومسؤولية أتحملها
بقيادة مجموعة كبيرة من الالعبني من ثقافات مختلفة .بصرف النظر عن كونك
عضوًا بالفريق يجب أن تشعر بأنك في عائلة هنا» .وعن قرار رونالدو في ترك ملعب
سانتياغو بيرنابيو ّ
متجهًا إلى ملعب آليانز الخاص بنادي يوفنتوس قال راموس:
النهاية رونالدو من حقه أن يفعل
«لقد فوجئنا بما حدث بعد النهائي في كييف .وفي
ّ
ما يريد» .في النهاية ،كــان الحفل مغايرًا عن سابقيه ،إل أنــه قـ ّـدم لنا قرعة لــدوري
مجموعات يعد بالكثير ملشجعي كرة القدم.
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¶ نائب رئيس التحرير:
بيار أبي صعب
¶ مدير التحرير:
وفيق قانصوه
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أسعد أبو خليل *
َ
َ
ّ
الصهيونية.
تـعــولـ َـم اإلع ــام وتـعــوملــت مـعــه
أصبحت متابعة اإلعــام الغربي واستبطان
مـ ـصـ ـطـ ـلـ ـح ــات ــه وت ـ ـعـ ــري ـ ـفـ ــاتـ ــه امل ـ ـ ّ
ـزي ـ ـف ـ ــة عــن
الـحـيـ ّ
ـاديــة نحو الـصــراعــات سمة مــن سمات
ّ
اإلعــام العربي .اإلعــام الغربي كــان يتذرع
ّ
الحيادية في طمس العواطف في
بضرورات
ّ
تغطية َجــرائــم وم ـجــازر ال ـعــدو اإلســرائـيـلــي،
ّ
العدو
الدموع أنهارًا حول قتلى
لكنه ذرف من
ِ
السورية (ليس ّ
ّ
حبًا
اإلسرائيلي وعن الحرب
بــالـشـعــب ال ـ ـسـ ــوري) .ه ــذه امل ـعــاي ـيــر انـتـقـلــت
ب ــدوره ــا إلـ ــى ال ـع ــال ــم ال ـع ــرب ــي وإعـ ــامـ ــه ،إذ
أصبحت تغطية الصراع العربي ـ اإلسرائيلي
حـيـ ّ
ـاديــة (بــاملـعـنــى الـصـهـيــونــي) ،وأصبحت
ّ
ت ـغ ـط ـيــة ال ـ ـحـ ــروب ال ـت ــي ت ــؤي ــده ــا ال ــوالي ــات
املـتـحــدة ُمـفــرطــة فــي الـعــاطـفـ ّـيــة والـبـكــائـ ّـيــات.
وتـســاهــم مـنـظـ ّـمــات غـيــر الـحـكــومـيــة ()NGO
والدكاكني التابعة لألمم املتحدة في تعميم
هذه املعايير واملقاييس.
وإذا كــان الـشـيــوعـ ّـيــون يـعـ َّـيــرون فــي املــاضــي
ّ
عـلــى أن ـهــم يـحـمـلــون امل ـظ ــات عـنــدمــا تمطر
فــي مــوسـكــو ،فيمكن ،مــن ب ــاب أول ــى ،تعيير
الـلـيـبــرالـ ّـيــن ودعـ ــاة االسـتـعـمــار الـغــربــي في
بــادنــا أن ـهــم بــاتــوا ّأول َم ــن ينتحب عندما
يـمــوت صـهـيــونــي فــي ب ــاد ال ـغ ــرب ،إذ مــأت
مراثي جــون ماكني الصحف والشاشات في
ال ـعــالــم ال ـعــربــي .وت ـنــافــس إعــامـ ّـيــو الـنـظــام
السعودي واإلعــام القطري في إسباغ آيات
املــديــح والـتـبــريــك عـلــى ج ــون مــاكــن .أعلنته
واحـ ـ ــدة م ــن صـحـفـهــم أنـ ــه «ص ــدي ــق الـشـعــب
ّ
الصحافيني العرب نشروا
السوري» .عدد من
صــورهــم مــع جــون مــاكــن ،وحــذيـفــة عبدالله
ّ
وم ِّ
عزام (ابن ُمرشد ُ
وجه أسامة بن الدن) َ
نشر
ِ
ّ
ّ
ّ
له مرثية عاطفية ونــوه فيها إلــى أنــه «وقف
مشرفات مــع الـثــورة الـسـ ّ
وقـفــات ّ
ـوريــة» (عــاد
ّ
حذيفة ومـحــا تـغــريــدتــه) .حتى الـجـهــاديــون
ب ـك ــوا ع ـلــى م ــاك ــن ،ل ـكــن م ــاك ــن يـسـتـحــق أن
ّ
إرهابيي الجهاد كما ِمن دعاة
ُيرثى ِمن قبل
ّ
ّ
االستعمار .وكيف ال يـعــزز رثــاء الجهاديني
ّ
ّ
نظرية:
اإلرهابيني في العالم اإلسالمي ملاكني
ّ
 .1العالقة األميركية (الوطيدة في كثير من
األح ـي ــان) مــع تنظيمات الـجـهــاد اإلرهــابـ ّـيــة.
 .2ال ـتــواطــؤ بــن حــركــات الـجـهــاد اإلرهــابـ ّـيــة
وبـ ــن ال ـص ـهــاي ـنــة (أصـ ـب ــح ت ـح ــال ــف تـنـظـيــم
ال ـقــاعــدة ف ــي س ــوري ــا م ــع ال ـع ـ ّ
ـدو شـبــه ُمـعـلـ ٍـن
ْ
الطرفي) .هــؤالء هم الجمهور الطبيعي
من
ملــاكــن .وطـبـعــا ،ال يـمـكــن لــولـيــد جـنـبــاط أن
ي ـفـ ِّـوت فــرصــة مــن دون تطيير بــرقـ ّـيــات رثــاء
حــول الـعــالــم بمناسبة وف ــاة صهيوني هنا
أو هناك .جنبالط الــذي كــان قد نعى بنفسه
توم النتوس ،الذي ُيمكن أن ُيعتبر من أعتى
ّ
الصهيونية في كونغرس مليء بغالة
غــاة
ّ
الصهيونية ،نعى ماكني ونشر صورًا له معه
للتباهي وق ـ ّـدم ت ـعــازي ح ـ ّـارة لعائلة ماكني
(كـ ــان يـمـكــن أن ي ـقــول ع ـلــى طــري ـقــة ترحيبه
ّ
بـ ـس ــارك ــوزي ،ع ـنــدمــا ذك ـ ــره أن ج ــدت ــه كــانــت
متحالفة مع االستعمار الفرنسي ،أن يقول أن
ّ
جده األكبر ،بشير جنبالط كان متحالفًا مع
آل ماكني).
جون ماكني هو ٌ
ّ
اإلمبراطوية
وجه من وجوه
ّ
األميركية ،كما أن أوباما وبوش من وجوهها
ّ
أي ـض ــا .ل ـهــذه اإلم ـب ــراط ــوري ــة أك ـثــر م ــن وج ــه.
ومــاكــن هــو نتاج ثــورة رونــالــد ريـغــان الــذي
وصــل إلــى السلطة عــام 1980ب ـعــد تضعضع
ص ـف ــوف الـ ـح ــزب ال ـج ـم ـه ــوري إثـ ــر فـضـيـحــة
ووت ــرغـ ـي ــت .ل ـكــن ريـ ـغ ــان ل ــم ي ـن ـعــش ال ـحــزب
ال ـج ـم ـهــوري ف ـق ــط ،ول ــم يــوص ـلــه إل ــى الـبـيــت
األبيض في واليتني متواليتني فقط ،بل ّ
غير
مــن بنية وبــرنــامــج الـحــزب وجـمـهــوره .ثــورة
ري ـغــان هــي ث ــورة الــرجــل األب ـيــض ال ــذي أراد
ّ
ّ
للملونني والفقراء .ريغان خاض
تحديًا أكبر
ّ
ّ
حملة انتخابية لتقليص املساعدات الشهرية
َ
للمعوزين .سـخـ َـر على مــدى أشـهــر مــن ّأم ال
ّ
معني لها إال مساعدات الرعاية االجتماعية.
ريـغــان انتمى إلــى عــالــم هــولـيــوود إذ تسود
فكرة أن ّكل َمن يعمل يقتني مسكنًا مع ّ
حمام
سباحة كبير وحديقة ّ
تعج باألزهار النادرة.
ونقل ريغان مركز ثقل الحزب من املدن الكبيرة
ف ــي ال ـش ــرق األم ـيــركــي إل ــى ال ــوس ــط وال ـغــرب
ّ
والـجـنــوب .بــدأ بـحــث الـنــاخــب األبـيــض على
االنـتـقــال مــن صـفــوف ال ـحــزب الــديـمــوقــراطــي
ّ
الــذي خذله في رعايته (املتأخرة واملتلكئة)
ّ
املدنية عبر رؤســاء تعاقبوا
لحركة الحقوق
في البيت األبيض وخالفوا قيادات وصفوف
الـ ـح ــزب ن ـف ـســه ف ــي ال ـج ـن ــوب وكـ ــانـ ــوا ع ـمــاد
ّ
حــركــة الـعـنـصـ ّ
األغلبية
ـريــة ال ـس ــوداء (زع ـيــم

ّ
الديموقراطية في مجلس الشيوخ في عهد
ري ـغ ــان ،ك ــان الـسـيـنــاتــور روبـ ــرت ب ــرد ،الــذي
بدأ شبابه في «كو كلوكس كالن» (أي حركة
ّ
العنصرية البيضاء)).
ّ
ك ــان م ــن ج ـيــل امل ـحــاف ـظــن الــرج ـعــيــن الــذيــن
اس ـتــولــوا عـلــى ال ـحــزب الـجـمـهــوري ،وق ــادوه
ب ــات ـج ــاه أك ـث ــر ع ـن ـصـ ّ
ـريــة وأك ـث ــر صـهـيــونـ ّـيــة
ّ
وأك ـث ــر ع ــداء لـلـيـســار وال ـشـيــوعــيــة حـتــى من
عتاة اليمني من أمثال ريتشارد نيكسون .لم
تكن أجندة هذا الفريق محصورة بالسياسة
ّ
ّ
الخارجية إذ اختطوا للحزب برنامجًا ُمعاديًا
ّ
ّ
لكل البرامج االجتماعية  -االقتصادية (بما
ّ
جمهورية
املمهورة بتوقيع إدارات
فيها تلك
ّ
كـتـلــك الـتــي ســنـهــا ري ـت ـشــارد نـيـكـســون ،مثل
«وك ــال ــة ح ـمــايــة ال ـب ـي ـئــة» وب ــرام ــج الــرعــايــة
االج ـت ـم ــاع ـ ّـي ــة وب ــرن ــام ــج ت ـحــديــد األسـ ـع ــار).
ولم يكن هناك خفض للضرائب لم يطالبوا
بـخـفـضــه أك ـث ــر .ه ــذا ه ــو ال ـح ــزب الـ ــذي رســم
خطوطه العريضة رونالد ريغان في سلسلة
م ــن الـخـطــب أل ـقــاهــا ع ــام  .1964ك ــان الـحــزب
ّ
الخارجية مرتبطًا
الجمهوري في السياسة
بشركات النفط والسالح ومختلفًا عن الحزب
ّ
الــدي ـمــوقــراطــي ف ــي قــلــة حـمــاســه نـحــو دول ــة
ّ
العدو اإلسرائيلي .كان مألوفًا في خطب قادة
الحزب سماع عبارة «سياسة أكثر توازنًا»
ّ
األميركية فــي الـشــرق األوســط
عــن السياسة
ّ
في مطالبة لتخفيف حدة مناصرة االحتالل
اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـلـ ــي .حـ ـت ــى ري ـ ـت ـ ـشـ ــارد ن ـي ـك ـســون
ف ــي ال ـس ـت ـي ـنــات (ق ـب ــل أن يـعـلــن تــرش ـحــه في
1967للرئاسة) طالب بسياسة «أكثر توازنًا»
لكن عهده لم يختلف عن عهود سابقيه من
ّ
الديموقراطيني في مناصرة إسرائيل .وفي
الفعالية في مدّ
ّ
حــرب  ،1973لعب دورًا بالغ
إسرائيل بما تحتاج له من ســاح ومـعـ ّـدات.
ّ
الريغانية التي نشأ ماكني في كنفها
الثورة
ّ
مــث ـلــت رف ـض ــا قــاط ـعــا ل ـل ـن ــزوع «االنـ ـع ــزال ــي»
و«االنكفائي» (النسبي) في مالمح السياسة
ّ
الخارجية للحزب الجمهوري.
ّ
ن ـشــأ م ــاك ــن ف ــي بـيـئــة ع ـس ـكــريــة ودرس في
«األكـ ــادي ـ ـمـ ـ ّـيـ ــة الـ ـبـ ـح ـ ّ
ـري ــة» وتـ ـم ـ ّـي ــز ب ـح ـيــاتــه
ّ
ّ
الخاصة الصاخبة أكثر من مواهبه العسكرية
ّ
واألكـ ــادي ـ ـمـ ــيـ ــة .وعـ ـن ــدم ــا انـ ـض ــم إلـ ـ ًــى سـلــك
ّ
الـطـيــران لــم يكن سجله ناصعًا أب ــدأ ،حسب
سـيــرتــه شـبــه الــرسـمـ ّـيــة ال ـتــي كتبها روب ــرت
تيمبرغ .شارك ماكني في غارات عديدة على
فيتنام ،وكانت الرحلة التي ّأدت إلى إصابته

جون ماكين ٌ
وجه من
ّ
اإلمبراطوية
وجوه
ّ
األميركية تمامًا كما
أوباما وبوش أيضًا

هــي الــرقــم  .23وكــانــت ال ـغــارة األخ ـيــرة جــزءًا
ّ
ّ
املتدرج» ،والتي قصفت ما
عملية «الرعد
من
ليس لــه عالقة بالحرب الــدائــرة .كانت فكرة
ّ
«الــرعــد املـتـ ّ
الوحشية أن قصف أهــداف
ـدرج»
ّ
مدنية ليس لها عالقة بما يجري في امليدان
ستصيب الشعب الفيتنامي باإلحباط .لكن
حدث العكس ،إذ استحدث الشعب الفيتنامي
ب ـم ـس ــاع ــدة ص ـي ـنـ ّـيــة أف ـض ــل ن ـظ ــام ملــواج ـهــة
ُ
ال ـطــائــرات ال ـع ـ ّ
ـدوة ،الـتــي كــانــت ت ـصــاب على
ّ
ّ
علو منخفض (في تقنية استحدثها مبدعو
«الفيتكونغ») وتالحقه صواريخ «سام» على
عـلـ ّـو مــرتـفــع .أصـيــب مــاكــن فــي طــائــرتــه قبل
ً
أن يـسـقــط .أص ـبــح ب ـطــا وطـنـ ّـيــا ه ـنــا .يبالغ
ّ
اإلعــام األميركي حــول ما تعرض له ماكني،
كـ ــأن وح ـش ـ ّـي ــة الـ ـح ــرب األم ـي ــرك ـ ّـي ــة ي ـم ـكــن أن
ُ
تـقـ َـارن بوسائل حــرب «الفيتكونغ» .يقولون
إن ـه ــم ض ــرب ــوه ب ـعــد أن ان ـت ـش ـلــوه م ــن امل ـيــاه.
لكنهم أن ـقــذوا حياته وأسـعـفــوه وبـقــي ّ
حيًا.
ُ
رســل
نــادرًا ما تذكر الصحافة الهدف الــذي أ ِ
لضربه في ذلك اليوم ،الذي كان قصف
ماكني
ِ
وتــدم ـيــر مـحـطــة تــولـيــد ك ـهــربــاء ف ــي منطقة
ً
ّ
مدنية .هذه هي ّ
املهمة التي جعلت منه بطال.
ّ
ّ
لــم يـتـعــرض مــاكــن فــي األس ــر ِل ــا ت ـعــرض له
ال ـعــراقـ ّـيــون واألف ـغــانـ ّـيــون عـلــى يــد االحـتــال
األميركي.
خرج ماكني من األسر وسارع إلى بناء سيرة

اتصفت خطب ماكين بمدح دولة االحتالل (أ ف ب)

ّ
ّ
ّ
سياسية .ورث عن والده منصب موظف
ذاتية
االتصال بني الكونغرس وبني وزارة الدفاع،
م ــا ق ـ ّـرب ــه م ــن الـ ـق ــادة ال ـع ـس ـكــريــن وش ــرك ــات
ت ـص ـن ـي ــع الـ ـ ـس ـ ــاح وأع ـ ـ ـضـ ـ ــاء الـ ـك ــونـ ـغ ــرس.
ّ
ّ
الصهيونية مـبــكـرًا مــن عميد اللوبي
رضــع
الـصـهـيــونــي ف ـيــه ،الــدي ـمــوقــراطــي «س ـكــوب»
جاكسون .ورافقه األخير في ّأول رحلة له إلى
ّ
فلسطني املحتلة .توالت رحالته إلــى الشرق
ّ
األوس ـ ــط وت ـم ــي ــزت خ ـط ـبــه ف ــي م ــدي ــح دول ــة
االح ـت ــال بــأنـهــا زايـ ــدت دائ ـم ــا عـلــى الـلــوبــي
اإلسرائيلي .لم يكن هناك ّ
تطرف في مناصرة
االحـتــال والـعــدوان اإلسرائيلي إال واعتنقه
ماكني ّ
ورو َج له .أذكره في حقبة الثمانينيات
َ
ّ
على الشاشة حــن تخصص فــي ذم الحركة
ّ
ّ
ّ
الفلسطينية من باب أنها ليست إل
الوطنية
ّ
َ
ّ
ذراعــا للشيوعية ،ثم تخصص بعد ذلــك في
ّ
ّ
الوطنية على أنها ذراع لـ«اإلسالم
ذم الحركة
الــراديـكــالــي» ال ــذي أراد تــدمـيــره .وفــي نقاش
الكونغرس في عــام ( 1983بعد سنة واحــدة
فقط من انتخابه عضوًا في مجلس ّ
النواب)
ّ
ّ
ماكني ملزيد من الدماء العربية.
برز تعطش
ّ
هــو عــارض التدخل العسكري األميركي في
لبنان لكن ـ كعادته في تاريخه الطويل ـ على
ّ
والقوة املستعملة ال تكفي،
أساس أن العنف
ّ
وأن املزيد من العنف واملزيد من نشر القوات
ضــد لبنان وســوريــا هــو األمــر الوحيد الــذي
ّ
يمكن أن يـ ّ
ّ
األميركية (.)1
ـرجــح كفة املصالح
ودون ذلك ،دعا إلى االنسحاب من لبنان.
قد ال يعلم ّ
القراء العرب أن الخالصة الوحيدة
ّ
ال ـت ــي خـ ــرج ب ـه ــا األمـ ـي ــرك ــي ــون (م ـحــاف ـظــون
ول ـي ـبــرالـ ّـيــون ووس ـ ــط) م ــن ح ــرب فـيـتـنــام أن
الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة ك ــان ــت ف ــي م ــوق ــع ت ـفـ ّـوق
َ
أخ ــاق ــي ،وأن ال ـخ ـطــأ ال ــوح ـي ــد ك ـم ــن ف ــي أن
أميركا فقدت صبرها مبكرًا ،وأنه كان عليها
أن تنتظر تحقيق النصر من خالل املزيد من
الـحــرق والتدمير والـقـتــل .الخالصة الثانية
هي تعيير ذاتي من قبل الذين عارضوا حرب
فيتنام .إن إغ ــداق الـثـنــاء الـفــائــق مــن اإلعــام
الـلـيـبــرالــي األم ـيــركــي عـلــى ج ــون مــاكــن (فــي
حياته ومـمــاتــه) هــو تعبير عــن تكفير ذنب
باملفهوم األميركي .ال تــزال القوى املحافظة
ّ
هنا ّ
الليبرالية على معارضتها
تعير (بعض)
(املـتــأخــرة كثيرًا) للحرب فــي فيتنام .ولهذا
ُي ـص ــاب الـلـيـبــرالـ ّـيــون ف ــي ال ــوالي ــات املـتـحــدة
بالضعف الشديد أمــام شخص مثل ماكني،
َ
«خدم»  -حسب التعبير األميركي  -في
كونه
فيتنام.
ورث ماكني مقعد السيناتور باري غولدووتر
ع ــام  1986ع ــن واليـ ــة أري ــزون ـ ّـا .ك ــان نقيض
غــوولــدووتــر ،وف ــوزه كــان مــؤشـرًا على ّ
تغير
الـحــزب الـجـمـهــوري .كــان غــوولــدووتــر يقول
ّ
يتبي الحزب
في سنواته األخيرة إنه لم يعد
الــذي عمل فيه عقودًا طويلة ،والــذي انتخبه
مــرشـحــا رئــاسـ ّـيــا ع ــام  .1964غــوولــدووتــر

ً
كان مستقال بالفعل في مواقفه (على عكس
ّ
ّ
االستقاللية الــزائـفــة واالسـتـعــراضــيــة لجون
مــاكــن) وك ــان مــن الشجعان فــي الكونغرس
ال ــذي ــن ان ـت ـق ــدوا ال ـلــوبــي اإلس ــرائ ـي ـل ــي ،وك ــان
موقفه ضــد ريـتـشــارد نيكسون مــن العوامل
الـ ـت ــي اق ـن ـع ــت ن ـي ـك ـس ــون ب ــاالس ـت ـق ــال ــة بـعــد
فضيحة «ووترغيت» .وفي سنواته األخيرة
خ ــال ــف غ ــوول ــدووت ــر ع ـق ـي ــدة ح ــزب ــه عـنــدمــا
ّ
ّ
واملثليات .لم يكن هذا
املثليني
ناصر حقوق
أبدًا مسار جون ماكني.
ال ـحــرب ال ـب ــاردة لــم تـكــن تـكـفــي ج ــون مــاكــن.
أفنى سنواته في الكونغرس في تسخينها.
عـ ـ ــارض بـ ـش ـ ّـدة سـ ـي ــاس ــات «ال ـ ــوف ـ ــاق» ال ـتــي
انـتـهـجـهــا ف ــري ــق ن ـي ـك ـســون  -كـيـسـنـجــر بني
االتـحــاد السوفياتي والــواليــات املتحدة (.)2
ونــاصـ َـر ح ــروب ريـغــان فــي أميركا الوسطى
بــاســم الــديـمــوقــراطـ ّـيــة (مـتــى كــان االستعمار
الـ ـغ ــرب ــي يـ ـج ــري مـ ــن دون ذرائ ـ ـ ـ ــع الـ ـح ـ ّ
ـري ــة
والــديـمــوقــراطـ ّـيــة؟) .وطبعًا ،كــان مــن مـ ّ
ـؤيــدي
اإلن ـف ــاق الـعـسـكــري ال ـهــائــل فــي عـهــد ري ـغــان.
ل ـكــن تـجــربـتــه ف ــي مـجـلــس ال ـش ـيــوخ أدخـلـتــه
فــي فضيحة عـنــدمــا ك ــان مــن فــريــق «كيتنغ
الخمسة األعـضــاء في مجلس
الخمسة» ،أي
ّ
ال ـش ـيــوخ ال ــذي ــن ت ــدخ ـل ــوا ع ــام  1987إلنـقــاذ
املصرفي الثري ،تشارلز كيتنغ ،من تحقيق
َ
ـت فــي مــا بعد.
فــدرالــي فـ ّـي ف ـســاده (ال ــذي ثـبـ ّ
حتى «القديسة» األم تريزا تدخلت ملصلحة
هـ ــذا ال ـف ــاس ــد ،لـكـنـهــا ك ــان ــت ضـعـيـفــة تـجــاه
أصحاب الـثــروات ،حتى لو كانوا على نسق
كيتنغ أو طاغية هيتي ،باب دوك دوفالييه)
ّ
األخالقيات في
( .)3جــرى تحقيق عبر لجنة
ّ
الكونغرس لكن الزمالء في هذا املجلس قلما
ً
يدينون زميال لهم لعلمهم أن الفساد يطالهم
ّ
كــلـهــم .وم ــا فـعـلــه مــاكــن الح ـقــا مــن مـشــاريــع
ّ
ق ــوان ــن سـطـحــيــة (أث ـب ـتــت عـقـمـهــا) إلص ــاح
ال ـت ـم ــوي ــل االن ـت ـخ ــاب ــي ل ــم ت ـك ــن إال م ـحــاولــة
لطمس ذكرى فضيحة «كيتنغ الخمسة».
ونـ ـم ــت ط ـم ــوح ــات ج ـ ــون م ــاك ــن ال ــرئ ــاس ـ ّـي ــة
بسرعة شديدة إذ إنــه ألقى خطبة حماسية
ســوقـ ّـيــة فــي مــؤتـمــر ال ـحــزب الـجـمـهــوري عــام
 1988وذل ـ ــك ك ــي ي ـن ــال ث ـق ــة امل ــرش ــح آن ـ ــذاك،
جـ ــورج ب ــوش (األب) لـيـضـعــه ع ـلــى الـقــائـمــة
فـ ــي م ــوق ــع ن ــائ ــب ال ــرئـ ـي ــس .ل ـك ــن بـ ـ ــوش لــم
ّ
يـخـتــره ،ولـعــل ذلــك يـعــود إلــى عــدم رجاحته
وث ـ ـ ــورات غ ـض ـبــه ال ـش ـه ـيــرة ف ــي ال ـكــون ـغــرس
وخـ ــارجـ ــه .تـ ـ ـ َ
ـرأس م ــاك ــن ل ـج ـنــة «ال ـخ ــدم ــات
ّ
املـســلـحــة» فــي مجلس الـشـيــوخ ومــن موقعه
ّ
ه ــذا (ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى ع ـض َــوي ـتــه ف ــي «لـجـنــة
ّ
الخارجية») أشرف على الكثير من
العالقات
ّ
النقاشات حول ميزانية الدفاع والسياسات
ال ـخــارجـ ّـيــة .وك ــان يـبــرز بــن أقــرانــه عـلــى أنــه
أخبرهم في هذا الشأن ،وذلــك بسبب الجهل
ّ
العميق لزمالئه .لكن ماكني عرف أن اللوبي
اإلسرائيلي ضروري في الصعود نحو ّ
القمة

ّ
األميركية) فحرص ليس على
(في السياسة
املــواف ـقــة عـلــى كــل مـشــاريــع قـ ــرارات وقــوانــن
«إيباك» بل زايـ َـد عليها ،كما أسلف .وعندما
ّ
اإلسرائيلية ياسر عرفات،
فاوضت الحكومة
ِّ
كان هو ُمشككًا .وكانت زياراته إلى االحتالل
ّ
موسمية مثله مثل كــل الطامحني بمنصب
الـ ــرئـ ــاسـ ــة .وقـ ـ ــد حـ ـ ــرص م ــاك ــن م ـن ــذ 1991
عـلــى ب ـنــاء ع ــاق ــات وثـيـقــة م ــع دول الخليج
خصوصًا بعدما زالــت الخالفات (بالكامل)
بني سفارات دول الخليج في واشنطن وبني
اللوبي اإلســرائـيـلــي .على العكس ،أصبحت
مسايرة أنظمة الخليج من سياسات اللوبي
نفسه.

لم يكن ُيعقد مؤتمر
خليجي أو أوروبي
حول األمن القومي
دون دعوة ماكين

ّ
واستقالليته»
والرجل الذي ُعرف بـ«شجاعته
ّ
السياسية أثبت مدى التزامه الصارم ببرنامج
ال ـي ـمــن ال ــرج ـع ــي ف ــي حـمـلـتـيــه االن ـت ـخــابـ ّـيــة
ّ
الرئاسية .عام  2000خاض انتخابات حامية
ضد جــورج دبيلو بــوش وتنافسا في الفوز
ّ
الجنوبية ،وفي نيل تأييد
في والية كارولينا
ّ
العنصريني البيض .وقد عارض ماكني نزع
ّ
ّ
عـلــم ال ـكــون ـفــدرالــيــة الـعـنـصــريــة والـ ــذي بــات
ّ
ّ
عنصريته
يشكل استفزازًا كبيرًا للسود .لكن
ّ
الرئاسية لعام  2008ضد
زادت فــي الحملة
ب ـ ــاراك أوب ــام ــا ،ع ـنــدمــا س ـخــر م ــن اس ـم ــه في
دعــوة صريحة منه لجمهوره للهتاف باسم
«حسني» للتدليل (العنصري) على دينه (ال
ّ
يصر أن أوباما
يزال الكثير في صف اليمني
م ـس ـلــم ،ك ـمــا أن اإلع ـ ــام ال ـس ـع ــودي ال ي ــزال
ي ـصـ ّـر عـلــى أن أوب ــام ــا شـيـعــي مـتـحــالــف مع
ّ
«اإلخ ــوان املـسـلـمــون») .وكــان يستهل خطبه
بجملة شهيرة« :من هو هذا الباراك أوباما»؟
وكان يعني بهذا التساؤل طرح أسئلة حول
أص ــل وم ـك ــان م ــول ــد أوب ــام ــا .وح ـم ـلــة مــاكــن
ّ
االنتخابية في تلك السنة لم تكن إال تمهيدًا
ّ
حيث تعبئة العنصريني
لحملة تــرامــب مــن ّ
الـ ـغ ــاضـ ـب ــن .ل ـق ــد ح ــض ــر م ــاك ــن ال ـج ـم ـهــور
العنصري الرجعي لرجل مثل ترامب تمامًا.
والحزب الديموقراطي اليوم يحتفي بماكني
ّ
ويتذكر أنه نفى ذات مـ ّـرة في  2008أن يكون

ّ
عربيًا ،كأن في النفي موقف أخالقي
أوباما
(جــاء نفي ماكني في معرض قوله إن أوباما
هــو رج ــل ح ـســن ،أي أن ال ـعــربــي ال يـمـكــن أن
ً
يكون رجال حسنًا).
ّ
لـ ـع ــب مـ ــاكـ ــن دورًا مـ ـ ــؤث ـ ـ ـرًا ف ـ ــي ال ـس ـي ــاس ــة
ال ـخــارجـ ّـيــة حـتــى ف ــي مــوقــع امل ـع ــارض ــة .كــان
صوته مسموعًا أكثر من غيره ألنــه  -خالفًا
ّ
ّ
ّ
ّ
وتخصص
عسكرية
خلفية
لألكثرية  -أتى من
ف ــي ال ـكــون ـغــرس ف ــي شـ ــؤون األمـ ــن ال ـقــومــي.
وكــان على صلة وثيقة جدًا بمراكز األبحاث
ووســائــل اإلع ــام الـتــي أحـ ّـبـتــه ألن ــه ك ــان يـ ّ
ـرد
ّ
الهاتفية وال يرفض إجــراء
على االتـصــاالت
ّ
ـت إجــابــاتــه تـبــدو أنـهــا عفوية
مـقــابـلــة .وكــانـ ّ
فـيـمــا هــي مـحــضــرة مـسـبـقــا .ول ــم يـكــن ُيعقد
مؤتمر خليجي أو أوروبــي أو أميركي حول
شؤون األمن القومي أو الدفاع من دون دعوة
ماكني الــذي بنى عالقات وطيدة مع رؤســاء
الطغاة في منطقتنا.
الدول حول العالم ومع ّ
لكن ماكني لعب دورًا مــؤثـرًا في موضوع لم
ُي َ
عرف عنه من قبل (وهــو على األرجــح لعبه
ب ــإي ـع ــاز م ــن ال ـل ــوب ــي اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي) ،إذ بنى
عالقات مع جماعات اإلســام السياسي (من
اإلخ ـ ــوان وغ ـيــرهــم ،وه ــذا لـيــس جــدي ـدًا على
َّ
مــن س ــن أظــافــره فــي دع ــم الـجـهــاد اإلســامــي
ّ
في أفغانستان ضد الشيوعية) .وقد فاوض
مــاكــن جماعات «اإلخـ ــوان» و«الـنـهـضــة» في
ت ــون ــس ومـ ـص ــر ول ـي ـب ـيــا وسـ ــوريـ ــا وح ـصــل
منهم على تطمينات حــول نياتهم الحسنة
إزاء االحـ ـت ــال اإلس ــرائ ـي ـل ــي .وع ـنــدهــا فـقــط،
ّ
ت ـ ـنـ ــطـ ـ َـح مـ ــاكـ ــن ل ـت ـط ـم ــن م ـ ــن احـ ـ ـت ـ ــاج إل ــى
ّ
ّ
تطمني حــول إمكانية تعايش اإلمبراطورية
األمـيــركـ ّـيــة ودول ــة االح ـتــال اإلســرائـيـلــي مع
حـكــم «اإلخـ ـ ــوان» .ول ــم يـخــذل «اإلخ ـ ــوان» في
مصر وتــونــس مــاكــن ،فقد حكموا كما حكم
الـطـغــاة مــن قبلهم فــي البلدين ،بالكثير من
ح ـســن ال ـنـ ّـيــة والـ ـ ـ ّ
ـود والـتـنـسـيــق األم ـن ــي مع
دولة االحتالل .وبلغ من حماسة ماكني لحكم
«اإلخـ ـ ــوان» أن ــه ع ــارض ان ـقــاب عـبــد الـفـتــاح
الـسـيـســي خــافــا لـلـطــاقــم الـسـيــاســي الـحــاكــم
ف ــي ال ـعــاص ـمــة .أم ــا ف ــي «الـ ـث ــورة ال ـس ـ ّ
ـوري ــة»،
فأصبح هو ّ
ليس فقط بحكم قربه من
عر
ابها ُ
ّ
طمئنة إلسرائيل ،بل
الحركات اإلسالمية امل ِ
بحكم إيمانه العريق بـضــرورة االقتصاص
مــن الـنـظــام ال ـســوري واإلي ــران ــي .وق ــد أف ــردت
«نيويورك تايمز» مقالة عن ماكني في صيف
 2008عندما خــاض ترشيح حزبه للرئاسة
ّ
االنتقامية
وفي املقالة تصريح عن أن الحرب
يجب أن تشمل إيران وسوريا والعراق ( .)4أي
إن الحرب في سوريا توافقت مع ما أسمته
«نيويورك تايمز» بـ«عقيدة ماكني» .لم يكن
ماكني صانعًا لـ«الربيع العربي» لكنه اجتهد
فــي رس ــم طــريـقــة الـتـعــاطــي مـعــه ل ـجـ ّـره نحو
التقارب مع مصالح الواليات املتحدة ودولة
الـعـ ّ
ـدو .وحماسته املنقطعة النظير في دعم
ّ
«ال ـثــورة الـســوريــة» كــانــت فــي سـيــاق مواقفه
التي تتطابق مع مواقع اللوبي اإلسرائيلي.
ّ
تلقى ماكني مراثي كثيرة في العالم العربي،
ً
ك ـ ــان أكـ ـث ــره ــا ه ـ ـ ــزال م ــرث ـي ــة ولـ ـي ــد ج ـن ـبــاط
ك ـعــادتــه ،الـتــي وض ــع بـعــدهــا ص ــورة لجمال
ع ـب ــد الـ ـن ــاص ــر ف ــي الـ ـي ــوم الـ ـت ــال ــي .ه ـ ــذا هــو
ج ـن ـبــاط .ي ــوم لـعـبــد ال ـنــاصــر ّ
وأي ـ ــام ملــاكــن.
ي ــوم لفلسطنيّ ،
وأيـ ــام ل ـســاركــوزي وجيفري
ّ
فيلتمان .والصحف السعودية تنافست في
مديح ماكني .رئيسة تحرير «ذا ناشيونال»
(امل ـت ـحــدثــة بــاســم الـعــائـلــة الـحــاكـمــة ف ــي أبــو
ظبي) ،مينا العريبي ،رثته بحرارة ّ
ونوهت
ّ
الصهيونية ظريفة.
بـ«خفة دمــه» .أصبحت
ّ
صهيونيته فهي قالت إنه قبل بـ«حل
أما عن
بنيامني نتنياهو قبل بـ«حل
لكن
الدولتني».
ّ
الــدولـتــن» .هــل هــذا يكفر عــن جــرائـمــه؟ وهل
ّ
الــوح ـشـ ّـيــة الـصـهـيــونـ ّـيــة تـنــاقـضــت مــع «ح ــل
الدولتني» في السنوات املاضية؟ عادل جبير
ّ
ً
بصداقته .هؤالء يرثون
أسماه «بطال» واعتز ّ
آرث ــر بـلـفــور .هــم يستحقون أن يــرثــوا بلفور
ألنه صاحب املشروع الذي يرعاهم اليوم.
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واشنطن :من الحرب بالواسطة
إلى الحرب المباشرة؟
سعد الله مزرعاني *
وسط اضطراب َّ
عبرت عنه ،على نحو خاص،
تصريحات للرئيس األميركي ،دونالد ترامب،
بشأن االنسحاب الوشيك للقوات األميركية
مــن ســوريــا ،ثــابــرت أجـهــزة نــافــذة (مــا ُيعرف
ب ــال ــدول ــة ال ـع ـم ـي ـق ــة) ع ـل ــى ت ــأك ـي ــد اس ـت ـم ــرار
ال ُـح ـضــور ال ـع ـس ـكــري ف ــي س ــوري ــا وت ـعــزيــزه
ً
(أ ّجل االنسحاب ستة أشهر مراعاة للرئيس).
الذريعة هي مواصلة الحرب على اإلرهابيني،
فيما كانت تشير كل املعطيات امليدانية إلى أن
واشنطن تدير شراكة حقيقية مع العديد من
املنظمات اإلرهابية وصلت إلى حــدود تقديم
الدعم والحماية خصوصًا في املراحل األخيرة
ح ــن ُم ـنــي ه ــؤالء ب ـهــزائــم مـتــاحـقــة عـلــى يد
القوات السورية واإليرانية والروسية والداعمة
في العديد من املناطق.
هزائم املنظمات املقاتلة ضد الحكومة السورية
(يـهـيـمــن عليها اإلره ــاب ـ َـي ــون) أف ـقــدت اإلدارة
األميركية القسم األعظم من األوراق التي كانت
تستند إليها أو تراهن عليها .القوى السورية
السياسية املعارضة لم تكن يومًا ،بوصفها
كــذلــك ،مــوضــع دع ــم أو ره ــان مــن واشـنـطــن.
وحدهم املقاتلون األكراد حظوا بدعم حقيقي،
سـيــاســي وع ـس ـكــري ،مــن األم ـيــرك ـيــن .لكن،
حتى الورقة الكردية التي بــدت واعــدة بسبب
ص ـمــود امل ـقــات ـلــن األكـ ـ ــراد ف ــي وج ــه اجـتـيــاح
«داعش» وهزيمتها في كوباني (عني العرب)
بــدأت تتآكل نتيجة االعـتــراض التركي الحاد
ً
الذي وضع واشنطن أمام مأزق لم تجد له حال.
فكان أن عجزت اإلدارة األميركية عن الوفاء
بكامل وعودها ألكــراد سوريا (والعراق) من
ُ
ج ـهــة ،وت ــوت ــرت عــاقــاتـهــا م ــع تــركـيــا بسبب
دعـمـهــا الـكــرد بـعــد أن اض ـطــرت واشـنـطــن أن
تقدم إلى أنقرة عددًا من التنازالت املهمة على
حساب الكرد ،من جهة ثانية.
ف ــي م ـ ـ ــوازاة ذل ـ ــك ،ك ــان ــت واش ـن ـط ــن تـتـعــرض
لـضـغــوط م ـتــزايــدة مــن حـلـفــائـهــا الخليجيني
مــن أجــل أن تنخرط كليًا فــي ال ـصــراع الــدائــر
ف ــي املـنـطـقــة .ال ـس ـعــوديــة ،خ ـصــوصــا ،أقــرنــت
ذلـ ــك ب ـص ـف ـقــات أسـ ـط ــوري ــة كـ ــان يـحـتــاجـهــا
دونالد ترامب لتثبيت دعائم حكمه ،الذي كان
يتعرض وال يزال ،لخضات وارتباك وتغييرات
ومــآخــذ وع ـثــرات ...ال ُيـعــرف بـمــاذا ستنتهي:
سـ ً
ـواء لجهة نفوذه وشعبيته ،أو ،حتى ،لجهة
بقائه في «البيت األبيض»!
ف ــي امل ـش ـهــد ال ـ ـسـ ــوري ،امل ـت ــراك ـم ــة مـعـطـيــاتــه
واملـتـحــولــة تــوازنــاتــه ،ب ــاط ــراد ،لغير مصلحة
واش ـن ـطــن وح ـل ـفــائ ـهــا ،ت ـع ـ ّـزز م ــوق ــع الـسـلـطــة
السورية .كذلك األمــر للدور اإليــرانــي .القيادة
ال ــروسـ ـي ــة ،م ــن ج ـه ـت ـهــا ،ثـ ــابـ ــرت ،بـتـصـمـيــم
الفت ،سياسي وعسكري ودبلوماسي ،على
االحتفاظ بزمام املبادرة .أما واشنطن ،فكان
يتراجع دورها ونفوذها بتواصل وبات كل ما
كــان معروضًا عليها مجرد تغطية املخطط
الرئيس السابق
الروسي! بني «انكفاء» إدارة
ُ
صـلـحــة أول ــوي ــات أخـ ــرى في
بـ ــاراك أوب ــام ــا (ملـ ُ
الـشــرق األقـصــى وأوروبـ ــا وال ـعــالــم) ،وارتـبــاك
إدارة تـ ــرامـ ــب ،أع ـل ـن ــت م ــوس ـك ــو أخ ـ ـي ـ ـرًا ،أن
املـفــاوضــات هــي شــأن ستيفان دي مستورا
وحده! هي أوقفت مسارات «أستانا» وسواها
نتيجة االن ـت ـصــارات الـكــاسـحــة الـتــي تحققت
فــي املـيــدان ملصلحة روسـيــا وحلفائها .على
مـشــارف نهاية السنة الثالثة على انخراطها
في سوريا ،بدت القيادة الروسية عازمة على
رس ــم خ ـطــوط ومـ ـس ــارات ال ـحــل ف ــي ســوريــا،
بالكامل تقريبًا دون «شريك» أميركي (كانت
تطالبه ،بإلحاح ،في مراحل سابقة من األزمة
السورية).

تـحــاول واشنطن أن تستدرك تــراجــع دورهــا
في التأثير في املشهد السوري أو خصوصًا
على ما يمكن أن يضع نهاية لألزمة السورية.
هي مضطرة اآلن أن تعمل مباشرة ،وباللحم
ال ـحــي ،بـعــد أن اعـتـمــدت فــي الـسـنــوات السبع
املــاضـيــة عـلــى وك ــاء ان ـهـ َـار معظمهم وتغير
وتـقـهـقــر دور ال ـب ـعــض اآلخ ـ ــر .ح ـتــى األردن
يحاول اليوم تطبيع عالقاته مع دمشق والنأي
بنفسه عن األزمة السورية بعد أن كان شريكًا
ومتورطًا فيها.
تسعى أجهزة «الدولة العميقة» في واشنطن،
بالدرجة األول ــى ،إلــى منع موسكو وحلفائها
من أن يسجلوا انتصارهم النهائي بصورة
منفردة وكاملة .استطلعت واشنطن فرصة
االتصال املباشر بالقيادة السورية في أواخر
حزيران املاضي (راجع «األخبار» يوم الثالثاء
املاضي) .هي حاولت نقل مطالب إسرائيلية،
ً
فضال عن مطالبها ،وكذلك مطالب حلفائها
ال ـخ ـل ـي ـج ـيــن .ل ــم ي ـن ـفــع األمـ ـ ــر ،ان ـت ـق ـلــت ،وفــق
املعلومات الروسية ،إلى محاولة فبركة تهمة
لدمشق باستخدام األسلحة الكيماوية لتبرير
عـ ــدوان ضــدهــا وإلح ـ ــراج روس ـيــا فــي الــوقــت
نفسه.
ال ش ـ َّـك أن الــوضــع خطير إل ــى درج ــة كبيرة.
ت ــرام ــب ،ال ــذي ذه ــب بـعـيـدًا فــي دع ــم املـشــروع
الصهيوني العدواني التوسعي االغتصابي،
يبدو عاجزًا عن أخذ املبادرة في شأن األزمة
الـســوريــة .إنــه مطالب مــن إســرائـيــل وحلفائه
الـخـلـيـجـيــن ب ــال ــوف ــاء ب ـت ـع ـهــداتــه ال ـت ــي قبض
ثمنها مـئــات امل ـل ـيــارات .لكن يمكن الـقــول إن
ترامب الذي عقد قمة مع الرئيس الروسي في
هلسنكي أواســط تموز املاضي ،قد َّ
عبر مرة
جديدة عن عدم رغبته في إثارة نزاع جوهري
مع فالديمير بوتني تحديدًا .هو أثــار ،بسبب
انـتـقــاده السياسة األمـيــركـيــة السابقة حيال
ِّ
روسيا ،موجة عارمة من االنتقادات ،ما يؤكد
ً
م ــرة جــديــدة أن لــديــه «نقطة ضـعــف ،حقيقية
حيال موسكو!».
ال نجازف كثيرًا في القول إن «الدولة العميقة»
في واشنطن هي التي أقرت منذ مدة (وليس
ت ــرام ــب) «اسـتــراتـيـجـيــة األم ــن ال ـقــومــي» التي
صدرت عن البيت األبيض ،إذ اعتبرت روسيا
ً
عدوًا أول للواليات املتحدة (فضال عن الصني).
هذه االزدواجية التي تجعل السلطة موزعة ما
بني الرئيس ترامب واألجهزة (الدولة العميقة
 +وزارة ال ــدف ــاع حــال ـيــا) ،ل ــن تــوفــر للموقف
األميركي اإلجماع املطلوب ،ومن ثم ،الفعالية
وال ـت ــأث ـي ــر ال ـح ــاس ـم ــن! ل ـكــن ض ـعــف تــرامــب
امل ـتــزايــد قــد يـضــع ال ـق ــرار فــي أي ــدي األج ـهــزة
بالكامل.
يـنـبـغــي ال ـق ــول إنـ ــه ،مـهـمــا ك ــان ح ـجــم تــدخــل
واشنطن وفعاليته وقــدرتــه على التعطيل ،أو
الـعـكــس ،ينبغي أن يـتـســم ال ـحــل فــي ســوريــا
بنظرة بعيدة املدى والعمق واملسؤولية بشأن
املــامــح الـعــامــة لـســوريــا الـجــديــدة .هــي مالمح
يـجــب أن تجمع مــا بــن ال ـحــرص عـلــى وحــدة
ال ــدول ــة واملـجـتـمــع ،وع ـلــى إعـ ــادة ب ـنــاء الــوحــدة
الــوط ـن ـيــة ع ـلــى أسـ ــس سـلـيـمــة م ــن املـ ـس ــاواة
والعدالة واحترام مساحة مقنعة لحرية املواطن
وحـ ـق ــوق اإلن ـ ـسـ ــان .ه ـ ــذا ،ط ـب ـعــا ،م ــن ضمن
ال ـح ــرص ع ـلــى أن تـسـتــأنــف س ــوري ــا دوره ــا
اإلقـلـيـمــي ف ــي مــواج ـهــة امل ـشــاريــع األمـيــركـيــة
الصهيونية الناشطة ،اليوم أكثر من أي وقت
مـضــى ،للقضاء على قضية وحـقــوق شعب
فلسطني ولتفتيت العالم العربي :في محاولة
م ـت ـجــددة إلح ـك ــام ال ـس ـي ـطــرة ع ـلــى مـصــائــره
وث ــروات ــه وح ـق ــوق ش ـعــوبــه ووح ـ ــدة وس ـيــادة
دوله...
* كاتب وسياسي لبناني
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العالم

العالم

على الغالف

سوريا

تحركات أميركية للسيطرة على الحدود العراقية ـ ـ السورية

«تحرير الشام» على قائمة «اإلرهاب» التركية

المواجهة مع «الحشد» تقترب
ُ ّ
تكثف الواليات
المتحدة تحركاتها
العسكرية عند المثلث
الحدودي بين سوريا
والعراق واألردن،
في سعي ُم ِّ
تجدد
من ِق َبلها لإلمساك
بالطرقات الدولية،
«المنطقة
وإغالق تلك
ّ
االستراتيجية» التي تمثل
صلة وصل حيوية
لـ«محور المقاومة».
هذه المساعي ،التي
تفيد معلومات «األخبار»
العبادي ّأمن
بأن
حيدر َ
َّ
ً
غطاء لها ،ظهرت،
بشكل واضح ،مناطق
االشتباك المحتملة مع
قوات «الحشد الشعبي»،
وضاعفت إمكانية
وقوع مواجهة بين
الطرفين

نور أيوب
م ـنــذ إع ـ ــان ح ـكــومــة ح ـي ــدر ال ـع ـبــادي
«االن ـ ـت ـ ـصـ ــار الـ ـعـ ـظـ ـي ــم» عـ ـل ــى تـنـظـيــم
«داعش» نهاية العام املاضي ،سارعت
واشـ ـنـ ـط ــن إلـ ـ ــى الـ ـح ــدي ــث عـ ــن إعـ ـ ــادة
تموضع قواتها في بالد الرافدين ،مع
ّ
ـدواع
تمسكها بضرورة البقاء هناك لـ ٍ
لــم تـكـشــف عــن حقيقتها .فــي املـقــابــل،

دفعت انتصارات إيران وحلفائها إلى
ـواز عــن أن «ال ـه ــال امل ـقــاوم»
حــديــث مـ ـ ٍ
املـمـتـ ّـد مــن طـهــران إلــى ب ـيــروت ،مــرورًا
ّ
ببغداد ودمشق ،بات من «املسلمات»،
وأن على واشنطن وحلفائها (وبعض
داع ـ ـمـ ــي ال ـت ـن ـظ ـي ـم ــات اإلرهـ ــاب ـ ـيـ ــة فــي
العراق وسوريا) ّ
تقبل الواقع املستجد،
والـتـسـلـيــم ب ــأن ال ـع ــراق أص ـبــح مكونًا
رئـيـســا مــن م ـكــونــات م ـحــور امل ـقــاومــة،

ن ـظ ـرًا إلن ـ ـجـ ــازات «ال ـح ـش ــد الـشـعـبــي»
وفـ ـص ــائ ــل املـ ـق ــاوم ــة ال ـع ــراق ـي ــة ط ــوال
َ
املعسكرين،
السنوات املاضية .وما بني

دفع األميركيون خالل
األيام األخيرة بتعزيزات
عسكرية إلى منطقة التنف

ات ـ ـخ ـ ــذت حـ ـك ــوم ــة ال ـ ـعـ ـ ـب ـ ــادي م ــوق ـف ــا
ضبابيًا في العلن ،وحتى في أحاديث
الغرف املقفلة.
ن ـهــايــة  ،2011ان ـس ـحــب األم ـيــرك ـيــون
ّ
م ــن الـ ـع ــراق ،لـكـنـهــم ظ ــل ــوا مــوجــوديــن
فــي بعض الـقــواعــد العسكرية (2012
ـ ـ ـ ـ  ،)2014األم ـ ــر ال ـ ــذي س ـ ّـه ــل «إع ـ ــادة
تموضع» قواتهم مع إعــان واشنطن
ت ــأسـ ـي ــس «الـ ـتـ ـح ــال ــف الـ ـ ــدولـ ـ ــي ضــد

شهدت مدينة
البصرة ،أمس،
احتجاجات غاضبة
على أزمة المياه
(أ ف ب)

«الكتلة األكبر» تنتظر «اإلخراج» :الفياض األوفر حظًا
اقتربت المفاوضات
التي تشهدها بغداد
لتشكيل «الكتلة األكبر»
من خواتيمها .مصادر
متابعة تؤكد أن الملف
دخل مرحلة جديدة
عنوانها البحث عن
«السيناريو اإلخراجي»
لإلعالن عن كتلة تحظى
ُبأكبر قدر من التأييد ،وال
تبنى على كسر ّ
أي من
األطراف .في هذا الوقت،
بات اسم فالح الفياض
األكثر تردادًا من بين
مرشحين ثالثة لمنصب
رئيس الوزراء
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خليل كوثراني
يـ ـ ـ ـت ـ ـ ــواص ـ ـ ــل ال ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ــراك ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــي
«املحموم» في املنطقة الخضراء ّفي
قلب العاصمة العراقية ،حيث تتكثف
اللقاءات والــوســاطــات واملفاوضات،
وتتقاطع الرسائل من أربيل والنجف
وغـ ـي ــرهـ ـم ــا م ـ ــن «ع ـ ــواص ـ ــم» الـ ـق ــوى
العراقية ،وبعضها أحيانًا من خارج
الحدود .لكن مرحلة جديدة دخلتها
االتصاالت بني األطراف ،تختلف عن
األجواء التي سادت عقب انتهاء الفرز
الـيــدوي لالنتخابات ،وتحديدًا منذ
اجـتـمــاع فـنــدق بــابــل األخ ـيــر .وقتها،
حضر زعيم التيار الصدري ،مقتدى
الـ ـص ــدر ،االج ـت ـم ــاع ،لـيـكـتـشــف ،كما
حــال رئيس ال ــوزراء حيدر العبادي،
حقيقة كــانــا يــراهـنــان عـلــى خالفها،
َ
وهو أن الئحتي «سائرون» (الصدر)
و«الـنـصــر» (ال ـع ـبــادي) تملكان نــواة
ّ
«الـكـتـلــة األك ـب ــر» ال ـتــي سـتـتـمــكــن من
تسمية رئيس الوزراء الجديد.
دخ ــل ال ـص ــدر االج ـ ّت ـم ــاع لـيـلـحــظ أن
مقعد املـكـ ّـون «السني» فــارغ ،وكذلك
حــال املـقـعــد ال ـ ّكــردي .غـيــاب التمثيل
الذي كان
الكردي و«السني» بالشكل ّ
ُوعد به الصدر بدا أشبه بـ«فخ» أدى
إل ــى ت ــاش ــي إم ـكــان ـيــة إس ـه ــام زعـيــم
«التيار الصدري» في تشكيل الكتلة
األك ـب ــر وف ــق املـنـطــق ال ــذي ن ــادى بــه،

أي على قاعدة ائتالف وطني ّ
موسع
ب ـع ـيــد م ــن ال ـط ــائ ـف ـي ــة .وهـ ــو م ــا دف ــع
ال ـصــدر إل ــى ات ـخــاذ ق ــرار االنـسـحــاب
مـ ــن امل ـ ـفـ ــاوضـ ــات واالن ـ ـك ـ ـفـ ــاء مــؤق ـتــا
وإبالغ املعنيني أنه سيقبل بأي واقع
ّ
سياسي «جــامــع وتــوافـقــي» يتشكل،
ّ
وفــق مــا تشير إلـيــه مـصــادر مطلعة.
وإن ك ــان غ ـيــاب ال ـص ــدر ع ــن املـشـهــد
وانـ ـسـ ـح ــاب ــه ب ـ ـهـ ــدوء ّ
رد فـ ـع ــل عـلــى
اجتماع فندق بــابــل ،إال أنــه ال يمكن
اعـتـبــار ال ـقــرار «ال ـص ــدري» انسحابًا
م ــن «ال ـل ـع ـبــة» بــال ـكــامــل ،بـحـســب ما
ت ــؤك ــد املـ ـ ـص ـ ــادر ،الـ ـت ــي ال تـسـتـبـعــد
مشاركة «التيار الـصــدري» ،صاحب
التمثيل الــوازن ،في الحكومة املقبلة
بصورة أو بأخرى.
عـلــى خ ــاف أجـ ــواء ال ـص ــدر ،ك ــان ّ
رد
الفعل «عنيفًا» من ِق َبل رئيس الوزراء
ورئ ـيــس ائ ـتــاف «ال ـن ـصــر» ،بإقالته
مستشار األمن الوطني ورئيس هيئة
«الحشد الشعبي» ،فالح الفياض ،من
جميع مناصبه .قــرار العبادي يؤكد
ّ
محصلة اجتماع فندق بابل ،وهي أن
ً
القوى الكردية و«السنية» ،فضال عن
أكثرية «شيعية» ،باتت «على الضفة
األخ ـ ــرى» ،وتـقـتــرب ـ ـ ـ عـبــر تفاهمات
بينها ـ ـ مــن تشكيل «الكتلة األكـبــر».
وفــق مصادر «األخـبــار» ،فــإن غالبية
«سنية» ،على رأسها النائب خميس
ال ـخ ـن ـجــر ،وأك ـث ــري ــة ك ــردي ــة يمثلها

الـتـحــالــف الـ ـك ــردي ،إل ــى جــانــب قــوى
منضوية فــي ائ ـتــاف «ال ـن ـصــر» ،مع
َ
ائـتــافــي «الـفـتــح» و«دول ــة الـقــانــون»،
ب ــات ــوا ي ـم ـل ـكــون أك ـث ــري ــة مـطـلـقــة في
ا ُل ـب ــرمل ــان ،أي إن الـكـتـلــة ال ـبــرملــان ـيــة،
امل َّ
رجح إعالنها في وقت قريب ،تشير
ً
أرقامها إلى أكثرية «شيعية» ،فضال
عن أكثرية من باقي املكونات .وتؤكد
امل ـصــادر ل ــ«األخ ـب ــار» أن االت ـصــاالت
بـ ـ ـ ــن ه ـ ـ ـ ـ ــذه ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــوى اقـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرب ـ ـ ــت م ــن
خواتيمها ،فيما بقي بعض العوائق.
وي ـب ــدو أن م ــا يـعـيــق إعـ ــان «الـكـتـلــة

ّ
قرر الصدر االنكفاء
وعدم متابعة
االتصاالت السياسية
األكـ ـ ـب ـ ــر» ح ـت ــى اآلن هـ ــو س ـي ـنــاريــو
«إخ ـ ـ ــراج» ه ــذا اإلع ـ ــان أك ـث ــر م ــن أي
شــيء آخــر ،بما يماثل الطريقة التي
أع ـل ــن ب ـهــا رئ ـي ــس ال ـ ـ ــوزراء ال ـســابــق،
ن ــوري املــالـكــي ،ترشيح الـعـبــادي في
 ،2014وإن ك ــان ــت خـ ـط ــوات رئ ـيــس
الـ ـ ــوزراء األخ ـي ــرة أوص ـل ــت مــؤشــرات
سلبية حول إمكانية اقتناعه بخيار
ال يلحظ الـتــوافــق على اسمه لوالية
ثــانـيــة .مــع ذل ــك ،يبحث األطـ ــراف في

طريقة تسمية رئيس «الكتلة األكبر»،
والجهة التي بإمكانها أن تبادر إلى
ذلك ،بما ّ
يؤمن مناخًا مساعدًا لنجاح
هذه الكتلة ورئيسها .بعبارة أخرى،
ثمة إصــرار في كواليس املفاوضات
عـلــى إرض ــاء جميع األط ـ ــراف ،وعــدم
الذهاب إلى مشهد «غالب ومغلوب»
ّ
أو كـســر أي ط ــرف ،وه ــو م ــا يتطلب
االستحصال على تسوية تؤمن أكبر
قدر من التفاهمات ،التي قد يستغرق
الوصول إليها وقتًا إضافيًا.
أما على صعيد الترشيحات لرئاسة
ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة ،ف ـت ـن ـح ـص ــر فـ ـ ــي ث ــاث ــة
أسماء :رئيس الــوزراء الحالي حيدر
الـ ـعـ ـب ــادي ،رئ ـي ــس ت ـحــالــف «ال ـف ـتــح»
ه ـ ــادي الـ ـع ــام ــري ،وم ـس ـت ـشــار األم ــن
الوطني املقال فالح الفياض .األخير،
الذي تتوجه إليه األنظار اآلن ،يبدو
األوف ــر حـظــا بــن املــرشـحــن الـثــاثــة،
ّ
في ظل حصوله على تأييد كاف غير
معلن من الكتل «السنية» والكردية،
ً
ف ـضــا ع ــن تــأيـيــد أك ـثــريــة «شـيـعـيــة»
بــاتــت شبه محسومة بعد اشتباكه
ً
ال ـس ـيــاســي م ــع ال ـع ـب ــادي .ف ـضــا عن
ّ
ذل ـ ــك ،ي ـت ـمــتــع ال ـف ـي ــاض ب ـمــواص ـفــات
ُ ّ
سـيــاسـيــة تــؤه ـلــه لـلـعــب دور رئـيــس
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ف ـ ــي املـ ــرح ـ ـلـ ــة ال ـح ـس ــاس ــة،
وف ــي مـقــدمـهــا قــدرتــه عـلــى الـتــواصــل
مـ ــع م ـخ ـت ـلــف األط ـ ـ ـ ــراف اإلق ـل ـي ـم ـيــن
والدوليني.

مناورة لتفادي معركة إدلب؟
داعش» (أيلول /سبتمبر  .)2014طوال
ال ـس ـن ــوات املــاض ـيــة ( 2014ـ ـ ـ ـ ـ ،)2017
وم ـ ــع ب ـ ــدء انـ ـكـ ـس ــار ش ــوك ــة «داعـ ـ ــش»
نـهــايــة  ،2014س ــاد «ق ـيــادة العمليات
املـشـتــركــة» نـقــاش ج ـ ّـدي ح ــول جــدوى
م ـش ــارك ــة «ال ـت ـح ــال ــف» ف ــي الـعـمـلـيــات
ال ـع ـس ـك ــري ــة ،خ ـص ــوص ــا أن اإلنـ ـج ــاز
(ت ـخ ـط ـي ـط ــا وتـ ـنـ ـفـ ـيـ ـذًا) كـ ـ ــان ع ــراق ـي ــا
ب ُــام ـت ـي ــاز (إلـ ـ ــى ج ــان ــب االسـ ـتـ ـش ــارات
امل َّ
قدمة من الحرس الـثــوري اإليــرانــي،
ِّ
ُ
وحزب الله اللبناني) ،في وقت سجل
فيه ارتكاب طيران «التحالف» مجازر
عـ ــدة (أبـ ــرزهـ ــا ف ــي م ــدي ـن ــة امل ــوص ــل)،
أسفرت عن سقوط مئات املدنيني .أمام
هذا املشهد ،وطــوال تلك املـ ّـدة ( 2014ـ ـ
 ،)2017رفــض العبادي ـ ـ ـ وحكومته ـ ـ ـ
تسمية القوات األجنبية بـ«االحتالل»،
لـكـنــه ف ــي ال ــوق ــت عـيـنــه أك ــد أن ــه ع ــازم
على «إخراجها» ،توازيًا مع استعادة
ال ـق ــوات األم ـن ـيــة ال ـعــراق ـيــة سيطرتها
على املناطق املتنازع عليها مع إقليم
كردستان في تشرين األول /نوفمبر
املــاضــي ،ومــن ثــم زي ــارة الـعـبــادي إلى
ط ـ ـهـ ــران ،وس ـم ــاع ــه هـ ـن ــاك ت ـح ــذي ــرات
املرشد اإليراني ،السيد علي خامنئي،
م ـ ــن اس ـ ـت ـ ـمـ ــرار الـ ـ ــوجـ ـ ــود ال ـع ـس ـك ــري
األميركي في العراق.
استشعر العبادي ،منذ ذلك الوقت ،أنه
ـاق فــي موقعه لــواليــة ثانية مــا بقي
بـ
عـلـ ٍـى مــواقـفــه املنسجمة مــع تـ ّ
ـوجـهــات
ُ
ـاف ـظــا ع ـلــى ال ـح ــد األدن ــى
طـ ـه ــران ،م ـحـ ِ
مــن الـتـفــاهــم مــع حلفائها فــي الـعــراق.
ل ـك ــن االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ـت ـشــري ـع ـيــة ال ـتــي
أج ــري ــت ف ــي  12أي ـ ــار /مــايــو املــاضــي،
ونـتــائـجـهــا ،ب ـ ّـدل ــت ق ـنــاعــات الـطــرفــن.
انحياز العبادي إلى املعسكر األميركي
ب ــدا شـبــه مـحـســوم ،مــع ت ـضــاؤل آمــالــه
بنيل الــواليــة الثانيةُ .يقال إن املشهد
امل ـ ـيـ ــدانـ ــي ف ـ ــي ب ـ ــاد ال ـ ــراف ـ ــدي ـ ــن م ـ ــرآة
لـلـمـشـهــد ال ـس ـيــاســي .م ــا ج ــرى أخ ـي ـرًا
يحسم النقاش حول املقولة تلك ،بعد
مــوافـقــة ال ـع ـبــادي عـلــى مـنــح الــواليــات
املتحدة الحرية في إعادة نشر قواتها
فـ ــي ال ـ ـص ـ ـحـ ــراء الـ ـغ ــربـ ـي ــة ،وال ـس ـم ــاح
ب ـت ـك ـث ـي ــف وج ـ ــوده ـ ــا عـ ـن ــد ال ـ ـحـ ــدود
العراقية ـ ـ السورية ،في املنطقة املمتدة
م ــن مـعـبــر الــول ـيــد (ال ـع ــراق ــي) /التنف
ً
(ال ـس ــوري) ،وص ــوال إل ــى معبر القائم
(العراقي) /البوكمال (السوري) ،وهي
ٌ
ّ
تمتد على طول  224كيلومترًا
منطقة
تقريبًا.
م ـصــادر رفـيـعــة امل ـس ـتــوى فــي «مـحــور
امل ـقــاومــة» ت ــرى أن ال ـع ـبــادي ،وب ـقــراره
ذاك ،سـعــى إل ــى قـطــع أوصـ ــال املـحــور
امل ـم ـت ـ ّـد م ــن طـ ـه ــران إلـ ــى ب ـ ـيـ ــروت ،فــي
خـ ـط ــوة أراد ب ـه ــا ال ـ ـ ـ ـ ّ
ـرد ع ـل ــى سـحــب
إي ــران دعمها لــه .الـحــديــث ،هـنــا ،ليس
محصورًا في إطار التجاذب السياسي
بني العبادي والجمهورية اإلسالمية،
بـ ــل إن امل ـ ـصـ ــادر ت ـظ ـه ــر ح ــاس ـم ــة فــي
الـقــول إن رئيس ال ــوزراء العراقي بات
جزءًا من املشروع األميركي ،في لحظة
«مـنــاسـبــة» انتهزتها واشـنـطــن ،التي
ُ
تـحــاول االستثمار في سعي العبادي
ٍّ
إل ـ ـ ــى الـ ـبـ ـح ــث ع ـ ــن «مـ ـ ـت ـ ــن خـ ــارجـ ــي»
مل ـشــروعــه ف ــي ال ــوالي ــة ال ـثــان ـيــة .تــؤكــد
امل ـصــادر ،فــي حديثها إلــى «األخ ـبــار»،
أنه في األيام األخيرة دفع األميركيون
ب ـت ـعــزيــزات إل ــى مـنـطـقــة ال ـت ـنــف (عـنــد
املثلث الـحــدودي بني الـعــراق وسوريا
واألردن) ،ب ـهــدف إغ ــاق تـلــك املنطقة
االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ح ـت ــى م ـع ـبــر ال ـقــائــم
ً
شماال .األميركيون أقاموا منذ مطلع
الـ ـع ــام  2017ق ــاع ــدة ع ـس ـكــريــة كـبـيــرة
لهم قرب معبر التنف ،داخل األراضي
ال ـس ــوري ــة .وتـ ـم ـ ّـددت املـنـطـقــة املحتلة
املحيطة بهذه القاعدة لتبلغ مساحة
شبيهة بنصف دائ ــرة ط ــول شعاعها
نـحــو  60كـيـلــومـتـرًا ،ومــركــزهــا املعبر.

أدخلت أنقرة أخيرًا «هيئة تحرير الشام» إلى قائمتها للتنظيمات اإلرهابية ،بما يتيح فرض
ضغوطات هامة عليها ،قد تنتهي بتسويات على مقاس التفاهمات التركية  -الروسية،
أو دخول األتراك في مسار «تصفية اإلرهاب» في إدلب ،بشقه العسكري أيضًا

«باليستي» إيراني
إلى العراق؟
نقلت «رويترز» ،أمس عن مصادر
إيرانية وعراقية وغربية أن طهران
ّ
سلمت حلفاء لها في العراق
صواريخ باليستية قصيرة املدى،
وأنها تساعدهم على البدء في صنع
صواريخ .وقال مسؤول إيراني
«بارز» إن «املنطق هو أن تكون إليران
خطة بديلة إن هي هوجمت» ،مضيفًا
أن «عدد الصواريخ ليس كبيرًا...
عشرات ،لكن باإلمكان
مجرد بضع ّ
زيادته إن تطلب األمر» .واعتبر
مصدر استخباري غربي ،من جهته،
أن الغرض من عمليات النقل إرسال
إشارة إلى الواليات املتحدة وإسرائيل،
ً
قائال« :يبدو أن إيران ُت ِّ
حول العراق
إلى قاعدة صواريخ أمامية» .وتحدث
مصدر في االستخبارات العراقية،
ُ
بدوره ،عن أن قرارًا اتخذ قبل نحو
 18شهرًا باالستعانة بفصائل
مسلحة إلنتاج صواريخ في العراق،
لكن النشاط زاد في األشهر القليلة
املاضية .وأوضحت املصادر أن
مصانع تطوير الصواريخ قائمة في
الزعفرانية ،وجرف الصخر ،وكذلك
كردستان!
(رويترز)

والجديد ،بحسب املصادر ،أن القوات
األم ـي ــرك ـي ــة ن ـص ـبــت ن ـقــاطــا عـ ــدة عـلــى
امل ـق ـلــب ال ـع ــراق ــي م ــن الـ ـح ــدود ،إلع ــادة
اإلمـســاك بالطرقات الــدولـيــة مــن وإلــى
ال ـعــراق (ال ـع ــراق ـ ـ ســوريــا ،وال ـع ــراق ـ ـ
ّ
األردن) ،ف ــي ظ ــل عـ ــودة ال ـحــديــث عن
الـ ـش ــرك ــات األمـ ـنـ ـي ــة األمـ ـي ــرك ـي ــة ال ـتــي
ّ
سـ ـتـ ـت ــول ــى الـ ـسـ ـيـ ـط ــرة عـ ـل ــى ال ـط ــري ــق
ّ
ال ــدول ــي ب ــن ب ـغ ــداد وع ــم ــان ،بــذريـعــة
ح ـم ــاي ــة امل ـن ـش ــآت االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ال ـتــي
ُ
ستبنى هناك.
املـ ـخـ ـط ــط األمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي لـ ـي ــس جـ ــدي ـ ـدًا،
لـكــن الـلـحـظــة الــراه ـنــة ت ـبــدو بالنسبة
إل ـ ـ ـ ــى واشـ ـ ـنـ ـ ـط ـ ــن األفـ ـ ـ ـض ـ ـ ــل م ـ ـ ــن أجـ ــل
الـ ـ ـب ـ ــدء ف ـ ــي ت ـ ـن ـ ـف ـ ـيـ ــذه ،م ـ ــع انـ ـشـ ـغ ــال
ال ـعــراق ـيــن بـتـشـكـيــل الـكـتـلــة الـنـيــابـيــة
األك ـب ــر ،والـ ـف ــراغ الـحـكــومــي م ــن جـهــة،
وان ـش ـغــال ال ـســوريــن بمستقبل إدلــب
واملجموعات املسلحة هناك مــن جهة
أخـ ـ ــرى .ال ـخ ـط ــة ،ال ـت ــي َم ـن ــح ال ـع ـبــادي
ً
غطاء لتنفيذها ،أوجدت مناطق
عمليًا
اشتباك محتمل بني األميركيني وقوات
«الحشد» ،وهو ما يمكن أن يدفع إلى
مواجهة بني الطرفني (من املرجح ،في
حال وقوعها ،أن تكون محدودة) ،تريد
منها طهران التأكيد أن األميركيني في
املنطقة الحدودية العراقية ـ ـ السورية
َّ
بني فكي كماشة («الحشد» من الجانب
العراقي ،والجيش الـســوري وحلفاؤه
م ــن جـهــة أخ ـ ــرى) .ف ــي ال ـس ـيــاق نفسه،
ال يمكن إغفال التحركات «الداعشية»
الـتـ ّـي ُسـ ّـجـلــت فــي الـيــومــن األخـيــريــن،
وتبني التنظيم استهداف حاجز أمني
ف ــي مـنـطـقــة ال ـق ــائ ــم ،أس ـف ــر ع ــن مـقـتــل
ثـمــانـيــة أش ـخ ــاص وج ــرح  15آخــريــن.
ت ـح ــرك ــات ت ــدف ــع إلـ ــى الـ ـتـ ـس ــاؤل ،وفـقــا
للمصادر التي تحدثت إلى «األخبار»،
عن «مسلك الحافلة املفخخة ،والتي لم
تكن بعيدة من نظر األميركيني».

انقضى شهر آب على وقــع التكهنات
ح ــول مــوعــد وطـبـيـعــة املـعــركــة املقبلة
فـ ــي إدل ـ ـ ــب وم ـح ـي ـط ـه ــا ،مـ ــن دون أن
تنطلق بشكل رسمي .ولكن مؤشرات
وم ـع ـط ـي ــات ع ـ ــدة ت ـف ـيــد ب ـ ــأن ب ــداي ــات
أي ـلــول قــد تشهد ت ـط ــورات الفـتــة على
ه ــذا الـصـعـيــد ،بــال ـتــوازي مــع انـطــاق
تـ ـ ــدري ـ ـ ـبـ ـ ــات ع ـ ـس ـ ـكـ ــريـ ــة روسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ف ــي
امل ـتــوســط ،وتـحـضـيــرات جــاريــة لعقد
قمة رئاسية ثالثية ،تركية  -إيرانية
ً
 روسـيــة ،فــي طـهــران بــدال مــن تبريز،وف ــق مـخـطــط س ــاب ــق .وب ــن اس ـت ـمــرار
التعزيزات العسكرية للجيش السوري
إلى محيط منطقة «خفض التصعيد»
وت ـ ـح ـ ـض ـ ـيـ ــرات الـ ـفـ ـص ــائ ــل امل ـس ـل ـح ــة
الدفاعية ،برز إدراج أنقرة السم «هيئة
تحرير ال ـشــام» على قائمة املنظمات
اإلرهابية ،مؤشرًا هامًا ّ
يلوح باقتراب
م ــوع ــد املـ ـ ـع ـ ــارك .ال ـت ـص ـن ـيــف ال ـتــركــي
ال ـجــديــد اس ـت ـنــد إل ــى قـ ـ ــرارات مجلس
األم ــن ال ـتــي ت ـفــرض إج ـ ــراءات مـشــددة
ع ـلــى ال ـج ـمــاعــات واألف ـ ـ ــراد املــرتـبـطــن
بـتـنـظـيــم «الـ ـق ــاع ــدة» ،وت ـطــالــب ال ــدول
االلتزام بها .وكانت تركيا قد صنفت
«ج ـب ـه ــة الـ ـنـ ـص ــرة» س ــاب ـق ــا كـمـنـظـمــة
إرهابية ،ولكنها أبقت «تحرير الشام»
خــارج العقوبات  -حتى تاريخ القرار
املــوقــع فــي ُ الـتــاســع والـعـشــريــن مــن آب
 بـعــد أن أع ـلــن عــن تشكيلها كغطاءلـ«فك االرتـبــاط» مع «القاعدة» .القرار
الـ ـت ــرك ــي يـ ـم ـ ّـه ــد الـ ـط ــري ــق لـ ـتـ ـط ــورات
متوقعة ومنتظرة في إدلب ،بعد فشل
املبادرات التركية  -حتى اآلن  -في حل
«تحرير الشام» وإدماجها في مشروع
لتوحيد الفصائل وإشراكها في «الحل
السياسي» الذي يجري العمل عليه مع
روسـيــا وإي ــران ،فــي صيغة تشابه ما
ّ
وتكمل
جرى في ريف حلب الشمالي،
«الجبهة الوطنية للتحرير» في إدلب
ومـحـيـطـهــا .الـتـحـضـيــرات العسكرية

مــن جــانــب دمـشــق وحلفائها ،ومسار
ال ـت ـع ــاون ال ـت ــرك ــي  -الـ ــروسـ ــي ،وضــع
أنقرة أمام نقطة تلزمها املضي بتنفيذ
بـنــود «ات ـفــاق أسـتــانــا» ،وعـلــى رأسها
«مـ ـح ــارب ــة ال ـت ـن ـظ ـي ـمــات اإلره ــابـ ـي ــة».
ون ـق ــل ال ـجــانــب ال ـتــركــي ه ــذا الـضـغــط
إل ـ ــى م ـل ـع ــب «تـ ـح ــري ــر الـ ـ ـش ـ ــام» ،ال ـتــي
شـهــدت انـقـســامــات راه ـن ــة ،بــن مؤيد
ّ
ل ـط ــرح الـ ـح ــل واالن ـ ــدم ـ ــاج ،وم ـع ــارض
ل ـ ــه .وم ـ ــن غ ـي ــر امل ـس ـت ـب ـعــد أن تـتــرجــم
تـلــك االن ـق ـســامــات بــانـشـقــاقــات وازن ــة
خـ ــال امل ــرح ـل ــة امل ـق ـب ـلــة ،ال س ـي ـمــا مــع
اق ـت ــراب مــوعــد الـعـمـلـيــات الـعـسـكــريــة،
الــذي ال يبدو بعيدًا .وفــي م ــوازاة هذا
امل ـســار ،ف ــإن جـهــود دمـشــق فــي إنـجــاز

التقى جاويش
أوغلو وفدًا من
«هيئة التفاوض»
السورية المعارضة

«مـ ـص ــالـ ـح ــات» م ــن جـ ـه ــة ،وال ـت ـع ــاون
ال ــروس ــي  -ال ـت ــرك ــي ،امل ــدع ــوم أم ـم ـيــا،
ال ـ ـهـ ــادف إل ـ ــى ف ـت ــح م ـع ــاب ــر إن ـســان ـيــة
تتيح خ ــروج مدنيني مــن داخ ــل إدلــب
ومـ ـحـ ـيـ ـطـ ـه ــا إلـ ـ ـ ــى م ـ ـنـ ــاطـ ــق س ـي ـط ــرة
الحكومة السورية ،قد تسهم في عزل
ال ـف ـصــائــل ال ــراف ـض ــة ل ـل ـت ـســويــة .ومــن
شــأن ذلــك ،أن يتيح تكثيف العمليات
العسكرية املرتقبة في مناطق محددة،
وربـمــا بمساعدة مــن الجانب التركي

من مظاهرات في معرة النعمان أمس ضد العملية العسكرية المرتقبة في إدلب (أ ف ب)

(امللتزم مكافحة اإلرهــاب في أستانا)
ق ــد تـنـحـصــر ف ــي ج ــوان ــب لــوجـسـتـيــة
واستخبارية.
وإلى حني بيان مفاعيل القرار التركي
وان ـع ـك ــاس ــات ــه ع ـلــى «ت ـح ــري ــر ال ـش ــام»
وبقية الفصائل في إدلب ،تراهن تركيا
على حضور فاعل في اجتماع طهران
املرتقب في السابع من أيلول الجاري.
إذ س ـ ـي ـ ـتـ ــاح لـ ـل ــرئـ ـي ــس رجـ ـ ـ ــب ط ـيــب
أردوغـ ـ ــان ،ن ـقــاش جـمـلــة مــن القضايا
الثنائية الهامة مــع نظيريه اإليــرانــي
والــروســي ،إلــى جانب امللف السوري،
ال سيما عقب فشل «القمة الرباعية»
الـ ـت ــي ك ـ ــان ي ــأم ــل فـ ــي اس ـت ـضــاف ـت ـهــا،
ب ـح ـضــور فــرن ـســي وروسـ ـ ــي وأمل ــان ــي.
ويـ ــؤكـ ــد اجـ ـتـ ـم ــاع وزيـ ـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة
م ـ ــول ـ ــود ج ـ ــاوي ـ ــش أوغ ـ ـ ـلـ ـ ــو ،م ـ ــع وف ــد
«هيئة التفاوض» السورية املعارضة،
أم ــس ،أن أنـقــرة تسعى لحفظ دورهــا
كــراعـيــة ملـســار «الـتـســويــة السياسية»
ع ـبــر مـ ـب ــادرة «ال ـل ـج ـنــة ال ــدس ـت ــوري ــة»
ف ــي جـنـيــف ،ف ــي ح ــن تـحـتـفــظ بنفوذ
كــامــل على طيف واس ــع مــن الفصائل
امل ـ ـس ـ ـل ـ ـحـ ــة ف ـ ـ ــي الـ ـ ـشـ ـ ـم ـ ــال الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوري.
وف ــي مـقــابــل الـ ــدور ال ـتــركــي ال ـه ــام في
إطـ ــار «الـلـجـنــة الــدس ـتــوريــة» ورعــايــة
امل ـع ــارض ــن امل ــرش ـح ــن لـعـضــويـتـهــا،
ينتظر أن يتضح املوقف األميركي من
هذه املبادرة خالل اجتماعات جنيف،
منتصف الشهر الـجــاري ،ال سيما أن
واش ـن ـطــن ّ
زج ــت بــدبـلــومــاسـيــن جــدد
ضمن فريقها الخاص بامللف السوري،
ودخـ ـل ــت ع ـل ــى خ ــط م ـج ــري ــات إدل ـ ــب،
بلهجة تهديد .وانتقد وزير الخارجية
األم ـي ــرك ــي م ــاي ــك بــوم ـب ـيــو ،أم ـ ــس ،ما
اعـتـبــره «دف ــاع ــا» مــن نـظـيــره الــروســي
س ـ ـيـ ــرغـ ــي الفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروف ،عـ ـ ــن «ال ـ ـه ـ ـجـ ــوم
الـســوري والــروســي» على إدلــب ،الــذي
وصفه بـ«التصعيد الخطير».
(األخبار)
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فلسطين بقدر ما كان القرار األميركي في نقل السفارة إلى القدس المحتلة ،يحمل رمزية سلب عاصمة فلسطين
ّ
ليمهد لمرحلة عملية جديدة عنوانها العريض ،تصفية «قضية
التاريخية ،جاء قرار وقف تمويل «األونروا» بالكامل،
فلسطين» ،من بوابة «حق العودة» ،وتحويلها إلى أزمة الجئين تخنق دول الجوار ،وتحاصر مقاومي االحتالل

قرار أميركي بوقف
تمويل «األونروا»:

ترامب يشطب حق العودة
لم تكن قرارات وتوجهات زعماء «البيت
األب ـيــض» يــومــا لغير خــدمــة إســرائـيــل،
ولكن إدارة الرئيس دونالد ترامب ،منذ
وصـلــت إل ــى الـحـكــم ،شــرعــت فــي تنفيذ
خطوات عملية هي األخطر على مصير
القضية الفلسطينية ،والفلسطينيني،
كما على دول جــوار فلسطني ،بــدءًا من
ن ـقــل ال ـس ـف ــارة األم ـيــرك ـيــة إل ــى ال ـق ــدس،
ً
ووص ــوال أمــس إلــى إعــان وقــف تمويل
«وكــالــة األم ــم املـتـحــدة إلغــاثــة وتشغيل
الــاج ـئــن الـفـلـسـطـيـنـيــن» (األونـ ـ ـ ــروا).
هـ ــذا اإلعـ ـ ـ ــان ،ال ـ ــذي جـ ــاء ب ـعــد تمهيد
طويل من الجانب األميركي ،يستهدف

 463ألف الجئ
في لبنان
ي ـب ـلــغ عـ ــدد ال ــاج ـئ ــن امل ـس ـج ـلــن على
لوائح «األونروا» في لبنان ،وفق تقرير
ص ــادر ع ــن الــوكــالــة ف ــي شـهــر كــانــون
ال ـث ــان ــي م ــن الـ ـع ــام 463664 ،2017
الجـئــا ،منهم أكـثــر مــن  36ألــف تلميذ
ف ــي الـ ـع ــام الـ ــدراسـ ــي ،2017- 2016
موزعني على  67مدرسة .وفي مجال
الصحة ،بلغ مجموع زي ــارات املرضى
السنوية إلــى مــرافــق تدعمها الــوكــالــة،
أكثر من مليون زائــر .أما املستفيدون
من برنامج شبكة األمــان االجتماعي،
فــزاد على ال ــ 60ألــف حــالــة .وفــي قطاع
الـبـنـيــة الـتـحـتـيــة وت ـح ـســن املـخـيـمــات،
بلغ عدد الوظائف التي تم استحداثها
لالجئني الفلسطينيني جــراء تداخالت
البرنامج نحو  440وظيفة ،فيما فاق
عدد املوظفني املحليني الـ 3آالف.

(األخبار)

ب ـش ـكــل م ـب ــاش ــر إنـ ـه ــاء «حـ ــق الـ ـع ــودة»
لالجئني الفلسطينيني فــي كــل العالم،
وي ـه ــدد بـخـلــق أزم ــة حـســاســة ومـعـقــدة
في بلدان الجوار ،وبخاصة في بلد مثل
لبنان .ومن خلف ذلك كله ،هو يؤسس
ملحاولة إف ــراغ فكرة املطالبة بفلسطني
كـبـلــد للفلسطينيني م ــن دون غـيــرهــم،
وإحـ ـب ــاط أي ف ـعــل م ـق ــاوم ض ــد الـكـيــان
اإلسرائيلي املحتل .ولطاملا شكل وجود
الالجئني الفلسطينيني في دول الجوار،
مسألة خالفية ،استثمرت في السياسة
وغيرها ،ولكنه في الوقت نفسه ،ساهم
فــي تكوين وعــي وذاكـ ــرة ،تــربــت عليها
أجـ ـي ــال م ــن رافـ ـض ــي وج ـ ــود إس ــرائ ـي ــل.
الـيــوم ،تحاول إدارة ترامب إعــدام فكرة
«ال ـ ــاج ـ ــئ» ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي املـ ـه ـ ّـج ــر مــن
ّ
لتحوله إلــى مثل غيره
أرض ــه املحتلة،
مــن الــاجـئــن ممن تعاني بلدانهم من
إشـ ـك ــاالت أم ـن ـيــة أو ك ـ ــوارث طـبـيـعـيــة،
ولكنه ـ ـ على خالفهم ـ ـ مجرد من وطن
يعود إليه .تعويم الالجئني في الخارج،
مـ ـق ــرون ــا ب ـجـ ـه ــود إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ل ـت ـهــويــد
وطمس جميع املعالم الفلسطينية في
ال ــداخ ــل ،ه ــو ن ـهــج إلل ـغ ــاء ش ـعــب ،ومــن
خ ـل ـفــه ف ـل ـس ـطــن .وال ض ـي ــر ،بــالـنـسـبــة
للواليات املتحدة وإسرائيل ،من تحويل
قضية الــاجـئــن إل ــى أزم ــة تخنق دول
الجوار ـ وبخاصة التي ما زالــت تعتبر
فـلـسـطــن أرضـ ــا مـحـتـلــة .أمـ ــس ،أعلنت
وزارة الخارجية األميركية ،إنهاء تمويل
«وكــالــة األم ــم املـتـحــدة إلغــاثــة وتشغيل
الــاج ـئــن الـفـلـسـطـيـنـيــن» (األونـ ـ ـ ــروا)،
واص ـفــة إيــاهــا بــ«املـنـحــازة فــي شـكــل ال
يمكن إصــاحــه» .وقالت الناطقة باسم
الــوزارة هيذر نويرت ،إن إدارة الرئيس
دونالد ترامب ترى أن «األون ــروا» ّتزيد
«إل ــى مــا ال نهاية وب ـصــورة مضخمة»
أعـ ـ ـ ــداد الـفـلـسـطـيـنـيــن ال ــذي ــن يـنـطـبــق
عليهم وضع الالجئ ،مضيفة أن املشكلة
«ت ـت ـع ـ ّـدى ال ـح ــاج ــات الـتـمــويـلـيــة وع ــدم
تحقيق تقاسم متوازن في األعباء» بني

اعتراف واشنطن حصرًا بالجيل األول من الالجئين يقلصهم إلى ( %10أ ف ب)

ّ
املانحني ،بل تتصل بـ«نموذج األونــروا
نفسه» .وسبق ملستشار األمــن القومي
األم ـيــركــي ج ــون بــولـتــون أن مـ ّـهــد لهذا
الـ ـق ــرار ف ــي زي ــارت ــه األخـ ـي ــرة لفلسطني
املحتلة ( 19آب الفائت) ،حيث استنكر
قيام األونروا بما ّ
سماه «توريث» صفة
الالجئ ،مكررًا الدعاية الصهيونية التي
تزعم أن الالجئني هــم الجيل األول من
الذين «خرجوا» من فلسطني عام ،1948
وأن أبناءهم وأحفادهم ليسوا الجئني!
ويـ ـن ــدرج الـ ـق ــرار ال ـج ــديــد ض ـمــن خطة
كاملة كــانــت قــد تحدثت عنها وسائل
ـدد 3549
إع ــام إســرائـيـلـيــة (راجـ ــع ال ـعـ ُ
فــي  27آب) ،وتتضمن خـطــوات أوالهــا
نشر تقرير عن عدد الالجئني وتقليص
إح ـص ــائ ـه ــم إلـ ــى ن ـح ــو ن ـص ــف مـلـيــون
( %10مــن عــددهــم الـحـقـيـقــي) ،مـقــارنــة
بأكثر من خمسة ماليني وفقًا لالعتراف
ال ـ ــدول ـ ــي و«األونـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروا» .أمـ ـ ــا امل ــرح ـل ــة
الثانية ،فستكون بإعالن إدارة ترامب
س ـح ــب االع ـ ـتـ ــراف ب ــال ــوك ــال ــة ال ــدول ـي ــة
ال ـ ـخـ ــاصـ ــة ب ــال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــن ورف ـ ــض
ّ
تعريف الالجئ املتبع فيها ،في إشارة
إلــى «نـقــل مكانة الــاجــئ عبر الـتــوارث
بــن األجـ ـي ــال» ،ثــم ستكتفي واشـنـطــن
بـ ــاالع ـ ـتـ ــراف بـ ــ«املـ ـف ــوضـ ـي ــة ال ـســام ـيــة

لشؤون الالجئني» كوكيل عن قضيهم.
وسيعقب ذلك وقف امليزانيات وتمويل
فـ ـع ــالـ ـي ــات «األونـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروا» وأن ـش ـط ـت ـه ــا،
ت ـحــدي ـدًا ف ــي الـضـفــة املـحـتـلــة واألردن،
املـنـطـقـتــن الـلـتــن ال تـعـيـشــان أزم ــة أو
«نزاعًا» وفق الرؤية األميركية.
وه ـ ـ ـ ـ ــذا سـ ـ ـي ـ ــؤدي ب ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره إل ـ ـ ــى ع ـجــز
«األونـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروا» ع ـ ـ ــن تـ ـنـ ـفـ ـي ــذ املـ ـهـ ـم ــات
الـ ـت ــي وج ـ ـ ــدت مـ ــن أجـ ـلـ ـه ــا .وف ـ ــي ه ــذه
الـحــالــة ،سـيـحـ ّـول مـلــف الــاجـئــن وفــق
البروتوكول إلى «املفوضية السامية»
( ،)UNHCRاألم ــر ال ــذي أظ ـه ــره البند
ال ـثــانــي وال ـع ـش ــرون م ــن الــوثـيـقــة الـتــي

«حماس» لألمم
المتحدة :ال نقبل
أي تحسينات على
حساب «األونروا»

ت ـح ـم ــل ال ـ ــرق ـ ــم ،13/17/HCR/GIP
وت ـ ـت ـ ـض ـ ـمـ ــن إرشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادات وتـ ــوج ـ ـهـ ــات
توضيحية بخصوص املــادة ( 1د) من
اتفاقية  1951الخاصة بوضع الالجئني
القانوني ،التي صدرت أواخر  2017من
دون أن ي ـع ـتــرض عـلـيـهــا أح ــد (راج ــع
العدد  3357في  27كانون األول .)2017
وبــالـطـبــع ،ال تـعـتــرف املـفــوضـيــة بحق
ال ـعــودة ،بــل ستضع خـيــارات محدودة
أم ــام الــاج ـئــن :ال ـع ــودة الـطــوعـيــة إلــى
الـبـلــد األص ـل ــي (غ ـيــر وارد ف ــي الـحــالــة
الفلسطينية بعد اعتراف األمم املتحدة
ب ــإس ــرائ ـي ــل عـ ــام  ،)1949أو ال ـتــوطــن
ف ــي ب ـلــد ال ـل ـجــوء (ه ـنــا ي ـخــرج الــاجــئ
مــن نـطــاق خــدمــات املـفــوضـيــة فــي حــال
ح ـصــولــه ع ـلــى جـنـسـيــة ب ـلــد يستطيع
حـ ـم ــايـ ـت ــه ،وه ـ ـ ـ ــذا ال ـ ـحـ ــل يـ ـسـ ـق ــط حــق
ال ـعــودة لـكــل الفلسطينيني فــي األردن
م ـمــن ي ـح ـم ـلــون أرق ــام ــا وط ـن ـيــة تثبت
أردنيتهم ،ويمثل هؤالء  %41من أعداد
ال ــاج ـئ ــن امل ـس ـج ـلــن ل ــدي ـه ــا) .وال ـحــل
األخير توطني الالجئني في بلد ثالث،
أي أن املفوضية ستعمل كوكيل توطني
«بتعاون دولي».
تبعًا لـهــذا األم ــر ،وفــي خـطــوة متقدمة
ملـعــالـجــة وق ــف الـتـمــويــل عـبــر تقليص

تقرير

ّ
تتجسس على الحريري ومتعب وتميم ...برعاية إسرائيلية!
اإلمارات
ع ـ ــدد امل ــوظـ ـف ــن ف ـ ــي الـ ــوكـ ــالـ ــة (وه ـ ــم
الجئون أساسًا) ،أصدر املفوض العام
ل ــ«األون ــروا» ،بيير كرينبول ،تعميمًا
ي ـق ـض ــي ب ـم ـن ــح املـ ــوظ ـ ـفـ ــن امل ـح ـل ـيــن
املـ ـعـ ـيـ ـن ــن بـ ـعـ ـق ــود دائـ ـ ـم ـ ــة أو ع ـق ــود
محدودة األجل ،فرصة «الترك الطوعي
االسـ ـتـ ـثـ ـن ــائ ــي» مـ ــن الـ ــوكـ ــالـ ــة .وحـ ــدد
الـتـعـمـيــم م ــدة ثــاثــن يــومــا يستطيع
املوظفون خاللها تقديم طلبات الترك
الطوعي ،أي حتى السادس والعشرين
مــن الشهر ال ـجــاري .وأش ــارت الوكالة
إلى «محدودية األمــوال املتوافرة لدى
الــوكــالــة وال ـف ـتــرة الــزمـنـيــة الـقـصـيــرة»
حاثة بذلك على االستعجال في تقديم
الطلبات ،لكنها أكدت أن ذلك مسموح
ملن خدم  10سنوات على األقل .ويشار
إلــى أن «الـتــرك الطوعي االستثنائي»
ً
أك ـث ــر ش ـم ــوال م ــن «ال ـت ـقــاعــد الـطــوعــي
املـبـكــر» ال ــذي اق ـتــرح فــي وق ــت ســابــق،
ألن ــه سـيــزيــد ع ــدد املــوظـفــن الــذيــن قد
يرغبون فــي تــرك الخدمة مــن الوكالة
هذا العام.
وم ــن ال ــواض ــح أن ال ـع ـمــل ع ـلــى إن ـهــاء
«األون ـ ــروا» أو تقليص خدماتها إلى
مــا دون املـسـتــوى املـقـبــول فلسطينيًا
ي ـج ــري ع ـل ــى خـ ـط ــوات ت ــدري ـج ـي ــة مــن
ال ـج ــان ـب ــن األمـ ـي ــرك ــي واإلس ــرائ ـي ـل ــي،
مــع االل ـت ـفــات إل ــى أن تــل أب ـيــب حــذرت
واشـنـطــن مــن الـضـغــط ب ـصــورة تنهي
ع ـمــل ال ــوك ــال ــة ف ــي غ ــزة حــال ـيــا (راج ــع
الـ ـع ــدد  3541ف ــي  14آب) .ح ـت ــى أن ــه
على رغــم إعــان «األون ــروا» بــدء العام
ال ــدراس ــي ال ـجــاري فــي مــوعــده املـحــدد
(راجــع العدد  3546في  21آب) ،فإنها
أصـ ـ ـ ــدرت ب ـي ــان ــا ت ــذك ــر ف ـي ــه أن ال ـحــد
األعلى للطالب في الصف الواحد هو
خمسون طالبًا في املباني التابعة لها،
زائدة بذلك  10طالب على الصف ،كما
زادت ع ــدد الـحـصــص الــدراس ـيــة على
املعلمني.
إلى ذلك ،علمت «األخبار» أن «حماس»
أرس ـ ـل ـ ــت عـ ـب ــر الـ ــوس ـ ـطـ ــاء ال ــدولـ ـي ــن
رســالــة إل ــى األم ــم املـتـحــدة قــالــت فيها
إن ـهــا ال تـقـبــل أي تـحـسـيـنــات فــي غــزة
ع ـلــى ح ـســاب «وك ــال ــة غ ــوث وتشغيل
الالجئني الفلسطينيني» (األونروا) ،أو
أن يحول جــزء مما كــان يدفع للوكالة
مل ـص ـل ـح ــة مـ ـش ــاري ــع داخـ ـ ـ ــل الـ ـقـ ـط ــاع،
مطالبة إيــاهــم بـ«تحسني الــوضــع في
غزة عبر إيجاد  50ألف وظيفة بصورة
ع ــاج ـل ــة لـلـمـتـعـطـلــن ع ــن ال ـع ـم ــل ،مــع
ض ــرورة إع ــادة الــوظــائــف الـتــي ألغيت
في األونروا».
(األخبار)

«فتح» تحرج القاهرة مع الفصائل وتشكو مالدينوف
غزة ــــ هاني إبراهيم
بينما يواصل مبعوث «الـســام» في
الشرق األوسط ،نيكوالي مالدينوف،
م ـ ـسـ ــاع ـ ـيـ ــه لـ ـ ـل ـ ــوص ـ ــول إل ـ ـ ـ ــى ات ـ ـفـ ــاق
تهدئة فــي قـطــاع غ ــزة ،بــالـتــوازي مع
ال ـج ـهــود امل ـصــريــة ،ت ــواص ــل السلطة
الـفـلـسـطـيـنـيــة مـســاعـيـهــا ع ـلــى أكـثــر
مــن مـحــور ملـنــع تنفيذ أي تـهــدئــة أو
تحسني فــي ال ـق ـطــاع ،إذ وص ــل األمــر
إل ـ ــى الـ ـتـ ـق ــدم ب ـش ـك ــوى رس ـم ـي ــة ضــد
مالدينوف في األمم املتحدة.
وف ــق م ـصــدر فلسطيني ت ـحــدث إلــى
ّ
تسببت السلطة وحركة
«األخ ـب ــار»،
«فتح» في إحــراج السلطات املصرية
أم ــام الفصائل الفلسطينية ،بعدما
كـ ـ ــان ه ـ ـنـ ــاك اتـ ـ ـف ـ ــاق م ـس ـب ــق بـ ـع ــودة
الفصائل إلى العاصمة القاهرة بعد
لقاء جمع جهاز «املخابرات العامة»
ب ــ«ف ـتــح» إلقـنــاعـهــا بــاالن ـض ـمــام إلــى
االجتماعات حــول كــل مــن املصالحة
والتهدئة ،إذ قررت االعتذار ورفضت
حضور أي اجتماع ،األمر الذي اضطر
املـخــابــرات املصرية إلــى االعـتــذار من

ً
الفصائل ،طالبة تأجيل السفر ثالثة
أيــام نظرًا إلــى سفر وزيــر املخابرات
ع ـبــاس كــامــل فــي جــولــة طــارئــة على
عدد من الدول.
ومنذ االعـتــذار املـصــري الــذي مضى
عليه أسبوع ،لم تتواصل «املخابرات
الـ ـع ــام ــة» مـ ــع ال ـف ـص ــائ ــل ل ـل ـت ـش ــاور،
األمــر الــذي يشير إلى وجــود عقبات
وض ـع ـت ـه ــا «ف ـ ـتـ ــح» وال ـس ـل ـط ــة أمـ ــام
املصريني جراء األنباء التي تحدثت
ع ــن ت ـق ــدم ك ـب ـيــر ف ــي م ـلــف ال ـت ـهــدئــة.
وخـ ـ ــال األس ـ ـبـ ــوع املـ ــاضـ ــي ،ع ـمــدت
«فـ ـت ــح» إلـ ــى تـنـفـيــذ ح ـم ـلــة إعــام ـيــة
ودبلوماسية ملواجهة تجاوزها في
غ ــزة بـعــد ت ـقــدم مـبــاحـثــات الـتـهــدئــة،
وق ـي ــل إن ـه ــا س ـت ـقــدم ورق ـ ــة مـكـتــوبــة
خ ـ ـ ــال أس ـ ـبـ ــوعـ ــن لـ ـ ــأطـ ـ ــراف ح ــول
ال ـت ـه ــدئ ــة ،ك ـم ــا ت ـح ــدث أخـ ـيـ ـرًا قــائــد
«حـمــاس» فــي غــزة ،يحيى السنوار،
ّ
خ ــال ل ـقــائــه م ــع ال ـك ــت ــاب واملـحـلـلــن
قبل يومني.
ف ــوق ذل ــك ،ذه ـبــت الـسـلـطــة أب ـعــد من
معارضة التهدئة واتـهــام «حـمــاس»
بالسير في «صفقة القرن» األميركية

لـ ـتـ ـس ــوي ــة الـ ـقـ ـضـ ـي ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة،
وقدمت شكوى بحق مالدينوف في
األمم املتحدة .وقال أحمد مجدالني،
وهـ ـ ــو عـ ـض ــو «الـ ـلـ ـجـ ـن ــة ال ـت ـن ـف ـيــذيــة
ملنظمة التحرير» ،مبررًا الشكوى ،إن

«مالدينوف ودولة قطر يعمالن على
ت ـمــريــر املـ ـش ــروع األم ـي ــرك ــي ف ــي غــزة
وتصفية القضية».
م ــن ج ـهــة أخـ ـ ــرى ،ع ـل ـمــت «األخـ ـب ــار»
أن رئـيــس الـسـلـطــة ،مـحـمــود عـبــاس،

مبرر الشكوى أن مالدينوف وقطر يعمالن على «تمرير المشروع األميركي» (آي بي ايه)

يسعى إلى إيقاف الحراك السياسي
الـ ـج ــاري ف ــي ال ـق ــاه ــرة ،ب ـعــدمــا تـقــدم
بـ ـطـ ـل ــب إل ـ ـ ــى امل ـ ـصـ ــريـ ــن بـ ــوقـ ــف أي
خطوات تجاه غــزة ،ألنه ذاهــب خالل
الـشـهــر امل ـقـبــل إل ــى «خ ـط ــوات كـبـيــرة
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تستخدم اإلم ــارات برامج ّ
تجسس إسرائيلية ضد
م ـعــارضــن ف ــي ال ــداخ ــل أو الـ ـخ ــارج ،وأح ـيــانــا ضد
م ـس ــؤول ــن ُي ـف ـت ــرض أن ـه ــم «أص ـ ــدق ـ ــاء» ،م ــن خــال
استغالل «ذك ــاء» الهواتف املحمولة ،لتحويلها إلى
أجـهــزة ّ
تجسس .رئـيــس الحكومة سعد الحريري،
ووزير الحرس الوطني السعودي السابق متعب بن
عبد الله ،كانا ،إلى جانب صحافيني ونشطاءِ ،م َّمن
تجسست أبو ظبي عليهم ،بحسب رسائل بريدية
ُ
ّ
سربتها صحيفة «نيويورك تايمز» أمس ،استخدمت
ُ َّ َ
فــي دع ــوي ــن قـضــائـيـتــن م ـقــدمــتــن ض ــد مجموعة
« ،»NSOالتي تتخذ من األراضــي املحتلة ّ
مقرًا لها،
وتــم رفعهما الخميس فــي إســرائـيــل وق ـبــرص ،من
ِق َبل مواطن قطري وصحافيني ونشطاء مكسيكيني
ّ
التجسس هذا.
استهدفهم برنامج
حـ َ
ـن خـطـفــت الـسـعــوديــة ال ـحــريــري وأج ـبــرتــه على
يستطع
االسـتـقــالــة فــي تـشــريــن الـثــانــي  ،2017لــم
ِ
أحــد فــي البداية تحديد السبب الرئيسي مــن وراء
«ضـ ــرب ال ـج ـنــون» الـ ــذي أق ــدم ــت عـلـيــه املـمـلـكــة في
حينه .صدرت تحليالت كثيرة حول أسباب إقدام
الرياض على «فعلتها» املأثورة ،ومنها ربط «األسر»
بسلسلة االعتقاالت التي طالت أمراء ورجال أعمال
وم ـســؤولــن اتـهـمـهــم مـحـمــد بــن سـلـمــان بــال ـتـ ّ
ـورط
في صفقات سرقة وفساد ،ومنهم الحريري عبر
«س ـعــودي أوج ـيــه» .ومــن األخ ـبــار الـتــي تـ ّـم الـتــداول
بها آنــذاك هي ّ
تجسس اململكة على الحريري في

تقرير

مزايدات الداخل اإلسرائيلي متواصلة:
ِّ
لنصف قيادة «حماس» في غزة
ال يلغي انتظار التهدئة
والجهود المبذولة من
أطرافها في القاهرة
المزايدات الداخلية اإلسرائيلية
التي تصل إلى الحد األقصى
من التطرف .مزايدات
يقودها في هذه المرحلة
نفتالي بينت الذي يدعو
إلى مواجهة غزة عسكريًا
واغتيال القيادات فيها
يحيى دبوق

فـ ــي األمـ ـ ــم املـ ـتـ ـح ــدة ل ـت ـغ ـي ـيــر وض ــع
ف ـل ـس ـطــن كـ ــي ت ـص ـي ــر دول ـ ـ ــة دائ ـم ــة
الـعـضــويــة» .ووف ــق مستشاره نبيل
ً
شعث ،سيلقي عباس خطابًا شامال
فــي الجمعية الـعــامــة لــأمــم املتحدة
ف ــي أيـ ـل ــول امل ـق ـب ــل ،يـل ـيــه ع ـقــد دورة
جديدة لـ«املجلس املركزي» واتخاذ
قــرارات عــدة« ،لتكون مفتاح الحملة
املقبلة ملواجهة كل املخططات التي
ت ـع ـص ــف ب ــالـ ـقـ ـضـ ـي ــة» .كـ ــذلـ ــك ،ذك ــر
مـنــدوب فلسطني فــي األمــم املتحدة،
رياض منصور ،أن «القيادة ستتقدم
خـ ـط ــوات إض ــاف ـي ــة ن ـحــو الـعـضــويــة
ال ـك ــام ـل ــة ع ـب ــر ق ـ ـ ــرار س ـت ـط ــرح ــه فــي
الـجـمـعـيــة ال ـعــامــة لتحسني الــوضــع
ال ـق ــان ــون ــي ل ــدول ــة ف ـل ـس ـطــن ،تـلـبـيــة
ل ـل ـق ـيــام ب ــدوره ــا بــال ـكــامــل كــرئـيــس
ملـجـمــوعــة  77وال ـص ــن طـ ــوال الـعــام
امل ـق ـبــل  ،»2019م ـش ـي ـرًا إل ــى أن ــه في
ح ــال ص ــدر قـ ــرار م ــن مـجـلــس األم ــن
ي ــوص ــي ب ـع ـض ــوي ــة دولـ ـ ــة فـلـسـطــن
ف ــي األمـ ـ ــم ،فـ ــإن فـلـسـطــن ت ـم ـلــك في
الجمعية العامة ثلثي األصوات التي
ّ
ستصوت لنيلها العضوية.

ب ـيــروت .األخـيــر ك ــان ،عـلــى مــا يـبــدو ،تـحــت مجهر
ّ
تتجسس عليه هي
املراقبة ،لكن الجهة التي كانت
دولة اإلمارات ،وفق «نيويورك تايمز» ،التي أشارت
إل ــى أن «اإلم ــارات ـي ــن طـلـبــوا مــراقـبــة هــاتــف رئـيــس
الوزراء اللبناني ،سعد الحريري» .وهذه املعلومات
أدرجتها الصحيفة في تقرير قالت فيه إن «حكام
اإلمــارات يستخدمون برنامج ّ
تجسس إسرائيليًا
َ
اخترقوا بواسطته هواتف معارضيهم وخصومهم
في الداخل وفي الخارج ،ومنها هواتف أمير دولة
قـطــر ،قــائــد ال ـحــرس الــوطـنــي الـسـعــودي (الـســابــق)
متعب بن عبد الله الذي كان ُيعتبر في ذلك الوقت
ً
منافسًا محتمال لــولــي الـعـهــد محمد بــن سلمان،
وصـحــافـيـ ّـن ومـثـقـفــن ع ــرب» .وذك ــرت الصحيفة
األم ـيــرك ـيــة أن ال ــرس ــائ ــل اإلل ـك ـتــرون ـيــة ل ــم تكشف
ّ
التجسس على رئيس حكومة لبنان ،لكنها
موعد
تحدثت «عن تقاعسه في الوقوف بوجه حزب الله
أو التصدي له».
ّ
وفـقــا للرسائل املـســربــة ،عندما عــرضــت مجموعة
« »NSOعلى اإلماراتيني تحديثًا باهظًا لتكنولوجيا
ّ
التجسس ،أرادوا التأكد من مــدى قدرتها ،فسألوا
عبر البريد اإللكتروني« :هل يمكن للشركة تسجيل
هواتف أمير قطر؟ ماذا عن هاتف األمير السعودي
الـقــوي الــذي قــاد الـحــرس الوطني للمملكة؟ أو مــاذا
عن تسجيل هاتف رئيس تحرير صحيفة عربية
ف ــي لـ ـن ــدن؟» .وجـ ــاء الـ ــرد ب ـعــد أرب ـع ــة أي ـ ــام ،بــإرفــاق

َ
تسجيلني يناسبان «الطلب» ،هما عبارة عن مكاملات
للصحافي السعودي عبد العزيز الخميس (رئيس
تحرير جريدة «الـعــرب» اللندنية سابقًا) ،الــذي أكد
لـ«نيويورك تايمز» أنه أجرى املكاملات ،وأنه لم يكن
يـعـلــم أن ــه ك ــان ت ـحــت امل ــراق ـب ــة .وب ـح ـســب الــرســائــل
ّ
املسربة ،طلب اإلماراتيون أيضًا اعتراض مكاملات
هاتفية فــي قطر منذ الـعــام  ،2014أي قبل األزمــة
الخليجية بنحو  3أعوام.
ت ــدح ــض ال ــرس ــائ ــل املـ ـس ــرب ــة ،ب ـح ـســب «ن ـي ــوي ــورك
تايمز» ،مزاعم الشركة املتكررة بأنها «غير مسؤولة
عن أي مراقبة غير قانونية» تجريها الحكومات التي
ّ
التجسس اإلماراتية،
تشتري برامجها .ففي قضية
تتهم الــدعــوى الـقـضــائـيــة إح ــدى شــركــات «»NSO
ّ
التجسس على مسؤولني حكوميني أجانب،
بمحاولة
خصوصًا أنـهــا نجحت فــي تسجيل مكاملات عبد
العزيز الخميس .ولفتت الصحيفة االنتباه إلــى أن
ّ
التجسس اإلسرائيلية إلى اإلمارات ال يتم
بيع برامج
بغير موافقة وزارة الدفاع اإلسرائيلية ،كون االحتالل
يعتبرها سالحًا.
وتلقفت قطر تقرير «نيويورك تايمز» ،لتصدر وزارة
خارجيتها بيانًا الليلة املاضية ّ
تعبر فيه عن «القلق»
من املعلومات املنشورة ،الفتة إلى أن «الكشف يطرح
أسـئـلــة ع ــدة ح ــول ج ــذور األزم ــة الخليجية الحالية
ومدة التخطيط لها».
(األخبار)

ط ـ ــال ـ ــب ع ـ ـضـ ــو «املـ ـ ـجـ ـ ـل ـ ــس الـ ـ ـ ـ ـ ــوزاري
املصغر للشؤون األمنية والسياسية»
(الكابينت) في تل أبيب ،وزير التربية،
نفتالي بينت ،حكومة العدو بخطوات
أك ـث ــر ح ــزم ــا ف ــي م ــواج ـه ــة ق ـط ــاع غــزة
وتنامي تهديد الفصائل الفلسطينية
فيه .قــارن بينت بني تهديد حــزب الله
املـتـنــامــي ،ال ــذي وصــل إلــى الـحــد الــذي
يـمـكـنــه ض ــرب أي نـقـطــة ف ــي فلسطني
املـ ـحـ ـتـ ـل ــة ج ـ ـ ـ ـ ــراء حـ ـ ـي ـ ــازت ـ ــه ت ــرس ــان ــة
تعاظمت ألكـثــر مــن  150ألــف صــاروخ
خالل سنوات مضت ،وبني قدرة حركة
«ح ـم ــاس» ال ـتــي تـتـنــامــى ب ــدوره ــا من
دون أن ت ـحــرك إس ــرائ ـي ــل ســاك ـنــا ،في
إش ـ ـ ــارة م ـن ــه إل ـ ــى ام ـت ـنــاع ـهــا ع ــن شــن
الـحــرب عـلــى رغــم أثـمــانـهــا وتبعاتها.
ولـ ـف ــت إل ـ ــى أن املـ ـس ــؤول ــن ال ـحــال ـيــن
على طــاولــة ال ـق ــرارات ،فــي تلميح إلى
رئ ـي ــس ال ـح ـكــومــة ب ـن ـيــامــن نـتـنـيــاهــو
ووزيـ ـ ـ ـ ــر األمـ ـ ـ ــن أف ـ ـي ـ ـغـ ــدور ل ـي ـب ــرم ــان،
يتجابنون أمام «حماس» ،التي تملي
على إسرائيل ،وفق تعبيره ،أجندتها
األمنية وقرارات الحرب والسلم.
في مقابلة مع اإلذاع ــة العبرية أمس،

أضــاف بينت أن الجيش «يعلم جيدًا
أم ــاك ــن ت ـخــزيــن ال ـص ــواري ــخ ف ــي غ ــزة،
وبــإمـكــانــه ،كـمــا عـلـيــه ،أن يعمل فــورًا
عـلــى تــدمـيــرهــا وتــدمـيــر كــل منظومة
اإلن ـ ـتـ ــاج الـ ـص ــاروخ ــي ف ــي ال ـق ـط ــاع».
وأضـ ـ ـ ـ ــاف« :أنـ ـ ـ ــا مـ ــع ت ـص ـف ـي ــة قـ ـي ــادة
حـمــاس والـقـيــام هـنــاك (فــي غ ــزة) بما
نـفـعـلــه ف ــي ال ـض ـف ــة .ألن ـه ــم إذا كــانــوا
ال يـطـلـقــون ال ـن ــار عـلـيـنــا ف ــي الـضـفــة،
ف ــأن الـجـيــش اإلســرائ ـي ـلــي ال يسمح
لـهــم بــرفــع رأس ـهــم ،وه ــذا مــا يـجــب أن
يـحــدث فــي غ ــزة» .ومنعًا لـلــوقــوع في
االسـتـنـتــاجــات املـغـلــوطــة ،ك ــام بينت
وتهديداته غير موجهة إلى غزة ،وإن
كــانــت كــذلــك ف ــي ال ـش ـكــل ،ب ــل مــوجـهــة
إلــى الــداخــل اإلســرائـيـلــي ،وفــي سياق
ص ــراع ــه ع ـلــى صـ ـ ــدارة ال ـت ـط ــرف لــدى
اليمني وناخبيه ،ضد نتنياهو نفسه،
وأكـ ـث ــر ض ــد ل ـي ـب ــرم ــان الـ ـ ــذي يـسـعــى
ّ
ّ
بينت لـلـحـلــول مـحــلــه ،وت ــول ــي وزارة
ً
األمن بدال منه في الحكومة املقبلة.
فــي الــواقــع ،ال يصعب كـثـيـرًا التفريق
ب ــن م ــواق ــف وت ـصــري ـحــات املـســؤولــن
الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــن اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـل ـ ـيـ ــن م ـمــن
هـ ــم خ ـ ـ ــارج دائ ـ ـ ـ ــرة إص ـ ـ ـ ــدار الـ ـ ـق ـ ــرارات
وتنفيذها ،كما حــال رئيس الحكومة
ووزيـ ــر األمـ ــن ،وب ــن وزراء يطمحون
إلــى تــولــي هــذه املـنــاصــب ،مــا يدفعهم
إل ــى ال ـت ـطــرف ف ــي امل ــواق ــف ،ومـحــاولــة
توهني خصومهم فــي السلطة ،مــع أو
مــن دون عــاقــة فعلية مــع الـتـحــديــات
األمـ ّـ ـنـ ـ ـي ـ ــة أمـ ـ ـ ـ ــام إسـ ـ ــرائ ـ ـ ـيـ ـ ــل .وب ـي ـن ــت
ي ـمــثــل ال ـن ـس ـخــة ال ـحــال ـيــة م ــن ن ـمــوذج
السياسيني اإلسرائيليني االنتهازيني
والساعني دومًا في املزايدات وتظهير
أق ـصــى الـتـطــرف لـكـســب ود الجمهور
اليميني ،بــأال يــدع كبيرة أو صغيرة
ت ـضـ ّـر وت ــوه ــن خ ـصــومــه الـسـيــاسـيــن
مــن دون أن يستغلها ل ــإض ــرار بهم.
يـحــاول وزي ــر التربية أن يظهر نفسه
أنه كان لينهي التهديدات الفلسطينية
وغ ـيــر الفلسطينية ل ــو ك ــان ف ــي ســدة

ال ـقــرار ،وتـحــديـدًا باستخدام الـحــروب
واالق ـت ــدار الـعـسـكــري اإلســرائـيـلــي ،مع
اإلص ـ ــرار عـلــى أن الـثـنــائــي نـتـنـيــاهــو-
ل ـي ـبــرمــان ي ـج ـب ـنــان ع ــن اس ـت ـخــدام ـهــا.
يـعـيــد بـي ـنــت ،ف ــي ذلـ ــك ،مـشـهــد رئـيــس
الــوزراء السابق أريئيل شارون عندما
ك ــان ف ــي امل ـعــارضــة إل ــى أن تـغـيــر بعد
ت ــولـ ـي ــه رئ ـ ــاس ـ ــة الـ ـحـ ـك ــوم ــة ،ب ـ ــل ب ــات
صــاحــب مصطلح «ف ــي ضـبــط النفس
ً
ّ
«تمهله» طويال
ق ـ ّـوة» ،فــي إش ــارة إلــى
لـلــرد على العمليات الفلسطينية في
األراضي املحتلة.
امل ـ ـش ـ ـهـ ــد نـ ـفـ ـس ــه كـ ـ ـ ــان قـ ـ ــد تـ ـ ـك ـ ــرر مــع
نتنياهو في مواجهة شــارون ،وكذلك
ف ــي مــواج ـهــة إي ـه ــود أوملـ ـ ــرت ،ث ــم جــاء
ل ـي ـب ــرم ــان لـ ـي ــزاي ــد ع ـل ــى وزي ـ ـ ــر األمـ ــن
ال ـســابــق مــوش ـيــه ي ـع ـلــون ،وي ـع ـلــن أنــه
لو تولى وزارة األمــن لكان صفى «بال
تـ ـ ــردد وخـ ـ ــال  48سـ ــاعـ ــة» م ـســؤولــي

المشهد نفسه
كان قد تكرر مع
نتنياهو في
مواجهة شارون

«ح ـمــاس» ،ومــن بينهم رئـيــس املكتب
السياسي إسماعيل هنية ،األمر الذي
ّ
ابتعد عنه لدى توليه املنصب ،تمامًا
كما فعل من سبقه بعد تهديداتهم .مع
ذلك ،تهديدات بينت ،وإن كانت لألذن
اإلســرائـيـلـيــة ،فإنها ّ
تعبر عــن ضائقة
قرارات في مواجهة غزة ،إذ ال يبدو أن
هناك قدرة فعلية على مواجهة تبعات
تحقيق املصالح اإلسرائيلية األمنية

بــال ـقــوة الـعـسـكــريــة ال ـتــي ي ـطــالــب بها
بينت ،من خارج طاولة القرارات .لو كان
ليبرمان قادرًا على تنفيذ ما يطالب به
بينت ،وهو الــذي ال يقل تطرفًا وعداء
للفلسطينيني ،لكان ترجم كل التطرف
املمكن بال إبطاء ،مهما كانت األثمان
امل ـق ــدر أن يــدفـعـهــا الـفـلـسـطـيـنــي .لـكــن،
بوصفه يقف على رأس سلم املسؤولية
السياسية للمؤسسة العسكرية ،بات
يدرك كما تدرك املؤسسة نفسها ،أن ما
بني تشخيص املصلحة األمنية وبني
ال ـقــدرة الفعلية عـلــى تحقيقها فــروقــا
قد تضيق أو تتسع ،وتبعًا لها تضيق
وت ـت ـســع خـ ـي ــارات إس ــرائـ ـي ــل .ع ـنــدئــذ،
يضطر ليبرمان وغـيــره إلــى التراجع
أمــام التهديدات ،والبحث عن خيارات
أخرى قد تكون غير متطرفة ،بل ربما
الـتـعــايــش مـعـهــا .والـســاحــة اللبنانية
طوال  12عامًا خير دليل على ذلك.
على ذلك ،ال عالقة بني تهديدات بينت
وإمـكــان أن تكون املــواجـهــة العسكرية
الواسعة مقبلة ضد غزة ،أكانت مقبلة
فعليًا أم ال .فــا عــاقــة بــن تـهــديــداتــه
ً
وكــون اتفاق التهدئة مقبال على فشل
كامل أو جزئي ،سواء أكان الفشل مقدرًا
مــن نــاحـيــة فعلية أم ال .كــذلــك ،ومنعًا
للتحليالت املغلوطة التوجه األكبر في
التهديدات شأن داخلي وسجال بيني
ومــزايــدات بني خصوم سياسيني ،مع
أرجـحـيــة معتبرة ج ـدًا ،ألن ال إش ــارات
ك ـ ــذل ـ ــك ع ـ ـلـ ــى خ ـ ـ ـطـ ـ ــوات «ح ــربـ ـجـ ـي ــة»
واس ـع ــة ،ف ــي ح ــال تــولــي بـيـنــت وزارة
األمـ ــن خـلـفــا ل ـل ـيـبــرمــان .وال ـثــابــت إلــى
اآلن أن اإلس ـتــرات ـي ـج ـيــا اإلســرائ ـي ـل ـيــة
امل ـف ـع ـلــة ت ـج ــاه غ ــزة ه ــي م ــا ورد على
لسان وزيــر األمــن الحالي ،رأس الهرم
الـسـيــاســي لـلـجـيــش ،الـ ــذي أك ــد أن تل
أبـيــب تعمل عـلــى الــوقـيـعــة بــن سكان
غ ــزة و«حـ ـم ــاس» ،وه ــي اسـتــراتـيـجـيــة
ً
ج ــدي ــدة تـمـثــل دل ـي ــا آخ ــر عـلــى ضيق
خيارات إسرائيل وإمكاناتها الفعلية
في مواجهة الخيار املقاوم.
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إعالنات
◄ وفيات ►

تقرير

أردوغان شاهرًا الـ«أس  »400مجددًا:
يستخدمون «سالح االقتصاد» ضدنا
عـ ــاد ال ــرئ ـي ــس ال ـت ــرك ــي ،رجـ ــب طيب
أردوغــانُ ،لي ّ
لوح بورقة الـ«أس »400
بتوقيت أزمـتــه مــع األمـيــركـيــن .قال
أردوغـ ـ ـ ـ ــان إن ب ـ ـ ــاده «بـ ـح ــاج ــة إل ــى
أنظمة الــدفــاع الصاروخية أس 400
ِّ
(ال ــروسـ ـي ــة)»ُ ،م ــذكـ ـرًا ب ــأن االتـفــاقـيــة
حولها انتهت ،مضيفًا« :سنأخذها
فــي أق ــرب وقـ ــت» .ك ــام أردوغ ـ ــان في
حفل تخريج ضباط الجيش التركي،
أمــس ،كــان واضـحــا ،ولــو بشكل غير
مباشر ،فــي ربــط الحديث عــن شــراء
مـنـظــومــة ال ــدف ــاع ال ـجــوي الــروس ـيــة،
ب ــال ـع ــاق ــات املـ ــأزومـ ــة م ــع ال ـح ـل ـفــاء،
سواء في أوروبا أو الواليات املتحدة.
بنظر أردوغ ــان ،فــإن حــال أنـقــرة اآلن
هي «عالقة أحادية الجانب» ،بينما
تركيا «بقدر ما تحتاج إلى عالقات
تحالف مع الدول األوروبية وأميركا،
فهي بحاجة إلى عالقات تعاون مع
سائر الدول».
بالنسبة إلى أردوغان ،فإن املضي في
صفقة «أس ُ »400م ـبـ َّـرر تمامًا أمــام

خرج الرئيس التركي ،رجب طيب
أردوغان ،أمسُ ،لي ّ
قدم مواقف
أكدت «التحدي» الذي دأب عليه
منذ اندالع األزمة مع الواليات
المتحدة .وعلى توقيت التوتر مع
واشنطن كما األوروبيين ،و«الحرب
االقتصادية» ،بعث الرجل برسائل في
أكثر من اتجاهُ ،م ِّلوحًا بالذهاب صوب
خيارات بديلة عبر التذكير بصفقة
ّ
الـ«أس  .»400في الوقت نفسه ،أقرت
الحكومة التركية قرارات مصرفية
جديدة ،بمواجهة تدهور العملة
التركية

أم ــا أوروب ـ ـيـ ــا ،ف ـتــأتــي الـتـصــريـحــات
التركية بالتزامن مع اجتماع وزراء
خارجية االتحاد األوروبي ُفي َّفيينا
م ــع ن ـظ ــرائ ـه ــم م ــن ال ـ ـ ــدول امل ــرش ـح ــة
لـعـضــويــة االتـ ـح ــاد ،وبـيـنـهــا تــركـيــا.
وك ـ ّـررت أملــانـيــا ،أم ــس ،تصريحاتها
املستفزة لألتراك ،عبر تشديد وزير
خــارجـيـتـهــا ،هــايـكــو مـ ــاس ،عـلــى أن
تــركـيــا ال يمكنها إص ــاح عالقاتها
امل ـت ـص ـ ّـدع ــة م ــع االت ـ ـحـ ــاد األوروب ـ ـ ــي
ُ
طلق سراح املواطنني األملان
قبل أن ت ِ
الـ ــذيـ ــن اع ـت ـق ـل ـت ـه ــم ،م ـض ـي ـف ــا« :هـ ــذه
القضايا ال ّ
بد من تسويتها» .وجاء
تصريح مــاس خــال اجـتـمــاع وزراء
خارجية االتحاد األوروبي مع الدول
الـطــامـحــة لــانـضـمــام إل ــى االت ـح ــاد،
قـبــل أس ـبــوع عـلــى مــوعــد أول زي ــارة
رسمية له إلى أنقرة.
وبالعودة إلى مواقف أردوغــان ،فقد
ت ـط ـ ّـرق الــرئ ـيــس ال ـتــركــي إل ــى األزم ــة
االقتصادية ،واضعًا ّإياها في خانة
«ح ــرب اق ـت ـصــاديــة» يـقــودهــا الـغــرب

«الـحـلـفــاء» فــي «ال ـنــاتــو» وواشـنـطــن
تحديدًا ،إذ إن األخيرة ال تزال ترفض
تطبيق اتفاق تسليم  120مقاتلة من
طـ ــراز «أف  ،»35ال ـتــي دف ـعــت تركيا
«إلـ ــى ال ـي ــوم  900م ـل ـيــون دوالر في
إطار شراكتها في مشروع إنتاجها».
ّ
حذر أردوغــان من أنه ،وفي حال «لم
يسلمونا املقاتالت ،فإننا نستطيع
الـحـصــول عليها مــن م ـكــان آخ ــر ،أو
نعمل على إنتاجها بأنفسنا ،على
غ ــرار الـطــائــرات مــن دون طـيــار التي
امـتـنـعــوا عــن تقديمها إلـيـنــا ونحن
نقوم اليوم بإنتاجها».
م ــواق ــف ال ــرئ ـي ــس ال ـت ــرك ــي أت ـ ــت فــي
ت ــوقـ ـيـ ـت ــن ،واح ـ ـ ـ ــد أوروبـ ـ ـ ـ ـ ــي وآخ ـ ــر
أمـ ـي ــرك ــي .ف ـع ـش ـيــة ال ـق ـم ــة ال ـثــاث ـيــة
ف ــي طـ ـه ــران م ــع ن ـظ ـي ـ َـري ــه ال ــروس ــي
واإليراني ،يبعث الرجل برسائل إلى
البيت األبيض ،مفادها أن مواصلة
ال ـ ـ ـ ــوالي ـ ـ ـ ــات املـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدة ل ـض ـغ ــوط ـه ــا
ض ــد أن ـق ــرة ،سـيـنـجــم عـنــه مــزيــد من
الـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــارب م ـ ــع خ ـ ـصـ ــوم واشـ ـنـ ـط ــن.

استراحة
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ضد بالده .ورفض أردوغان تقييمات
وك ـ ـ ـ ـ ــاالت الـ ـتـ ـصـ ـنـ ـي ــف االئ ـ ـت ـ ـمـ ــانـ ــي،
واص ـفــا ه ــذه ال ــوك ــاالت بــ«الـ ّ
ـدجــالــن
ّ
ّ
واملـبـتــزيــن» ،حــاثــا األت ــراك على عدم
االك ـت ــراث بتقييمات تـلــك الــوكــاالت.
ورأى أنه «ليس في تركيا أي ُ مشكلة
تـبــرر الـهـجـمــات اإلرهــاب ـيــة املـ َّ
ـوجـهــة
ضدها في الداخل والخارج ،والرياء
ال ــذي تــواجـهــه فــي الـســاحــة الــدولـيــة،
وصورة األزمة التي يحاولون خلقها
عـلــى االق ـت ـصــاد ال ـت ــرك ــي» .وأض ــاف:
«يــريــدون تحقيق مــا لــم يستطيعوا
ف ـع ـل ــه عـ ـب ــر املـ ـنـ ـظـ ـم ــات اإلرهـ ــاب ـ ـيـ ــة
وعـصــابــات الـخــونــة فــي الــداخــل ،عن
ط ــري ــق اس ـت ـخ ــدام سـ ــاح االق ـت ـصــاد
الــذي جعلوا سعر الصرف رصاصة
لــه» .وطمأن الرئيس التركي إلــى أن
حـكــومـتــه تـتـخــذ اإلجـ ـ ــراءات الــازمــة
ّ
في مواجهة هبوط الليرة وتقلبها،
ِّ
وستتغلب على «الهجوم»ُ ،متحدثًا
ع ــن ب ــداي ــة «ن ـتــائـ ّـج مـلـمــوســة» لتلك
الخطوات ،وإن حذر في الوقت نفسه
من أن عملة بالده «مستهدفة».
وعلى صعيد اإلج ــراءات التي أشــار
إلـيـهــا أردوغ ـ ــان فــي ش ــأن الوضعني
املالي واالقتصادي ،أعلنت الحكومة
الـتــركـيــة ،أم ــس ،رف ــع الـضــريـبــة على
عوائد الودائع بالعملة األجنبية ،في
محاولة لدعم العملة املحلية .وأقـ ّـر
قرار رئاسي رفع الضريبة املقتطعة
عـلــى ودائ ــع العملة األجـنـبـيــة لستة
أشهر مــن  18إلــى  20فــي املـئــة ،فيما
رفعت الضريبة لسنة من  15إلى 16
في املئة .كذلكّ ،
تم تخفيض الضريبة
على عائدات الودائع بالليرة التركية
لستة أشـهــر مــن  15إل ــى  5فــي املـئــة،

زوجته  :سميرة مبروك
اوالده  :جـ ـه ــاد زوجـ ـت ــه غ ــادي ــس
مورياك وعائلتهما
املهندس شادي نجيم وزوجته روال
معلوف وعائلتهما
فـ ـ ـ ــادي وزوجـ ـ ـت ـ ــه كـ ـل ــودي ــن ي ــون ــان
وعائلتهما
ابنتاه  :ندى زوجة ناجي الحصري
وعائلتهما
نادين زوجة املهندس هادي االسمر
وعائلتهما
أشـ ـق ــاؤه  :الـ ـي ــاس ،ق ــزح ـي ــا ،لـبـيــب،
م ـ ـخـ ــايـ ــل واملـ ـ ـ ــرحـ ـ ـ ــومـ ـ ـ ــان س ــاس ــن
ويوسف نجيم وعائالتهم
شـقـيـقـتــاه  :س ـع ــاد أرم ـل ــة امل ــرح ــوم
ميشال حريز ،منتهى نجيم
واوالد شقيقاته املــرحــومــات اليس
ارم ـل ــة ال ـي ــاس م ـب ــارك ،دلـيـلــة ارمـلــة
سليم الدنا ،برناديت ارملة يوسف
مكرزل وعائالتهم
وع ـ ـمـ ــوم عـ ــائـ ــات ن ـج ـي ــم ،مـ ـب ــروك،
الـ ـق ــرح ،م ــوري ــاك ،م ـع ـلــوف ،يــونــان،
الحصري ،األسمر ،الغصني ،جبران،
كرم ،التنوري ،مبارك ،مكرزل ،الدنا
حــريــز وع ـمــوم أهــالــي ب ـلــدة دورس
قـضــاء بعلبك وأنـسـبــاؤهــم ينعون
فقيدهم املرحوم
نسيب جرجس نجيم
ي ـح ـت ـف ــل بـ ــال ـ ـصـ ــاة ل ـ ــراح ـ ــة ن ـف ـســه
الـســاعــة الـثــانـيــة مــن بـعــد ظـهــر يــوم
األح ـ ــد  2أيـ ـل ــول  2018ف ــي كنيسة
قـلــب يـســوع االقـ ــدس ،ج ــادة سامي
الصلح ،بدارو ،ثم ينقل جثمانه الى
مسقط رأســه دورس قضاء بعلبك،
حيث تقام صالة البخور في كنيسة
م ـ ــار ال ـ ـيـ ــاس ،ثـ ــم يـ ـ ـ ــوارى فـ ــي ث ــرى
مدافن العائلة.
تقبل التعازي قبل الدفن في صالون
ً
ابتداء من الساعة الحادية
الكنيسة
عـشــرة قبل الـظـهــر ،ويــومــي اإلثنني
والثالثاء  3و 4الجاري في صالون
كنيسة قلب يـســوع األق ــدس ،جــادة
سامي الصلح ،من الساعة الحادية
ع ـشــرة قـبــل الـظـهــر حـتــى الـســادســة
ً
مساء.

أعلنت الحكومة
التركية سياسة
ضريبية جديدة على
ودائع العمالت
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أفقيا
ُ -1مهندس اسكتلندي إخـتــرع الــدوالـيــب املنفوخة للسيارات عــام  – 1888نسيج
تصنع منه األلبسة –  -2قصر بني عثمان في استانبول هو اليوم متحف ومكتبة
ّ
غنية باملخطوطات – صفة حساب موثق على دفتر  -3لوحة الفنان اإليطالي املبدع
ليوناردو دا فنتشي –  -4بحر – غــزال أبيض – ضمير منفصل –  -5برتقالة – -6
نظر إليه بسكون الطرف – خالق ّ
ورب – حرث األرض بالسكة –  -7مدينة جزائرية
– خالف مشرق –  -8لعن وشتم – دولة أفريقية حبيسة تلقب بإسم القلب الدافىء
ألفريقيا –  -9عائلة فنان لبناني – حصل على الـشــيء –  -10مــن أس ــواق بيروت
التجارية ما قبل حرب السنتني

عموديًا
 -1فنان عاملي راحــل يوناني الجنسية مصري املــولــد –  -2نعاتب – ســرق وأخــذ
ّ
مختص بعمل الحكومة
الغنيمة –  -3لي – مدينة إيرانية – خالف طاعة الوالد – ُ -4
– إحدى القارات –  -5بحيرة في أوروبا بني سويسرا وفرنسا تعرف ببحيرة جنيف
– للتعريف –  -6مادة سامة قاتلة – يستعمله ّ
مزين الشعر –  -7وثب – نترك الشيء
ّ
ويتحير – نسبة الى مواطن من بلد
وننساه عمدًا –  -8مكان يضيع فيه اإلنسان
أفريقي –  -9مقياس مساحة – لباس لبناني قديم –  -10تسمية تطلق على رئيس
الربع واملسؤول عنه أو على رئيس جماعة من الناس تنتمي في الغالب الى نسب
واحد يكون هو املسؤول عنها

أفقيا

شروط اللعبة

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

1

 -1كوستاريكا –  -2يلي – داروين –  -3يالو – شاي –  -4فز – الدكتور –  -5يالتا –
يطأ –  -6مدبلج – دل –  -7كاري – ملح –  -8تنب – صاد – سر –  -9ور – بنج – دبي
–  -10بور سودان

عموديًا
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مشاهير 2955

حلول الشبكة السابقة

 -1كييف – مكتوب –  -2والزي – ابرو –  -3سيل – أمرن –  -4والدي – بس –  -5اد – لتب – صنو
–  -6راشد املاجد –  -7يراك – جلد –  -8كويتي – دن –  -9اي – ّ
وطد – سب –  -10نور الشريف

2954

إعداد
نعوم
مسعود
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مؤلف وأديــب أميركي (ُ )2010-1919عــرف بروايته «الـحــارس في حقل
ال ـش ــوف ــان» .تــوقــف ع ــن نـشــر األع ـم ــال األدب ـي ــة مـنــذ ال ـع ــام  .1965يظهر
املراهقون في أغلب أعماله
 = 1+4+3+9+8+7عاصمتها اوسلو ■  = 11+6+10ممر فوق الــوادي ■
 = 5+2بحر

حل الشبكة الماضية :رضوان الكوني

وعلى الودائع لسنة من  12إلى  3في
املئة ،ومن  10في املئة إلى صفر على
الودائع ألكثر من سنة.
وقــال وزيــر الخزانة واملالية التركي،
بـ ــراءت أل ـب ـيــرق ،أم ــس ،إن الحكومة
س ـت ـس ـت ـمـ ّـر فـ ــي ات ـ ـخـ ــاذ «الـ ـخـ ـط ــوات
ال ــازم ــة» لـتـعــزيــز ال ـل ـي ــرة .وأضـ ــاف:
«يـتـعــن علينا تنفيذ خـطــط عملية
قصيرة ج ـدًا ،وقصيرة ،ومتوسطة،
ّ
وطويلة األمد ،لتجنب وقوع تقلبات
ف ــي االق ـت ـص ــاد أم ـ ــام ك ــل ال ـت ـط ــورات
املحتملة» .ورأى ألبيرق أن اقتصاد
ب ــاده «يـتـعـ ّـرض منذ تـمــوز املاضي
إل ــى هـجـمــات اق ـت ـصــاديــة تستهدف
رفاهية الشعب التركي» ،لكنه شدد
على أن القطاع املصرفي التركي «في
أق ــوى مــراحـلــه التضامنية عـلــى مـ ّـر
تاريخه» ،الفتًا إلى أهمية السياسات
الجديدة التي وصفها بـ«القوية أكثر
من أي وقت مضى» .وحرصت وزيرة
التجارة التركية ،روهـصــار بكجان،
ه ــي األخ ـ ــرى ،عـلــى طـمــأنــة األس ــواق
ال ـت ــرك ـي ــة .وقـ ــالـ ــت إن ـ ــه «م ـه ـم ــا فـعــل
ّ
نستمر في النمو
املضاربون ،فسوف
بروح التضامن املوجودة في تركيا،
وخلق العمالة والتصدير» ،مشيرة
إل ــى أن الـحـكــومــة تــراقــب الـتـطــورات
«ل ـح ـظ ــة ب ـل ـح ـظــة ،ونـ ــواصـ ــل ات ـخ ــاذ
تدابير وقائية ملنع تدهور األسواق».

هاتف 759555 :ــ 01
فاكـس 759597 :ــ 01

بمزيد من الرضى والتسليم بقضاء
وق ــدره ننعي إلـيـكــم وف ــاة فقيدتنا
الغالية
ّ
ميسر محمود أبو حميد
(أم صالح آغا)
أرملة املرحوم سعيد صالح آغا
أبناؤها :صالح ونصر ومي آغا
أشقاؤها املرحومون :أحمد وجمعة
وعبد الله وعبد الرحمن أبو حميد
أخوالها :املرحومون توفيق والحاج
عبد اللطيف ومحمد أبو رقبة
أح ـفــادهــا :ن ــور وطـ ــارق آغ ــا ،وبــال
خالد وفريد بجيرمي
تقبل التعازي اليوم السبت  1أيلول
للرجال فــي مركز رابـطــة أبـنــاء عكا
ّ
مخيم بــرج البراجنة ،وللنساء
فــي
فــي مـنــزل الـسـيــد يــوســف أب ــو رقبة
في حــارة حريك ،شــارع عبد النور،
بناية حوماني ،الطابق الثاني بني
الثالثة والسابعة مساء .ويوم األحد
ل ـل ــرج ــال والـ ـنـ ـس ــاء ف ــي ق ــاع ــة Ball
 Room N3في فندق الكومودور في
ال ـح ـمــرا شـ ــارع بـعـلـبــك م ــن الــرابـعــة
ً
مساء.
حتى السابعة
اآلسفون آل صالح آغــا وأبــو حميد
وأبو رقبة وبجيرمي والحلواني

◄ إعالنات رسمية ►
انـ ـتـ ـقـ ـل ــت ال ـ ـ ــى رح ـ ـمـ ــة ال ـ ـلـ ــه ت ـع ــال ــى
املرحومة
الحاجة خديجة سليم حيدر
زوجة الحاج رضا مراد
اوالدها :الحاج أكرم والدكتور محمد
ب ـنــات ـهــا :امل ــرح ــوم ــة ب ــاس ـم ــة ،بـهـيــة،
الحاجة ايمان،الحاجة احسان ،حنان
ونسرين
اخوتها  :الحاج علي ،الحاج حسني،
امل ـ ــرح ـ ــوم ال ـ ـحـ ــاج م ـح ـم ــد ،امل ــرح ــوم
الحاج احمد واملرحوم الحاج حسن
شقيقتها املــرحــومــة الحاجة فاطمة
حـيــدر زوج ــة امل ــرحــوم ال ـحــاج حسن
دخل الله
اصهرتها:عبد الـلــه شلهوب،عصام
ج ــراح،الـ ـح ــاج ح ـســن ف ـق ـيــه ،ال ـحــاج
علي شور وفؤاد طراد
وقد ووريت الثرى في جبانة بلدتها
الرمادية
تـ ـق ــام ذكـ ـ ــرى االس ـ ـبـ ــوع يـ ــوم األح ــد
فــي  2أيـلــول عـنــد الـســاعــة  10:30في
حسينية بلدة الرمادية
اآلسـ ـف ــون :آل مـ ــراد  ،ح ـي ــدر وع ـمــوم
أهالي الرمادية وقانا

بسم الله الرحمن الرحيم
إنا لله وإنا اليه راجعون
يا ايتها النفس املطمئنة إرجعي اىل ربك راضية مرضية فادخيل يف عبادي وادخيل جنتي.
صدق الله العظيم
انتقلت اىل رحمة الله تعاىل املرحومة

الحاجة خديجة عيل نجم

ارملة املرحوم الحاج عيل جميل نعنوع
أوالدها :الحاج جهاد – الحاج عامد – الحاج مهدي – الحاج عباس
أصهرتها :كامل جرادي – يارس زيدان – حسني رضا – خرض رضا
بهذه املناسبة اآلليمة ستتىل عن روحها الطاهرة ايات من الذكر الحكيم .الزمان :اليوم
السبت الواقع يف  1ايلول الساعة الخامسة عرصاً ,ويقام يف اليوم الثالث مجلس عزاء
حسيني نهار االحد  2أيلول الساعة الخامسة عرصاً املكان حسينية طريدبا كذلك تقبل
التعازي نهار االثنني  3ايلول الساعة الرابعة حتى السادسة مساء يف حسينية االمام عيل
(ع) خندق الغميق.
اآلسفون :آل نعنوع آل نجم وجرادي وزيدان ورضا وعموم أهايل طريدبا واهايل خندق
الغميق.
للفقيد الرحمة ولكم عظيم االجر والثواب
إنا لله وإنا إليه راجعون
الفاتحة
انـ ـتـ ـقـ ـل ــت ال ـ ـ ــى رح ـ ـمـ ــة ال ـ ـلـ ــه ت ـع ــال ــى
املرحومة
الحاجة خديجة سليم حيدر
زوجة الحاج رضا مراد
إخوة زوجها :املرحوم سليم ,املرحوم
محمود ,املرحوم أنيس ,علي ,حسن
وداود مراد
اوالدها :الحاج أكرم والدكتور محمد
ب ـنــات ـهــا :امل ــرح ــوم ــة ب ــاس ـم ــة ،بـهـيــة،
الحاجة ايمان،الحاجة احسان ،حنان
ونسرين
اخوتها  :الحاج علي ،الحاج حسني،
امل ـ ــرح ـ ــوم ال ـ ـحـ ــاج م ـح ـم ــد ،امل ــرح ــوم
الحاج احمد واملرحوم الحاج حسن
شقيقتها املــرحــومــة الحاجة فاطمة
حـيــدر زوج ــة امل ــرحــوم ال ـحــاج حسن
دخل الله
اصهرتها :عبد الله شلهوب ،عصام
جـ ــراح ،ال ـح ــاج حـســن فـقـيــه ،الـحــاج
علي شور وفؤاد طراد
وبهذه املناسبة تقام ذكرى االسبوع
يـ ـ ــوم غـ ــد األح ـ ـ ــد فـ ــي  2أي ـ ـلـ ــول عـنــد
ال ـس ــاع ــة  10:30ف ــي حـسـيـنـيــة بـلــدة
الرمادية
اآلس ـ ـفـ ــون :آل مـ ـ ــراد ،ح ـي ــدر وع ـمــوم
أهالي الرمادية وقانا

21

إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـن ــان ع ــن رغ ـب ـت ـهــا فــي
إج ــراء اس ـت ــدراج ع ــروض عــائــد لصيانة
واس ـت ـث ـم ــار الـ ـخ ــط ال ـب ـح ــري ف ــي مـعـمــل
الذوق الحراري.
يمكن للراغبني في االشـتــراك باستدراج
ال ـع ــروض امل ــذك ــور اع ــاه الـحـصــول على
نـسـخــة م ــن دف ـتــر ال ـش ــروط م ــن مصلحة
الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /200 000/ل.ل.
ت ـس ـلــم الـ ـع ــروض ب ــال ـيــد إلـ ــى ام ــان ــة ســر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق ""12
ـ ـ املبنى املركزي (غرفة .)1223
علمًا إن آخر موعد لتقديم العروض هو
نـهــار الـجـمـعــة الــواقــع فــي 2018/09/21
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة 11:00
قبل الظهر.
بيروت في 2018/8/27
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة

املهندس واصف حنيني
التكليف 1770
إعالن
يعلن رئـيــس بـلــديــة بــر الـيــاس عــن رغبة
البلدية في تلزيم أشغال تعبيد طرقات
داخ ـل ـيــة (بــالــزفــت االي ــدال ـي ــت وال ـبــاطــون
املطبع) بطريقة املناقصة العمومية وفقًا
لــدفـتــر ال ـش ــروط امل ــوض ــوع ل ـهــذه الـغــايــة
وذلــك في تمام الساعة العاشرة من يوم
الجمعة املوافق .2018/9/14
تـقـبــل ال ـع ــروض ل ـغــايــة ال ـســاعــة الـثــانـيــة
ب ـعــد ال ـظ ـهــر م ــن ي ــوم ال ـخ ـم ـيــس امل ــواف ــق
.2018/9/13
ل ــاط ــاع ع ـلــى دف ـت ــر الـ ـش ــروط مــراج ـعــة
أمانة سر البلدية طيلة أيام أوقات الدوام
الرسمي.
2018/8/29
رئيس بلدية بر الياس
مواس محمد عراجي

◄ مبوب ►
◄ مطلوب ►
مطلوب معلم ذو
خربة لتشغيل مكنات
صناعية للمراجعة
االتصال عىل الرقم
01 - 455000

مطلوب تقني أشعة للعمل
يف مركز بحنس الطبي:
04/983770
مقسم ( 1122الرجاء اإلتصال
بني ال  7:30وال 14:30
من اإلثنني إىل الجمعة
وبني الـ 8:00
والـ  13:00نهار السبت)

◄ خرج ولم يعد ►
غادرت العاملة البنغالدشية
SHAHNAJ BEGUM
مــن عند مخدومتها ,الــرجــاء ممن
يـعــرف عنها شيئا اإلت ـص ــال على
الرقم 70/966484
غادر العامل البنغالدشي
MD RATON MIA
م ــن ع ـن ــد م ـخ ــدوم ــه ,ال ــرج ــاء مـمــن
ي ـع ــرف ع ـنــه ش ـي ـئــا اإلتـ ـص ــال على
الرقم 03/482227
غادر العمال البنغالدشيون
SUJAN
SOHEL MIAH
ONNAS MIAH
SHAHARIYA
مــن عـنــد مـخــدومـهــم ,ال ــرج ــاء ممن
يـعــرف عنهم شيئا اإلت ـصــال على
الرقم 01/335959
غادرت العاملة الفيليبينية
GLENDA BARROSA FAMISARAN
من منزل مخدومتها ,الرجاء ممن
يـعــرف عنها شيئا اإلت ـص ــال على
الرقم 03/448099
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ثقافة وناس

ثقافة وناس
رادار

موسيقى

ّ
ّ
ّ
«الحرة» حلت أزمة الهوية ...بالجنس و «التطرف»

ماذا في «مشاع» زياد الرحباني؟

بشير صفير
منذ بضعة أســابـيــع ،انتشر تسجيل
ب ـع ـن ــوان «م ـ ـشـ ــاع» ،وقـ ــد ت ــم تــوزي ـعــه
مـقــابــل مبلغ زهـيــد فــي أمـسـيــات عــدة
أحياها الفنان زياد الرحباني أخيرًا.
عـ ـل ــى ال ـ ـغـ ــاف «الب تـ ـ ـ ــوب» وخ ـل ـفــه
شـخــص مـجـهــول لـلــداللــة عـلــى العمل
ّ
السري ضد امللكية الفكرية وقرصنة
امل ـشــاعــات اإلب ــداع ـي ــة .كـلـمــة «م ـشــاع»

َ
قسمين
ينقسم التسجيل إلى
يحتويان على موسيقى وأغنيات
من الريبرتوار الغربي وأعمال
خاصة معروفة لكن غير منشورة

الصوتي ،قررنا تقديم هذه املعلومات
ملن يهمه األمر.
ف ــي الـ ـب ــداي ــة ،ي ـج ــب اإلشـ ـ ـ ــارة إلـ ــى أن
الشكل العام لـ«مشاع» يشبه أي سهرة
مع/عند زيــاد .فالذين حظوا بجلسة
خاصة معه ،يعرفون ذلك :بعد السالم،
يبدأ اللقاء بتسجيل استوديو لعمل
لزياد غير منشور أو باسكتش قديم،
متداول أو ال ،ثم بأغنية أو موسيقى
من هذا الريبرتوار أو ذاك ،أو بتسجيل
حــي مــن أمـسـيــة قـ ّـدمـهــا مــع فــرقـتــه في
السنوات األخيرة .املوسيقى ال تتوقف
في منزل زيــاد ،أو تتوقف نهائيًا في
األوق ـ ــات الـعـصـيـبــة ،كـتـلــك ال ـتــي مـ ّـرت
عليه بــن خــريــف  2015وربـيــع ،2018
ّ
حيث بقيت املـعــدات الصوتية مغلفة
بــال ـنــاي ـلــون (إث ـ ــر االن ـت ـق ــال إلـ ــى شقة

أخ ـ ـ ــرى) ك ــل ت ـل ــك املـ ـ ــدة ال ــزم ـن ـي ــة ،فــي
محزن للغاية.
مشهد
ٍ
ً
م ـ ـ ـ ــاذا ف ـ ــي «مـ ـ ـ ـش ـ ـ ــاع»؟ أوال ،ي ـن ـق ـســم
ال ـت ـس ـج ـيــل إلـ ــى ق ـس ـ َـم ــن (،)tracks 2
ي ـح ـتــويــان ع ـلــى مــوس ـي ـقــى وأغ ـن ـيــات
مـ ــن ال ــريـ ـب ــرت ــوار الـ ـغ ــرب ــي بـنـسـخـهــا
األصلية (أي من مكتبة زياد الرحباني
املوسيقية) أو بأداء ّ
حي لزياد وفرقته،
باإلضافة إلــى أعمال خاصة معروفة
ل ـك ــن غ ـي ــر م ـن ـش ــورة واس ـك ـت ـش ــات أو
مونولوغات إذاعـيــة ،بعضها منتشر
وبـعـضـهــا اآلخـ ــر ت ــم ب ـثــه قــدي ـمــا على
اإلذاعة فقط .سنعتمد في هذا التبويب
ذكر اسم العمل ومؤديه ،باإلضافة إلى
إسم زياد الرحباني حيث تحمل املادة
توقيعه.
الـقـســم األول ( ،)track oneمــدتــه 34

دقيقة و 54ثانية ،يحتوي بالتسلسل
ع ـلــى ال ـت ــال ــي Cajun Moon :بـصــوت
رانـ ـ ـ ــدي ك ـ ـ ــراوف ـ ـ ــوردSmooth Talk ،
بـ ـص ــوت إي ـف ـل ــن ت ـش ــام ـب ــاي ــن ك ـي ـنــغ،
«صـمــدوا وغلبوا» (زي ــاد الرحباني)
مـ ــن ت ـ ّس ـج ـيــل ح ـ ـ ّـي ( )2014ب ـصــوت
ري ــم ب ــن ــا وح ـ ــازم ش ــاه ــن ،مـجـمــوعــة
م ــن االس ـك ـت ـشــات اإلذاعـ ـي ــة املـنـشــورة
وغـيــر امل ـنـشــورة مــن بــرنــامــج «العقل
زينة» (زيــاد الرحباني)Wayfaring ،
 Strangerبـ ـص ــوت إيـ ـف ــا ك ــاس ـي ــدي،
دعاية ملاركة زبــدة (زيــاد الرحباني)،
 O Grande Amorم ـ ـ ــن ت ـس ـج ـي ــل
حـ ــي لـ ــزيـ ــاد وف ــرقـ ـت ــه وي ــؤديـ ـه ــا آف ــو
توتنجيان« ،صمدوا وغلبوا» (إعادة
أولى للتسجيل ذاته)Fly Me To The ،
 Moonبصوت آملا كوغان.

أس ــاس ــا ه ــي األرض ال ـت ــي ال مـلـكـيــة
ل ـهــا ،أي ك ـمــا كــانــت ف ــي ال ـب ــدء ،وكـمــا
س ـعــت امل ــارك ـس ـي ــة إلـ ــى إع ــادت ـه ــا إلــى
األصـ ــل ع ـبــر إل ـغ ــاء املـلـكـيــة ال ـخــاصــة.
عـلــى ال ـغــاف الخلفي حـسـنــاء مثيرة
ّ
وجدية ،تعزف ساكسوفون والصورة
ب ــاألس ــود واألب ـ ـيـ ــض .ال ي ــوج ــد على
العلبة أي عبارة أو اسم أو عنوان عمل
أو م ـع ـلــومــات ع ــن إن ـت ــاج وت ــوزي ــع…
إلـ ـ ـ ـ ــخ .ف ـ ـقـ ــط كـ ـلـ ـم ــة «م ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــاع» .إنـ ـه ــا
م ـخ ـتــارات ( )compilationموسيقية
وغنائية وإذاعية ساخرة من توليف
زي ــاد الــرحـبــانــي ،والـلــوغــو ه ــذا سبق
ُ
واست ُخدم في تسجيل أغنية «خلص»
الذي ن ِشر على يوتيوب أخيرًا.
مـ ــوضـ ــوع املـ ـق ــال ــة لـ ـي ــس نـ ـق ــدي ــا ،بــل
ّ
يتناول فقط الشق املتعلق بمحتوى
ال ـت ـس ـج ـيــات وم ــام ــح ه ــذا اإلصـ ــدار
غـيــر الــرس ـمــي .فـغــالـبـيــة األش ـخ ــاص،
عندما يسمعون مقطوعة موسيقية
أو أغنية ال يعرفونها ،لديهم فضول
االط ـ ــاع ع ـلــى امل ـع ـلــومــات األســاس ـيــة
ال ـت ــي ت ـخـ ّـص ـهــا ،أي ،بـشـكــل أســاســي
ع ـنــوان الـعـمــل وصــاح ـبــه ّ(مــؤل ـفــه و/
أو م ـ ـ ّ
ـؤدي ـ ــه) .ب ــال ـت ــال ــي ،وملـ ـ ــا ل ــم يـكــن
«مشاع» يحتوي على الئحة بمحتواه

الـقـســم الـثــانــي ( ،)track twoمــدتــه 26
دقيقة و 12ثانية ،يحتوي بالتسلسل
على التالي:
إعالن «أبًا عن ّ
جد» (زياد الرحباني)،
 The Man I Loveم ــن تـسـجـيــل حـ ّـي
ل ــزي ــاد وف ــرق ـت ــه وت ــؤدي ـه ــا األم ـيــرك ـيــة
سـيـنــدا رامـ ـس ــور ،تـسـجـيــل اسـتــوديــو
غـ ـي ــر مـ ـنـ ـش ــور ل ـ ــ«أب ـ ــو ع ـ ـلـ ــي» (زي ـ ــاد
ال ــرحـ ـب ــان ــي) ،اس ـك ـتــش إذاع ـ ــي (زيـ ــاد
ال ـ ــرح ـ ـب ـ ــان ـ ــي)« ،صـ ـ ـ ـم ـ ـ ــدوا وغ ـ ـل ـ ـبـ ــوا»
(إعـ ــادة ثــانـيــة للتسجيل ذاتـ ــه)This ،
 Masqueradeبصوت جــورج بنسون،
دعــاي ــة ألح ــد م ـخ ــازن الـتـمــويــن (زي ــاد
الرحباني) ،موسيقى  Spiralتؤديها
فرقة .The Crusaders
إذًا ،ه ــذا هــو مـحـتــوى «م ـش ــاع» ،فأين
تكمن أهميته ،لناحية أعمال زياد؟ إذا
استثنينا أغـنـيــة «ص ـمــدوا وغـلـبـ ّـوا»،
ب ـمــا أن الـتـسـجـيــل ال ـ ـ ــوارد ه ـنــا بــثـتــه
«ص ـ ـ ــوت الـ ـشـ ـع ــب» أخـ ـ ـيـ ـ ـرًا ،تـنـحـصــر
املفاجأة بإعالن «تلفزيون لبنان» وهو
من أجمل اإلعالنات في تاريخ التلفزة
امل ـح ـل ـي ــة (ت ـن ـف ـي ـذًا وإخ ـ ــراج ـ ــا ون ـصــا
ومــوس ـي ـقــى) .ل ــم ت ـتــوافــر ه ــذه املـ ــادة،
كـعـمــل مــوسـيـقــي /غ ـنــائــي ،بتسجيل
نظيف منذ سمعناها من خالل الشاشة
الــوطـنـيــة فــي الـتـسـعـيـنـيــات .النسخة
ال ـتــي يـنـشــرهــا زي ــاد هـنــا هــي نفسها
امل ـس ـت ـخ ــدم ــة لـ ــإعـ ــان ،ل ـك ــن تـخـتـلــف
ً
عنها قليال ،فهي أقصر (ينقص هنا
ّ
املصورة)
الجزء األوســط في النسخة
ويـغـيــب عـنـهــا الـبـيــانــو كـلـيــا (وكــذلــك
ّ
املقدمة الكالسيكية) .املفاجأة الثانية
هــي تسجيل اسـتــوديــو غـيــر منشور،
ٌ
ملوسيقى «أبــو علي» .تسجيل ُيسمع
م ـن ــه م ـق ــاط ــع خـ ــال ب ــرن ــام ــج «ال ـع ـقــل
ً
زي ـنــة» ،نسمعه فــي «م ـشــاع» كــامــا…
أم ـ ــا الـ ــدقـ ــة فـ ــي االنـ ـتـ ـق ــال مـ ــن مـحـطــة
ألخـ ـ ــرى (بـ ـم ــا أن األع ـ ـمـ ــال مــوصــولــة
بـعـضـهــا بـبـعــض ف ــي ال ـق ـسـ َـمــن ال ــذي
يتألف منهما اإلصدار) فتؤكد الجهد
ال ــذي وض ـعــه زي ــاد ف ــي ه ــذا الـجــانــب،
والـ ــذائ ـ ـقـ ــة ال ـع ــال ـي ــة فـ ــي دم ـ ــج أع ـم ــال
متباعدة إلى هذا الحد… وقريبة كلها
من القلب.

zoom

«أطفال باخ» وصلوا إلى بيروت
لن أو نــادرًا ما تجد أح ـدًا ال يسمع إال
موسيقيًا واحـدًا ،في أي نمط كان .في
املــوس ـي ـقــى الـكــاسـيـكـيــة ،م ــن الـشــائــع
أن ت ـجــد أن ــاس ــا (مـ ـت ـ ّ
ـذوق ــو مــوسـيـقــى
أو ع ــازف ــون م ـ ّن ـفــردون أو مـجـمــوعــات
موسيقية) يفضلون حقبة على سواها
من الحقبات أو مؤلفًا على سواه .هناك
اس ـت ـث ـنــاء واح ـ ــد :بـ ــاخ .م ــن ال ــرائ ــج أن
تصادف من ال يسمعون ســوى أعمال
ه ــذا امل ــؤل ــف ًأو م ــن ال ي ـعــزفــون غـيــره.
واألكثر غرابة في مسألة العالقة بباخ
هو أن اإلعجاب الشديد به قد يصيب
شعوبًا كاملة ،كالبرازيليني .بــاخ هو
حالة خاصة في البرازيل .ال أحد يتمتع
ب ــال ـش ـه ــرة الـ ـت ــي ي ـح ـظــى ب ـه ــا ال ــرج ــل
هناك .هذا اإلعجاب قد يصيب مؤلفني،
م ـثــل كـبـيــرهــم ف ــي الـ ـب ــرازي ــل ،هــايـتــور
ّ
فيل لــوبــوس الــذي اشتهر بمجموعة
مــن املــؤلـفــات التي تجمع أسـلــوب باخ
باملوسيقى البرازيلية ،أو موسيقيني
مثل ع ــازف الـبـيــانــو ،مــوضــوع املقالة،
ج ــواو كــارلــوس مــارتـيـنــز ( .)1940في
إي ــران أيـضــا ،يشكل بــاخ حــالــة خاصة
(بـ ــن ع ــازف ــي ال ـب ـيــان ــو تـ ـح ــديـ ـدًا) .فــي
أملانيا ،وهــذا بلده« ،خـ ّـدامــه» كثيرون،
كما في البلدان األوروبية األخرى (من
هيلموت فالخا إلى كارل ريشتر ومن
سوزانا روجيتسكوفا إلى جون إليوت
غ ـ ــاردن ـ ــر) .ف ــي الـ ـي ــاب ــان ،اس ــأل ــوا عـنــه
مــاســاكــي س ــوزوك ــي .فــي عــالــم ال ـجــاز،
ّ
ً
يحل أوال في التأثير واملقاربة الجازية
لـلــريـبــرتــوار الـكــاسـيـكــي .فــي فــرنـســا،
بنى جاك لوسييه مجده على أداء باخ

ُم َع ّدًا لتريو جــاز .في كندا ،دخل غالن
غــولــد عــاملــه وع ـلــق فـيــه أرب ـع ــن سـنــة.
كــذلــك حـصــل ف ــي روس ـي ــا م ــع تــاتـيــانــا
نـ ـق ــواليـ ـيـ ـف ــا .كـ ــم ت ـخ ـت ـل ــف إي ـ ـ ـ ــران عــن
البرازيل! واليابان عن روسيا! وأملانيا
عن كندا! فكيف يجمعنا باخ؟ هل هي
«موضوعية» موسيقاه؟ ربما ،لكن كل
مؤلفي حقبة الباروك كانوا هكذا .هل
هي روحانيته العالية؟ ممكن .لكن كل
مــن سبقوه وبـعــض مــن لحقوه كانوا
هكذا .هل هو املنسوب العالي من علم
الرياضيات في مؤلفاته؟ احتمال وارد.
لكن ال إيانيس كزيناكيس وال ستيف
رايش وال غيرهما استطاع إحداث هذه
ال ـخــروقــات فــي الـجـغــرافـيــا واالثـنـيــات
عند
واألنماط .األرجح أن الجواب ليس ّ
بــاخ حتى ،بل هو سـ ّـر أكبر منه ومنا.
ٌّ
سر من أسرار الكون والجمال.
فــي الـسـنــوات األخ ـيــرة ،بــرز «مهرجان
األف ــام الـبــرازيـلـيــة» فــي لـبـنــان (راج ــع
األخـبــار عــدد  .)2018/8/27املوسيقى
ح ـ ـضـ ــرت الـ ـسـ ـن ــة امل ــاضـ ـي ــة مـ ــع فـيـلــم
يستعيد سـيــرة إيليس ريجينا .هذه
ال ـس ـنــة ،تـحـضــر املــوس ـي ـقــى م ــن خــال
ع ـم ـلــن ،األول يـفـتـتــح الـ ـ ـ ــدورة ،اسـمــه
 ،)2017( João, O Maestroويـتـنــاول
ح ـيــاة ج ــواو ك ــارل ــوس مــارتـيـنــز الــذي
كـ ّـرس حصة األســد في مسيرته لباخ.
والثاني هــو «أطـفــال بــاخ» (Filhos de
 ،)2015 / Bachوعنوانه باإلنكليزية
«باخ في البرازيل».
من هو جــواو كارلوس مارتينز؟ إنه
عازف بيانو وقائد أوركسترا شهرته

شبه محصورة بالبرازيل وبالواليات
امل ـت ـح ــدة األم ـي ــرك ـي ــة .ه ــو مــوسـيـقــي
ب ــارع ،كـ ّـرس مسيرته لتسجيل «كــل»
أع ـم ــال ب ــاخ لـلـبـيــانــو امل ـن ـفــرد (أو مع
األورك ـس ـتــرا) .يـعــود السبب املنطقي
ل ـعــدم ان ـت ـشــار تـسـجـيــاتــه (واس ـم ــه)
عامليًا إلــى كونه لم يكن يتبع لناشر

ع ــامل ــي م ــن ال ـص ــف األول أو ال ـثــانــي،
بـ ـخ ــاف م ــواطـ ـن ــه ن ـي ـل ـس ــون ف ــراي ــره
( )1944وعميدة البيانو الكالسيكي
في البرازيل غيومار نوفايس (1895
—  .)1979أض ـ ــف إل ـ ــى ذل ـ ــك ،ال ـق ــدر
الـ ــذي لـعــب ض ـ ـ ّـده ،إذ ف ـقــد اسـتـعـمــال
ي ــده ال ـي ـم ـنــى ،ث ــم ال ـي ـس ــرى ،لـيـتـحـ ّـول
إل ــى ق ـيــادة األورك ـس ـت ــرا .قـصــة حياة
ال ــرج ــل س ـن ـت ـعـ ّـرف إل ـي ـهــا ف ــي الـفـيـلــم
م ـس ــاء ال ـث ــاث ــاء امل ـق ـبــل .ل ـكــن املــامــح
األســاس ـيــة ف ــي ه ــذه الـقـصــة يــرويـهــا
ج ـ ـ ـ ــواو ف ـ ــي وثـ ــائ ـ ـقـ ـ ّـي سـ ــابـ ــق ب ـه ــذه
ال ـك ـل ـمــات« :شـ ـه ـ َـدت ح ـيــاتــي مـشــاكــل
ع ــدي ــدة .ف ـق ــدت يـ ــدي ال ـي ـم ـنــى ،فقلت
لنفسي أستطيع العزف باليسرى .ثم
فقدت اليسرى فقلت أستطيع قيادة
األورك ـس ـت ــرا .هـنــا تـكـمــن أهـمـيــة بــاخ
في حياتي .لقد أبقاني ّ
حيًا .واليوم،
إن استطعت استعمال إبهامي فقط،
ســأحــاول عــزف بعض مــن موسيقاه.
َ
بــاخ بنوتاتني فقط ،واحــدة باليمنى
وأخ ــرى بــالـيـســرى يستطيع تشييد
كاتدرائية».
مـ ــاذا ع ــن أس ـل ــوب ــه ف ــي أداء بـ ــاخ؟ ّفي
ال ــواق ــع ه ــذا م ــوض ــوع واسـ ــع ومـعــقــد
جـدًا ،لكن ما ّ
يميز جــواو مارتينز هو
مقاربته الخاصة ،الراديكالية أحيانًا،
لسرعة اإليقاع ( )tempoفي أعمال باخ.
هذا رائج عمومًا ،ألن باخ سبق اختراع
امل ـي ـتــرونــوم ،بــالـتــالــي مـســألــة تحديد
سرعة اإليـقــاع تكون تقريبية ،ونجد
الكثير مــن األمـثــال فــي «التسريع» أو
«التبطيء» من غالن غولد إلى تاتيانا

نـقــواليـيـفــا وك ــاودي ــو أراو… واملـثــال
األكـثــر وضــوحــا عند جــواو نجده في
ال ـخ ـتــام ( )Gigueال ـشــديــد ال ـب ــطء من
البارتيتا رقم  6والتنويع األول الفائق
السرعة (كما هي الحال في تنويعات
أخرى ومقابل تنويعات أخرى شديدة
الـ ـب ــطء) ف ــي «ت ـن ــوي ـع ــات غ ــول ــدب ــرغ».
كذلك ،ونظرًا ألن مسألة الديناميكية
غـيــر مـطــروحــة عـنــد ب ــاخ فــي مــا كتبه
للهاربسيكورد (الذي ال يسمح بعزف
ن ــوت ــات ضـعـيـفــة أو ق ــوي ــة) ،ف ــإن أداء
هــذه األعـمــال على بيانو يفتح شهية
بعض العازفني ،ومــن ضمنهم جــواو،
على التالعب في الزخم ،وأحد األمثلة
«الـغــريـبــة» فــي ريـبــرتــواره هــو الـفــارق
ال ـك ـب ـي ــر فـ ــي ال ــدي ـن ــام ـي ـك ـي ــة بـ ــن أداء
الـ«آريا» في مستهل وختام «تنويعات
ـارب املـقـطــوعــة
غ ــول ــدب ــرغ» ،إذ إن ــه ي ـق ـ
ِ َ
َ
ذاتها من زاويــتــن مختلفتني جذريًا!
لكن في جميع األحــوال ،يمتلك الرجل
تقنيات عالية فــي الـعــزف ،ويقلل من
اسـتـخــدام دواس ــة الـبـيــانــو (الـيـمـنــى)،
على غرار غالن غولد ،ما يزيد وضوح
الـجـمــل الـطــويـلــة ف ــي أع ـم ــال ب ــاخ .أمــا
نقطة الضعف األبرز عنده فتكمن في
ََ
خشونة العزف أحيانًا وفي «الفشكلة»
ّ
ال ـت ــي تـصـيــب ب ـعــض ال ـج ـمــل امل ـع ـقــدة
قور َبت بسرعة إيقاع زائدة.
متى ِ
بشير...
 :João, O Maestroالثالثاء املقبل ـ
«ب ــاخ فــي ال ـب ــرازي ــل» 8 :أي ـلــول (سـبـتـمـبــر) ـ
«متروبوليس أمبير صوفيل» (األشرفية) ـ
لالستعالم01/204080 :

زكية الديراني
لــن يـكــون  14أيـلــول (سبتمبر) يومًا
ع ــادي ــا بــال ـن ـس ـبــة إلـ ــى ال ـع ــام ـل ــن فــي
«ال ـ ـحـ ـ ّـرة» .إذ سـيـشـهــد ه ــذا ال ـتــاريــخ
خاتمة بــرامــج عـ ّـدة تعرضها املحطة
التي انطلقت عام  ،2004مقابل إطالق
سلسلة مشاريع تلفزيونية جديدة،
س ـي ـط ـغ ــى ع ـل ـي ـه ــا طـ ــابـ ــع «اإلث ـ ـ ـ ـ ــارة
والـ ـج ــدل» .ل ــم يـعــد ُيـخـفــى عـلــى أحــد
أن «الـ ـح ـ ّـرة» ات ـخ ــذت قـ ــرارًا بتصفية
ّ
عــدد كبير من موظفيها في مختلف
الـ ــدول الـعــربـيــة ،تـحــديـدًا فــي مكاتب
ب ـي ــروت وفـلـسـطــن وال ـق ــاه ــرة ودب ــي
وحتى واشـنـطــن ،وإيـقــاف برنامجي
ّ
«هـ ـ ـ ــن» ال ـ ـ ــذي تـ ـق ـ ّـدم ــه م ــات ـي ـل ــدا ف ــرج
ّ
ال ـلــه (ان ـضــمــت إل ــى الـقـنــاة قـبــل سبع
س ـنــوات) ،و«ال ـي ــوم» ال ــذي يعتبر من
ّ
أهم األعمال التي تعرضها ألنه أشبه
ب ــ«م ــاغ ــازي ــن» ي ــوم ــي ح ــول مختلف
الـ ـتـ ـط ــورات ف ــي الـ ـ ــدول ال ـع ّــرب ـي ــة .مع
حاليًا
الـعـلــم أن الـبــرنــامـجــن ي ـبــثــان ّ
بحلقات جديدة ،لكنهما سيتوقفان
ّ
فــي منتصف أيـلــول وتـحــل مكانهما
مشاريع أخرى.
وكــانــت الـشــاشــة الـتــي تعتبر ال ــذراع
اإلع ــام ـي ــة لـلـسـيــاســة األم ـيــرك ـيــة في
الشرق األوســط ،قد أبلغت موظفيها
ق ـبــل أش ـه ــر ب ـق ــرار االس ـت ـغ ـنــاء عنهم
ً
ّ
ومقدم
من بينهم  20عامال (إعالمي
ـ ـ ـ األخـ ـ ـب ـ ــار  )2018/6/4فـ ــي مـكـتــب
ّ
ب ـيــروت ،وب ــأن منتصف شـهــر أيـلــول
سـيـكــون آخ ــر فــرصــة ل ـهــم .م ــع بــدايــة
الـعــام الحالي ،ازدادت التحوالت في
كواليس القناة بسبب قرار الكونغرس
األم ـيــركــي بتقليص مـيــزانـيــة شبكة
«ال ـش ــرق األوس ـ ــط ل ــإرس ــال» (MBN
ّ
تضم إذاعة «سوا» و«الحرة».)...
التي
كــذلــك لـعـبــت ال ـت ـغ ـي ـيــرات ف ــي املــواقــع
اإلدارية دورًا ّ
مهمًا في اتخاذ القرارات
ُ
«العشوائية» أو مــا يسمى بــ«إعــادة
الـهـيـكـلــة» ،فـكــل إدارة يـتــم تعيينها،
كـ ــانـ ــت ت ـ ـ ّ
ـذي ـ ــل حـ ـض ــوره ــا بـسـلـسـلــة
ّ
ق ــرارات وق ــرارات مـضــادة .عند تسلم
األرجنتيني ألبيرتو فرنانديز قيادة
دفـ ــة «ال ـ ـحـ ــرة» ،ات ـخ ــذ ج ـم ـلــة ق ـ ــرارات
معتبرًا أن ««الـحــرة» تفتقر للهوية».
الحـ ـ ـق ـ ــا انـ ـ ـض ـ ــم اإلع ـ ـ ــام ـ ـ ــي األردن ـ ـ ـ ــي
ن ـ ــارت بـ ـ ــوران إلـ ــى ال ـق ـن ــاة ف ــي مــوقــع
نــائــب املــديــر ال ـعــام ومــديــر املـحـتــوى،
بـعــدمــا ك ــان يـشـغــل مـنـصــب الــرئـيــس
الـتـنـفـيــذي ف ــي شـبـكــة «س ـك ــاي نـيــوز
ع ــرب ـي ــة» .يــوم ـهــا ،أع ـلــن ب ـ ــوران خطة
لــ«تــرشـيــد اإلن ـف ــاق» .فــي هــذا اإلط ــار،
ي ـش ـيــر مـ ـص ــدر ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار» إل ـ ــى أن
منتصف أيلول سيكون مصيريًا في

حريات

قانون اإلنترنت في مصر

ّ
أي رعب
أكبر من هذا؟

القاهرة ــ عصام زكريا

يعد إسالم
البحيري أحد
دعاة «تجديد»
الخطاب الديني
في العالم
اإلسالمي

الـقـنــاة .لكن الــافــت أن املـصــروفــن لم
يتقاضوا تعويضاتهم ،مع العلم أن
اإلدارة ع ــرض ــت عـلـيـهــم تـعــويـضــات
«غير منصفة» ،خاصة أولـئــك الذين
ّ
انضموا إلى الشاشة منذ انطالقتها
قـ ـب ــل  14ع ـ ــام ـ ــا .ويـ ـضـ ـي ــف املـ ـص ــدر
ّ
ّ
أن امل ــوظ ـف ــن ل ــم يــتـج ـهــوا ب ـعــد لــرفــع
ّ
دعوى قضائية ضد القناة ،فاسحني
املجال أمام االتفاق السلمي .ويكشف
أن اإلدارة ط ـل ـب ــت مـ ــن املـ ـص ــروف ــن
ت ــوق ـي ــع ب ـ ـ ــراءة ّ
ذمـ ـ ــة ق ـب ــل ال ـت ـف ــاوض

تستعد جمانة حداد
والداعية إسالم البحيري
لتقديم برنامجين جديدين
ّ
عـلـ ّـى مـسـتـحــقــاتـهــم .خ ـطــوة مجحفة
بحقهم ،بخاصة أن التعويضات لم
تــراع قانون العمل اللبناني .ويتابع
امل ـص ــدر أن ال ـقــائ ـمــن ع ـلــى «الـ ـح ـ ّـرة»
يغلقون بــرامــج ويـسـتـعـ ّـدون إلطــاق
أخــرى تقدمها أسماء معروفة بينها

ج ـمــانــة حـ ــداد ال ـتــي تـسـتـعـ ّـد لتقديم
ب ــرن ــام ــج «فـ ــي املـ ـمـ ـن ــوع» .س ـي ـت ـطـ ّـرق
األخـيــر إلــى التابوهات واملحظورات
ع ـل ــى ال ـط ــري ـق ــة ال ـت ــي درجـ ـ ــت عـلـيـهــا
الشاعرة والصحافية اللبنانية .في
امل ـقــابــل ،سـيـكــون الــداع ـيــة اإلســامــي
امل ـ ـصـ ــري إس ـ ــام ال ـب ـح ـي ــري بـمـثــابــة
م ـف ــاج ــأة «الـ ـ ـح ـ ـ ّـرة» الـ ـت ــي تـ ـص ـ ّـور لــه
برنامجًا فــي بـيــروت ستطلقه خالل
أي ــام .الـعـمــل سـيـكــون ذا طــابــع ديني
ّ
ودنيوي .علمًا أن البحيري يعد أحد
دع ــاة «تـجــديــد» الخطاب الديني في
ال ـع ــال ــم اإلسـ ــامـ ــي ،س ـب ــق أن تــوقــف
ب ــرن ــام ـج ــه «م ـ ــع إسـ ـ ـ ــام» ع ـل ــى ق ـنــاة
ّ
وتعرض للسجن
«القاهرة والناس»
بتهمة «ازدراء األديان» .هكذا ،تراهن
الـ ـش ــاش ــة عـ ـل ــى األسـ ـ ـم ـ ــاء والـ ــوجـ ــوه
واملــواضـيــع اإلشـكــالـيــة لحجز مكانة
لـهــا فــي الـعــالــم ال ـعــربــي ،رغ ــم فشلها
املـتـكــرر فــي ذل ــك مـنــذ قـيــامـهــا .ويـقــرأ
ّ
املصدر الخطوة بأن البرامج الجديدة
ّ
بمثابة «تضييع للوقت» ولن تقدم أو
ّ
تؤخر في مسألة جذب الجمهور.

موظفو «الحياة» :اإلنذار األخير
ُ
أغـ ـل ــق م ـك ـتــب «دار الـ ـحـ ـي ــاة» (ت ـض ـ ّـم
جــريــدة «الـحـيــاة» ومجلة «ل ـهــا») في
وسط بيروت مع نهاية شهر حزيران
(ي ـ ــونـ ـ ـي ـ ــو) امل ـ ــاض ـ ــي بـ ـح ـ ّـج ــة االزم ـ ـ ــة
االقتصاديةُ ،
وصرف قرابة  70موظفًا
ّ
مــوزعــن بني تقنيني وإعالميني .لكن
ال ـت ـعــاون اس ـت ـمـ ّـر م ــع ن ـحــو  30منهم
يـعـمـلــون م ــن م ـنــازل ـهــم ف ــي م ــا يشبه
ّ
تحول املعاشات
اإلستكتاب ،على أن
نهاية كــل شهر .ذلــك كــان االتـفــاق ،إال
ّ
أن هذه الحيلة إتبعها القائمون على
ّ
ال ـجــريــدة ك ــي يـتـمــكـنــوا م ــن مــواصـلــة
إصدار العددين الخليجيني السعودي
واالماراتي .مع العلم أن عدد موظفي
مـكـتــب «دار ال ـح ـي ــاة» ف ــي دب ــي قليل
وغ ـي ــر ق ـ ــادر ع ـل ــى إص ـ ـ ــدار ال ـع ــددي ــن،
لذلك تـ ّـم اإلعتماد على طاقم بيروت.
لـكــن يـبــدو أن الــوعــود الـتــي أطلقتها
إدارة «الـحـيــاة» كــانــت تشبه الــوعــود
الـســابـقــة ،وك ــان مصيرها التسويف.
ف ـق ـب ــل ع ـ ـ ــام تـ ـق ــريـ ـب ــا ،بـ ـ ـ ــدأت م ـع ــرك ــة
امل ــوظ ـف ــن م ــع إدارة «الـ ـحـ ـي ــاة» الـتــي
أدارت ظهرها للموظفني ،لتصل قبل
شهرين إلــى رفــع املـصــروفــن دعــاوى

تلفزيون
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أمـ ـ ــام «م ـج ـل ــس ال ـع ـم ــل ال ـت ـح ـك ـي ـمــي»
لتحصيل حقوقهم ،وه ــذا مــا حصل.
أم ــا الـصـحــافـيــون الـلـبـنــانـيــون الــذيــن
وافـ ـق ــوا ع ـلــى مــواص ـلــة ت ـعــاون ـهــم مع
«ال ـح ـي ــاة» ،ف ـقــد وج ـ ــدوا أنـفـسـهــم في
املستنقع نفسه الــذي سبق أن وقعوا
ف ـيــه ال ـع ــام امل ــاض ــي .إذ ل ــم يـتـقــاضــوا
م ـع ــاش ــات ـه ــم م ـن ــذ شـ ـه ــري ــن .ف ــي ه ــذا
اإلطــار ،يشير مصدر لـ«األخبار» إلى

ترجيح كفة إلغاء الورقي كليًا
واالكتفاء بااللكتروني
أن العاملني الذين يبلغ عددهم نحو
 ،30بعثوا رسالة الكترونية للقائمني
على «دار الحياة» في الرياض ودبي،
مطالبني فيها بدفع مستحقاتهم .لكن
الــرســالــة لــم تـلــق ص ــدى ل ــدى االدارة.
ّ
ويـتــابــع املـصــدر أن الصحافيني (من
بينهم ح ــازم صــاغـيــة ،وح ــازم األمــن
وع ـبــده وازن )...بـعـثــوا م ـجــددًا بــريـدًا
ال ـك ـتــرون ـيــا يـتـضـ ّـمــن تـلــويـحــا بــوقــف

العمل في بداية شهر أيلول (سبتمبر)
الحالي وع ــدم إص ــدار الصحيفة ،في
حال لم يحصلوا على أتعابهم .ويبدو
أن لغة التهديد تركت أثـرًا لــدى إدارة
ال ـ ـ ــدار ،إذ أج ـ ــاب ال ـقــائ ـم ــون مـبــاشــرة
أن ـه ــم ي ـح ـت ــا ّج ــون إلـ ــى ش ـه ــر تـقــريـبــا
لدفع املستحقات ،مطالبني بمواصلة
العمل .وعليه ،قـ ّـرر املوظفون العدول
ع ــن اإلضـ ـ ــراب ،م ــع الـعـلــم أن الضغط
س ـي ـس ـت ـم ـ ّـر ع ـل ــى اإلدارة ل ـل ـح ـصــول
عـ ـل ــى أتـ ـع ــابـ ـه ــم خ ــوف ــا مـ ــن الـ ـتـ ـه ـ ّـرب
مـنـهــا ،بـخــاصــة أن فــريــق ب ـيــروت هو
الــوح ـيــد ال ـق ــادر ع ـلــى االس ـت ـم ــرار في
إصــدار «الحياة» (ومجلة «لها») .في
املـقــابــل ،تتحدث بعض األوس ــاط عن
أن القائمني على «الـحـيــاة» يدرسون
ّ
جديًا مسألة إغالق العدد الورقي كليًا
في الشهرين املقبلني .الخطوة لم يتمّ
ّ
إق ــراره ــا ب ـعــد ،لـكــن الـكــفــة تـمـيــل لطي
صفحة ال ـعــدد الــورقــي واإلب ـق ــاء على
املــوقــع االلـكـتــرونــي وتـعــزيــزه ،إضافة
ّ
إلــى فتح وكــالــة ت ــوزع األخـبــار فــي ما
يشبه عمل وكالة أنباء إخبارية.
زكية...

اإلنـتــرنــت ،الــذي كــان أحــد األي ــام طاقة نــور وأمــل بالحرية للبشر ،هل
ّ
يتحول على يد الحكومات وأصحاب املصالح من كل نوع إلى سجن
كبير ،ال يسمح لرواده سوى بتداول املعلومات والحريات التي يريدها
السجان؟ املشكلة ليست إصدار القوانني الخاصة بمكافحة «جرائم»
اإلنترنت ،فالقوانني يجب أن توجد حتى لحماية الحرية ،ولكن املشكلة
أن ال ـقــوانــن تــوجــد أســاســا لـحـمــايــة الـسـلـطــة ،والـ ـث ــروة ،واالس ـت ـبــداد،
ً
واملجرمني أنفسهم أحيانًا .في أميركا مثال ،قوانني اإلنترنت مهووسة
بمكافحة القرصنة ،ألن الذين يحكمون هم أصحاب رأس املال املتضرر
من القرصنة ،وبمكافحة «اإلرهاب اإلسالمي» ألن هذا هو العدو الحالي
منذ  11سبتمبر .وفي الصني ،يعيش االقتصاد على القرصنة ،بالتالي
فقانون اإلنترنت يركز أساسًا على مكافحة حرية التعبير السياسي
ومنع ومراقبة مواقع األخبار «األجنبية» ومواقع التواصل االجتماعي.
أخطر ما في قانون مكافحة اإلنترنت الذي أقر في مصر أخيرًا شيئان
قد يؤدي التوسع في استخدامهما إلى كوارث بشرية :األول هو نص
املادة السابعة التي تعطي الحق للجهات األمنية بمنع أي موقع واعتقال
صاحبه ،أو مستخدم له ،حتى دون استصدار تصريح قضائي ،ثم
تقديم «املحضر» ،أي حيثيات القرار ،للمحكمة بعد ذلك بــ 48ساعة.
ّ
ما يحدث عادة في هذه الحاالت ،أنه تتم الحجب واملداهمة واالعتقال،
ثم يتعني على من قاموا بذلك تبرير ما فعلوه بأدلة .وإذا تبني خطأهم
أو تسرعهم أو عدم توافر أدلة ،قاموا بتلفيقها ،عمدًا أو عن غير عمد،
بحكم العداء والخصومة التي حدثت بينهم وبني من قاموا باعتقالهم
وحجب موقعهم .الفكرة التي يكرسها القانون هنا هي توفير مناخ
عداء بني رجال القانون واملواطنني بالضرورة ،طاملا أن من حق األمن
ً
الحجب واالعتقال أوال ،ثم البحث عن السبب بعد ذلك!
يـمـنــح ال ـقــانــون لـلـمــواطــن حــق الـتـظـلــم للمحكمة مــن قـ ــرارات الحجب
واالعتقال .لكن ما يحدث عادة أن القاضي يجد نفسه حائرًا بني «األدلة»
واملـبــررات التي يعرضها األمــن ،وبني ادعــاء املواطن بالبراءة ،فينحاز
غالبًا لرفاقه من رجال القانون والسلطة ،أو على األقل يترك األمر على
ما هو عليه ،أي استمرار الحجب واالعتقال ،من باب االحتراس ،ألن
ظلم مواطن أهون بكثير من تعرض األمن القومي للخطر!
أمــا املــادة الخطيرة الثانية ،فهي الخامسة عشرة التي تحمل عنوان
ّ
«جريمة الدخول غير املشروع» .وتنص على أنه «يعاقب بالحبس مدة
ال تقل عــن سـنــة ،وبـغــرامــة ال تقل عــن  50ألـفــا وال تـجــاوز  100ألف
جنيه ،أو إحــدى هاتني العقوبتني ،كل من دخــل عمدًا أو دخــل بخطأ
غير عمدي وبقي بدون وجه حق ،على موقع أو حساب خاص أو نظام
معلوماتي محظور الدخول عليه» .أي إن العقوبة هنا تنفذ ضد من
يدخل «بالخطأ» على موقع «محظور» ،ال يعلم أنه محظور وال يعلم
محتويات هذا املوقع .أمر يتناقض مع طبيعة التصفح عبر االنترنت
الذي يتسم بالعشوائية واالرتجال والبحث عن املجهول غالبًا .ومعنى
ذلك أنه سيكون هناك الكثير من الضحايا األبرياء ،خاصة إذا وضعنا
في اعتبارنا عدم الثقة وعدم االحترام السائدين من قبل رجال القانون
تجاه املواطنني .أضف لذلك نص القانون الذي يعاقب أي فعل «يضر
بــاألمــن الـقــومــي أو املــركــز االقـتـصــادي أو الــوحــدة الوطنية أو سالمة
املجتمع وأمنه» ،وهي كما نرى نصوص «مطاطية» يمكن أن يوصف
بها أي عمل أو سلوك أو قول .وعليه ،نستنتج من هذا أن أي فعل أو
قــول يمكن أن يصدر عــن املــرء ويــرى أي مـســؤول أمني أو مسؤول
في الجهاز القومي لالتصاالت أن هــذا الفعل أو القول يندرج تحت
بنود القانون ،فإن صاحبه قد ّ
يتعرض للعقوبات الــواردة أعــاه .أمر
ّ
يشيع الخوف في نفوس املواطنني بشكل يشل قدراتهم وطاقاتهم،
كما يشيع التربص والتجاوز لدى رجال القانون تجاه املواطنني ...فأي
رعب أكبر من هذا يمكن أن يجيء؟
(محمد نهاد علم الدين ـ لبنان)
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ّ
ّ
«أيام» عكار :سينما في أحضان الطبيعة

جبل الريحان...
طبيعة خالبة تنتظر التفاتة الدولة
غدًا ،يسدل الستار على الــدورة الثانية من «املهرجان
الصيفي لجبل الريحان» (مــن  30آب /أغسطس إلى
 2أيلول /سبتمبر) الــذي ينظمه «اتحاد بلديات جبل
الــريـحــان» .املهرجان الــذي يختتم بأنشطة رياضية،
وب ـي ـئ ـيــة (م ـس ـي ــر ب ـي ـئــي ب ـم ـســافــة  7كـ ـل ــم) وق ــروي ــة
(م ـعــرض لـلـمـنـتــوجــات ال ـب ـلــديــة) ،ويـفـتــح ذراع ـي ــه لكل
ال ـنــاس ،يـهــدف الــى تنشيط املنطقة الجنوبية وجــذب
السياح بشكل أكبر .املنطقة التي تمتاز بطبيعة خالبة
وبمواقع وزراعات متنوعة؛ أبرزها :أشجار السنديان
والصنوبر ،ونبتة الريحان ،تغيب عنها أجهزة الدولة،
وخصوصًا املعلم السياحي الــذي تشتهر به «مغارة
الــري ـحــان» ال ـتــي تــوصــف ه ـنــاك بــ«جـعـيـتــا الـجـنــوب».
املغارة املكتشفة باملصادفة منذ حوالى  90عامًا ،على
يد أحد البنائني ،تصل مساحتها الى  300متر تقريبًا،
وتمتاز بمجموعة صواعد ونــوازل ،حفرتها الطبيعة
بطريقة خالبة جعلت املكان معلمًا سياحيًا زاد منطقة

ّ
عباس الحسيني
سقى الله زمن الثورة
يدعو «النادي الثقافي االجتماعي»
ّ
املصور العربي» ،اليوم
في برجا و«دار
السبت إلى حضور توقيع وندوة حول
كتاب « 26ساعة ـ ـ بنك أوف أميركا» (دار
ّ
املصور العربي وّ )Book Post
لعباس
جعفر الحسيني ،في قاعة جمال عبد
الناصر في ّ
مقر النادي .في هذه الرواية،
يعود الحسيني إلى عام  ،1973لنقل
تفاصيل الساعات الـ  26التي اقتحمت
خاللها مجموعة يسارية ،قادها الشاعر
علي شعيب (الصورة) ،تنتمي إلى تنظيم
«الحركة الثورية االشتراكية اللبنانية»
السريّ ،
ّ
مقر «بنك أوف أميركا» في منطقة
ّ
رياض الصلح (وسط بيروت) ،مسجلة
سابقة في لبنان والعالم العربي.
اليوم ـ ـ  18:00ـ ـ قاعة جمال عبد الناصر في
«النادي الثقافي االجتماعي» (برجا ـ ـ قضاء
الشوف) .لالستعالم07/623129 :

ً َ
ّ
الجنوب جماال .املعلم ال يزال ينتظر أن يصنف رسميًا
املناطق السياحية في لبنان ،ويضحي مقصدًا
ضمن
ّ
لـلــزوار ،وينشط بالتالي السياحة داخــل هــذه املنطقة،
التي عانت  20عامًا من االحتالل اإلسرائيلي ،وبدأت
تستعيد عافيتها مع عام التحرير  .2000اليوم ،يقف
ال ــزائ ــر/ة عـلــى سـفــوح جـبــل الــري ـحــان ،ليشاهد أمــامــه
لوحة طبيعية جمالية (أكبر حرج للصنوبر في بلدة
العيشية) ،وحتى استراتيجية تجمع أقطابًا تختصر
الصراع مع الـعـ ّ
ـدو :منطقة «مــزارع شبعا» املحتلة من
قبل «إسرائيل» ،البقاع الغربي وجــزء من «الجوالن»
الـســوري املحتل .انتظرت املنطقة عشرين عامًا ،من
االح ـتــال والـقـهــر ،بعد تحريرها على يــد املـقــاومــن،
لتنهض مــن جــديــد ،بـمـبــادرات فــرديــة وبلدية .والـيــوم،
ّ
تهمش من قبل الدولة وأجهزة اإلعالم أيضًا .وبالتالي
ُ
تغفل مواقعها البيئية والسياحية ،فهل ستنتظر 20
عامًا بعد لتلتفت الدولة إليها؟

«ريف :أيام بيئية وسينمائية» ،هو عنوان النشاط الذي تقام دورته الصفر في  15و16
ّ
أيلول (سبتمبر) الحالي ،في بلدة القبيات في عكار (شمال لبنان) ،بتنظيم من «الصالون
الثقافي» و«مجلس البيئة» ،بالتعاون مع جمعية «بيروت دي سي» و«مهرجان طرابلس
لألفالم».
من املعروف أن العروض السينمائية لطاملا كانت محصورة باملدن اللبنانية ،ال ّ
سيما
بيروت .غير ّأنها هذه ّ
املرة تخرج ّمن هذا اإلطار لتلتقي بأهل الريف ،بعدما أقفلت دور
ّ
السينما في املناطق النائية ،ولتسلط الضوء على أن الريف «غني بالثيمات السينمائية،
وب ــال ـق ـص ــص ،وبــال ـش ـخ ـص ـيــات الـتــي
تصلح ملعالجة سينمائية روائ ـيــة أو
وثــائ ـق ـيــة» ،وف ــق ال ـب ـيــان ال ـص ــادر عن
القائمني على الحدث.
ُ
فــي الـيــوم ّ
األول ،ســتـعــرض مجموعة
أفــام قصيرة لبنانية تــدور أحداثها
ف ــي األري ـ ـ ــاف ،ب ـح ـضــور مـخــرجـيـهــا،
على أن تليها نقاشات بني الجمهور
وص ــانـ ـع ــي األفـ ـ ـ ـ ــام .األعـ ـ ـم ـ ــال ال ـت ــي
ُ
س ــت ـع ــرض ف ــي ه ــذه ال ـل ـي ـلــة ،ص ـ ّـورت
ف ــي م ـن ــاط ــق م ـخ ـت ـل ـفــة ،وت ـع ـك ــس مــا
يختزنه هذا ّ
املكون الجغرافي من ثراء
ُ
اجتماعي ـ ثقافي ،كما تظهر القضايا
التي تتميز بها عــن العاصمة واملــدن
األخـ ـ ـ ــرى .والـ ـش ــرائ ــط هـ ــي« :ش ـح ــن»
( 2017ـ ـ ـ  20د) ل ـك ــري ــم رح ـب ــان ــي،
و«خ ـســوف» ( 2015ـ ـ  19د) لبسمة تشارك سينتيا خليفة في بطولة
«شحن» لكريم رحباني
فرحات ،و«أرض ّ
بي» ( 2016ـ  15د)
ملوريال أبو الروس ،و«شكرًا ناتكس» ( 1998ـ  15د) إليلي خليفة ،و«الغواصة» ( 2016ـ
 20د) ملونيا عقل ،و«زيارة الرئيس» ( 2017ـ  19د) لسيريل عريس ،و« 280كلم» (2017
ـ  23د) لزاهر جريديني.
ُ
ّ
ستتحول طاحونة موسى سماحة فــي القبيات إلــى فضاء ثقافي تـعــرض فيه
هـكــذا،
ّ
الشرائط املشاركة في هذا الدورة ،باإلضافة إلى أنشطة منوعة وعشاء ذي طابع قروي،
وجلسة تعريف بتاريخ الطاحونة وعملها وعملية ترميمها التي أجريت أخيرًا .سيترافق
التعريف مع عرض حي وعملي لعملية طحن القمح ،وإعادة استعماله في منتجات غذائية.
ّ
للتعرف إلى
أما اليوم الثاني ،فهو بيئي بامتياز ،يبدأ في بداية النهار مع جولة بيئية
كنوز الطبيعة في عكار .يسير املشاركون في جبال ووديــان ّ
ويمرون بغابات أشجار
ّ
يندر وجودها إل في هذه املنطقة ،كالشوح الكيليكي .من دون أن ننسى التعريف بغابة
األرز العكارية ،وغابة أشجار اللزاب والعزر ،قبل أن يحني موعد غداء قروي بني أحضان
الطبيعةُ ،ت َ
قدم فيه أطباق تقليدية يشتهر بها أهالي عكار.
«ري ــف :أي ــام بيئية وسـيـنـمــائـيــة» :الـسـبــت واألح ــد  15و 16أي ـلــول ـ ـ الساعة
ً
مساء ـ القبيات (عكار ـ شمال لبنان) .لالستعالم71/400101 :
السابعة
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كلمات

عبد الله العروي ينتصر للتعددية واالختالف
رشيد وحتي
عن «املركز الثقافي للكتاب» (الدار البيضاء ـــ بيروت) ،صدر أخيرًا كتاب «نقد املفاهيم» للمفكر املغربي عبد الله
ْ
العروي ( .)1933العمل نقد تحليلي ملفاهيم مرتبطة بقضايا التعددية ،والعلم املوضوعي والال ِعلم .ويبدو اإلصدار
ً
الجديد استكماال ملشروع العروي ضمن سلسلة املفاهيم الشهيرة املنشورة ما بني  1980و« :1996األيديولوجيا»،
«الحرية»« ،الدولة»« ،العقل»« ،التاريخ»؛ بل يبدو أن العروي يحاور نفسه وكتاباته هذه وينتقدها ،ليتجاوز نفسه.
في نقده للمفاهيم ،يمهد العروي بجردة ألوضاع العالم العربي ،خالل القرنني املاضيني ،حيث انتفى ارتباطهم
باملنطق املوجه للتراث الثقافيَ ،وي َت َو َّج ُب التفكير في الحرية والدولة والعقالنية لدخول مسار التاريخ ِّ
املؤطر
لحاضرنا الكوني .أول مفاهيم العروي املنقودة :السجال .عالقته بالفلسفة وعلم الكالم عالقة سجالية .أما املفهوم
ِّ
للتعددية» ،يقول املؤلف ،ليخلص إلى أن «هنالك
الثاني فهو :التعددية« ،إنني مجبر في النهاية على االنتصار
ُ َ ُ
دائمًا تعددية تزيد وتنقص ،حسب الحيز الذي تتجلى فيه» .وهنا يضاف إلى التعددية مفهوم آخر :االختالف،
ً
الذي يؤسس للتفكير وللقول الفلسفي .بعد ذلك ،يخصص فصال للحديث عن علوم املجتمع ،التي تشمل لديه
االقتصاد ثم االجتماع ثم التاريخ ثم السياسة ثم الجغرافيا البشرية ثم علم النفس ثم التربية ،ليتساءل العروي

في شكل صرخة :ملاذا نجد هذه التخصصات موزعة عندنا على معاهد مختلفة ،بينما هي مجتمعة عند غيرنا؟
َ
الجامعي ،في العالم العربي ،تأخذ فيه
ويختتم بنداء في شكل مشروع َد ْول ِت ٍّي يدعو فيه إلى إعادة بناء الهيكل
ُ
خواتم اإلصدار الجديد ،وبمثابة
علوم املجتمع مكانة تستحقها بجانب العلوم األخرى ،في تالقح معها .خاتمة
ِ
َ
ً
وصية :ال يوجد اليوم إال شغالن جديدان :العلم والخيال العلمي« .إذا كنت مؤهال ،فعليك بامتهان البحث العلمي.
ّ
وإذا لم تكن ،وكانت لك قدرة على التعبير ،فعليك اليوم بكتابة القصص العلمي» .علمًا أن املؤرخ واملفكر املغربي،
َّ
الذي انشغل بالسياسة لسنوات ،قبل أن يتفرغ للتأليف الفكري والتدريس الجامعي ،أصدر أكثر من  30مؤلفًا بني
الفلسفة ،والتاريخ ،والسرد الروائي واليوميات .يستند املشروع الفكري للعروي ،بشقيه التأريخي والفلسفي ،إلى ما
يسميه «املاركسية املوضوعية» ،التي تعود إلى املرجعيات األولى لهذا النسق (هيغل ،فيورباخ ،ماركس ،إنغلز)،
في محاولة أولى لجرد تطور املفاهيم تاريخيًا ،ثم نقدها ثانيًا ،بما يسمح باستشراف مستقبلي وتحيني في الحاضر
َ
نرس َي عليهما ل ِبنات املسيرة نحو التقدم .من جهة أخرى ،ركز العروي على التأريخ للمغرب منذ ما قبل
يمكن أن ِ
ً
التاريخ إلى الراهن ،مرورًا باألسس االجتماعية َللحركة الوطنية املغربية ،بتوجيه السهام أوال إلى كل األطروحات
التي تدور في فلك املركزية األوروبية .لم يكن ق ّط مهادنًا لألطروحات االرتكاسية في األوساط العربية ــ اإلسالمية،
في ما يشبه «نقدًا مزدوجًا» لألنا واآلخر الذي برع فيه أيضًا زميله عبد الكبير الخطيبي.
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حوار يأتي صالح فائق ( )1945إلى الشعر من النسيان ،ويأتي إليه أيضًا من الذكرى،
مــن الرغبة فـ ًـي طــي أث ــواب حـيــاة مـضــت ،مــع رغـبــة مــوازيــة فــي االحتفاظ
بلحظات وامضة منها .مرة قال الشاعر« :كي تكتب قصيدة مؤثرة ،عليك القدوم من
أوروك» .لعلنا يمكننا القول في حالة فائق «كي تكتب قصيدة مؤثرة ،عليك القدوم
من كركوك» .هذه الكلمة يمكن أن تكون أول مفتاح لمغارة الشعر عند صاحب «تلك
البالد» ،فهذه المدينة الصغيرة التي تدخل ضمن المناطق المتنازع عليها ،لم تكن مسقط
رأس الشاعر فحسب ،بل كانت أيضًا مسقط كلماته .هناك رفقة سركون بولص ،وجان ّ
دمو،
ومؤيد الراوي ،وأنور الغساني ،وفاضل العزاوي وآخرين ،بدأت الكلمات تصعد مع األعشاب
الدفينة لتطفو على ماء البحيرة .من عيني األم الكردية واألدب التركماني ،بدأت تتشكل

ً
ذكريات الطفولة ،و«كركوك» وصوال
إلى كتابه الجديد «سنواتي األخيرة»
■ لنبدأ من الطفولة ،مصدر كل شيء .هذا
املزيج الذي تنتمي إليه ،نقصد األم الكردية
واألب التركماني ،والتفاصيل األولــى التي
فتحت عينيك عليها فــي البيت فــي عــراق
األربـعـيـنــات ...هــل كــان فــي ذلــك مــا يوحي
بــأنــك سـتـصـيــر ش ــاع ـرًا؟ نـبـحــث هـنــا عن
الدوافع األولى للجنوح نحو الشعر..
 طـفــولـتــي مــؤملــة وبــائ ـســة .ك ــان أبــيف ـق ـي ـرًا جـ ـدًا ول ــم ي ـكــن ألم ــي أي عـمــل.
كان أبي أميًا ،وكذا أمي ،وبقيا هكذا
ح ـت ــى ن ـهــاي ـت ـه ـمــا رغـ ــم م ـح ــاوالت ـن ــا،
أن ـ ــا وإخ ـ ــوت ـ ــي ،ت ـع ـل ـي ـم ـه ـمــا ال ـ ـقـ ــراءة
وال ـك ـتــابــة .ل ــم أك ــن واع ـي ــا ل ـكــون أمــي
كــرديــة أو أبــي قوميًا .كــانــا فقط أمي
وأب ــي .وخ ــال الـسـنــوات األخ ـيــرة من
وجـ ـ ـ ــودي فـ ــي ال ـب ـي ــت وف ـ ــي ال ـ ـعـ ــراق،
ش ـ ـعـ ــرت بـ ـمـ ـي ــل أم ـ ـ ــي ال ـ ـ ــى املـ ـش ــاع ــر
القومية الكردية ،كتجاوب مع الثورة
الكردية املسلحة آنــذاك في كردستان
الـعــراق ،لكني كنت حينئذ ماركسيًا
ً
وم ـق ــات ــا لـسـن ـتــن ف ــي ت ـلــك الـ ـث ــورة،
ومهتمًا بالثقافة والشعر .اهتمامي
كـ ــان ف ــي ال ـب ــداي ــة ب ــال ــرس ــم وال ـغ ـن ــاء.
كنت مغني مدرستي .ثم بــدأت أميل
م ـنــذ مــراه ـق ـتــي إلـ ــى ق ـ ــراءة األع ـم ــال
الروائية والقصصية .وأنجزت آنذاك
كـتــابــة ع ــدد م ــن الـقـصــص الـقـصـيــرة.
الـ ـجـ ـن ــوح ن ـح ــو ال ـش ـع ــر ظ ـه ــر مـ ــا أن
التقيت بـعــدد مــن «جـمــاعــة كــركــوك»،
أم ـثــال األب يــوســف سـعـيــد ،وفــاضــل
الـ ـع ــزاوي ،وس ــرك ــون ب ــول ــص ،وج ــان
دمـ ــو وغ ـي ــره ــم .ف ــي ل ـق ــاءات ـن ــا ،ق ــرأت
عليهم قصصًا لي ،فأشاروا ّ
إلي بأني
شاعر ولست كاتب قصة .ومن خالل
أجواء تلك القصص وازدحام الصور
الشعرية فيها ،اقتنعت باقتراحهم،
وه ـ ـكـ ــذا دخـ ـل ــت بـ ــوابـ ــة الـ ـشـ ـع ــر ،إل ــى
مجرته القريبة.
■ انـخــرطـ َـت مبكرًا فــي العمل السياسي.
وتعرضت لالختطاف بسبب ذلك .هل لهذا
السبب ستترك االنشغال السياسي الحقًا
وتهرب إلى الشعر؟
 ب ـع ــد اإلطـ ــاحـ ــة بــامل ـل ـك ـيــة م ــن قـبــلالعسكر ،ســاد ال ـعــراق صخب رهيب
مــن امل ـظــاهــرات الـيــومـيــة تـقــريـبــا ،من
قبل األح ــزاب اليسارية ضد الوجود
االسـتـعـمــاري فــي الـعــراق وامـتــداداتــه
في املجتمع .كانت كل مدرسة أيضًا
تعج بهذه األنشطة ،وكان هذا بداية
تـعــرفــي بــالـسـيــاســة وم ــا تـعـنـيــه ،من
خـ ــال أص ــدق ــائ ــي ال ـط ـل ـبــة .وك ـن ــا في
بداية مراهقتنا في املرحلة املتوسطة
مـ ــن ال ـت ـع ـل ـي ــم .هـ ـك ــذا ب ـ ــدا اه ـت ـمــامــي
بــالـسـيــاســة وان ـخ ــراط ــي ف ـي ـهــا .وألن
م ـع ـظــم أص ــدق ــائ ــي ك ــان ــوا ي ـســاريــن
وشيوعيني ،فقد وجدت نفسي مؤيدًا
للحزب الشيوعي العراقي .انخراطي
الـ ـ ـت ـ ــام ب ـ ـ ــدأ م ـ ــع االن ـ ـ ـقـ ـ ــاب الـ ــدمـ ــوي
للبعثيني في بداية عــام  .1963خوفًا
من اعتقالي ،التحقت بقوات الحزب
ف ــي ج ـب ــال ك ــردس ـت ــان وب ـق ـيــت هـنــاك
حوالى سنتني.
■ لنعد إلى كركوك ،يكفي ذكر هذا االسم
لتحضر لحظة مهمة وتجربة متفردة كان
لها دور كبير فــي تعميق عالقة الشعراء

العرب بالقصيدة الحديثة ،جيل الستينات
ف ــي ال ـ ـعـ ــراق ،ال ـ ــذي ج ـعــل ل ـق ـص ـيــدة الـنـثــر
العربية منحى آخر وفتح لها طرقًا أخرى
نحو كنز الشعر .كيف وجــدت نفسك بني
هـ ــؤالء؟ وه ــل ك ــان لــديـكــم الـتـصــور نفسه
للكتابة؟ وم ــاذا عــن مـســافــات االخـتــاف؟
ومن كان األقرب إليك؟
 كانت كركوك نموذجًا لوحدة العراق.فهي كانت تضم القوميات العراقية
كـ ــافـ ــة ،غ ـن ـي ــة ب ـ ـعـ ــدة ل ـ ـغـ ــات ،وت ـض ــم
مؤسسات أجنبية ،إنكليزية أساسًا،
من خالل شركات النفط البريطانية.
اإلنكليرية هــي األخ ــرى إحــدى لغات
املدينة ،إلى جانب العربية والكردية
والتركمانية واآلشــوريــة واألرمـنـيــة.
هذه اللغات هي أساس ثقافة كركوك.
ً
فكل منا ،من «جماعة كركوك» مثال،
كـ ــان ي ـع ــرف ع ـ ــددًا م ــن هـ ــذه ال ـل ـغــات.
ك ــان ــت امل ــدي ـن ــة أي ـض ــا م ــركـ ـزًا ثـقــافـيــا
م ــن خـ ــال سـيـنـمــاتـهــا وم ـســارح ـهــا،
وم ـك ـت ـبــات ـهــا وم ــراك ــزه ــا الــريــاض ـيــة.
ب ـس ـب ــب انـ ـتـ ـم ــاءاتـ ـن ــا الـ ـيـ ـس ــاري ــة ،لــم
نسقط فــي فــخ الكتابة اإلعالمية عن
نشاطات الحكومات وتمجيد مآثرها
شـ ـعـ ـرًا وغ ـ ـن ـ ـ ً
ـاء ،رسـ ـم ــا أو م ـس ــرح ــا.
عشنا تجربة حيوات غنية سياسيًا
وث ـق ــاف ـي ــا .س ـج ــن م ـع ـظ ـم ـنــا وتـ ـش ـ ّـرد
قـســم مـنــا ،وكــانــت قــراءات ـنــا مختلفة
أيـضــا ،خصوصًا باإلنكليزية ،حيث
كــان اطالعنا متميزًا على اإلنجازات
األدب ـيــة والـشـعــريــة مــن ب ـلــدان غربية
وغ ـي ــره ــا ،وت ــأث ــرن ــا ب ـه ــا .ل ـقــد نــأيـنــا
بــأن ـف ـس ـنــا ،ك ـج ـمــاعــة ،ع ــن ال ـك ـتــابــات
الضحلة ،اإلعالمية ،التي كانت تسود
آنـ ـ ـ ـ ــذاك .ب ـح ـث ـنــا عـ ــن ال ـش ـخ ـص ــي فــي
الكتابة األدب ـيــة والـشـعــريــة .وبسبب
هـ ـ ـ ــذا امل ـ ـ ــوق ـ ـ ــف ،حـ ــورب ـ ـنـ ــا إع ــامـ ـي ــا،
وحوربنا في نشر أعمالنا القصصية
والـ ـشـ ـع ــري ــة واملـ ـس ــرحـ ـي ــة وغـ ـي ــره ــا.
م ــع االه ـت ـمــام بــالـتـعـبـيــر الـشـخـصــي،
املختلف عما كــان رائـجــا ،كــان علينا
أن نجد ما يميزنا ،أسلوبيًا ،واحدنا
عن اآلخــر ،وقــد نجحنا في ذلــك .كان
االق ــرب إلــي أصــدقــائــي فــي الجماعة،
أم ـثــال ســركــون وج ــان ،مــؤيــد ال ــراوي
وجليل القيسي وآخرون.
■ يبدو أنكم لم تكونوا متأثرين بالثقافة
العربية الرائجة في تلك املرحلة ،خصوصًا
ما يتعلق بالشعر ،فأنتم جئتم عقب حركة
مجلة «ش ـعــر» ،ول ــم تـكــونــوا تـحــت ل ــواء ما
بــدا جــديـدًا آن ــذاك فــي الـســاحــة العربية ،أي
اللواء الــذي حمله أدونيس ويوسف الخال
وأنـســي الـحــاج .هــل كنتم مدينني باملقابل
النفتاحكم املبكر على الثقافة القادمة من
خــارج العالم العربي؟ من أميركا وأميركا
الــاتـيـنـيــة وأوروبـ ـ ـ ــا ،بــاع ـت ـبــار أن ـك ــم كنتم
تـ ـق ــرأون ب ـل ـغــات أج ـن ـب ـيــة ،ول ــم ي ـكــن أيـضــا
االنتماء الديني يشغلكم.
 نعم كنا متأثرين بالثقافة العربيةلكن ليست الــرائـجــة آن ــذاك .اهتممنا
بشعر املتصوفة ،والصعاليك وشعر
الحب والهجاء .في الوقت نفسه ،لم
نكن متأثرين بشعراء مجلة «شعر».
ك ـن ــا ن ـك ــن احـ ـت ــرام ــا ل ـل ـت ــرج ـم ــات فــي
ت ـلــك امل ـج ـلــة وح ــرك ــة ال ـن ـقــد ف ـي ـهــا .لم
نـكــن ن ـعــرف الـفــرنـسـيــة واقـتـنـعـنــا أن

نظرة صالح فائق الطفل إلى الحياة ،والحقًا إلى تلك الحروف المبعثرة والمتناثرة على عتبة
البيت وعلى جنبات الطريق المؤدية إليه .الحروف التي سيعمل الشاعر على ّلمها وتنضيدها
لتشكل ،شيئًا فشيئًا ،ما يشبه الشعر وما يصيره .منذ ديوانه األول «رهائن» ( ،)1975بدا أن
ّ
وظيفة الشاعر هي االحتفاظ بالكلمات كرهائن ،وترويضها على أن تنط في سيرك الكتابة
بخفة ورشاقة النمور .السيرك الذي ال يعني صالح فائق أن تكون كراسيه مألى بالجمهور
أو شاغرة عن آخرها .إنه من طينة الكتاب الذين يخلقون الكلمات ثم يجلسون مغتبطين
ومبتهجين بمخلوقاتهم .وال ضير حينها إن تقاسم اآلخــرون معه هذه الغبطة وهذه
البهجة ،أو جمعوها في صرة ووضعوها بين يديه وانصرفوا .يخلط صالح فائق الواقع
بالفانتاستيك بالسريالية ،يمزج صالبة األيام بالحلم واألمل ،ليخرج لنا بهذه الخلطة العجيبة
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ّ
التي تتشكل منها قصائده .إنه بصيغة أخرى ذلك الخزاف الذي يضع يده في الطين ،فتأتي
يحولها إلى رواية َ
تلك المزاهر المذهلة التي ينفخ فيها من الحياة ما ّ
سير .حين وصل إلى
لندن ،كتب مجموعته «رحيل» ( ،)1987كأنما أراد أن يوهمنا بأنه ينشئ قطيعة بين حياتين.
وحين وصل إلى الفيليبين ،كتب «دببة في مأتم» ( ،)2013ليتحول شعره إلى غابة كبيرة
ومذهلة ال تضم الدببة فحسب ،بل الديناصورات والحيتان والـغــزالن والنمور والسناجب
والتماسيح والذئاب وكل تلك الحيوانات الضارية التي جعلها أليفة في قصائده ،وقريبة
إليه .حتى إنه صار يحميها من الصيادين والقناصين ،ويفتح لها باب غرفته لتقيم معه
هناك حيث يعيش ويكتب ،وترقد معه أيضًا على سريره حيث ينام ويحلم.
يقف صالح فائق حائرًا ومعذبًا بين أرضين :أرض اآلن ،حيث الجزر والمياه والحياة التي ال
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تحفها مخاطر البشر ،وأرض الذي كان ،حيث دخان الدمار والفجيعة يتصاعد كل صباح في
سمائها .إنه كما نعت نفسه «عازف بيانو تحت حافر حصان» .قصائده التي تبدو خفيفة
ورشيقة وقريبة إلى القارئ ،ليست للمرح .إنها «قهقهة في كابوس» كما وصفها الشاعر
محمد مظلوم ،أو كما قال عنها الكاتب فــاروق يوسف «الشعر بضحكة إنسان حزين».
في هذا الحوار ،تفتح «األخبار» صندوق الذكريات مع صالح فائق ،وتعود به إلى طفولته،
وإلــى تجربة كركوك ،ورحالته غير المنتهية ،واختفائه لعشرين سنة ً بعيدًا عن الثقافة
والمثقفين ،ثم عودته إلى الحياة األدبية عبر نوافذ فايسبوك ،وصوال إلى كتابه األحدث
«سنواتي األخيرة» ( دار ألف ليلة ـ القاهرة ـ)2017
تقديم وحوار عبد الرحيم الخصار

صالح فائق :قصائد ليست للمرح
الخط الفرنسي ،في الشعر والثقافة،
يهيمن عليها .كنا مسحورين بشعر
االحتجاج األميركي والسرد الجميل
ل ـل ـش ـعــر الـ ـب ــريـ ـط ــان ــي واالس ـ ـت ـ ـخـ ــدام
الباهر للقصة فيه ،إلى جانب املشهد
الـيــومــي للشعر اإلنـكـلـيــزي .قــراء تـنــا
كانت إنكليزية ،ومع االهتمام بشكل
خ ــاص بــالـقـصــة الـقـصـيــرة املـصــريــة،
والترجمات العربية لألدب الروسي،
روايات ومسرحيات.
من
ّ
صـحـيــح أنـ ــه ل ــم يـشـغـلـنــا أي انـتـمــاء
دي ـنــي أو ق ــوم ــي .ك ـنــا عـلـمــانـيــن من
ب ــداي ـت ـن ــا ب ـس ـبــب ان ـت ـمــائ ـنــا لـلـيـســار
ب ـش ـك ــل ع ـ ـ ــام .االنـ ـفـ ـت ــاح فـ ــي املـ ـف ــردة
ال ـص ـح ـي ـح ــة ل ـت ــوج ـه ـن ــا فـ ــي ال ـش ـعــر
واألع ـمــال األدب ـيــة األخ ــرى .ومــن هنا
اخـ ـت ــافـ ـن ــا ،كـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة ،ع ـ ــن ب ـق ـيــة
املجموعات في املحافظات العراقية،
وغنى نصوصنا.
■ ان ـت ـظ ــرت إلـ ــى أن خ ــرج ــت م ــن ال ـع ــراق
لتنشر عملك الشعري األول «رهائن» .ملاذا
لم تصدره بالعراق؟ وكيف كان تلقيه في
تلك املرحلة التي كــان الشعر الــرائــج فيها
مختلفًا عما تكتبه؟

اهتممنا بشعر المتصوفة،
والصعاليك وشعر الحب والهجاء،
وفي الوقت نفسه ،لم نكن
متأثرين بشعراء مجلة «شعر»
الجنوح نحو الشعر ظهر ما
أن التقيت بعدد من «جماعة
كركوك» ،أمثال األب يوسف
سعيد ،وفاضل العزاوي،
وسركون بولص ،وجان دمو
 قـلـمــا ن ـش ــروا ل ــي ف ــي ال ـع ــراق أثـنــاءوج ــودي ه ـنــاك .رف ـضــوا الـسـمــاح لي
ً
بــأي وظـيـفــة .كنت أشتغل عــامــا في
مهن وأشغال عدة :في املخابز ،شركة
ً
ال ـغ ــاز ف ــي ك ــرك ــوك ،ع ــام ــا ف ــي سكك
الحديد في بغداد ،عامل بناء وصباغ
بيوت وهكذا .اهتم بي بشكل خاص
الـشــاعــر عـبــدالــوهــاب الـبـيــاتــي ،حيث
ح ـمــل م ـعــه ق ـصــائــد ك ـث ـيــرة ونـشــرهــا
فـ ــي امل ـ ـجـ ــات والـ ـصـ ـفـ ـح ــات األدبـ ـي ــة
ف ــي س ــوري ــا ول ـب ـن ــان .أص ــدق ــائ ــي في
الـصـحــف املحلية فــي ب ـغــداد ،نـشــروا
لي أيضًا قصائد قليلة في صفحاتهم
األدب ـي ــة ال ـتــي كــانــوا ي ـحــررون ـهــا .وال
أنـ ـس ــى اهـ ـتـ ـم ــام الـ ـب ــاح ــث وال ـش ــاع ــر
حـمـيــد املـطـبـعــي ون ـش ــره لـقـصــائــدي
ف ــي مـجـلـتــه «ال ـك ـل ـمــة» .لـكــن للبياتي
ال ــدور األكـبــر فــي تعريفي بــاألوســاط
الشعرية آن ــذاك ،وهــو الــذي ساعدني
فـ ـ ــي ال ـ ـح ـ ـصـ ــول ع ـ ـلـ ــى جـ ـ ـ ـ ــواز س ـف ــر،
ونصحني أن ال أعود إلى العراق في
تلك األوضاع .وله أيضًا دوره في نشر
مجموعتي الشعرية األولى «رهائن»
فــي دم ـشــق ع ــام  .1975املـحـبــة دائـمــا

لـ ــذكـ ــراه .ت ـل ـقــى ال ـش ـب ــاب مـجـمــوعـتــي
األولــى باالحتفاء وببعض الكتابات
امل ـه ـمــة ،وت ــم ت ـهــريــب امل ـج ـمــوعــة إلــى
ال ـع ــراق أي ـضــا ألن ـهــا كــانــت ممنوعة
حـســب مــا فهمت آنـ ــذاك .كــانــت بــدايــة
ج ـي ــدة ومـبـهـجــة إلنـ ـج ــازي الـشـعــري
منذ تلك السنة وحتى اآلن.
■ م ــن دم ـشــق غـ ــادرت بــات ـجــاه ب ـيــروت.
أخبرنا هنا عن تلك املرحلة ،عن أثر أيامك
في لبنان على الشعر وعلى الشاعر؟
 من سوء حظي ما إن وصلت بيروت،حتى اشتعلت الحرب األهلية هناك.
ك ــان اس ـمــي ق ــد سـبـقـنــي إل ــى املــديـنــة
من خــال نشر قصائد لي في بعض
املجالت األدبية والصفحات الثقافية.
ك ـنــت ق ــد خــرجــت ل ـتــوي م ــن كــابــوس
العراق ،وها أنا في كابوس آخــر .مع
ذلــك ،بقيت لفترة واهتم بي أصدقاء

م ــن ال ـ ـعـ ــراق ك ــان ــوا ق ــد وصـ ـل ــوا قـبــل
سنوات .في ليلة ،جلست قبالة البحر
وكتبت قصيدة طويلة عنوانها «تلك
البالد» .كانت قصيدة تصفية حساب
م ــع م ــاض ـ ّـي ومـ ــع ال ـ ـعـ ــراق ،وش ـع ــرت
بــراحــة هائلة بعد ذل ــك .التقيت بعد
أي ــام بــأدون ـيــس ،أعـطـيـتــه الـقـصـيــدة،
ق ــرأه ــا ون ـشــره ــا ف ــي ال ـع ــدد الـجــديــد
من مجلته «مــواقــف» ،العدد ثالثون.
كـنـ ُـت التقيته أيـضــا فــي دمـشــق .عند
ً
ـا
ع ــودت ــي إلـ ــى دمـ ـش ــق ،ف ـك ــرت طــويـ ً
حول حياتي املقبلة ،ووجدتها كئيبة
ُ
ستصير فــي ح ــال بـقـيـ ُـت فــي أي بلد
عــربــي .قــررت الهجرة إلــى بريطانيا،
وشجعني على ذلــك أيـضــا ،إزعاجي
من قبل البعثيني العراقيني ،املوالني
ل ـن ـظــام دمـ ـش ــق :مـ ـح ــاوالت مـسـتـمــرة
م ـن ـه ــم ومـ ـ ــن غـ ـي ــره ــم إلقـ ـح ــام ــي فــي
الـنـشــاط امل ـع ــارض لـلـنـظــام الـعــراقــي.

كنت قد قررت أن السياسة في الوطن
العربي عبارة عن قذارة ،ألنها قائمة
ع ـل ــى الـ ـك ــذب والـ ـعـ ـن ــف ،واسـ ـتـ ـخ ــدام
األيــديــولــوج ـيــات واألديـ ـ ــان ألغ ــراض
ال ـه ـي ـم ـنــة وال ـت ـس ـل ــط األب ـ ـ ـ ــدي .ه ـكــذا
ســافــرت إلــى لندن لشهر أو شهرين،
ثم بقيت فيها لعشرين سنة.
ً
■ فـعــا خــرجــت إلــى لـنــدن بعدها ،وهناك
أصـ ـ ــدرت ع ـم ـلــك ال ـش ـع ــري «رح ـ ـيـ ــل» .هل
ضاقت بك البالد العربية؟ ما الــذي قدمته
لك لندن؟ وما الذي أخذته منك؟
 حياتي تغيرت تمامًا في بريطانيابسبب األمــان والحدائق والطبيعة،
واللغة اإلنكليزية التي أحبها كثيرًا
م ــن س ـن ــوات ك ــرك ــوك .ب ـعــد ف ـتــرة من
املـ ـص ــاع ــب ،وب ـم ـس ــاع ــدة م ــال ـي ــة مــن
أبـ ــي ال ـ ــذي كـ ــان ي ـق ـيــم ف ــي ال ـك ــوي ــت،
استطعت تدبير حــالــي بالعمل في

الـصـحــافــة وامل ـج ــات الـعــربـيــة الـتــي
بــدأت تصدر فــي لـنــدن ،بــدءًا مــن عام
 ،1977واس ـت ـم ــررت ف ــي ه ــذا الـعـمــل
الكابوسي أيضًا ،ألن هــذه الصحف
واملجالت كانت ممولة من قبل بعض
األنظمة العربية وخصوصًا النظام
الـ ـ ـع ـ ــراق ـ ــي .عـ ـش ــت سـ ـ ـن ـ ــوات طــوي ـلــة
ه ـ ــذا ال ـت ـن ــاق ــض ب ــن ك ــون ــي م ـش ــردًا
ب ـس ـبــب هـ ــذا ال ـن ـظ ــام أو ذاك ،وب ــن
عملي الـيــومــي بــن ج ــدران أجهزته
اإلعـ ــام ـ ـيـ ــة .فـ ــي ل ـ ـنـ ــدن ،مـ ــع ب ـقــائــي
ل ـح ــوال ــى ع ـش ــري ــن س ـن ــة ،اسـتـطـعــت
طبع ست مجموعات شعرية ،منها
مجموعتان باإلنكليزية سمح فريق
«ميلموث» السريالي في بريطانيا
أن أطـبـعـهـمــا ب ــاس ــم ه ــذه الـجـمــاعــة
الـ ـطـ ـلـ ـيـ ـعـ ـي ــة ،ف ـ ــي الـ ـشـ ـع ــر والـ ــرسـ ــم
وال ـك ــوالج خـصــوصــا ،وكـنــت عضوًا
ً
ف ــاع ــا ف ــي ه ــذه املـجـمــوعــة لـسـنــوات

ع ــدة .عـشــت ح ـيــاة نـشـطــة فــي لـنــدن،
ف ــي م ـج ــاالت ال ـتــرج ـمــة وال ـص ـحــافــة
وكتابتي الشعرية ،وتعلمت الكوالج
هناك ،كما استطعت الحصول على
ال ـ ـجـ ــواز ال ـب ــري ـط ــان ــي ال ـ ــذي أع ـت ـبــره
أفـضــل مـنـجــزاتــي لعشرين سـنــة من
إقــامـتــي فــي بــريـطــانـيــا ال ـتــي أحبها
وســأبـقــى .بـلــد ســاحــر وشـعــب نبيل
ومثقف .بريطانيا لم تأخذ مني إال
كآبتي وشعوري بالخيبة والعجز،
وقــدمــت لــي كــل مــا هــو رائ ــع :الشعر،
القصيدة .كل مجموعاتي الشعرية
الـتــي طبعتها فــي لـنــدن كــانــت على
نفقتي الشخصية.
انخراطي التام
في النشاط
السياسي بدأ مع
االنقالب الدموي
للبعثيين في
بداية عام 1963

■ ب ـعــد ع ـشــريــن س ـنــة م ــن ال ـع ـيــش في
ل ـنــدن ،سـيـقــودك ال ـتــرحــال إل ــى الفيليبني
الـتــي قضيت فيها هــي األخ ــرى أكـثــر من
عـقــديــن .ت ـقــول إن ــك اخ ـتــرت ه ــذه الــوجـهــة
بسبب الطقس .هل هذا سبب كاف حقًا؟
أم أن األم ــر يـتـعـلــق بــالــرغـبــة ف ــي م ــا كــان
يسميه جان جينيه «العزلة األكثر عمقًا»؟
هل كنت تريد أن تنأى بنفسك عن العالم؟
وهل أحسست أيضًا أن العالم الثقافي قد
نسيك لسنوات؟
 ك ـ ــان ـ ــت لـ ـ ــي صـ ــدي ـ ـقـ ــة ف ـل ـي ـب ـي ـن ـيــةف ــي لـ ـن ــدن ،ص ــدع ــت رأسـ ـ ــي بـجـمــال
الفيليبني ،وطيبة شعبها ،واختالف
ال ـف ــواك ــه وال ـخ ـض ــار ه ـن ــاك ،وال ـجــزر
واألسـ ــاط ـ ـيـ ــر ،وغـ ـي ــره ــا .ف ــي ن ـهــايــة
إح ـ ــدى الـ ـسـ ـن ــوات ،اش ـت ــري ــت بـطــاقــة
وس ــاف ــرت إل ــى مــان ـي ـلــا ،الـعــاصـمــة.
بقيت حوالى أسبوعني ،زرت جزيرة
أخ ــرى ،سيبو ،وتمتعت ج ـدًا .هناك
ق ـ ــررت أن ـن ــي ســأق ـيــم ف ــي هـ ــذا الـبـلــد
إذا تـقــاعــدت فــي ي ــوم م ــا ،أو وجــدت
مــا يكفي مــن امل ــال والــوقــت لتحقيق
هـ ـ ــذا .م ـض ــت س ـ ـنـ ــوات ،أثـ ـن ــاء ح ــرب
ال ـخ ـل ـي ــج فـ ــي بـ ــدايـ ــة ال ـت ـس ـع ـي ـن ــات،
أفلست الشركة التي كنت أعمل فيها
مـ ـح ــررًا ف ــي ال ـق ـس ــم ال ـث ـق ــاف ــي ملـجـلــة
«الــدس ـتــور» .حينئذ تــذكــرت وعــدي
لنفسي حــول رغبتي في اإلقامة في
الفيليبني .بعت بيتي ،دفعت ديوني
كافة للمصرف وغيره .وسافرت هذه
املـ ــرة لــإقــامــة الــدائ ـمــة ه ـن ــاك .كــانــت
هذه فرصتي للتخلص من العمل في
اإلعــام العربي وكوابيسه في لندن
وك ـنــت أح ـلــم بـبــدايــة ج ــدي ــدة ،بعيدًا
عن مدينة عشت فيها لعشرين سنة.
حــاجـتــي كــانــت مــاســة لبيئة أخ ــرى،
لثقافة جــديــدة بالنسبة إلــي ،لغة ال
أع ــرف ـه ــا وش ـع ــب ال تــرب ـط ـنــي ب ــه أي
صـلــة .أردت أن أك ــون وح ــدي تمامًا،
أن ـســى م ــاض ـ ّـي وأط ـ ــارد األفـ ــق .كنت
أهفو وأرغب بنسياني .لم أكتب إلى
أح ــد لـسـنــوات ول ــم يـكــن أح ــد يعرف
عـ ـن ــوان ــي .ع ـش ــت فـ ـت ــرة ص ـع ـب ــة فــي
البداية ،لكني مع مرور الزمن رتبت
حالي ،بــدأت أكتب واتـخــذت املحيط
صديقًا لي .لم أنشر لحوالى عشرين
سنة .أخرجني بعض األصــدقــاء من
عــزلـتــي تـلــك فــي أواسـ ــط ع ــام ،2011
ح ــن دع ــون ــي إل ــى س ـيــت الـفــرنـسـيــة
للمشاركة فــي مهرجانها الشعري،
وفــوجـئــت هـنــاك بترجمة مـخـتــارات
من قصائدي األولى إلى الفرنسية.

■ ب ـع ــد ع ــودت ــك م ــن ف ــرن ـس ــا ،أصـ ــدرت
ً
أعـمــاال شعرية كثيرة .من يتابعك يحس
بــأنــك تـكـتــب ك ــل يـ ــوم؟ ه ــل الـكـتــابــة لــديــك
فعل سلوك يومي؟ وما سبب هذه الغزارة
الشعرية؟
 ص ـ ــارت ال ـك ـت ــاب ــة ض ـ ـ ــرورة يــومـيــةمـنــذ الـسـنــوات األول ــى لــوجــودي في
الفيليبني :ب ــدأت أخـلــق عــاملــا جديدًا
فــي الـشـعــر وأع ـيــش فـيــه .ص ــارت لي
بيئة من كتابتي ،وتكومت كتاباتي
فــي غــرفـتــي .إنـمــا فـقــط بـعــد عــودتــي
م ــن ذل ــك امل ـهــرجــان ال ـش ـعــري ،ق ــررت
إع ــادة النظر فــي كتابات شعرية لم
تنشر لـعـشــريــن سـنــة ،ب ــدأت أرتبها
في مجموعات ،نشر منها حتى اآلن
 16كتابًا من قبل دور نشر  ،والبقية
 14قمت بصفها وإخراجها وطبعها
بـ ـنـ ـفـ ـس ــي ،بـ ـط ــريـ ـق ــة الـ ـف ــوت ــوك ــوب ــي
وت ــرتـ ـي ــب ن ـس ــخ إل ـك ـت ــرون ـي ــة عـنـهــا
لصفحتي فــي فــايـسـبــوك .قـبــل هــذه
املـجـمــوعــات كــانــت ل ــي ،حــن غ ــادرت
بـ ــري ـ ـطـ ــان ـ ـيـ ــا ،ث ـ ـمـ ــانـ ــي مـ ـجـ ـم ــوع ــات
بالعربية واإلنكليزية.
عـلــى ال ـشــاعــر أن يـقـتـنــع بــأنــه عــامــل
فــي حـقــل ال ـش ـعــر ،كـمــا أي عــامــل في
أي م ـه ـن ــة ،وع ـل ـي ــه أن ي ـن ـتــج بـشـكــل
مـ ـت ــواص ــل .إذا ت ــوق ــف ع ــن ال ـك ـتــابــة
لفترة ألي سبب كــان ،فإنه سيالقي
صعوبات جدية للعودة إلــى حالته
قبل الـتــوقــف .أتكلم هنا عــن تجربة
شـخـصـيــة وال أقـ ــوم ب ــأي تـنـظـيــر أو
تـبـجــح .مــن نـعــم الـحـيــاة علينا هــذا
الجهاز ،األعجوبة :الكومبيوتر ،ما
يتيح التواصل اليومي مع الكتابات
والـتــراجــم والكتب واألعـمــال الفنية،
املوسيقى وغيرها .منذ ست سنوات،
أقوم بجمع كتاباتي ،مرة في السنة،
مــن مــوقـعــي فــي فــايـسـبــوك وأرتـبـهــا
كمجموعة أو مجموعتني .أطبعها،
واأله ــم أرف ــع نسختها اإللكترونية
إلى صفحتي الشعرية.
■ ربما وديــع سـعــادة هــو الــذي أنشأ لك
في البداية صفحة على فايسبوك ،لعرض
نصوصك الشعرية .كيف تلقيت الفكرة؟
 ال ـع ــزي ــز ودي ـ ــع سـ ـع ــادة ســاعــدنــي،مـشـكــورًا ،فــي إنـشــاء صفحة خاصة
لكتبي الشعرية في فايسبوك ،وبذا
ساهم في رفع مجموعاتي الشعرية،
إل ـك ـتــرون ـيــا إلـ ــى ت ـلــك ال ـص ـف ـحــة .أنــا
ّ
مـ ـم ــن ل ــه دائـ ـم ــا لـ ـجـ ـه ــوده ف ــي ه ــذا
ال ـ ـشـ ــأن .ال ـص ــدي ــق ال ـش ــاع ــر نـصـيــف
الناصري هو الذي علمني استخدام
ف ــايـ ـسـ ـب ــوك فـ ــي بـ ــدايـ ــة عـ ـ ــام .2012
م ـن ــذ ذل ـ ــك الـ ــوقـ ــت ،ت ـع ـل ـمــت ال ـكـثـيــر
ح ــول الـكــومـبـيــوتــر ،نـشــر قـصــائــدي
وترتيب كتبي من خالل هذا اإلنجاز
ال ـع ـل ـم ــي الـ ـب ــاه ــر .ص ـ ــار ال ـع ـم ــل فــي
الكومبيوتر وفايسبوك هــو شغلي
اليومي ،وبالطبع تعرفت من خالله
إل ــى أص ــدق ــاء ج ــدد وأعـ ــدت صــاتــي
بالقدامى منهم.
■ ص ـ ــرت ت ـن ـشــر ب ــاس ـت ـم ــرار فـ ــي ه ــذا
الـفـضــاء االف ـت ــراض ــي ،نـصــوصــا شعرية
كثيرة جدًا وتدوينات متعاقبة ،هل وجدت
في فايسبوك ما تريد؟

 نعم  ،أعتبر الكومبيوتر ،وهاتفالـ ـ ـجـ ـ ـي ـ ــب ،م ـ ـ ــن أع ـ ـظ ـ ــم اإلن ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــازات
التاريخية .فقد أعادا صياغة العالم
والـ ـ ـع ـ ــاق ـ ــات عـ ـل ــى أس ـ ـ ــس جـ ــديـ ــدة،
أقصد بالكتابة الفورية والسريعة،
بالصورة ،التهاتف املجاني تقريبًا،
ت ــوف ــر املــوس ـي ـقــى واألع ـ ـمـ ــال الـفـنـيــة
وال ـ ـك ـ ـتـ ــب .ك ـ ــل م ـ ــا نـ ـ ـ ــراه ف ـ ــي عــامل ـنــا
املـعــاصــر وحياتنا تـمــامــا ،ليس من
ص ـن ـع ـنــا ،إن ـن ــا ن ـس ـت ـخــدم إنـ ـج ــازات
شـعــوب أخ ــرى ،مبدعة ومتواضعة.
ل ـيــس ف ــي حـيــاتـنــا إال ال ـت ـخ ـلــف .مع
ذلك ،نعتبر أنفسنا خير أمة أخرجت
للناس ،كيف ذلك؟
■ يحس من يقرأ قصائدك املكتوبة في
العقدين األخيرين كأنه يتجول في غابة
كبيرة ،إذ بمقدوره أن يقوم بجرد أسماء
كثيرة لـحـيــوانــات وأش ـجــار وط ـيــور ،مــاذا
ع ــن سـبــب ه ــذه ال ــوف ــرة .ه ــل ه ــذا مرتبط
بالطبيعة في الفيليبني؟
 لم ال؟ تحيطنا أشجار في كل مكان،ف ــي ب ـيــوت ـنــا ،الـ ـح ــدائ ــق ،ال ـضــواحــي
والـ ـجـ ـب ــال ال ـق ــري ـب ــة وف ـ ــي رؤوسـ ـن ــا
وذاكــرتـنــا .هــذه املناطق واملساحات
هـ ـ ــي م ـ ـسـ ــاكـ ــن حـ ـ ـي ـ ــوان ـ ــات وط ـ ـيـ ــور
وزواحف .أين الغرابة إذن إذا ظهرت
فــي كـتــابــاتـنــا وق ـصــائــدنــا؟ أال نريد
أن نوثق حيواتنا بما تعج بها من
حـقــول وغ ــاب ــات ،أش ـج ــار ،حـيــوانــات
وصـقــور وغــربــان وبــابــل؟ تـصــوروا
ع ــامل ـن ــا وح ـي ــات ـن ــا ب ـ ـ ــدون ه ـ ــذا ك ـلــه!
الفيليبني بلد جــزر ،بحار ومحيط،
حيواناتها مائية ،حيتان وأسماك
قرش ودالفني وثعابني كبيرة .أيضًا
التلفزيون ،الكتب ،املجالت مملوءة
بصور وأفــام ووثائق عن األشجار
والحيوانات والطيور.
■ «أق ـ ــرأ ق ـصــائــدي لـكـلـبــي ،ف ـهــو قــارئــي
األول» ،هل تحس أنك شاعر بدون قراء؟
 كنت أم ـ ُـزح حــن قـلـ ُـت هــذه الجملة
ف ــي م ـقــاب ـلــة م ــع صـحـيـفــة فــرنـسـيــة.
لكن صحيح قــرأت مــرات قصائد لي
على كلبي وكان يتطلع ّ
إلي صامتًا،
ً
مذهوال ،مما كان يدفعني ألساله إذا
كــان حقًا كلبًا ،هنا كــان ينبح ،ربما
محتجًا ألني أصفه كلبًا ،هكذا عرفت
بأنه لــم يكن كلبًا فــي ماضيه .لفهم
ه ــذا ،وق ـبــولــه ،نـحـتــاج ل ـق ــراءة «ألــف
ليلة وليلة».
■ كتابك األحدث «سنواتي األخيرة» ،ملاذا
هــذا الـعـنــوان؟ هــل هــو انتباهة إلــى مسألة
العمر؟ وماذا عن سنواتك القادمة؟
 أعجبني الـعـنــوان ،وفــي املجموعةقصائد جديدة من سنواتي األخيرة.
ال عـ ــاقـ ــة لـ ـقـ ـص ــائ ــدي بـ ـعـ ـم ــري .إذ
ليست سيرة شخصية تمامًا ،وإنما
سيرة متخيلة .وحتى بالنسبة إلى
األماكن والبيئات في القصائد فهي
األخرى متخيلة ،رغم وجود عناصر
مــن مشاهد حقيقية .مــا يهم هــو أن
ال ـش ــاع ــر ي ـخ ـلــق ع ــامل ــه ال ـش ـع ــري من
تركيبة تتضمن أج ــواء مــن الــذاكــرة
واملـشــاهــد الـيــومـيــة ،وي ـقــوم املخيال
بـ ـ ــإعـ ـ ــادة ص ـي ــاغ ـت ـه ـم ــا وف ـ ـ ــق ح ــال ــة
الشاعر ورغباته الدفينة.

4
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أقصوصات

حيدر الناصري *
ُ
ـار
 .1وضــح الــخــراب :ع ـنــد أطـ ـ ـ ّ ِ
ـراف ن ـهـ ُّ ِ
يل ،ينغل
البلد ِة املنتزعةِ
بمناجل الل ِّ ِ
ِ
ٌ
ٌ
يتيم ،ليد صغيرة ،يقلب ركام
أصبع
ّ
ذراع لـعــروس
ال ـب ـيــوت ،يـفــتــش ع ــن
ٍ
معاقة.
ٌ
ّ
خ ــوذة،
من صــو ٍان ّ :فــي قـعــر َّ
 .2مولود ّ
ثقبتها زخ ــات ال ــرص ــاص ،عششت
ق ـ َّـب ــرة وح ـ ـيـ ــدة ،رقـ ـ ــدت ع ـل ــى بـ َيـضــة
وح ـ ـ َّصـ ــاة نـ ـث ـ َـر الـ ـ ـ ـ ـ ّـد ُم ع ـل ـي ـهــا فـ ـ َـبـ ـ َـدا
كــالــنـمــش ،أزاح ال ـفــرخ قـشــرتــه ،كبر
َّ
وظل يحدق في أمه وأخيه ّ
الصامت،
ّ
صـ ــفـ ــق ب ـج ـن ــاح ـي ــه م ـ ـ ـغـ ـ ــادرًا أرض
امل ـع ــرك ــة .عـ ــاد ،أب ـص ــر الـ ـخ ــوذة وقــد
جرفتها الـ ّـسـي ّــول ،والحصاة تلتمع
ُ
عظام
تحت وهج الشمس ،وبقربها
طائر يعرفه.
صدر
ٍ
ٍ
ٌ
 .3مــدن للموتى :اس ـت ــوق ــف ح ــارس
امل ـق ـبــرة املـشـيـعــن مـنـبـهــا :ال يــوجــد
م ـت ـس ــع ف ـي ـه ــا .حـ ـ ـ ــاروا فـ ــي أم ــره ــم،
ـده إل ـ ــى بـيـتــه
ارتـ ـج ــل أحـ ــدهـ ـًـم :ل ـن ـع ـ ً
ف ـت ـك ــون ب ـ ـ ـ ــادرة حـ ـسـ ـن ــة .فـلـتـصـبــح
ُ
َ
مقابرنا.
بيوتنا
 .4من وحيها :عثر عليها وسط ّ
الركام،
ُّ
جال بها باحثًا عن صاحبتها ،كلما
مـ َّـر بطفلة معاقة انحنى لها بفردة
ً
الحذاء قائال :أأنت أميرتي؟
ّ ٌ
ّ
مناقل الــشــواء ،يحتك
غصة :أمــام
.5
ِ
قط املــزابــل الهزيل بأرجل الواقفني،
ُ ّ
ُ
رواد املـ ـقـ ـص ــف ك ــلـ ـم ــا ه ـ ّـم
يـ ـلـ ـك ــزه

قصص

كلمات

ُ
ّ
أمنا الحرب

ٌ
المسافة
يد
حجر أنا ِب
ِ
ِ
ُ
والغ ُ
ياب زجاجٌ
ِ
بله محمد الفاضل *

ٌ
مـــاك حـــارس :كـ ــل الـ ــذيـ ــن عـ ـب ــروا
.6
الخطوط املتاخمة للمعارك فارين،
زودوا بــدروع تقيهم ّ
حر ُ الرصاص،
إال ذلك الوليد ،كان صدر أمه العاري
مالذه.
 .7ذيــل :اخ ـتــرنــاه م ــن ب ــن الـنــائـمــن
ت ـحــت صـ ـن ــدوق ال ـق ـم ــام ــة ،ليعيننا
على نوائب ّ
الدهر .في السنة األولى،
كـ ـ ــان نـ ـب ــاح ــه ن ــاعـ ـم ــا وهـ ـ ــادئـ ـ ــا .فــي
َ
ال ـثــانـيــة ،س ــرق قــوت ـنــا .ف ــي الـثــالـثــة،
أصـ ـب ــح عـ ـ ـق ـ ــورًا ،غ ـ ـ ـ َ
ـرس أنـ ـي ــاب ــه فــي
ظهور سكان الـحـ ّـي .فــي الــرابـعــة ،لم
ّ
نسمع إل صدى نباحه.
 .8تــذكــرة :وعـ ــدنـ ــي أن أل ـ ـقـ ــاه ٌ عـنــد
الطرف اآلخــر .حشود متراصة عند
َّ
حاجز التفتيش .أنا بجسدي املمزق
أومئ ألحدهم بورقة تحمل توقيعه.
قال لي :ال نعرفه!

 .10األرملة ّ
السوداءً :مـنــذ أن اقترنت
َ
ب ــه ،ل ــم ت ـتــركــه س ــاع ــة ي ـغ ــادر م ـجــال
َب َص ِرها ،تراقبه أينما ذهــب مخافة
أن يـخــونـهــا .فــي الـصـبــاح ال ــذي تال
دف ـن ــهّ ،
دسـ ــت ورقـ ــة ن ـقــديــة ل ـحــارس

السيد أنيس في
حلب ،شاهدًا
على الحرب َ
في بيته الخ ِرب
(بعدسة جوزف
عيد ،أ.ف ب)

5

شعر

بالدخول بينهم ،ملحه الطفل صاحب
امل ــاب ــس ال ـ ّـرث ــة ،ح ـض ـنــه ،ه ـمــس لــه:
ُ
ّ
ونتحسر.
كتب علينا أن ننظر

 .9رسائل :ب ـعــد ك ــل عــاص ـفــة تـجـتــاح
مـخـيــم ال ـنــازحــن ،يـهــرع لسياجها،
ّ
يجمع األوراق التي علقت به ،يفتش
فيها عن خبر من بلدته املستباحة.

كلمات
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املقبرةّ ،
فحت في أذنه :هل اختلت به
ّ
إحداهن في الليلة املاضية؟
 .11أصبع :شـخـ َـصــت أيـ ــادي الـجـنــود
بـ ـ ـحـ ـ ـن ـ ـ ّـو إل ـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ـس ـ ـ ـمـ ـ ــاء ،راسـ ـ ـم ـ ــن
ّ
بالسبابة والوسطى عالمة النصر،
وفي وجه صاحب موكب ّ
الس ّيارات
الباهت أشهروا أصابعهم الوسطى

من اليد الثانية.

تاركًا خاتم الزواج.

ُّ
ـار
ّ .12عاشقة :يـطــل ٌ مــن نــافــذ ِة الـقـ ّطـ ِ
وك ــف ــه م ـق ـبــوضــة ،أنــام ـل ـهــا تتعشق
َ
ُ
سأنتظرك
تعود؟
بها ،تناجيه :متى
ّ
تحت ظل شجرة الـ ّـســرو .يصر على
أنــه سيبعث الـجــواب قريبًا .باغتها
ّ
صـفـيـ ُـر الـ ّـرح ـيــل .يبسط ي ــده بكفها

َ
ُ
ٌ .13
أسنانه.
قلب أدرد :شــاخ وتآكلت
لم يعد يمضغ قلوب النساء الكبيرة
َ
ُ
يبتلع شفاه
كـمــا فــي املــاضــي ،أخ ــذ
ّ
الغضةَّ ،
غص ّ
بغصةٍ لفتا ٍة
العذارى
أقسمت له أنها فتى.
* الناصرية /العراق

ُّ
َ ّ ُ
هاث
غاب الليل ِبغابةِ الل ُّ ِ
واِ نطفأ عن وجهي الن ُ
عاس.
ِ
■■■
َ
ُّ
يك
أجد ِلفنى ِف ِ
ِ
ُ
ُ
فنائي.
فأجد ِني ِب ِك أكبر من ِ
ِ
■■■
َ َ ُّ
ُ
أنت شط.
نهري إن
ال
ِ
ترتطم ِب ِ
■■■
ُ ّ ُ
يء الليل
يج
َ
ُ َِّ
هت ُي
كلما جاء ِج َ ِ
جيبهِ طيف ِك.
وفي ِ
■■■
ُ ِّ
هتفت ِل ِظلي
َ
يب.
شار ٍع ِ
فور ِه ِب ِ
فذاب من ِ
غر ٍ
■■■
ّ
فك ُ
رت ِب ِك
فإن
َ
ُ
ُ
ّ
وسيقى
ِ
كتبن ّ َي الصمت م ِ
رقصتهِ .
وصفق ِب
ِ
■■■
ُ
َ
ُ
جال َسِ :وحدت َك.
أبغض ما ت ِ
■■■
سيأتي
صباح
في
ِ
ٍ
ُ
وأنشر ُه بمتناول ُ
ُ
يد ِك.
الهواء
ب
ي
قلب
أدعك
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
■■■
َ
املرايا تبقى مرايا
خفاء العشق بعينيكَ
حتى مع حذق َك إ َ
ِ ِ ِ ِ
ِ ِ
■■■

أكر ُر َ
ّ
البيت
اسم َها ِ ِلرآ ِة
ِ
َّ
ّ
بينها
تهل علي من ِ
ِل ِ
■■■
ُّ
ُ
الكالم
عاس في
ختبأت من الن
اِ
ِ
ِ
ّ
ُ
َ
جن
فزعزعه ِبالش ِ
■■■
َّ ُ
ُأجه َز ّ
علي ُّأيها الليل
ِّ ُ ّ ُ
ُ
ضوء مطفأة..
ِفإني صرة
ٍ
■■■
ُ
ُ َ
ُ
مالم ِحي ألكون ِمرآت ِك.
أنزع
ِ
■■■
هذه ليست ُجرأة
ُ ِّ َ ُ ّ
مات.
أن أوزع حب ِك على ِ
الكل ِ
■■■
ّ ُ
تعرفت على غمامةٍ
ُ
ّ
كأرض.
فتكورت
ٍ
■■■
ٌ
في حل ِقي اِ مرأة
بتلعتني.
هي التي اِ
ِ
■■■
َ
ُ ُّ
اليسار
آت ِجهة
كل َ ٍ
ِ
ُ
أنت.
ظننته ِ
■■■
ّ
ُ ُّ
ُ َ
نواف ِذ الذ ِاكر ِة
يقفزون من ِ
ُكل الذين ِ
ُ
ُ
ْ
ِ ِّ
لقلب
الباب
أعيدهم من
الخلفي ِل ِ
ِ
■■■
ِّدل ْل ُز َ
هور َك يا ولدي
فإنها نواف ُذ َك إليكَ.
ِ
* جدة /السودان

مائية ل َم ْار ْك َشاغال«َ :ر ْأ َسان َ
عند النافذة» ()1955
ِ
ِ

أحفاد باركنسون
عمران عز الدين *

َ
َ«ي ُد العالم»
ُّ للمغربي
التهامي النادر

هسسسسسسسسسس جــدتــي تشاهد
ن ـش ــرة األخـ ـب ــار ع ـلــى ق ـن ــاة «ال ـع ــرب ـي ــة».
ّ
ت ـن ـت ـهــي الـ ـنـ ـش ــرة ،ف ـت ـت ـن ـهــد وت ـ ـقـ ــول :إن
ســوريــا رجـعــت ل ــورا شــي خمسني سنة.
ّ
تسعل جــدتــي الــتــي أشبهها بــأورســوال
مــاركـيــز ،ث ـ ّـم تسحب سـيـجــارة مــن علبة
دخــانــي ،أشعلها لـهــا ،وتضيف مــن بني
ت ـلــك ال ـس ـع ــات ،وه ــي تــرت ـشــف قهوتها
ّ
الصباحية :العصملي فل وبقت سوريا،
الفرنساوي فل وبقت سوريا ،أبوك اللي
ك ــان يـشـتـغــل ف ــي الـسـيــاســة م ــات وبـقــت
سوريا.
أنت تاريخ يا جدتي،
أبتسم ،وأقول لهاِ :
ٍّ
بتحد على
وتذكرينني بماركيز .تعض
عقب السيجارة ،وتنفث دخانها يمينًا
ً
وشماالّ ،
ثم تقول :فشر بالتاريخ وكاريز
تبعك.
■■■
سـيـكـتـشــف أحـ ـف ــادي ،ف ــي ح ـي ــا ٍة ق ــادم ــةٍ ،
ً
لفأس.
أن جدهم األكـبــر ،لم يكن إال ِظــا
ٍ
أح ـفــادي ،سيجتمعون فــي الـغــابــة ،وهم
يندبون حظهم ،متمنني ،لو كــان جدهم
ً
األكبر ِظال لشجر ٍة.
■■■
اس ـت ـق ــر املـ ـق ــام ب ــاألن ـب ـي ــاء ال ـث ــاث ــة بـعــد
فيء شجر ٍة،
طويل
تجوال
ومرهق تحت ِ
ٍ
ٍ
وبعد ْأن نالوا قسطًا ٍ من ّ
الراحة تحدثوا
تخطيط:
سابق
دون
ٍ
ِ
— ال ـن ـبــي األول :ت ـفــاحــة لـلـخـطـيـئــة— .
ال ـن ـبــي ال ـث ــان ــي :وأخـ ـ ــرى ل ـل ـجــاذب ـيــة— .
الـنـبــي الـثــالــث :وثــالـثــة لــأكــل — .النبي
األول :ال ـس ــر ل ـيــس ف ــي ش ـكــل ال ـت ـفــاحــة.
— النبي الثاني :وال في مضمونها— .
النبي الثالث :وليس في لكنة جدنا آدم.
ردد الصدى :أو في ًلكنة حفيده نيوتن.
وردد الـصــدى ثــانـيــة :مــات آدمً ،م ــاااااات
نـ ـي ــوت ــن .وردد الـ ـ ـص ـ ــدى ثـ ــال ـ ـثـ ــة :م ــات
أرخميدس.

— ال ـن ـبــي األول :وب ـق ـيــت ال ـش ـج ــرة— .
النبي الثاني :وبقيت التفاحة — .النبي
الثالث :وضاع السر رويدًا رويدًا.
■■■
ّ
ك ــن ــا ق ــد بـلـغـنــا م ــن ال ـع ـمــر وق ـت ـهــا سبع
ُ
ّ
سـنــوات ،كـنــت أحــبــه ،وكــانــت تضحكني
بعكس الجميع مشاغباته التي لم يكن
ّ
خاصة أثناء قيلولته،
يستسيغها أبــي،
َ
البيت مقوس الظهر،
إذ كــان يــؤوب إلــى
ِ
ّ
وم ـت ـع ـب ــا ،ف ــأب ــي ،ف ــي ت ـل ــك ال ـس ـن ــة ال ـت ــي
َّ
ْ
احـ ـت ـ َـج ـ َـب ف ـي ـهــا املـ ـط ــر ،كـ ــان ي ـس ـقــي ك ــل
ّ
ـوم أرضـ ـن ــا الـ ـت ــي ك ــان ــت ت ـق ــدر ب ـ ـ 100
يــ ٍ
دون ـ ٍـم تـقــريـبــا ،وك ـنـ ُـت مــع أخــوتــي الــذيــن
يكبرونني أساعده أحيانًا.
َّ
استخدم أبي كل الحيل والطرق املغرية
ُ
َ
واملهادنة مع أخي ليصحبه معه لألرض،
َ
ّ
وليكف عن الضجيج الــذي كان ُيحدثه،
ّ
ّ
بـيــد أن ـه ــا ل ــم تـفـلــح مـعــه ال ـبــتــة ،ووص ــل
ْ
األم ــر بــأبــي إل ــى أن ق ـ ّـي ـ َـد ُه بسلسلةٍ كــان
الخراف مـ ّـرة ،وحجزه ّ
مرة
يسلخ عليها ِ
البهائم في اإلسطبلُ ،م ْح ِك َمًا
أخرى مع
ّ
َ
الباب عليه ،لكنه كان يقفل ضاحكًا ِمثل
بهلوان ينجو من ّ
شرك.
أي ّ ٍ
ٍ
ّ
خريفيةٍ  ،فــز أبــي من النوم،
وفــي قيلولةٍ
َ
ّ
ينط ِمثل
وصرخ في وجه أخي الذي كان ُ
ـدان مــن زاويـ ــة إل ــى أخـ ــرى — :أح ـ ّـب
س ـع ـ
أكثر ِمنك! ّ
أخوتك ٍاألربعة َ
ثم وضع رأسه
َ
عـلــى ِم ـخــدتــه ،واس ـت ـغــرق ِم ـثــل ج ـثــةٍ في
النوم.
َ َ
خـ ـ ِـجـ ــل أخ ـ ــي َي ــومـ ـه ــا ،ت ـج ـم ــد ،جـحـظــت
َ
عيناه ،وانكمش على نفسهِ ِمـثــل خرقةٍ
مـهـتــرئــةٍ  .ون ــام ًــوا جـمـيـعــا ..أم ــا أن ــا ،فقد
َ َ
تــوجـسـ ُـت خيفة ملــا ط ـ ْـال انـكـمــاش أخــي،
ُ
فوثبت مذعورًا ،وبحث ُت عنه في البيت،
ّ
َ
ل ـك ــن ـن ــي لـ ــم أع ـ ـثـ ــر ع ـل ـي ــه ،وس ـ ــرع ـ ــان مــا
ُ
تــوجـهــت لــإسـطـبــل ،ك ــان تــوأمــي ُمعلقًا
ُ
ّ
بــال ـس ـل ـس ـلــةِ ذاتـ ـه ــا ،الـ ـت ــي ك ــان ــت تـسـلــخ
عليها الخراف ،يتدلى لسانه ،فيما الدم
ُّ
األحمر ،ينز ِمدرارًا من منخريه.
* الحسكة /سوريا

عشر أصابع على الزجاج
ْ ْ
(ح ْب ٌر
ِ«إي ِزيس» ِ
على ورق)
للتشكيلي
السوداني َ ْسيف
َ
الدين ل ُعوتة

َأ ْب َرار سعيد *
ّ
ّ
أحب لرأسي أن يتدلى
بني قدميك.
ّ ُ
وار األراجيح
أريد أن أحس بد ِ
وب ـق ــع ال ـش ـم ــس ال ـت ــي ت ـل ـفــظ أل ــوان ــا
ّ
ونحن نتطلع نحوها.
على املوت أن يكون
كما رأيته يومًا
ّ
في حدقة عينيك ،غائرًا ومتسعًا.
معًا رأسًا على عقب
ّ
نحرك أيدينا
كما مجاديف أو أجنحة.
■■■
ّ
ُإني شجرة
لقبلة،
في ظهري
بيت
لعصفور فمك.

■ ■ّ ■
ل ــن ت ـجــد أج ـمــل مــنــي الـ ـي ــوم ،عــالـيــة
ووحيدة
أخال نفسي صخرة تنبت في قلبها
األزهار
ّ
لكنها قمة ملخالب املفترس.
■■■
في ليل الصحراء
ُ
ُ
القمر هو الك َّوة الوحيدة التي نخرج
منها رؤوسنا
ّ
وكأننا نرتدي هذا الليل قميصًا.
■■■
أفتح كتابًا وأحب أن أقرأ لك ،أن أضع
بني الصفحات
راحة يدي فوق يدكّ ،
أو أن تكون الصفحة كفك املفتوحة
التي أبحث فيها
عن سنوات مفقودة
ّ
عن جروح تضمها ّ
ّ
وقصص أتظاهر بأنها غير مهمة
ثم نتبادل األدوار

آخذ فمك ألقرأ
ّ
عيني لترى
تأخذ
ونصبح كتابًا واحدًا
وصفحات
ّ
تقلبها الرياح.
■■■
ّ
لدي دائمًا هذه الورقة الفارغة
ّ
حيوات عدة
ورقة بحجم
ٍ
واسعة وكثيفة
كرمال الصحراء.
ِ
■■■
صباح اليوم
لم تكن العصافير ي ِقظة
الرغبة
عشر أصابع على الزجاج
تتراخى
وصوتك
كدم الفريسة في الفم.
* السعودية

ّ
االبداعية في ملحق «كلمات»
المساهمات

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

سبق لنا أن تناولنا موضوع دور القوات
املسلحة املصرية (وفي األردن والسودان)
في اقتصادات تلك الدول عند استعراضنا
مــؤلــف «رجـ ــال أع ـمــال ب ـبــدالت عسكرية»
(األخـبــار  .)2017/06/22زينب أبــو املجد
األس ـ ـتـ ــاذة امل ـس ــاع ــدة ف ــي ت ــاري ــخ ال ـشــرق
األوس ـ ــط ف ــي «أوبـ ــرلـ ــن كـ ــولـ ــدج» ،تـعــود
ل ـل ـمــوضــوع نـفـســه ف ــي كـتــابـهــا «عـسـكــرة
األمـ ــة  -ال ـج ـيــش وال ـت ـج ــارة والـ ـث ــورة في
م ـص ــر» (م ـن ـش ــورات جــام ـعــة كــولــومـبـيــا ـ
 ،)2017لكن بتفاصيل دقيقة وتحليالت
نافذة تعتمد على مختلف املراجع األولية
وال ـثــانــويــة والـقـيــاسـيــة وغ ـيــر الـقـيــاسـيــة
امل ـت ــواف ــرة وذات ال ـص ـل ــة .ت ــوض ــح كيفية
ّ
تـ ـم ــك ــن الـ ـ ـق ـ ــوات امل ـس ـل ـح ــة املـ ـص ــري ــة مــن
ّ
التكيف مع التغيرات العديدة التي مرت
بمصر منذ االنقالب العسكري األول عام
 ،1952والــذي استحال ثورة في السنوات
الــاح ـقــة ح ـيــث ارت ـب ــط الـعـسـكــر ب ــأح ــوال
ال ـف ـئــات امل ـعــدمــة وال ـف ـق ـيــرة وذات الــدخــل
املـحــدود واتـبــع نظامًا اشتراكيًا ،ملنحها
ً
ح ـقــوقــا ل ــم تـحـصــل عـلـيـهــا ق ـب ــا .مــرحـلــة
التغير الثانية ـ وفق الكاتبة ـ هي مرحلة
االنفتاح الساداتية التي ركزت على ثقافة
االس ـت ـهــاك .املــرحـلــة الـثــالـثــة هــي مرحلة
املخلوع حسني مبارك التي انتقلت فيها
مصر إلى مرحلة النيوليبرالية املتوحشة.
مــارســت الـقــوات املسلحة املصرية أدوارًا
ق ـيــاديــة ف ــي ت ـلــك امل ــراح ــل ،ع ـلــى مختلف
ال ـ ـص ـ ـعـ ــد ال ـ ـس ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــة واالقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ـ ــة
والفكرية ...لكن مدى هيمنة ثقافة عسكرة
املجتمع (األمــة) ربما تتجلى على أفضل
وجه في كلمات اللواء عصمت مراد مدير
الكلية الحربية في معرض رده على سؤال
دالـيــا عثمان مــراسـلــة صحيفة «املـصــري
اليوم» بتاريخ  13تموز « 2017هل يؤهل
طالب الحربية لالنضمام مباشرة للعمل
ض ـم ــن صـ ـف ــوف الـ ـ ـق ـ ــوات املـ ـسـ ـلـ ـح ــة؟» إذ
أجاب« :خالل أيام تخرج الكلية الحربية،
يـعــي الـطــالــب كـيــف يـفــرق بــن اإلنـســانـيــة
واملودة وبني العمل وااللتزام ،ومثله مثل
باقي مئة ألف مقاتل تخرجوا في الكلية
ال ـحــرب ـيــة ع ـلــى م ـ ــدار  40ع ــام ــا ،الـجـمـيــع
يجتهد وينفذ التعليمات ،فطالب الكلية
الـحــربـيــة ي ـعــرفــون أن ـهــم ق ــادة املستقبل،
هم ال ــوزراء ،املحافظون ،السفراء ،رؤســاء
الجمهورية ،املديرون ،بفضل تضحياتهم
وعملهم الجاد  -التشديد مضاف» .أوردت
الـكــاتـبــة الـنــص مترجمًا إل ــى اإلنكليزية،
ُ
واقتبست نصه العربي األصلي من موقع
الـصـحـيـفــة .وتـعـلــق عـلــى تـصــريــح ال ـلــواء
ب ــال ـق ــول« :ل ـك ــن ف ــي ال ــوق ــت ال ـح ــال ــي ،فــإن
ً
الجنراالت هم فعال قادة البالد .إضافة إلى
رئيس البالد ،املشير عبد الفتاح السيسي
الذي كان وزيرًا للدفاع ،فإن مجموعة من
األل ــوي ــة أو ال ـج ـن ــراالت ي ـق ــودون مختلف
املؤسسات الوطنية ومنها قناة السويس
وامل ــراف ــئ ال ـب ـحــريــة وه ـي ـئــات ال ــدول ــة في
مـ ـج ــاالت الـ ــزراعـ ــة واإلس ـ ـكـ ــان وال ـت ـج ــارة
الـخــارجـيــة واالتـ ـص ــاالت وغ ـيــر ذل ــك .كما
أن بعض الـجـنــراالت املتقاعدين يديرون
شـ ــركـ ــات ح ـك ــوم ـي ــة م ـث ــل ه ـي ـئ ــات امل ـي ــاه
والصرف الصحي واإلنترنت واستصالح
األراضي...
ّ
تقر الكاتبة بأن القوات املسلحة املصرية
أن ـ ـقـ ــذت األمـ ـ ـ ــة وخ ــدمـ ـتـ ـه ــا ،ثـ ـ ــاث مـ ــرات
أولـهــا عــام  1952عندما حــررت مصر من
االحـتــال اإلنكليزي وقضت على النظام
امللكي وأقامت نظامًا متحررًا .املرة الثانية
عندما حـ ّـررت البالد من حكم مبارك عام
 2011عبر انحيازها إلى الشعب املطالب
برحيله ،وأخيرًا عام  2013عندما انحازت
ُ
إلى الشعب املطالب بإنهاء حكم اإلخوان
امل ـس ـل ـمــن .لـكـنـهــا ت ـض ـيــف« :إنـ ـق ــاذ األم ــة
عنى في الوقت نفسه عسكرتها .ففي كل
مــرة قامت الـقــوات املسلحة بإنقاذ األمــة،
عمل املنقذ على احـتـكــار السلطات كافة
ومراكمة امتيازات اقتصادية هائلة».
لذلك ،يوضح هذا املؤلف كيف أن القوات
املسلحة املصرية ـ كونها مؤسسة شبه
مستقلة ذاتيًا ـ عملت على الهيمنة على
سياسات الدولة واقتصادها في العقود
الـسـتــة األخ ـي ــرة .واملــؤلــف يـتــابــع الـجــذور

التاريخية لنفوذ القوات املسلحة املصرية
سياسيًا واقـتـصــاديــا وكيفية تمكنه من
ال ـب ـقــاء رغ ــم الــرب ـيــع ال ـعــربــي واس ـت ـعــادة
سيطرته املطلقة .تقول الكاتبة إن القوات
املسلحة املصرية سيطرت سيطرة كاملة
لفترة ستة عقود مــع انقطاع مؤقت ملدة
 18ش ـه ـرًا عـنــدمــا سـلـمــت الـسـلـطــة إلدارة
مــدنـيــة إســام ـيــة .عـمــل الـجـيــش املـصــري
خالل فترة هيمنته املمتدة منذ عام 1952
عـلــى عـسـكــرة الـحـيــاة الـيــومـيــة للمجتمع
وفــي الــوقــت نفسه على تضليل مختلف
ف ـئ ــات ال ـش ـعــب .فـعـلــى سـبـيــل املـ ـث ــال ،قــام
بتزويدهم بخبز مدعوم ،وبنى لهم شققًا
بأسعار مخفضة ،وافتتح قــاعــات أفــراح،
وصمم مالعب كرة قدم ،وباعهم مختلف
املواد االستهالكية .فمن املمكن رؤية أعالم
امل ــؤس ـس ــات ال ـت ــي يـمـلـكـهــا ،ت ــرف ــرف فــوق
مختلف املؤسسات االستهالكية التابعة
لــه وكــذلــك مــؤسـســات ال ـب ـنــاء :مــن جسور
وط ـ ــرق ســري ـعــة وفـ ـن ــادق ف ـخ ـمــة وم ــراك ــز
اصطياف وحتى املرائب .إضافة إلى ذلك،
فإن جنرالت الجيش املتقاعدين سيطروا
عـلــى إدارات تـلــك املــؤس ـســات الحكومية
التي توفر للمواطن خدمات أساسية مثل
م ـيــاه الـشـفــة وشـبـكــات ال ـصــرف الصحي
واملواصالت واستصالح الطرق وصيانة
خ ـط ــوط ال ـه ــات ــف .ك ـمــا اخ ـت ــرق الـجـيــش/
ال ـقــوات املسلحة ،حـيــوات املــواطـنــن عبر
التجنيد اإلج ـب ــاري ال ــذي يمتد مــن سنة
إلى ثالثة سنني .فمن غير املمكن ألي شاب
السفر أو الحصول على وظيفة أو حتى
الــزواج قبل إنهاء الخدمة العسكرية .كما
تنتج الـقــوات املسلحة أغنيات وأناشيد
حماسية عــن الـضـبــاط األب ـط ــال ،وأفــامــا
وثائقية عــن الجنود الشجعان ،وتفتتح
املـ ـت ــاح ــف لـ ـلـ ـمـ ـع ــارك ال ـ ـك ـ ـبـ ــرى ،مـ ــن أيـ ــام
الـفــراعـنــة إلــى يــومـنــا ،إضــافــة إلــى تــوزيــع
السلل الغذائية (توقفت عن ذلك هذا العام

حيث بدأت ببيعها بأسعار مخفضة جدًا
مـقــارنــة بـسـعــر ال ـس ــوق) .تــاحــظ الكاتبة
أن م ــع أنـ ــه ل ــم ت ـع ــد ه ـن ــاك ح ــاج ــة مـلـحــة
لـلـقــوات املـسـلـحــة ذل ــك أن ـهــا خــاضــت آخــر
معاركها الرئيسة قبل  40عــامــا ،ووقعت
اتفاقية سالم مع العدو الصهيوني ،فقد
عمل قادتها على إعــادة اخـتــراع أنفسهم
بهدف واحــد هو الحفاظ على حضورهم
املسيطر واملهيمن فــي املجتمع املصري.
بعد توقيع اتـفــاقـيــات كــامــب ديـفـيــد ،كان
على القوات املسلحة العودة إلى ثكناتها
وخ ـفــض عــديــدهــا ،إال أن ـهــا اسـتـمــرت في
فرض التجنيد اإلجباري والحصول على
ميزانية ضخمة ومــا زال ــت تحتل أحياز
الجماهير االقتصادية االجتماعية.
ب ــاخـ ـتـ ـص ــار ،تـ ـق ــول ال ـك ــات ـب ــة إن الـ ـق ــوات
املسلحة ،بوجودها الطاغي في مختلف
م ـن ــاح ــي الـ ـحـ ـي ــاة ،ح ـ ّـول ــت امل ـج ـت ـمــع إل ــى
معسكر خاضع لرقابتها الدائمة.
فـ ــي مـ ـج ــال ب ـح ـث ـهــا فـ ــي ه ـي ـم ـنــة الـ ـق ــوات
املسلحة املصرية على املجتمع والـبــاد،
تطرح املؤلفة أربـعــة موضوعات رئيسة.
املــوضــوع األول هو أن مؤسسات القوات
املسلحة املصرية ليست هي التي أسست
أول نـظــام عـسـكــري ع ــام  .1952االنـقـطــاع
ال ـجــوهــري األول حـصــل ف ــي ثمانينيات
ال ـ ـقـ ــرن املـ ــاضـ ــي بـ ـ ـ ــوالدة ق ـ ـ ــوات مـسـلـحــة
جــديــدة هــي التي تحكم مصر فــي أيامنا
ه ــذه .واالخ ـتــافــات بــن ال ـقــوات املسلحة
الـســابـقــة والـحــالـيــة نـجــدهــا فــي تكوينها
االقـ ـتـ ـص ــادي-االجـ ـتـ ـم ــاع ــي وع ـق ـي ــدت ـه ــا،
وكـيـفـيــة عـسـكــرتـهــا املـجـتـمــع .بينما كــان
قــادة القوات املسلحة املصرية السابقون
ينتمون للطبقة الوسطى الذين صعدوا
ف ــي ظ ــل ن ـخــب م ـتــرفــة حــاك ـمــة ومـجـتـمــع
مـ ـعـ ـسـ ـك ــر أو م ـ ـج ـ ـيـ ــش ،ع ـ ـبـ ــر الـ ـ ـح ـ ــروب
واالشتراكية ،فإن القوات املسلحة الحالية
ت ـس ـي ـطــر ع ـل ـي ـهــا م ـج ـم ــوع ــة مـ ــن م ــدي ــري

األع ـم ــال الـعـسـكــريــن ،أو مــا تـطـلــق عليه
اس ــم «ض ـبــاط نـيــولـيـبــرالـيــن» يهيمنون
على املجتمع عبر السيطرة على السوق.
نقطة االخـتــاف الرئيسة األخــرى تتعلق
بــال ـع ـق ـيــدة .بـيـنـمــا ك ــان ــت ع ـق ـيــدة ال ـق ــوات
املسلحة األولــى ذات هوية قومية عربية
واشتراكية ومرتبطة باألمور اإلقليمية،
ف ـ ــإن ع ـق ـي ــدة ال ـ ـقـ ــوات امل ـس ـل ـحــة امل ـصــريــة
ال ـح ــال ـي ــة ض ـي ـق ــة ت ــرك ــز ع ـل ــى الـعـصـبـيــة
( )patriotismاملصرية واألم ــور الداخلية.
ت ـت ـب ــع ال ـك ــات ـب ــة هـ ـ ــذا االن ـ ـق ـ ـطـ ــاع ووالدة
الضباط النيوليبراليني الذين يتميزون
ب ـمــركــز ث ـقــل ف ــي رس ــم س ـي ــاس ــات ال ـب ــاد.
والدة هـ ــؤالء ال ـض ـبــاط الـنـيــولـيـبــرالـيــن،
ت ـ ـمـ ــت ع ـ ـنـ ــد ت ـ ـحـ ــويـ ــل م ـ ـصـ ــر إلـ ـ ـ ــى دولـ ـ ــة
رأسمالية نيوليبرالية تحت حكم املخلوع
حـسـنــي م ـب ــارك .تــؤكــد الـكــاتـبــة أن هــؤالء
الضباط ليسوا بالضرورة مؤمنني بمبدأ
الرأسمالية ،بل يعارضونها بسياساتهم
ألن امل ــؤس ـس ــات ال ـت ــي يــديــرون ـهــا تتمتع
بـمـيــزات تـتـجــاوز مــا هــو مـسـمــوح بــه في
ال ـق ـطــاعــن ال ـع ــام وال ـ ـخـ ــاص .ل ـكــن أول ـئــك
الـضـبــاط يستفيدون مــن انـفـتــاح الـســوق
لتحقيق مكاسب شخصية ومؤسساتية.
مــوضــوع الكاتبة الثاني هــو أن الضباط
ك ــان ــوا ق ـب ــل ان ـت ـف ــاض ــة ع ـ ــام  2011ج ــزءًا
ال ي ـ ـت ـ ـجـ ــزأ مـ ـ ــن نـ ـ ـظ ـ ــام حـ ـسـ ـ ّن ــي م ـ ـبـ ــارك
الـ ـنـ ـي ــولـ ـيـ ـب ــرال ــي ب ـ ــل م ـ ــن صـ ــنـ ــاعـ ــه .وق ــد
سـقــط ذل ــك ال ـن ـظــام ألن ــه ل ــم يـحـقــق عــدالــة
اجتماعية ،وعــانــى وبــاء الــراعــي-الــزبــون،
وفسادًا سافرًا وانحطاط الخدمات العامة
وتـمــايـزًا طبقيًا غير مـسـبــوق .فــي عملية
الـتـحــول إل ــى الـنـظــام الـنـيــولـيـبــرالــي ،عـ ّـن
ح ـس ـنــي مـ ـب ــارك ض ـبــاطــا م ـت ـقــاعــديــن في
م ــراك ــز مــدنـيــة ب ـهــدف حـمــايــة نـظــامــه من
أي ان ـق ــاب ــات ع ـس ـكــريــة .وم ــع أن ــه حــافــظ
عـلــى وج ــه مــدنــي ل ـلــدولــة بـتـعـيــن وزراء
تـكـنــوقــراط ،ف ــإن أول ـئــك ال ـج ـنــراالت كــانــوا
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هــم الحكام الحقيقيون للدولة .إذ تولوا
مناصب حكام املحافظات ،وأسهموا في
إدارة اقتصاد رأسمالي مختل ألنهم كانوا
فــي مــواقــع إدارة النشاط االقـتـصــادي في
دولــة نيوليبرالية .بــذلــك ،فــإن الجنراالت
كــانــوا مـســؤولــن عــن أغ ــاط الـنـظــام الــذي
انهار عــام  .2011وتولي الكاتبة انتباهًا
خاصًا ملسألة دور القوات املسلحة كمنقذ.
وفــي املــوضــوع الـثــالــث ،تـقــول الكاتبة إن
العسكر املصريني هم نتاج سياق إقليمي
وع ــامل ــي وتـ ـغـ ـي ــروا م ــع ت ـغ ـيــر ال ـس ـيــاقــن.
ف ــال ـق ــوات امل ـس ـل ـحــة ج ـ ــاءت إلـ ــى الـسـلـطــة
إبـ ـ ــان الـ ـح ــرب الـ ـ ـب ـ ــاردة .وم ـث ــل ك ـث ـيــر مــن
املـسـتـعـمــرات الـســابـقــة ،اتـبـعــت سياسات
معادية لإلمبريالية واخ ـتــارت االنحياز
لـلـمـعـسـكــر الـســوفـيـتــي .كــذلــك إن ال ـقــوات
املسلحة املصرية دعمت تغيرات مطابقة
في القوات املسلحة العربية األخــرى .لكن
ع ـنــد ان ـت ـهــاء ال ـح ــرب الـ ـب ــاردة ،ع ـنــدمــا لم
َّ
يتسن للقوات املسلحة في مختلف أنحاء
العالم االختيار بني دول عظمى ،اختارت
االن ـح ـيــاز إل ــى جــانــب ال ــوالي ــات املـتـحــدة.
وكـمــا كثير مــن الـقــوات املسلحة األخــرى،
ّأس ـس ــت أع ـمــال ـهــا ال ـخــاصــة ب ـهــا لحماية
نفسها مــن االقـتـطــاعــات فــي ميزانياتها،
م ــا مـنـحـهــا م ــواق ــع أفـضـلـيــة مـكـنـتـهــا من
الـهـيـمـنــة عـلــى املــؤس ـســة وامل ـج ـت ـمــع .وقــد
ع ـم ــدت ال ـكــات ـبــة إلـ ــى إجـ ـ ــراء م ـق ــارن ــة بني
ال ـق ــوات املـسـلـحــة امل ـصــريــة وج ـي ــوش في
ش ــرق امل ـتــوســط وع ـلــى الـصـعـيــد الـعــاملــي
ّ
ليتبي أنـهــم جميعًا يتشاركون فــي هذا
االنـ ـتـ ـق ــال ال ــوظ ـي ـف ــي .م ــوض ــوع ال ـكــات ـبــة
ّ
ال ــراب ــع واألخـ ـي ــر ه ــو أن ه ــدف ان ـص ــراف
القوات املسلحة إلى األعمال لم يكن فقط
ل ـت ـحـصـيــل األربـ ـ ـ ــاح وم ــراكـ ـم ــة املـ ـص ــادر.
بطرق باب سوق استهالك الطبقات كافة
والتحكم في مجاالتها املدينية ،فإن أولئك
الجنراالت تمكنوا من تأسيس مراقبتهم
الكاملة للمجتمع ،مــع التطلع للسيطرة
ال ـك ــام ـل ــة ع ـل ـي ــه .وألن ال ـ ـقـ ــوات امل ـس ـل ـحــة
املصرية والــدولــة املصرية حديثتان ،فإن
الـكــاتـبــة تستعني بـنـظــريــة مـيـشــال فوكو
الـتـفـكـيـكـيــة ل ـتــرى أن ال ــدول ــة عـمـلــت على
مراقبة الشعب على نحو كامل بهدف خلق
ـذع ــن «ال يمكن ألي
مجتمع منضبط ومـ ِ
شخص من الخاضعني أن يفر ،وليس ثمة
من أعمالهم ،كافة ،ال يمكنني رؤيتها» .لذا
فــإن مؤسسات الـقــوات املسلحة املصرية
قد حولت املجتمع ومحيطه ،إلى معسكر
دائـ ـ ـ ــم ،ح ـي ــث ي ـخ ـض ــع كـ ــل مـ ــواطـ ــن لـعــن
الضابط العلنية والخفيةُ ،
ويـ َـسـ َّـوغ ذلك
كله بالحاجة إلــى ضـمــان األم ــن وحماية
األمة ،دومًا وفق الكاتبة.
هــذه املقدمة املهمة لهذا العرض ،تقودنا
إلــى محتوى املــؤلــف .تستعرض الكاتبة
نـقــاطــا ثــاثــا مهمة فــي «امل ـقــدمــة» أواله ــا
ت ــوص ـي ــف م ــؤسـ ـس ــات ال ـ ـقـ ــوات املـسـلـحــة
امل ـص ــري ــة وت ــأريـ ـخـ ـه ــا ،وس ـن ـع ــرض ه ــذه
النقاط الثالث «التوصيف» و«السياقية»
و«ال ـت ـق ـصــي» م ــع بـعــض م ــا وص ـلــت إلـيــه
الكاتبة من استنتاجات.

ا) التوصيف:
مؤسسة القوات املسلحة املصرية جيش
ح ــدي ــث ق ـي ــاس ــي ،ي ـح ـمــل أعـ ـب ــاء مــاضـيــه
وبـنـيـتــه ف ــي مــرح ـلــة م ــا ب ـعــد االسـتـعـمــار
وخ ـ ـيـ ــاراتـ ــه ال ـ َـعـ ـ ِق ــدي ــة وال ـ ـ ـحـ ـ ــروب ال ـت ــي
خ ــاض ـه ــا ف ــي الـ ـق ــرن ال ـع ـش ــري ــن .وت ـق ــول
الـكــاتـبــة إن حـجــم ال ـق ــوات املـسـلـحــة أكـبــر
مـ ـم ــا يـ ـج ــب بـ ـم ــراح ــل كـ ـثـ ـي ــرة ،ويـ ـف ــرض
الـ ـخ ــدم ــة ال ـع ـس ـك ــري ــة عـ ـل ــى مـ ـئ ــات آالف
الـ ـشـ ـب ــاب امل ـ ـصـ ــري ،وي ـت ـم ـت ــع ب ـم ـيــزان ـيــة
ضخمة ويعتنق خطابًا عصبيًا متطرفًا
( )ultra nationalistic rhetoricفي عقيدته
ويدير جهاز دعاية داهية ()sophisticated
بـ ـه ــدف عـ ـسـ ـك ــرة املـ ـجـ ـتـ ـم ــع .أمـ ـ ــا ت ــدري ــب
الـ ـق ــوات امل ـس ـل ـحــة ،ف ـيــركــز ع ـلــى ال ـح ــروب
ال ـن ـظ ــام ـي ــة ،وي ـم ـت ـلــك ص ـن ــاع ــة عـسـكــريــة
كبيرة يذهب إنتاجها لالستهالك املحلي
ول ـل ـت ـصــديــر .ك ـمــا ل ــدى الـ ـق ــوات املـسـلـحــة
إم ـبــراطــوريــة أع ـمــال ( )businessال يمكن
الـتـكـهــن بـحـجـمـهــا وأرب ــاحـ ـه ــا ،وتـهـيـمــن
على بيروقراطية الدولة التي تسهل لها
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سياسة
إعداد زياد منى
ممارسة أعمالها.
ت ـض ـي ــف ال ـك ــات ـب ــة أن الـ ـ ـق ـ ــوات امل ـس ـل ـحــة
املصرية ،األميركية التدريب ،تعمل على
ط ــرد ع ــدد كـبـيــر م ــن ال ـض ـب ــاط املـخــولــن
بــرتـبــة عـقـيــد وعـمـيــد ب ــوص ــول أعـمــارهــم
إلــى األرب ـعــن ،والـهــدف هــو الحفاظ على
الـبـنــاء الـهــرمــي لـلـمــؤسـســات العسكرية.
وهي ال تسمح بترقية إال أعداد محدودة
م ــن ال ـع ـق ــداء والـ ـعـ ـم ــداء إلـ ــى رتـ ــب أع ـلــى،
والــذيــن بــدورهــم يتم تحويلهم للتقاعد
عند وصولهم إلــى ســن الخمسني ،ويتم
ت ـع ـي ـي ـن ـهــم م ــدي ــري ــن مل ــؤسـ ـس ــات مــدن ـيــة
ويحصلون على روات ــب تقاعدية عالية،
إض ــاف ــة إل ــى مـعــاشــاتـهــم م ــن املــؤس ـســات
املدنية .أما التعيينات ،فتتم وفق الرتبة
العسكرية األخيرة والوالء!
أما عدد أفراد القوات املسلحة فهو كبير،
يـضــم ف ــي آن خــريـجــي جــام ـعــات وط ــاب
مدارس واألميني .األخيرين يتم تحويلهم
إلى وزارة الداخلية للعمل كقوات مكافحة
الـشـغــب ،ويـعــانــون أح ــوال عمل غــايــة في
الـ ـس ــوء ،م ــا كـ ــان س ـبـبــا ف ــي انـتـفــاضـتـهــم
ع ــام  .1986وق ــد أث ـ ـ َـرت ال ـكــات ـبــة مــؤلـفـهــا
املهم بـجــداول أحدها خصصته ألحجام
ال ـ ـقـ ــوات امل ـس ـل ـح ــة (الـ ـجـ ـي ــش وال ـب ـح ــري ــة
وال ـق ــوات الـجــويــة وق ــوات الــدفــاع الـجــوي
واالحتياط) من عام  1965إلى عام 2015
حـيــث بلغت أع ــداده ــم :الـجـيــش ،310000
والبحرية  ،18500والقوات الجوية ،30000
وال ــدف ــاع ــات ال ـجــويــة  .80000أم ــا أع ــداد
االحتياط فبلغ  479000فرد موزعني على
فروع القوات املسلحة األربعة.
كذلك استخدمت القوات املسلحة املصرية
املجندين كعمال سخرة أو بأجور زهيدة،
وتضيف إن «عبد الحليم أبو غزالة وزير
ال ــدف ــاع امل ـص ــري ف ــي ثـمــانـيـنـيــات ال ـقــرن
امل ــاض ــي ع ـمــل ع ـلــى اس ـت ـخ ــدام املـجـنــديــن
األميني غير الصالحني جسديًا وثقافيًا
وتقنيًا ونفسيًا للخدمة العسكرية عمال
س ـخ ــرة ف ــي ال ـن ـش ــاط ــات ال ـت ـج ــاري ــة مـثــل
العمل في الحقول أو املخابز ،ما قاد إلى
نقد البعض هذه املمارسة ووصفها بأنه
عبودية (.»)slave labour
ُ
مــن األسـئـلــة األك ـثــر إلـحــاحــا الـتــي تـطــرح
عـلــى نـحــو دائ ــم :مــا حـجــم أع ـمــال الـقــوات
املـسـلـحــة وم ــا م ـق ــدار أربــاح ـهــا الـسـنــويــة
مقارنة بدخل الدولة السنوي؟
تجيب الكاتبة على جــانــب مــن األسئلة،
وإن ع ـلــى ن ـحــو ع ــام ف ـت ـقــول« :إن أع ـمــال
القوات املسلحة الحالية تقع تحت مظلة
ثمانية تكتالت هي:
 )1ج ـهــاز م ـش ــروع ــات ال ـخــدمــة الــوطـنـيــة
ال ـتــابــع لـ ـ ــوزارة ال ــدف ــاع .وق ــد أس ــس هــذا
الجهاز في أعقاب توقيع اتفاقية السالم
مــع ال ـعــدو الـصـهـيــونــي ،وب ــدأ الـعـمــل في
امل ـج ــاالت املــدن ـيــة ،وه ــو يـمـلــك حــالـيــا 11
شركة عمالقة لكل منها شركات متفرعة
عنها.
 )2وزارة ال ـت ـص ـن ـي ــع ال ـ ـحـ ــربـ ــي .ال ـت ــي
اس ـت ـح ــدث ــت ف ــي ال ـخ ـم ـس ـي ـن ـيــات وت ـم ـلــك
حاليًا  16مصنعًا للتجهيزات الدفاعية.
 )3ال ـه ـي ـئ ــة ال ـع ــرب ـي ــة ل ـل ـت ـص ـن ـيــع .ال ـتــي
استحدثت عام  1978وتملك حاليًا تسعة
مصانع حربية تم تحويلها إلى إنتاجات
مدنية.
 )4الـهـيـئــة الـهـنــدسـيــة ل ـل ـقــوات املـسـلـحــة
الـتــي تعمل مــع الحكومة كمتعاقد شبه
حكومي لتنفيذ مشاريع بناء.
 )5جهاز الصناعات والخدمات البحرية
الـ ــذي يـمـلــك أربـ ــع ش ــرك ــات ل ـب ـنــاء الـسـفــن
والنقل النهري.
 )6إدارة الـ ـ ـن ـ ــوادي وال ـ ـف ـ ـنـ ــادق ل ـل ـق ــوات
امل ـس ـل ـح ــة ال ـ ـتـ ــي تـ ــديـ ــر قـ ــاعـ ــات األفـ ـ ـ ــراح
واملطاعم واملقاهي وغيرها.
 )7إدارة الخدمات الطبية للقوات املسلحة
ال ـتــي تــديــر امل ـشــافــي ال ـع ـس ـكــريــة ،وت ـقــدم
خدمات مدفوعة للمدنيني.
 )8جـ ـه ــاز مـ ـش ــروع ــات أراضـ ـ ـ ــي الـ ـق ــوات
امل ـس ـلــح الـ ــذي يـسـتـعـمــل أراض ـ ــي ال ـقــوات
املسلحة ملشاريع بناء.

ب) السياقية:
ال ـ ـن ـ ـق ـ ـطـ ــة الـ ـ ـث ـ ــانـ ـ ـي ـ ــة ه ـ ـ ــو س ـي ــاق ـي ـت ـه ــا

( )contextualiseضمن البيئة اإلقليمية
وال ـعــامل ـيــة ،م ــع ط ــرح األس ـئ ـلــة الـنـظــريــة
واملقارنات التأويلية وأساليب التحول،
وت ـ ــذك ـ ــر ال ـ ـ ـقـ ـ ــارئ ب ـ ـح ـ ــدوث انـ ـق ــاب ــات
ع ـس ـك ــري ــة فـ ــي ك ـث ـيــر مـ ــن امل ـس ـت ـع ـمــرات
ال ـســاب ـقــة ب ـعــد ال ـح ــرب ال ـعــامل ـيــة األول ــى
إبـ ـ ـ ــان الـ ـ ـح ـ ــرب الـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاردة ،واس ـت ـه ــدف ــت
اإلطــاحــة باألنظمة التابعة لالستعمار
أو األنظمة الرجعية (حرفيًا :املحافظة)،
وتذكر بانقالب مصطفى كمال أتاتورك
الــذي أطــاح بالخالفة العثمانية .تشير
املــؤلـفــة إلــى أن الــوضــع فــي كـيــان العدو
ال يختلف عـمــا ج ــرى فــي املستعمرات
الـســابـقــة حـيــث ت ـمــارس الـعـسـكــرة دورًا
مـ ـح ــوري ــا ف ـ ــي امل ـج ـت ـم ــع اإلش ـ ـك ـ ـنـ ــازي،
وفـ ــق املـ ـ ــؤرخ بـ ـ ــاروخ ك ـمــرل ـنــغ .عـسـكــرة
املجتمع حصلت في أوروبــا أيضًا بعد
ال ـح ــرب ال ـعــامل ـيــة األولـ ـ ــى .وم ــن األمـثـلــة
التي تــوردهــا الحكم الـنــازي فــي أملانيا
وحكم موسوليني الفاشي في إيطاليا.
ك ـمــا تـلـفــت إل ــى ال ـع ـس ـكــرة ال ـج ــاري ــة في
الواليات املتحدة عبر رومنسية النظرة
إلى الجنود وعد قوة الدولة العسكرية
ً
دليال على تفوقها .كما تعرج على دول
أخــرى في العالم مثل باكستان واليمن
تحت حكم املغدور علي عبد الله صالح،
وت ــركـ ـي ــا وك ـ ـيـ ــان ال ـ ـعـ ــدو ال ـص ـه ـيــونــي
بالطبع.

رغم المكانة
االقتصادية
يتميز
التي ّ
بها ،فإن كيان
العدو يجد
نفسه محاصرًا
أكثر من أي
وقت

ج) التقصي:
تشكو الكاتبة من قلة املراجع عن القوات
امل ـس ـل ـحــة ال ـعــرب ـيــة ب ـعــد الـسـبـعـيـنـيــات،
وت ـش ـيــر إل ــى م ــراج ــع مـتـفــرقــة ع ــن امل ــادة
ظهرت في  1989و 1990و ،2007إضافة
إلــى مؤلف ظهر عــام  2011عــن الضباط
املصريني إبان الفترة الناصرية.
آخ ــذة فــي االع ـت ـبــار قـلــة امل ـص ــادر ،فإنها
تشير إل ــى استعمالها مــراجــع قياسية
وأخــرى غير قياسية ،ومــن ذلــك مذكرات
الـ ـ ـضـ ـ ـب ـ ــاط والـ ـ ـخـ ـ ـط ـ ــاب ـ ــات واملـ ـ ـق ـ ــاب ـ ــات
الـصـحــافـيــة م ــع ك ـبــار ال ـض ـبــاط ،إضــافــة
إلـ ــى م ـي ــزان ـي ــات ال ـح ـك ــوم ــات وال ـق ــوان ــن
والـتـشــريـعــات وال ـن ـصــوص الــدسـتــوريــة
وما يرد في صحيفة «األهرام» الحكومية
وصحيفة «األهالي» اليسارية وصحيفة
«امل ـص ــري ال ـي ــوم» .واسـتـعـمـلــت مـصــادر
أميركية مختلفة ذات صلة.
ننهي عرضنا هــذا بالتذكير بمحتوى
املــؤلــف الــذي يضم ستة فـصــول ،إضافة
إل ـ ــى املـ ـق ــدم ــة املـ ـط ــول ــة :ال ـف ـص ــل األول:
اشتراكية بــا اشتراكيني ،»1970-1950
«الفصل الـثــانــي :الثمانينيات املباركة:
أس ـل ـحــة واس ـت ـه ــاك وف ـض ــائ ــح» وه ـنــا،
ّ
وظ ـ ـفـ ــت ال ـك ــات ـب ــة فـ ــي ت ـق ـص ـي ـهــا بـعــض
ال ـف ـضــائــح م ــراج ــع غ ـيــر م ـع ـهــودة وغـيــر
قياسية ومنها رواية صنع الله إبراهيم
«لـ ـي ــال ــي الـ ـحـ ـلـ ـمـ ـي ــة» .ويـ ـض ــم «ال ـف ـص ــل
الثالث :الضباط النيوليبراليني يراكمون
ال ـ ـ ـ ـثـ ـ ـ ــروات :ال ـت ـس ـع ـي ـن ـي ــات إل ـ ـ ــى س ـنــن
األل ـف ـي ــة» ،و«ال ـف ـصــل ال ــراب ــع :جـمـهــوريــة
الجنرالت املتقاعدين :التسعينيات إلى
ِسني األلفية» ،و«الفصل الخامس :عمال
غاضبون وبقالون وسمانون إسالميون
وج ـنــرالت ث ــوار« ،»2014-2011 :الفصل
ال ـ ـسـ ــادس :اس ـت ـن ـت ــاج ــات :كـيـفـيــة إن ـهــاء
عسكرية األمة».
وأث ـ ـ ـ ــرت ال ـك ــات ـب ــة بـ ـج ــدول ــن إض ــاف ـي ــن
أولـهـمــا عــن مـيــزانـيــات ال ـقــوات املسلحة
املصرية من  1950إلــى  ،1915وثانيهما
عــن مــديــري الـنـقــل الـبـحــري العسكريني
وم ــن ذل ــك قـنــاة الـســويــس وق ـطــاع النقل
الـبـحــري ومــرافــئ اإلسـكـنــدريــة ودمـيــاط
وب ــورسـ ـعـ ـي ــد وم ـ ــراف ـ ــئ ال ـب ـح ــر األح ـم ــر
وال ـن ـق ــل ال ـن ـه ــري وه ـي ـئــة س ــام ــة الـنـقــل
البحري وهيئة السد العالي وغيرها.
مــؤلــف مـهــم يـعــرض األمـ ــور ذات الصلة
بـتـجــرد عــاطـفــي ورب ـم ــا صـ ــادم ،يساعد
فــي مـعــرفــة ج ــذور الـسـيــاســات الداخلية
والـ ـخ ــارجـ ـي ــة املـ ـص ــري ــة ،ودور الـ ـق ــوات
املسلحة املصرية في تحديدها ومعرفة
أولوياتها ،خصوصًا ما يتعلق بالصراع
مع العدو الصهيوني ،بعيدًا من األحالم
واألوهام غير املسوغة.

غريغ كارلستروم :هذا عمر إسرائيل
ف ــي ال ــوق ــت ال ـ ــذي ت ـت ـم ـســك قـ ـي ــادة م ـي ـل ـي ـش ـيــات رام ال ـلــه
باتفاقيات «وع ــد بــوعــد بــوعــد» ،مــع الـعــدو الصهيوني،
وتــواصــل الـتـمـســك بــوهــم أن تـلــك االت ـفــاق ـيــات ،بـمــا فيها
الـتـنـسـيــق االس ـت ـخ ـبــاراتــي م ــع ال ـع ــدو الـصـهـيــونــي ضد
املقاومني الفلسطينيني ووصولها إلى القاع الذي ال قاع
ل ــه ،هــي السبيل الــوحـيــد لتحقيق أهــدافـهــا املـعـلـنــة ،فــإن
العالم كله على قناعة باستحالة تحقيق ذلك ،وأن جماعة
ّ
والتعيش
رام الله اختارت ألسباب نفعية العيش في وهم
عليه.
وفــي الــوقــت ال ــذي تـجــرؤ فيه أنظمة التخلف والخيانة
واملتصهينة األعرابية مثل مملكة بني سعود وبني نهيان
في اإلمارات املتصارعة وبني حمد في قطر ،وغيرها من
الدول العربية ،على منافقة العدو الصهيوني ،ومحاولة
ّ
جعل وج ــوده فــي بــادنــا ،أم ـرًا طبيعيًا بــل مطلوبًا ،فــإن
كثيرًا من قوى التحرر والعدالة في العالم تزيد من إدانته
له بل ومقاطعته .فـ«عندما أمــر السيسي بسحب مصر
م ـش ــروع قـ ــرار ملـجـلــس األمـ ــن يــديــن مـسـتــوطـنــات ال ـعــدو
الصهيوني ،بأمر من ترامب ،قفزت أربع دول غير عربية
هــي نيوزيلندا ومــالـيــزيــا وفـنــزويــا والـسـنـغــال ،وتبنت
املشروع الذي ّ
أقر بـ  14صوتًا ،بينما قررت إدارة أوباما
االمتناع عن التصويت» ما منحه شرعية دولية .أما دولة
جنوب أفريقيا وقيادتها الصديقة للشعب الفلسطيني
ول ـق ـضــايــا ال ـت ـحــرر ف ــي ال ـع ــال ــم ،ف ـقــد اس ـتــدعــت سفيرها
احتجاجًا على وحشية عسكر الصهاينة ضد املتظاهرين
الفلسطينيني.
ملخص الـقــول إن كيان الـعــدو الصهيوني ـ ـ رغــم املكانة
االقتصادية التي يتميز بها ،بفضل مساعدات واشنطن،
واس ـت ـغ ــال ـه ــا لـ ـ ــأرض ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة وات ـ ـبـ ــاع س ـيــاســة
الـتـفــريــق الـعـنـصــري ـ ـ يـجــد نفسه مـحــاصـرًا أكـثــر مــن أي
وق ــت .فالشرعية الـتــي اكتسبها ،عقب فظائع الـنــازيــن،
ب ــن ش ـع ــوب أوروب ـ ـ ــا ف ــي الـخـمـسـيـنـيــات والـسـتـيـنـيــات،
بدأت بالتبخر منذ السبعينيات ،في تطور مواز النتقال
املـجـتـمــع اإلش ـك ـنــازي وال ـس ـف ــاردي نـحــو أق ـصــى درج ــات
التطرف اليميني.
غريغ كارلستروم الكاتب اإلنكليزي املقيم في تل أبيب
أص ــدر أخ ـي ـرًا «م ــا عـمــر إســرائ ـيــل ـ الـخـطــر مــن الــداخــل»
ً
(منشورات جامعة أوكسفورد  .)2017املؤلف كان مراسال
لصحيفة «تــايـمــز» اللندنية ومجلتي «إيكونوميست»
ً
اإلنكليزية و«نـيــويــورك» األميركية .عمل سابقًا مراسال
لقناة «الجزيرة» اإلنكليزية ،وهو متعاطف عضوي مع
كيان العدو حيث يصفه بالديمقراطية وما إلى ذلك من
اللغو السمج املستهلك .هو يرى أن استمرار ميل املجتمع
في كيان العدو نحو اليمني املتطرف ،وتقسمه إلى قبائل
( )tribesأو معسكرات مختلفة ،ومتناحرة ،يشكل خطورة
عـلــى ال ـك ـيــان ،وي ـن ــذر ب ـحــرب أه ـل ـيــة ،أي إن اسـتـمــر ذلــك
فسيؤدي إلى انهيار الدولة وتحللها.
يـحــدد الـكــاتــب عــوامــل ع ــدة تـهــدد مستقبل كـيــان الـعــدو
ومنها سـيــاســات املــواجـهــة واح ـتــال مــا يسمى «الضفة

الغربية» التي تمزق وحدة القوات املسلحة اإلسرائيلية
وتـقـســم املـجـتـمــع ،إض ــاف ــة إل ــى ال ـشــق ال ـقــائــم حــالـيــا بني
اإلش ـك ـنــاز وال ـس ـفــارديــم وال ـحــريــديــم ،وبـيـنـهــم مــن جهة،
والفلسطينيني من جهة أخرى.
يشدد املؤلف على حقيقة االنقسام العضوي بني مختلف
مجتمعات كيان العدو ،إضافة إلى االنقسامات السياسية
غير القابلة للردم في املستقبل املنظور .كما يشير إلى
عــامــل االن ـق ـســامــات االق ـت ـصــاديــة والـ ـف ــوارق الـهــائـلــة بني
الطبقات والفئات االجتماعية.
العامل األكثر خطورة على مستقبل الكيان ووجوده ،دومًا
ً
فضاء للمؤدلجني
وفق الكاتب ،هو نتنياهو ألنه «خلق
والطائفيني واملتطرفني املصممني على تفكيك الخيوط
االجـتـمــاعـيــة ال ـتــي ش ــدت املـجـتـمــع ف ــي امل ــاض ــي» .فكيان
الـعــدو ،وفــق الكاتب ،أضحى مجتمعًا عصبيًا-دينيًا ،ذا
هــويــة يمينية واض ـحــة .ففي مـكــان الـتـظــاهــرات املعادية
الحـتــال جنوبي لبنان وال ـحــرب عليه ،اسـتـحــال املنظر
إلــى عصابات اليمني املتطرف تالحق املعادين للحرب،
ً
ووقوف الشرطة متفرجة بدال من حماية األخيرين .يقول
ً
الكاتب إن نتنياهو يبدو معتدال مقارنة بــوزرائــه ،لكنه
يخاطب املخاوف العنصرية لدى املستمع.
هنا ال بـ ّـد مــن تأكيد أن مالحظات الكاتب ال تنطلق من
مـنـظــور م ـعــاداة الـكـيــان ،بــل املـحــافـظــة عـلـيــه؛ تـمــامــا مثل
موقف مليشيا رام الله التي تتمسك بما تسميه زورًا «حل
الدولتني» ألنه مفيد للعدو وليس للشعب الفلسطيني.
أثار هذا املؤلف موجة من التعليقات ،املعادية على نحو
خاصَّ ،
وعد الكاتب قاصر الفهم! لكن هناك من عد املؤلف
مهمًا «أيضًا بحجة أن صحيفة تايمز اللندنية استغنت
عن الكاتب بعد صدوره ،بما يعني أنه محق في تحليالته
واستنتاجاته!» كما نال مديح قراء ومعلقني كثر.
الكاتب ،وكثير من املعلقني على مؤلفه الحظوا أن نزوع
ك ـي ــان ال ـع ــدو ن ـحــو ال ـي ـمــن امل ـت ـط ــرف وال ـع ـن ـصــريــة ،أمــر
طبيعي كــونــه نسخة عــن املجتمعات األوروب ـي ــة ،قاعدة
متقدمة للغرب ،تعيد إنتاج من خلقها وأسسها ودعمها.
الغرب ،كما نرى ،يتجه بأقصى سرعة نحو اليمني ،كما
يرى الكاتب ،الذي يضيف إن هذا أمر عابر ،لكننا نختلف
مـعــه فــي ه ــذا ،وف ــي كثير مــن أحـكــامــه عـلــى كـيــان الـعــدو.
فوجب النظر إلــى النمسا وبولونيا وبريطانيا واملجر
وتشيكيا وحتى أملانيا ،وكيان العدو ليس مختلفًا عن
ذلك .تكمن املشكلة في أن تلك الكيانات األوروبية ليست
مهددة وجوديًا ،على عكس كيان العدو.
يقول الكاتب إن الـنــزوع الغربي إلــى اليمني مــؤقــت ،وإن
األجيال األوروبية الجديدة تميل إلى أن تكون اجتماعية-
ليبرالية ،فــإن رديفها في كيان العدو محافظ مع نزوع
لليمن املـتـطــرف مــع تميز المـتــاك قــوة تــوســع وتوسيع
أراض ــي الــدولــة اإلشـكـنــازيــة ،كما يتجلى ذلــك فــي حركة
االستيطان .مؤلف مفيد لالطالع على بنية كيان العدو
يحوي تفصيالت كثيرة ،مع الحذر من األحكام املتعاطفة
مع الصهيونية وكيانها العنصري.
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أوراق

انتونان ارتو مسرح الشرق والغرب
في اللحظة التي اكتشف فيها الشاعر السوريالي والممثل والناقد والمخرج
الفرنسي انتونان آرتو (-١٨٩٦ـ )١٩٤٨مسرح بالي االندونيسي عام  ١٩٣١أثناء
فعاليات «المعرض االستعماري الدولي» في باريس ووســط دعــوات رفاقه
السورياليين التي لم يعرها آذانــا صاغية لمقاطعة الفعالية «االستعمارية»
فــي فينسين ،اكتمل تـصــوره للثقافة الغربية كثقافة مثقلة بالمادية
وإيديولوجيا التطور التقني .ترافق هذا التصور بشعور عارم بالسخط وعدم
لحضارة مادية عظيمة هي بالضبط ما أطلق عليه
الرضا :هذه األزمة الروحية
ّ
آرتو اسم «اليأس المعاصر» .في كتيب صغير كان قد نشره عام  ١٩٢٧بعنوان
جهض»ّ ،
صرح بشكل مباشر« :نحن َ
«مانيفستو من أجل مسرح ُم َ
محبطون من
النمط اآللي الذي نجده في كل مراحل ُّ
تأملنا» .وفي أحد دفاتره التي كتبها
بين عامي  ١٩٣١و ،١٩٣٢قال« :إن غربنا المليء بالدعوات المادية قد أشاح
بوجهه عن الميتافيزيقا .إن الفوبيا من الميتافيزيقا قد تكون سمة مهيمنة
على عقلنا اليوم ،بالمقابل ،هكذا يمكننا تعريف الشرق :البقعة الوحيدة من
العالم حيث يكون الغيب جزءًا من تمرين الحياة اليومية للبشر» .أتاح العرض
المسرحي المذهل للفرقة القادمة من أندونيسيا التي كانت وقتها ترزح تحت

االستعمار الهولندي ،فرصة ذهبية آلرتــو إلعــادة االعتبار والتفكير بالمسرح
الشامل ،الذي تظهر فيه «الرياضيات الهائلة» حيث يتسق الرقص مع حركة
األجساد مع الموسيقى والشعر .االنطباع األول حول العرض كان صاعقًا بحيث
سيصرح آرتو في ما بعد بأن «العرض الذي كان يتضمن الرقص ،والغناء واإليماء
والموسيقى والقليل من المسرح النفسي كما نسميه هنا في أوروبــا ،قد
أعاد المسرح الى فكرته األساسية في الخلق المستقل والصافي ،تحت زاوية
الهلوسة والخوف» .أعاد آرتو تعريف المسرح بشكل جذري استنادًا إلى هذه
الرؤية الشرقية في مؤلفه العظيم «المسرح وقرينه» (« :)١٩٣٨المسرح قبل
أي شيء هو فن طقوسي وسحري ،بمعنى أنه مرتبط بقوة عليا ،وبديانة،
وبمعتقدات مــؤثــرة ،وحيث الفعالية تترجم بحركات ترتبط بشكل مباشر
بطقوس هذا المسرح التي هي التطبيق أو حتى التعبير عن حاجة روحية
سحرية» ،لينطلق من هذا التعريف للمسرح إلى تعريف للثقافة ككل« :إن
كل ثقافة حقة تستند إلى أدوات بربرية وبدائية من الطوطمية ،التي أعشق
وجهها المتوحش ،أي العفوي بالكامل».

تخشى من الذهاب بعيدًا في اكتشاف حساسيتنا
ال ـع ـص ـب ـيــة ،ب ــواس ـط ــة إيـ ـق ــاع ــات أصـ ـ ـ ــوات ،ك ـل ـمــات،
تـ ّ
ـرددات وزقزقات تنتمي جودتها وطرق تنسيقها
املفاجئة إلى تقنية ال ينبغي كشف أسرارها.
امل ـس ــرح ال ـغــربــي ال ـحــديــث ي ـن ـحــدر ال ـي ــوم ألن ــه فقد
اإلحـ ـ ـس ـ ــاس مـ ــن ج ـه ــة ب ــال ـج ــان ــب ال ـ ـجـ ــدي وك ــذل ــك
بالجانب املضحك .ألنه أوجد قطيعة مع الجاذبية،
م ــع الـفـعــالـيــة امل ـب ــاش ــرة وال ـخ ـب ـي ـثــة -ول ـن ـقــل بشكل
أوضـ ـ ـ ــح م ـ ــع ال ـ ـخ ـ ـطـ ــر ،ألن ـ ـ ــه فـ ـق ــد م ـع ـن ــى الـ ـط ــراف ــة
الحقيقية والقدرة الفوضوية للضحك على التفكيك
ّ
الفيزيائي ،الذي يشكل قاعدة كل شعر .حني تعطي

كــانــت لتصبح ممكنة على الخشبة مــع القليل من
التعديالت :مانيكان متحرك بدل البقرة ،شبح لديه
موهبة الكالم ،أو إنسان متنكر بشكل دابــة ،لنعثر
من جديد على شعر الطرافة الذي تبرأ منه املسرح
وأفادت منه السينما.
َ
م ــاذا عــن ال ـخــطــر فــي امل ـس ــرح؟ مـخـلــوق عـجـيــب من
ق ـمــاش وم ــن خ ـش ــب ،ال يـلـتـفــت ل ـن ــداء أح ــد مخيف
بالطبيعة ،قادر أن يبث فوق املسرح نفحة من ذلك
الخوف املاورائي العظيم الذي كان في صميم املسرح
القديم .سكان جزيرة بالي مع تنينهم املخترع ،مثل
يفقدوا معنى هذا الخوف الغامض
كل الشرقيني ،لم
ّ
الذي يعرفون جيدًا أنه يشكل أحد العناصر الفعالة
(وبــالـتــالــي األســاس ـيــة) فــي امل ـســرح .ذل ــك أن الشعر
الحقيقي ،شئنا أم أبينا ،هو ميتافيزيقي ،وحمولته
املاورائية ،هي ما تعطيه قيمته الحقيقية .املسرح
الشرقي ذو االتجاهات املاورائية مناقض للمسرح
الغربي ذي االتجاهات البسيكولوجية ،وفيه كومة
هائلة مــن الـحــركــات والـصــوتـيــات واإلشـ ــارات التي
تشكل لغة اإلخراج واملشهدية .هذه اللغة التي تطور
ّ
تبعاتها الـفـيــزيــائـيــة والـشـعــريــة فــي ك ــل اتـجــاهــات
الــوعــي ،وتحمل الفكر على أن ينحو منحى عميقًا
في ما يمكن أن نسميه :امليتافيزيقا املتحركة.
اإللهام العظيم عند الشرقيني يكمن في أنه يعطينا
فكرة فيزيائية ال لفظية عــن املـســرح ،بحيث تكون
ح ــدوده هــي كــل مــا يمكن أن يحصل على الخشبة،
بشكل مستقل عن النص املكتوب ،مقابل ما نفهمه
في الغرب عن مسرح يرتبط عضويًا بالنص ،ليجد
نفسه مـحــدودًا بــه .فـكــرة هيمنة الـنــص فــي املسرح
متجذرة فــي داخلنا بشكل عميق بحيث تبدو كل
األشياء ،حتى اإلخراج املسرحي ،دونية أمام النص.
إزاء هــذا الخضوع للكلمة ،يمكن أن نسأل أنفسنا
إذا مــا ك ــان امل ـســرح يمتلك لغته الـخــاصــة ،إذا كــان
ً
ضــربــا مــن الـخـيــال أن نعتبره فنًا مستقال وقائمًا
بذاته ،مثل املوسيقى والرسم والرقص .في املسرح
الشرقي طقوس كثيرة ال نمتلك مفاتيحها ،يبدو
وكــأن ـهــا تنتمي ألح ـكــام مــوسـيـقـيــة شــديــدة الــدقــة،
مع شيء إضافي ال ينتمي إلى املوسيقى ،بل شيء
وكــأنــه مخصص لـيــؤرق الـفـكــر ،ملـطــاردتــه ،لقيادته
ف ــي شـبـكــة مستعصية وأكـ ـي ــدة .ك ــل ش ــيء ف ــي هــذا
امل ـس ــرح مـحـســوب ب ـحــرص ري ــاض ــي رائـ ــع .ال شــيء
مـتــروكــا للصدفة أو امل ـبــادرة الـفــرديــة .إنــه نــوع من
الرقص األعلى حيث الراقص ،قبل كل شــيء ،ممثل
على الخشبة .إنه مسرح ينفي الكاتب ملصلحة من
نطلق عليه لقب املخرج في كالمنا الغربي املنمق
عن املسرح .هذا األخير يتحول إلى قائد اوركسترا
عجيب ،إلــى سيد املـنــاسـبــات املـقــدســة .امل ــواد التي
يعالجها ،والثيمات التي يجعلها تخفق ال تنتمي
إل ـي ــه ،ب ــل لــآل ـهــة .م ـســرح ال ـش ــرق أش ـبــه بــالـفـيــزيــاء
األولى ،التي لم تنفصل عنها الروح.

«إن فكرتنا املتحجرة حول املسرح تنضم إلى فكرتنا
املتحجرة حــول ثقافة بــا ظ ــال ،بحيث أن ذهننا
كيفما دار فإنه ال يقع إال على الفراغ ،بينما الفضاء
ّ
من حوله ممتلئ .لكن ،وألن املسرح الحقيقي يتحرك
ّ
وألنه يستعمل دومًا أدوات حية ،فإنه لم يزل يحرك
ً
ّ
ظالال ما انفكت الحياة تتعثر بداخلها .املمثل الذي
ال يعيد مــرتــن الفعل ذات ــه ،بــل ال ــذي يخلق الفعل،
يتحرك وبالتأكيد يتعامل بعنف مع األشكال ،ولكن
خلف تلك األشكال ،وبتدميره إياها ،فإنه يتحد بما
يتجاوز األشكال ويعطيها االستمرارية.
املـ ـس ــرح ال ـ ــذي ال ي ـت ـحــدد ب ـش ــيء ول ـك ـنــه يستعمل
اللغات كلها :الـحــركــات ،األص ــوات ،الكلمات ،النار،
الصرخات ،هذا املسرح يجد نفسه تمامًا في النقطة
حيث يحتاج الذهن للغة كي يبدع تمثالته الخاصة.
فــي امل ـقــابــل ،إن تثبيت م ـســرح مــا فــي ل ـغــة :كلمات
مكتوبة ،موسيقى ،إضــاءة ،أصــوات ،هو أمر يشير
إلى اندثاره في وقت وجيز ،كأن نختار لغة تنسجم
مع الذوق الذي يتوافق مع السهولة في هذه اللغة؛
جفاف اللغة هنا يرافق محدوديتها.
بــالـنـسـبــة إل ــى امل ـس ــرح كـمــا لـلـثـقــافــة ،يـتـعـلــق األم ــر
بتسمية وإدارة الظالل :واملسرح الذي ال يتسمر في
اللغة واألشكال ،يهدم بالفعل الظالل الزائفة ،لكنه
يمهد الطريق لــوالدة أخــرى لظالل يجتمع حولها
املشهد الحقيقي للحياة .أن نكسر اللغة لنالمس
ال ـح ـيــاة ،ه ــو أن نـصـنــع أو نـعـيــد صـنــاعــة امل ـســرح؛
وامل ـهــم أن ال نعتقد أن فـعــل الـكـســر يـجــب أن يبقى
مقدسًا أو محظورًا.
إذا كــان املـســرح األســاســي أشبه بالطاعون ،فاألمر
ال يتعلق بكونه معديًا ،بــل ألنــه مثل الطاعون هو
ّ
نوع من التجلي ،من التظهير ،من الدفع إلى الخارج
لخلفية من القسوة املستترة تتموضع بواسطتها
فوق إنسان أو شعب معني كل االحتماالت الشريرة
لـ ـل ــذه ــن .م ـث ــل ال ـ ـطـ ــاعـ ــونُ ،و ِجـ ـ ـ ــد امل ـ ـسـ ــرح ل ــإف ــراغ
الجماعي ّ
للدمل .إنه دعــوة للروح لهذيان يستثير
ك ــل ط ــاق ــات ـه ــا .إن ف ـع ــل املـ ـس ــرح ه ــو ك ـف ـعــل امل ــرض
تمامًا في آثــاره املفيدة ،حني يدفع البشر إلى رؤية
حقيقتهم كما هي ،وحني ُيسقط األقنعة فإنه يكشف
الكذب ،والوهن والدناءة واملكابرة .إن ِفعل املسرح
الـحــق يـلــوي الـجـمــود الـخــانــق لـلـمــادة ال ــذي يهيمن
ع ـلــى امل ـع ـط ـيــات األك ـث ــر وض ــوح ــا ل ـل ـح ــواس ،وحــن
ّ
يظهر لألفعال الجماعية قوتها القاتمة وقدرتها
املخفية ،فإنه يدعوها ألن تأخذ مقابل القدر موقفًا
بطوليًا ومتعاليًا لم تكن لتظهره لوال هذا الفعل.
كل ما هو موجود في الحب ،في الجريمة ،في الحرب
أو فــي الـجـنــون ،يجب على املـســرح أن يعيده إلينا
َ
لــو أراد هــذا األخـيــر أن يستعيد ض ــرورت ــه .عمليًا،
نــريــد إح ـيــاء ف ـكــرة امل ـشـ َـهــد ال ـشــامــل .إذا ،مــن جـهــة،
الكتلة واتساع املشهد الذي يتوجه للجسد بأكمله،
ومن جهة أخرى ،تعبئة مكثفة لألشياء ،للحركات،
لــإشــارات ،والـتــي تستعمل بروحية جــديــدة .وفقًا
َ
تست َ
عمل
لهذا املبدأ ،نتوخى أن نقدم مشهدية حيث
ّ
أدوات الفعل املباشرة هــذه في كليتها .مشهدية ال

ترجمة وتنسيق محمد ناصر الدين

الـطـبـيـعــة لـشـجــرة مــا شـكــل ال ـش ـجــرة ،ك ــان يمكنها
أيضًا أن تعطيها أيضًا شكل تلة أو دابــة :لو فكرنا
ّ
بالشجرة حــن نــرى الــدابــة أو التلة ،فــإن قسمًا من
رؤيتنا الداخلية للعالم كــان ليتغير إلــى األبــد .من
هنا نفهم فوضوية الشعر حني يعيد النظر بعالقة
األشياء ببعضها وبالعالقة بني األشكال واملعاني.
ف ــي ف ـي ـلــم ل ــأخ ــوة م ــارك ــس ،ي ـح ـت ـضــن رجـ ــل ب ـقــرة
تطلق خوارًا عظيمًا ،وهو يظن أنه يتلقى امرأة بني
ذراع ـيــه .وبـعــد سلسلة مــن األح ــداث الـتــي ال سبيل
لــذكــرهــا ،يــأخــذ ال ـخ ــوار ف ــي ذه ــن ال ــرج ــل قـيـمــة كل
صرخة أنثوية .هذه املشهدية املعقولة في السينما
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