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سياسة
على الغالف

تقرير

ّ
نصر الله يرد على استعراض العدو ...بالغموض

أرمن لبنان ...ينقرضون!
بعد مرور تسعة أعوام على آخر انتخابات نيابية أجريت في لبنان ،كشفت االنتخابات النيابية األخيرة عن التغييرات الجذرية
التي أصابت الطائفة المسيحية بشكل عام والطائفة األرمنية بشكل خاص .ولعل هذه التغييرات تدخل في خانة هجرة
األوروبية وتخليهم عن حق منح الجنسية اللبنانية ألبنائهم .غالبية من بقي اليوم ،ينتمون إلى
األرمن إلى أميركا والدول
ّ
الفئة العمرية الطاعنة في السن ،ما يطرح أكثر من سؤال حول وجود طائفة بأكملها باتت مهددة فعليًا باالنقراض!

رلى إبراهيم
نـ ـ ـسـ ـ ـب ـ ــة املـ ـ ـ ــواط ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــن املـ ـسـ ـيـ ـحـ ـي ــن
الـلـبـنــانـيــن تـتـنــاقــص ف ــي الـسـجــات
الــرس ـم ـيــة .ذل ــك مـعـلــوم وال ش ــك فـيــه.
لـكــن ه ــذا الـتـنــاقــص ال يـعـنــي أن عــدد
املسيحيني العام يتراجع .ما ينخفض
ه ــو نـسـبــة املـسـيـحـيــن م ــن املـجـمــوع
ال ـع ــام ،ألن تــزايــدهــم الـطـبـيـعــي ،على
ال ـس ـجــات ،أق ــل م ــن ت ــزاي ــد املـسـلـمــن.
غ ـي ــر أن ال ـت ـن ــاق ــص ال ـن ـس ـب ــي شـ ــيء،
وتراجع العدد شيء آخر .هذا التراجع
ال ـح ـق ـي ـقــي ي ـح ـصــل ع ـن ــد الـلـبـنــانـيــن
م ــن أصـ ــول أرم ـن ـيــة ،ال ــذي ــن يتناقص
عـ ــددهـ ــم ب ـش ـك ــل درامـ ــات ـ ـي ـ ـكـ ــي ،أكـ ــان
ب ــال ـن ـس ـب ــة لـ ــأرمـ ــن األرث ـ ـ ــوذك ـ ـ ــس أو

تراجع عدد الناخبين األرمن
األرثوذكس بنسبة  %3.96واألرمن
الكاثوليك بنسبة %5.52
ساهم مرسوم العام
 1994في تجنيس نحو
 4آالف أرمني لبناني
ال ـكــاثــول ـيــك .واالن ـت ـخ ــاب ــات الـنـيــابـيــة
األخـ ـ ـي ـ ــرة ك ــان ــت املـ ـقـ ـي ــاس األدق ملــا
آل ــت إلـيــه الـحــالــة األرم ـن ـيــة فــي لبنان
والتراجع الحاصل بأعداد الناخبني
وامل ـق ـتــرعــن ع ـلــى ح ـ ّـد س ـ ــواء .إذ كــان
يـفـتــرض أن يـسـ ّـجــل األرمـ ــن فــي جبل
ل ـب ـنــان وب ـ ـيـ ــروت ،أم ــاك ــن ت ــواج ــده ــم،
نـمـوًا فــي ع ــدد الـنــاخـبــن ال ـجــدد على
لوائح الشطب خالل السنوات التسعة
األخـ ـي ــرة (ال ـف ـت ــرة امل ـم ـت ــدة م ــن 2009
إل ــى  )2018م ــن نــاح ـيــة ع ــدد مــوالـيــد
مــا بــن الـعــام  1988و ،1997أي الذين
ب ـل ـغ ــوا الـ ـس ــن ال ـق ــان ــون ـي ــة ل ــاق ـت ــراع.
وهـ ــو م ــا ل ــم ي ـح ـصــل .فــاق ـت ـصــر عــدد
ه ــؤالء فــي ب ـيــروت األول ــى عـلــى 3044
شـخـصــا ل ــأرم ــن األرثـ ــوذكـ ــس و578
شخصًا للكاثوليك منهم .فيما ُسجل
عـ ــدد  324ش ـخ ـصــا ف ـقــط ف ــي ب ـيــروت
الثانية عن األرمــن األرثــوذكــس و107
لـلـكــاثــولـيــك .وي ـق ــول أح ــد الـضــالـعــن
فــي األرقـ ــام أن مــا سـبــق ال ي ـعـ ّـد نموًا
نسبة إلــى عــدد الوفيات املسجلة في
هــذه املنطقة ،على اعتبار أن غالبية
ال ـنــاخ ـبــن األرم ـ ــن ه ــم م ــن الـطــاعـنــن
ّ
في السن .وفي مقارنة التوزع الديني
واملذهبي للناخبني بني  2009و،2018
سـ ّـجــل األرم ــن األرث ــوذك ــس انخفاضًا
في أعــدادهــم في كل لبنان من 91290
ناخبًا إلى  87679ناخبًا ،ومن 20709
نــاخـبــن عـنــد األرمـ ــن الـكــاثــولـيــك إلــى
 19566ن ــاخ ـب ــا ف ــي الـ ـع ــام  .2018مــا
ي ـ ــوازي تــراج ـعــا أرث ــوذك ـس ـي ــا بنسبة
 %3.96وكــاثــولـيـكـيــا بنسبة .%5.52
كــان مــن الطبيعي تاليًا أن ينخفض
ع ــدد الـنــاخـبــن ف ــي مـخـتـلــف ال ــدوائ ــر
ومنها بيروت األولــى والثانية حيث
ب ـل ــغ م ـج ـمــوع ال ـن ــاخ ـبــن  43757فــي
العام  ،2018بعد أن كان  46831ناخبًا
في العام  2009أي بفارق  3074ناخبًا.

بالد الله
الطاردة
في بلد غير لبنان ،قد ّ
تتحول
أزمــة أقلية كــاألزمــة األرمنية
إل ــى مـشـكـلــة وطـنـيــة كـبــرى،
تـســارع الــدولــة ّواملجتمع إلى
ب ـحــث س ـبــل حــل ـهــا لـلـحـفــاظ
ع ـ ـلـ ــى مـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ّـون اجـ ـتـ ـم ــاع ــي
أس ــاس ــي وح ـم ــاي ــة وج ـ ــوده.
غير أن أز ًم ــات الـطــوائــف في
لبنان عادة ما تكون مشكلة
ك ــل ط ــائ ـف ــة ع ـل ــى حـ ـ ــدة ،وال
ت ــرق ــى إلـ ـ ــى م ـس ـت ــوى ال ـه ـ ّـم
الوطني ،في أوضــح ّ
تجليات
أزمة النظام الطائفي اللبناني،
ّ
ال ــذي يتغنى القائمون عليه
اليوم وفي املاضي ،بحمايته
ل ـل ـت ـن ـ ّـوع وال ـ ـت ـ ـعـ ــدديـ ــة .أزمـ ــة
األرمن اليوم ،ال ّبد أن ّ
تتحول
إلى أزمة وطنية .وعالجها ّال
ّبد أن يكون من ضمن خطة
شاملة تشترك فيها الــدولــة
وتهتم بها «الدوائر العميقة»
ف ـ ــي ال ـ ـ ـطـ ـ ــوائـ ـ ــف الـ ـكـ ـبـ ـي ــرة.
ف ـم ـش ـك ـلــة الـ ـهـ ـج ــرة لـيـســت
مـشـكـلــة أرم ـن ـي ــة ،ب ــل عــامــة.
ّ
واخ ـت ـف ــاء س ـج ــات عــائــات
أرمنية نتيجة عــدم تسجيل
امل ــوال ـي ــد ال ـج ــدد لـلـمـغـتــربــن،
تـســري عـلــى أب ـنــاء الـطــوائــف
األخ ـ ـ ــرى ،ل ـكــن بـنـسـبــة أق ــل.
وإن دل ذلك على شيء فإنما
يـ ــدل ع ـل ــى أن امل ـش ـك ـلــة هــي
فــي الــواقــع اللبناني ال ــذي لم
ً
يعد محتمال ،مــا ي ــؤدي إلى
تناقص فــي عــدد اللبنانيني
الذين يسكنون في وطنهم ،ال
لهواية تاريخية بالهجرة ،بل
ً
ألن لبنان لم يعد مكانًا قابال
ل ـل ـع ـيــش ف ـي ــه بـ ـك ــرام ــة .ب ــاد
ال إن ـتــاج فـيـهــا ،وال اقتصاد
يـنـمــو ،وال بـيـئــة نـظـيـفــة ،وال
نـ ـظ ــام ضـ ـم ــان صـ ـح ــي ،وال
تعليم مجاني الئــق بأهلها،
وال رفــاه ـيــة ل ـل ـس ـكــان ...هي
بالد طاردة ألهلها.

مصادر الطاشناق تنفي أن يكون هناك تراجع أو أن يكون هناك أي هجرة استثنائية مختلفة عن هجرة بقية الطوائف (مروان طحطح)

كذلك انخفض عــدد الناخبني األرمــن
الكاثوليك مــن  8615ناخبًا فــي العام
 2009إلى  8160ناخبًا في العام .2018
تـلــك كــانــت ال ـضــربــة األول ـ ــى ّ .الـضــربــة
الثانية لــأرمــن تمثلت بتدني نسبة
االقـ ـت ــراع م ــن ن ـحــو  %33ف ــي ب ـيــروت
األولى إلى أقل من  .%25وهو ما نقل
األرمـ ـ ــن م ــن م ــوق ــع امل ــؤث ــر ف ــي نـتــائــج
االن ـت ـخ ــاب ــات وفـ ــق ال ـن ـظ ــام األك ـث ــري
إلى موقع غير املؤثر في االنتخابات
األخـ ـي ــرة ال ـت ــي أج ــري ــت وفـ ــق ال ـن ـظــام
النسبي .وكانت النتيجة فقدان حزب
الطاشناق الذي تواليه النسبة األكبر
م ــن امل ـق ـتــرعــن األرم ـ ــن لـ ــدور «بـيـضــة
القبان» وحاجته هذه املرة إلى رافعة
حزبية أخــرى (التيار الوطني الحر)
إليصال نائبني له في بيروت األولــى
(ح ـصــا عـلــى مــا ي ـقــارب الـسـتــة آالف
وأرب ـع ـم ـئــة فـيـمــا بـلــغ ال ـحــاصــل نحو
 5300صوت).

مـ ــا ي ـن ـط ـب ــق عـ ـل ــى ب ـ ـي ـ ــروت ،يـنـطـبــق
أيضًا على جبل لبنان وبخاصة املنت
الـشـمــالــي حـيــث الـثـقــل األرم ـن ــي .بعد
ت ـســع س ـن ــوات ع ـلــى آخ ــر ان ـت ـخــابــات،
تراجع عدد ناخبي األرمن األرثوذكس
م ــن  30912شـخـصــا ف ــي ج ـبــل لـبـنــان
إل ـ ــى  30628وم ـ ــن  8467إل ـ ــى 8368
ع ـنــد األرم ـ ــن ال ـكــاثــول ـيــك .ح ـصــل ذلــك
ـدن فــي نسبة االق ـت ــراع حيث
وس ــط ت ـ ٍ
ال ـ ـب ـ ـلـ ــوك األرم ـ ـ ـنـ ـ ــي األكـ ـ ـب ـ ــر ف ـ ــي امل ــن
ال ـش ـمــالــي ،م ــن  %37ف ــي ال ـع ــام 2009
إلــى  %30فــي الـعــام  .2018هنا أيضًا
ك ــان مــرشــح ح ــزب ال ـطــاش ـنــاق وأم ــن
عــام حزبه أغــوب بقرادونيان بحاجة
إلى التحالف مع التيار الوطني الحر
لضمان مــروره إلــى البرملان .فقد نال
األخـيــر نحو  7آالف صــوت تفضيلي
فيما بلغ الحاصل نحو  13ألفًا.
م ـ ــن بـ ـ ـي ـ ــروت إل ـ ـ ــى امل ـ ـ ــن إل ـ ـ ــى زحـ ـل ــة،
«االنهيار» نفسه .في العام  2009بلغ

ع ــدد األرم ـ ــن األرث ــوذك ــس ف ــي الـبـقــاع
 9288ن ــاخ ـب ــا ل ـيـنـخ ـفــض إلـ ــى 9039
ف ــي ال ـع ــام  ،2018وم ــن  2617أرمـنـيــا
كاثوليكيًا إلى  1928ناخبًا في العام
الحالي.
م ـص ــادر ال ـطــاش ـنــاق تـنـفــي أن يـكــون
ه ـنــاك ت ــراج ــع أو أن ي ـكــون ه ـنــاك أي
هجرة استثنائية مختلفة عن هجرة
ب ـق ـيــة الـ ـط ــوائ ــف .وأرق ـ ـ ــام امل ـهــاجــريــن
املسجلة لديها ال تتجاوز املـئــات .إال
أنـهــا تـقــول مــن جـهــة أخ ــرى أن نسبة
الوفيات تفوق نسبة ال ــوالدات ،لذلك
ي ـع ـم ــل الـ ـ ـح ـ ــزب الـ ـ ـي ـ ــوم عـ ـل ــى ت ـقــديــم
حــوافــز مــالـيــة لـلـعــائــات الـتــي تنجب
ول ـ ـدًا ثــال ـثــا ،وأي ـض ــا ت ـقــدم تسهيالت
للشباب الراغبني بالزواج عبر التكفل
بـتـكــالـيــف الـ ـ ــزواج والح ـق ــا بـتـكــالـيــف
ع ـمــادة األوالد .يـلــي ذل ــك تخفيضات
في املــدارس والجامعات وعمل ّ
جدي
على الحفاظ على األرمن الساكنني في

لبنان وثنيهم عن الهجرة .أما السبب
األهـ ــم ل ـه ــذا ال ـت ـنــاقــص الـ ــذي يصيب
األرم ــن ،فيعزوه أصـحــاب األرق ــام إلى
ع ــدم تسجيل األرم ــن املـهــاجــريــن إلــى
أم ـيــركــا وك ـن ــدا وغ ـيــرهــا م ــن ال ـب ـلــدان
ألوالده ـ ـ ـ ـ ـ ــم ف ـ ــي لـ ـبـ ـن ــان واكـ ـتـ ـف ــائـ ـه ــم
ب ــإعـ ـط ــائـ ـه ــم جـ ـنـ ـسـ ـي ــة ال ـ ـب ـ ـلـ ــد الـ ـ ــذي
يقطنون فيه.
م ــا سـ ـب ــق ،ي ـش ـكــل جـ ـ ــزءًا ص ـغ ـي ـرًا مــن
ال ـصــورة ،فالوضع كــان ليبلغ ذروتــه
ف ـ ــي ال ـ ـس ـ ــوء ل ـ ــو ل ـ ــم يـ ـض ــخ م ــرس ــوم
الـتـجـنـيــس الـ ـص ــادر ف ــي ال ـع ــام 1994
ّ
دم ـ ـ ـ ــا ج ـ ــديـ ـ ـدًا عـ ـل ــى ع ـ ـ ــدد ال ـن ــاخ ـب ــن
األرم ــن .ويظهر ذلــك بغاية الــوضــوح
ف ــي م ـقــارنــة ب ــن أرقـ ــام الـنــاخـبــن في
العام  1992والـعــام  .2000آن ــذاك ،كان
مـجـمــوع نــاخـبــي األرم ــن األرث ــوذك ــس
 82655عـلــى لــوائــح الـشـطــب و13078
ناخبًا كاثوليكيًا .لكن في العام 2000
ولـلـمــرة األول ــى ارتـفــع عــدد الناخبني
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لتصبح النتيجة ما يلي 88601 :أرمن
أرثـ ــوذكـ ــس و 27613ن ــاخ ـب ــا أرم ـن ـيــا
كاثوليكيًا .وبــاألرقــام الدقيقة ،طاول
التجنيس  3321أرمنيًا أرثوذكسيًا في
الـعــام  1994و 782أرمنيًا كاثوليكيًا.
على رغــم ذلــك ،لم يصمد نمو األرمــن
فــي ال ـس ـنــوات الـتـسـعــة الـتــالـيــة أي ما
بني العام  2000والعام  ،2009وعادت
«لعنة» التناقص لتطفو على أعــداد
الناخبني .ويبدو أن السنوات التسعة
املقبلة تشكل ّ
تحديًا حقيقيًا للوجود
األرم ـنــي فـ ّـي لـبـنــان ،وامل ـســار املــرســوم
حديثًا يبشر ب ــ«االن ـقــراض» .فخالفًا
لـكــل األقـلـيــات املسيحية الـتــي تشهد
ن ـم ـوًا ك ـب ـي ـرًا وس ــري ـع ــا ،ي ـن ـحــدر نـمــو
الـطــائـفــة األرمـنـيــة بشكل درامــاتـيـكــي
وسريع جدًا ،خصوصًا أن غالبية من
تبقى في لبنان هم من الفئة العمرية
الـكـبـيــرة الـتــي ال تطمح للهجرة بعد
اآلن.

ّرد األمين العام لحزب
الله السيد حسن نصرالله على
ادعاءات رئيس حكومة
العدو بنيامين نتنياهو
بالمزيد من سياسة المقاومة
العدو
المعتادة بعدم منح ّ
معلومات مجانية ،مؤكدًا
أن ّ
الرد األفضل هو «السكوت
ّ
البناء»
انتقد األم ــن الـعــام لـحــزب الـلــه السيد
حسن نصرالله ّ
رد فعل دول الخليج
ّ
تجاه االبتزاز األميركي املعلن ،مؤكدًا
أن الـ ـسـ ـي ــاس ــة ال ـ ـتـ ــي ي ـن ـت ـه ـج ـه ــا فــي
م ــواج ـه ــة حـ ـم ــات واتـ ـه ــام ــات ال ـع ــدو
اإلس ــرائ ـي ـ ّل ــي اإلع ــام ـي ــة ه ــي الـصـمــت.
ّ
وفـ ــي املـ ـل ــف ال ــداخ ـل ــي ال ـل ـب ـنــانــي ،أك ــد
ن ـصــرال ـلــه أن ال مـعـطـيــات ج ــدي ــدة في
ّ
مـســألــة تشكيل الـحـكــومــة ،إل أن ــه دعــا
إل ــى تشكيلها بـشـكــل ســريــع ملعالجة
ال ـق ـض ــاي ــا اإلنـ ـم ــائـ ـي ــة واالقـ ـتـ ـص ــادي ــة
وح ــاج ــات امل ــواط ـن ــن املـسـتـفـحـلــة في
البالد.
م ــواق ــف ن ـص ــرال ـل ــه أمـ ـ ــس ،جـ ـ ــاءت فــي
االحـتـفــال التأبيني ل ــ«أم الـشـهــداء» أم
ع ـمــاد مـغـنـيــة ،الـ ــذي أق ــام ــه ح ــزب الـلــه
ّ
في الضاحية الجنوبية ،حيث أكــد أن
الراحلة «هــي رمــز من رمــوز مقاومتنا
وجـ ـ ـه ـ ــادن ـ ــا ومـ ـع ــركـ ـتـ ـن ــا وصـ ـم ــودن ــا
وانتصاراتنا وستبقى كذلك ،وسيبقى
لها هذا األثر الخالد».
وت ـن ــاول نـصــرالـلــه خ ـطــابــات الــرئـيــس
األم ـيــركــي دون ــال ــد تــرامــب الـتــي طالب
فيها بعض الدول الغنية التي يدعمها
وتحديدًا السعودية بدفع األموال ،وأنه
«لــوالنــا ال تبقى طائراتكم في السماء
ثــم قــال بعد ذلــك  -مــرة أخ ــرى  -لوالنا
ال تـسـتـطـيـعــوا أن تـحـكـمــوا أسـبــوعــن
وعـلـيـكــم أن ت ــدف ـع ــوا» .وقـ ــال أي ـضــا إن
«إي ـ ــران كــانــت ستسيطر عـلــى منطقة
ال ـ ـشـ ــرق األوسـ ـ ـ ــط خ ـ ــال  12دق ـي ـق ــة».
وتــذكــر نصرالله مــا كــان يقوله اإلمــام

الخميني عن اإلدارات األميركية بأنها
ً
الشيطان األكبر ،قائال إن أميركا «دولة
ح ــرامـ ـي ــة دول ـ ــة ل ـ ـصـ ــوص» .وأض ـ ــاف:
«نـحــن ال ـيــوم أم ــام ن ـمــوذج مــن أميركا
ُ
الـ ـت ــي أيـ ـض ــا تـ ــوغـ ــل فـ ــي اس ـت ـك ـبــارهــا
وعتوها إلى درجة أنها تهني حلفاءها
وأصدقاءها».
وســأل« :هــذا التهويل إلى أين يريد أن
يصل؟ االبتزاز ،يبتزهم ليبيعهم املزيد
م ــن ال ـس ــاح ،لـيـطـلـبــوا مـنــه امل ــزي ــد من
الحماية وليأخذ منهم املزيد من املال».
وتـ ّ
ـوجــه نـصــرالـلــه إل ــى حـكــام الخليج،
ً
س ــائ ــا إي ــاه ــم« :ع ـل ــى م ــن ت ــراه ـن ــون؟
حـ ـك ــوم ــاتـ ـك ــم ،دول ـ ـ ـكـ ـ ــم ،م ـس ـت ـق ـب ـل ـكــم،
حــاضــركــم ،أمنكم ،اقتصادكم؟ حقيقة
على مــن تــراهـنــون؟ على تــرامــب ،على
أم ـي ــرك ــا؟ ع ـلــى الـ ــذي يــذل ـكــم ويهينكم
ويستكبر عليكم ويسرقكم وينهبكم
وي ـب ـت ــزك ــم ب ـح ـجــة ال ـح ـم ــاي ــة وع ـنــدمــا
ت ـن ـت ـه ــي أمـ ــوال ـ ـكـ ــم غـ ـي ــر مـ ـعـ ـل ــوم مـ ــاذا
ي ـف ـعــل ب ـك ــم ،وع ـن ــدم ــا يـنـتـهــي دورك ـ ــم،
كـلـنــا ش ــاه ــدن ــا أم ـي ــرك ــا ك ـيــف تـعــاطــت
م ــع م ـح ـمــد رضـ ــا ب ـه ـل ــوي ،ف ـي ــزا حتى
ي ــدخ ــل إلـ ــى أم ـي ــرك ــا ل ـي ـت ـح ـكــم ،الــرجــل
ك ــان مــريـضــا بــال ـســرطــان ،ل ــم يـ ّعـطــوه،
وه ــو ال ــذي أمـضــى شـبــابــه وســخــر كل
إي ــران وم ـق ــدرات إي ــران لـخــدمــة أميركا
ومصالح أميركا».
ث ـ ـ ّـم ن ـص ــح ن ـص ــرال ـل ــه ه ـ ـ ــؤالء ال ـح ـك ــام
بــالـقــول« :ي ــا عـمــي أوف ــر عليكم ،أوف ــر،
حتى بدفع الفلوس ،أنه يبقى الشخص

منصاع لترامب وأميركا أو ال ،يذهب
إلى منطقته ،إلى دول املنطقة ،يذهب،
ينهي ال ـحــروب الـتــي يشنها ،يتوقف
عن الدفع باتجاه الحروب الداخلية»،
وأضـ ـ ـ ـ ــاف« :أيـ ـهـ ـم ــا أوف ـ ـ ــر أن ت ــدف ـع ــوا
ال ـجــزيــة ل ـتــرامــب أو أن تـنـفـقــوا مـئــات
املـلـيــارات هــذه على شعوبكم ملعالجة
مشاكل البطالة وتأمني فــرص العمل،
ومـعــالـجــة مـشــاكــل املـ ــرض ،والـصـحــة،
والـ ـبـ ـيـ ـئ ــة ،م ـع ــال ـج ــة مـ ـش ــاك ــل ال ـج ـهــل
واألم ـي ــة ،معالجة الكثير مــن املشاكل
التي تعاني منها؟».
ّ
وفـ ـ ــي امل ـ ــوض ـ ــوع اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـلـ ــي ،ع ــل ــق
نصرالله على االسـتـعــراض ال ــذي قام
بــه رئـيــس وزراء كـيــان الـعــدو بنيامني
نتنياهو في الجمعية العمومية لألمم
امل ـت ـحــدة قـبــل نـحــو أس ـبــوعــن ،عندما

ّ
أكد نصرالله أن
ال جديد في الحكومة
ونفى أن يكون لسوريا
أي دور في العرقلة

نصرالله :األزمات على األبواب فماذا تنتظرون لتأليف الحكومة؟ (هيثم الموسوي)

زع ــم أن ــه يـمـلــك م ـع ـلــومــات ع ــن مــواقــع
منشآت املـقــاومــة لتحويل الـصــواريــخ
إلى صواريخ دقيقة ،فأكد األمني العام
لحزب الله أنه «في ما يتعلق باألمور
العسكرية وســاح املقاومة وإمكانات
امل ـقــاومــة ،وعــديــد وع ــدة امل ـقــاومــة ومــا
ي ـت ـص ــل ب ــاملـ ـق ــاوم ــة س ـي ــاس ـت ـن ــا حـيــث
البعض يقول لك السكوت أو الصمت
ص ــح ،ولـكــن الـ ّتــوصـيــف الصحيح هو
ال ـغ ـم ــوض الـ ـب ــن ــاء» .واع ـت ـب ــر أن «ه ــذا
سكوت هادف من موقع املعركة ،ونحن
من أجل أن يأخذ كل الناس علمًا ،كلما
خرج ناتنياهو أو غير ناتنياهو بكالم
وأن حــزب الله عنده هيك أو مــا عنده
هيك أو في املكان الفالني أو في غيره...
فهل على حــزب الله أن يقدم إجابات؟
ال ،أبـ ـدًا لـيــس علينا أن نـقــدم إجــابــات
ومــن الخطأ أن نـقــدم إجــابــات ألن هذا
يــدخـلـنــا بلعبة ال ـع ــدو» .وشـكــر وزارة
الـخــارجـيــة اللبنانية عـلــى مـبــادرتـهــا،
ّ
مؤكدًا أن الحزب لم يطلب األمر أبدًا بل
كانت مبادرة من ال ــوزارة ملا لألمر من
أهمية على صعيد كل البلد.
وعـ ـ ـ ــن مـ ـ ــوضـ ـ ــوع ت ـش ـك ـي ــل ال ـح ـك ــوم ــة
ّ
ال ـل ـب ـنــان ـيــة ،أك ـ ــد ن ـصــرال ـلــه أنـ ــه «لـيــس
لـ ـ ـ ـ ــدي جـ ـ ــديـ ـ ــد ف ـ ـ ــي مـ ـ ـس ـ ــأل ـ ــة ت ـش ـك ـي ــل
ال ـح ـك ــوم ــة ،ن ـحــن ك ــال ـع ــادة م ـثــل بقية
ال ـقــوى الـسـيــاسـيــة نـحــث عـلــى تشكيل
ّ
ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة» .ل ـك ـن ــه أكـ ـ ـ ــد أن «ع ـن ــدم ــا
نتحدث ،نتحدث عن مصلحة الناس،
الكل يقول الوضع االقتصادي ،الوضع
املــالــي ،الــوضــع املعيشي ،بــدأ الشتاء،
بدأت األمطار ،والحقًا ستبدأ املشاكل،
فـيـضــانــات بــاملــدن وال ـق ــرى ،عـلــى مــدى
ً
أيام شاهدنا سيوال جارفة في البقاع
ال ـش ـم ــال ــي ب ـم ـن ـط ـقــة ب ـع ـل ـبــك ال ـه ــرم ــل،
وال ـ ـكـ ــل ي ـت ـح ــدث عـ ــن أزم ـ ـ ــة ال ـن ـف ــاي ــات
القادمة على األبــواب ،وأزمــات أخــرى...
ماذا تنتظرون؟ الكل يعرف باألسباب
الداعية واملوجبة لالستعجال ،إذًا ما
الذي تنتظرونه؟».
ونفى نصرالله أن تكون سوريا تتدخل
فــي مــوضــوع تشكيل الحكومة «ال من
قريب وال من بعيد وال توصي بشيء،
ه ـ ــذا ش ـ ــأن ل ـب ـنــانــي أنـ ـت ــم ال ـل ـب ـنــان ـيــن
تحملوا مسؤوليتكم».
(األخبار)

علم
و خبر
توقيف ضابط ورتيب في ملف «الغبي»
على رغــم انتهاء التحقيقات الـتــي أجرتها املــديــريــة العامة لـقــوى األمــن
الداخلي مع املطلوب بجرم االتجار باملخدرات حسني م ،املعروف «بالغبي»،
إال أن فرع املعلومات أعاد فتح التحقيق ،ما أدى إلى توقيف ضابط في
املديرية برتبة مالزم أول ورتيب برتبة مؤهل ،يشتبه في ضلوعهما في
أوقــف الضابط والرتيب
مساعدة «الغبي» على االتجار باملخدرات .وقد ِ
بإشارة معاون مفوض الحكومة لدى املحكمة العسكرية القاضي فادي
عقيقي ال ــذي ادع ــى عليهما وأحالهما على قــاضــي التحقيق العسكري
األول رياض أبو غيدا.

توتر في أنفة
يسود التوتر في بلدة أنفة في الـكــورة على خلفية قيام إدارة وأساتذة
مــدرســة البلدة الرسمية بتوزيع تيشرتات وقبعات تحمل شعار حزب
القوات اللبنانية على الطالب بذريعة التحضير للمشاركة في املاراثون
ّ
الذي تنظمه القوات غدًا األحد في البلدة .وأثار األمر حفيظة جزء كبير من
ّ
ّ
أهالي الطالب الذين ال يؤيدون القوات ،خصوصًا أن البلدة ال تزال تعاني
من ذاكــرة الحرب األهلية واألحــداث التي عصفت بالبلدة وكانت القوات
طرفًا بارزًا فيها.

انحلت بين «الباسيلية» وكهرباء زحلة
اتفقت الرهبانية الباسيلية الشويرية مع شركة كهرباء زحلة ،على أن
تسحب األخـيــرة استئناف ُ
الحكم القضائي الـصــادر فــي أيـلــول املاضي
ّ
والقاضي بــأن العقار الــذي تستخدمه «كهرباء زحلة» في عملية توليد
ّ
الـكـهــربــاء هــو مـلــك للرهبانية وأن الــديــر الـتــابــع لـهــا فــي زحـلــة يـجــب أن
يحصل على الكهرباء مجانًا.

حردان «يقبل» االستقاالت
تال املجلس األعلى في الحزب السوري القومي االجتماعي ضمن جدول
ّ
أعـمــال جلسته األسبوعية ،اسـتـقــاالت كــل مــن كمال النابلسي ،حسام
العسراوي ،عاطف بزي ،وعصام بيطار .وأمام األعضاء املستقيلني مهلة
ُ
شهر ،ليتراجعوا عن االستقاالت ،وإال اعتبرت نافذة .في هــذا الوقت،
يبحث أعضاء آخرون أيضًا في أمر استقالتهم من املجلس األعلى ،في
حال ُ
ثبت رفاقهم األربعة على موقفهم ،األمر الذي قد يؤدي إلى انحالل
املجلس األعلى والدعوة إلى مؤتمر «قومي» وانتخابات جديدة.

نواب بيروت األولى ال يجتمعون
لــوحــظ أن االجـتـمــاعــات التنسيقية الـتــي عـقــدهــا ن ــواب دائ ــرة بـيــروت
األولــى عقب االنتخابات النيابية ،معلنني من خاللها الفصل ما بني
اإلنماء والسياسة توقفت منذ أسابيع .ويعود السبب بحسب املتابعني
إلــى التشنج السياسي الــذي ظهر بــن املكونات املختلفة على خلفية
امللف الحكومي ،ال سيما بني التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية.

روائح «أرض – جو»!
ُ
لم ُ
تعد الرائحة الكريهة املحيطة بمطار رفيق الحريري الدولي والناجمة
عن مطامر النفايات واملعامل القريبة من املنطقة هي املشكلة الوحيدة
التي يعاني منها العاملون في املطار واملسافرون .هذه الرائحة أصبحت
ترافق املغادرين ،وتوزع «عطرها» عليهم عند اإلقالع والهبوط! وقد بدأ
هؤالء منذ أيام بتسجيل شكواهم من اإلزعاج الكبير الذي تسببه لهم
الرائحة لوقت طويل بعد اإلقالع ،فيما ّ
يبرر طاقم الطائرة بأن السبب
هو تسلل الروائح إلى الطائرات من الخارج!
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سياسة
قضية اليوم

تقرير

«أل بي سي» في المحكمة« ...حقها دم»!

موفد ماكرون :لبنان غير قابل لإلصالح!
فيفيان عقيقي
«لبنان بلد غير قابل لإلصالح!» .هذه
هي الخالصة التي ّ
توصل إليها موفد
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون،
بيار دوكان ،خالل جلسة ُعقدت أمس،
ب ــدع ــوة م ــن الـ ـسـ ـف ــارة ال ـفــرن ـس ـيــة فــي
بيروت ،حضرها أكثر من  15صحافيًا
ً
لـبـنــانـيــا وأج ـن ـب ـيــا ع ــام ــا ف ــي لـبـنــان،
لـعــرض الـتــأخـيــر الـحــاصــل فــي تنفيذ
الـحـكــومــة الـلـبـنــانـيــة ملـ ـق ـ ّـررات مؤتمر
«باريس .»4
خالل الجلسة ،أشار املوفد الرئاسي
الـفــرنـســي إل ــى أن ال ـه ــدف م ــن زيــاتــه
ّ
ال ـح ــال ـي ــة ه ــو «ال ـ ـحـ ــث ع ـل ــى تـشـكـيــل
ّ
ال ـح ـكــومــة ،وتـنـفـيــذ مـ ـق ــررات مؤتمر
سـ ـ ـ ـي ـ ـ ــدر ،وعـ ـ ـ ـ ـ ــدم هـ ـ ـ ـ ــدر امل ـ ـ ــزي ـ ـ ــد م ــن
الــوقــت ،فقد مـ ّـر أكـثــر مـ ّـن ستة أشهر
ع ـل ــى امل ــؤت ـم ــر ولـ ــم ت ـن ــف ــذ ال ـح ـكــومــة
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ش ـي ـئ ــا مـ ــن الـ ـب ــرن ــام ــج».
وبـكـثـيــر م ــن الـفــوقـيــة ال ـتــي ال تخلو
مــن التوبيخ ،يـقــول دوك ــان إن «آمــال

في حال نكث المسؤولون
اللبنانيون بوعودهم،
فهم ُ لن يحصلوا على األموال
التي و ِعدوا بها
املـجـتـمــع ال ــدول ــي خــابــت مــن الطبقة
الـسـيــاسـيــة اللبنانية وم ــن التأخير
في البدء بتنفيذ ّ
مقررات سيدر .نحن
الفرنسيون معتادون على آلية العمل
فــي لـبـنــان وقــدمـنــا الـكـثـيــر ل ــه ،ولكن
لــديـنــا ت ـجــارب ســابـقــة فــي مــؤتـمــرات
باريس  1و 2و ،3وهي غير ُم ّ
شجعة،
لــذلــك ن ـحــن ق ـل ـقــون م ــن ال ـتــأخ ـيــر في
تـنـفـيــذ اإلصـ ــاحـ ــات .ف ـه ــذه امل ـ ـ ّـرة لن
تـ ـك ــون ش ـب ـي ـه ــة بـ ـ ــاملـ ـ ـ ّـرات ال ـس ــاب ـق ــة،
األمور مختلفة اليوم ،ولبنان لم يعد
خارجًا من حرب لنتساهل معه .عليه
تـنـفـيــذ اإلصـ ــاحـ ــات ألن س ـي ــدر هو
برنامج من ثالثة ركائز :اإلصالحات
وا ّمل ـشــاريــع والـتـمــويــل ،وال يمكن أن
ينفذ البرنامج في ظل غياب أحدها».
تأتي هــذه الجلسة بعد زيــارة دوكــان
للرئيسني نبيه بري وسعد الحريري،
أول م ــن أمـ ـ ــس ،م ــوفـ ـدًا م ــن ال ــرئ ــاس ــة
ال ـفــرن ـس ـيــة ل ـت ـحــريــك ع ـم ـل ـيــة تـشـكـيــل
الحكومة اللبنانية .إال أن دوكان نفى

سياسة

لم ُيلزم ٌ
أحد المسؤولين اللبنانيين بالتوقيع على ّ
مقررات المؤتمر إن كانوا يدركون ُمسبقًا أنهم عاجزون عن تنفيذها (داالتي ونهرا)
ِ

ّ
ت ــدخ ــل بـ ــاده ف ــي الـ ـش ــؤون الــداخـلـيــة
لـلـبـنــان أو ال ـض ـغــط لـتـنـفـيــذ م ـق ـ ّـررات
برنامج «باريس  ،»4مشيرًا إلــى أنها
تندرج «في إطار الصداقة بني البلدين،
وأن فــرنـســا مـعـنـ ّـيــة بـمـســاعــدة لبنان
ع ـلــى االسـ ـ ُتـ ـف ــادة م ــن مــؤت ـمــر س ـيــدر،
والفرصة املتاحة له إلنقاذ اقتصاده».

ّ
وعلى رغــم إصــرار املوظفني بالسفارة
على إبـقــاء الحديث «،»off the record
ّ
«مهمة الضغط»
أي بمعنى آخر إنجاز
مـ ــن خـ ـ ــال الـ ـصـ ـح ــاف ــة لـ ـك ــن مـ ــن دون
ّ
بحجة أن ما
النقل عن الجهة املتحدة
يـقــولــه «مـصـلـحــة لبنانية بـحـتــة» .إال
أن األه ــداف الفرنسية لــم تـعــد خافية

عـ ـل ــى أحـ ـ ـ ــد ،وأبـ ـ ــرزهـ ـ ــا تـ ــأمـ ــن ن ـج ــاح
برنامج «بــاريــس  »4إلم ــداد الالجئني
ال ـس ــوري ــن بـبـعــض م ـق ـ ّـوم ــات الـ ّعـيــش
امل ـف ـق ــودة ف ــي ل ـب ـن ــان ،م ـن ـعــا لـتــدفـقـهــم
إل ــى داخ ــل ب ـل ــدان االت ـح ــاد األوروب ـ ــي،
ً
فضال عن استفادة فرنسا من مشاريع
ُم ـ ــدرج ـ ــة ف ـ ــي الـ ـب ــرن ــام ــج (وتـ ـح ــديـ ـدًا

ّ
عبر الوكالة
املشاريع املتعلقة باملياه)ّ ،
الفرنسية للتنمية التي تمني نفسها
بــاالس ـت ـث ـمــار ف ـي ـهــا .ك ـمــا أن الـفــوقـيــة
ّ
والتهكم اللذين ّ
عبر عنهما دوكان عند
نـقــل ص ــورة الـنـقــاشــات مــع املـســؤولــن
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــن الـ ــذيـ ــن وج ـ ــد أنـ ـه ــم غـيــر
ّ
جديني في تنفيذ ّ
مقررات املؤتمر الذي

ّ
«وقعوا على بنوده برضاهم ومن دون
ضغط من أحد» ،تتناقضان مع مبادئ
ال ــدي ـب ـل ــوم ــاس ـي ــة واحـ ـ ـت ـ ــرام ال ـس ـي ــادة
اللبنانية الـلـتــن استعملهما دوك ــان
كحجة لالمتناع عن ّ
ّ
أكثر من ّ
الرد
مرة
ـارات الصحافيني
على بعض اسـتـفـسـ ُ
عــن أس ـبــاب الـضـغــط امل ـم ــارس راه ـنــا،
وإن ك ــان سـبـبــه ق ــرب ت ــده ــور الــوضــع
االقـ ـتـ ـص ــادي الـ ــراهـ ــن ،م ـش ـي ـرًا إلـ ــى أن
ل ـب ـنــان «ل ـي ــس ف ــي ق ـل ــب األزم ـ ــة ول ـكــن
أيضًا ليس في منطقة الراحة».
ال ي ـن ـع ــى دوك ـ ـ ـ ــان ّ م ـ ـ ـقـ ـ ـ ّـررات امل ــؤت ـم ــر
باعتبار أنه لم «ينفذ ّ
ليتم إلغاؤه» ،بل
ُ
ّ
يصر على أنه «فرصة وال تزال متاحة،
وهدف فرنسا األساسي هو املحافظة
ّ
عليها .وك ــل مــا على املـســؤولــن فعله
هــو تشكيل حكومة ووضــع املشاريع
ّ
على السكة ،أو البدء بتنفيذ ما يمكن
ت ـن ـف ـيــذه م ــن م ـش ــاري ــع ب ــال ـش ــراك ــة مع
ّ
الخاص بعد تعزيز إمكانيات
القطاع
املـجـلــس األع ـلــى للخصخصة املــالـيــة
والبشرية للقيام بمهامه».
ّ
ويعبر دوكان عن تململ من املسؤولني
الـلـبـنــانـيــن ،مـشـيـرًا إل ــى أن «أح ـ ـدًا لم
يلزمهم بالتوقيع على ّ
مقررات املؤتمر
إن كانوا يدركون ُمسبقًا أنهم عاجزون
عــن تنفيذ اإلصــاحــات ال ــواردة فيه»،
ف ــوف ـق ــا لـ ــدوكـ ــان «ي ـ ـبـ ــدو واض ـ ـحـ ــا أن
ه ــذا الـبـلــد غـيــر قــابــل لــإصــاح .فقبل
ان ـع ـق ــاد م ــؤت ـم ــر س ـي ــدر ك ــان ــت حـجــج
بعض املـســؤولــن اللبنانيني مرتكزة
إل ــى ع ــدم حــاجــة لـ ّبـنــان لــإصــاح وأن
املشكلة سببها تدفق أعداد كبيرة من
الالجئني .الحقًا ّ
توجهوا إلى املؤتمر
ّ
ووق ـ ـعـ ــوا ع ـل ــى بـ ـن ــوده ك ــام ـل ــة وال ـت ــي
ت ـش ـت ــرط ت ـخ ـف ـيــض ال ـع ـج ــز وخ ـفــض
ح ـجــم ال ـق ـط ــاع الـ ـع ــام ،والـ ـش ــراك ــة مع
ال ـق ـطــاع ال ـخ ــاص وإص ـ ــاح الـكـهــربــاء
والـقـيــام بمشاريع ُم ـحـ ّـددة فــي البنية
ال ـت ـح ـت ـيــة .الـ ـي ــوم ع ــدن ــا إلـ ــى ال ـص ـفــر.
وأك ـث ــر م ــن ّ ذل ــك يـنـعـتــونـنــا بــالـجـنــون
في حال كنا مقتنعني بإمكانية تنفيذ
اإلص ــاح ــات ال ـتــي تـنـطــوي عـلــى آثــار
حجم الدولة.
اجتماعية مثل تقليص
ّ
لكن عليهم أن يدركوا أنهم وقعوا على
الـشــروط بــرضــاهــم ،وأن األم ــوال التي
وعدهم بها املانحون مشروطة بإجراء
هذه اإلصالحات وهذه املشاريع .وفي
حال نكثوا بوعودهم فهم لن يحصلوا
عليها ،وبالتالي إضاعة فرصة اإلنقاذ
املتاحة».

على َمن
سيكون ّ
ُي ّ
همه األمر أن ينتظر
أربعة أشهر ّلمعرفة َمن
سيفوز بمحطة «أل بي سي
(إنترناسيونال)»ُ .ع ِقدت أمس
جلسة المرافعة ،أي األخيرة،
أمام القاضية المنفردة
ّ
الجزائية في بيروت .بدت
ّ
القضية
الجلسة رتيبة في
العالقة أمام القضاء منذ أكثر
ِمن عشر سنوات .هي بعض
من تركة الحرب ّ
األهلية...
ِ
التي لم ِتنته بعد
محمد نزال

ّ
ص ــادف ،أمــس ،أن الصباح كــان ماطرًا.
السماء ّ
ملبدة .بالكاد يدخل الضوء إلى
القاعة .لون الفضاء أصفر .تلك القاعة،
منذ «مـلـيــون» سـنــة ،بــا سقف تقريبًا.
ّ
ك ــأن قــذيـفــةِ ،مــن حقبة الـحــرب األهـلـ ّـيــة،
ُ
لسبب مــا ال أحــد يصلحها.
أصابتها.
ٍ
جلسة كئيبة بامتياز .كان على القاضية
فــاطـمــة ج ــون ــي ،أمـ ــس ،أن تـسـتـمــع إلــى
كثير ِمن حكايات «املجتمع املسيحي».
الـخـصـمــان ،كــاهـمــا ،جـهــدا أمــامـهــا في
ّ
شرح ّ
األهلية في
أدبيات حقبة الحرب
ذاك «املجتمع» .املحامي النائب جورج
ً
عـ ـ ـ ــدوان ،هـ ـن ــا ،ك ـ ــان وكـ ـي ــا ع ــن سـمـيــر
ّ
ّ
اللبنانية» .لم يحضر
و«القوات
جعجع
ّ
ّ
جعجع الجلسة ،لكن «القوات» حضرت،
وق ــد شــوهــدت «مـنـتـشــرة» خ ــارج قاعة
املـحـكـمــة ب ـث ـيــاب س ــود وعـ ـض ــاتّ .أم ــا
ً
املـحــامــي نـعــوم فــرح فـكــان ،هـنــا ،وكيال
ّ
لـبـيــار الـضــاهــر و«املـ ّ
اللبنانية
ـؤس ـســة
لإلرسال إنترناسيونال» .الضاهر كان
ّ
املؤسسة
حــاضـرًا فــي الجلسة ،وكــذلــك
ّ
امل ــذك ــورة ،إذ ش ــوه ــدت تـغــطــي الـحــدث
ب ــواس ـط ــة ال ـص ـحــافـ ّـيــة «يـ ــو شـ ــود نــو»
وآخــريــن .امـتــأت القاعة بالحاضرين،
أك ـثــرهــم ِم ــن امل ـحــامــن ،الــذيــن حـضــروا
لكسب الخبرة وما إلى ذلك.
كمحام
في الشكل ،ظهر جورج عــدوان
ّ ٍ
أفضل ِمنه كنائب .بدأ مرافعته .يحرك
ي ــدي ــه بــال ـت ـنــاغــم م ــع ك ـل ـمــاتــه .يـلـتـفــت.
يـ ـ ـ ـ ّ
ـؤدي ج ـ ـ ّـيـ ـ ـدًا .ه ـ ــذه ج ـل ـس ــة امل ــراف ـع ــة
ُ
األخ ـي ــرة .فــي املـضـمــون ،ع ــدوان يخبر

ّ
القاضية أن جعجع ،وكذلك «املجتمع
املسيحي» عمومًا ،قــاطــع االنتخابات
ّ
ال ـن ـي ــاب ـ ّـي ــة ع ـ ــام  .1992يـ ـ ــروي ل ـه ــا أن
ّ
«محطة «أل بي سي» كانت السالح في
معركة املقاطعة تلك ،فهل يوجد عاقل
ّ
يتخلى عن سالحه الذي ّ
ربحه املعركة
ّ
ّ
ضد الوصي السوري .هذه املحطة هي
ُ
ّ
للقضية فهل تباع؟» .مسكينة القاضية
جوني .ما عالقة ّكل هذا َ
بمن َيملك أو
َم ــن ال َيـمـلــك؟ حــاولــت م ــرارًا ،مشفوعة
بابتسامات ،أن تحصر كالم املرافعني
ّ
«القضية» املعروضة أمامها .لم
ضمن
ُ
تنجح كثيرًا .راح عدوان يخبرها ،أكثر،
عــن «اإلن ـســان املسيحي واملسيحيني»
ّ
ّ
وهكذا .بدا أن هذا ُيعزز أقوال خصمه،
الـ ـض ــاه ــر ،الـ ـ ــذي س ـ ّـج ــل ف ــي م ـحــاضــر
سابقة قوله« :أنــا لم أكــن ألقبل بــإدارة
ّ
تلفزيونية تابعة مليليشيات،
محطة
ّ
ألن املـحـطــة تعتمد سـيــاســة االنـفـتــاح
ّ
ع ـلــى ك ــل ال ـل ـب ـنــان ـيــن» .حـ ــاول ع ــدوان
ّ
ّ
«القوات» لديها أفضل
تفنيد ذلك بأن
ّ
ّ
ال ـع ــاق ــات م ــع ك ــل ال ـق ــوى الـسـيــاســيــة.
هنا تبتسم القاضية ،قائلة« :الله يديم
ّ
املحامي (النائب)
املحبة» .أخيرًا ،قـ ّـرر
ّ
أن يختم مرافعته بما يظنه فصاحة
ّ
أدبية عالية« :نحن نعرف كيف نقاوم

في زمن الحرب ،وكيف نسالم في زمن
الـسـلــم .ال يــوجــد حقيقة تختفي»َ .من
ق ــال لــه ذل ــك؟ هـنــاك حـقــائــق كـثـيــرة في
ّ
ً
ّ
مخفية .مثالَ ،من اغتال،
التاريخ تظل
برأيه ،رئيس الحكومة السابق رشيد
كرامي؟ ّ
ربما هذه مسألة ال عالقة لها
بـ«املجتمع املسيحي» .صحيح ،لنعد
إلــى ذاك «املجتمع» ...أو بــاألحــرى إلى
الجلسة.
تراجع عــدوان إلــى الخلف وجلس بني
جماعتهّ .
تقدم زميله ،املحامي نجيب
ّ
إلـيــان ،بوكالته عن جعجع و«الـقــوات»
أيـ ـض ــا ،وق ـ ـ ّـدم م ــراف ـع ــة رت ـي ـب ــة .أس ـهــب

جعجع قالوا
ّوكالء ّ
إن المحطة مشروع
سياسي حزبي ّ وهي
تابعة لـ«القضية»

ّ
ّ
األهلية أصابت
كأن قذيفة ِمن حقبة الحرب
قاعة المحكمة فباتت بال سقف تقريبًا (مروان طحطح)

فــي الـحــديــث عــن أشـيــاء غير مترابطة.
تـ ـث ــاءب ب ـع ــض ال ـح ــاض ــري ــن .ت ـثــاء بــت
ج ــدران الـقــاعــة الـبــاهـتــة .ك ــان الفـتــا في
مــراف ـعــة إل ـي ــان ق ــول ــه« :م ـح ـطــة «أل بي
س ــي» م ـشــروع سـيــاســي حــزبــي .هناك
ّ
شهداء .املحطة حقها دم» .فجأة ،التفت
فلم يجد خصمه ،الـضــاهــر ،واقـفــا إلى
يمينه .رآه جالسًاّ .
توجه إلى القاضية
طــالـبــا أن تطلب ِم ــن الـخـصــم أن يقف:
«هياه عم يلعب بالتلفون» .بدت حركة
«بايخة» ِمن املحامي .وقف الضاهر مع
ّ
أن القاضية لم تطلب ِمنه ذلك ،بل قالت:
«للجميع ،الوقوف مش مهم عندي ،أنا
احترامي عمومًا أستمده ِمن نفسي».
جــاء دور فــريــق الــدفــاع .املـحــامــي نعوم
ّ
ف ـ ــرح ،وك ـي ــل امل ـح ــط ــة وال ـض ــاه ــر ،طلب
ّ َّ
ّ
ّ
إخــراج املحطة ِمن االدعــاء «ألن يلي عم
ّ
يـصـيــر هــرطـقــة قــانــونــيــة .كــذلــك نطلب
ّ
ّ
الخاصة .لم يكن
امللكية
املحافظة على
ّ
ّ
هـنــالــك ش ــيء اسـمــه ال ـق ــوات اللبنانية،
ك ـه ـي ـك ـلـ ّـيــة ت ـن ـظ ـي ـمـ ّـيــة (فـ ــي ث ـمــان ـي ـنــات
القرن املاضي) ،بل كانت ضمن تحالف
ق ــوى وأح ـ ــزاب مـنـضـ ّ
ـويــة ف ــي «الـجـبـهــة
ّ
ال ـل ـب ـنــانـ ّـيــة» .ال ــرئ ـي ــس ب ـش ـيــر الـجـمــيــل
ّ
للجمهورية
أعلن فــور انتخابه رئيسًا
ّ
أن ــه سـيـحــل الـ ـق ـ ّـوات» .شـبــابـيــك الـقــاعــة
ّ
املخلعة ،وهي قريبة ِمن الطريق العام،
ّ
تـجـعــل ال ـقــاض ـيــة ت ـط ـلــب ُ،م ــع ك ــل بــوق
ّ
تطلقه ّ
سيارة ،أن ُيعيد املتكلم ما قاله
ّ
ّ
ألنها لم تسمع .ال «مكيفات» في القاعة.
عـنــدمــا «ش ـ ّـوب ــت» الـقــاضـيــة طـلـبــت ِمــن
أحدهم أن يجلب املروحة «ألن الجلسة
ّ
مطولة» .تابع املحامي فرح كالمه« :لو
ك ــان ه ـنــاك إمـ ــرة عـسـكــريــة م ــن جعجع
ع ـلــى ال ـضــاهــر (ف ــي ال ـ ـقـ ـ ّـوات) ،ه ــل كــان
األخـيــر تـجـ ّـرأ على االستقالة مــن إدارة
املحطة فــي الـعــام 1989؟ اآلن ُيحدثون
ج ـ ّـوًا سـيــاسـ ّـيــا ضــاغـطــا لكنه لــن ينفع.
عقد التفريغ ،أي الـبـيــع ،ملصلحة بيار
ال ـضــاهــر ج ــرى تــوقـيـعــه بـعـلــم جعجع
وموافقته».
أخ ـ ـي ـ ـرًا ،ال ـق ــاض ـي ــة ج ــون ــي ،الـ ـت ــي ب ــدت
لطيفة فــوق العادة مع ّ الطرفني ،أخذت
ال ـكــام وت ـحـ ّـدثــت عــن أن ـهــا «لـيـســت ِمــن
الـنــوع الــذي يقبل الـتـ ّـدخــل ،لـ ّ
ـدي مناعة
ّ
ّ
وحيادية ،مع علمي أننا لسنا
مطلقة،
فــي مدينة فاضلة ،ولكن َمــن لديه شكّ
ّ
القضية».
عندها ال أحكم في
فليقل وأنا
ّ
ّ ُ
ّ
كان واضحًا أنها تريد أن تتخلص ِمن
ه ــذه األج ـ ــواء .قــالـتـهــا ب ــوض ــوح« :ب ـ ّـدي
أخلص ِمــن هــاملـلــف» .أعطاها الطرفان
الثقة ّ
وقررا املضي معها .موعد صدور
الحكم النهائي سيكون فــي  28شباط
املقبل .انتهت الجلسة.

تقرير

«هيئة التشريع» للتعويض على شركة خاصة بسبب إضراب عمالها!
منذ اليوم األول لبدء عمل شركات
مقدمي الخدمات في قطاع الكهرباء،
بدأت بالحصول على التعويضات ،إما
المالية أو على شكل تمديد للعقد.
التمديد األول كان لمدة أربعة أشهر
على خلفية إضراب المياومين في العام
 ،2012والتمديد الثاني كان على خلفية
إضراب العمال في العام  .2014وها هي
الشركات تنتظر تعويضًا ماليًا قد يصل
إلى  20مليون دوالر ،ربطًا باإلضراب نفسه.
وبين هذا التعويض وذاك ،حصلت شركة
 NEUCمنذ أشهر قليلة على تعويض
بقيمة  7ماليين دوالر .فهل تتحول
التعويضات إلى عائدات ثابتة للشركات؟
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إيلي الفرزلي
إذا س ــارت األمـ ــور كـمــا تــأمــل شــركــات
م ـقــدمــي ال ـخ ــدم ــات ،فــإن ـهــا ستحصل
على تعويض يـقـ ّـدر بنحو  20مليون
دوالر ،لشركة دباس ( )NEUCالحصة
األكـ ـب ــر م ـنــه وتـ ـق ـ ّـدر ب ـن ـحــو  9مــايــن
دوالر .ه ــذا يـحــل ج ــزءًا مــن مشكلتها
أيـ ـ ـض ـ ــا ،ل ـك ـن ــه ال ي ـب ـع ــد ع ـن ـه ــا شـبــح
اإلفالس.
كانت القصة قد بدأت في العام .2014
ب ــن  9آب و 4ك ــان ــون األول ،أض ــرب
عمال شركات مقدمي خدمات التوزيع
املتعاقدة مع مؤسسة كهرباء لبنان،
عن العملّ .
مر على تلك األحداث ،التي
شملت إغ ــاق أب ــواب املــؤسـســة ومنع
عـمــالـهــا ومستخدميها مــن الــدخــول،
ن ـح ــو  4س ـ ـنـ ــوات ،ل ـك ــن م ــع ذلـ ـ ــك ،ف ــإن
تبعات ذلــك اإلض ــراب لــم تنته .وعلى
رغ ـ ـ ــم مـ ـ ـ ــرور سـ ـ ـن ـ ــوات عـ ـل ــى م ـطــال ـبــة
ال ـش ــرك ــات بـتـعــويـضــات ع ــن األضـ ــرار

ال ـتــي لـحـقــت بـهــا م ــن جـ ــراء اإلضـ ــراب
واإلق ـفــال ،إال أن األمــر لــم يحسم حتى
تاريخه .علمًا أن كهرباء لبنان كانت
قــد عـ ّـوضــت على الـشــركــات ،مــن خالل
تمديد العقد ألربعة أشهر إضافية في
 ،2016/8/26وهو ما وجدت الشركات
أنه غير كاف.
ه ــل ي ـح ــق لـ ـه ــذه الـ ـش ــرك ــات امل ـطــال ـبــة
ً
بالتعويض فعال؟ ذلك السؤال ال يزال
مـحــل أخ ــذ ورد ،بــانـتـظــار أن تحسمه
ه ـي ـئــة ال ـت ـش ــري ــع واالس ـ ـت ـ ـشـ ــارات فــي
وزارة العدل ،التي سبق أن أقرت بحق
الـ ـش ــرك ــات ب ــال ـت ـع ــوي ــض .ف ـه ــل ت ـعــود
الهيئة فتؤكد قرارها ،ردًا على الكتاب
الثاني املقدم من كهرباء لبنان بتاريخ
2015/9/5؟ هــذا ما يخشاه مطلعون
ع ـل ــى املـ ـل ــف ،يـ ـنـ ـظ ــرون ب ـع ــن الــري ـبــة
إلـ ــى كـيـفـيــة إدارت ـ ـ ــه م ــن ق ـبــل الـسـلـطــة
السياسية ،خصوصًا في ظل الوضع
ال ـكــارثــي لـكـهــربــاء لـبـنــان ،الـتــي تــرزح
تحت عجز كبير ،بعد ارتـفــاع أسعار

امل ـح ــروق ــات وت ـ ــردي أح ـ ــوال الـجـبــايــة
(تقدر املبالغ املستحقة على املواطنني
والتي لم ُت َ
جب بعد بنحو  600مليون
دوالر).
بــالـنـسـبــة ل ـل ـش ــرك ــات ،فـ ــإن اإلضـ ـ ــراب،
أتــى على خلفية ص ــدور الـقــانــون رقم
 ،2014/287ال ـ ـ ــذي ي ـج ـي ــز ل ـك ـهــربــاء
لبنان ملء املراكز الشاغرة في مالكها
لـ ــوظـ ــائـ ــف إداريـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة وف ـ ـن ـ ـيـ ــة ب ـح ـســب
حاجاتها ،وصدور قرار مجلس إدارة
كـهــربــاء لـبـنــان ،فــي  ،2014/8/6الــذي
يحدد حاجات املؤسسة .وهو بالتالي
ي ـن ــدرج ت ـحــت إطـ ــار األح ـ ــداث امل ــادي ــة
غير املتوقعة الـتــي تخولها املطالبة
بالتعويض ،بحسب العقد املوقع مع
امل ــؤس ـس ــة .أم ــا بــالـنـسـبــة لـلـمــؤسـســة،
فـيـنـطـبــق ع ـلــى ال ــوض ــع وص ــف ال ـقــوة
القاهرة الذي ال يرتب للشركات أي حق
بــالـتـعــويــض ،خـصــوصــا أن ــه بموجب
املــادة  21من العقد ،فإن العمال الذين
ُي ـع ــرف ــون ب ـع ـمــال غ ــب ال ـط ـلــب وج ـبــاة

اإلك ــراء قد انتقلوا إلــى الشركات وهم
أصبحوا على مسؤوليتها.
لحسم الخالف ،تم رفع األمر إلى هيئة
االسـ ـتـ ـش ــارات وال ـت ـش ــري ــع ف ــي وزارة
ال ـع ــدل ،اس ـت ـنــادًا إل ــى مــذكــرة التفاهم
امل ــوق ـع ــة ب ــن الـ ـط ــرف ــن ،ف ـك ــان ج ــواب
الهيئة الصادر في  ،2017/7/31مؤيدًا
لوجهة نظر الشركات ،إذ أشــارت فيه
إلــى أنــه «يحق للشركات أن تتقاضى
الكلفات اإلضافية التي تكبدتها عن
األربعة أشهر من التعطيل عن تقديم
ال ـخ ــدم ــات» ،أنـطــاقــا مــن أن «األف ـعــال
الـتــي أدت إلــى منع الـشــركــات مقدمي
ال ـخ ــدم ــات م ــن ال ــوص ــول إلـ ــى مــواقــع
ال ـع ـم ــل خ ـ ــال ال ـ ـعـ ــام  ،2014تـتـصــف
بوصف األحداث املادية غير املتوقعة».
وق ــد ج ــاء فــي مــن ال ــرأي االسـتـشــاري
أن العمال الذين تعاقد معهم مقدمو
ال ـخ ــدم ــات ملـصـلـحــة مــؤس ـســة كـهــربــا
لـبـنــان لــم يـتــوقـفــوا عــن الـعـمــل بسبب
ظروف العمل أو بسبب فعل مشغليهم

بــل احـتـجــاجــا عـلــى مــا اعـتـبــروه غبنًا
الح ـق ــا ب ـهــم نـتـيـجــة ت ـحــديــد حــاجــات
املؤسسة (قرار مجلس اإلدارة رقم -36
 .)2014/360وبــالـتــالــي ،فـقــد ج ــاء في
االسـتـشــارة أن هــذه األف ـعــال ال تخرج
ع ــن سـيـطــرة مــؤسـســة ك ـهــربــاء لبنان
ال ـتــي ك ــان مــن واج ـب ـهــا اإلص ـ ــرار على
االس ـت ـع ــانــة ب ــال ـق ــوى األم ـن ـي ــة إلخ ــاء
مواقع ّ
تؤمن مرفقًا عامًا حيويًا ،وذلك
ً
تـسـهـيــا مل ـقــدمــي ال ـخــدمــات لتشغيل
وص ـيــانــة ق ـط ــاع ال ـك ـهــربــاء ل ــذا يـكــون
أح ـ ــد الـ ـش ــرط ــن الـ ــواجـ ــب ت ــواف ــره ـم ــا
بموجب العقد غير متوافر في الحالة
الحاضرة ،مما يحول دون وصف هذه
األفعال بالقوة القاهرة.
يـصــف مـصــدر مـتــابــع للقضية الـقــرار
باملجحف بحق املــؤسـســة ،معتبرًا أن
عــدم تمكن شــركــات مقدمي الخدمات
من القيام بعملها بشكل طبيعي خالل
تلك الـفـتــرة يعتبر مــن األس ـبــاب التي
يـمـكــن أن تـسـمــح ل ـل ـشــركــات بـتــأخـيــر

تنتظر شركات
مقدمي الخدمات قرار
هيئة التشريع للحصول
على تعويضات بقيمة
 20مليون دوالر

مهلة تنفيذ األشـغــال وليس املطالبة
بالتعويضات ،وألن للمؤسسة الــرأي
نفسه ،فقد عادت في ( 2018/9/5منذ
ن ـح ــو شـ ـه ــر) ،بـ ــإرسـ ــال كـ ـت ــاب جــديــد
للهيئة تطلب فيه «إفادتنا ما إذا طرأ
أي تغيير على رأيكم السابق ،والــذي
أعـطــى الـشــركــات الـحــق ب ــأن تتقاضى
الكلفات اإلضافية التي تكبدتها عن
األربعة أشهر من التعطيل عن تقديم
الخدمات».
ف ــي ال ـك ـتــاب ال ـث ــان ــي ،ب ــدا واض ـح ــا أن

املؤسسة تعاملت مــع املسألة بجدية
أك ـب ــر ،م ـقــدمــة الـكـثـيــر م ــن الـحـيـثـيــات
ال ـج ــدي ــدة ،ال ـت ــي ل ــم ي ـتــم ال ـت ـطــرق لها
ف ــي ط ـلــب االسـ ـتـ ـش ــارة األول ،والـ ــذي
يشير الكتاب إلــى أنها صــدرت «بناء
على طلب وزارة الطاقة وامل ـيــاه» .في
امل ــؤس ـس ــة ال تـفـسـيــر واضـ ـح ــا لسبب
وض ــع ه ــذه ال ـع ـبــارة ف ــي ال ـك ـتــاب .هل
هــذا يعني أن الــوزارة هي التي طلبت
االستشارة من هيئة التشريع ،وملاذا،
عـلـمــا أن ــه ال ي ـحــق لـ ـل ــوزارة أن تطلب
االسـتـشــارة ،إنما يفترض أن يقتصر
دورها ،بصفتها وزارة الوصاية ،بنقل
ك ـتــاب مــؤس ـســة ال ـك ـهــربــاء إل ــى وزارة
العدل.
ب ـع ـي ـدًا ع ــن دور ال ـ ـ ـ ــوزارة ف ــي مـســألــة
ت ـع ــوي ــض ال ـ ـشـ ــركـ ــات ،ف ـ ــإن املــؤس ـســة
ط ـ ـل ـ ـبـ ــت مـ ـ ـ ــن ه ـ ـي ـ ـئـ ــة االسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـش ـ ـ ــارات
إفــادتـهــا «م ــا إذا ط ــرأ أي تـعــديــل على
رأي ـهــا االس ـت ـشــاري ال ـســابــق» ،وال ــذي
أش ــارت فيه إلــى تــوافــر الـقــوة القاهرة

( ،)Force Majeurوال ـت ــي تـشـمــل «كــل
ح ــدث ي ـخــرج ع ــن ال ـس ـي ـطــرة املـعـقــولــة
مل ــال ــك أو ملـ ـق ــدم الـ ـخ ــدم ــة وال يـمـكــن
ت ــدارك ــه بـعـنــايــة مـعـقــولــة م ــن الـفــريــق
املتضرر» .وذكرت املؤسسة أن قرارها
املـتـعـلــق بـتـحــديــد ح ــاج ــات املــؤسـســة
م ــن امل ــوظـ ـف ــن ،م ـس ـت ـنــد إل ـ ــى أس ـب ــاب
مشروعة مستمدة من أحكام القانون
ومـتــوافـقــة مــع مصلحة املــرفــق الـعــام،
وبالتالي فإنها لم يكن باستطاعتها
لجم األفعال والتصرفات الصادرة عن
عـمــال الـشــركــات وال يمكنها بالتالي
ضبطها والـسـيـطــرة عليها لقدرتها
الــذاتـيــة .واأله ــم فــي رســالــة املؤسسة،
إشارتها إلى أن العمال الذين «احتلوا
املــؤس ـســة» ال تــربـطـهــم بـهــا أي عالقة
ت ـعــاقــديــة م ـب ــاش ــرة ،ب ــل ه ــم مــوظـفــون
لدى شركات مقدمي خدمات التوزيع،
التي قامت بتسجيلهم في الصندوق
ال ــوط ـن ــي ل ـل ـض ـمــان االج ـت ـم ــاع ــي ،بما
ي ـع ـنــي أن هـ ـ ــؤالء ي ـع ـت ـب ــرون جـ ـ ــزءًا ال

ي ـت ـج ــزأ مـ ــن ه ـي ـك ـل ـت ـهــا ومـ ـن ــذ ت ــاري ــخ
إلحاقهم بها رسميًا .وبالتالي ،فإنه
ب ـت ــاري ــخ ح ـص ــول اإلق ـ ـفـ ــال ،ال ـ ــذي هــو
تاريخ حصول القوة القاهرة بالنسبة
للمؤسسة ،كــان العمال يعملون لدى
شركات مقدمي الخدمات ،وهم بالتي
ي ـع ـت ـب ــرون ب ـم ـث ــاب ــة ال ـغ ـي ــر بــالـنـسـبــة
ل ـل ـمــؤس ـســة الـ ـت ــي ال ي ـم ـكــن تـحـمـلـهــا
مسؤولية مــا قــامــوا بــه مــن تصرفات،
س ـب ـب ــت أض ـ ـ ـ ــرارًا س ـ ـ ــواء لـ ـش ــرك ــات أو
للمؤسسة.
ب ــال ـن ـس ـب ــة ل ـل ـم ـع ـت ــرض ــن عـ ـل ــى م ـب ــدأ
التعويض على الشركات ،فهم يبنون
مــوقـفـهــم عـلــى مــا يـعـتـبــرونــه خـطــورة
ت ـس ـج ـيــل س ــاب ـق ــة ب ــال ـت ـع ــوي ــض عـلــى
ش ــرك ــة خ ــاص ــة م ـت ـعــاقــدة م ــع ال ــدول ــة،
ملـ ـ ـج ـ ــرد أن م ــوظـ ـفـ ـيـ ـه ــا الـ ـش ــرعـ ـي ــن،
املنتمني إلــى الضمان االجتماعي ،قد
ن ـفــذوا إض ــراب ــا بـغــض الـنـظــر عـمــا إذا
كانت أسبابه خاصة بطبيعة العمل،
أو حتى لتحصيل مطالب عامة.
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مجتمع

مجتمع
تقرير فاز تحالف « 8آذار» والتيار الوطني الحر والحزب االشتراكي بـ 9مقاعد من أصل  19مقعدًا ُفي الحكومة الطالبية في الجامعة األميركية ،في مقابل
نيل تحالف تيار المستقبل وحزب القوات اللبنانية  6مقاعد ،و 3مقاعد للنادي العلماني ،فيما لم ت ّحسم نتيجة المقعد األخير بسبب التعادل بين مرشح للنادي
العلماني ومرشح من الئحة المستقبل  -القوات .وكما درجت العادة ،تباينت النتائج التي أعلنها كل فريق ،معلنًا أن الفوز لمصلحته .فتيار المستقبل ّ
عمم
أنه والقوات فازا بـ 8مقاعد ،في مقابل  7لـ 8آذار والعونيين واالشتراكيين ،و 6مقاعد للنادي العلماني والمستقلين! والالفت أن مجموع عدد الفائزين الذي
أورده «المستقبل» في تعميمه يفوق مجموع عدد مقاعد الحكومة الطالبية ( 19مقعدًاّ ،فيما المجموع الذي عممه «المستقبل» يبلغ  21مقعدًا).
والحقًا ،تراجع «التيار األزرق» عن النتيجة التي أعلنها ،ليعترف بالخسارة ،لكن مبررًا إياها بأن ما حققه ،مع القوات ،يظهر أن قوتهما تعادل قوة اآلخرين
مجتمعين .النادي العلماني لم يدخل في السجال ،بل أعلن منذ البداية فوزه بـ 3مقاعد فقط ،متراجعًا بـ 3مقاعد عن العام الماضي

«المستقبل» و«القوات»
يخسران انتخابات طالب «األميركية»
فاتن الحاج
طـ ــال ،أمـ ــس ،ان ـت ـظــار املــرش ـحــن في
االنـتـخــابــات الطالبية فــي الجامعة
األميركية في بيروت للطالب حتى
سـ ــاعـ ــات ب ـع ــد الـ ـظـ ـه ــر .ول ـ ــم ي ـت ــوان
م ـســؤولــو ال ـق ــوى ال ـطــال ـب ـيــة ف ــي كل
تـ ـح ــال ــف عـ ــن ت ـن ـش ـي ــط االت ـ ـصـ ــاالت
إلح ـ ـ ـضـ ـ ــار ال ـ ـنـ ــاخ ـ ـبـ ــن الـ ـ ــذيـ ـ ــن آثـ ــر
بـعـضـهــم م ــازم ــة م ـنــازل ـهــم وقـصــد
كثيرون الجامعة ملتابعة مقرراتهم
فحسب.
فالتحالفات االنتخابية أعادت هذا
ال ـ ـعـ ــام ،خ ـل ــط األوراق ال ـس ـيــاس ـيــة،
إذ ت ـمــوضــع ط ــاب ال ـت ـيــار الــوطـنــي
الحر في تحالفهم التقليدي ،بعدما
انضموا العام املاضي ،إلى التحالف
املـ ـن ــاف ــس ،فـ ــي خـ ـط ــوة الس ـت ـن ـســاخ
التقارب السياسي ،يومها ،بني تيار
املستقبل والعونيني .كذلك فك طالب
منظمة الـشـبــاب الـتـقــدمــي املقاطعة
السابقة لالنتخابات ،وانخرطوا في
االستحقاق أمس ترشيحًا واقتراعًا
إلى جانب تحالف حزب الله وحركة
أمل والتيار الوطني الحر .وقد بدا
ح ـض ــور هـ ــذا ال ـت ـح ــال ــف ق ــوي ــا عـلــى
األرض من خالل حملة «students for
 »changeأو طالب من أجل التغيير.
ممثلو ال ـقــوى املـتـحــالـفــة هـنــا بــدوا
مرتاحني ملجريات اليوم االنتخابي،
وبأن الفوز سيكون حليفهم حكمًا،
فـيـمــا ن ـفــى م ـنــاصــرو «االش ـت ــراك ــي»
أن ي ـك ــون ق ــراره ــم بــاالن ـض ـمــام إلــى
الـتـحــالــف األق ــوى نــابـعــا مــن موقف
ال ـ ـحـ ــزب فـ ــي ال ـ ـ ـخـ ـ ــارج ،بـ ــل يــرت ـبــط
فـ ــي الـ ـ ـع ـ ــادة بـ ــالـ ــواقـ ــع االن ـت ـخ ــاب ــي
لـلـمــرشـحــن فــي الـكـلـيــات« ،فـنـجــري
دراس ــة لـقــوتـنــا االنـتـخــابـيــة ونــركــب
تحالفاتنا بحسب مصالحنا» .إال
ّ
أن املتحالفني لم يترددوا في القول
ّ
إن صناديق االقتراع ستختبر هذا
ال ـت ـحــالــف ال ـج ــدي ــد ،م ـبــديــن ال ـحــذر
من أن تستميل كل من القوى داخل

الـتـحــالــف الــواحــد مـنــاصــريـهــا على
حدة.
م ـن ــاص ــرو ت ـح ــال ــف تـ ـي ــار املـسـتـقـبــل
وحـ ــزب الـ ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة خــاضــوا
االن ـت ـخــابــات بــاســم حـمـلــة «leaders
 »of tomorrowأو «ق ــادة املستقبل»،
وه ــم ب ــدوا أيـضــا واث ـقــن مــن قوتهم
االنتخابية والتي يقر بها التحالف
األول ،وإن لــم يخفوا صعوبة الفوز
أمامه.
أما النادي العلماني فال يزال يفرض
نفسه خـيــارًا ثالثًا فــي االستحقاق،
بتبني الـطــاب املستقلني وترشيح
نـحــو  50طــالـبــا فــي مختلف كليات

يشهد العام
الجامعي ورشة لتعديل
النظام االنتخابي

الـ ـج ــامـ ـع ــة .وت ـش ـه ــد م ـش ــارك ـت ــه فــي
االنتخابات منذ الـعــام  ،2012باسم
ح ـم ـل ــة « »campus choiceت ـط ــورًا
م ـل ـح ــوظ ــا فـ ــي اس ـت ـق ـط ــاب الـ ـط ــاب.
الـ ـ ـن ـ ــادي قـ ـ ــدم ب ــرن ــام ـج ــا ان ـت ـخــاب ـيــا
يتضمن  4نقاط وقــال إنــه سيسعى
لتحقيقه بـصــرف النظر عــن نتيجة
االن ـت ـخــابــات ،وه ــي :ف ــرض عـقــد بني
الطالب وإدارة الجامعة يجري خالله
االتفاق على تثبيت قيمة القسط بني
السنة األولى وسنة التخرج ،تحسني
جــودة التعليم باملقارنة مــع القسط
املــرت ـفــع ،حــريــة الـتـعـبـيــر والـتـنـظـيــم،
وتغيير هيكلية الحكومة الطالبية
وخصوصًا أن رئـيــس الحكومة هو
رئيس الجامعة ،وعميد الطالب هو

بلغت نسبة االقتراع  ،% 64فيما شكا الطالب من الفرز اإللكتروني (مروان طحطح)

من يضع جدول األعمال ،واألساتذة
ي ـص ــوت ــون وي ـق ـل ـبــون املـ ـع ــادل ــة .إلــى
ذلك ،شكا النادي العلماني من سوء
التنظيم وعلمه بموعد االستحقاق
بـ ـشـ ـك ــل م ـ ـبـ ــاغـ ــت ،إذ ل ـ ــم يـ ـتـ ـس ــن لــه
التحضير جيدًا وترشيح عــدد أكبر

مـ ــن ال ـ ـطـ ــاب ع ـل ــى غ ـ ـ ــرار ال ـس ـن ــوات
السابقة.
وك ـ ــان ال ـن ـظ ــام االن ـت ـخ ــاب ــي الـنـسـبــي
ع ـل ــى أس ـ ـ ــاس ال ـك ـل ـي ــة واملـ ـطـ ـب ــق فــي
ال ـجــام ـعــة م ـنــذ عـ ــام  2016ق ــد خــرق
جو الرتابة السائد قبل ذلك الوقت،

إذ م ـنــع أي طـ ــرف م ــن األط ـ ـ ــراف من
ت ـح ـق ـيــق انـ ـتـ ـص ــار سـ ــاحـ ــق ،وصـ ــار
الطالب يقترعون أكثر وفق حسابات
ال ـصــداقــات وال ـعــاقــات الشخصية،
وهــو مــا أدى إلــى قلب املـعــادالت في
بعض الكليات.

تحقيق

ال ـن ـق ــاش ال ـ ــذي ي ـ ــدور ف ــي الـجــامـعــة
ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم ي ـ ـت ـ ـنـ ــاول ت ـ ـعـ ــديـ ــل الـ ـنـ ـظ ــام
االن ـت ـخــابــي ال ــذي يـنـتـظــر أن يشهد
ورشـ ــة ب ـهــذا ال ـخ ـصــوص ف ــي ال ـعــام
الـ ـ ـج ـ ــامـ ـ ـع ـ ــي ال ـ ـ ـحـ ـ ــالـ ـ ــي .وت ـ ـت ـ ـصـ ــدر
ال ـت ـعــديــات مـعــالـجــة ال ــات ــوازن في
تمثيل الطالب بني الكليات الكبيرة
والـ ـ ـصـ ـ ـغـ ـ ـي ـ ــرة ،إذ ل ـ ـيـ ــس م ـن ـط ـق ـي ــا،
بـحـســب ال ـق ــوى ال ـطــال ـب ـيــة ،أن تـنــال
كـ ــل مـ ــن الـ ـكـ ـلـ ـي ــات الـ ـصـ ـغـ ـي ــرة م ـثــل
الـعـلــوم الـصـحـيــة وال ـطــب وال ــزراع ــة
مقعدين فيما مجموع عدد طالبها
ال ي ـ ـت ـ ـجـ ــاوز  1عـ ـل ــى  10م ـ ــن ع ــدد
طــاب الكليات الكبيرة مثل اآلداب
والـ ـعـ ـل ــوم والـ ـهـ ـن ــدس ــة ( 5م ـق ــاع ــد)
وإدارة األعمال ( 3مقاعد).
األسـئـلــة املـطــروحــة فــي الــورشــة :هل
هــذا هو القانون االنتخابي األمثل؟
ه ـ ــل يـ ـج ــب االسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــرار ف ـ ــي إعـ ـط ــاء
األســاتــذة الذين يتمثلون بــ 6مقاعد
في الحكومة الطالبية حق التصويت
وتغيير املعادلة (مع اإلشارة إلى أن
األســاتــذة كــانــوا يملكون فــي النظام
السابق الثلث املعطل وكانوا قادرين
عـ ـل ــى ت ـغ ـي ـي ــر ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــرارات ،ولـ ـ ــم يـعــد
ه ــذا األم ــر قــائـمــا مــع الـتـعــديــل الــذي
حصل منذ  3سنوات)؟ هل الحكومة
ً
ال ـط ــاب ـي ــة ال ـ ـيـ ــوم هـ ــي فـ ـع ــا امل ـم ـثــل
الحقيقي للديموقراطية أم أنها أداة
بـيــد اإلدارة لـقـمــع ال ـط ــاب؟ أليست
الـحـكــومــة مـهــادنــة لـ ــإدارة فــي ملف
زي ــادة األق ـســاط ت ـحــدي ـدًا؟ هــل هناك
ث ـق ــة بــال ـع ـمــل ال ـس ـي ــاس ــي ال ـجــامـعــي
وه ــل نـجـحــت ال ـح ـكــومــات الطالبية
املتعاقبة في تمثيل الطالب والدفاع
عن مصالحهم؟
ّ
يــذكــر أن الـجــامـعــة تعتمد مـنــذ عــام
 2015نـظــام التصويت اإللكتروني،
ب ــاس ـت ـب ــدال ـه ــا صـ ـن ــدوق ــة االق ـ ـتـ ــراع
بـجـهــاز الـكــومـبـيــوتــر ش ــرط حضور
ال ـطــالــب إل ــى مــركــز االقـ ـت ــراع وإبـ ــراز
بطاقته الطالبية والتصويت داخل
عازل وليس بواسطة اإلنترنت على
غرار ما يحصل في جامعات أخرى.
وقد بلغت نسبة االقتراع  ،% 64فيما
شكا الطالب من الفرز اإللكتروني إذ
لم يتمكنوا من معرفة النسبة التي
نالتها كــل الئـحــة ،كـمــا ك ــان يحصل
سابقًا.
إلى ذلك ،سجلت الجمعية اللبنانية
لديموقراطية االنتخابات ضغوطًا
مــارس ـهــا م ـنــدوبــو الـتـحــالـفــات على
املرشحني على أبواب قلم االقتراع.

في ظـ ّـل ّ
تخبط بلديات الشوف
وعــال ـيــه وع ـج ــزه ــا ،م ـنــذ أرب ـعــة
أعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوام ،ع ـ ـ ــن الـ ـ ـت ـ ـ ّ
ـوص ـ ــل إل ـ ــى
«ص ـ ـي ـ ـغـ ــة» واضـ ـ ـح ـ ــة مل ـعــال ـج ــة
نفاياتها ،تـتـســارع االتـصــاالت
ب ـح ـث ــا عـ ــن ح ـ ــل ،خ ـص ــوص ــا أن
نقل نفايات املنطقة إلــى مطمر
ً
الكوستابرافا لن يــدوم طويال،
بـعــدمــا اق ـت ــرب امل ـك ـ ّـب م ــن بـلــوغ
قدرته االستيعابية.
فــي هــذا السياق ،التقى النائب
تيمور جنبالط ،الشهر املاضي،
مـفــوض الحكومة لــدى مجلس
اإلنـمــاء واإلع ـمــار ولـيــد صافي،
وع ـ ـ ـ ــددًا م ـ ــن االخ ـت ـص ــاص ـي ــن،
وع ـل ـمــت «األخ ـ ـبـ ــار» أن «بـحـثــا
جـ ــديـ ــا» ج ـ ــرى فـ ــي إم ـ ـكـ ــان نـقــل
نفايات الشوف وإقليم الخروب
إلى معمل ملعالجة النفايات في
منطقة السويجاني في الشوف
األعلى.
وب ـ ـح ـ ـسـ ــب امل ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــادر ،ت ـن ـق ـســم
الخطة املطروحة إلى مرحلتني:
األولـ ــى تـتـضـ ّـمــن تـطــويــر معمل
ال ـ ـن ـ ـفـ ــايـ ــات ف ـ ــي الـ ـس ــويـ ـج ــان ــي
وتـ ـح ــديـ ـث ــه ب ـت ـق ـن ـي ــات ج ــدي ــدة
السـتـقـبــال الـنـفــايــات العضوية
من منطقة الشوف ومعالجتها
وف ـ ــق ت ـق ـن ـيــة الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ،Gasification

بـحـســب الـكـتــاب الــرقــم  3086/1ال ـص ــادر ُفــي  10تموز
املاضي عن مجلس اإلنماء واإلعـمــار ،من امل ّ
قرر أن يبدأ
تفكيك معمل الجية الحراري في آذار ُاملقبل .لكن توجهّ
النفايات ،يثير مخاوف
الدولة إلى اعتماد املحارق ملعالجة
ّ
لــدى رؤس ــاء بلديات املنطقة مــن ُمخطط إنـشــاء محرقة
مـكــان املـعـمــل .وع ـ ّـزز هــذه امل ـخــاوف «الــدفــاع املـبـطــن» عن
املعمل على لسان وزيــر الطاقة سيزار أبي خليل ،خالل
منتدى بيروت الدولي التاسع للطاقة والتنمية املستدامة
قبل أسبوعني .إذ أشــار إلــى «تقارير» لديه من عــدد من
بلديات إقليم الخروب« ،تشير إلى ّأن التلوث في منطقة
الجية ليس ناجمًا عن املعمل الحراري القديم ،بل سببه
األوتوستراد الساحلي» .وعلمت «األخبار» ّأن بلدية برجا
نقلت إلــى مسؤولني في التيار الوطني الحر اعتراضها
على ما قاله أبــي خليل ،مستندة إلــى الــدعــوى القضائية
التي تقيمها ضد ملوثات املعمل القديم منذ عام .2015

ّ
المعمل  :373محمد نعمان «يلون» سوق الروشة
تغريد الزيناتي
رقـمـهــا  .373غــرفــة صـغـيــرة فــي قلب
ســوق كبير ،صــارت كل حياته .هنا،
قضى محمد نعمان ،الحرفي اآلتــي
مـ ــن طـ ــرطـ ــوس ال ـ ـسـ ــوريـ ــة ،سـ ـن ــوات
ط ــويـ ـل ــة مـ ـن ــذ نـ ـح ــو  30ع ـ ــام ـ ــا ،بــن
عشرات اللوحات التي نحتها بيديه.
كــأنــه ف ــي بـيـتــه .يـتـجــول ف ــي مـمــرات
ـوات كـثـيــرة
الـ ـس ــوق ،م ـس ـتــذك ـرًا سـ ـن ـ ٍ
قضاها هنا .يتجول بــن «ك ــادرات»
تنتظر أن يـجـمــع أطــراف ـهــا لتصبح
ّ
لوحة أو يدل إلى صورة فوتوغرافية
ّ
م ـ ـح ـ ـم ـ ـيـ ــة ب ـ ـ ــال ـ ـ ــزج ـ ـ ــاج «وم ـ ـقـ ــط ـ ـعـ ــة
عاملقاس».
أوائـ ـ ــل تـسـعـيـنـيــات الـ ـق ــرن امل ــاض ــي،

وص ـ ــل م ـح ـمــد إل ـ ــى لـ ـبـ ـن ــان ،ق ـب ــل أن
ي ـك ـمــل ع ـق ــده ال ـث ــان ــي .هـ ــوى مهنته
منذ الصغر ،إذ لطاملا تسلى بجمع
ال ـق ـطــع الـخـشـبـيــة ال ـتــي ك ــان يصنع
منها قطعة مـفـيــدة .ال ـي ــوم ،بـعــد كل
ه ـ ــذا الـ ـعـ ـم ــر ،ال ت ـ ـ ــزال الـ ـه ــواي ــة هــي
نفسها ،وإن استحالت مهنة .بعينني
ّ
بـ ّـراق ـتــن ،يــدلـنــا إل ــى ال ـلــوحــات التي
صنعها مــن قطعه الخشبية ،وتلك
التي تنتظر التنفيذ :هذه «أندلسية»،
وتلك «إسالمية» .هنا ،نساء يرقصن
داخـ ــل إطـ ــار خ ـش ـبــي ،وه ـن ــاك إم ــرأة
مستلقية تخفي وجهها وسط إطار
مزخرف .على الحائط ،آلة موسيقية،
وع ـن ــد ال ــزاوي ــة ق ــرب الـ ـب ــاب ،أش ـكــال
هندسية «من أجواء بيكاسو».

«لو عندي وقت ،أنا برسم»ّ ،يخبرنا
ع ــن هــواي ـتــه ف ــي ال ــرس ــم .يـتـنــقــل بني
امل ـس ـتــودع وامل ـع ـمــل ،مــراق ـبــا زوجـتــه
في الجهة املقابلة من الــدرج .ينادي
«سوسن»ّ ،
ملوحًا لها بيده .سوسن
إبــراهـيــم زوجـتــه منذ ثــاث سـنــوات.
تـ ـه ــوى امل ـه ـن ــة م ـث ـل ــهُ .ي ـ ـعـ ـ ّـرف عـنـهــا
بــ«الـفـنــانــة الـعـظـيـمــة» .والــدهــا أتقن
فــن التعامل مــع الـلــوحــات ،وأورثـهــا
امل ــوهـ ـب ــة .ص ــاح ـب ــة رؤيـ ـ ــة وت ـشــاطــر
زوجـ ـه ــا ال ـن ـش ــاط وامل ـ ـ ــرح وال ـل ـم ـســة
املهنية .ثنائي ينثر الحب بني املمرات
الرمادية .يكسر رائحة الغبار وصدأ
الحديد ،ويضفي حركة وحياة على
امل ـب ـنــى ش ـبــه امل ـه ـجــور إال م ــن أل ــوان
لوحاتهما الزاهية وضحكاتهما.

ّ
«ش ــو م ــا ب ـ ّـدك ع ــن ــا» ،يـجـيــب نعمان
ح ـ ـ ــول أنـ ـ ـ ـ ــواع ال ـ ـل ـ ــوح ـ ــات املـ ـت ــوف ــرة
ل ــدي ــه .ي ـب ــدأ ب ــال ـع ـ ّـد :ل ــوح ــات زيـتـيــة.
ك ـن ـف ــاس .ب ـل ـك ـســي .خ ـط ــوط عــرب ـيــة.
لوحات إسالمية .لوحات تجريدية.
لــوحــات شــرقـيــة .أبـعــاد ثــاثـيــة .حفر
ع ـلــى الـ ــزجـ ـ ّـاج .ح ـفــر ع ـلــى ال ـخ ـشــب.
سيراميك .فخار« ...منعمل العجايب
نحن بشغلنا» ،يقول ضاحكًا ،وهو
ّ
يتلمس كادراته ويتفقد املكنات كمن
يطمئن إلى صغاره.
إثنتا عـشــرة ســاعــة يقضيها يوميًا
ب ــن ل ــوح ــات عـ ــاريـ ــة .ل ـ ــوال زوجـ ـت ــه،
الوحيدة .ال
لكانت الحرف صديقته
ُ
ّ
يمل من الكالم عن ُصنعته .ولو ق ِّدر
ّ
لــه مــزيـدًا مــن الــوقــت ،مــا كــان ليتردد

ل ـت ـح ــوي ـل ـه ــا إلـ ـ ــى غـ ـ ــاز امل ـي ـث ــان
وتعبئته في قــواريــر .وتتضمن
املرحلة الثانية إنشاء معمل في
املنطقة نفسها ملعالجة النفايات
غـيــر الـعـضــويــة وتحويلها إلــى
 .»RDFوالـ  RDFهو وقود ينتج
مـ ــن ع ـم ـل ـيــة ت ـم ــزي ــق ال ـن ـف ــاي ــات
ال ـص ـل ـبــة وتـجـفـيـفـهــا ،ويـتـكــون
إل ـ ـ ــى ح ـ ــد كـ ـبـ ـي ــر م ـ ــن مـ ـك ــون ــات
قابلة لالحتراق مثل البالستيك
والـ ـنـ ـف ــاي ــات ال ـق ــاب ـل ــة لـلـتـحـلــل.
ويـ ـمـ ـك ــن اسـ ـتـ ـخ ــدام ــه ل ـتــوف ـيــر
الحرارة والكهرباء في املنشآت
ال ـص ـن ــاع ـي ــة ل ـت ــوف ـي ــر ال ـ ـحـ ــرارة
لـ ــأفـ ــران .ول ـع ــل هـ ــذا م ــا يـفـســر
حضور املدير العام لشركة ترابة
سبلني طلعت اللحام االجتماع.
إذ يشير إلــى «دور مــا للمعمل
ّ
فــي الـخـطــة امل ـطــروحــة» .وأك ــدت
مـصــادر متابعة لــ«األخـبــار» أن
هناك «طــرحــا جديًا باستخدام
ال ـ ــ RDFفــي ال ـفــرن ال ـح ــراري في
معمل سبلني».
ال ـ ـطـ ــرح الـ ـ ـ ــذي بـ ـ ـ ــدأت تـتـكـشــف
م ــام ـح ــه ،تـ ــرك ان ـط ـبــاعــا سيئًا
لـ ـ ـ ـ ــدى ال ـ ـ ـعـ ـ ــديـ ـ ــد م ـ ـ ــن ب ـ ـلـ ــديـ ــات
ّ
وأكـ ــد ع ـ ٌ
ـدد من
إقـلـيــم ال ـخ ــروب.
رؤس ـ ــاء ال ـب ـلــديــات ل ــ«األخ ـب ــار»
ّ
أن «ت ـ ـ ـصـ ـ ــريـ ـ ــف ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ RDFف ــي
سبلني غير مقبول ،وستجري
مواجهته».

معمل الجية إلى محرقة؟

تحقيق

يتابع
في استغالله في ّ املكان نفسهّ .
ك ــل م ــا ه ــو م ـت ـعــلــق ب ــامل ـه ـن ــة .يـلــفــح
الـخـشــب ب ـمــواد عــازلــة تـمـنــع ّ
تجمع
ّ
ال ـح ـش ــرات وال ـب ـك ـت ـيــريــا ،ك ـمــن يـلــقــح
صغاره ضد أوبئة لينعموا بصحة
ج ـ ـيـ ــدة وع ـ ـمـ ــر ط ـ ــوي ـ ــل .يـ ــزيـ ــد ع ـلــى
مجموعته فنونًا مستحدثة مؤخرًا
فــي ال ـصــن ،وآخ ــر صــرعــات املــوضــة
ال ـف ـن ـيــة ،ول ــو ّأن ـهــا ال تــرضــي ذوق ــه،
فهو دومًا يفضل «الفن األصيل على
الـشـغــل الـصـيـنــي ال ـت ـجــاري الـســريــع
والعمل الـيــدوي على شغل املكنات،
ولـكــن مــا باليد حيلة ،بــدنــا ّ
نكمل».
هــذا مــا جعله يكمل حياته فــي تلك
الغرفة التي تحمل الرقم  ،373والتي
صارت كل عمره.

متابعة

نفايات اإلقليم
في خدمة سبلين
ّ
محمد الجنون

محمد وسوسن يضفيان حركة وحياة على المبنى شبه المهجور (هيثم الموسوي)
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«الشورى» ّ
يرد مراجعة السور الروماني:

ال صفة للمواطن
للدفاع عن الملك العام
راجانا حمية
فــي امل ـبــدأ ،ال أم ــل بحماية مــا بـقــي مــن ال ـســور الــرومــانــي الـقــائــم في
العقار  740فــي منطقة الـبــاشــورة ،بعدما… انقطعت آخــر الخيوط
بـصــدور قــرار مجلس شــورى الــدولــة فــي شــأن املراجعة املستعجلة
حــول وقــف األعـمــال في العقار ،التي كانت قد ّ
تقدمت بها املحامية
فداء عبد الفتاح .فقبل أيــام قليلة ،جاء الـ ّ
ـرد من غرفة قضاء العجلة
في «ال ـشــورى» ،القاضي ٍب ـ ّ
ـ«رد املراجعة في الشكل النتفاء الصفة
ّ
واملصلحة لدى املستدعية» ،كذلك ّ
«رد طلبات التدخل واإلدخــال في
ّ
وقت سابق ،النائب جميل
املحاكمة الحاضرة» ،التي قد تقدم بها ،في ٍ
السيد والنائب السابق نجاح واكيم.
إذا ،ال صفة وال مصلحة للمستدعية .هـكــذا ،جــاء الــرد  -املتوقع -
الــذي أعــاد تذكير الجهة املستدعية بـ ّ
ـرد الــدولــة اللبنانية ،املستدعى
بوجهها ،بأن صفة املواطن وحرصه على امللك العام ال يعنيان شيئًا.
القرار الحاسم بأن ال يمكن
ال َ
مكان لهما في األساس .من هنا ،كان َ
الجهة املستدعية ،في ظل عدم توافر شرطي الصفة واملصلحة التي
يجب أن تكون شخصية ومباشرة« ،ولوج باب الدعاوى واملراجعات
القضائية» ،تحت رعاية املبدأ القانوني املعروف الذي مفاده «ال دعوى
بدون مصلحة» .هذا ليس آخر الرد ،ففي التتمة ،قرر «الشورى» أيضًا
أن «ال لطلبات التدخل واإلدخ ــال ،طاملا أن الـشــروط الشكلية لقبول
مراجعة الجهة املستدعية غير متحققة» .مع ذلــك ،من املفترض أن
تتقدم جمعية تجمع حماية التراث بمراجعة باألساس أمام مجلس
الشورى ،مطلع األسبوع املقبل.
َ
بــالـعــودة إلــى ال ــرد ،استفاض املجلس فــي تفسيره لشرطي الصفة
واملصلحة ،فاستنجد باالجتهاد اإلداري اللبناني والفرنسي على
ال ـســواء ،ال ــذي يعتبر أن «صـفــة املــواطــن وحــدهــا ال تعطي املصلحة
للتقاضي» ،وذل ــك «منعًا مــن جعل املــراجـعــة أم ــام مجلس الـشــورى
مــراجـعــة شعبية تـحــت سـتــار الـحـفــاظ عـلــى مـبــدأ الـشــرعـيــة أو على
األمالك العامة أو اآلثار من قبل القاضي»! من جهة أخرىّ ،
عزز هذا
الرأي بأحكام املادة  106من نظام املجلس نفسه التي تنص على أن
«ال يقبل طلب اإلبطال بسبب تجاوز حد السلطة إال ممن يثبت أن له
مصلحة شخصية مباشرة مشروعة في إبطال القرار املطعون فيه».
هكذا ،جاء القرار معيدًا التذكير بأن صفة املواطن في هذه البالد ال
تعني شيئًا .هــذا مــن جهة .أمــا مــن جهة أخ ــرى ،فقد حصر القرار
الدفاع عن األمالك العامة  -أي لعموم الناس  -بمن له مصلحة مباشرة
وشخصية .وفي حالة الدفاع عن السور الروماني األثــري ،ال يمكن
إال َمن يتضرر مباشرة وشخصيًا من األعمال القائمة في العقار أن
يتقدم باملراجعة .وهنا ،ال اعتبار لقضية امللك العام وحق كل الناس
بــه .فإما أنــك متضرر بشكل شخصي ،أو ال عالقة لــك بحماية ما
يفترض أنه ملك عام.
هذا ما يقوله القانون .ولكن ،حتى في ظل هذه النصوص ،هناك هامش
للقاضي للتحرك ضمنه ،وهو االجتهاد .هو أن «يشقى القاضي ليجد
للهجة املستدعية السند القانوني» ،بحسب أحد القضاة .بتعبير آخر،
أن «يشقى ويجتهد من قلب النص القانوني ليجد املخرج اإلنساني
كما القانوني املالئم».
ثمة رأي آخر ،لقاض من أهل البيت :من مجلس شورى الدولةّ .
يتحدث
ٍ
هذا األخير عن اإلشكال األساس هنا :عن الصفة التي ال تزال موضع
جدل في القضاء اإلداري .ويتحدث األخير عن ّ
توجه عند القضاء في
ٍ
مثل هذه الحاالت ،إلى اعتبار «أن ال صفة متوافرة» .بتعبير أوضح «ما
في صفة لشخص كمطلق شخص» ،ذلك أن املراجعات أمام مجلس
شورى الدولة «ال تعتبر شعبية… وإال صارت مفتوحة ملني ما كان».
في رأي آخر أيضًا ،تطرح هذه القضية مشكلة من َّ
حدين ،منها أنه
ال يمكن من جهة «التذرع بصفة عن الحديث عن ملك عام ،ومن جهة
أخرى تخطي ما ينص عليه القانون في ما يخص شرط الصفة ،وإال
فال يعود هناك نظام» .وفي كلتا الحالتني ،املشكلة قائمة .فماذا يعني
أن تلغي حق املواطن بالدفاع عن ملك عــام يمسه هو اآلخــر؟ ومــاذا
يعني االعتراف بصفة املواطن وتاليًا فتح املجال أمام ٍّأي كان لفعل
ذلك؟ وبحسب هذا الرأي ،قبول املراجعة بالشكل يعني أنها سابقة.
وهذا بالتالي ،موضوع جدلي .فمتى تكون الصفة مقبولة؟ ومتى ال؟
ومتى تتحد املصلحة بالصفة ومتى تفترقان؟
بصرف النظر ّ
عما يمكن أن يكون عليه الجواب ،يشير القاضي إلى
أن «هناك قانونًا يضبط الصفة واملصلحة ال مجال لتخطيه» ،ولكن
في املقابل هناك اجتهاد .وهذا ،ما لم يفعله القاضي في قضية السور
الروماني.
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رياضة

رياضة
فيتشر

مغتصب...
مغتصب ،غير
رونالدو
ِ
ِ

استلهمت مايورغا
هذه الخطوة من
حملة MeToo#
الشهيرة

فيلم أميركي طويل!
في  29أيلول/سبتمبر الجاري،
ّ
هز ٌ
خبر صادم الشارع الكروي
بأسره .رونالدو المنتقل حديثًا
إلى يوفنتوس اإليطالي،
وجد نفسه متهمًا بفضيحة
قد تهدد مسيرته الكروية.
كريستيانو «اغتصب» سيدة
أميركية .انتشر الخبر كالنار في
متى ،أين
الهشيم .كيفُ ،
ولماذا ،أسئلة كثيرة طرحت
وعالمات استفهام ارتفعت.
األميركية كاثرين مايورغا
أعادت رونالدو إلى واجهة
الصحف العالمية ،بعدما
كانت صفقة انتقاله من
ريال مدريد تتصدر المشهد
الكروي لفترة طويلة
زهراء رمال

ال دليل
قاطعًا
على تورط
رونالدو
حتى اآلن
(أرشيف)

ب ـعــد  9سـ ـن ــوات ع ـلــى وق ـ ــوع حــادثــة
االعـتــداء ،استفاقت مايورغا وقــررت
فضح الالعب البرتغالي .في دعوى
م ــن  32صـفـحــة ت ـقــدمــت ب ـه ــا ،تـســرد
األميركية تفاصيل ما ّ
تدعي أنه جرى
بينها وب ــن رون ــال ــدو بـعــد لقائهما
مـســاء  12حــزيــران/يــونـيــو  2009في
م ـل ـهــى «رايـ ـ ـ ــن» ف ــي فـ ـن ــدق ب ــامل ــز فــي
ّ
الس فيغاس .أشــارت املدعية إلــى أن
رونالدو دعاها مع أشخاص آخرين
الستكمال األمسية في جناحه املطل
عـلــى أجـ ــزاء كـبـيــرة مــن املــدي ـنــة التي
تعرف بأماكن السهر والكازينوهات.
وخ ــال وجــودهــم فــي جـنــاح الفندق،
دف ـع ـهــا رونـ ــالـ ــدو إلـ ــى غ ــرف ــة ال ـن ــوم.
وال ـ ـب ـ ـق ـ ـيـ ــة ت ـ ـ ــأت ـ ـ ــي .وب ـ ـح ـ ـسـ ــب ن ــص
الــدعــوى« :عـنــدمــا أنـهــى كريستيانو
رونـ ــالـ ــدو اع ـ ـتـ ــداءه ال ـج ـن ـســي بـحــق
املــدعـيــة ،سمح لها بـمـغــادرة الغرفة
بعدما قــال لها إنــه آســف ،وإنــه عادة
ً
ما يكون رجال محترمًا» .طبعًا ،فمن
ش ـي ــم الـ ــرجـ ــال امل ـح ـت ــرم ــن االعـ ـت ــداء
ث ــم االعـ ـ ـت ـ ــذار! وأف ـ ـ ــاد املـ ـح ــام ــون فــي

فضيحة بماليين الدوالرات!
مع الشهرة ،تأتي املآزق .ومما ال شك فيه ّأن
تداعيات الحادثة ستتعدى النزاع القانوني بني
رونالدو ومايورغا ،لتصل إلى تشويه سمعته
وبالتالي تكبيده خسائر بماليني الدوالرات .إذا
تمت إدانة النجم البرتغالي ،فإنه سيخسر الكثير
من الرعاة ،كما أنه سيتعرض للضرر على مستوى
عالمته التجارية الخاصة  ،CR7وهو ما سيكلفه
مبالغ طائلة قد تصل إلى مليار باوند .عقود الرعاية
الضخمة التي وقعها العب يوفنتوس تشمل عقدًا
طويل األجل تصل قيمته لعدة ماليني من الدوالرات
مع شركة نايكي ،وعمالق التغذية  ،Herbalifeو
 Tag Heureباإلضافة إلى شركة حقائب السفر
األميركية  .Touristerوعقب الفضيحة ،عبرت
شركة نايكي عن قلقها «إزاء املزاعم املقلقة،
وسنستمر في متابعة الوضع من كثب» .والشركة
مرتبطة بعقد رعاية مدى الحياة مع رونالدو بما
يقارب مليار دوالر ( 24مليون سنويًا) ،وهو أحد
ثالثة أشخاص يرتبطون بمثل هذه األنواع من

العقود جنبًا إلى جنب مع مايكل جوردان وليبرون
جيمس .أما شركة  EA Sportsلأللعاب اإللكترونية،
والتي تستخدم النجم البرتغالي كوجه إعالمي،
أزالت صوره عن أغلفة مواقع التواصل االجتماعي.
وقالت« :نحن نراقب الوضع عن كثب ،حيث نتوقع
من الرياضيني والسفراء التعامل بطريقة تتفق مع
قيم  .»EAإلى جانب ذلك ،يحصل رونالدو على
الكثير من األموال من خالل نشره على حساباته
في مواقع التواصل االجتماعي ،إذ نشر 580
مرة على حساباته الشخصية خالل الـ  12شهرًا
الفائتني ،وهو ما جعل حجم الرعاية يصل إلى 700
مليون باوند .ولن يكون رونالدو الرياضي األول
الذي يخسر الرعاة في حال إثبات تهمة االغتصاب،
فاألميركي النس أرمسترونغ ،النجم األسطوري
لطواف فرنسا  ،Tour de Franceلم تسحب نايكي
فقط رعايتها له ،وإنما جميع رعاته اآلخرين تقريبًا
بعد فضيحة تعاطيه املنشطات التي َّ
هزت عالم
الدراجات .وقيل حينها َّإن خسارته وصلت إلى

خسر املالكم مايك تايسون
 195مليون دوالر .كما َّ
ً
ثروة هو اآلخر عندما تخلت عنه بيبسي بعد ظهور
مزاعم بإساءته معاملة زوجته السابقة عام .1988
رونالدو لم يكن الوحيد الذي تضرر بفعل الفضيحة،
إذ انعكست اتهامات االغتصاب على ناديه
يوفنتوس ،مع تراجع أسهمه في البورصة أمس ،غداة
إبداء شركات راعية له قلقها من تفاعالت القضية.
وعكست بورصة ميالنو أمس غيوم القلق التي بدأت
تلوح في سماء تورينو ،إذ خسرت أسهم النادي
اململوك من عائلة أنييلي  5,07باملئة من قيمتها في
التداوالت .ويأتي ذلك بعدما حققت أسهم الفريق
مكاسب تصاعدية منذ انضمام رونالدو إلى صفوفه
صيف العام الحالي .وفي أواخر آب/أغسطس املاضي،
تخطت القيمة السوقية ألسهم يوفنتوس عتبة املليار
يورو للمرة األولى منذ إدراجه في البورصة ،بفضل
رونالدو» .إال ّأن
ما اعتبرته الصحف املحلية «تأثير
ُ
هذا التأثير قد يندثر في حال وقع األسوأ ،وأثبت ّأن
البرتغالي مغتصب!

ّ
الدعوى أن مايورغا تقدمت بشكوى
فــي الـلـيـلــة نفسها أم ــام الـشــرطــة من
دون أن تكشف اســم املعتدي عليها،
وأنـ ـه ــا خ ـض ـعــت ل ـف ـح ــوص ف ــي أح ــد
مستشفيات املدينة في أعقاب حادثة
ت ـس ـب ـبــت ل ـه ــا بـ ـ ـ «إص ـ ــاب ـ ــات نـفـسـيــة
وج ـســديــة ،وح ــال ــة اك ـت ـئــاب عـمـيـقــة».
وبـ ـحـ ـس ــب زع ـ ـ ــم م ـ ــاي ـ ــورغ ـ ــا ،ف ــإن ـه ــا
قامت بـ «تسوية القضية لقاء دفعة
بقيمة  375ألــف دوالر أميركي» لئال
تتحدث فــي املــوضــوع وذلــك بضغط
ّ
ّ
من أشخاص وكلهم رونــالــدو .إال أن
ّ
مـحــامـيـهــا اع ـت ـبــروا أن ه ــذا االت ـفــاق
غير نافذ ألنها «كانت في حــال غير
م ــؤه ـل ــة وت ـف ـت ـقــد الـ ـ ـق ـ ــدرات الـعـقـلـيــة
لـلـمـشــاركــة فــي م ـفــاوضــات وتـســويــة
نـظـرًا إل ــى اإلص ــاب ــات الـتــي تعرضت
ل ـهــا خ ــال االع ـ ـتـ ــداء» .وامل ــده ــش أنــه
بعد أقــل من أسبوع من نشر الخبر،
ظهرت ادعاءات جديدة من قبل ثالث
ّ
نساء اتهمن البرتغالي باغتصابهن
في وقــت سابق ،حيث كشفت إحدى
ال ـن ـس ــاء أن ـه ــا ت ـعــرضــت لــاغـتـصــاب
ّ
بعد حفلة ،وتقول أخرى إن رونالدو
اعـتــدى عليها جنسيًا ،بينما ذكــرت
الثالثة أنها اغتصبت ووقـعــت على
اتفاق عدم إفشاء.
ب ـعــد تـفـشــي ال ـخ ـبــر ،ق ــام الـبــرتـغــالــي
بـ«هجمة مرتدة» ونفى بشكل قاطع
كل االتهامات املوجهة إليه ،وذلك في
تـغــريــدة عـبــر حـســابــه الــرسـمــي على
تويتر .وقال« :االغتصاب هو جريمة
مشينة وتناقض كل ما أؤمن به .بقدر
مــا قــد أكــون تــواقــا إلــى تبرئة اسمي،
أرفض تغذية االستعراض اإلعالمي
ال ــذي يخلقه أش ـخــاص يـسـعــون إلــى
الترويج ألنفسهم على حسابي» .ثم
تــابــع« :ضـمـيــري املــرتــاح سيتيح لي
تاليًا االنتظار بطمأنينة ،نتائج أي
تحقيق وكــل التحقيقات» .وتـســاءل
الكثيرون عن سبب صحوة مايورغا
املتأخرة وقرارها فضح االعتداء بعد
م ــرور س ـنــوات طــويـلــة عـلــى حــدوثــه.
إال أنـهــا تعتبر أنـهــا استلهمت هذه
ال ـخ ـط ــوة م ــن ح ــرك ــة ( MeToo#أن ــا
أيـ ـض ــا) ،وهـ ــو ه ــاش ـت ــاغ بـ ــرز ال ـعــام
املاضي بعد عشرات االتهامات التي
ُوج ـ ـهـ ــت ل ـل ـم ـن ـتــج ال ـف ـن ــي األم ـي ــرك ــي
هارفي واينستني بقيامه بانتهاكات
جـ ـنـ ـسـ ـي ــة ،وان ـ ـت ـ ـشـ ــر عـ ـل ــى ش ـب ـك ــات
التواصل االجتماعي ليتخطى أسوار

ه ــول ـي ــوود وي ـط ــال ق ـطــاعــات أخ ــرى.
وأدت االدعاءات بالتحرش واالعتداء
الجنسي من قبل النساء املتضامنات
في هــذه الحملة إلــى إقالة واستقالة
ش ـخ ـص ـيــات ش ـه ـيــرة م ــن ع ــال ــم الـفــن
والرياضة واإلعالم ،إلى جانب رجال
أعمال نافذين وسياسيني فاعلني في
جميع أنـحــاء الـبــاد .لكن الــافــت في
ّ
األم ــر أن الـحـمـلــة انـطـلـقــت مـنــذ عــام،
فما الذي دفع باألميركية إلى إفشاء
سرها اآلن ،وفــي توقيت يتزامن مع
انتقال رونالدو إلى ايطاليا وبروزه
األقوى على الساحة األوروبية؟
عـ ـق ــب الـ ـفـ ـضـ ـيـ ـح ــة ،ح ـ ـ ـ ــاول ال ــاع ــب
الدولي مللمة أوراقه وأصدر محاميه
بيانًا ناريًا أوضح فيه أن املستندات
املــزعــومــة الـتــي نشرتها مجلة «ديــر
شـبـيـغــل» األملــان ـيــة ب ـشــأن مــا يتعلق
بـقـضـيــة االغـ ـتـ ـص ــاب ،ع ــاري ــة تـمــامــا
من الصحة وتم تعديلها وفبركتها،
ق ـب ــل ب ـي ـع ـهــا إلـ ـ ــى وسـ ــائـ ــل اإلع ـ ـ ــام.
وك ــان ــت امل ـج ـل ــة األمل ــانـ ـي ــة ه ــي ال ـتــي
أجرت الحوار مع مايورغا وفضحت
ف ـي ــه م ــا جـ ـ ــرى ،إل ـ ــى ج ــان ــب ن ـشــرهــا
عــددًا مــن الوثائق إلدان ــة البرتغالي.
ّ
وجــاء في البيان أن «رونــالــدو ينفي
ّ
كــل االتـهــامــات فــي تلك الــواقـعــة ،وأن
م ــا قـ ــام خـ ــال ال ـس ـن ــوات امل ــاض ـي ــة ال
يتماشى بما تتكلمون عنه ،الوثائق
التي يزعم أنها تحتوي على بيانات
من رونالدو وتم تداولها في وسائل
اإلعـ ــام هــي ش ــيء سـبــب اإلش ــاع ــات.
ليس لها أساس من الصحة» .وتابع:
«لكني على ثقة بأن ما حدث في عام
 2009بني رونالدو والطرف اآلخر كان
بموافقتهما ولـيــس إكــراهــا مــن قبل
موكلي البرتغالي» .وما كان من دير
شبيغل إال بالرد على البيان للدفاع
ع ــن مـ ـص ــادره ــا .ف ـن ـشــر كــري ـس ـتــوف
وينترباخ محرر املجلة األملانية ردًا
ً
مـطــوال عبر حسابه الشخصي على
ً
تويتر ،قائال« :لقد رأينا ذلك من قبل،
ال ـب ـيــان يـمـثــل ال ـطــريــق امل ـع ـتــاد ال ــذي
يتخذه السيد رونالدو ومحاموه في
املاضي حني ال ينجحون في القتال
ضد تحقيقاتنا» .وأضــاف« :قصتنا
تـ ــم الـ ـتـ ـح ــري ع ـن ـه ــا ب ــدق ــة ش ــدي ــدة،
ون ـم ـت ـل ــك مـ ـئ ــات ال ــوث ــائ ــق مـ ــن ع ــدد
مــن امل ـصــادر والـتــي تــؤكــد تقاريرنا،
ول ـي ــس لــدي ـنــا أي س ـبــب يـجـعـلـنــا ال
نصدق أن الوثائق ليست أصلية».
ـف «مـعـسـكــر» الــاعــب حصول
ول ــم ي ـنـ ِ
ع ــاق ــة تـ ـل ــك ال ـل ـي ـل ــة بـ ــن ال ـب ــرت ـغ ــال ــي
ّ
واألميركية .إال أن ما دار بني رونالدو
وم ــاي ــورغ ــا ج ــاء بــرضــى كــامــل مـنـهــا،
بحسب ما كشفه أحد محاميه .وأشار
ّ
إلـ ــى أن رونـ ــالـ ــدو واف ـ ــق ع ـل ــى ال ـق ـيــام
ب ــاالت ـف ــاق« ،ل ـكــن امل ـس ـت ـنــدات ال ـتــي من
املـ ـفـ ـت ــرض أن ت ـت ـض ـم ــن ت ـص ــري ـح ــات
ل ــرون ــال ــدو وال ـت ــي ن ـشــرت ف ــي وســائــل
اإلع ـ ـ ــام ه ــي م ــن ن ـس ــج الـ ـخـ ـي ــال» .إال
ّ
أن هـ ــذا االت ـ ـفـ ــاق ال ي ـع ـنــي االعـ ـت ــراف
أو اإلق ـ ــرار ب ــاالع ـت ــداء ،فـكــل م ــا ق ــام به
رون ــال ــدو هــو األخ ــذ بــالـنـصــائــح التي
أسداها له مستشاروه لوضع حد لهذه
االت ـه ــام ــات الـفــاضـحــة املــوج ـهــة ضــده
والتي تشوه سمعته .حتى اآلن ،ال أحد
يعلم حقيقة ما جرى بني كريستيانو
وك ــاث ــري ــن س ــواه ـم ــا .يـ ـح ــاول مـحــامــو
األخ ـي ــرة قـلــب ال ـطــاولــة عـلــى رونــالــدو
وت ـل ـط ـي ــخ س ـم ـع ـت ــه بـ ــال ـ ـعـ ــار ،ب ـعــدمــا
جعلوه لقمة سائغة بــن أقــام النقاد
وال ـص ـحــاف ـيــن .وإن ك ــان مــذن ـبــا ،فهو
يستحق أكثر من ذلــك .فمن املعيب أن
يستغل سلطته وقوته كالعب مشهور
مشني كهذا ،ثم محاولته
بفعل
لإلتيان
ٍ
ٍ
االعـ ـت ــذار وط ـم ــس الـقـضـيــة ل ـهــو أش ـ ّـد
ّ
وض ــاع ــة .م ــن امل ـع ــروف أن الـبــرتـغــالــي
يشتهر بمصاحبة الجميالت ،ولطاملا

ريال مدريد
يرفض الزج
باسمه
في القضية
أصدر نادي ريال مدريد
الخميس بيانًا مهمًا ،نأى فيه
بنفسه عن قضية االتهامات
باالغتصاب املوجهة إلى نجمه
السابق ،حيث أعلن النادي تقديم
شكوى ضد صحيفة «كوريو
دا مانيا» البرتغالية .وكانت
الصحيفة أشارت إلى أن محامي
الالعب البرتغالي سيجتمعون
به خالل هذا األسبوع في مدينة
لشبونة ،من أجل تنظيم خططهم
الدفاعية أمام اتهام موكلهم
في قضية اغتصاب مايورغا،
وال يستبعدون ّأن رونالدو تم
الضغط عليه من قبل النادي
امللكي للتوقيع على االتفاقية
ودفع قرابة  375ألف دوالر
لها .وكانت فكرة الريال إجبار
رونالدو على إنهاء هذه القضية
من أجل تنظيف صورة الصفقة
الكبيرة وصورة «املرينغي»
قبل مجيئه للنادي امللكي.
وجاء في بيان النادي« :ريال
مدريد يفيد أنه اتخذ إجراءات
قانونية ضد صحيفة كوريو
دا مانيا البرتغالية لنشرها
معلومات كاذبة بالكامل والتي
تؤثر بشكل خطير على صورة
نادينا» ،مطالبًا «بتصحيح
كلي» .وتابع النادي ّأن لديه
«عدم معرفة بأي حقيقة تشير
إلى ما تقوله هذه الصحيفة»
ويضمن أنه لم يكن قادرًا على
ممارسة أي تدخل في موضوع
ال يعرفه «على اإلطالق» .وقال
كارلوس رودريغيز مدير
الجريدة البرتغالية إلذاعة
راديو تي إس إف« :إننا ننتظر
اإلجراءات التي سيتخذها ريال
مدريد وسندافع عن عملنا .تم
التحقق من املعلومات بشكل
صحيح ونحن على ثقة مطلقة
من جودة املعلومات املنشورة».
وأوضحت عدة مصادر قريبة
من طاقم محاماة رونالدو ّأن
«واحدة من الوسائل الرئيسية
التي سيستخدمها رونالدو
في تبرير توقيعه ،هو تعرضه
لضغوط من قبل النادي
األبيض ،بسبب خوفه على
تشوية صورته خاصة بعد
توقيع صفقته الكبيرة مع
الريال ،وزاد قلقه في فترة عطلة
الصيف ،عندما كان في الواليات
املتحدة األميركية وتم تصويره
مع باريس هاملتون» .وحسب
املصادر ،كان رونالدو معارضًا
لفكرة توقيع اتفاقية سرية مع
مايورغا ،حتى تم الضغط عليه
من النادي املدريدي.

ّ
كان متعدد العالقات ،إال أن ذلك ليس
سببًا كافيًا للقبول بقصة مــايــورغــا.
ف ـل ـل ـق ـض ـيــة حـ ـلـ ـق ــات مـ ـفـ ـق ــودة ت ـط ــرح
عــامــات اسـتـفـهــام كـثـيــرة حــول صحة
ادع ـ ــاءات األم ـيــرك ـيــة .تـبـعــات القضية
جاءت متنامية بشكل لم يكن متوقعًا،
حيث أثـيــرت فــي توقيت ذكــي ومالئم
تمامًا بالنسبة لها .يعتبر الكثيرون
ّ
ّ
أن م ــا يـ ـح ــدث ل ـي ــس إال ح ـم ـلــة ت ـشــن
ّ
لـتــدمـيــر سـمـعــة ال ــاع ــب ،ال سـيـمــا أن
تحويل وجهته إلــى الــدوري االيطالي
كــانــت سعيًا لتحقيق املـجــد والعظمة
ناد أوروبي ثالث .ولكن حتى اآلن،
في ٍ
رونالدو بريء حتى تثبت إدانته.
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ّ
رباعية أرجنتينية في مرمى العراق
اسـتـهـ ّـل املنتخب األرجنتيني مـشــواره فــي البطولة الـ ّ
ـوديــة
«سوبر كالسيكو» ،التي تقام في مدينتي الرياض ّ
وجدة في
السعودية ،بفوز كبير على املنتخب العراقي برباعية نظيفة،
في املباراة التي شاهدها  18517متفرجًا .وسيطر املنتخب

االمارات تتعادل مع هندوراس وديًا
تعادل املنتخب اإلماراتي مع نظيره املنتخب الهندوراسي
بنتيجة  1-1فــي مـبــاراة دولـيــة وديــة فــي مدينة برشلونة
اإلسبانية ،وذلك ضمن استعدادات اإلمارات لخوض غمار
نهائيات كأس آسيا  2019التي تجري على أراضيها في
الخامس مــن كــانــون الثاني/يناير املقبل .وافتتح روميل
كيوتو التسجيل ّ لـهـنــدوراس فــي الدقيقة  ،15لكن عمر
ّ
عبد الرحمن ،امللقب ب ّ
ـ«عموري» ،تمكن من إدراك التعادل
ً
ملنتخب ب ــاده االمـ ـ ــارات بـعــد ت ـســديــدة مـتـقـنــة ،مستغال
تمريرة رائعة من الالعب املخضرم اسماعيل مطر عند

األرجنتيني على مجريات املباراة ،حيث افتتح مهاجم انتر
ميالنو لوتارو مارتينيز التسجيل بكرة رأسية بعد تمريرة
عرضية من مدافع سبورتينغ لشبونة البرتغالي ماركوس
أكــونـيــا .وك ــاد املنتخب الـعــراقــي يـعـ ّـدل النتيجة فــي الـشــوط
ّ
الثاني من تسديدة قوية لعلي عدنان .إال أن األمور لم تسر
بالشكل املطلوب بالنسبة إلى العراقيني ،فقد أضــاف العب
خط وسط واتفورد االنكليزي روبيرتو بيريرا الهدف الثاني
لــأرجـنـتــن بـتـســديــدة قــويــة اسـتـقــرت عـلــى يـســار الـحــارس
جالل حسن بعد تمريرة من نجم فريق يوفنتوس االيطالي
باولو ديباال عند الدقيقة الـ .53واستمر املنتخب األرجنتيني
في تسجيل األهداف ،حيث عزز النتيجة بهدف ثالث سجله
املدافع بيتسيال .واختتم البديل ،سيرفي جناح نادي بنفيكا
البرتغالي ،املهرجان بالهدف الرابع بعد مجهود فردي ّ
مميز
عند الدقيقة ال ــ .90وتشكل هــذه البطولة فرصة للمنتخبني
السعودي والعراقي لإلعداد ملشاركتهما في نهائيات كأس
آسيا  ،2019والتي تستضيفها اإلم ــارات بني الخامس من
كانون الثاني/يناير واألول من شباط/فبراير.
يشارك املنتخب البرازيلي في البطولة بعدد كبير
وفي حني ّ
من نجومه ،لعل أبرزهم نيمار دا سيلفا العب باريس سان
جــرمــان الـفــرنـســي ،يـغـيــب عــن املـنـتـخــب األرجـنـتـيـنــي نجم
برشلونة اإلسباني وقائد املنتخب ليونيل ميسي الــذي لم
يعد بعد إلــى صفوف املنتخب ،بعد الـخــروج مــن دور الــ16
ملونديال روسيا  2018أمام فرنسا.

الدقيقة ال ــ .32وكــان اسماعيل مطر ( 35عامًا) الــذي ّقدم
بداية موسم مميزة مع فريقه الوحدة اإلماراتي ،قد استدعي
إلى صفوف املنتخب ّ
ألول مرة منذ كانون االول/ديسمبر
 ، 2017ودفع به املدرب االيطالي ألبرتو زاكيروني أساسيًا
بسبب غياب مهاجمي الفريق ،علي مبخوت واحمد خليل،
لإلصابة .ويعسكر منتخب االمــارات في مدينة برشلونة
منذ  6تشرين األول/اك ـتــوبــر الـحــالــي ،وسيلعب مباراته
الــوديــة الثانية مــع املنتخب الفنزويلي الـثــاثــاء املقبل في
ختام املعسكر.

السوما يقود سوريا إلى الفوز على البحرين
ق ــاد مـهــاجــم ن ــادي األه ـل ــي ج ــدة ال ـس ـع ــودي ،ال ـس ــوري عمر
ال ـســومــا مـنـتـخــب بـ ــاده س ــوري ــا إل ــى ال ـف ــوز ع ـلــى مـضـ ّـيـفــه
املنتخب البحريني بنتيجة هــدف مــن دون رد ،فــي املـبــاراة
الـتــي احتضنها ملعب الـبـحــريــن الــوطـنــي فــي ال ــرف ــاع ،وذلــك
في صدد مباراة دولية وديــة في إطــار استعدادات املنتخبني
لنهائيات كــأس آسيا  2019فــي االم ــارات والـتــي ستبدأ في
الخامس من كانون الثاني /يناير املقبل .وسجل عمر السوما
الهدف الوحيد في املباراة بعد تلقيه تمريرة طويلة من زميله
أسامة أومري داخل منطقة الجزاء ،ما جعله منفردًا بحارس
املرمى البحريني سيد شبر علوي ،معلنًا ّ
تقدم منتخب بالده
بالهدف األول عند الدقيقة الـ 30من عمر اللقاء .وأهدر العبو
الـبـحــريــن الـعــديــد مــن ال ـفــرص السهلة للتسجيل عـلــى مــدار
الشوطني ،وأبرزها كان عن طريق سيد ضياء علوي وعبد
الله يوسف .وسيخوض املنتخب البحريني مباراة ودية أخرى
أم ــام املنتخب الفلسطيني يــوم الـثــاثــاء املـقـبــل ،عـلــى ملعب
البحرين الوطني في الرفاع ،فيما سيلعب املنتخب السوري
في اليوم ذاته مع مضيفه في الصني في العاصمة بكني.
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رياضة

رياضة
ّ
ّ
اللبنانية
السلة

بعد نهاية الجولة
التاسعة من ّ الدوري
الفرنسي ،يحتل فريق
اإلمارة الفرنسية موناكو
المركز الثامن عشر في
ترتيب الدوري .مركز لم
نعتد مشاهدة فريق
ّ
ّ
قدم مواسم أخيرة مميزة
قابعًا فيه .خمس هزائم،
ثالثة تعادالت وفوز وحيد،
حصيلة موناكو بعد مرور
تسع جوالت من الدوري
الفرنسي «ليغ  .»1أضف إلى
ذلك خسارتين أوروبيتين
في دوري األبطال أمام
ٍّ
كل من أتلتيكو مدريد
ودورتموند .جارديم الرائع
الذي بنى كل شيء «طار»
فجأة

الرياضي يواجه هومنتمن
في مباراة رد االعتبار
حسين ّ
سمور

الكرة المعولمة

في موناكو
فداء»
«كبش
جارديم
ّ

لحالم آخر
مذبح اإلمارة ال يتسع
ٍ

امل ـبــاراة أم ــام «امل ــارد األص ـفــر» حملت
م ـع ـهــا ن ـت ـي ـجــة ث ـق ـي ـلــة بــال ـن ـس ـبــة إل ــى
موناكو ومدربه البرتغالي ليوناردو
جــارديــم .ثــاثــة أه ــداف تلقتها شباك
الفريق الفرنسي على أرضـيــة ملعب
«سيغنال إيــدونــا ب ــارك» ،من دون ّ
أي
ردة فعل من موناكو ،لتنتهي املباراة
بثالثية بيضاء لصالح ماركو رويس
وزمالئه .انقصم ظهر البعير .كل هذه
الـنـتــائــج الـسـلـبـيــة أوروب ـي ــا ومحليًا،
ال بـ ّـد مــن وضــع حـ ّـد لنهايتها .نهاية
هذه النتائج غير املبررة ،بالنسبة ّإلى
إدارة نادي اإلمــارة الفرنسية ،تمثلت
بــإقــالــة امل ـ ــدرب ج ــاردي ــم م ــن منصبه
كمدرب للفريق .فجأة ،تصرف موناكو
كما لو أنه ريال مدريد ،أو يوفنتوس،
ونسي أنه فريق أراد لنفسه أن يكون
تجاريًا.
كرة القدم رياضة تقوم على الحصاد.
ففي حال استمرار النتائج اإليجابية،
وم ــواصـ ـل ــة ت ـح ـق ـيــق االنـ ـتـ ـص ــار تـلــو
اآلخر ،حينها ،لن يقترب شبح اإلقالة
م ــن أي م ـ ــدرب ّ
ألي ف ــري ــق يـ ـق ـ ّـدم أداء
ّ
بالنسبة
مـمـيـزًا .إل أن بــدايــة املــوســم
ّ
إلى جارديم ،كانت أسوأ من أي توقع
ألكـثــر الجماهير تـشــاؤمــا مــن موسم
سـيـهـبــط فـيــه مـسـتــوى ال ـفــريــق .أقـيــل
ً
ج ـ ــاردي ـ ــم ،ولـ ـك ــن الـ ـ ـس ـ ــؤال ،ه ــل ف ـعــا
الحل يكمن في إقالة مـ ّ
ـدرب قـ ّـدم أربع
سـنــوات «خيالية» فــي فـتــرة تدريبه؟
واق ـع ـيــا ،أي م ـ ـ ّ
ـدرب ال ي ـق ـ ّـدم الـنـتــائــج
املـ ـ ــرجـ ـ ـ ّـوة ،بـ ــل ع ـل ــى ال ـع ـك ــس ت ـم ــام ــا،
يـقـ ّـدم نتائج «كــارثـيــة» ،مــن الطبيعي
ّ
أن تــتـجــه حينها إدارة الـفــريــق لـقــرار
ً
اإلقـ ــالـ ــة ،إال أن األم ـ ــر يـخـتـلــف قـلـيــا
مع جــارديــم .كيف؟ املــدرب البرتغالي
الذي بدأ مسيرته التدريبية مع فريق
كاماتشا البرتغالي ،أعاد إلى موناكو
ال ـ ـ ّـروح ال ـت ــي اف ـت ـقــدهــا ف ــي ال ـس ـنــوات
امل ــاض ـي ــة .يـعـتـبــر امل ـ ــدرب الـبــرتـغــالــي
بأن تجربته التي تخطت  15عامًا من
الخبرة بني ّ
عدة أندية قبل أن يصبح
املدير الفني لنادي موناكو في .2014
لكنها خبرة وال شيء أكثر من الخبرة.
وج ــاردي ــم نـفـســه دائ ـمــا مــا يـمـ ّـيــز بني
املعرفة ومــا بني الخبرة ،منحازًا إلى
الـخـيــار الـثــانــي ألنــه يــوفــر الكثير من

ّ
السلة ّ
مساء) ينطلق ّ
يوم غد األحد (ً 21:30
اللبنانية ،عبر مباراة كأس السوبر التي تجمع نادي
رسميًا موسم  2018ـ  2019في كرة
ّ
المميز خالل المباراة سيكون
ّالرياضي ـ بيروت بنادي هومنتمن ـ بيروت ،على أرضية مجمع نهاد نوفل الرياضي في ذوق مكايل.
أنها ستشهد حضور الجمهورين ،في تكرار لما حصل في نهائي كأس لبنان بين الناديين أيضًا وعلى ذات الملعب الموسم الماضي.
مباراة تعد بالكثير ّ
ّ
وجماهيريًا
فنيًا

جمهوران في كأس السوبر
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االنضباط في اختياره لقراراته وفي
وق ــوع ــه ف ــي أق ـ ــل ع ـ ــدد م ــن األخـ ـط ــاء.
ج ــاردي ــم ،مـ ـ ّ
ـدرب ،يـضــع نـصــب عينيه
النجاح .يستحق القليل من العدالة،
بعد كــل مــا فعله مــونــاكــو .لطاملا قال
ّ
التحسن
جارديم إنه ال يمكن تحقيق
إال بالتحليل ،وأن يكون املدرب قريبًا
من الالعبني ،وأن تكون ثقته عالية في
إمكانياتهم .هذا األمر اعتبره جارديم
السر وراء نجاحاته في السنوات التي
ق ـضــاهــا ف ــي م ــون ــاك ــو .اإلدارة فـجــأة
نسيت كل شيء.
فــي الــواقــع ،كــان جــارديــم قــد بلغ الــ27
م ــن ع ـمــره عـنــدمــا شـغــل ّأول منصب
ف ـ ــي عـ ــالـ ــم الـ ـ ـت ـ ــدري ـ ــب ،حـ ـي ــث أص ـب ــح
م ـ ـسـ ــاع ـ ـدًا مل ـ ـ ـ ــدرب ف ـ ــري ـ ــق ك ــام ـت ـش ـك ــا
البرتغالي .ولــد جــارديــم فــي فنزويال
مــن أبــويــن بــرتـغــالـيــن ،قـبــل أن تعود
عائلته إلى منطقة ماديرا البرتغالية
والـتــي تنحدر منها العائلة .ولــد في
جــزيــرة كريستيانو رون ــال ــدو ،وهــذه
م ـفــارقــة .درس جــارديــم الــريــاضــة في
ّ
يتغير طبع
الجامعة ،وحتى اليوم ،لم
املــدرب البرتغالي .ما زال «أكاديميًا»
ي ـحــب االب ـت ـع ــاد ع ــن أضـ ـ ــواء اإلعـ ــان
والصحافيني .ال يحب أن يكون قريبًا
منهم .ينظر إلى كرة القدم كلعبة قبل
أي ش ــيء آخ ــر .يـحــب عـلــم االجـتـمــاع،
بل إنه يعتبر نفسه تأثر كثيرًا بعالم
االج ـت ـم ــاع ال ـفــرن ـســي إدغـ ـ ــار م ـ ــوران.
ف ـفــي مـقــابـلــة م ــع صـحـيـفــة «لـيـكـيــب»
ال ـفــرن ـس ـيــة ،ك ـشــف ج ــاردي ــم ع ــن مــدى
تــأثــره بالفيلسوف وعــالــم االجـتـمــاع
الفرنسي م ــوران ،حيث قــال« :عشقت
م ـقــاربــة إدغ ـ ــار مـ ـ ــوران ،وعــاق ـتــه مع
تعقيدات العالم .في مواجهة الفشل،
ال يبحث عن تبسيط األمور وتوجيه
أصــابــع االت ـه ــام إل ــى نـقــص فــي مكان
ما .لديه نظرة متناغمة للحياة» .كان
هـنــاك الكثير مــن ردود الفعل بسبب
مــا قــالــه ج ــاردي ــم عــن عــالــم االجـتـمــاع
ّ
م ــوران ،حــتــى وصــل األم ــر إلــى مــوران
نفسه الــذي قــال ب ــدوره« :عملي يثير
االهتمام العام لدى الناس في مجال
التعليم ،الشركات ،الطب ...لكنها املرة
األولــى التي يذكرني كمدرب كرة قدم
ّ
كبير ،أنــا هــاو لكرة القدم وأفــكــر بفن
هذه الرياضة واستراتيجيتها .تبادل
وجهات نظرنا أمر يثير اهتمامي».

بـ ــرأي ل ـي ــون ــاردو ،ال ـش ــيء األهـ ــم لكي
تصبح مــدربــا كبيرًا ،هــو امـتــاك هذا
املدرب لصفات القيادة .فمن دون هذه
الصفات ال يمكن أن يصل املدرب إلى
مبتغاه ،ويحقق النتائج التي طلبتها
مـنــه إدارة ال ـن ــادي .الـقـيــادة هــي التي
تـحـبــب الــاع ـبــن ب ــامل ــدرب ،وه ــذا أمــر
منطقي بالنسبة إلى أي فريق يمتلك
مدربًا ناجحًا .مـ ّـر جارديم على كثير
م ــن الـ ـف ــرق ف ــي م ـس ـيــرتــه ال ـتــدري ـب ـيــة
(والـتــي لم يسبقها فترة كالعب ،فقد

حقق «المعجزة» التي لم
تستطع الفرق الفرنسية
األخرى تحقيقها
ب ــدأ ج ــاري ــدم مـسـيــرتــه الـتــدريـبـيــة في
عمر ال ــ 19سنة ،وقــاد حينها فــرق ما
دون  13سـنــة) ،لعل أبــرز هــذه الـفــرق،
س ـب ــورت ـي ـن ــغ ل ـش ـب ــون ــة ال ـب ــرت ـغ ــال ــي،
أومل ـب ـي ــاك ــوس ال ـي ــون ــان ــي (أت ـ ــى خلفًا
مل ـ ــدرب ب ــرش ـل ــون ــة الـ ـح ــال ــي ارن ـس ـتــو
ّ
ف ــالـ ـفـ ـي ــردي) .إل أن جـ ــارديـ ــم يـصــف
تجربته فــي مــونــاكــو فــي تصريحات
بــاملـخـتـلـفــة ت ـمــامــا ،ن ـظ ـرًا إل ــى أه ــداف
الفريق املختلفة عن بقية الفرق التي
مـ ـ ّـر ع ـل ـي ـهــا .ب ـح ـســب جـ ــارديـ ــم ،يجب
دراس ـ ــة ال ـب ــاد ال ـتــي يــريــد أي م ـ ّ
ـدرب

أن يـخــوض تجربة فــي تــدريــب فريق
منها .معرفة ت ــراث وع ــادات وتقاليد
هذه املنطقة أو غيرها ،باإلضافة إلى
دراس ــة اللغة ،للتعامل مــع الصحافة
وم ـ ــع أب ـ ـ ــرز العـ ـب ــي الـ ـف ــري ــق ،هـ ــو مــن
أساسيات نجاح املــدرب في مسيرته.
لم يحقق جارديم اإلنـجــازات الكبيرة
فــي مسيرته (لـقــب ال ــدوري اليوناني
م ــع أومل ـب ـي ــاك ــس ك ــأب ــرز لـ ـق ــب) ،إال أن
تجربة البرتغالي مــع موناكو كانت
األهم واألكبر في مسيرته.
مــونــاكــو أو غـيــره .وفــي حقبة املــدرب
جارديم ،وتحديدًا قبل سنتني من اآلن،
ّ
قدم ليوناردو ،فريقًا فرنسيًا استطاع
امل ـنــاف ـســة ف ــي دوري أب ـط ــال أوروب ـ ــا،
األمــر الــذي عجزت عنه أمــوال الفريق
ال ـب ــاري ـس ــي ب ــاري ــس سـ ــان ج ـي ــرم ــان.
وص ــل أب ـن ــاء امل ـ ــدرب ال ـبــرت ـغــالــي قبل
مــوسـمــن مــن اآلن إل ــى نـصــف نهائي
دوري األب ـطــال ،بعد أن أقـصــى فريق
مانشستر سيتي اإلنـكـلـيــزي بقيادة
مدربه اإلسباني بيب غوارديوال .أمر
ُ
لـيــس بــالـسـهــل ،أن ت ـخــرج غــوارديــوال
من دوري األبطال .وأن تواصل املسير
فــي البطولة .خــرج جــارديــم مــن أعــرق
الـبـطــوالت األوروب ـيــة على يــد الفريق
اإليطالي يوفنتوس .محليًا ،األداء لم
يختلف كـثـيـرًا ،بــل إن ج ــاردي ــم حقق
«املـ ـعـ ـج ــزة» ال ـت ــي ل ــم تـسـتـطــع ال ـفــرق
ّ
الفرنسية األخ ــرى تحقيقها ،التمكن

تيري هنري «راجع»
بعد إقالة املدرب البرتغالي لنادي موناكو الفرنسي ،ليوناردو جاريدم من منصبه كمدرب
للفريق ،تناقلت الصحف الفرنسية اسم العب برشلونة اإلسباني السابق وأرسنال
اإلنكليزي السابق الفرنسي تيري هنري كخليفة للمدرب جارديم .يشغل اليوم تيري
هنري مهام مساعد مدرب املنتخب البلجيكي اإلسباني روبيرتو مارتينيز ،وكان من
ضمن الطاقم التدريبي الذي خاض غمار بطولة كأس العالم األخير في روسيا .قال نجم
تشيلسي اإلنكليزي والعب املنتخب البلجيكي إيدن هازار إن مساعد مدرب منتخب
تخوله ليكون مدربًا لفريق ّ
بالده ،ال يزال يفتقد للخبر التي ّ
معي ،حيث أضاف« :تيري كان
العبًا كبيرًا ،ونحن نكتسب منه الكثير ّ من الخبرة في التدريبات ،وبرأيي أنه سيكون له
شأن كبير في مهام التدريب» .من املتوقع أن يكون تيري هنري هو املدرب الجديد لنادي
اإلمارة الفرنسية ،وبحسب تجربته مع منتخب بلجيكا ،وآراء بعض الالعبني ،من املمكن
أن يكون هنري البديل املناسب ،وينتشل الفريق من بئر النتائج السيئة مع بداية املوسم.

من الفوز بلقب الدوري في ظل وجود
«ح ـ ـ ــوت املـ ـ ـ ــال» ف ــري ــق بـ ــاريـ ــس س ــان
جيرمان.
رغ ـ ـ ــم ك ـ ــل شـ ـ ـ ــيء ،ك ـ ـ ــان ب ـ ــن م ــون ــاك ــو
وجارديم عالقة ّ
مميزة .فقد جاء املدرب
البرتغالي في  ،2014ليكون املؤسس
ملشروع فريق فرنسي ،فريق كرة قدم
فرنسي ،أو لنكن واضحني ،فريق كرة
قدم «تجاري» فرنسي .جارديم ،عمل
بــأهــداف إدارة الـنــادي ،وأســس فريقًا
ّ
تمكن من إبهار أوروبا بزاده البشري
وال ـ ــذي يـعـتـمــد ف ــي امل ـق ــام األول على
امل ــواه ــب ال ـشــابــة .ه ــذه امل ــواه ــب ،كــان
مصيرها ال ـخــروج مــن أس ــوار ملعب
لويس الثاني .القائمة طويلة ،ولكن
ل ـعــل أب ـ ــرز ه ـ ــؤالء ال ــاع ـب ــن :أن ـتــونــي
مارسيال ( 80مليون يورو) ،بيرناردو
سيلفا ( 70مليون يورو) ،فابينو (50
مـلـيــون يـ ــورو) ،كـيـلـيــان مـبــابــي (180
م ـل ـيــون ي ـ ـ ــورو) ،ت ــوم ــاس ل ـي ـمــار (60
مليون ي ــورو) ،باكايوكو ( 40مليون
يــورو) وبنجامان ميندي (ّ 50مليون
ّ
يــورو) .كلها أسماء صنعها ودشنها
املــدرب البرتغالي ليوناردو جارديم.
أمـ ـ ـ ــوال ك ـث ـي ــرة ام ـ ـتـ ــأت ب ـه ــا خــزي ـنــة
نـ ــادي مــون ــاك ــو ،وك ــل ذل ــك ك ــان ج ـ ّـراء
االتفاق الذي كان بني جارديم وإدارة
البرتغالي،
نــادي اإلمــارة .لكن املــدرب
ّ
أعطى النادي أكثر ّ
مما كــان متوقعًا،
أعطى اإلدارة كأس الدوري الفرنسي،
إض ــاف ــة إلـ ــى عـ ــائـ ــدات الـ ــوصـ ــول إل ــى
ن ـص ــف ن ـه ــائ ــي دوري األب ـ ـطـ ــال مـنــذ
مــوسـمــن ،ورب ــع النهائي فــي املوسم
املاضي .ما حدث مع جارديم وإقالته
مــن منصبه ،يعطينا فـكــرة عــن مــدى
تـغـ ّـيــر عـقـلـيــة ف ــري ــق ،يـعـتـمــد سياسة
تجارية ،كــان يديرها جــارديــم ،إال أن
ّ
يستمر بهذه
األخ ـيــر ،لــم يستطع أن
ال ـس ـي ــاس ــة ل ـخ ــام ــس م ــوس ــم ت ــوال ـي ــا.
ّ
تحول جــارديــم بنظر إدارت ــه من بطل
ال ـت ـعــاقــدات ،الـبـطــل ال ــذي مــأ خزينة
الـنــادي باملاليني ،إلــى مــدرب منكسر،
لــم يـعــد يملك ّأي ــا مــن العـبـيــه ،محاط
ب ـس ـي ــوف إدارة ،ل ــم تـعـجـبـهــا ب ــداي ــة
موسم فريقها ،من دون معرفتها ،بأن
هـنــاك ج ــزءًا كبيرًا مــن املـســؤولــن عن
ً
ّ
هذه النتائج السيئة ،يتعلق مباشرة
ب ـهــا وب ـس ـيــاس ـت ـهــا .ج ــاردي ــم ضحية
وليس جالدًا.

ف ـ ــي امل ـ ــوس ـ ــم امل ـ ــاض ـ ــي نـ ـج ــح ن ـ ــادي
هومنتمن بـيــروت فــي تجريد نــادي
ّ
املحلية.
الــريــاضــي مــن جميع ألقابه
ف ــاز هــومـنـتـمــن بـبـطــولــة لـبـنــان على
ح ـس ــاب ن ـ ــادي املـ ـن ــارة ب ـعــد سلسلة
ن ـه ــائ ـي ــة «ن ـ ـ ـ ّ
ـاري ـ ـ ــة» ل ـ ــم ت ـن ـت ــه س ــوى
بمباراتها السابعة والفاصلة ،حيث
لــم يخسر ّ
أي نــاد على أرض ــه .كذلك
فــاز هومنتمن على الــريــاضــي أيضًا
فــي نـهــائــي ك ــأس لـبـنــان بـعــد مـبــاراة
حماسية جماهيريًا ،وكـبـيــرة ّ
ّ
فنيًا.
اليوم يلتقي الفريقان مجددًا ،ولكن
الـظــروف مختلفة هــذه امل ـ ّـرة ألسباب
ّ
عدة.
يدخل نــادي الرياضي ـ بـيــروت بعد
«نـكـســة» بطولة آسـيــا األخ ـيــرة التي
ُ
لعبت في تايالند ،حيث فشل النادي
الـبـيــروتــي بــالـحـفــاظ عـلــى لـقــب بطل
آسـ ـي ــا ل ــأن ــدي ــة الـ ـ ــذي أح ـ ـ ــرزه ال ـع ــام
املــاضــي ( )2017بـعــد ت ـجــاوزه نــادي
ك ــاشـ ـغ ــار ال ـص ـي ـن ــي .وخـ ـس ــر أب ـن ــاء
املـنــارة فــي مـبــاراتــن مــن أصــل ثــاث،
ليودعوا البطولة من الدور ّ
األول.
ومـ ــن الـ ــواضـ ــح أن اإلصـ ــابـ ــات ال ـتــي
ت ـع ـ ّـرض لـهــا الع ـ ّبــو الــريــاضــي خــال
الفترة املاضية أث ــرت على املستوى
ف ــي آس ـي ــا ،خــاصــة ف ــي ظ ــل اسـتـمــرار
إصابة صانع األلعاب وائل عرقجي،
وتعرض املدافع القوي وقائد الفريق
ج ــان عـبــد ال ـنــور لـكـســر فــي إصـبـعــه،
حيث لم يشارك لوقت طويل ،إضافة
إلى تعرض اسماعيل أحمد إلصابة
في املباراة األولى للبطولة اآلسيوية.
هــذه الـعــوامــل مجتمعة ،إضــافــة إلى
عدم ّحضور العب االرتكاز األجنبي
(املجنس) كرسيتوفر أوبيكبا ّ
أثرت
سـلـبــا ع ـلــى ال ـ ـنـ ــادي .ب ـعــد ال ـخ ـســارة
اآلس ـي ــوي ــة ع ـمــل امل ـ ــدرب أح ـمــد ف ـ ّـران
على ترتيب أوراقه قبل كأس السوبر،
وقـ ـ ـب ـ ــل أن ي ـس ـت ـض ـي ــف الـ ــريـ ــاضـ ــي
بـطــولــة حـســام الــديــن الـحــريــري على
أرضية ملعبه في قاعة صائب سالم
ف ــي املـ ـن ــارة ابـ ـت ـ ً
ـداء م ــن ي ــوم االث ـنــن
ّ
ّ
املـقـبــل ،بمشاركة أنــديــة عــربــيــة عــدة.
وت ـح ـض ـي ـرًا لـ ـك ــأس الـ ـس ــوب ــر خ ــاض
الرياضي مباراة ودية يوم الخميس
مــع ن ــادي أطـلــس (الـ ـف ــرزل) ،وانتهت
ل ـص ــال ــح رجـ ـ ــال امل ـ ـ ــدرب أحـ ـم ــد ف ــران
ب ـن ـت ـي ـجــة ( .)69 - 85ولـ ـ ــم يـ ـش ــارك
ال ــاع ــب ا ّس ـمــاع ـيــل أح ـمــد ف ــي الـلـقــاء
بعد أن فضل الفريق الطبي للنادي
الـ ــريـ ــاضـ ــي إراحـ ـ ـ ـت ـ ـ ــه ،قـ ـب ــل املـ ـ ـب ـ ــاراة
املـنـتـظــرة لـلـفــريــق األص ـفــر مــع نــادي
هومنتمن.
وب ـح ـســب املـ ـ ــدرب فـ ـ ـ ّـران فـ ــإن ص ــورة
الــريــاضــي ستكون مختلفة عــن تلك
التي ظهرت في تايالند خالل بطولة
آسـ ـي ــا ،ح ـيــث س ـي ـش ــارك م ــع ال ـفــريــق
العــب االرتـكــاز النيجيري كرستوفر
أوبيكبا ،إلــى جانب صانع األلعاب
الجديد مــارك اليونز ،كذلك سيكون
مـ ــوجـ ــودًا مـ ــع الـ ـف ــري ــق الع ـ ــب نـ ــادي
هــومـنـتـمــن امل ــو ّس ــم امل ــاض ــي ،كيفني
غ ــال ــوي الـ ـ ــذي وقـ ـ ــع ق ـب ــل أيـ ـ ــام عـلــى
كـشــوفــات ن ــادي الــريــاضــي كأجنبي
ثالث .وخــال كــأس السوبر سيكون
جـ ــان ع ـبــد الـ ـن ــور ق ــد ت ـعــافــى تـمــامــا

م ــن اإلصـ ــابـ ــة ،ل ـي ـش ــارك إلـ ــى جــانــب
أمـيــر سـعــود وبــاســل بــوجــي وهــايــك
غيوقوجيان .وقالت مصادر متابعة
ل ـل ـن ــادي إن اإلدارة ق ــد تـلـجــأ خــال
الـفـتــرة املقبلة ،وتـحــديـدًا بعد عــودة
وائـ ــل عــرق ـجــي إل ــى ال ـفــريــق لتغيير
ب ـعــض ال ــاع ـب ــن األجـ ــانـ ــب ،بحسب
امل ـس ـت ــوى الـ ـ ــذي س ـي ـقــدمــونــه خ ــال
الـفـتــرة املـقـبـلــة فــي الـ ــدوري وبطولة
الـ ـح ــري ــري .ومـ ــن امل ـت ــوق ــع أن ي ـكــون
الـ ـت ــركـ ـي ــز ف ـ ــي ت ـش ـك ـي ـل ــة ال ــري ــاض ــي
ع ـل ــى ال ـن ـي ـج ـي ــري أوب ـي ـك ـب ــا خــاصــة

عـلــى املـسـتــوى الــدفــاعــي ،ك ــون العــب
ارت ـ ـك ـ ــاز م ـن ـت ـخ ــب ن ـي ـج ـي ــري ــا يـ ـق ـ ّـدم
مستوى ّ
مميزًا دفاعيًا ،كما أنه العب
غ ـيــر مـتـطـلــب ه ـجــوم ـيــا ،وال يسعى
لتسجيل النقاط ،وهــذه نقطة مهمة
بعد أن عانى النادي البيروتي خالل
املــوســم املــاضــي مــع العـبــه األجـنـبــي
ّ
«املتطلب» كريس دانييلز .تشكيلة
ّ
مميزة يملكها الرياضي هذا املوسم،
س ـي ـبــدأ ال ـح ـكــم عـلـيـهــا م ـنــذ م ـب ــاراة
ال ـســوبــر ،مـ ــرورًا بـبـطــولــة الـحــريــري،
قبل أن يبدأ الدوري في العشرين من

سيحضر جمهورا الفريقين في مجمع نهاد نوفل

الشهر الجاري.
وكما الحال في الرياضي ،يدخل نادي
هومنتمن إلى مباراة كأس السوبر،
بعد خسارة لقبه العربي .بطل العرب
امل ــوس ــم امل ــاض ــي ع ـلــى ح ـســاب ســام
املغربي ،خسر قبل أمــس في املباراة
ّ
العربية
نصف النهائية من البطولة
التي تستضيفها بيروت على ملعب
الـ ـشـ ـي ــاح ،أم ـ ــام ن ـ ــادي ب ـ ـيـ ــروت بـعــد
مباراة كبيرة ّ
قدمها الفريقان .وكان
ّ
هومنتمن مـتـقــدمــا بالنتيجة حتى
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سعى كل من هومنتمن
والرياضي لتصحيح المسار بعد
خسارتي آسيا والعرب
ّ
ّ
نقاط ،إل أن نادي بيروت عاد وسكر
ال ـ ـفـ ــارق ،ق ـبــل أن ي ـف ــوز ف ــي املـ ـب ــاراة.
وت ـبــدو تشكيلة هومنتمن مختلفة
ع ـ ــن الـ ـسـ ـن ــة املـ ــاض ـ ـيـ ــة ،بـ ـع ــد رح ـي ــل
أجنبيي الفريق األميركي سام يونغ،
والـتــونـســي مـكــرم بــن رم ـضــان ،فيما
تم اإلبقاء على صانع األلعاب ّ
املميز
والتر هــودج .هــذا واستغنى النادي
ه ــذا املــوســم عــن هــايــك غيوقوجيان
لـصــالــح ن ــادي الــريــاضــي ،وق ــد رحــل
إيـ ـل ــي ش ـم ـع ــون إلـ ــى نـ ـ ــادي بـ ـي ــروت،
وك ــان األبـ ــرز ع ــودة اسـمــاعـيــل أحمد
إلـ ــى ف ــري ـق ــه األول وهـ ــو ال ــري ــاض ــي،
بـعــد مــوســم واح ــد ق ـضــاه فــي ملعب
مزهر .وبحسب العديد من املراقبني،
يظهر أن نــادي هومنتمن أســس ناد
ق ــوي وم ـنــافــس ف ــي امل ــوس ــم املــاضــي
ف ـق ــط ل ـي ـح ـقــق األل ـ ـقـ ــاب ف ــي ال ــذك ــرى
املـئــويــة لتأسيسه وه ــو مــا نـجــح به
عبر الـفــوز ببطولة الـعــرب وال ــدوري
والـ ـك ــأس امل ـح ـل ـيــن .ول ـك ــن ي ـب ــدو أن
هذه السنة لن يكون هومنتمن قادرًا
على الــذهــاب بعيدًا بعد خــروج أبرز
األسماء من الفريق ،خاصة اسماعيل
أحمد ومكرم بن رمضان وسام يونغ
الذين ساعدوه على تحقيق األلقاب.
وضــم هومنتنمن جـيــرارد حديديان
ليساعد كالعب ارتـكــاز .وظهر خالل
البطولة العربية أن الالعبني األجانب
بــاسـتـثـنــاء وال ـتــر ه ــودج هــم أق ــل من
ال ــاع ـب ــن ال ــذي ــن ك ــان ــوا م ــع ال ـن ــادي
خالل املوسم املاضي.
مـ ـ ـب ـ ــاراة مـ ـهـ ـم ــة تـ ـجـ ـم ــع الـ ـف ــريـ ـق ــن،
سـ ـيـ ـك ــون ال ـ ـفـ ــوز ف ـي ـه ــا م ـه ـم ــا جـ ـ ـ ّـدًا،
لتصحيح املسار لكال الفريقني ولكال
املدربني .فمدرب الرياضي أحمد ّ
فران
يقبع تحت ضغط كبير بعد خسارته
امل ــوس ــم امل ــاض ــي ب ـطــول ـتــي الـ ـ ــدوري
والـ ـك ــأس ،وب ـطــولــة غ ــرب آس ـيــا على
أرض ــه أم ــام بـيـتــروشـيـمــي اإلي ــران ــي،
ومن ثم بطولة آسيا هذه السنة .أما
مدرب هومنتمن جو مجاعص ،فهو
مطالب بتصحيح الـصــورة الباهتة
التي ظهر عليها الفريق في البطولة
ال ـ ـعـ ــرب ـ ـيـ ــة ح ـ ـيـ ــث خ ـ ـسـ ــر أمـ ـ ـ ـ ــام ســا
املغربي ،وخرج أمام نادي بيروت.
كـ ــأس ال ـس ــوب ــر سـيـشـكــل االن ـط ــاق ــة،
ومــن ثــم سيشارك الـنــاديــان ببطولة
الـ ـ ـح ـ ــري ـ ــري ل ـ ـت ـ ـكـ ــون ب ـ ــذل ـ ــك م ــرح ـل ــة
تحضيرية مهمة النطالق الدوري.
كـ ـ ــأس الـ ـس ــوب ــر س ـي ـق ــام فـ ــي مـجـمــع
ن ـهــاد نــوفــل ب ـح ـضــور الـجـمـهــوريــن،
وه ــو م ــا م ــن شــأنــه أي ـضــا أن يعطي
دفـعــا معنويًا كبيرًا لـلـنــاديــن ،نظرًا
إلـ ــى ال ـح ـض ــور ال ـج ـمــاه ـيــري ال ـقــوي
الـ ــذي تـشـهــده امل ــاع ــب عـنــد أي لـقــاء
لـ ـل ــري ــاض ــي ب ـ ـيـ ــروت أو هــوم ـن ـت ـمــن
بيروت .وكان الفتًا اإلجراءات األمنية
ال ـك ـب ـي ــرة الـ ـت ــي ات ـ ـخـ ــذت فـ ــي مـجـمــع
نوفل ،إضافة إلى القوانني الصارمة
التي اتخذها االتحاد اللبناني للعبة
بـهــدف وضــع حـ ٍّـد للمشاكل الـتــي قد
تحدث بني الجماهير في املالعب.
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أسعد أبو خليل *
ّ
العربية ،أو هكذا
الورق آخر هموم الصحافة
ّ
ي ـجــب أن يـ ـك ــون .ال ـص ـحــافــة ال ـع ــرب ــي ــة ال ـيــوم
ب ــات ــت ع ـلــى م ـقــربــة م ــن اح ـت ـكــار وح ــدان ــي لم
تـعــرفــه مــن قـبــل .إن ح ـ ّـدة املـعــركــة الـسـعـ ّ
ـوديــة
ـ ـ اإلم ــارات ـ ّـي ــة ضــد ق ـطــر ،هــي مـعــركــة مــن أجــل
ف ــرض ال ــرأي الــواحــد فــي كــل الـعــالــم الـعــربــي.
ولو أن اململكة نجحت ضد قطر ،فإنها بذلك
تزيل منافسيها في تغطية األخبار وصناعة
ال ـتــرف ـيــه وال ـف ـك ــاه ــة .وق ـط ــر ل ـهــا حـســابــاتـهــا
ال ـس ـيــاسـ ّـيــة ال ـخ ـ ّ
ـاص ــة ب ـهــا (وه ـ ــي ح ـســابــات
تدخل فــي نطاق الـثــورة املـضــادة أيـضــا ،لكن
فــي جـنــاح منفصل عــن الـجـنــاح ال ـس ـعــودي ـ
اإلم ــارات ــي) .والــواليــات املتحدة ال تمانع في
ّ
الخليجيني ،على أن يكون
تسعير الصراع بني
ّ
يحسنون مواقعهم في الصراع
الـخــراج لها:
ع ـب ــر الـ ـ ـت ـ ـ ّ
ـودد ل ــواش ـن ـط ــن بـ ــإغـ ــداق ص ـف ـقــات
ّ
ال ـســاح ورم ــي االس ـت ـث ـمــارات األم ـيــركــيــة في
األسـ ــواق األم ـيــركـ ّـيــة .وقـطــر وال ـس ـعـ ّ
ـوديــة في
س ـب ــاق مل ــراض ــاة ال ـلــوبــي اإلس ــرائ ـي ـل ــي .عــرف
دونالد ترامب كيف يستحصل على مزيد من
الطاعة مــن أنظمة الخليج؛ قــد يكون ترامب
أفضل خبير في أنظمة الخليج َّ
مر في البيت
األب ـي ــض .ي ـغ ـضــب ،ف ـيــدف ـعــون أك ـث ــر .يغضب
أكثر ،يدفعون أكثر ،ويخدمون إسرائيل أكثر،
وهكذا دواليك.
ّ
قضية
الصحافة الـعــربـ ّـيــة آخــر َمــن يعلم عــن
خاشقجي باستثناء إع ــام الـنـظــام القطري
ال ـ ــذي  -م ـث ـل ــه م ـث ــل إع ـ ــام  ١٤آذار  -ي ـ ّ
ـؤي ــد
ـريــات فــي ح ــاالت وي ـ ّ
ال ـحـ ّ
ـؤي ــد االس ـت ـبــداد في
حـ ــاالت أخـ ــرى .امل ـفــارقــة أن رفـ ــاق خاشقجي
وزم ــاءه وأص ــدق ــاءه فــي  ١٤آذار وفــي إعــام
الـ ـنـ ـف ــط ال ـ ـتـ ــزمـ ــوا الـ ـصـ ـم ــت املـ ـطـ ـب ــق .ال ــذي ــن
وال ـل ــوات ــي ن ــزل ــوا إل ــى ال ـس ــاح ــات ب ــدع ــوة من
السفير السعودي في بيروت َ
يوم موقعة ّ«جو
سوي» الشهيرة غابوا عن الساحات ،وتوقفت
ألسنتهم وأصابعهم عن العمل .ال َ
ذكر بتاتًا
لخاشقجي أو لخبر استهداف صحافي مأل
اسمه كــل فـضــاءات اإلع ــام العاملي .هــذه هي
ّ
الـحـ ّ
االنتقائية فــي عاملنا الـعــربــي .الذين
ـريــة
ّ
يـ ــريـ ــدون الـ ـح ــري ــة ف ــي س ــوري ــا وي ـع ــارض ــون
االستبداد فيها ،ال يقبلون غير االستبداد في
ّ
املغردين
أنظمة الخليج ويناصرون اعتقال
وس ـجــن ال ـن ـسـ ّ
ـويــات وق ـتــل امل ـع ــارض ــن .عند
ّ
هــؤالء الـحـ ّ
ـريــة ليست إال ذريـعــة ،أو هــي هبة
دع ــائ ـ ّـي ــة بــأمــر م ــن ه ــذا األم ـي ــر أو ذاك امل ـلــك.
ّ
العربية لم تجرؤ هي األخرى على
الحكومات
ّ
التعليق .وكيف تعلق هــذه الحكومات وفي
سجالت معظمها (من سوريا إلى األردن إلى
ّ
السعودية إلــى املغرب إلــى ليبيا
الـعــراق إلــى
ّ
إلى مصر إلى فلسطني) اعتقال الصحافيني
ّ
والصحافيات وتعذيبهم وقتلهم؟
َ
حظي خطف خاشقجي وقتله بتغطية واسعة
ّ
الغربية ،وشــارك فيها مراسلو
في الصحافة
اإلعـ ــام ال ـغــربــي ومــراســاتــه بـنـشــاط حثيث
على وسائل التواصل االجتماعي .وشاركت
ّ
ّ
الغربية ،خصوصًا
منظمات حقوق اإلنسان
«هيومن رايتس ووتش» (وهي أسوأ منظمة
ّ
صهيونية) في الحملة
حقوق إنسان وأكثرها
ّ
ّ
قضية خاشقجي .مقتل
السعودية فــي
على
ّ
املـئــات وج ــرح اآلالف مــن الفلسطينيني على
َ
ّ
مر األشهر املاضية لم يحظ بتغطية مماثلة
ّ
لتغطية قضية خاشقجي .ملاذا هذا االهتمام
ب ـخــاش ـق ـجــي؟ واإلع ـ ـ ــام ال ـغ ــرب ــي كـ ــان عكس
ّ
القضية في
الذي أهمل
معظم اإلعالم العربي
ّ
ّأيامها األول ــى قبل أن يتلقى األوام ــر بعدها
ّ
ّ
ّ
ة-إخوانية-
قطري
لنظرية مــؤامــرة
بالترويج
ّ
ُّ
يصب الالئمة على
إيرانية ذات طابع ذكوري
خـطـيـبـتــه «امل ــزع ــوم ــة» ،وف ــق ب ـعــض وســائــل
ّ
السعودية .وخاشقجي معروف لدى
اإلعــام
معظم العاملني والعامالت في اإلعالم الغربي.
ُّ
يصر على أنه
الرجل كان ّ حتى ّأيامه األخيرة
ليس منشقًا وليس معارضًا ،وأنه ليس ضد
العائلة املالكة ،لكن اإلعــام الغربي (بيساره
وي ـم ـي ـن ــه) ج ـع ـلــه ب ــالـ ـق ـ ّـوة رم ـ ـ ـزًا ل ـل ـم ـعــارضــة
ّ
غربية وصفته
الشرسة ضد النظام (صحف
بــ«املـعــارض الـعــريــق» آلل س ـعــود) .وقــد عمل
خــاش ـج ـقــي ف ــي ال ـك ـث ـيــر م ــن وس ــائ ــل اإلعـ ــام
ّ
ّ
ّ
رسمية في اإلعالم
وتبوأ مناصب
السعودية
وال ــدع ــاي ــة (ك ـ ــان نــاط ـقــا ب ــاس ــم ال ـس ـف ــارة في
واشنطن في زمــن تركي الفيصل) .لم يراهن
ّ
الديموقراطية بقدر ما راهن
خاشقجي على
على أمــراء آل سعود ،لكن أمــراءه سقطوا ،أي
إنــه دفــع ثمن رهــان خطأ .كانت له نكبته مع
آل سـعــود مثل مــا كــان للبرامكة نكبتهم في
عصر الرشيد .هــو ارتـبــط بــدايــة ب ــأوالد امللك

فيصل :عمل في جريدة «الوطن» (لصاحبها
الفيصل) ،وكان قريبًا من شقيقه تركي
خالد َ
عندما رأ َس جهاز االستخبارات .وكان عمله
الصحافي (في بلد ال ُي َ
سمح لإلعالم فيه) أقرب
إلى العمل الدعائي الصرف (خالفًا لتصوير
ّ
ك ــت ــاب ال ـص ـحــف ال ـغــربـ ّـيــة ال ــذي ــن ال ي ـق ــرؤون
َ
ّ
العربية) .وحمل السالح إلــى جانب بن الدن
ّ
َ
وعمل مع عبد الله عــزام في باكستان ،وكان
ذلك مواتيًا للحكم السعودي عندما تطابقت
سياسة ابن الدن مع سياسة الحكم .وعندما
تعارضت سياسة ابن الدن مع سياسة الحكم
الـ ـسـ ـع ــودي ،ت ـع ــارض ــت س ـي ــاس ــة خــاشـجـقــي
م ــع ابـ ــن الدن .ل ــم ي ـكــن داعـ ـي ــة دي ـمــوقــراطـ ّـيــا
ك ـم ــا ي ـ ـصـ ـ ّـورونـ ــه فـ ــي ص ـح ــف الـ ـ ـغ ـ ــرب؛ ك ــان
ّ
إخواني الهوى ،وكتاباته على تويتر تنضح
ّ
ّ
ّ
بالطائفية ،خصوصًا في ما يتعلق بالعلويني
ّ
والشبيحة»).
(أوج ــز تصنيفهم بــن «القتلة
ّ
وعندما وصــف قطع رؤوس جنود سوريني
م ــن «داعـ ــش» بــأنــه «تـكـتـيــك عـسـكــري نفسي
ّ
ّ
فعال» ،ذكره أحدهم على «تويتر» بأن أمثال
العدو اإلسرائيلي» .ردّ
ّ
«داعــش ال يهاجمون
ً
ّ
بعمليات
عليه خاشقجي قــائــا« :بــل قــامــوا
ّ
الجنوبية
ضد إيران ،آخرها أمس بالضاحية
ّ
ل ـب ـيــروت» .ك ــان يـتـحـ ّـدث عــن سـ ّـيــارة مفخخة
(دي ـم ــوق ــراط ـ ّـي ــا ربـ ـم ــا) .وت ـع ـتــرف «واش ـن ـطــن
بوست» في مقالة أمس بأن خاشقجي عرض
خدماته على سلمان (من موقعه في الغربة)
كمستشار له .وصديقه شفيق غبرا كتب في
«ال ـق ــدس ال ـعــربــي» أن خــاشـقـجــي أراد إقـنــاع
الـنـظــام بــأن صــوتــه «ال ي ـهـ ّـدده وال يـضـ ّـره بل
ّ
إيجابيًا».
يساهم
وع ــن امل ـل ــك ال ـس ـع ــودي ،ك ـتــب خــاشـقـجــي في
«الوطن» عام « :٢٠٠٩نحمد الله أن قـ َ
ـام بأمر
يحكم بكتابه وسـ ّـنــة ّ
ُ
نبيه ،عارفًا
بــادنــا مــن
بـحــالــه وح ــرام ــه ،فـتــح عـقـلــه وقـلـبــه للعلماء
وال ـف ـضــاء وال ـخ ـب ــراء» .كــاتــب ه ــذه الـكـلـمــات
تصفه صحف الغرب بالكاتب الليبرالي .لكن
ارت ـبــاط خاشجقي بــالــولـيــد بــن ط ــال ّ
ضيق
عليه مساحة التعبير ،ألن ابن سلمان لم يكن
يـحـ ّـبــذه (كـمــا رأي ـن ــا ،ول ــم يـجــرؤ الــولـيــد على
التغريد في السؤال عن مصير خاشقجي منذ
ُ
سبب إقـصــاء خاشقجي
اختفائه) .ولــم يكن
نـقـ َـد تــرامــب كـمــا تـظــن الـصـحــافــة الـغــربـ ّـيــة .ال
تزال بعض صحف آل سعود (مثل «الحياة»)
تنشر نقدًا لترامب .املوضوع هو في حسبانه
ع ـل ــى خ ــان ــة م ـن ــاف ــس البـ ــن س ـل ـم ــان م ــن قـلــب
العائلة املالكة.
كــان دور خاشقجي فــي املـعــارضــة القصيرة
ّ
ْ
وانفصاميًا .لعب ْ
ّ
بلغتي :كانت
دورين
مترددًا
ّ
تـغــريــداتــه وم ـقــاالتــه فــي «ب ــوس ــت» لـيـبــرالــيــة
وع ـ ّ
ـام ــة وت ـت ـحـ ّـدث بـلـغــة يستسيغها اإلع ــام

سلمان
حسب ابن ُ
أن مجازفاته تحسب له
وأن بطشه يزيد منعته
في الحكم
الديموقراطية وعدم ّ
ّ
تحدي
الغربي (أي عشق
ّ
طفيفة) .أما
ـورة
ـ
ص
ـ
ب
إال
ة
الغربي
السياسات
ّ ً
ّ
إسالمية ،وكان
العربية ،فكان نفسه أكثر
في
ّ
ّ
ّ
مناصرًا للقضية الفلسطينية التي لم يتحدث
ُّ
ّ
اإلنكليزية قط أو في مقاالته في
فيها باللغة
«بوست» .ولم ْ
تثر حماسته إال في املوضوع
ّ
السوري حيث هتف« :كلنا ترامب» عندما أمر
األخير بقصف سوريا .ربما أدرك خاشقجي
ً
أص ـ ــول ال ـل ـع ـب ــة :ال ـع ــرب ــي ي ـك ــون م ـق ـب ــوال فــي
الغرب ،ما التزم حــدود أدب الخطاب الغربي
م ـ ــن دون ت ـ ـحـ ـ ّـديـ ــه أو تـ ـ ـح ـ ـ ّـدي ال ـف ــرض ـي ــات
اإلع ــام ـ ّـي ــة ال ـغ ــرب ـ ّـي ــة ع ــن ال ـ ـعـ ــرب .هـ ــذا قـ ـ ّـر َب
ً
ّ
عربيًا مقبوال
الـغــرب إلـيــه .عــرف كيف يـكــون
ومطيعًا أيضًاّ .
ُ
ورد فعل اإلعــام الغربي في
ّ
مناصرته بقوة (في غيبته) يعود ليس فقط
إلى معرفتهم الوثيقة به على ّ
مر سنوات ،بل
ربما تعبيرًا عن خــذالن ابن سلمان لهم .هذا
اإلع ــام الـغــربــي هــو ال ــذي َّ
روج الب ــن سلمان
وإلصــاحــاتــه الـتــي واف ــق خــاشـقـجــي عليها.
ّ
باإلنكليزية :إن ما يفعله
كان خاشقجي يقول
بن سلمان صحيح ،لكن أسلوبه خطأ (ربما
ألنه لم ّ
يقربه مستشارًا كما أراد).

َ
ّ
الغربية شارك فيها
حظي خطف خاشقجي وقتله بتغطية واسعة في الصحافة
مراسلو اإلعالم الغربي بنشاط حثيث (األناضول)

لـيُــس صـحـيـحــا م ــا يـقــولــه اإلعـ ــام األمـيــركــي
(امل ـن ـحــاز بـطــريـقــة بــاتــت تفتقر إل ــى ال ـحــدود
الــدن ـيــا م ــن امل ـه ـنـ ّـيــة أو الـ ـتـ ـج ـ ّـرد) ،أن إه ـمــال
ت ــرام ــب ح ـق ــوق اإلنـ ـس ــان ه ــو الـ ــذي أط ـل ــق يد
مـحـمــد ب ــن س ـل ـمــان ك ــي يــرت ـكــب م ــن ال ـجــرائــم
وال ـح ـمــاقــات مــا ي ـشــاء .لــم تـحـتــل الـسـعـ ّ
ـوديــة
الـبـحــريــن وتـشـحــن ال ـحــرب ال ـسـ ّ
ـوريــة وتفتح
أب ــواب الفتنة (بــاالش ـتــراك مــع إســرائـيــل) في
ّ
لبنان وتـشــن الـحــرب فــي اليمن مــن دون علم
إدارة ب ــاراك أوبــامــا وموافقته .ليست حقوق
ّ
اإلنسان ُم ّ
لإلمبراطورية .لكن
قررة سياسات
ه ـنــاك مــا هــو جــديــد فــي حـكــم ت ــرام ــب ،أن ــه ال
يكترث ملا يقوم به الحلفاء والوكالء ما داموا
ّ
األميركية
يدفعون له الجزية .كانت اإلدارات
تحمي حلفاءها من أسوأ غرائزهم وتحميهم
م ــن ن ـف ـس ـهــم .تـنـصـحـهــم ع ـنــدمــا ت ـش ـعــر بــأن
ّ
سياساتهم وأفعالهم يمكن أن تشكل أخطارًا
ع ـل ــى م ـص ـل ـحــة الـ ـنـ ـظ ــام ،وم ـص ـل ـح ـت ـهــا .ه ــذه
اإلدارة ال تفعل ذلك .يشعر ابن سلمان ،الحاكم
َ
قيود على ما يفعله،
الوحيد واألوح ــد ،أن ال
ّ
العربية باتت خالية من
خصوصًا أن الساحة
املنافسة .الصراع مع قطر أبعدها عن املنافسة
اإلق ـل ـي ـمـ ّـيــة (خ ـ ــارج ن ـطــاق ال ـحـ ّـيــز اإلع ــام ــي)
ّ
العربية الباقية مطيعة أو منصرفة
واألنظمة
ّ
إلى همومها الداخلية .لكن قلة اكتراث ترامب
لحماية أنظمة القهر من غرائزها ليس ّ
سيئًا
(لنا) بالضرورة.
وإذا كــانــت ح ـمــاقــة مـتـعــب ب ــن ع ـبــد ال ـلــه في
ّ
التردد واإلحجام قد حرمته امللك (وأودت به
فــي سـجــن «ري ـت ــز») ،ف ــإن حـمــاقــة اب ــن سلمان
ّ
ّ
تكمن في ّ
وتهوره .هو يدرك أن تسلق
تسرعه
العرش في حياة أبيه محفوف بمخاطر داخل
ّ
الحقيقية التي يواجهها
العائلة .واملعارضة
ابــن سلمان ليست في الـشــارع أو الجامعات
ُأو اإلعالم أو حتى املنافي (مع تنامي الوجود
ّ
الحقيقية
عارض في املنافي) .إن املعارضة
امل ِ
التي يخشاها ابــن سلمان هي داخــل األســرة
الحاكمة .إن حملة «ريتز» كانت بدافع معاقبة
أفــراد في العائلة ،خصوصًا من أوالد امللوك،
أو الطامحني إلى العرش ،مثل األمير الوليد.
يستول ابــن سلمان فقط على
في «ريـتــز» ،لم
امل ـق ـ ّـدرات املــالـ ّـيــة إلم ـبـ ِـراطـ ّ
ـوريــة اب ــن الدن ،بل
هــو اسـتــولــى على مـيــراث املـلــك فهد (أو جزء
منه) وعلى ميراث امللك عبد الله (أو جزء منه)
وعلى جزء من ميراث أوالد سلطان (من دون
أن يسجنهم ،لكن إطاللة بندر الذليلة كانت
َّ
كافية ملعرفة ما حل به في عهد ابن سلمان).
ّ
وه ــو اسـتـهــدف ه ــؤالء الــذيــن كــانــوا يـعــبــرون
علنًا (مثل عبد العزيز بن فهد) أو ّ
سرًا (مثل

األمير متعب بن عبد الله والوليد بن طالل)
ّ
ع ــن اس ـت ـيــائ ـهــم م ــن ح ـك ـمــه ،وال ــذي ــن شــك ـلــوا
لسنوات مواقع نفوذ .وقد ّ
تسرب في اإلعالم
ّ
األميركي أن إدارة ترامب هي التي أمــدت ابن
سـلـمــان بــاملـعـلــومــات االسـ ِـتـمــاعـ ّـيــة عــن نيات
معارضيه في األسرة وحقيقة مواقفهم.
ّ
لـكــن مل ــاذا اآلن؟ وملـ ــاذا شــكــل خــاشـجـقــي هــذا
الهاجس لحكم ابن سلمان؟ لم يكن خاشقجي
ّأول مـنـشــق س ـع ــودي ،ول ـيــس ّأول م ـعــارض،
وه ــو حـتـمــا لـيــس أص ــدح أو أق ــوى مـعــارض.
هذا رجل نفى عن نفسه تهمة املعارضة آلخر
يوم وحافظ على التزامه نظام الحكم وحتى
ّ
ّ
امللكية آلخر لحظة ،وكان على صلة
التراتبية
بشقيق ابن سلمان في السفارة في واشنطن.
ّ
اإلعالميني
لكن خاشقجي لم يكن مثل باقي
الـسـعـ ّ
ـوديــن .قــد يـكــون الــوحـيــد بينهم الــذي
نجح في اختراق جدار اإلعالم الغربي .وعمله
ناطقًا (رسميًا) باسم هذا األمير أو ذاك عبر
السنوات ،خصوصًا في سفارة واشنطن في
ّأي ــام تــركــي بــن فيصل (ال ــذي كــان مـقـ ّـربــا منه
ّ
السعودية)،
عندما رأس لسنوات املخابرات
أتاح له التعاطي والتواصل مع نخبة اإلعالم
األميركي في العاصمة وفــي نيويورك .وهو
قـ ـ ّـدم خ ــدم ــات إل ــى هـ ــؤالء اإلع ــام ـ ّـي ــن (سـفــر
وإج ــراء مقابالت مــع األم ــراء)ـ وكــان محبوبًا
م ـن ـه ــم ّ
(رب ـ ـمـ ــا ألن ل ـل ـص ـح ــاف ـ ّـي ــن ال ـغ ــرب ـ ّـي ــن
ّ
الـ ـعـ ـنـ ـص ــري ــن ان ـ ـط ـ ـبـ ــاع عـ ـنـ ـص ــري ض ـ ــد َكــل
السعوديني ،وهم لذلك ّ
ّ
قدروا فيه ما تناقض
مع انطباعاتهم عن كل رجل سعودي) .وكان
خاشقجي شــديــد االح ـتــرام لــإعــام الغربي،
وق ـ ـبـ ـ َـض حـ ـ ّ
ـريـ ــة اإلعـ ـ ـ ــام بـ ـ ّس ــذاج ــة م ـف ــرط ــة،
وص ـ ّـدق أن الـنــاشــر ال يـتــدخــل فــي محتويات
الصحف في بالد الغرب ،أو أن ليس للصحف
هنا خطوط حـمــراء .وعندما كــان املراسلون
ال ـغــربـ ّـيــون يـبـحـثــون عــن وج ـهــة نـظــر تصلح
لنقل موقف الحكومة الرسمي ،لكن من دون
ذكــر مصدرّ ،
تطوع خاشقجي لذلك (فضحه
بعد اختفائه الصحافي توماس فريدمان).
وليس معروفًا ظروف سرعة عمل خاشقجي
مـ ــع «واش ـ ـن ـ ـطـ ــن ب ـ ــوس ـ ــت» ،لـ ـك ــن ال ـص ـح ــاف ــة
األمـيــركـ ّـيــة ذكــرت أنــه تـعـ ّـرف فــي فـتــرة إقامته
ّ
ّ
واإلعالمية،
السياسية
القصيرة على النخبة
وكان قريبًا من مسؤولني في إدارة ترامب .لم
ُيتح لناقد سعودي من قبل أن يصل إلى مركز
الثقل الصحافي .لــم تكن مـقــاالت خاشقجي
ّ
تشبه الخطاب
متطرفة فــي معارضتها وال ّ
ال ـس ـع ــودي املـ ـع ــارض الـ ــذي تـمــثـلــه م ـضــاوي
الرشيد أو محمد املسعري ،خصوصًا سعد
ال ـف ـق ـيــه ال ـ ــذي ي ــزع ــج ال ـح ـكــم ال ـس ـع ــودي إلــى

درج ــة أن األمـيــر نــايــف نصح املـلــك َفــي ٢٠٠٨
بــاملـصــالـحــة م ــع قـطــر فـقــط ك ــي ُي ـمــنــع صــوت
الفقيه على شاشة «الجزيرة» (تـ ّـم له ما أراد
ّ
السعودية
واختفت فجأة أصــوات املعارضة
عن الشاشة التي ُعرفت بهم عند انطالقتها).
ت ـن ـف ــق ال ـح ـك ــوم ــة الـ ـسـ ـع ـ ّ
ـودي ــة ال ـك ـث ـي ــر عـلــى
شركات عالقات ّ
عامة ولوبيات في العاصمة
َ
واشنطن ،لكن هذا الرجل بات يخاطب النخبة
الحاكمة بلغتها .وأصبح خاشقجي بسرعة
ضيفًا على كــل مــراكــز األبـحــاث فــي واشنطن
وعلى الجامعات في أرجــاء أميركا .تناقض
دوره مع الدور الذي رسمه ابن سلمان لنفسه،
ّ
(رسميًا)
خصوصًا أنــه لم يصل إلــى العرش

كان دور خاشقجي
القصيرة
في ّ المعارضة
ّ
وانفصاميًا ولعب
مترددًا
ْ
ْ
دورين بلغتين
بعد.
وح ـســب اب ــن سـلـمــان أن ت ـه ـ ّـوره ومـجــازفــاتــه
ُ
تحسب له وأن بطشه و«حزمه» يزيدان منعته
في الحكم ويزيالن من دربه معارضيه .وهو
ال ُيالم في ذلك؛ تجاهلت كل حكومات الغرب
ما كان أشنع من إخفاء خاشقجي (أو قتله).
س ـ ّـج ــل اب ــن س ـل ـمــان ســاب ـقــة ع ـنــدمــا اخـتـطــف
رئ ـيــس حـكــومــة لـبـنــان وأم ــر بــربـطــه بكرسي
وصفعه «مرارًا وتكرارًا» (حسب رواية ديفيد
أغـنــاطـيــوس فــي «واش ـنـطــن ب ــوس ــت») ،وكــان
يـمـكــن أن ي ــأم ــر بـقـتـلــه ل ــوال ت ـنــامــي الـغـضــب
الشعبي والرسمي في لبنان ،وفشل محاولة
ت ــوري ــث ب ـهــاء ال ـح ــري ــري .لـكــن ه ــذه الـجــريـمــة
الجديدة لم تكن مثل سابقاتها .هذا ما عناه
ال ـص ـحــافــي ال ـص ـه ـيــونــي ت ــوم ــاس فــريــدمــان
(الـ ــذي أس ــال ح ـب ـرًا كـثـيـرًا ف ــي تـلـمـيــع ص ــورة
اإلصالحي ابن سلمان في «نيويورك تايمز»)
عندما قــال قبل ّأيــام إن مقتل خاشقجي أهم
من أرقــام الضحايا في اليمن .هــذا رجــل بات
عـلــى مـعــرفــة وثـيـقــة بالنخبة ،واق ـتــرب منهم
وأص ـبــح مـشــاركــا فــي الـحـيــاة الـسـيــاسـ ّـيــة في
والية فرجينيا (حيث أقام) وحضر حفل جمع

ت ـبـ ّـرعــات ملــرشــح دي ـمــوقــراطــي (م ــع أن ــه حمل
ّ
الجنسية بعد) .وعدد
بطاقة إقامة ولــم ّ ينل
ّ
املهاجرين واملنشقني عن السعودية ازداد في
السنوات األخـيــرة .ففي السنة املاضية فقط،
قـبـلــت ال ـح ـكــومــة األم ـي ــرك ـ ّـي ــة  ٤٧ط ـلــب لـجــوء
ـوديــن وس ـعـ ّ
سـيــاســي مــن سـعـ ّ
ـوديــات ،وعــدد
املـقـبــولــن فــي طـلـبــات الـلـجــوء أكـبــر فــي كندا
ّ
السعوديني الذين
وفــي بلدان أوروب ــا .وعــدد
ّ
ّ
وأكاديميني)
يودون البقاء خارجه (بني طالب
في ارتفاع ،وهذا يقلق ابن سلمان ،ألن بوادر
تـشـكــل ل ــوب ـي ــات م ـع ــارض ــة يـظـهــر ف ــي األف ــق.
وف ـض ـي ـحــة ت ـج ـ ّـس ــس ال ـح ـك ــوم ــة ال ـس ـع ـ ّ
ـودي ــة
ّ
ّ
إسرائيلية) على املعارض عمر بن
(بتقنيات
عبد العزيز في كندا تظهر املــدى الــذي يريد
فيه ابن سلمان أن يحصي فيه أنفاس املقيمني
واملهاجرين .إن الخوف والتخويف عنصر في
ُ
التقيت في
حكمه ،وهــو يــريــده أن يـعـ ّـم .وقــد
ّ
األشهر املاضية بعدد من الطالب السعوديني
وب ـب ـع ــض م ـق ـ ّـدم ــي ط ـل ـب ــات لـ ـج ــوء س ـيــاســي
فــي أوروب ــا وأمـيــركــا الشمالية ،وتـبـ ّـن لــي أن
عنصر الخوف يدفع عددًا متزايدًا من الطالب
ّ
ّ
السعوديني إلى ترتيب أوضاع
واألكاديميني
ّ
ّ
خارج اململكة ،وأن السعوديني والسعوديات
باتوا خبراء في ّ
تقنيات التواصل اإللكتروني
الـحــديــث كــي يـتـجــاوزوا أع ــن الحكم وآذان ــه
(والـكـثـيــر منهم متابعون لنصائح سنودن
ّ
التشفيرية).
في الرسائل
لـ ـي ــس م ـح ـت ـم ــا أن تـ ـطـ ـي ــح ف ـض ـي ـح ــة م ـق ـتــل
خاشجقي محمد بــن سلمان .لكن حكمه لن
ي ـكــون كـمــا أراده .بــاتــت أب ـهــى ّأي ــام ــه وراءه.
بلغت سلطة محمد بــن سلمان ذروتـهــا قبل
أن ي ـص ــل إلـ ــى ال ـ ـعـ ــرش .أص ـب ــح اآلن عــرضــة
البـ ـت ــزاز ك ـب ـيــر .ف ــي  ،٢٠١٣ت ـنـ ّـحــى أم ـيــر قطر
عــن الـحـكــم بـعــد أن حـصــل الـحـكــم الـسـعــودي
ّ
صوتية ملحادثات بــن أمير
تسجيالت
على
ّ
ّ
قطر والقذافي .شعر األمير بــأن من مصلحة
ّ
يتنحى .هذه الفضيحة أكبر من تلك
نظامه أن
الفضيحة .كان يمكن رجب طيب أردوغــان أن
يحصل عـلــى ثـمــن بــا ُّهــظ لــو اتـفــق س ـ ّـرًا على
لفلفة الفضيحة .وتحفظ أردوغان في الحديث
عــن الـقـضـ ّـيــة فــي ّ
األيـ ــام األولـ ــى أوح ــى بــذلــك.
ّ
األمنية (إلــى صحف
لكن تــوالــي التسربيات
ّ
ّ
وأميركية) عن ّ
تورط أكيد لفريق أمني
تركية
س ـعــودي عـلــى صـلــة بــدوائــر عليا فــي سلطة
الـقــرار قضيا بسرعة على فرصة اللفلفةّ .لن
تثور أميركا على النظام السعودي كما يتوقع
بـعـضـهــم .وت ـهــديــدات بـعــض أع ـضــاء مجلس
الشيوخ لن تنعكس في سياسات .أصبح ابن
َ
حكم ـ ـ ضعيفًا فــي الحكم ،وقد
سلمان ـ ـ ولــو
تـ ّ
ـؤدي الفضيحة إلى ترتيب في داخــل عائلة
يـتـنــامــى داخ ـل ـهــا الـتـمـلـمــل ،ال بــل امل ـعــارضــة.
إن موقف األمير أحمد بن عبد العزيز (وهو
املرشح األكثر حظوة لخالفة ابــن سلمان لو
ّ
َ
أقصي عن الحكم) في لندن عندما
تنحى أو
عـ ّـبــر ع ــن مــوقــف مـسـتـقــل ع ــن مــوقــف الـحــاكــم
القوي أخرج إلى العلن مواقف معارضة البن
سلمان داخــل العائلة .وليس حكم آل سعود
جمهوريًا كي يمكنه أن يحكم من خــال ملك
آخر ضعيف .امللك يصبح صاحب الكلمة بعد
املبايعة ،والجميع بعده يطيع.
ّ
أخـ ـط ــأ الـ ـحـ ـس ــاب اب ـ ــن سـ ـلـ ـم ــان .ش ـ ــن حـمـلــة
ّ
ليبراليني
قـمــع شــامـلــة طــاولــت الجميع مــن
وس ـل ـفـ ّـيــن ون ـس ـ ّ
ـويــن وأع ـض ــاء ف ــي الـعــائـلــة
املالكة ورج ــال أعـمــال .ولــم يصدر نقد واحــد
له في ٍّ
أي من عواصم الغرب .ظن أن سلطته
مـطـلـقــة ،وأن أم ــر اغـتـيــال صـحــافــي سـعــودي
ّ
سيمر كما ّ
ّ
العدو اإلسرائيلي
تمر اغتياالت
ّ
فــي دول الـعــالــم .لــم تصبح الـسـعــوديــة ـ ـ ولن
ت ـص ـب ــح ـ ـ ـ فـ ــي م ــوق ــع ال ـق ـل ــب ع ـن ــد اإلدارات
ّ
األميركية .وألن الحكم في التاريخ السعودي
ّ
ك ــان ق ـي ــادة ج ـمــاعــيــة (داخ ـ ــل نـخـبــة الـعــائـلــة
ال ـحــاك ـمــة) ،ف ــإن ال ـح ــذر وال ـس ـ ّ
ـري ــة والـخـشـيــة
َ
ّ
طبعت سياساتها.
(السطحية)
واملـســاومــة
وعندما انتزع ابن سلمان الحكم بيديه ،أزال
مــوانــع وروادع للمغامرات «غير املسؤولة»
أو «املحسوبة» ،طبقًا لوصف ذلــك املسؤول
ْ
عملية خطف جـنـ ّ
ّ
احتاللي
ـديــن
الـسـعــودي
في ّ
ّ
تموز  .٢٠٠٦لكن يمكن اإلدارة األميركية
أن تـنـقــذه مـقــابــل ثـمــن بــاهــظ يــدفـعــه لترامب
وألردوغـ ـ ـ ـ ـ ــان .ي ـم ـكــن أن ن ـس ـمــع ب ـس ـي ـنــاريــو
أن ال ـق ـن ـصــل ال ـس ـع ــودي ت ـص ـ ّـرف م ــن ع ـنــده،
وأن ال ـهــدف ك ــان اعـتـقــال خاشقجي ال قتله.
التسريبات في الساعات األخـيــرة توحي أن
زمن اللفلفة لم يفت بعد .هناك َمن يعمل عليه
ّ
بجد في العواصم الثالث.
*كاتب عربي (موقعه على اإلنترنت:
)angryarab.blogspot.com
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ُ َ
ُ
عقد التأليف وعقم النظام
سعد الله مزرعاني *
ّ
يتقاذف أطراف السلطة ،األساسيون منهم بشكل خاص ،املسؤولية عن تعثر إخراج تركيبة
النور .يمكن القول إن الجميع ،في هذا الصدد ،على حق لجهة التشارك في
الحكومة إلى
ّ
املسؤولية عن التعثر ،وتقريبًا وفق االتهامات نفسها التي يطلقها كل فريق ضد منافسيه
في السياسة أو في السعي لكسب أكبر وأدسم حصة ممكنة من الحقائب :كمًا ونوعية!
عمومًا« ،الفجعنة» املنفلتة من كل إحساس باملسؤولية أو الواقعية تكاد تطبع الجميع في
الغالب األعــم من املطالب واملــواقــف .وهكذا يسعى معظم أطــراف اللعبة السلطوية إلــى رفع
سقف املطالب وتضخيم األحجام .وال بأس في مجرى ذلك من أن يرفعوا شعارًا واحدًا وأن
يكرروا املوافقة على اعتماد مقياس واحد أو َّ
موحد ،لكنهم في الوقت نفسه ينسفونه عبر
صيغ تطبيقية مقلوبة :فئوية ومبا ِلغة وطموحة!
يقف في طليعة املتهمني بالعرقلة الفريق الذي استبق بالقول إن الحكومة العتيدة هي ،وليس
السابقة ،ستكون «حكومة العهد» .هذا يعني ،من دون أدنى شك أو تحامل ،السعي إلى أن
تكون حصة فريق وحزب وكتلة «العهد» راجحة ومقررة ،عمومًا ،من حيث عدد الحقائب
ونوعيتها.
استحضر فريق «العهد» مسألة «حصة الرئيس» بعد أن كان يرفضها لسواه ،بوصفها
مالذ الضعيف الذي يأنفه «القوي» .وها هو من خالل حصة الرئيس و«تكتل لبنان القوي»
(التيار الوطني الحر وحلفاؤه) يطالب بأكثر من ثلث الوزارة .وهو يحاول ،في الوقت نفسه،
تكريس سابقات وتحويلها تقاليد راسخة في التأليف من نوع حصة الرئيس ،كما أشرنا.
ثم أيضًا ،من خالل الحق في تسمية نائب رئيس الحكومة .وثالثًا ،من خالل الحق في تسمية
وزير إحدى الحقائب السيادية األربــع ...على أن تكون السيادية الثانية من نصيب «تكتل
لبنان القوي» .وهكذا يستأثر هو بالحصة األساسية املسيحية الكاملة!
حزب «القوات اللبنانية» ،بدوره ،يسعى إلى «هبج» ما أمكن .هو استمرأ السلطة بعد عزلة
وعدم مقبو4لية .كذلك أيضًا ،هو يضع عينه على منصب الرئاسة األولى وال يقبل أن يذهب
رئيسه ومرشحه سمير جعجع ،عبر الحكومة ،إلى السباق الرئاسي وقد تقدم عليه الوزير
جبران باسيل عبر احتالل موقع متقدم ،بل وراجح ،وحتى مقرر ،في الحكومة املقبلة.
بــدوره ،يخوض رئيس الحزب التقدمي االشتراكي وليد جنبالط معركة االستحواذ على
كامل التمثيل الدرزي بعد أن كان يبدي الكثير من التسامح حيال حضور منافسه األول،
في وسطه( ،األمير طالل أرسالن) في الحكومة .يزيد من تعقيد التمثيل الدرزي أن أرسالن
قد عقد تحالفًا مع «العهد» وبات ،بحكم التباينات والخالفات بني الرئيس عون وجنبالط ،في
موقع مغاير تمامًا لجنبالط .بل إن فريق العهد هو الذي يخوض معركة أرسالن ويضعها
في سياق رفضه لحصر تمثيل أي فريق بطرف واحــد منه ،بذريعة التخوف من تعطيل
مجلس الــوزراء (حني وقوع خالف كبير) ،تحت عنوان فقدان «امليثاقية» الطائفية املسماة
زورًا بالوطنية!
َّ
تيار املستقبل ورئيسه ،رئيس الحكومة املكلف ،يعاني من مشكلة التوفيق بني املتصارعني
واملتنافسني .هو كان أبرم «صفقة رئاسية» مع التيار العوني .وهو كان قد ارتضى ،تحت
عـنــوان «التضحية» مــن أجــل حــل معضلة الـفــراغ الــرئــاســي ال ــذي استمر أكـثــر سنتني ،أن
ُّ
بتسيد السراي الحكومي
يكون شريكًا ضعيفًا مع «العهد» ،وأن يكتفي من هذه الشراكة
َّ
والتشارك في مجموعة من الصفقات التي من شأنها تدعيم ما اهتز من وضعه املالي :وهو
ِّ
ومتشعب!
كثير ومرهق
َّ
في هذا املشهد املضطرب ،يراقب «الثنائي الشيعي» األمــور بموقف غير موحد إال حيال
تمثيل هذا الثنائي ،كالعادة ،بأرجحية متواصلة لحركة أمل .يسعى حزب الله ،من جهته،
لجني ثمار تأييده الحازم لرئاسة الجنرال عون عبر مواقف وسياسيات رسمية ،تراعي
مكان آخر ،حيث يحرص
توجهاته الداخلية والتزاماته الخارجية .أما الرئيس بري ،فهو في
ٍ
على أن ال يخرج فريق العهد قويًا أو مهيمنًا كما يسعى قطباه في الحزب وفي الرئاسة.
يمكن القول إن هذه هي العقد األساسية التي تعترض تشكيل الحكومة .ال نهمل طبعًا وجود
تكتالت أصغر تحاول أن تكون ممثلة ،لكنها ،واقعيًا ،غير مسؤولة عن العرقلة بالصورة
ً
التي تمنع فعال التشكيل كما هو األمر بالنسبة إلى من تقدم ذكرهم.
هذه هي خطوط املشهد في شقه املحلي والداخلي ،بشكل عام .لكن ثمة جانب آخر يتداخل
معه ويزيد في تعقيده ،وهو الشق الخارجي .هذا الشق هو سعودي بالدرجة األولى ،أو حتى
ً
سعودي حصرًا في هــذه املرحلة .اململكة كانت قد اختبرت دخــوال متفجرًا على املسرح
اللبناني عبر احتجاز الرئيس سعد الحريري وفــرض االستقالة عليه في مطلع تشرين
الثاني املاضي .لم ينجح األمر على هذا النحو .لجأت قيادة اململكة بعد ذلك إلى الضغط على
رئيس الحكومة من أجل ممارسة نفوذها في لبنان ،خصوصًا عبر التشكيل الحكومي
املقبل .نجحت اململكة في تعطيل صفقة عون – الحريري – باسيل (كمرشح رئاسي مقبل
دفع الحريري إلى تبني خطها العام في تعزيز وضع
ما استثار جعجع) .نجحت ،كذلك ،في َّ
حلفائها وإضعاف خصومها ما أمكن .عقد ذلك من ظروف التأليف بعد أن كان فريق العهد
ِّ
يعول على تحييد الحريري إلضعاف خصومه السياسيني ومنافسيه االنتخابيني على كل
املواقع في السلطة بشكل عام!
ِّ
العقد الداخلية والخارجية قائمة ومتداخلة في ما بينها على كل حال .ثم إن هذه العقد جدية
ومؤثرة في شقيها املحلي واإلقليمي .وهي تشمل الجانب املتعلق بالسلطة وبالنفوذ ،من
جهة ،وبالسياسات الداخلية والخارجية ،من جهة ثانية .كل ذلك ال يلغي العودة إلى جذر
املشكلة .وهي قائمة في تركيب السلطة والنظام اللبنانيني اللذين استقرا على تحاصص
ذي بعد طائفي َّ
معزز بتحالفات مع الخارج ،هي أقرب إلى تبعية كاملة ،ما يؤدي إلى تعقيد
ٌ
املشهد وتعطيل تشكل أكثرية وأقلية على أساس سياسي .إن نظامنا السياسي نفسه هو
مصدر الخلل والعقم الذي دفع إلى تشكيل دويالت في الداخل وبناء تحالفات مع الخارج
لالستقواء ولتعديل التوازنات ،وما ينجم عن ذلك من انقسام ،وغياب املحاسبة ،وإضعاف
الــدولــة لحساب الــدويــات ،وتعزيز ال ــوالء لـلـخــارج ...إلــى النهب والـفـســاد وعــدم االستقرار
والحروب ...وعمومًا :الى اإلخالل بمجموعة املصالح الوطنية.
* كاتب وسياسي لبناني
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العالم

سوريا

ّ
أنقرة وموسكو تصوبان على شرق الفرات
ّ

ترقب حذر في إدلب

يسود الترقب مصير تنفيذ «اتفاق
سوتشي» في محيط إدلب مع اقتراب
مهلة ّإعالن المنطقة «منزوعة السالح»،
فيما ركز حديثا موسكو وأنقرة الرسميان
على مناطق شرق الفرات ،الخاضعة
لنفوذ واشنطن و«حلفائها األكراد»
قبل يــومــن فقط على انـتـهــاء املهلة
الـخــاصــة بــإنـشــاء املنطقة «مـنــزوعــة
السالح» في إدلب ،لم يطرأ جديد على
مـلــف سـحــب الـفـصــائــل «اإلرهــاب ـيــة»
خــارج حــدود تلك املنطقة املفترضة،
وال تزال بعض جبهات ريف الالذقية
وإدلب وحماة تشهد انتشارًا واسعًا
ل ـع ـن ــاص ــر «هـ ـيـ ـئ ــة تـ ـح ــري ــر الـ ـش ــام»
و«حراس الدين» و«الحزب اإلسالمي
الـ ـت ــركـ ـسـ ـت ــان ــي» وغـ ـ ـي ـ ــره ـ ــم .وع ـل ــى
الـعـكــس تشير املـعـلــومــات املـتــوافــرة
إلـ ــى أن خ ـط ــوط ال ـت ـم ــاس ف ــي ري ــف
ال ــاذق ـي ــة تـشـهــد تــدعـيـمــا للخطوط
الدفاعية والخنادق على جانب تلك
ال ـف ـص ــائ ــل ،ف ــي م ــا ي ـب ــدو اس ـت ـع ــدادًا
الحـ ـتـ ـم ــال ن ـ ـشـ ــوب مـ ـ ـع ـ ــارك ق ــري ـب ــة.

ســوتـشــي» الـقــاضــي بــإخــاء املنطقة
«مـ ـن ــزوع ــة ال ـ ـسـ ــاح» م ــن ال ـف ـصــائــل
«اإلرهابية» .وإن كانت هذه القراءة
ت ـتــوافــق مــع رؤي ــة تــركـيــا الــرسـمـيــة،
فـ ــإن األخـ ـي ــرة ق ــد ت ـع ـلــن ف ــي املــوعــد
املـ ـح ــدد إلنـ ـش ــاء امل ـن ـط ـقــة «م ـنــزوعــة
ال ـ ـ ـسـ ـ ــاح» ،إت ـ ـمـ ــام الـ ـت ــزام ــاتـ ـه ــا فــي
االتفاق .وفي هذا السياق ،قال رئيس
«هيئة الـتـفــاوض» املـعــارضــة ،نصر
الحريري ،عبر «تويتر» ،إن «سحب
السالح الثقيل يمثل انتهاء تطبيق
الـبـنــد ال ـثــانــي فــي االت ـف ــاق الــروســي
ال ـ ـتـ ــركـ ــي ح ـ ـ ــول إدل ـ ـ ـ ـ ــب ،وال ـ ـ ـ ـ ــذي تــم
بتعاون وثيق بــن فصائل الجيش

الـ ـح ــر والـ ـج ــان ــب ال ـ ـتـ ــركـ ــي ...وي ـجــب
اس ـت ـم ــراره م ــن أج ــل ض ـمــان تطبيق
االتـفــاق بما يمنع أي عمل عسكري
في املنطقة» .هذا التخوف من اندالع
عمل عسكري قريبًا ،ورد على لسان
العديد من املنظمات الدولية أيضًا.
إذ أوضح املدير التنفيذي لـ«برنامج
ال ـغ ــذاء ال ـعــاملــي» داف ـيــد بـيـسـلــي ،أنــه
ي ـجــري اإلع ـ ــداد لـلـتـعــامــل مــع مــوجــة
جـ ـ ــديـ ـ ــدة مـ ـ ــن الـ ـ ـن ـ ــازح ـ ــن ال ـ ـ ـ ــذي قــد
يتجهون إلــى تركيا في حــال نشبت
م ـعــارك فــي إدل ــب ،مـشـيـرًا إل ــى الـبــدء
بنشر فرق «لتوزيع حصص غذائية
على املديني القصير واملتوسط ،على

طول الحدود التركية» .وقال بيسلي
إن «بــرنــامــج ال ـغــذاء ال ـعــاملــي» يعمل
مــع املـســؤولــن ال ــروس والـســوريــن،
ومـ ـ ــع الـ ـ ــواليـ ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة وأط ـ ـ ــراف
أخ ــرى «لـلـقـيــام بـكــل مــا يمكن للحد
م ــن ال ـت ـب ـع ــات ،ف ــي ح ـ ــال ت ـصــاعــدت
ال ـحــرب ه ـنــاك» .وج ــاء ذل ــك فــي وقــت
وصلت رسائل نصية موقعة باسم
الجيش السوري ،إلى عدد كبير من
امل ــدن ـي ــن ف ــي إدلـ ـ ــب ،ت ـق ــول إح ــداه ــا:
«يا أبناء إدلب ومحيطها ...ابتعدوا
ع ــن امل ـس ـل ـحــن ف ـم ـص ـيــرهــم مـحـتــوم
وقريب».
وعلى رغم أن تنفيذ االتفاق حول إدلب

ما زال في مراحله األول ــى ،فــإن جزءًا
كبيرًا مــن الـخـطــاب الـتــركــي الرسمي
ّ
ب ــات يــركــز بـعـيـدًا عـنــه ،ص ــوب منبج
ومـنــاطــق شــرق نهر ال ـفــرات .إذ جدد
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان،
أمـ ـ ـ ــس ،تـ ـه ــدي ــده ب ـت ـن ـف ـي ــذ ع ـم ـل ـيــات
عسكرية جديدة في مناطق سيطرة
«قــوات سوريا الديموقراطية» شرق
ال ـ ـفـ ــرات .وق ـ ــال خـ ــال م ـش ــارك ـت ــه فــي
مراسم تخرج دفعة من العسكريني:
«قــري ـبــا إن ش ــاء ال ـلــه سـنـقـضــي على
أوك ــار اإلره ــاب شــرق ال ـفــرات» .ولفت
الرئيس التركي إلى أن الوعد بإخراج
«وحدات حماية الشعب» الكردية من

أمام مدخل «سوق الهال» في مدينة عفرين قبل أيام (أ ف ب)

ّ
حملت موسكو الجانب
األميركي مسؤولية الظروف
الصعبة في مخيم الركبان
ومــن غير املتوقع أن يشهد اليومان
امل ـ ـق ـ ـبـ ــان أي ان ـ ـس ـ ـحـ ــابـ ــات جـ ـ ّـديـ ــة
لعناصر الفصائل «اإلرهابية» ،وإن
ك ــان الـجــانــب الـتــركــي قــد ب ــدأ سحب
السالح الثقيل قبل يومني فقط على
انتهاء املهلة املحددة لذلك .وتتقاطع
ت ـ ـصـ ــري ـ ـحـ ــات م ـ ــن أنـ ـ ـق ـ ــرة وبـ ـع ــض
األوسـ ـ ـ ــاط املـ ـع ــارض ــة ،ف ــي الـتـلـمـيــح
إلــى أن تنفيذ سحب السالح الثقيل
ّ
متضمنًا البند األول من «اتفاق
كان

مقابلة
الم ّ
ال يرى رئيس حكومة اإلنقاذ في صنعاء ،عبد العزيز بن حبتورُ ،
تحدر من محافظة شبوة (جنوب) ،في ما تشهده
المحافظات الجنوبية والشرقية من اليمن ،إال مظهرًا من مظاهر مقاومة االحتالل الذي باتت الغالبية الشعبية هناك
أهداف يؤكد بن حبتور ،في حوار مع «األخبار» ،أن من بينها إفقاد الريال اليمني قيمته واحترامه ،وهذا
تدرك أهدافهً .
ّ
ّ
ما بدأ يتحقق فعال ،متسببًا بأوضاع اقتصادية كارثية ،ال يتردد محافظ عدن األسبق في تحميل تحالف العدوان
المسؤولية المباشرة وغير المباشرة عنها ،باعتباره مسيطرًا على معظم موارد البالد
ّ
منبج لم ينفذ أيضًا ،وإلى أن مقاتلي
«الـ ــوحـ ــدات» م ــا زالـ ــوا داخـ ــل املــديـنــة
ويـعـمـلــون عـلــى تـحـصــن محيطها،
مضيفًا القول« :سنفعل الالزم ...إنهم
يحفرون خنادق في منبج .ما معنى
ذلــك؟ معناه :أعــددنــا الـقـبــور ،تعالوا
وادفنونا».
التصويب التركي على شرق الفرات
يـتـقــاطــع ف ــي ش ـكــل الف ــت م ــع حــديــث
الـ ـج ــان ــب اإلي ـ ــران ـ ــي خ ـ ــال اج ـت ـم ــاع
طهران الثالثي األخير ضمن صيغة
«أستانا» ،كما مع الخطاب الروسي
ال ـح ــال ــي .إذ خ ــرج وزيـ ــر الـخــارجـيــة
الـ ــروسـ ــي س ـي ــرغ ــي الفـ ـ ـ ــروف ،أم ــس،
ليعلن أن هناك «أشياء غير مقبولة»
ت ـج ــري شـ ــرق ال ـ ـفـ ــرات ،م ــوض ـح ــا أن
ال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة عـ ـب ــر «ح ـل ـف ــاء
س ــوري ــن وب ـخــاصــة األكـ ـ ــراد» تعمل
عـلــى «إن ـشــاء منطقة شـبــه حكومية
(م ـ ـس ـ ـت ـ ـق ـ ـلـ ــة)» ه ـ ـ ـنـ ـ ــاك .وذهـ ـ ـ ـ ــب إلـ ــى
ال ـت ـحــذيــر م ــن أن ال ــوالي ــات املـتـحــدة
تريد إنـشــاء منطقة لتكون نموذجًا
لـ ــدولـ ــة جـ ــديـ ــدة أو أنـ ـه ــا «س ـت ـك ــون
لـعـبــة أخ ـطــر م ــع كــردس ـتــان ال ـع ــراق،
أي م ـ ــا ي ـس ـم ــى بـ ـفـ ـك ــرة ك ــردسـ ـت ــان
ال ـك ـبــرى» وف ــق مــا نـقـلــت عـنــه وكــالــة
«نـ ــوفـ ــوس ـ ـتـ ــي» .وقـ ـ ـ ــال الف ـ ـ ـ ــروف إن
«ال ــوالي ــات املـتـحــدة وفــرنـســا ،وبقية
ال ـب ـلــدان ال ـغــرب ـيــة ،يــرف ـضــون الـعـمــل
على تأمني الظروف املناسبة لعودة
الــاجـئــن فــي املـنــاطــق الـتــي تسيطر
عليها الحكومة الشرعية في دمشق،
ح ـت ــى ب ـ ــدء ع ـم ـل ـيــة س ـي ــاس ـي ــة ،عـلــى
عكس ما يفعلون شرق الفرات» .وفي
مــوازاة حديث الوزير الفــروفّ ،
حمل
«مركز املصالحة» الروسي في قاعدة
حميميم الجوية ،الجانب األميركي
م ـســؤول ـيــة الـ ـظ ــروف الـصـعـبــة الـتــي
يعيشها نحو  70ألفًا مــن النازحني
ف ــي م ـخ ـيــم ال ــركـ ـب ــان ع ـل ــى الـ ـح ــدود
األردنية ،عبر منع قواته في التنف،
ال ـع ـبــور م ــن جــانــب سـيـطــرة ال ـقــوات
السورية ،في منطقة الـ 55كيلومترًا.
(األخبار)

تحليل إخباري

نتنياهو يستعرض قوة أميركا ...ضد روسيا
يحيى دبوق
ال نتائج إلى اآلن في االتصاالت الروسية
اإلسرائيلية ،بشأن قواعد منع االحتكاك
ال ـ ـجـ ــديـ ــدة بـ ــن الـ ـج ــانـ ـب ــن فـ ــي ال ـس ــاح ــة
الـ ـس ــوري ــة .واض ـ ــح أن م ـطــالــب مــوسـكــو
ّ
مــرفــوعــة إل ــى حــد يـتـعــذر عـلــى إســرائـيــل
القبول به ،وإن كانت التسوية بينهما غير

بات باإلمكان فهم المواقف
التي صدرت عن نتنياهو من
على متن المدمرة «روس»
مستبعدة فــي نهاية امل ـطــاف .فــي سياق
االتـصــاالت الجارية ،تمتنع إسرائيل عن
شـ ّـن هجمات ،كانت إلــى مــا قبل إسقاط
ّ
الـ ـط ــائ ــرة الـ ــروس ـ ـيـ ــة ،فـ ــي تـ ــزايـ ــد م ــط ــرد
وبمستوى أرف ــع مما سبقها .واق ــع كان
يـشـيــر فــي حـيـنــه إل ــى س ـبــاق إســرائـيـلــي
للحؤول ما أمكن من دون سرعة ووتيرة
تعاظم تهديدات أعدائها في سوريا ،في

ظ ــل م ــا يـمـكــن وص ـفــه بـ ــ«االنـ ـف ــات» في
التعاظم ،وهو واقع يستخلص من وتيرة
تزايد الهجمات ،واليد اإلسرائيلية الرخوة
على الزناد ،في حينه.
الواضح أن الهجمات ّ
جمدت ،فيما حافظ
الجانب اآلخر على وتيرة تعاظم تهديده،
أو ربما زاد ّ
عما كان عليه .وهو ما يمكن
ت ــوق ـع ــه ف ــي ظ ــل االنـ ـكـ ـف ــاء اإلس ــرائ ـي ـل ــي
ال ـق ـس ــري و /أو ال ـط ــوع ــي ،ع ــن ال ـســاحــة
السورية .كل ذلك في انتظار تبلور اتفاق
ال ي ـب ــدو أنـ ــه ف ــي م ـت ـن ــاول الـ ـي ــد ،بحسب
املؤشرات الواردة من تل أبيب.
ل ـكــن إل ــى م ـتــى ي ـم ـكــن ،أو ي ـفــرض عـلــى،
إس ــرائ ـي ــل االم ـت ـن ــاع ع ــن ش ــن هـجـمــات؟
يـكـتـنــف ه ــذا ال ـس ــؤال ع ــوام ــل وم ــؤث ــرات
ّ
متعددة ،يتعذر معها ترجيح اإلجابات،
إال أن ال ــواض ــح م ــن امل ـش ـهــد ال ـك ـلــي أنّ
تــوجــه ت ــل أب ـيــب ال يـتـعـلــق فـقــط بخطف
ضربة جوية أو صاروخية في الساحة
السورية قد تكون متوافرة لها من ناحية
مـيــدانـيــة ،وإن ك ــان تـعـقـيــدات مــا بعدها
ي ـح ــول دونـ ـه ــا .األك ـث ــر وض ــوح ــا ّأن تل
أبيب معنية بتوافق مع الجانب الروسي

يسمح لـهــا بـشـ ّـن هـجـمــات فــي مستوى
ما كانت عليه الهجمات سابقًا ،مع تليني
ال ـشــروط الــروسـيــة لــإبـقــاء عـلــى فاعلية
هذه الضربات ،كما كانت ّ
تظن إسرائيل.
ّ
وأهمية امتناع تل أبيب عن شن هجمات
ودالالته أنه يأتي اضطراريًا وقسريًا في
ظل إدراك إسرائيل أن توجيه ضربة اآلن
ّ
وملحة،
فــي ســوريــا ،مطلوبة لــذاتـهــا بــل
إلفـهــام األع ــداء تصميمها وعزمها رغم
«النكسة» مع الــروس ،ومنعهم من البناء
عليها.
ومع اتضاح عدم كفاية أوراق إسرائيل في
مواجهة املواقف الروسية في االتصاالت
الجارية حول اتفاق جديد ملنع االحتكاك
ف ــي سـ ــوريـ ــا ،ي ــأت ــي ال ـع ــام ــل األم ـي ــرك ــي
وال ـ ـتـ ـ ّ
ـوجـ ــه اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي السـ ـتـ ـخ ــدام ــه،
بوصفه ورقــة ضغط إضافية في يد تل
أبيب قــد يــراهــن على فاعليتها .الوجهة
هــي امل ـفــاوضــات الـجــاريــة بــن الجانبني،
مع األمل بتليني املوقف الروسي وتمكني
إسرائيل من استئناف هجماتها ضمن
صيغة تأمل أن تكون األقرب إلى الصيغة
املــاضـيــة املـجـمــدة .وهــو مــا ّ
يفسر زيــادة

مستوى التصريحات ووتيرتها واملواقف
الـكــامـيــة األمـيــرك ـيــة ح ــول ال ــوق ــوف إلــى
جــانــب إســرائـيــل وحـقـهــا فــي الــدفــاع عن
نفسها ضد الوجود اإليراني في سوريا.
فــي ذل ــك ،أكــد وزي ــر الـخــارجـيــة األمـيــركــي،
مايك بومبيو ،في كلمة ألقاها أمام املعهد
اليهودي لألمن القومي األميركي األربعاء
املــاضــي ،دعــم الــواليــات املتحدة للهجمات
اإلسرائيلية فــي ســوريــا« :ل ــدى إسرائيل،
مثل كل الدول ،الحق بالدفاع عن سيادتها.
هـ ـ ــذا ي ـع ـن ــي أنـ ـن ــا س ـن ـت ــاب ــع دعـ ـ ــم حـقـهــا
باستهداف امليليشيات املدعومة من إيران
باق هناك» .في
في سوريا ،ما دام التهديد ٍ
موازاة هذا املوقف املؤيد باملطلق إلسرائيل
و«حقها» في ّ
شن هجمات ،استغل رئيس

حـكــومــة ال ـع ــدو ،بـنـيــامــن نـتـنـيــاهــو ،رســو
املدمرة األميركية «يو إس إس روس» في
ميناء أســدود ّ
ليوجه رسائل في أكثر من
اتجاه :ضد إيران من خالل التشديد على
أن الحليف األميركي يقف إلــى جانب تل
أبيب في مواجهة طهران ومنع «تمركزها»
في سوريا؛ وفي املوازاة رسالة ضغط ضد
الـجــانــب ال ــروس ــي فــي سـيــاق املـفــاوضــات

غير العلنية حول سوريا ،إلفهام موسكو
أن خ ـيــارات تــل أبـيــب واس ـعــة ج ـدًا ويقف
خلفها حليف قوي ّ
وند لروسيا بوصفها
قوة عسكرية عظمى في سوريا.
م ــا ب ــن م ــوق ــف بــوم ـب ـيــو امل ــؤي ــد بــاملـطـلــق
إلس ــرائـ ـي ــل ،وامل ــوق ــف امل ـس ـت ـقــوي بـغـيــره
لنتنياهو من على منت املدمرة األميركية،
ج ــان ــب آخـ ــر ي ـش ـيــر إلـ ــى دونـ ـي ــة امل ــوق ــف
اإلسرائيلي ومأزقه .في الواقع ،كالم وزير
الخارجية األميركي يؤكد املوقف القديم
ال ـج ــدي ــد ،ف ــي ع ــدم االس ـت ـجــابــة لـلـمـطــالــب
ّ
اإلسرائيلية في التدخل العسكري األكثر
م ـب ــاش ــرة ف ــي س ــوري ــا مل ــواج ـه ــة روس ـي ــا
وإيـ ـ ـ ــران ،وإن ع ـمــد إلـ ــى زيـ ـ ــادة مـنـســوب
التأييد الشكلي إلسرائيل واملوافقة على
هجماتها؛ في املوازاة أن يستقوي نتنياهو
بــالـحـلـيــف األم ـيــركــي دل ـيــل إض ــاف ــي على
تواضع قدراته في مواجهة الروس ،وأيضًا
في مواجهة أعدائه املباشرين في سوريا
رب ـط ــا ب ـت ـع ـق ـيــدات ال ـســاحــة وتـشـعـبــاتـهــا،
ورب ـ ـمـ ــا أيـ ـض ــا خ ــروجـ ـه ــا عـ ــن س ـي ـطــرة
إســرائـيــل وقــدرتـهــا عـلــى متابعة التهديد
والحؤول دونه من ناحية عملية.
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ع ـلــى ذلـ ــك ،ب ــات اإلمـ ـك ــان ف ـهــم أك ـث ــر دقــة
لـلـمــواقــف الـتــي ص ــدرت عــن نتنياهو من
على منت املدمرة «روس» في أسدود:
«ه ــذه هــي أول زي ــارة ملــدمــرة أميركية في
ميناء أســدود منذ  19عامًا .هناك معنى
ُ
خ ــاص لـهــذه ال ــزي ــارة الـتــي تـ َـع ـ ّـد انعكاسًا
للتحالف الوطيد بــن إسرائيل والــواليــات
املتحدة .هذه املدمرة التي تحمل على متنها
صواريخ موجهة تعمل ضد اإلرهــاب في
س ــوري ــا .وج ــوده ــا هـنــا خ ـطــوة تـعـ ّـبــر عن
قــوة التحالف العسكري ،وفــي العديد من
املجاالت ،وخاصة في املجال األمني.
مصممون على العمل من أجل الدفاع عن
أنفسنا ضد التموضع العسكري اإليراني
فــي س ــوري ــا ،وض ــد حـلـفــائـهــا ه ـنــاك وفــي
املنطقة .الرئيس (األميركي دونالد) ترامب
ً
يدعم سياستنا دعمًا كامال ،وزيــارة هذه
املدمرة إلى هنا ليست إال تعبيرًا عن هذا
الــدعــم األم ـيــركــي .أعـتـقــد أن ه ــذه الــرســالــة
وص ـل ــت إلـ ــى الـ ـش ــرق األوس ـ ــط (إيـ ـ ــران)،
ووصـ ـل ــت إلـ ــى م ــا ب ـعــد الـ ـش ــرق األوسـ ــط
(روسيا)».

رئيس حكومة اإلنقاذ اليمنية

عبد العزيز بن حبتور

َ
ُ
• طباعة العملة لم تعد محصورة في روسيا
• الغالبية الشعبية في الجنوب ترفض االحتالل
• أي استحداثات على األرض اليمنية باطلة
■ ن ـبــدأ م ــن األزم ـ ــة االق ـت ـصــاديــة ال ـعــاص ـفــة بمختلف
املحافظات ،كيف ّ
توصفون التدهور املتسارع في هذا
الجانب؟ ومن ّ
يتحمل املسؤولية عنه؟
ل ـنــأخــذ امل ـع ـط ـيــات ال ـع ــام ــة .ن ـحـ ُـن ف ــي الـعــاصـمــة
صنعاء نعتمد على آخر موازنة أ َّ
قرت في مجلس
الـنــواب عــام  .2014وألن املنافذ البرية والجوية
جـمـيـعـهــا واق ـع ــة ت ـحــت ال ـس ـي ـطــرة الـكـلـيــة ل ــدول
ُ
الـ ـع ــدوان ،ت ـضــاف إلـيـهــا امل ــوان ــئ الـبـحــريــة التي
يـسـيـطــرون عـلــى  %90مـنـهــا ،لــم يـعــد لــديـنــا في
الذي هو
املحصلة النهائية سوى ميناء الحديدة،
اآلخــر ُمـهـ َّـدد باإلعاقات املتكررة ،بعدما ُض َ
ربت
ُ
بنيته التحتية ،في وقت أغلق فيه مطار صنعاء
ال ــدول ــي م ـنــذ ع ــام ــن ت ـقــري ـبــا .هـ ــذا ه ــو الــوضــع
القائم تمامًا ،وحينما أعددنا في حكومة اإلنقاذ
الوطني املوازنة (مطلع  ،)2017وعرضناها على
مجلس ال ـنــواب ،لــم ّ
نثبت فيها ســوى مــا يشكل
 %7من املوازنة ّ
املقرة في عام .2014
■ لكن حكومة الرئيس املنتهية واليته ،عبد ربه منصور
هاديُ ،ت ِّ
حملكم املسؤولية عن التدهور االقتصادي؟
ليس هــروبــا أو ّ
تهربًا مــن املسؤولية الوطنية،
ل ـك ـن ــه الـ ـ ــواقـ ـ ــع .ق ـ ـ ــرار نـ ـق ــل الـ ـبـ ـن ــك امل ـ ــرك ـ ــزي مــن
ّ
ص ـن ـع ــاء إل ـ ــى ع ـ ــدن ش ــك ــل ص ــدم ــة ل ـل ـمــواط ـنــن
الــذيــن ُحــرمــوا رواتـبـهــم الـشـهــريــةِ .زد عـلــى ذلــك
أن حـكــومــة الـعـمــاء فــي املـنـفــى عملت عـلــى بيع
النفط وال ـغــاز وتصديرهما مــن دون أن ُت ـ ّ
ـورد
قيمتهما إلــى البنك املــركــزي ،ال في عــدن وال في
صنعاء ،واستحوذت على كل الهبات والقروض
واملـســاعــدات لديها في حسابات خاصة بعيدة
عن رقابة البنك ،وطبعت تريليون و 400مليار
ريال يمني دون قرار قانوني من مجلس النواب،
ـراع ال ـضــوابــط املــال ـيــة واالق ـت ـصــاديــة في
ول ــم تـ ـ ِ
عمل كهذا .وبالتالي ،نتج من تلك القرارات غير
املـســؤولــة انهيار الــريــال اليمني ،وه ــذا الوضع
ّ
واملدمر.
الكارثي
■ ارت ـب ــاط ــا ب ـمــوضــوع ط ـبــاعــة ال ـع ـم ـلــة ،ه ــل تــواصـلـتــم
مع الجانب الــروســي في هــذا اإلط ــار؟ وهــل ملستم لديه
استعدادًا للتجاوب مع مطالبكم؟
ن ـ ـعـ ــمّ .
وجـ ـهـ ـن ــا رسـ ــائـ ــل مـ ـب ــاش ــرة عـ ـب ــر وزارة
الخارجية ،وأرسلنا رسائل مباشرة إلى رئيس
مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء ف ــي َاالتـ ـح ــاد ال ــروس ــي الـسـيــد
ديمتري ميدفيديف ،وأ ْبرزنا املخاطر القانونية
واالقـتـصــاديــة لتسليم حـكــومــة الـعـمــاء املبالغ
امل ـط ـب ــوع ــة .ل ـكــن اآلن ،ل ــم ت ـعــد ط ـبــاعــة عملتنا
محصورة في املطابع الروسية ،بل ّ
تعدتها إلى
دول وشركات ال نعرفها .حتى إن قياسات الريال
اليمني أصبحت لألسف غير التي كان ُم َّ
صرحًا
بها مــن ِقـ َـبــل البنك املــركــزي ،وه ــذا هــو جــزء من
أه ــداف ال ـعــدوان ،أن يفقد الــريــال اليمني قيمته
واحترامه.
■ طالبتم مرارًا بتحييد االقتصاد اليمني من الصراع،
واقترحتم تسليم اإليرادات جميعها لجهة محايدة ،أين
أصبحت هذه املبادرة؟ وملاذا لم يتمكن املبعوث األممي
إلى اآلن من تحقيق تقدم في هذا الجانب؟
ال ـسـيــد م ــارت ــن غــري ـف ـيــث ،مـبـعــوث األمـ ــن الـعــام
ل ــأم ــم امل ـت ـح ــدة إل ـ ــى ال ـي ـم ــن ،يـ ـح ــاول أن ي ـقــوم
بهذه املهمة ،مع أن دوره سياسي بحت وليس
إنسانيًا .والـجــانــب االقـتـصــادي ،كما يـقــول هو
ف ــي ل ـقــاءاتــه ب ـنــا ،يـقــع ف ــي ال ـشــق اإلن ـســانــي من

حاوره
رشيد الحداد

معضلة اليمن .لكنه ،والحق يقال ،يجتهد ِّكثيرًا
في التوفيق بيننا وبني دول العدوان ُ
وممثليهم
في حكومة العمالء ،وال يزال في ّ
مهمته الدؤوبة.
نحن أكــدنــا لــه مـجــددًا ض ــرورة تحييد الجانب
االقتصادي من خالفنا باعتباره يتصل بحياة
املدنيني ،ونبقى وإياهم في صراعنا السياسي
والعسكري.
■ أن ـتــم كـحـكــومــة إن ـق ــاذ ،ه ــل وضـعـتــم خـطــة ملــواجـهــة
تصاعد «الـحــرب االقـتـصــاديــة»؟ ومــا الــذي يمكنكم أن
َ
ت ِعدوا به في ملف الرواتب؟
ات ـ ـخـ ــذت ح ـك ــوم ـت ـن ــا الـ ـع ــدي ــد مـ ــن ال ـس ـي ــاس ــات
والـقــرارات في هــذا الـشــأن ،ونسعى لتأمني جزء
م ــن الـ ــراتـ ــب ،والـ ـج ــزء اآلخ ـ ــر ي ــذه ــب لـلـجـبـهــات
ملواجهة العدوان .وللتذكير ،لدينا اآلن أزيد من
 45جبهة عسكرية مفتوحة على طول الجغرافيا
وعــرضـهــا اليمنية وجـبـهــات مــا وراء ال ـحــدود،
كلها تحتاج إلى الدعم واإلسناد اللوجستي.
■ تحاول وسائل اإلعالم املوالية لـ«التحالف» تحريض
اليمنيني على «أنصار الله» بوصف األخيرة مسؤولة
عــن االنـهـيــار االق ـت ـصــادي ،وه ــذا مــا ح ــذر الـسـيــد عبد
املـلــك الـحــوثــي مــن الـتـجــاوب مـعــه .هــل تخشون حــدوث
اضطرابات في املناطق الخاضعة لسيطرتكم؟
ّ
ن ــدرك أن دول ال ـع ــدوان سـتــوظــف كــل مــا لديها
مــن إمـكــانــات ضــدنــا ،ألن الـحــرب بيننا وبينها
مفتوحة .لكننا ،بعد انـقـضــاء مــا يـقــارب أربعة
أعـ ــوام مــن الـ ـع ــدوان ،لــم َيـ ُـعــد لــديـنــا مــا نـخـشــاه،

ّ
حددنا حزمة من الضمانات
للمشاركة في أي
مشاورات مقبلة
واملـ ـ ــواطـ ـ ــن ال ـي ـم ـن ــي أص ـ ـبـ ــح م ـح ـ َّـص ـن ــا مـ ــن كــل
األك ــاذي ــب .ل ـكــن ،رب ـمــا ه ـنــاك ع ــدد مــن املـنـ ّ
ـدســن
ي ـع ـم ـل ــون مل ـص ـل ـحــة دول ال ـ ـع ـ ــدوان ،وي ـ ـغـ ـ ّـررون
بالبسطاء ،فهؤالء عليهم أن يفيقوا ويستوعبوا
أن املـعــانــاة هــي مــن ُصـنــع دول ال ـعــدوان .عليهم
أن يراجعوا أنفسهم قبل أن ّ
يعرضوها لطائل
القانون اليمني ،الذي بطبيعة الحال لن يتساهل
مع َمن يتماهى مع تحريض دول العدوان.
■ يعتزم املبعوث األممي استئناف مشاورات السالم
الشهر املقبل ،هل سيجري هذه املرة توفير الضمانات
التي طالبتم بها؟ وما الــذي يمكن أن تسفر عنه جولة
تفاوضية جديدة في ظل استمرار التصعيد العسكري؟
نحن حـ ّـددنــا حــزمــة مــن الضمانات بـهــدف إنجاح
أي ح ــوار ،والـسـيــد غريفيث واف ــق عليها ونقلها
إلى الطرف املعتدي .نتمنى أن َي ُ
صدقوا هذه املرة،
ويعملوا على تهيئة أنفسهم لـحــوار جــاد يفضي
إلى حل املعضلة السياسية في اليمن .أما التصعيد
من ِق َبل دولتي العدوان ومرتزقتهما املستأجرين،
فنحن على جاهزية عالية ّ
لصده وهزيمته.

نسعى لتأمين جزء من الرواتب
والجزء اآلخر يذهب للجبهات

ّ
■ في ظل عودة التوتر بني حلفاء اإلمارات في الجنوب
وح ـكــومــة ه ـ ــادي ،كـيــف تـ ــرون مـسـتـقـبــل ال ـص ــراع في
ً
امل ـحــاف ـظــات الـجـنــوبـيــة؟ وه ــل تـعـتـقــدون أن ثـمــة ت ـبـ ّـدال
حقيقيًا فــي م ــزاج ال ـش ــارع الـجـنــوبــي يـمـكــن أن يقلب
الطاولة على «التحالف»؟
َ
حذرنا كل األطراف اليمنية املتحالفة مع دولتي
العدوان من أن هدف العدوان هو احتالل جنوب
الـيـمــن ،لـكــن الـعــديــد مـنـهــم لــم ي ـص ـ ّـدق .أم ــا اآلن،
فالغالبية من مواطنينا في املحافظات الجنوبية
َ
والشرقية أدركت وت َب ّي لها الهدف االستراتيجي
ل ـل ـعــدوان ،وه ــي تعمل بـكــل مــا أوت ـيــت مــن طاقة
مل ـق ــاوم ــة هـ ــذا امل ـع ـت ــدي املـ ـت ـ ّ
ـوح ــش .ل ـكــن الـنـخــب
الـسـيــاسـيــة وال ـحــزب ـيــة والـعـسـكــريــة ال ـتــي بــاعــت
َ
نفسها رخيصة ملغريات دولتي العدوان ما زالت
ّ
تزين أفعال املحتل ،ألنها هي املستفيدة الوحيدة
ماديًا ومعنويًا من استمرار هذا الوضع.
■ في ما يتصل بمحافظة املهرة تحديدًا ،ما موقفكم من
االحتجاجات املتواصلة هناك ضد الوجود السعودي،
ومحاولة الــريــاض تنفيذ مشروع األنـبــوب النفطي إلى
بحر العرب؟
أبناء محافظة املهرة األحرار رفضوا رفضًا كليًا
االح ـتــال ال ـس ـعــودي ملحافظتهم ،وع ـ ّـب ــروا بكل
السبل ضد السلطات السعودية ،حينما قـ ّـررت
بناء معسكرات بهدف تنفيذ مخططها القديم
الجديد في مـ ّـد أنبوب نفطي من صحراء الربع
ّ
التأكيد
الخالي إلى البحر العربي .وهنا ،نجدد ُ َّ
أن أي استحداثات على األرض اليمنية تنفذ في
زمــن الـحــرب العدوانية هــي استحداثات باطلة
وغ ـي ــر ش ــرع ـي ــة وال ق ــان ــون ـي ــة ،وهـ ــي مــرفــوضــة
شعبيًا ووطنيًا.
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العالم

الحدث

فلسطين

تعاون «شكلي» في قضية خاشقجي :طموحات ابن سلمان على المحك
في محاولة لمواجهة ضغوط
سياسية واقتصادية غير مسبوقة على
الرياض ،بسبب الغموض الذي ال يزال
يكتنف مصير جمال خاشقجي ،تسعى
األخيرة إلى إظهار تعاونها مع سلطات
أنقرة من دون أن تترجم ذلك على
األرض ،خشية كشف الحقيقة
ف ـ ــي ض ـ ـ ــوء ال ـ ـض ـ ـغـ ــوط ال ـس ـي ــاس ـي ــة
واالقتصادية املتزايدة على الرياض،
ل ـك ـش ــف م ـص ـي ــر الـ ـصـ ـح ــاف ــي ج ـم ــال
خــاش ـق ـجــي ،وم ـطــال ـبــة دول حليفة
ل ـهــا بـ ـض ــرورة ال ـك ـشــف ع ـ ّـم ــا لــديـهــا
ُ
مــن «م ـع ـلــومــات» ،ت ـبــدي الـسـعــوديــة
«تـ ـع ــاون ــا ش ـك ـل ـي ــا» مـ ــع ت ــركـ ـي ــا ،مــن
خــال املشاركة في التحقيقات التي
تـجــريـهــا أن ـقــرة مـنــذ  12يــومــا ،وهــو
م ــا واف ـق ــت عـلـيــه األخـ ـي ــرة .لـكــن ذلــك
يطرح تساؤالت عن التعاطي التركي
ف ــي ال ـق ـض ـي ــة ،ف ــي وق ـ ــت ُي ـل ـم ــح فـيــه

قضية خاشقجي باتت
عقبة ابن سلمان الثانية
في طريق «رؤية »2030
مسؤولون أتــراك عبر وسائل إعالم،
م ـح ـل ـيــة وغ ــربـ ـي ــة ،ب ـش ـك ــل م ـم ـن ـهــج،
إلــى أن أنقرة تملك الحقيقة الكاملة
ب ـش ــأن مـصـيــر خــاش ـق ـجــي ،م ــن دون
أن تـتـهــم أن ـق ــرة ال ـس ـعــوديــة رسـمـيــا
بــاغ ـت ـيــالــه ،ف ــي ت ـنــاقــض واض ـ ــح مع
نتائج التحقيقات التي تكشف عنها
تـبــاعــا ،مــا يـشــي ب ــأن الـقـضـيــة باتت
تستخدم كــ«ورقــة» ضغط سياسية
ضد الرياض.
وف ـ ــي إطـ ـ ــار «ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون» ال ـس ـع ــودي
م ــع ت ــرك ـي ــا ،دخـ ــل  11ش ـخ ـصــا م ـقـ ّـر
القنصلية السعودية في إسطنبول،
أمــس ،للمشاركة في التحقيق ،ومن
املـتــوقــع أن يلتقي الــوفــد الـسـعــودي
م ـســؤولــن أت ــراك ــا ن ـهــايــة األس ـب ــوع.
فحتى اآلن ،لم تترجم ّ
نيات الرياض
ب ــ«ال ـت ـع ــاون» عـلــى األرض ،ف ــا هي

العالم

سمحت للمحققني األتراك بالتحري
ع ـ ـ ــن أث ـ ـ ـ ــر لـ ـخ ــاشـ ـقـ ـج ــي ف ـ ـ ــي م ـب ـن ــى
ال ـق ـن ـص ـل ـيــة ،وال أع ـط ــت تـسـجـيــات
الـكــامـيــرات املثبتة داخ ــل القنصلية
للسلطات التركية ،للتأكد من مزاعم
م ـس ــؤول ـي ـه ــا ب ـ ــأن خ ــاش ـق ـج ــي خ ــرج
مـنـهــا ف ــي ال ـي ــوم نـفـســه ،ول ــم تسمح
أيضًا بدخول منزل القنصل ،محمد
العتيبي ،حيث يشتبه في وجود جثة
خــاشـقـجــي داخ ـل ـهــا ،بـعــدمــا وصلت
س ـ ـيـ ــارة سـ ـ ـ ــوداء ق ـب ــل أيـ ـ ـ ــام ،حـ ّـم ـلــت
صناديق من القنصلية إليه ،بحسب
ت ـس ـج ـيــات ال ـك ــام ـي ــرات ال ـخــارج ـيــة.
ورغم إعالن الرياض موافقتها على
السماح للسلطات التركية بالبحث
في ممثليتها في إسطنبول ،لكن تلك
املــوافـقــة اقـتـصــرت ،بحسب صحيفة
«ص ـ ـ ـبـ ـ ــاح» ال ـ ـتـ ــرك ـ ـيـ ــة ،عـ ـل ــى إج ـ ـ ــراء
«ب ـصــري» سطحي فـقــط ،تمامًا كما
سمحت مــن قـبــل ،لصحافيي وكالة
«روي ـ ـتـ ــرز» ب ــال ـت ـج ــوال وال ـت ـصــويــر،
األم ــر ال ــذي رفـضــه الـجــانــب الـتــركــي،
الذي ُيريد تفتيش املبنى باستخدام
مـ ـ ـ ـ ــادة «لـ ـ ــوم ـ ـ ـي ـ ـ ـنـ ـ ــول» ،وهـ ـ ـ ــي مـ ـ ــادة
كيميائية تسمح باكتشاف آثار الدم،
وتستعمل في مجال الطب الشرعي
وعلم الجنايات ،لكشف آثــار الدماء
الخفيفة غير الـظــاهــرة للعلن ،فيما
تؤكد الشرطة التركية أنها تعتقد،
استنادًا إلــى تحقيقاتها األولـيــة ،أن
خاشقجي قتل داخـ ُـل القنصلية من
رســل خصيصًا
قبل فريق سعودي أ ِ
إلى إسطنبول.
ولــم تـتـعــاون الــريــاض مــع السلطات
الـ ـت ــركـ ـي ــة ب ـت ـس ـل ـي ـم ـه ــا ت ـس ـج ـي ــات
ال ـك ــام ـي ــرات ال ــداخ ـل ـي ــة ،م ـنــذ دخ ــول
خــاشـقـجــي إل ــى الـقـنـصـلـيــة ،بــالــزعــم
أنـهــا «تـصــور وال تـسـجــل» ،كما قال
أخيرًا سفيرها لدى واشنطن ،خالد
بـ ــن سـ ـلـ ـم ــان ،األم ـ ـ ــر ال ـ ـ ــذي لـ ــم ُي ـق ـنــع
امل ـس ــؤول ــن األتـ ـ ــراك أو األم ـيــرك ـيــن،
ف ـي ـمــا أكـ ــد ال ــرئ ـي ــس الـ ـت ــرك ــي ،رج ــب
ط ـيــب أردوغ ـ ـ ـ ــان ،أول م ــن أم ـ ــس ،أن
هذه األنظمة «قــادرة على التقاط أي
عـصـفــور يطير أو ذبــابــة تـخــرج من
ه ـن ــاك» .لـكــن فــي الــوقــت نـفـســه ،ثمة
تـنــاقــض فــي املـطــالـبــة الـتــركـيــة بتلك
ال ـت ـس ـج ـيــات ،أو م ـطــال ـبــة الــرئ ـيــس
أردوغان الرياض بـ«إثبات» قولها إن
خاشقجي خرج من القنصلية ساملًا،

سماح الرياض للمحققين األتراك بدخول القنصلية يقتصر على إجراء «بصري» سطحي (أ ف ب)

فــي ض ــوء تـقــاريــر تــؤكــد أن سلطات
أن ـقــرة أبـلـغــت واشـنـطــن أنـهــا تمتلك
ُ
«تسجيالت صوتية وفيديو» ،تظهر
ك ـيــف ج ــرى «اس ـت ـج ــواب وت ـعــذيــب»
خــاشـقـجــي ف ــي قنصلية ب ــاده قبل
«مقتله» ،بحسب ما كشفت صحيفة
«واش ـن ـط ــن ب ــوس ــت» األم ـي ــرك ـي ــة ،ما
يـثـيــر ال ـش ـكــوك ح ــول تـلــك الـتـقــاريــر،
والغاية من وراء تسريبها ،خصوصًا
أن مـســؤولــن أت ــراك ــا رف ـضــوا تأكيد
صحتها أو نفيها.

«رؤية  »2030تهتز
اق ـت ـصــاديــا ،تـتـســع رق ـعــة تــداع ـيــات
الـ ـ ـقـ ـ ـضـ ـ ـي ـ ــة لـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـط ـ ـ ــاول طـ ـ ـم ـ ــوح ـ ــات
ولـ ـ ــي الـ ـعـ ـه ــد ،م ـح ـم ــد بـ ــن س ـل ـم ــان
«اإلص ـ ــاحـ ـ ـي ـ ــة» ،رغ ـ ــم ع ـ ــدم ات ـخ ــاذ
الدول الغربية الحليفة أي إجراء ات
ضـ ــد ال ـ ــري ـ ــاض ،وت ــأكـ ـي ــد ال ــرئ ـي ــس
األم ـي ــرك ــي ،دون ــال ــد ت ــرام ــب ،أن ــه ال
يريد وقف االستثمارات السعودية
ف ـ ــي بـ ـ ـ ـ ــاده ،وس ـ ـ ــط الـ ـ ـج ـ ــدل املـ ـث ــار

ح ــول كـيـفـيــة وجـ ــوب ال ـت ـعــاطــي مع
الرياض إذا ثبت تورطها باغتيال
خ ـ ــاشـ ـ ـقـ ـ ـج ـ ــي .لـ ـ ـك ـ ــن ف ـ ـ ــي املـ ـ ـق ـ ــاب ـ ــل،
أع ـل ـن ــت م ــؤسـ ـس ــات وم ـس ـت ـث ـم ــرون
ك ـ ـ ـبـ ـ ــار وص ـ ـ ـحـ ـ ــاف ـ ـ ـيـ ـ ــون ،مـ ـق ــاطـ ـع ــة
ال ــري ــاض ،م ــا ت ــرك م ـش ــاري ــع كـبــرى
عــرضــة لـلـتـعـثــر ،ك ــان ي ـعــول عليها
ابـ ـ ــن سـ ـلـ ـم ــان فـ ــي ت ـح ـق ـي ــق رؤيـ ـت ــه
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ،ك ـم ـش ــروع «نـ ـي ــوم»،
املدينة االقتصادية التي رصد لها
نصف تريليون دوالر ،إذ قاطع كل

من وزير الطاقة األميركي السابق،
إرن ـســت مــونـيــز ،واملـسـتـثـمــران تيم
بـ ـ ـ ــراون ،وسـ ـ ــام ألـ ـتـ ـم ــان ،أدواره ـ ـ ــم
االس ـت ـشــاريــة ف ـيــه ،مــا يـجـعـلــه على
سـكــة مـشــاريــع بـنــاء م ــدن صناعية
سابقة متعثرة ،كمنطقة امللك عبد
الـلــه فــي ال ــري ــاض ،الـتــي ب ــدأ العمل
بها في عام  ،2006لكن محور بناء
 73مبنى لم ينته حتى اآلن.
تبدو قضية جمال خاشقجي ،أيضًا،
عـقـبــة ثــانـيــة فــي طــريــق اب ــن سلمان
لجذب استثمارات أجنبية ومحلية،
كأحد أهم أعمدة «رؤية  »2030التي
ت ـهــدف إل ــى تـنــويــع االق ـت ـص ــاد ،بعد
حـمـلــة ب ــدأه ــا ف ــي ت ـشــريــن ال ـثــانــي/
نوفمبر املاضي ،ولم تنته حتى اآلن،
ضد أمراء ورجال أعمال وصحافيني،
أثــارت مخاوف لدى املستثمرين من
دخ ـ ــول امل ـم ـل ـكــة .إذ أع ـل ـنــت ع ـشــرات
ال ـشــركــات والـشـخـصـيــات املــرمــوقــة،
أمـ ــس ،مـقــاطـعـتـهــا «مــؤت ـمــر م ـبــادرة
مستقبل االسـتـثـمــار» فــي الــريــاض،
املزمع أن يبدأ في الـ  23هذا الشهر،
مــا يشكل ضــربــة كبيرة لــ«صـنــدوق
االس ـت ـث ـم ــارات ال ـع ــام ــة» (سـ ـي ــادي)،
ال ـ ـ ـ ــذي ي ـس ـت ـض ـي ــف امل ـ ــؤت ـ ـمـ ــر .وم ــن
بــن ال ـشــركــات ،شبكتا «س ــي أن بي
سـ ــي» و«بـ ـل ــومـ ـب ــرغ» ،ال ـل ـت ــان لـهـمــا
دور كـبـيــر ف ــي املــؤت ـمــر ،وصحيفتا
«ف ــاي ـن ـن ـش ــال ت ــاي ـم ــز» و«نـ ـي ــوي ــورك
تايمز» ،وكذلك مراسلون ومحررون
م ــن «ذي إي ـك ــون ــوم ـي ـس ــت» ،رغـ ــم أن
املؤتمر يعتمد كثيرًا على صحافيني
إلدارة جلساته الرئيسية ،باإلضافة
إل ــى مستثمرين ك ـبــار ،كــاملـلـيــارديــر
ستيف كـيــس ،والــرئ ـيــس التنفيذي
لـشــركــة «أوبـ ــر» ،دارا خـســروشــاهــي.
وال ـ ـ ـضـ ـ ــربـ ـ ــة ال ـ ـثـ ــان ـ ـيـ ــة لـ ـلـ ـصـ ـن ــدوق
ال ـس ـي ــادي ،تـمـثـلــت ب ــإع ــان شــركــات
وم ـس ـت ـث ـمــريــن ك ـب ــار آخ ــري ــن ،أم ــس،
إلـغــاء تعاقداتهم مــع السعودية ،أو
استثمارات
وقف محادثاتهم بشأن
َ
أو مشروعات محتملة ،ريثما ُيكشف
عن خاشقجي ،مثل شركة العالقات
العامة في واشنطن «هاربر غروب»،
و«فيرجن غروب» ،التي كانت تجري
محادثات مع صندوق االستثمارات
ال ـعــامــة ،ب ـشــأن اس ـت ـث ـمــارات مزمعة
بقيمة مليار دوالر.
(األخبار)

ّ
عباس ينوي حل «التشريعي»...
و 7شهداء في غزة والسجون
يتحايل محمود عباس
جيدًا في معاركه الداخلية
مع «حماس» ،ساعيًا إلى
نزع ّ
أي غطاء يتيح للحركة
التعاطي مع األمم المتحدة
ومصر وقطر .وميدانيًا،
تتواصل «مسيرات العودة»،
فيما قدمت إيران  5ماليين
دوالر لدعمها
غزة ــ هاني إبراهيم
ف ـ ــي ال ـ ــوق ـ ــت الـ ـ ـ ــذي عـ ـم ــل فـ ـي ــه رئ ـي ــس
ال ـ ـس ـ ـل ـ ـطـ ــة الـ ـفـ ـلـ ـسـ ـطـ ـيـ ـنـ ـي ــة ،مـ ـحـ ـم ــود
ع ـب ــاس ،عـلــى تـجــديــد «شــرع ـي ـتــه» في
«منظمة التحرير» عبر عقد املجلسني
«الوطني» و«املركزي» ليعاد انتخابه
رئيسًا للمنظمة ولجنتها التنفيذية،
يسعى إلــى نــزع آخــر «قــاع الشرعية»
من حركة «حماس» ،عبر حل املجلس
الـ ـتـ ـش ــريـ ـع ــي (ال ـ ـ ـبـ ـ ــرملـ ـ ــان) وتـ ـف ــوي ــض
صــاح ـيــاتــه إلـ ــى «امل ـج ـل ــس امل ــرك ــزي»
التابع للمنظمة .وعلمت «األخبار» من
مصادر فتحاوية أن عباس عازم على
إن ـه ــاء دور «ال ـت ـشــري ـعــي» ال ــذي ف ــازت
«حـ ـم ــاس» بـغــالـبـيــة م ـقــاعــده ف ــي آخــر
انتخابات تشريعية عــام  ،2006وذلك
خــال جلسة «املــركــزي» املزمع عقدها
نهاية الشهر الجاري في رام الله.
تقول املصادر إن خطوة عباس تهدف
إل ــى «مــزيــد مــن الـضـغــط عـلــى حماس
بسبب خـطــواتـهــا الـهــادفــة لالنفصال
بقطاع غــزة» ،موضحة أن السيناريو
املتوقع خالل جلسة «املركزي» يتمثل
ف ــي س ـحــب صــاح ـيــات «الـتـشــريـعــي»
وم ـن ـح ـهــا ل ـ ــأول مــوق ـتــا ح ـتــى إجـ ــراء
ان ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات ،وذلـ ـ ـ ــك عـ ـل ــى أسـ ـ ـ ــاس أن
«امل ـ ــرك ـ ــزي» ه ــو ص ــاح ــب ق ـ ــرار إن ـشــاء
«التشريعي» إبان تشكيل السلطة بعد
اتـفــاق أوسـلــو عــام  .1994وبــذلــك ،يرى
رئيس السلطة أن «حماس» ستفقد أي
صفة رسمية أو شرعية حــول تمثيل

الـشـعــب الـفـلـسـطـيـنــي ،وه ــو م ــا يمكن
أن يؤثر في تعامل املصريني أو األمم
املتحدة معها ،كذلك يرى أنه سيحدث
تغييرات في طبيعة النظام السياسي
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ــي ،وم ـ ــن ض ـم ـن ـهــا إع ـ ــادة
بـعــض ال ـصــاح ـيــات م ــن الـسـلـطــة إلــى
«منظمة التحرير».
وفي ظل الحملة الفتحاوية املستمرة
على غ ــزة ،بسبب اإلج ـ ــراءات األخـيــرة
ال ـ ـتـ ــي ن ـس ـق ـت ـه ــا األم ـ ـ ـ ــم امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة مــع
«ح ـ ـمـ ــاس» (راجـ ـ ـ ــع ع ـ ــدد أمـ ـ ـ ــس) ،دع ــا
م ـس ـت ـشــار ع ـب ــاس ل ـل ـش ــؤون الــدي ـن ـيــة،
م ـح ـمــود ال ـه ـب ــاش ،إل ــى «إنـ ـه ــاء كـيــان
حماس» بوصف ذلك «فريضة شرعية
وضـ ــرورة وطـنـيــة لـكــي نــذهــب جميعًا
إلـ ــى ت ـحــريــر ال ـ ـقـ ــدس ...ل ــن ن ـق ـبــل أبـ ـدًا
اس ـت ـم ــرار ه ــذا ال ــوض ــع وهـ ــذا الـفـصــل
األسود من تاريخ شعبنا».
فـ ــي املـ ـق ــاب ــل ،ت ـ ـعـ ـ ّـول «حـ ـ ـم ـ ــاس» عـلــى
ً
إفشال خطوة عباس قانونيًا ،مستندة
إلى القانون األساسي للسلطة الذي ال
ّ
يعطي أحدًا صالحية حل «التشريعي»
إال ن ـف ـســه ،وأن ح ــل امل ـجـلــس ال يـكــون

إال بـحــل السلطة كليًا عـبــر اللجنتني
«امل ــرك ــزي ــة» و«ال ـت ـن ـف ـيــذيــة» للمنظمة.
وت ـ ــرى ال ـح ــرك ــة ،ال ـت ــي ت ـق ــول م ـصــادر
فيها إنها وصلتها معلومات مؤكدة
عـ ـ ـ ــن نـ ـ ـي ـ ــة ع ـ ـ ـبـ ـ ــاس بـ ـ ـخـ ـ ـص ـ ــوص ح ــل
«التشريعي» ،أن هذه الخطوة جزء من
العقوبات الجديدة التي ينوي فرضها
ع ـلــى غ ــزة ب ـهــدف دف ــع «حـ ـم ــاس» إلــى
ال ــرض ــوخ ل ـشــروطــه وتـسـلـيــم غ ــزة من
مبدأ «املـهــزوم» ال «الشراكة» ،وهــو ما

ّ
وزعت إيران دعمًا
بـ 5ماليين دوالر على
أهالي شهداء
«المسيرات» وجرحاها

استشهد  6وأصيب العشرات خالل «مسيرات العودة» في غزة أمس (أ ف ب)

ترفضه الحركة.
جـ ــراء ذلـ ــك ،تـضـيــف امل ـص ــادر الـثــانـيــة
أن «حماس» قــررت استباقًا لذلك عقد
جـلـســة بــرملــانـيــة قـبــل عـقــد «امل ــرك ــزي»،
وذلك بالتعاون مع «التيار اإلصالحي»
فــي حــركــة «ف ـتــح» ال ــذي ي ـقــوده محمد
دح ــان ،وع ــدد مــن ال ـنــواب املستقلني،
وذلك إلعادة تفعيل «التشريعي» عبر
ان ـت ـخــاب هـيـئــة جــديــدة لــرئــاسـتــه ،من
أج ــل إف ـقــاد عـبــاس مـبــرر حــل املجلس
املتعطل منذ عام .2007
يشار إلــى أن رئيس املكتب السياسي
ل ــ«ح ـمــاس» ،إسماعيل هنية ،قــال في
كـلـمــة مـسـجـلــة أمـ ــس ،إن ه ـنــاك سعيًا
إليـ ـج ــاد ت ـف ــاه ـم ــات م ــع أط ـ ـ ــراف ع ــدة،
بـيـنـهــا م ـصــر وق ـط ــر واألمـ ـ ــم امل ـت ـحــدة
«يمكن أن تقود إلى تهدئة مع إسرائيل
مقابل كسر الحصار عن قطاع غــزة...
ل ــن يـ ـك ــون ل ـه ــا (الـ ـتـ ـه ــدئ ــة) أي أث ـم ــان
سياسية ول ــن تـكــون ج ــزءًا مــن صفقة
القرن».
مـ ـي ــدانـ ـي ــا ،اس ـت ـش ـه ــد  6فـلـسـطـيـنـيــن
برصاص االحـتــال وأصيب عــدد آخر
خالل مشاركتهم في «مسيرات العودة»
ع ـلــى الـ ـح ــدود م ــع فـلـسـطــن املـحـتـلــة،
وذلــك في وقت وزعــت فيه الجمهورية
اإلسالمية فــي إي ــران دعمًا للمسيرات
بـ ـق ــراب ــة  5مـ ــايـ ــن دوالر خـصـصــت
لشهداء املسيرات ُ
ومصابيها ،وهو ما
ّ
مكن الحكومة التي تديرها «حماس»
مــن تــوزيــع مـبـلــغ  500شـيـكــل ()$150
عـلــى قــرابــة  2000مــن أهــالــي الـشـهــداء
واملصابني.
إل ـ ـ ـ ــى ذل ـ ـ ـ ـ ــك ،أع ـ ـ ـلـ ـ ــن «ن ـ ـ ـ ـ ـ ــادي األس ـ ـيـ ــر
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ــي» اسـ ـتـ ـشـ ـه ــاد األسـ ـي ــر
وســام عبد املجيد شــالــدة ( 28عامًا،
م ــن ب ـل ــدة سـعـيــر ف ــي ال ـخ ـل ـيــل جـنــوب
الـضـفــة املـحـتـلــة) ،فــي سـجــن «أي ـلــون»
ب ــال ــرم ـل ــة امل ـح ـت ـل ــة .وأوض ـ ـ ــح الـ ـن ــادي
فــي بـيــان أم ــس ،أن سلطات االحـتــال
أبـلـغــت عــائـلـتــه بــاسـتـشـهــاده دون أي
تـفــاصـيــل ،عـلـمــا أن شــالــدة مسجون
م ـنــذ ع ــام  ،2015وم ـح ـكــوم بــالـ ّـسـجــن
ال ـف ـع ـلــي ل ـس ـبــع سـ ـن ــوات ق ـضــى مـنـهــا
ثـ ـ ــاث س ـ ـن ـ ــوات ،وهـ ـ ــو مـ ـ ـت ـ ــزوج وأب
ألربعة أبناء.

ُ
«البيروقراط» والملك :نسخة من «مواجهات» سابقة؟
األردن

تنتظر الساحة األردنية ،األسبوع
المقبل ،انطالق تحركات لـ«التيار
البيروقراطي» ،تنفيذًا لبيانه األخير الذي
ّ
جدد فيه انتقاده التفرد بالسلطة
والفساد ،ودعوته إلى «اإلصالح».
تغيب األحزاب عن سيرورة هذه
وفيما ُ
ّ
التحركات ،تطرح تساؤالت عما يمكن أن
تؤول إليه ،في ظل مؤشرات على ميل
السلطة إلى احتوائها
فــي خـضـ ّـم ج ــدل كبير عـلــى الساحة
األردنية طاول امللك عبد الله وعائلته،
وتـمـحــور ح ــول انـشـقــاقــات محتملة
وقضايا فساد ،بــدت الفتة لكثيرين
الحركة التي شهدها «التيار املحافظ
الـبـيــروقــراطــي» ،ال ــذي كــان لوجوهه
قصب السبق في ذلــك الـجــدل .حركة
يـ ـب ــدو واضـ ـ ـح ـ ــا ،الـ ـ ـي ـ ــوم ،فـ ــي ض ــوء
نـشــاطــات «ال ـت ـيــار» ،أنـهــا استهدفت
تمهيدًا
إعادة ترتيب البيت الداخليّ ،
للعودة إلى املشهد .قبل أيام ،وقعت
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شخصيات عــديــدة على بيان باسم
ُّ
«ل ـج ـن ــة امل ـت ــاب ـع ــة ال ــوطـ ـنـ ـي ــة» ،ات ـه ــم
امل ـلــك بـتـجــاهــل امل ـطــال ـبــات الشعبية
وال ــوط ـن ـي ــة« ،واإلمـ ـ ـع ـ ــان ف ــي الـسـيــر
بالبالد من ّ
سيئ إلى أسوأ» .وانتقد
البيان التعديالت الدستورية التي
ّ
ووسـ ـع ــت
أجـ ــريـ ــت فـ ــي ع ـ ــام ،2014
م ــن ص ــاح ـي ــات امل ـل ــك امل ـط ـل ـقــة الـتــي
«ق ــام بتفويضها إل ــى غ ـيــره ،فــأســاء
اس ـت ـخــدام ـهــا ،األمـ ــر الـ ــذي أدى إلــى
ت ـعـ ّـمــق ال ـف ـســاد واس ـت ـش ــرائ ــه بنحو
كبير ومكشوف ،مع عدم القدرة على
املراقبة واملحاسبة».
على
ـيء
ـ
ج
ـ
مل
ا
ـد
ـ
ي
ـد
ولـيــس بــاألمــر الـجـ
ّ
ذك ـ ــر ال ـ ــدي ـ ــوان امل ـل ـك ــي ،الـ ـ ــذي يـمــثــل
مــؤس ـســة ضـخـمــة ت ـع ــداد موظفيها
باآلالف ،حتى «أصبحوا سلطة فوق
جـمـيــع الـسـلـطــات خــافــا لـلــدسـتــور،
ما انعكس بصورة خطيرة ومدمرة
عـ ـل ـ َـى ح ــاض ــر األردن وم ـس ـت ـق ـب ـلــه،
َ
ّ
مهب الريح ،وأثار
ووضع البالد في
ّ
قـلــق األردنـ ـي ــن ،وصــعــد هواجسهم
عـلــى مـصـيــر وط ـن ـهــم» كـمــا ورد في
ال ـب ـيــان .ورأى املــوق ـعــون أن تـجــاوب
املـلــك مــع املـطــالــب الشعبية «لــم يكن
إال بـ ـ ــإجـ ـ ــراءات ش ـك ـل ـيــة م ـف ــرغ ــة مــن
امل ـض ــام ــن وال ـف ـع ــال ـي ــة ،ووعـ ـ ــود بال

ت ـن ـف ـيــذ ،ه ــدف ـه ــا اس ـت ـغ ـف ــال الـشـعــب
وصــرف أنـظــاره عن فضائح الفساد
املـ ـت ــوالـ ـي ــة ،وعـ ـ ــن ط ـب ـي ـع ــة ال ـس ـل ـطــة
الفردية املطلقة للحكم» ،معتبرين أن
األمــور «وصلت إلــى طريق مسدود،
وأن ّمرحلة جديدة يجب أن تبدأ».
وت ـمــثــل «ل ـج ـنــة امل ـتــاب ـعــة الــوطـنـيــة»

ش ـ ـ ـخ ـ ـ ـص ـ ـ ـيـ ـ ــات مـ ـ ـ ـ ــن املـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــاع ـ ــدي ـ ــن
ال ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــريـ ــن واملـ ـ ــدن ـ ـ ـيـ ـ ــن وأب ـ ـن ـ ــاء
الـ ـعـ ـش ــائ ــر ،وب ـ ـعـ ــض ال ـش ـخ ـص ـي ــات
ال ـح ــزب ـي ــة ال ـس ــاب ـق ــة والـ ـح ــالـ ـي ــة مــن
اليسار والـيـمــنِ ،مـ َّـمــن أول ــوا مسألة
«الهوية الوطنية األردنـيــة» أولوية،
واعتبروا أنفسهم أصحاب املصلحة

ّ
يحمل «البيروقراط» الملك المسؤولية عن األوضاع المتردية في البالد

ّ
فــي ال ـح ـفــاظ عـلــى ال ــدول ــةُ .يـشــخــص
هؤالء األزمة الحالية على أنها أزمة
تـفـ ّـرد بالسلطة ،واسـتـنــزاف ملقدرات
األردن ،ويقولون إن لديهم برنامجًا
وطنيًا يقوم في أساسه على تفعيل
الــدس ـتــور ،واع ـت ـبــار الـشـعــب مصدر
ُ
ال ـس ـل ـطــات .وال ت ـع ـ ّـد صـيـغــة الـبـيــان

ال ـص ــادر أخ ـي ـرًا وال ب ـن ــوده جــديــدة،
على
إال أن فـيـهــا تـكـثـيـفــا وت ــرك ـي ـزًا ّ
الــوضــع الــداخـلــي األردنـ ــي ،وتجنبًا
للنقاط الخالفية املتعلقة بالعالقات
الـخــارجـيــة ،وال سيما فــي املــوضــوع
الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوري .وك ـ ــان ـ ــت «ال ـ ـل ـ ـج ـ ـنـ ــة» قــد
اجتمعت فــي بـيــت العميد املتقاعد
علي الحباشنة ،الــذي وصله تهديد
م ــن األجـ ـه ــزة األم ـن ـي ــة ،ف ــي مـحــاولــة
لثنيه عــن املـضــي قــدمــا فــي مـشــروع
ال ـب ـي ــان ،وتــرج ـم ـتــه عـمـلـيــا بـخـطــوة
ُ ّ
أولى ستكون وقفة احتجاجية تنظم
ُ
األسـبــوع املقبل ،فيما استدعي إلى
محكمة أمن الدولة.
وي ـق ــول الـحـبــاشـنــة ،ف ــي حــديــث إلــى
«األخـ ـ ـب ـ ــار» ،إنـ ــه رفـ ــض االس ـت ـجــابــة
لالستدعاء ،خصوصًا أنه «من دون
ُ ّ
بإلغاء
ذكر أسباب» ،مجددًا املطالبةُ َ
حدثت
محكمة أمن الدولة التي «است ِ
خارج نصوص الدستور ،وهي غير
م ـع ـتــرف ب ـه ــا» ،وب ـش ــأن ال ـت ـهــديــدات
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي وص ـ ـل ـ ـتـ ــه وب ـ ـ ـعـ ـ ــض زمـ ــائـ ــه
ُالعسكريني ،أشار الحباشنة إلى أنه
أخ ـب ــر بــأنــه س ـيــواجــه مـجـمــوعــة من
ّ
الـتـهــم ،ف ـكــان رده أن باستطاعتهم
اعتقاله من بيته ،أما هو فلن يراجع
محكمة أمــن الــدولــة .أمــا عــن «لجنة

امل ـتــاب ـعــة» وال ـب ـي ــان الـ ـص ــادر عـنـهــا،
فلفت إلــى أن األخـيــر يختصر جهد
م ــا يـ ـق ــارب ع ــام ــا ف ــي ت ـج ـم ـيــع كــافــة
الـ ـق ــوى ال ــوط ـن ـي ــة ،وج ـم ـي ــع ت ــاوي ــن
الشعب األردن ــي وأحــزابــه وعشائره
وشخصياته ،مضيفًا أن هذا البيان
ّ
متعلق بالدستور ،وضرورة أن يكون
نظام الحكم «نيابيًا ملكيًا وراثيًا»،
وأن يكون التمثيل الحقيقي للشعب
م ــن خ ـ ــال ب ــرمل ــان (ن ـ ـ ــواب وأعـ ـي ــان)
منتخب دون تزوير إلرادة األردنيني.
وردًا على سؤال ّ
عما يتميز به البيان
الحباشنة
الجديد عن ســواه ،أجــاب
ّ
بـ ـ ــأن تـ ـم ــاي ــزه ي ـ ّك ـم ــن فـ ــي امل ــوقـ ـع ــن
ع ـل ـيــه ،وه ــم م ـمــثـلــو «ال ـب ـي ــروق ــراط»
ال ـع ـس ـك ــري ــون واملـ ــدن ـ ـيـ ــون ،وج ـ ــاءت
تــواق ـي ـع ـهــم ب ـص ـفــات ـهــم الـشـخـصـيــة
ال بتمثيلهم ل ـت ـيــارات أو أح ــزاب أو
ه ـي ـئــات ،مـتــابـعــا أن ه ــؤالء تــوافـقــوا
ُ
عـلــى الـقـضــايــا الــداخ ـل ـيــة ال ـتــي تـعـ ّـد
«األهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم» .وب ـ ـش ـ ــأن غ ـ ـيـ ــاب أح ـ ـ ــزاب
امل ـعــارضــة الـقــومـيــة وال ـي ـســاريــة عن
الئـ ـح ــة ال ـت ــوق ـي ـع ــات ،أشـ ـ ــار إل ـ ــى أن
هناك بعض الشخصيات الحزبية،
ولكن «ال وجود ألحزاب حقيقية في
ّ
مخصصات
األردن مــا دام ــت تــأخــذ
مالية من الدولة ،وال ّ
تحرك ساكنًا»،

يطالب «البيروقراط»
بـ«نظام نيابي
ملكي وراثي»

واصفًا تلك األحــزاب بأنها «لغايات
الــدي ـكــور وتـنـتـظــر الـتـعـلـيـمــات» .أمــا
رئـيــس ال ـ ــوزراء والـ ـ ــوزراء ،فـ ُـهــم ـ ـ من
وج ـ ـهـ ــة نـ ـظ ــر ال ـح ـب ــاش ـن ــة ـ ـ ـ «م ــدي ــر
ّ
يصرفون أعمال الدولة،
وموظفون»،
ويقومون بجباية الضرائب ،وهم «ال
يملكون والية عامة» .وعن توقعاته
ب ـخ ـص ــوص ال ــوقـ ـف ــة االح ـت ـج ــاج ـي ــة
ً
األولـ ــى ،أج ــاب بــأنــه يـتــوقــع «تـفــاعــا
إي ـ ـجـ ــاب ـ ـيـ ــا سـ ـيـ ـفـ ـض ــي إل ـ ـ ـ ــى نـ ـج ــاح
أول ف ـع ــال ـي ــة ،ض ـم ــن م ـج ـمــوعــة مــن
الفعاليات التي ستكون متدرجة».
ف ـ ـ ــي املـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاب ـ ـ ــل ،أكـ ـ ـ ـ ــد نـ ـ ــائـ ـ ــب األم ـ ـ ــن
ال ـ ـعـ ــام لـ ـ ــ«ح ـ ــزب ال ـ ــوح ـ ــدة ال ـش ـع ـب ـيــة
الــديـمـقــراطــي األردنـ ــي» (أكـبــر أحــزاب
امل ـ ـعـ ــارضـ ــة ال ـق ــوم ـي ــة والـ ـيـ ـس ــاري ــة)،

عـ ـص ــام ال ـ ـخـ ــواجـ ــا ،فـ ــي ح ــدي ــث إل ــى
«األخ ـ ـبـ ــار» ،أن ــه ل ــم يـحـصــل تــواصــل
بشكل مؤسسي مع ائتالف األحــزاب
القومية واليسارية ،ســواء مــن خالل
األمناء العامني لألحزاب ،أو من خالل
الـحــزب الــذي يـتــرأس دورة االئـتــاف،
ع ــادًا ذل ــك «نـقـطــة ضـعــف فــي الـبـيــان،
ال ــذي تـتـقــاطــع الـكـثـيــر مــن طــروحــاتــه
م ـ ــع طـ ـ ــروحـ ـ ــات األحـ ـ ـ ـ ـ ــزاب ال ـق ــوم ـي ــة
وال ـي ـس ــاري ــةّ ،ك ــذل ــك إن الـشـخـصـيــات
املـعــروفــة املــوقـعــة عليه سـبــق لـهــا أن
عملت مـ ّـع األحـ ــزاب» .ورأى الخواجا
أنــه «بـغــض النظر عــن حسن النيات،
لكن إذا كانت هناك رغبة بفعل وطني
جـ ــامـ ــع ،يـ ـج ــب ال ـ ـتـ ــواصـ ــل مـ ــع ك ــاف ــة
األطــر السياسية واملعنية باإلصالح
وت ـع ــزي ــز ال ـح ـي ــاة ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــة».
وحــول إمكانية مشاركة األحــزاب في
ّ
الوقفة التي تنظمها «لجنة املتابعة»،
ق ــال إن «ق ـ ــرار امل ـشــاركــة يـحـتــاج إلــى
نقاش وتــواصــل ،وال سيما أن هناك
نـ ـق ــاط ــا تـ ـحـ ـت ــاج إل ـ ـ ــى تـ ـ ــوافـ ـ ــق ،وق ــد
تحدث م ـشــاورات فــي األي ــام املقبلة».
الحباشنة قــد أف ــاد «األخ ـبــار»
وك ــان
ّ
بــأن عــدد املــوقـعــن على البيان ناهز
ألـفــا ،وأن اجتماعًا للجنة اإلعالمية
س ـ ُـيـ ـعـ ـق ــد ال ـ ـي ـ ــوم ال ـ ـس ـ ـبـ ــت ،عـ ـل ــى أن

ي ـجــري ال ـتــواصــل م ــع األحـ ـ ــزاب .وفــي
تـعـلـيـقــه ع ـلــى اس ـت ــدع ــاء الـحـبــاشـنــة
ملحكمة أم ــن ال ــدول ــة ،أش ــار الـخــواجــا
إل ــى أن االس ـت ــدع ــاءات والـتـحـقـيـقــات
وال ـض ـغــوطــات م ـس ـت ـمــرة ،ب ــل وشـهــد
عهد حكومة عمر ال ــرزاز تراجعًا في
الحريات على صعيدين :األول متعلق
بــاس ـتــدعــاء ال ـحــزب ـيــن وال ـنــاش ـطــن،
وال ـثــانــي بـمـنــع فـعــالـيــات ونـشــاطــات
ذات بـعــد ق ــوم ــي ،وب ــذل ــك ل ــم تختلف
والية الرزاز عن والية سابقيه.
فـ ــي ال ـ ـخـ ــاصـ ــة ،يـ ـب ــدو واض ـ ـحـ ــا أن
«الـ ـبـ ـي ــروق ــراط» ي ـس ـعــى إلـ ــى تـقــديــم
نفسه كـ«خيار وطـنــي» ،يرتكز على
ال ــدس ـت ــور ،ويـسـعــى إل ــى إصــاحــات
في ذلك إلى القاعدة
داخلية ،مستندًا ّ
الشعبية الـتــي يمثلها ،واملـتـضــررة
كـثـيـرًا م ــن ت ــراج ــع االم ـت ـي ــازات ،بعد
فشل مشاريع االنفتاح االقتصادي،
والـ ـ ـ ــرضـ ـ ـ ــوخ لـ ـ ـب ـ ــرام ـ ــج ال ـت ـص ـح ـي ــح
الـتــي أمــاهــا صـنــدوق النقد والبنك
الدوليان .لكن يبقى السؤال عن مدى
نجاح هــذا الحراك الــذي ّ
يحمل امللك
املسؤولية عن أحوال البالد املتردية،
وما يمكن أن تؤول إليه األمور إذا ما
ق ـ ّـررت السلطات تصعيد خطواتها
الحتوائه؟
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العالم

ّ
تقرير
فريق إدارة دونالد ترامب المكلف ملف إيران يروج
الستراتيجية جديدة تستلهم استراتيجية إدارة دونالد ريغن
ضد االتحاد السوفياتي الحتواء إيران و«دحرها» ،ويجزم بأنه
ماض نحو انتصار آخر ...مهما كانت األكالف
ٍ

ترامب يقرأ
في كتاب ريغن

«دليل عمل»
ضد إيران

وليد شرارة
املــواج ـهــة األم ـيــرك ـيــة ـ ـ اإلي ــران ـي ــة في
طــور التحول إلــى املعركة الرئيسية
فـ ـ ــي اإلق ـ ـل ـ ـيـ ــم الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـعـ ـي ــد ت ــرت ـي ــب
أولويات العبيه الرئيسيني ،محليني
وإقليميني ودولـيــن ،دولتيني وغير
دولتيني ،وترسم خريطة التحالفات
الـ ـج ــدي ــدة امل ــرت ـب ـط ــة بـ ـه ــذه امل ـعــركــة
وبـنـتــائـجـهــا .إدارة الــرئـيــس دونــالــد
ت ــرام ــب ت ـس ـ ّـرب عـبــر بـعــض الـقـنــوات
اإلعالمية والدبلوماسية أنها باتت
ت ـم ـت ـلــك خ ـط ــة م ـح ـك ـمــة ض ــد ط ـه ــران
سـ ـ ـت ـ ــؤدي حـ ـس ــب الـ ـجـ ـن ــاح «األك ـ ـثـ ــر
ً
اعتداال» في اإلدارة إلى خضوعها في
نـهــايــة امل ـطــاف لـلـشــروط واإلمـ ــاءات
األمـ ـي ــركـ ـي ــة ،ب ـي ـن ـمــا ي ـ ــرى ج ـنــاح ـهــا
األكـثــر تـشــددًا أنـهــا ستسبب انهيار
نظام الجمهورية اإلســامـيــة ال أقــل.
وع ـلــى الــرغــم مــن أن ال ـن ــواة الصلبة
للمجموعة التي بلورت هذه الخطة
هــي مــن فلول إدارة بــوش االب ــن ،فإن
مـ ـص ــدر إل ـه ــام ـه ــا ل ـي ــس أطـ ــروحـ ــات
ُ
حول تغيير النظم
املحافظني الجدد
ّ
املـ ـع ــادي ــة ع ـب ــر الـ ـت ــدخ ــل ال ـع ـس ـكــري
املباشر والـتــورط في عمليات «بناء
األمم» ،التي قادت إلى نتائج كارثية
بالنسبة إل ــى ال ــوالي ــات املـتـحــدة في
العراق وأفغانستان ،بل استراتيجية
إدارة دون ــال ــد ري ـغ ــان ض ــد االت ـح ــاد

الـســوفـيــاتــي ال ـتــي تكللت بسقوطه.
الـتـســويــق ال ـنــاجــح لـلـخـطــة الـحــالـيــة
في أوساط النخبة األميركية والرأي
العام يتطلب ربطها بـ«قصة نجاح»
ال بـ«قصة فشل» .وبمعزل عن فرص
نجاحها أو فشلها ،إن اعتماد اإلدارة
األميركية للخطة املذكورة سيفضي
حكمًا إلى تأجيج الصراعات الدائرة
ف ــي املـنـطـقــة تـتــرتــب عـنـهــا تــداعـيــات
خ ـطــرة بالنسبة إل ــى جـمـيــع دول ـهــا،
بما فيها تلك املؤيدة لها.

سياسة «العقوبات
القصوى» واالستنزاف
م ـصــدر مـطـلــع زار واش ـن ـطــن أخ ـي ـرًا،
وقابل بعض أعضاء الفريق املشرف
على امللف اإليراني في إدارة ترامب،
قـ ـ ــال لـ ـ ــ«األخـ ـ ـب ـ ــار» إن هـ ـ ــذا ال ـف ــري ــق
ب ــات يـسـتــوحــي الـخـطــوط العريضة
السـتــراتـيـجـيـتــه ض ــد إيـ ــران م ــن تلك
التي ّ
طبقها الرئيس األسبق رونالد
ريغن ضد االتحاد السوفياتي ،كما
لـخـصـهــا ال ـكــاتــب وال ـص ـحــافــي بيتر
ش ــواي ـت ــزر ،ف ــي مــؤل ـفــه الـ ـص ــادر عــام
« 1994االنتصار :استراتيجية إدارة
ري ـغــن ال ـســريــة ال ـتــي س ـ ّـرع ــت انـهـيــار
االتحاد السوفياتي».
ل ـقــد ب ــات ه ــذا ال ـك ـتــاب «دل ـي ــل عـمــل»
بالنسبة إلــى ه ــؤالء تمامًا كما كان
كـ ـت ــاب «دفـ ــاعـ ــا عـ ــن ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة»

عرض فني في
وسط بيروت،
أمس ،لبالون
على شكل دبابة
تحمل
الرئيس
رأس
األميركيّ ،
قدمه
ّ
فنان يعرف عن
اسمه بـ«سان
هوكس» (أ ف ب)

لـ ـ ـ ـن ـ ـ ــات ـ ـ ــان ش ـ ـ ــارنـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـك ـ ـ ــي ،امل ـ ـن ـ ـشـ ــق
ّ
ال ـس ــوف ـي ــات ــي الـ ـس ــاب ــق الـ ـ ــذي اح ـت ــل
مناصب وزارية عديدة في إسرائيل،
بـ ـ ـمـ ـ ـث ـ ــاب ـ ــة «الـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـم ـ ـ ــض ال ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــووي»
ل ـس ـيــاســات إدارة ب ــوش االب ـ ــن ،كما

ال يكترث الفريق
بنتائج السياسة
التصعيدية حيال إيران
أقـ ـ ـ ّـر ه ـ ــذا األخـ ـي ــر ح ــرف ـي ــا ،وامل ــرج ــع
النظري ملشاريع «دمـقــرطــة» الشرق
األوس ـ ـ ـ ـ ــط رغـ ـ ـ ــم سـ ـخـ ـف ــه وضـ ـح ــال ــة
حـجـجــه .وبـيـتــر شــواي ـتــزر صحافي
مـتـخـصــص بــالـتـحـقـيـقــات ،م ـعــروف

بمواقفه اليمينية املتشددة ،ووثيق
الصلة بكبير موظفي البيت األبيض
ال ـ ـسـ ــابـ ــق س ـت ـي ـف ــن بـ ـ ــانـ ـ ــون .ي ـصــف
شــوايـتــزر بــإسـهــاب فــي «االنـتـصــار»
السياسات واإلجراءت العملية التي
اتخذتها إدارة ريغن ضد السوفيات
والـ ـت ــي ت ـض ـم ـنــت ح ــرب ــا اق ـت ـصــاديــة
شاملة ودعمًا للمنشقني ولحركات
املعارضة داخل االتحاد السوفياتي
ودول أوروبا الشرقية ورعاية لحرب
اسـتـنــزاف حقيقية فــي أفـغــانـسـتــان.
وقـ ــد ك ـشــف م ـق ــال ن ـشــر ع ـلــى مــوقــع
«بازفيد نيوز» في  25أيلول املاضي
أن مـ ــارك دوبــوف ـي ـتــز ،مــديــر «مـعـهــد
ال ــدف ــاع ع ــن الــدي ـم ـقــراط ـيــة» ،ه ــو من
أعطى الكتاب ملايك بومبيو ،عندما
ع ـ ـ ـ ّـن األخـ ـ ـي ـ ــر م ـ ــديـ ـ ـرًا ل ـل ـم ـخ ــاب ــرات

املركزية األميركية ،أي قبل أن يعاد
ً
تعيينه وزي ـ ـرًا لـلـخــارجـيــة بـ ــدال من
ري ـ ـكـ ــس تـ ـيـ ـل ــرس ــون .ولـ ـلـ ـعـ ـل ــم ،ف ــإن
«معهد الدفاع عن الديمقراطية» ،كما
اعـتــرفــت مــوظـفــة فــي وزارة الـشــؤون
االستراتيجية اإلسرائيلية في فيلم
وثــائـقــي أعــدتــه قـنــاة «ال ـجــزيــرة» عن
ال ـل ــوب ــي اإلس ــرائ ـي ـل ــي ف ــي ال ــوالي ــات
امل ـت ـح ــدة ،ه ــو م ـج ــرد أداة ب ـيــد هــذه
الـ ــوزارة ،وهــي تـشــرف على أنشطته
م ـبــاشــرة .أي إن مــوظـفــا إســرائـيـلـيــا
ّ
هو من سلم الكتاب ملدير املخابرات
املركزية الذي قرأه ووزعه على فريقه
فــي الــوكــالــة ،ومــن ثــم على فريقه في
وزارة الـخــارجـيــة ليصبح بـعــد ذلــك
مرجعًا ودليل عمل.
ووفـ ـ ـق ـ ــا ل ـل ـم ـص ــدر امل ـ ـط ـ ـلـ ــع ،ي ـع ـت ـقــد

ّ
القيمون على ملف إيــران أن خطيئة
إدارة بــوش االب ــن ،أنــه لــم يــذهــب في
ضـغــوطــه االق ـت ـصــاديــة والـسـيــاسـيــة
على إيران إلى الحد األقصى الكفيل
برأيهم بدفعها إلى اإلذعان للشروط
األم ـيــرك ـيــة بـنـظــر بـعـضـهــم أو حتى
ب ـت ـس ـه ـيــل انـ ـهـ ـي ــار ن ـظ ــام ـه ــا بـنـظــر
بعضهم اآلخر .أحد الخبراء املقربني
من إدارة ترامب ،وهو من املحافظني
ال ـج ــدد ،فــرديــريــك ك ــاب ــان ،ح ـ ّـدد في
موقع دوري ــة «كومنتري» مجموعة
األهداف التي ينبغي لـ «استراتيجية
انـ ـتـ ـص ــار» واقـ ـعـ ـي ــة أن ت ـع ـم ــل عـلــى
تحقيقها ،وهي:
« ـ السعي لفصل إيران عن املجموعات
الخارجية املؤيدة لها.
ـ منع إيران من السيطرة على موارد

خارج حدودها ،في العراق وسوريا
ولبنان ،واستخدامها.
ـ إلحاق هزائم بالحرس الثوري في
ســاحــات مــواجـهــة رئيسية كالعراق
وس ــوري ــا ل ـض ــرب صــدق ـيــة ســرديـتــه
ّ
ال ــداخـ ـلـ ـي ــة الـ ـت ــي ت ـ ـعـ ــزز م ــوق ـع ــه فــي
سياسات األمن القومي اإليراني.
ـ تشجيع التذمر والتمرد داخل إيران
ضد النظام.
ـ تسعير الخالفات وتأجيجها داخل
الـ ـنـ ـظ ــام حـ ـ ــول جـ ـ ـ ــدوى االسـ ـتـ ـم ــرار
بالسياسات التوسعية.
مقاربة طويلة األمد يجب أن تنطلق
مــن ض ــرورة بـنــاء إجـمــاع بــن حلفاء
ال ــوالي ــات املـتـحــدة لــوضــع مـثــل هــذه
االستراتيجية موضع التنفيذ ...هي
ستجبر إي ــران على القتال بشراسة
ف ــي الـ ـع ــراق وس ــوري ــا لـلـحـفــاظ على
مــواق ـع ـهــا وت ـص ـعــد ال ـض ـغ ــوط على
االق ـت ـصــاد االي ــران ــي بـجـمـيــع السبل
املمكنة .وبالنتيجة ،ستضطر إيران
إلى التراجع والتخلي عن مشروعها
للهيمنة اإلقليمية.»...
وي ـ ـل ـ ـحـ ــظ امل ـ ـ ـصـ ـ ــدر أن الـ ـ ــافـ ـ ــت فــي
تحليالت أعضاء الفريق املشار إليه
ومــواق ـف ـهــم ،ع ــدم اك ـتــراث ـهــم بنتائج
سياستهم التصعيدية حيال إيــران
عـلــى أم ــن اإلقـلـيــم واس ـت ـقــراره .فبعد
غ ــزو الـ ـع ــراق ون ـتــائ ـجــه ،س ـ ــادت في
الــواليــات املتحدة وجهة نظر تحذر
من سلبيات تدمير أو إضعاف الدول
فيه على املصالح األميركية نفسها،
ألنـ ـه ــا ت ـف ـســح املـ ـج ــال أمـ ـ ــام ص ـعــود
ال ـج ـم ــاع ــات امل ـت ـط ــرف ــة ،ك ـ ــ«داعـ ــش»،
أو أمـ ــام تــوســع ن ـفــوذ دول إقليمية
مستقلة ومعادية ،كإيران ،أو تسعى
لـ ـت ــوسـ ـي ــع هـ ــامـ ــش اس ـت ـق ــال ـي ـت ـه ــا،
كتركيا .وكــان دونــالــد ترامب نفسه،
ق ـبــل وص ــول ــه إلـ ــى ال ـس ـل ـطــة وب ـع ــده،
ق ــد ان ـت ـق ــد بـ ـش ــدة ه ـ ــذه ال ـس ـي ــاس ــات
ونتائجها وأعـلــن رفــض إدارت ــه لها.
الجديد اليوم هو االستعداد للمضي
ب ـخ ـي ــارات س ـت ـقــود ب ــال ـض ــرورة إلــى
انفجار صراعات ضارية في أكثر من
ساحة في املنطقة يصعب استشراف
م ــآالتـ ـه ــا والـ ـ ـخ ـ ــراب الـ ـن ــاج ــم ع ـن ـهــا.
ع ـ ــادة م ــا ت ــدف ــع ال ـغ ـط ــرس ــة وال ـخ ـفــة
إل ــى مـثــل ه ــذه ال ـخ ـي ــارات .املـحـســوم
أن مصير حـلـفــاء ال ــوالي ــات املتحدة
وم ـصــال ـح ـهــا ،ي ـقــع أي ـض ــا ض ـمــن ما
ي ـص ـع ــب اس ـ ـت ـ ـشـ ــرافـ ــه .ف ــال ـح ـم ــاس ــة
الستراتيجيات صيغت في زمن آخر
لن يخفف من األثمان الباهظة التي
سيكون عليها دفعها مــع حلفائها
عند وضعها موضع التنفيذ.

تقرير

ّ
ّ
أردوغان يكرر سيناريو يوجال إخالء سبيل برانسون ال يصفر الخالفـــات مع واشنطن
القس األميركي أندرو
برانسون في طريقه إلى
بالده في الواليات المتحدة.
أخلى القضاء التركي
أخيرًا سبيل ّ
مفجر األزمة
الدبلوماسية بين أنقرة
وواشنطن ،فاتحًا نقاشات
في الداخل التركي حول
استقالل القضاء ،وفي
الخارج كما الداخل تكهنات
في شأن مستقبل العالقات
بواشنطن
إسطنبول ــ حسني محلي
ق ـ ـ ـ ّـررت م ـح ـك ـمــة إزمـ ـي ــر إخ ـ ــاء سـبـيــل
القس األميركي أنــدرو برانسون ،بعد
أن أسقطت عنه تهمة «الجاسوسية»
وحكمت عليه بالسجن ثــاث سنوات
وش ـه ـرًا و 15يــومــا ،مــع وق ــف التنفيذ

كــونــه ق ـضــى م ــدة عــامــن ف ــي الـسـجــن.
ت ــوق ــع مـ ـح ــام ــو بـ ــران ـ ـسـ ــون أن ال ـق ــس
األميركي سيغادر إزمير فورًا على منت
طــائــرة خــاصــة ج ــاءت مــن فــرانـكـفــورت
لتقله إلــى ب ــاده ،وهــو عــاد إلــى منزله
لـيــل أمـ ــس ،وبـ ــات بــاإلم ـكــان ل ــه السفر
مــن منتصف الليل بالتوقيت املحلي.
وبدا الرئيس األميركي دونالد ترامب،
سعيدًا بالخبر ،في تغريدة له اقتصر
ف ـي ـه ــا عـ ـل ــى ت ـم ـن ــي عـ ـ ـ ــودة ب ــرانـ ـس ــون
«ســري ـعــا» إل ــى ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة .في
أوسـ ـ ــاط امل ـع ــارض ــة ،وخ ـص ــوص ــا بعد
أن ت ـ ـسـ ـ ّـرب خ ـب ــر االت ـ ـفـ ــاق بـ ــن أن ـق ــرة
وواشنطن على إخالء سبيل برانسون
في جلسة الجمعة ،اعتبر قرار املحكمة
ضــربــة قــويــة لسمعة الـقـضــاء الـتــركــي
الــذي أثبتت محكمة إزمير أنــه لم يعد
ً
مستقال ،وبــات يتلقى التعليمات من
الــرئ ـيــس رج ــب ط ـيــب أردوغـ ـ ـ ــان ،ال ــذي
ه ــدد وت ــوع ــد ب ــران ـس ــون ث ــم ع ــاد وأم ــر
بــإخــاء سبيله ملـنــع املــزيــد مــن التوتر
في العالقة مع الرئيس تــرامــب .وعلى
رغ ــم ت ـشــديــد ال ــرئ ــاس ــة ال ـتــرك ـيــة أمــس
على أن القرار تأكيد لـ«حيادية القضاء
التركي» ،استعادت األوساط املعارضة
فــي قــراء تـهــا لقضية بــرانـســون قضية

الصحافي األملاني دنيز يوجال ،الذي
أخ ـل ــي سـبـيـلــه ف ــي  16ش ـب ــاط ف ـبــرايــر
املــاضــي ،بعد اعتقال دام قــرابــة الـعــام،
ح ـي ــث ات ـه ـم ــه وكـ ـي ــل ال ـن ـي ــاب ــة فـ ــي 27
شـبــاط /فبراير الـعــام املــاضــي بالعمل
على تحريض املــواطـنــن للتمرد ضد
الدولة عبر كتاباته كمراسل في تركيا
لـصـحـيـفــة «دي ف ـل ــت» األمل ــانـ ـي ــة .كــان

تطالب أنقرة ًواشنطن
بتسليمها كال من
غولن وزراب وأتيال
اع ـت ـق ــال ي ــوج ــال سـبـبــا ل ـف ـتــور وتــوتــر
جدي بني برلني وأنقرة ،بعد أن تدخل
أردوغ ـ ـ ـ ــان ف ــي ال ـق ـض ـيــة وقـ ـ ــال ف ــي 14
نيسان /أبريل ،العام املاضي ،إنه «لن
يـتــم إخ ــاء سـبـيــل ي ــوج ــال ألن ــه عميل
وإره ــاب ــي» ،ثــم زاد مــن ح ــدة اتهاماته
لـ ـيـ ـق ــول« :ل ــديـ ـن ــا ال ـك ـث ـي ــر م ـ ــن األدل ـ ــة
ال ـق ــاط ـع ــة وال ـ ـصـ ــور واألش ـ ــرط ـ ــة ال ـتــي
تثبت تــورطــه فــي قضايا خطيرة ضد
الدولة التركية ،فهو جاسوس وعميل
وإرهــابــي ولــن يخلى سبيله طــاملــا أنا

ّ
عدت أوساط المعارضة قرار إخالء سبيل برانسون ضربة الستقالل القضاء (أ ف ب)

فــي الـسـلـطــة» .يــومـهــا ،ع ــزت األوس ــاط
الـسـيــاسـيــة إخ ــاء سـبـيــل ي ــوج ــال إلــى
الضغوط التي تعرضت لها أنقرة من
ق ـبــل ال ـح ـكــومــة األمل ــان ـي ــة وامل ـس ـت ـشــارة
أن ـج ـي ــا م ـي ــرك ــل ،ال ـت ــي ه ـ ــددت تــركـيــا
بــاتـخــاذ إج ـ ــراءات شــديــدة ضــدهــا في

حال استمرار اعتقال يوجال.
وكــانــت قضية بــرانـســون سببًا لتوتر
خطير في العالقات التركية  -األميركية،
وعـ ّـد اإلعــام املــوالــي ألردوغ ــان التوتر
س ـب ـب ــا لـ ــأزمـ ــة امل ــالـ ـي ــة الـ ـت ــي ت ـعــانــي
منها تركيا .وك ــان الرئيس األميركي

دعــا نظيره التركي فــي تـمــوز /يوليو
امل ــاض ــي ،عـبــر ت ـغــريــدة عـلــى «تــويـتــر»
ً
إلـ ــى إخ ـ ــاء س ـب ـيــل ب ــرانـ ـس ــون ،ق ــائ ــا:
«األت ـ ــراك يـتـهـمــونــه بــالـتـجـســس ،ف ــإذا
ك ــان كــذلــك فــأنــا جــاســوس أكـثــر مـنــه»،
ثــم عــاد وهــدد تركيا بعد أيــام بفرض
عقوبات اقتصادية عليها إذا لم تخل
سبيل برانسون فــورًا .وقــال أردوغ ــان،
قبل هذه التهديدات ،إنه «لن يتم إخالء
سبيل برانسون ألنه متهم بالتجسس
والـعــاقــة مــع اإلرهـ ــاب» ،واملـقـصــود به
«حــزب العمال الكردستاني» وجماعة
فتح الله غولن .يذكر أن برانسون يقيم
فــي تركيا منذ  22عــامــا ،وتــم اعتقاله
بعد محاولة االنـقــاب بتهمة العالقة
بمجموعة غولن .وكانت املحكمة قررت
فــي  25تـمــوز /يوليو املــاضــي وضعه
تحت اإلقامة الجبرية في منزله بسبب
وضعه الصحي.
لكن إخــاء سبيل بــرانـســون ،وإن مهد
ل ــه وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة األم ـي ــرك ــي مــايــك
بــومـبـيــو ،بــاعـتـبــاره فــي تـصــريــح قبل
أي ـ ـ ــام «خ ـ ـطـ ــوة إيـ ـج ــابـ ـي ــة» ،لـ ــم يـظـهــر
ب ـع ــد م ــن املـ ــؤشـ ــرات م ــا يـ ــدل ع ـل ــى أن
األزمـ ــة ب ــن الـبـلــديــن ف ــي طــريـقـهــا إلــى
ح ــل س ــري ــع وش ــام ــل .فــال ـخــافــات بني

أنقرة وواشنطن ال تقتصر على ملف
ب ــران ـس ــون .إذ تـتـهــم تــرك ـيــا ال ــوالي ــات
املـتـحــدة بــإيــواء وحـمــايــة غــولــن املتهم
ب ــامل ـس ــؤول ـي ــة عـ ــن االن ـ ـق ـ ــاب .ك ـم ــا أن
السلطات األميركية اعتقلت في آذار/
مـ ــارس  ،2016رج ــل األعـ ـم ــال الـتــركــي
اإليراني رضا زراب ،املتهم باملسؤولية
عن عمليات تهريب العمالت األجنبية
إل ــى إي ــران وال ـت ـجــارة معها بمليارات
ال ـ ـ ــدوالرات .إضــافــة إل ــى ذل ــك ،اعتقلت
السلطات األمـيــركـيــة فــي آذار /مــارس
الـ ـع ــام املـ ــاضـ ــي ،ه ــاك ــان أتـ ـي ــا ،نــائــب
مدير عام مصرف «التسليف الشعبي»
ال ـ ـتـ ــركـ ــي ،أث ـ ـنـ ــاء زي ـ ــارت ـ ــه نـ ـي ــوي ــورك.
واملصرف املذكور تورط في التعامالت
املـصــرفـيــة مــع إيـ ــران ،وم ــن املـتــوقــع أن
يتعرض لعقوبات قاسية من الخزانة
األمـيــركـيــة .تطالب السلطات التركية
ً
ال ــوالي ــات املـتـحــدة بتسليمها ك ــا من
غــولــن وزراب وأت ـيــا ،إال أن واشنطن
تــرفــض ه ــذه امل ـطــالــب امل ـت ـك ــررة .وه ــذا
ً
ف ـضــا ع ــن مـلـفــات سـيــاسـيــة خــافـيــة،
عناصر تجعل من االعتقاد بأن إخالء
سبيل برانسون وإن يسهم في تخفيف
التوتر ،فهو ليس نهاية سريعة لألزمة
املعقدة.
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إيران

البرلمان يوافق على «مكافحة تمويل اإلرهاب»:

الكرة في ملعب «صيانة الدستور»
ال يزال الخالف محتدمًا في
إيران على االنضمام التفاقية
«مكافحة تمويل اإلرهاب».
وفي حين يرى مؤيدو
المشروع ،في مقدمهم
فريق حكومة حسن
روحاني ،أنه «سحب للذرائع»
من األميركيين واألوروبيين،
ّ
يحذر المعارضون في
المقابل من أن االتفاقية
تكبيل إليران ،ويراد منها
استهداف عالقة طهران
بحلفائها في المنطقة
طهران ــ يسرا بخاخ
ص ـ ّـوت ال ـبــرملــان ،األح ــد امل ــاض ــي ،على
مـ ـش ــروع ق ــان ــون ان ـض ـم ــام إي ـ ـ ــران إل ــى
ات ـفــاق ـيــة «م ـكــاف ـحــة ت ـمــويــل اإلره ـ ــاب»
( ،)CFTوهــو واح ــد مــن أربـعــة قوانني
اقترحتها الحكومة ،للعمل بتوصيات
« .»FATFال يعد املشروع قانونًا نافذًا
حتى تصادق عليه مؤسسة «مجلس
ص ـيــانــة ال ــدسـ ـت ــور» ،وي ـع ـنــي هـ ــذا أن
الـشــق األصـعــب مــن تمرير الـقــانــون لم
ينته بـعــد .وف ــي حــن ينتظر الجميع
رأي «صـيــانــة الــدسـتــور» ،قــال الناطق
باسم املجلس عباس علي کدخدایي،
الـ ـ ـخـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــس ،إن «مـ ـ ـجـ ـ ـل ـ ــس صـ ـي ــان ــة
ال ــدس ـت ــور» ل ــم ي ـنــاقــش ق ـ ــرار ال ـبــرملــان
األخير.
و«مجموعة العمل املالي» أو «»FATF
ه ــي م ـج ـم ــوع ــة دولـ ـي ــة ت ــأس ـس ــت ع ــام
 1989وم ـق ــره ــا بـ ــاريـ ــس ،ت ـع ـمــل عـلــى
مـ ـح ــارب ــة تـ ــزويـ ــر الـ ـعـ ـم ــات وت ـم ــوي ــل
اإلره ــاب وغسيل األم ــوال وغيرها من
ال ـجــرائــم .وبـحـســب قــوانــن املجموعة
فإن الــدول غير املنضوية فيها عرضة
إلدراجـ ـه ــا ع ـلــى «ال ـقــائ ـمــة الـ ـس ــوداء»،
وإيران من بني الدول التي أدرجت على
القائمة فــي عــام  ،2009وبـعــد م ــرور 5
أعوام طالبت املجموعة بوضع تدابير
عقابية ضد إيــران في حــال لم تنضم.
حسن روحاني ليس أول رئيس يسعى
إلــى إخ ــراج اســم بــاده مــن القائمة ،إذ
سبقه محمود أحمدي نجاد ،من دون
أن ينجح فــي ذلــك .يعتقد املعارضون
النضمام إيران إلى «مجموعة العمل»
ب ـ ــأن ط ـ ـهـ ــران لـ ــن ت ـس ـت ـط ـيــع م ـس ــاع ــدة
حلفائها فــي املـنـطـقــة ،مـثــل ح ــزب الله
و«حماس» ،بعد االنضمام ،إذ تصبح
مـلــزمــة تـحــت بـنــد «الـشـفــافـيــة املــالـيــة»
بالكشف عــن األنـشـطــة املــالـيــة للدولة
وه ـ ــو مـ ــا يـ ـع ـ ّـدون ــه خ ــرق ــا ل ـل ـم ـصــالــح
الوطنية .فــي املـقــابــل ،املــؤيــدون لفكرة
االنـضـمــام يقولون أن إي ــران إن أرادت
تـعــاونــا تـجــاريــا شفافًا على املستوى
الدولي عليها االنضمام إلى املجموعة
وااللـ ـت ــزام بـقــوانـيـنـهــا كـخـطــوة ســوف
تشجع املستثمر األجنبي على الدخول
إل ــى ال ـســوق اإلي ــران ــي ،مــا يسهل عمل
ال ـت ـجــار ورج ـ ــال األع ـم ــال واإليــران ـيــن
خـ ـ ــارج الـ ـب ــاد وال ي ـع ـطــي «األعـ ـ ـ ــداء»
الـ ــذرائـ ــع ل ـف ــرض ع ـق ــوب ــات ج ــدي ــدة أو
ي ـ ـسـ ــاعـ ــدهـ ــم فـ ـ ــي ت ـض ـي ـي ــق املـ ـج ــال ــن
االقتصادي واملالي.
وص ـ ـ ـ ـ ـ ّـوت أع ـ ـ ـضـ ـ ــاء ال ـ ـ ـبـ ـ ــرملـ ـ ــان ،األحـ ـ ــد
امل ــاض ــي ،عـلــى امل ـش ــروع بـغــالـبـيــة 143
صــوتــا مـقــابــل  .120ل ــم تـخــل الجلسة
م ــن ال ـس ـج ــال وال ـ ـجـ ــدل ،ح ـيــث اجـتـمــع
ع ـ ــدد مـ ــن املـ ـع ــارض ــن ل ـل ـق ــان ــون أمـ ــام
الـ ـب ــرمل ــان ،وشـ ـه ــدت ال ـق ــاع ــة س ـجــاالت
واع ـتــراضــات لـلـنــواب املنتمني للتيار
امل ـحــافــظ .ووص ــل الـنـقــاش إل ــى مــواقــع
الـتــواصــل االجـتـمــاعــي ،وواج ــه رئيس
ال ـب ــرمل ــان ع ـلــي الريـ ـج ــان ــي ،وع ـ ــدد من

الـنــواب اإلصــاحـيــن ،انـتـقــادات الذعــة
من قبل محافظني يعتقدون بأن تمرير
املشروع «خيانة» للمصالح الوطنية.
لــم يـنـتــه األم ــر عـنــد تــوجـيــه ان ـت ـقــادات
فــي مــواقــع ال ـتــواصــل ،بــل ق ــام البعض
باتهام رئيس الـبــرملــان بأنه «منافق»
وتلقى عــدد من النواب رسائل تهديد
عـلــى هــواتـفـهــم .وبـحـســب مــا تناقلته
املــواقــع اإلخ ـبــاريــة ،ف ــإن خليل مــوحــد،
أحــد أعـضــاء «جبهة ثبات الـثــورة» قد
أرســل رسائل تهديد لعدد من النواب
في البرملان.
مقابل كل هذه الضغوط واالعتراضات،
يصر روحــانــي على تمرير االتفاقية،
كونها بــدرجــة رئيسة تــدعــم استمرار
التعاون مع األوروبيني وتحصن ثمار
االتفاق النووي .وقال وزير الخارجية
محمد ج ــواد ظــريــف ،ال ــذي ألـقــى كلمة
ف ــي جـلـســة ال ـب ــرمل ــان« ،ال نـسـتـطـيــع أن
نـضـمــن أن ــه م ــن خ ــال االن ـض ـم ــام إلــى
 CFTسـيـتــم حــل كــل امل ـشــاكــل ،ولكننا
سنضمن أن ــه مــن دون االنـضـمــام إلــى
هــذا القانون ستجد الــواليــات املتحدة
الذريعة الكافية لتزيد على مشاكلنا».
وفـ ــي ال ـس ـي ــاق ن ـف ـســه ،اع ـت ـبــر ال ـنــاطــق
باسم لجنة األمــن القومي علي نجفي
خـشــرودي ،أن االنضمام «حتى لــو لم
يكن مفيدًا إلي ــران لكنه ســوف يقلص
نسبة املشاكل والـعــوائــق التي تواجه
النظام املصرفي».

دهقان :يريدوننا
أن نفرض عقوبات
على أنفسنا!

لـ ـ ـك ـ ــن عـ ـ ـض ـ ــو «جـ ـ ـبـ ـ ـه ـ ــة الـ ـ ــوالئ ـ ـ ـيـ ـ ــن»
الـبــرملــانـيــة حـســن نـقــوي حـسـيـنــي ،لم
يقتنع بتلك املـبــررات ،مبديًا معارضة
جناحه السياسي للمشروع ،واعتقاده
بأن هذه االتفاقيات تعارض املصالح
ال ــوط ـن ـي ــة ،وأضـ ـ ــاف «ع ـل ـي ـكــم اإلج ــاب ــة
على أسئلتنا حتى ال تتم مخادعتنا...
ن ـح ــن واف ـق ـن ــا ع ـل ــى االت ـ ـفـ ــاق الـ ـن ــووي
أيـ ـض ــا ،ل ـكــن م ــا ك ــان ــت إن ـ ـجـ ــازات هــذه
االت ـف ــاق ـي ــة ل ـل ـش ـع ــب؟» .وع ـل ــى رغـ ــم أن
املرشد علي خامنئي ،أعلن في رسالة

إلـ ــى رئ ـي ــس الـ ـب ــرمل ــان أنـ ــه ال ي ـع ــارض
مـنــاقـشــة م ـشــاريــع ال ـق ــوان ــن املتعلقة
باالنضمام إلــى « ،»FATFفــإن النائب
محمد دهـقــان ،ال ــذي ينتمي لـ«التيار
الــوالئــي» ،قــال إنــه يؤمن بــأن إيــران إذا
انضمت إلــى هــذه االتفاقية لــن تخرج
من «القائمة الـســوداء» ،وأشــار إلــى أن
«هدفهم جعل االقتصاد في حالة شلل
باسم مكافحة اإلره ــاب ،يريدوننا أن
نفرض عقوبات على أنفسنا!».
وي ـق ــول الـخـبـيــر االق ـت ـص ــادي سـيــامــك
قــاس ـمــي ،ملــوقــع «ف ـصــل تـ ـج ــارت» بــأن
االنضمام إلــى « »FATFال يقل أهمية
عن االتفاق النووي لالقتصاد اإليراني،
وإذا ب ــدأت الـعـقــوبــات األمـيــركـيــة على
ال ـن ـفــط ف ــي ت ـشــريــن ال ـث ــان ــي /نــوفـمـبــر
املقبل ،فإن انضمام إيران إلى «مجموعة
العمل املــالــي» ،بحسب قاسمي ،يفتح
أم ــام ط ـه ــران أب ــواب ــا ج ــدي ــدة لـلـتـعــاون
املـصــرفــي مــع الـبـنــوك الــدولـيــة .وتــابــع:
«هناك بنوك صغيرة في العالم ليست
لــديـهــا تـحــويــات نـقــديــة مــع الــواليــات
املتحدة ،وبالتالي إذا استطاعت هذه
ال ـب ـنــوك ال ـح ـصــول عـلــى ض ـمــانــات من
ح ـك ــوم ــات ـه ــم امل ــرك ــزي ــة (مـ ـث ــل ال ـب ـنــوك
الصينية والــروس ـيــة) سـتـكــون ق ــادرة
ع ـلــى ال ـت ـع ــاون امل ـص ــرف ــي م ــع إيـ ـ ــران».
ورأى أن االتفاقية ســوف توفر البنية
التحتية للتعاون املصرفي بني البنوك
اإليرانية و البنوك األوروبية في مجال
تنفيذ أهداف الحزمة األوروبية لشراء
النفط اإليراني.
وك ــان خــامـنـئــي ق ــد طـلــب م ــن الـبــرملــان
فــي حــزيــران /يونيو املــاضــي ،تشريع
قـ ــوانـ ــن فـ ــي مـ ـج ــال م ـك ــاف ـح ــة ت ـمــويــل
ً
اإلرهاب ،بدال من املوافقة على مشروع
ق ــان ــون ان ـض ـمــام إيـ ــران إل ــى مجموعة
العمل املــالــي .وقــدمــت الحكومة أربعة
مـ ـش ــاري ــع قـ ــوانـ ــن لـ ـلـ ـب ــرمل ــان لـتـجـنــب
دخـ ـ ــول ط ـ ـهـ ــران «ال ـق ــائ ـم ــة ال ـ ـسـ ــوداء»
ملـجـمــوعــة « »FATFولـهـيـئــة مكافحة
غسيل األموال ،التي أمهلت إيران حتى
شهر تشرين الثاني /أكتوبر الجاري،
الستكمال إصالحات تجعلها تتماشى
مع املعايير الضرورية لالنضمام إلى
ه ــذه االت ـفــاق ـيــة .ووافـ ــق ال ـبــرملــان على
ثالثة من املشاريع ،وتم تأييد مشروع
قانون «تعديل قانون مكافحة تمويل
اإلرهــاب» من قبل «صيانة الدستور».
ومع أن هذه املشاريع تواجه انتقادات
الذعــة ،لم يتم تأييد مشاريع القوانني
األخ ـ ـ ـ ـ ــرى مـ ـ ــن قـ ـبـ ــل مـ ـجـ ـل ــس ص ـي ــان ــة
الدستور حتى هذه اللحظة.

يدافع فريق روحاني عن االتفاقية باعتبارها تدعم مفاعيل االتفاق النووي (أ ف ب)
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إعالنات

إعالنات
◄ وفيات ►

العالم

ّ
ّ
إنا لله وإنا إليه راجعون
بـ ـم ــزي ــد مـ ــن الـ ــرضـ ــا بـ ـقـ ـض ــاء ال ـل ــه
وقدره ،ننعى إليكم فقيدتنا الغالية
املرحومة بإذن الله
السيدة نجوى محمد عز الدين
زوج ـ ـ ــة ال ـس ـي ــد ح ـس ــن أحـ ـم ــد زك ــي
تفاحة
أبناؤها :أحمد ،محمد ،وكريم
اب ـن ـت ـه ــا :ال ــدكـ ـت ــورة م ـ ـ ــروة ،زوج ــة
املهندس طارق إبراهيم
والدها :الحاج محمد عز الدين
والدتها :الحاجة صديقة الحسيني
أشقاؤها :العميد عــدنــان ،الدكتور
إبراهيم ،الشهيد املهندس حسن و
الدكتور أحمد
شقيقاتها :السيدة نجاة ،والوزيرة
الدكتورة عناية
ال ــدف ــن يـ ــوم األح ـ ــد ال ــواق ــع ف ـيــه ١٤
تشرين األول  ٢٠١٨الساعة  ١٢قبل
صالة الظهر في مسقط رأسها بلدة
شحور
يـنـطـلــق مــوكــب الـتـشـيـيــع م ــن أم ــام
بن معتوق ـ خلدة الساعة الثامنة
صباحًا
تقبل التعازي قبل الدفن طوال يوم
ال ـس ـبــت ف ــي  ١٣ت ـشــريــن األول في
مـنــزل شقيقتها الــوزيــرة الدكتورة
عناية عــز الــديــن فــي تلة الـخـيــاط -
بيروت
ك ـمــا تـقـبــل ال ـت ـع ــازي ف ــي حسينية
ال ـب ــر واإلرشـ ـ ـ ــاد ال ـخ ـيــريــة ل ـلــرجــال
 امل ـص ـي ـط ـبــة بـ ـي ــروت م ــن ال ـســاعــةً
مساء
الثالثة إلى الساعة السادسة
وبعد الــدفــن يومي األحــد واالثنني
في  ١٤و  ١٥تشرين األول في منزل
والــدهــا الحاج محمد (أبــو عدنان)
عز الدين في بلدة شحور
وتـ ـقـ ـب ــل ال ـ ـت ـ ـعـ ــازي ي ـ ــوم األربـ ـ ـع ـ ــاء
ف ــي  ١٧ت ـشــريــن األول م ــن الـســاعــة
ً
مساء
الثانية إلى الساعة السابعة
فــي جمعية التخصص والتوجيه
الـعـلـمــي  -الــرم ـلــة الـبـيـضــاء  -قــرب
مركز أمن الدولة
لـ ـلـ ـفـ ـقـ ـي ــدة الـ ــرح ـ ـمـ ــة ولـ ـ ـك ـ ــم األجـ ـ ــر
والثواب
اآلسفون :آل تفاحة ،آل عز الدين ،آل
إبراهيم ،آل الحسيني ،آل إسماعيل
وعموم أهالي بلدة شحور

تقرير

فائض بكين التجاري مع واشنطن يرتفع ...رغم جهود ترامب
ب ـعــدمــا ح ـقــق ال ـف ــائ ــض ال ـت ـج ــاري ال ـص ـي ـنــي تـجــاه
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة رق ـم ــا ق ـيــاس ـيــا ف ــي آب املــاضــي
( 31.05مليار دوالر) ،أظهرت األرقام الصادرة أمس
عن الجمارك الصينية ارتفاعه الشهر املاضي ليصل
ٌ
ّ
التغير كفيل بتأجيج
إلى  34.13مليار دوالر .هذا
ّ
غضب الرئيس األميركي دونالد ترامب ،الذي هدد
مجددًا بتشديد العقوبات على بكني ،متوعدًا إياها
ّ
بأن هناك «أمورًا كثيرة يمكن فعلها» .ورغم الجمود
الــذي يسود املحادثات بني البلدين ،أكــد ترامب أن
ً
بكني تبدي «رغبة شديدة في التفاوض» ،مستغال
كل املناسبات للتذكير بأن الصني بنت اقتصادها
من األموال األميركية.
وكــانــت واش ـن ـطــن قــد فــرضــت فــي األش ـهــر الـثــاثــة
األخ ـي ــرة رســومــا جـمــركـيــة م ـشــددة عـلــى الـ ــواردات
م ــن ال ـص ــن ،امل ـق ــدرة بـقـيـمــة  250مـلـيــار دوالر في
العام ،للضغط على بكني وخفض فائض التجارة.
ل ـكــن «ص ـ ـ ــادرات ال ـصــن ص ـمــدت ج ـي ـدًا ح ـتــى اآلن
في وجــه تصعيد التوتر التجاري وتباطؤ النمو
ال ـعــاملــي» ،وف ــق مــا يــوضــح الـخـبـيــر فــي «كــابـيـتــال
إي ـك ــون ــوم ـي ـك ــس» لـ ـ ـل ـ ــدراس ـ ــات ،ج ــولـ ـي ــان إي ـف ــان ــز
بــري ـت ـشــارد .ويـ ــرى األخ ـي ــر أن ص ـمــود ال ـص ــادرات
مرتبط بــ«زيــادة الـقــدرة التنافسية نتيجة تراجع

في االقتصاد العاملي والحرب التجارية الجارية.
وفــي سياق متصل ،أبــدى وزيــر الخزانة األميركي
س ـت ـي ـفــن م ـن ــوش ــن ،ق ـل ـقــه إزاء ض ـع ــف ال ـ ـيـ ــوان فــي
اجتماع مع حاكم بنك الصني الشعبي يي غانغ ،في
بالي .ورفض منوشني التعليق على إمكانية إعالن
الــوزارة (في تقرير يصدر األسبوع املقبل) أن بكني
«تتالعب بعملتها» .غير أن شبكة «سي إن بي ّسي»
نقلت عنه قوله أمــس ،إنه أجــرى «محادثات بناءة
حول العملة الصينية مع حاكم بنك الصني» ،مشيرًا
إلى أن االقتصاد األميركي ال يزال قويًا ،وأن التراجع
األخير لألسواق «مجرد تصحيح طبيعي» .وبعد
يومني من االنخفاض الحاد في األسواق األميركية
والعاملية على خلفية املـخــاوف مــن ارتـفــاع أسعار
الفائدة والنزاعات التجارية األميركية ،قلل الوزير
األميركي من أهمية املخاوف إزاء انتقادات ترامب
املـتـكــررة لــ«االحـتـيــاطــي الـفـيــدرالــي األمـيــركــي» هذا
األسـبــوع ،مــؤكـدًا أن األخـيــر «يحترم استقالليته».
وكــان الرئيس األميركي قد ّ
وجــه انتقادًا حــادًا إلى
الفيدرالي» وسياسته في رفع أسعار
«االحتياطي
ّ
ال ـفــائــدة ،معتبرًا أن ــه «أصــابــه ال ـج ـنــون ...ويتحرك
باندفاع كبير».
(األخبار ،أ ف ب)

من قيمته أمام الدوالر
قيمة اليوان» الذي خسر ّ %9
مـنــذ مطلع ال ـعــام ال ـج ــاري ،لـكــنــه يـتــوقــع أن تظهر
خــال الفصول املقبلة ،تبعات التباطؤ املتواصل
جدد ترامب تهديده بفرض المزيد
من العقوبات على بكين (أ ف ب)
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رقد على رجاء القيامة
في الواليات املتحدة األميركية
في  ٥تموز ٢٠١٨
املأسوف عليه
الدكتور نديم فريد فليحان
تـقــام خــدمــة ص ــاة تــذكــاريــة لــه في
الكنيسة اإلنجيلية  -رياض الصلح
 م ـقــابــل ال ـس ــراي ــا ال ـح ـكــوم ـيــة يــوماالث ـن ــن  ١٥ت ـشــريــن األول الـســاعــة
الخامسة بعد الظهر.
تقبل التعازي في قاعة شارل سعد
في الكنيسة اإلنجيلية بعد خدمة
الصالة مباشرة.
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أفقيا
 -1مرفأ ومدينة أوكرانية على البحر األسود في شبه جزيرة القرم –  -2رئيس وزراء
بريطاني سابق –  -3جواب – غالف كتاب باألجنبية – متشابهان –  -4فقدان الوعي
– لــص حــاذق –  -5حلية كالطوق تلبسه امل ــرأة فــي زنــدهــا أو معصمها – صوص
السيارة – سجن الجنود
الــدجــاج –  -6عاصمة أوروبـيــة – أزال وقشر الــدهــان عن ّ
اثناء الحروب –  -7نعم باألجنبية – الغزال األبيض –  -8نظم أوراقه بشكل صحيح
– رجل أسطوري إشتهر بالحمق والبالهة تنسب إليه نوادر وفكاهات – حرف جر
–  -9مخادع يستعمل الحيلة في تجارته – يقتل على غفلة –  -10عاصمة آسيوية

عموديًا
 -1مدينة فرنسية عاصمة األل ــزاس فيها مركز املجلس األوروب ــي والـبــرملــان – -2
عاصمة مونته نيغرو أو الجبل األسود –  -3حرف نصب – رجل باألجنبية – مضيق
في املحيط الهندي بني أوستراليا وتسمانيا –  -4لفافة ضخمة من التبغ – شركة
نفط عاملية –  -5تخفق بالفشل – ندف القطن –  -6صديق – بلدة لبنانية بقضاء
الشوف –  -7عاصمة عربية – من أقــدم وأهــم مدن فلسطني التاريخية على البحر
األبيض املتوسط –  -8ورك – إلتهاب ّغشاء األنف – قطع الشيء –  -9دولة آسيوية
– مدينة فلسطينية إزدهرت زمن الجزار في القرن الثامن عشر –  -10مدينة لبنانية

شروط اللعبة

هذه الشبكة ّ
مكونة من  9مربعات
ّ
كبيرة وكل مربع كبير مقسم إلى
 9خ ــان ــات ص ـغ ـي ــرة .م ــن ش ــروط
اللعبة وضع األرقــام من  1إلى 9
ضمن الـخــانــات بحيث ال يتكرر
الرقم في كل مربع كبير وفي كل
خط أفقي أوعمودي.
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أفقيا
ّ
ّ
 -1حلب – ّ
العراب –  -2اسكيمو – دبي –  -3سارايڤو – حض –  -4ين – الر – شاة –  -5أهز –
يارا –  -6السكان –  -7روما – مشتاق –  -8أيم – اي – مهب –  -9ال – الوفي –  -10كذبة نيسان
عموديًا
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إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

مشاهير 2989

حلول الشبكة السابقة

 -1حاسي الرمل –  -2لسانه – ّ
وياك –  -3بكر – زاما –  -4يال – ال – اب –  -5أميانس – آلة –
ّ
 -6لوڤر – كميون –  -7ياش – في –  -8رد – شانتميس –  -9إبحار – آه –  -10بيضة القبان

حل الشبكة 2988

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ممثل أميركي وكاتب سيناريو ومنتج أفالم معاصر .بدأ حياته كممثل
في أواخر التسعينات .يقوم حاليًا بإعطاء دروس في جامعة نيويورك
حول نقل الشعر الى فيلم
 = 9+2+4+7+6تصدر عن السلطان ■  = 11+1+8+10من املكسرات ■ 5+3
= نعم باألجنبية

حل الشبكة الماضية :بوعالم صنصال

هاتف 759555 :ــ 01
فاكـس 759597 :ــ 01
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◄ إعالنات رسمية ►
إعالن
ت ـع ـل ــن كـ ـه ــرب ــاء لـ ـبـ ـن ــان بـ ـ ــأن م ـه ـلــة
تقديم العروض العائد لشراء مواد
ومعدات لزوم اعمال التنظيفات في
املبنى املركزي ،موضوع استقصاء
االس ـ ـعـ ــار رق ـ ــم ث4د 7412/ت ــاري ــخ
 ،2018/7/24قــد م ــددت لـغــايــة يــوم
الـجـمـعــة  2018/10/19عـنــد نهاية
ال ــدوام الرسمي الساعة  11:00قبل
الظهر.
يـ ـمـ ـك ــن ل ـ ـلـ ــراغ ـ ـبـ ــن فـ ـ ــي االش ـ ـ ـتـ ـ ــراك
باستقصاء العروض املذكور اعاله
ال ـح ـص ــول ع ـلــى ن ـس ـخــة م ـجــانــا مــن
دفتر الشروط من مصلحة الديوان
ـ ـ ـ ام ــان ــة ال ـســر ـ ـ ـ ال ـطــابــق ( 12غــرفــة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق
النهر.
ع ـل ـم ــا بـ ـ ــأن الـ ـ ـع ـ ــروض ال ـ ـتـ ــي س ـبــق
وت ـ ـ ـقـ ـ ــدم ب ـ ـهـ ــا ب ـ ـعـ ــض املـ ـ ـ ــورديـ ـ ـ ــن ال
تـ ــزال س ــاري ــة امل ـف ـع ــول وم ــن املـمـكــن
فــي مـطـلــق االح ـ ــوال تـقــديــم عــروض
جديدة افضل للمؤسسة.
ت ـس ـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد الـ ــى أمــانــة
ســر كـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ ـ طــريــق الـنـهــر ـ ـ
الطابق « »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2018/10/8
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 2044
إعالن
تعلن شركة كهرباء لبنان الشمالي
امل ـغ ـف ـلــة ـ ـ ـ ـ ال ـق ــادي ـش ــا ع ــن اسـ ـت ــدراج
للعروض لشراء الية رباعية الدفع
(عـ ـ ـ ـ ــدد ،)4وذل ـ ـ ــك وف ـ ــق امل ــواصـ ـف ــات
الفنية والشروط االدارية املحددة في
دفتر الشروط الذي يمكن الحصول
على نسخة عنه لقاء خمسماية الف
ل ـي ــرة لـبـنــانـيــة (ت ـض ــاف  )TVAمن
دائ ــرة ال ـش ــؤون املـشـتــركــة فــي مركز
الـ ـش ــرك ــة فـ ــي الـ ـبـ ـحـ ـص ــاص مـ ــا بــن
الساعة  8صباحًا و 12ظهرًا من كل
يوم عمل.
تـقــدم ال ـعــروض فــي أمــانــة الـســر في
القاديشا ـ ـ البحصاص.
تـنـتـهــي م ــدة ت ـقــديــم الـ ـع ــروض يــوم
االربـ ـ ـع ـ ــاء ال ــواق ــع ف ـي ــه  31تـشــريــن
االول  2018الساعة  12ظهرًا ضمنًا.
مدير القاديشا
املهندس عبد الرحمن مواس
التكليف 2074
إعالن
ت ـع ـل ــن كـ ـه ــرب ــاء لـ ـبـ ـن ــان بـ ـ ــأن م ـه ـلــة
ت ـقــديــم الـ ـع ــروض ال ـع ــائ ــد لـلـتـعــاقــد
مــع اسـتـشــاري للمساعدة فــي ادارة
م ـشــروع مـقــدمــي خــدمــات الـتــوزيــع،
م ــوض ــوع اسـ ـت ــدراج الـ ـع ــروض رقــم
ث4د 5190/ت ــاري ــخ ،2018/5/22
قـ ـ ــد م ـ ـ ـ ــددت ل ـ ـغـ ــايـ ــة يـ ـ ـ ــوم ال ـج ـم ـع ــة
 2018/11/9ع ـن ــد ن ـه ــاي ــة ال ـ ـ ــدوام
الرسمي الساعة  11:00قبل الظهر.
يـ ـمـ ـك ــن ل ـ ـلـ ــراغ ـ ـبـ ــن فـ ـ ــي االش ـ ـ ـتـ ـ ــراك
بــاسـتــدراج ال ـعــروض املــذكــور اعــاه
الـ ـحـ ـص ــول عـ ـل ــى ن ـس ـخ ــة مـ ــن دف ـت ــر
ال ـ ـشـ ــروط م ــن م ـص ـل ـحــة ال ـ ــدي ـ ــوان ـ ـ ـ
ام ــان ــة الـ ـس ــر ـ ـ ـ ـ ال ـط ــاب ــق ( 12غ ــرف ــة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق
الـنـهــر وذل ــك لـقــاء مبلغ ق ــدره 000/
 /250ل.ل( .مــائـتــي وخـمـســون الــف
ليرة لبنانية).
ع ـل ـم ــا بـ ـ ــأن الـ ـ ـع ـ ــروض ال ـ ـتـ ــي س ـبــق
وت ـ ـ ـقـ ـ ــدم ب ـ ـهـ ــا ب ـ ـعـ ــض املـ ـ ـ ــورديـ ـ ـ ــن ال
تـ ــزال س ــاري ــة امل ـف ـع ــول وم ــن املـمـكــن
فــي مـطـلــق االح ـ ــوال تـقــديــم عــروض
جديدة افضل للمؤسسة.
ت ـس ـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد الـ ــى أمــانــة
ســر كـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ ـ طــريــق الـنـهــر ـ ـ
الطابق « »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2018/10/10
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة

املهندس واصف حنيني
التكليف 2086
تصحيح إعالن
ص ـ ـ ــدر ف ـ ــي ج ـ ــري ـ ــدة األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار ي ــوم
ال ـج ـم ـع ــة  2018/10/12ع ـ ــدد رق ــم
 3587إع ـ ـ ــان بـ ـي ــع ع ـ ـقـ ــاري ل ـل ـمــرة
ال ـث ــان ـي ــة صـ ـ ــادر ع ــن دائ ـ ـ ــرة تـنـفـيــذ
جبيل رقم املعاملة  2015/163حيث
ورد "ي ـج ــري ال ـب ـيــع ي ــوم الـخـمـيــس
الواقع في  2018/11/18والصحيح
في  2018/11/8فاقتضى التصويب
تصحيح اعالن
سقط سهوا في االعالن املنشور في
جريدة االخبار تاريخ 2018/10/10
دعــوة الهيئة العامة لجمعية نادي
الشقيف -النبطية ،النـتـخــاب هيئة
اداري ـ ـ ـ ــة جـ ــديـ ــدة  ،وال ـص ـح ـي ــح هــي
دعوة النتخاب رئيس وهيئة ادارية
ج ــدي ــدة لـجـمـعـيــة ن ـ ــادي ال ـش ـق ـيــف-
النبطية ،فاقتضى التوضيح.
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي أحمد مزهر
إلى املنفذ عليهم زاهية واسني نخلة
الـ ـخ ــوري وروز وص ــول ـن ــج يــوســف
م ــراد مــن صير الغربية ومجهولي
ً
محل االقــامــة ،وعـمــا بأحكام املــادة
 409أ.م.م .تنبئكم هــذه الــدائــرة بأن
ل ــدي ـه ــا ب ــامل ـع ــام ـل ــة ال ـت ـن ـف ـيــذيــة رق ــم
 2018/646واملتكونة بني املنفذ نمر
قاسم معتوق وبينكم انذارًا تنفيذيًا
م ــوض ــوع ح ـج ــة ب ـي ــع م ـن ـظ ـمــة ل ــدى

كــاتــب بــالـعــدل فــي ب ـيــروت االس ـتــاذ
س ـ ـمـ ــارة تـ ــاريـ ــخ  1970/8/29رق ــم
 1991/7املتضمنة نقل ملكية كامل
اس ـهــم امل ـن ـفــذ عـلـيـهــم ف ــي ال ـع ـقــارات
 520/و 658و 794و  222و/257
من منطقة صير الغربية على اسم
املنفذ وفقًا ملضمون الحجة املوقعة
من وكيل املنفذ عليهم الحاج حسني
علي معتوق.
وع ـ ـل ـ ـيـ ــه ت ـ ــدع ـ ــوك ـ ــم ه ـ ـ ـ ــذه ال ـ ـ ــدائ ـ ـ ــرة
ل ـ ـل ـ ـح ـ ـضـ ــور الـ ـ ـيـ ـ ـه ـ ــا شـ ـخـ ـصـ ـي ــا أو
ب ــواس ـط ــة وك ـي ــل ق ــان ــون ــي الس ـت ــام
االن ـ ـ ـ ـ ــذار وم ــرفـ ـق ــات ــه تـ ـح ــت ط ــائ ـل ــة
ً
م ـت ــاب ـع ــة ال ـت ـن ـف ـي ــذ ب ـح ـق ـكــم اص ـ ــوال
ب ــانـ ـقـ ـض ــاء  20يـ ــومـ ــا تـ ـل ــي ال ـن ـش ــر
مضافًا اليها مهلة االنذار.
مأمور التنفيذ
مريم قبيسي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في زحلة
طـلــب خليل ودي ــع بـحـمــدونــي سند
تمليك بدل ضائع بالعقار  6ماسا.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون
لينا جنبالط
إعالن
من أمانة السجل العقاري في زحلة
طـ ـل ــب مـ ـحـ ـم ــد حـ ـس ــن املـ ـعـ ـل ــم س ـنــد
تمليك بدل ضائع بالعقار  1606قب
الياس.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون

لينا جنبالط
إعالن
من أمانة السجل العقاري في زحلة
ط ـلــب ج ـ ــوزف انـ ـط ــوان كــوسـبـكـيــان
ل ــه وملــوك ـل ـيــه اس ـكــوهــي كــازنـجـيــان
ومـ ــارس ـ ـيـ ــل ان ـ ـ ـطـ ـ ــوان ك ــوس ـب ـك ـي ــان
سـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــدات تـ ـ ـمـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــك بـ ـ ـ ـ ـ ــدل ض ـ ــائ ـ ــع
بحصصهم بالعقار  1922عنجر.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون
لينا جنبالط

إعالن
من أمانة السجل العقاري في زحلة
طلبت جــوزفــن ج ــورج غــره سندي
ت ـم ـل ـي ــك ب ـ ـ ــدل ضـ ــائـ ــع ب ـح ـص ـص ـهــا
ب ــالـ ـعـ ـق ــاري ــن  223ب ـ ــرب ـ ــاره و4396
اراضي زحلة وطلب موريس جورج
غ ـ ــره مل ــوك ـل ـت ــه س ــام ـي ــة جـ ـ ــورج غ ــره
بالعقار  223برباره.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون
لينا جنبالط

◄ مبوب ►
◄ مطلوب ►
مطلوب شاب للعمل
كويرت واوبريرت
من الجنسية اللبنانية -
ذو جدارة وخربة يف العمل
يجيد األنكليزية ملطعم
يف الحمراءلالتصال
من 9ص اىل  4ب ظ
-01/738443

Lebanese Competent
Waiter/operator
needed for
restaurant in Hamra
having good
presentation skills
job experience
and speaks
the English language
For Call 01/738443

مطلوب شيف مطبخ –
ذو خربة
للعمل مبطعم
يف الحمراء

Competent
Chef is needed
for restaurant
in Hamra having
professional
experience
For Call 01/738443

لالتصال من 9ص اىل  4ب ظ
-01/738443
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اإلرث المبني ثروة ...وقيمة ثقافية أكيدة

العمارة في المشرق العــربي ...والمستقبل
رهيف فياض *
■ -I -بعض الطروحات الفكرية في
ال ـع ـم ــارة راهـ ـن ــا ،وعــاق ـت ـهــا بـ ــاإلرث
العربي
املشرق
املبني في
ِ
َّ
 -1-Iع ـل ـي ـنــا أن ن ـت ــوق ــف ع ـن ــد ه ــذهالـ ـط ــروح ــات ال ـف ـك ــري ــة ال ـ ُـراهـ ـن ــة ،فــي
ْ
الـعـمــارة وفــي البنيانِ ،لنظهر القيم
ّ
ولنحدد املوقف منها
التي تختزنها،
وم ـ ـ ــدى ت ـفــاع ـل ـنــا م ـع ـه ــا ،وعــاق ـت ـهــا
بتراثنا.
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ـارة ُ
وامللكية
ـال الكبير،
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ا
رأس
ـ
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ـ
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ال ِ
ُ
قارية الكبرىِ .ويكتفي ُ
املال
رأس
الع
ِ
ِ
ذاته ،خاليًا من
في ذلك ،بإعادة إنتاج ِ
ُ
أي قيمةٍ  .إنها َّ
يدفع
حمى في البناء،
فيها ُ
ـال بالتكنولوجيا إلــى
رأس امل ـ
َ
ِ ُ
َ
ُّ
درجاتها .فتصب (بضم التاء)
على
ُِ
أ ُ
ـاع  450م ـت ـرًا.
ال ـ
ـخ ـ ُـرس ــان ــة ع ـلــى ارتـ ـف ـ ِ
ُ ْ
بالهيكل
ويك َمل (بضم الياء) املبنى
ِ
َ
ـاع ألــف
ال ـ ـفـ ــوالذي ،ل ـي ـصــل إلـ ــى ارت ـ ـفـ ـ ِ
متر ...هذا في العمار ِة البرجية.
أمــا الــزجـ ُ
ـأدراج،
للغالف ،ول ـ
ـاج ،فهو
ِ
ِ
ُ
ـدران،
ولـ ــأرض ـ ـيـ ـ ِ
ـات ،ول ــكـ ـس ــو ِة ال ـ ـجـ ـ ِ
ـواطـ ِـع الـصـلـبــةِ املـقــاومــةِ
وإلن ـت ــاج ال ـقـ ِ
للرصاص.
ـاج ل ـ ـكـ ـ ِّـل شـ ـ ـ ــيء ،واس ـ ـت ـ ـث ـ ـنـ ـ ً
ال ـ ـ ــزج ـ ـ ـ ُ
ـاء،
ُ
لــوظ ـي ـفـ ِـتــه ال ــرئ ـي ـس ــة ،أي ال ـش ـفــاف ـيــة،
ُ
ُ
َّ
ـاالت
املبنيةِ
وال ـضــوء ،وتــواصــل امل ـجـ ِ
مع الخارج.
ُ
ِّ
أيـ ــن ال ـ ِـعـ ـم ــارة ف ــي كـ ــل ه ـ ــذا؟ كـتـلـبـيـةٍـ
َّ
ِّ
اإلنسان
متأصلةٍ عند
لحاجةٍ مركبة
ِ
ُ
كما يـقــول رفـعــت الـجــادرجــي؟ فــي ما
ُ
ت ـ ِّ
ِّ
ـروج ــه ه ــذه ال ـط ــروح ــات ،وتـجــســده
َ
هذه املباني؟
ُ
ِّ
أي ـ ـ ـ ــة ح ـ ــاج ـ ــةٍ ت ـ ـلـ ـ ِّـبـ ــي؟ ون ـ ـحـ ــن ن ـق ــن ــع
ـات ال ــزج ــاجـ ـي ــة ،بــال ـس ـتــائـ ِـر
الـ ــواج ـ ـهـ ـ ِ
ـس
ـ
م
ـ
ش
ـ
ل
ا
ـ
ـ
ع
ـ
ـ
ـ
ش
أ
ـن
ـ
ـ
م
ـا
ـ
ه
ـ
ن ـح ـت ـم ــي بـ
ـةِ
ِ
املحرقة؟
َ ُ
ُ
أي ـ ــة ح ــاج ــةٍ ت ـل ـبــي؟ ون ـح ــن نستعمل
َ
ـوازل لـن ـح ـتـمــي ب ـه ــا مــن
أط ـ ـنـ ــان الـ ـ ـع ـ ـ ِ
تحوطنا؟
التي
الحرار ِة الخانقة
ُ
ُ
أيـ ــة ح ــاج ــةٍ تـلـبـ ًـي؟ وعـلـيـنــا أن نبقي
َ
َ
ـات،
ال ـ ـسـ ـ ِّـال م ـت ــدل ـي ــة أم ـ ـ ــام ال ــواجـ ـه ـ ِ
َ
ـار
لـنـنــظّــف زجــاجـهــا مــن أط ـنــان الـغـبـ ِ
املتجمع فوقه؟
ِّ ُ َّ
بأن التكنولوجيا َّ
تقدمت.
▪ سنسلمُ ،
ارتفاع
ـام
ـ
م
أ
مفتونني
ف
وبأننا سن ِق
ِ
املـ ـب ــا َن ــي ،وق ـ ـ ـ ـ َّـو ِة مـ ـص ــاع ـ ِـده ــا .وبـ ــأن
ُ
تضع املدى
ـراج،
الرؤية من أعلى األب ـ ِ
ـان ،ف ـي ـن ـت ـشــي،
فـ ــي م َّـ ـت ـ ـنـ ـ ِ
ـاول اإلنـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ِ
ويتمت ُع بهذه الــرؤيــةِ الساحر ِة ،وقد
بمتناوله.
أصبحت
ُ
َ َ
غطرستها
▪ إال ٌأنه علينا أن ن ِق َّر ،بأن
مهينة ،وأن ارتفاعها املبالغ بــهِ  ،هو
قـ ــامـ ـ ٌـعُ ،وخـ ـ ـ ــارج املـ ـقـ ـي ــاس ال ـب ـش ــري.
ُ
بارتفاعه،
بالغ
والعيش في
ِ
مبنى م ُ ٍ
َ
ُيـصـيــب اإلن ـس ــان بــالــغــربــةِ  ،وال ـكــآبــةِ ،
وال ـ ـ ــات ـ ـ ــوازن .وه ـ ــو س ـ َـي ـ ِـج ـ ُـد ن ـفـ َـســه،
َّ
واألرض ،قلقًا على
السماء
معلقًا بني
ِ
ِ
حاالت الكوارث.
سالمته في
ُ ِ
ِ
هل نكمل ...؟
▪ إال أن الـطـ َ
َّ
الفكري الـســائـ َـد ،إنما
ـرح
ُ
َ
املال الذي يحميه هو
يسود ألن رأس ِ
ُ
ِّ
ُ
األقــوى .وألن األدوات التي ت ــروج له،
ً
ـوة .وألن قـ َ
ـدرتــه على
هــي األك ـثـ ُـر س ـطـ
ً
ِّ
ُ
اإلب ـه ــار ،هــي األك ـث ــر فـعــالـيــة فــي ظــل
َّ
ـال املعولم،
ـرأس امل ـ ِ
التبعيةِ الكاملةِ ل ـ ِ
َّ
والـقـمـ ِـع املـنـهـجـ ِّـي لـلـثـقــافــةِ الــوطـنــيــةِ .
وف ـ ــي ظ ـ ـ ِّـل غ ـ ـيـ ــاب ثـ ـق ــاف ــةٍ م ـع ـم ـ َّ
ـاري ــةٍ
ُ ِ
ُّ
مجتمعاتنا،
تفتقر إليها كل
أصيلةٍ ،
ِ
ُّ
املشرق
في
مارة
الع
تعليم
ج
برام
وكل
ِ
ِ
ِ
ِ
العربي.
 -2-Iولكن؟ول ـ ـكـ ــن؟ هـ ــل ال ـ ـطـ ــروحـ ــات امل ـع ـم ــاري ــة

ٌ
الـ ـس ــائ ــد ِة ف ــي الـ ـظ ــاه ـ ِـر ،ه ــي س ــائ ــدة
بالفعل؟
ُ ِ
سأجيب عن هــذا الـســؤال ،بمجموعةٍ
من األسئلةِ – األجوبة:
▪ م ــاذا عــن املـعـمــار ال ـف ــارو س ـيــزا في
البرتغال؟ الحائز جائزة بريتزكر؟ هل
ُ َُ
ِّ َ
ذه الطروحات؟ أو
نراه يعمل في ظل ه ُ
لصيق البرتغال ،بالدُ
أنه ،في أعمالهِ ،
ّ ُ
ـس وال ـب ـحـ ِـر وال ـ َّـص ـخ ــر؟ يــؤلــف
ال ـش ـمـ ِ
ـات ن ــاس
ل ـل ـب ــرت ـغ ــال ،م ـل ـت ــزم ــا حـ ــاجـ ـ ِ
ُ
َ
لشمس
ِ
الـبــرتـ ُغــال ،ويصنع أ ُحـجــامــه ً
ال ـ ـبـ ــرت ـ ـغـ ــال ،فـ ـتـ ـخـ ـت ــال رائـ ـ ـع ـ ــة تـحــت
ُ
أش ـع ـت ـهــا ،وت ـث ـي ــر امل ـش ــاع ـ َـر فـتـصـنـ ُـع
العمارة ،كما َّ
عرفها لوكوربوزييه في
ِ
كتابه الشهير «نحو عمارة».
ـار إدورادو سوتو
▪ وم ــاذا عــن املـعـمـ ِ
دومـ ــورا فــي الـبــرتـغــال أي ـضــا ،تلميذ
ُ
والسائر على خطاه؟
ألفارو سيزا،
▪ ومـ ــاذا عــن املـعـمــار تـ ــاداو ُان ــدو في
ـال ــهِ ال ــخ ــرس ــان ــة
ال ـ ـيـ ــا َّبـ ــان ،واسـ ـتـ ـ ِّعـ ـم ـ ِ
ُ
ـال ــه .يـكــتـبـهــا
امل ـس ــل ـح ـ ًـة ف ــي ك ـ ــل أعـ ـم ـ ِ
م ـت ـعــامــا م ــع ُم ـح ـيـ ِـطــه وم ـ ـ َـع ِع ـم ــارة
الـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاب ـ ـ ــان األص ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــةِ  ،بـ ـ ـمـ ـ ـع ـ ــارف ـ ــهِ
وب ــأح ــاسـ ـيـ ـس ــهِ  ،ت ـم ــام ــا ك ـم ــا ي ـع ـ ِّـرف
ُ َ
ـام ــل ــه مـ ــع ال ـ ِـعـ ـم ــار ِة
ال ـ ـجـ ــادرجـ ــي تـ ـع ـ
َّ
املحلية في العراق.
ُ
ي ـت ـع ــام ــل م ـع ـه ــا ،ب ـف ـه ـ ِـم ــه ل ـل ـ ِـع ـم ــار ِة
ـاس ــه
ال ـي ــاب ــان ـي ــة األصـ ـيـ ـل ــة ،وب ــإح ـس ـ
ِ ُ
بأحجامها وكتلها ومـ ِّ
ـوادهــا .فينقل
ـارتــه الـيــومَ،
هــذه األحــاسـيـ َـس إلــى ِعـمـ ِ
فتأتي يــابــانـ َّـيـ ًـة أصـيـلـ ًـة ُتـبـ َـنــى الـيــومَ،
ً
ُ ُ
َ
َ
لتدوم يابانية ،غدًا وبعد
اليوم،
وتقرأ
غد.
▪ وماذا عن املعمار ريكاردو ليغوريتا
ثمة ٌّ
في املكسيك؟ وهل َّ
انتماء
شك في
ِ
أعماله إلى الثقافة املكسيكية العميقة
ِ
الجذور ،الفاعلةِ في الحياة املكسيكية
اليوم؟
▪ وم ـ ــاذا ع ــن امل ـع ـمــار راج ري ـ ــوال في
الـهـنــد؟ وعــن املـعـمــار جـفــري ب ــاوا في
سري النكا؟
تفر ُض َ
 -3-Iثمة استنتاجات ُنفسها:
َّ ُ
ُ
▪ -1الـ ـط ــروح ـ ُ
ـري ــة ال ـس ــائ ــدة
ـات ال ـف ـك ـ
فــي ِع ـمــارة ال ـيــوم (ال ـع ـمــارة البرجية
ن ـم ــوذج ــا) ،ت ـس ـ ُ
أدوات من
ـود ب ـف ـعـ ِـل
ٍ
ـارج ـ ـهـ ــا (رأس املـ ـ ـ ـ ــال ،واإلعـ ـ ـ ـ ــان،
خـ ـ ِ
واإلع ـ ـ ــام ،وامل ـع ـلــومــات ـيــة ،والـتـبـعـيــة
السياسية واالقتصادية والثقافية).
وهي خالية من أية قيمة.
ـاالت
▪ –2وال إم ـكــان ـيــة ل ـت ـحــديـ ِـد م ـ َجـ ٍ
لبذل
للتفاعل معها ،ال بل ال ضــرورة
ِ
ِّ
التفاعل،
لتحقيق هذا
أي
ٍ
ِ
فكري ِّ ٌ ِ
جهد ٌ
فهي مبتذلة ،مغربة.
▪ -3يـ ـق ـ ُ
ـود هـ ــذا ال ـتــأك ـيــد إلـ ــى تــأك ـيـ ٍـد
آخر ،هو وجود عمار ٍة أصيلةٍ اليوم،
ُينتجها ٌ
كثر:
(الفارو سيزا ،ألبرتو سوتو دومورا،
تـ ـ ــاداو أنـ ـ ــدو ،ري ـ ـكـ ــاردو ل ـي ـغــوري ـتــا...
وغيرهم).
ُ
َ
ُّ
ِّ
▪ -4التعلم من كل هؤالء ،كيف ينقلون
ـاسـ ـي ـ َـسـ ـه ــم ب ــال ـ ِـعـ ـم ــارة األص ـي ـل ــة
أح ـ ِ
ـال ـه ــم الـ ـي ـ َ
ـوم،
ـدان ـه ــم ،إلـ ــى أع ـم ـ ٌِ
ف ــي ب ـل ـ ِ
ُّ
ـروري .إن ــه م ـعــرفــة ضــروريــة،
هــو ُضـ ـ ـ
َّ
ونتائجها مؤكدة.
■ -ه ــل ال ـح ــدي ــث ع ــن م ــام ــح ع ـمــارة
عربية مستقبلية ممكن!؟
اسـ ـتـ ـعـ ـمـ ـل ــت مـ ـصـ ـطـ ـلـ ـح ــي م ـ ــام ـ ــح،
ومستقبلي ،ألن املصطلحني ي ــردان
عـ ـن ــد ط ـ ـ ــاب ال ـ ـع ـ ـمـ ــارة وف ـ ـ ــي ب ـعــض
ال ـك ـتــابــات .فـمــن ال ـض ــروري توضيح
املصطلحني.
املصطلحني.
 -1-IIفيّ
ُ َ
▪ أن ُ
سينت ُج
مالم َح مصن ٍع ما
نرصد
ِ
(ب ـض ــم الـ ـي ــاء) ف ــي امل ـس ـت ـق ـبـ ِـل ،يعني
َ
َّ
ـام ـ ٌ َـح امل ـنــت ـظـ َـرة ،وامل ــام ـ ُـح هي
أن امل ـ ِ
ٌ
َّ
بـ ـ ـص ـ ـَّـري ـ ــة ،أي مـ ـ ــوجـ ـ ــودة ف ـ ــي ش ـك ـ ِـل
املصنع،
إن ذلـ ـ ــك يـ ـعـ ـن ــي ،أن امل ـ ــام ـ ـ َـح ال ـت ــي

ُ
ِّ
نـ ُ
مخيلتنا،
ـرص ـ ُـده ـ ًـا ،إن ـمــا تـنـ ِـتـ ُـجـهــا
ٌ
عمق
مستعينة بما هــو مـحـفــور فــي
ِ
ِّ
الحالي،
واقعنا
ذاكرتنا ،انطالقًا من ِ
السياسي واالقتصادي واالجتماعي
والثقافي.
ُ
كما يعني ُأيضًا ،أننا نس ِق ُطها (بضم
نت ُجه في
النون) منذ اآلن على ما سن
ِ ٌ
املـسـتـقـبـ َّـل .وم ــا ه ــذا س ــوى ش ـكــل من
ُ
َ
نقوم
نستطيع أن
سخ ،الذي
أشكال الن ِ
ِّ
املستقبل ،وفي كل زمان.
ِ
به اآلن ،وفي َّ
قدراتنا الراهنة،
في
نستشف
▪ أما أن
ِ

العيش في مبنى ُ
بالغ
م
ٍ
َ ُ
بارتفاعهُ ،يصيب اإلنسان بالغربة،
ِ
والكآبة ،والالتوازن

جونيه
(حريصا/
لبنان) :البيت
ذو االقواس
الثالثة
وحمى البنيان
العامودي

مــا هــو واعـ ـ ٌـد بــأنـنــا ،وف ــي املستقبل،
ُ
َّ
إنتاج عمار ٍة تقام (بضم
سنتمكن من
ِ
أرضـ ـن ــا ،وت ـن ـت ـمــي إلـيـنــا،
الـ ـت ـ
ـاء) ف ــي ِ
ُ
وتكون لنا ،في مقاربةٍ انتروبولوجية
ُ
مشاعرنا ُوفي
ونحن ،في
ِ
ُلفهمنا لهاَّ َ ُ .
تحتضننا،
جداننا نشعر أَنها لنا.
ِ
و ِ
ُ
ـات ـنــا املـتـحـ ِّـولــة
وت ـع ــك ـ ُـس طــري ـقــة ح ـيـ ِ
ُّ
ـاكـنــا
دائ ـمــا بـتـحــولـنــا ن ـحــن ،وبــاحـتـكـ ِ
ب ـح ـي ــاة اآلخـ ــريـ ــن ،ف ـه ــذا شـ ــيء آخ ــر،
رسم املالمح.
يختلف كليًا عن
ِ
▪ ل ـقــد َع ـ ِـرف ـن ــا ف ــي ال ـت ــاري ــخ ال ـعــربـ ِّـي
ُ
َّ
ـات شـعــرنــا فـيـهــا أنــه
امل ـت ــراك ـ ِـم ،م ـحــطـ ٍ
في مجالنا السياسي -االقتصادي–
ُ
َّ
نتج
االجتماعي-
الثقافي ،ثمة مــن ي َّ ً
ً
عمارة هي لنا ،مصرية
الياء)
(بضم
َّ ً
َّ
لبنانية
عراقية عربية ،أو
عربية ،أو
َّ
أردني ُة عربية...
عربية ،أو
ل ـقــد ك ــان ــت ب ـع ــض ال ـ ِـع ـم ــارة ف ــي هــذه
ٌ
َّ
امل ـحــطــات ،ع ـم ــارة ل ـنــا .فـهــي تتكامل

َ
ُ
َّ
املبنية
مع األمكنةِ عندنا ،ومجاالتها
ُ َ ْ ُ
حاجات املنتفعني
إنما كتبت لتالئم
ُ ِ
ب ـهــا .وغــافــاتـهــا تـجـعــلـهــم يـشـ ُـعــرون
ُ
ُّ
ـراب ـهــم.
بــاالطـمـئـنـ
ـان ،وم ــواده ــا مــن تـ ِ
بـنــاهــا ال ـن ـ ُ
ـاس أح ـيــانــا بــأيــديـهــم .وال
ُ
َي ُ
مجاالتها بالغربةِ .
شعرون في
ِ

ُ
 -2-II-في بعض ما أنجز.

ُ
▪ تلك كــانــت ِع ـمــارة حسن فتحي في
َ
ق ــري ــةِ ال ـقــرنـ ُّـة ف ــي م ـصــر وق ــد ُأراده ـ ــا
ُ
املـعـمـ ُـار الـفــذ ،لألمكنةِ حـيــث شـ ِّـيــدت،
َ
ـاس ـه ــا وب ـت ــاري ـخ ـه ــمَ .أرادهـ ـ ـ ـ ــا ردًا
ب ـن ـ ِ
ِّ
َّ
باملواد
االنبهار
على
واضحًا،
الغربيةِ
ِ
ِّ
البلدان العربية ومنها
املتدفقة على
ِ
مـصــر ،بعد الـحــرب العاملية الثانية.
ونموذجًا ملقاومةِ السيطر ِة الغربيةِ
ِّ
ِّ
راتـ ـن ــا ،ب ــاس ـ ِـم ال ــرق ـ ِّـي،
ع ـل ــى كـ ــل مـ ـق ــد ِ
وحقوق اإلنسان.
والتقدم،
ِ
لقد ُع ِّهرت (بضم العني) ِعمارة َحسن
فتحي الحـقــاَّ .
عهرها كـثـ ٌـر .فحافظوا
مالمحها
على ِغالفها ،وحافظوا على ِ
األصـ ـلـ ـي ــة ،وع ـ َّـه ــروهـ ــا ف ــي أس ــال ـي ـ ِـب
ُ
االنتفاع بها .فـصـ ْ
الفقراء
بيوت
ـارت
ِ
ِّ
ـامـ ـحـ ـه ـ ًـا ،ق ـص ــورًا
ف ــي م ـ ًص ــر بـ ـك ــل َم ـ
َّ ً ُ ِ َ
فـخـمــة ،وم ـكــيـفــة ،وم ــزخ ــرف ــة ،ومــأى
ِّ
الفاخر،
الغربي
األثاث
صرعات
بآخر
ِ
َ ِ
ِ
ُ
ـرف
ت ـخ ـفــي خ ـل ــف مـ ِ
ـام ـح ـهــا ح ـي ــاة ت ـ ٍ
املالمح.
وتبذير ،ال عالقة لها بهذه
ِ
ُ
ـارة ،مــاجــئ ِّ
تلبي
لــم تـعـ ْـد ه ــذه ال ـع ـمـ
َ
َّ
حاجت ْي الساكنني القاعدية بالعود ِة
النفعيةِ والــرمـ َّ
َّ
ـزيــة،
إلــى ال ـجــادرجــي،
واسـتـطــرادًا ،كل ما ِّ
ُ
تقدمه لساكنيها
من راحةٍ ُ
ومتعةٍ  ،أي من «جمال».
َّ
َّ
وتكررت هذه املحطة االستثنائية،
▪
ـض أعـ ـم ــال م ـحـ َّـمــد م ـكـ َّـيــة في
ـ
ع
ـ
ب
ـع
ـ
م
ِ
الـ ـع ــراق ف ــي ال ـخ ـم ـس ـي ـنــات ،وت ـك ـ َّـررت
م ــع أعـ ـم ــال الـ ـج ــادرج ــي ف ــي الـ ـع ــراق

الستنيات حتى
أيـضــا ،مــن منتصف
ً
مرافقة نهوض
منتصف السبعينات ِ
ُّ
ـرق
ح ــرك ــةِ ال ـت ـحــرر الــوط ـنــي ف ــي امل ـشـ ِ
العربي.
َ
كـ ـم ــا ت ـ ـ ـكـ ـ ـ َّـررت م ـ ــع أع ـ ـم ـ ــال قـ ـح ــط ــان
ْ
ْ
وقحطان َعوني في العراق
املدفعي،

أعمال عاصم سالم
بعض
أيضًا ،ومع
ِ
ِ
في لبنان...
َّ
عربيةٍ هذه ،وإن
مالم ُح ِعمارة
ليست
ِ
شـ َـابـهــا ب ـعــض ا ٌل ـن ـسـ ِـخ أح ـيــانــا .إنها
إح ـ ـسـ ـ ٌ
ـاس ع ـم ـي ــق بـ ـعـ ـم ــار ٍة ب ـغ ــدادي ــة
َّ
عربية أصيلة ،نشعر به ونحن نتمتع
َّ
الصحية
ذوي املـهـ ِـن
ِ
بمعهد تــدريــب َّ َ
فــي بـغــداد ،الــذي ألــفـ ُـه الـجــادرجــي في
عام .1966
َُ
َّ ُ ُ
َّ
ات املضيئة
استمرت هذه املحط
وقد
▪ َ
ـال راس ــم ب ــدران الـســابـقــة في
مــع أع ـم ـ
ِ
ُ
األردن وخارجهُ .
الضوء
ويصبح هذا
ِ
أعمال راسم بدران األخيرة،
باهتًا في
َِ
ٍّ
تفتيشه الع ِّ
عاملي،
موقع
بثي عن
في
ِ
ٍَ
صنع َ
فرادته
االبتعاد عن ما
يراه في
ِ
وأصالته السابقتني.
كـمــا أن ـهــا تـسـتـمـ ُـر ال ـي ـ َ
ـوم َع ـبــر بعض
أع ـمــال جـعـفــر طــوقــان وأي ـمــن زعيتر
وفــاروق يغمور في األردن ،وفي بيت
َّ
ساحور في فلسطني .هذا في محطات
مضت.
ِّ
ملجالنا
متأن
ة
قراء
في
ولكن
ولكن؟
يةٍ
ِ
ٍ
السياسي  -االقتصادي -االجتماعي
الراهن في املشرق العربي؟
 الثقافيَّ ُ ِ َّ
ـات م ـش ــاب ـه ــةٍ فــي
ه ــل نـ ـت ــوق ــع مـ ـح ــط ـ ٍ
املستقبل؟ قريبًا  ،أو بعد حني؟

■ -I-الــعــمــارة فــي المشرق
العربي والمستقبل

ً
َ
ع ـل ـ َّـي أن أق ـ ـ ــول بـ ــدايـ ــة ،إنـ ــه م ــن غـيــر
ِّ
املـ ـمـ ـك ــن ،ب ــال ـف ـ َك ـ ِـر ِامل ـ ـع ـ ـمـ ــاري وح ـ ــده،
معالجة مسألة إنـتـ
ـاج ِعـمــار ٍة عربيةٍ
متحررة من ِ َّ
ِّ
والنسخ
ة
التبعي
أصيلة،
ُِ
ال ـ ـسـ ــائـ ــديـ ــن اآلن .ف ـ ـهـ ــذه ال ـ ـ ِـعـ ـ ـم ـ ــارة
َ ُ
ُ
ـون ال ـجـ َ
ـزء املــرئـ َّـي من
املـنــتـظــرة ،سـتـكـ

مجالنا االقتصادي االجتماعي .ولن
ِ
َ
َ
إنجازها ّإل بإنجاز َّ
نستطيع
مهمةِ
ُ
ال ـت ـحـ ُّـرر الــوط ـنـ ِّـي وال ـق ــوم ـ ّـي ،فــنـحـ ِّـرر
املـ ـ ـج ـ ـ َـال االق ـ ـت ـ ـصـ ـ َّ
ـادي االجـ ـتـ ـم ــاع ـ َّـي،
َ
الثقافي ،وننتجُ
ِّ
َّ
ونحرر معه مجالنا
ِ
َ
َّ
َ
عمارتنا ،الوطنية العربية،
بالتالي
ـال الثقافي
ج ــزءًا مكونًا مــن هــذا املـجـ ِ
َّ
املحرر.
الوطني
َّ
ـال ـن ــا
ال ب ـ ــد إذًا ،م ـ ــن ت ــوصـ ـي ــف م ـج ـ ِ
ـج
االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي ،م ـن ـت ـ ِ
العمارة عندنا اليوم ،ومن البحث في
ِ
ُ
املجال،
السبل اآليلة إلــى تغيير هــذا
ِ
ـاج ِع ـ ـمـ ــار ٍة
وت ـه ـي ـئ ــة ال ـ ـظ ـ ـ ِ
ـروف إلنـ ـ ـت ـ ـ َّ ِ
َّ
وطنيةٍ عربية .ولكن سأتوقف بداية
ُ
ُ
بعض ما اعتبرته «مصطلحات».
عند
ِ

ُّ
 – 1-IIIالــخــطـ ُالمعماري
ـاب
ُ
ُّ
العالمي الراهن

ِّ
ِّ
الراهن،
العاملي
املعماري
الخطاب
في
ِ
َ ِ
ـود ألق ـط ــاب م ـت ـفــاوتــة ال ـق ــوى.
ال وج ـ ـ
واحد ،وإن َّ
ٌ
ٌّ
هناك ٌ
تعددت
مركزي
قطب
ُ
ُ
ِّ
ـراف من
ـرؤوس ف ـي ــهِ  ،ي ـق ـ ُـرر ،واألط ـ ـ ـ
الـ ـ ـ
وتنسخ ،ألنها َّإنما ُأ َّ
حوله ُ
عدت
تتبع،
لذلكُ .
واألطــراف هذه (ونحن منها) ،ليست
َ
ـاض ـي ـهــا ك ـمــا ي ــزع ـم ــون ،بل
أسـ ـي ــرة مـ ِ
عـلــى الـعـكــس مــن ذل ــك ،إن ـهــا ال تهتمُّ
كافية ،وهــي غالبًا
بماضيها
ُ
بدرجةٍ ُ َّ
ُ
ـيء عن
تعرفه .فنحن نعرف كــل شـ ٍ
ال ِ
نـشــأ ِة الـ ِـعـمــارة فــي الـغــرب :اإلغريقية
بعد الفرعونية ،وبعدها الرومانية
ً
والـبـيــزنـطـيــة ،وصـ ــوال إل ــى ال ـب ــاروك،
واملــانـيـيــريــه ،والــركــوكــو ،واألردي ـك ــو،
وبـ ـ ــدايـ ـ ــةِ ال ـ ـحـ ــداثـ ــة ،واألرن ـ ـ ــوف ـ ـ ــو ،ثــم
وسقوطها ...
انتصارها
الحداثةِ في
ِ
ِ
ذلك.
بعد
التيارات
وكل
ُ
▪ ول ـكــن؟ ول ـكــن؟ هــل ن ـعــرف ج ـي ـدًا أن

َ
األصـ ـ ــل ال ـف ــرع ــون ـ َّـي اس ـت ـل ـهـ َـم ِع ـم ــارة
سـ َ
ـومــر وب ــاب ــل؟ واالغ ــريُ ـق ـ ُّـي اسـتـلـهـ َـم
َّ
ال ـف ــرع ــون ــي؟ وال ـن ـ ٌه ـض ــة ف ــي أوروب ـ ــا
ٌ
هــي ع ــودة مفتوحة إلــى الكالسيكية
َ
الرومانية؟ التي استلهمت االغريقية؟
َ
َّ
املصرية قبلها؟
الفرعونية
أي
ُ
َّ
َ
العمارة العربية
هل نعرف
الكثير عن ُ ِ
واإلســام ـيــة فــي تــراك ـم ـهــا؟ الــزنـكـ َّـيــة،
َّ
واململوكية،
والـفــاطـمـ َّـيــة ،واأليــوبـ َّـيــة،
والـ ـسـ ـلـ ـج ــوق ـ َّـي ــة ،والـ ـعـ ـثـ ـم ــانـ ـي ــة؟ هــل
ً
اإلرث
حافظنا فــي لبنان َمـثــا؟ على
ِ
ْ
اإلرث
الـعـثـمــانـ ِّـي ،كـمــا حــافــظـنــا عـلــى
ِ
ال ـكــولــو ُن ـيــالـ ِّـي ال ـفــرن ـســي؟ وه ــل هــذه
ً
األط ـ ـ ــراف( ،ون ـح ــن م ـن ـهــا) ،ه ــي فـعــا
أس ـي ـ َـرة مــاضـيـهــا فــي ال ـ ِـع ـم ــارة؟ أكـثـ ُـر
مما هي عليه روما ،وباريس ،وفيينا،
في عالقتها بماضيها؟
َ
▪ هـ ــل نـ ـس ـ َـي ل ــوك ــورب ــوزيـ ـي ــه أن ــاق ــة
ال ـ ِـع ـم ــارة اإلغـ َـري ـق ـيــة؟ ون ـس ـ َـي ُدروس
َّ
روما؟ عندما نظر ُ ِ
لعمارة الحداثة؟ َ
ومل ـ ــاذا عـلـيـنــا ن ـحــن أن نـنـســى أنــاقــة
َ
دروس
الـ ِـع ـمــارة الـفــاطـمـيــة؟ ونـنـســى
َّ
اململوكية؟ في تفتيشنا عن
العمارة
ِ
حــداثــةٍ تـكــون لـنــا؟ حــداثــةٍ ممكنةٍ ؟ ال
ُ
حداثةٍ كولونيالية؟ كما تقول رضوى
عاشور.
ي ـ ـصـ ـ ِّـورون ـ ـنـ ــا هـ ـ ـك ـ ــذا ،ل ـن ـس ـت ـم ـ َّـر فــي
ْ
ِّ
لونا وز َر هذه
تبعيتنا لـهــم ،وليحم ً
ِّ
التبعية ،وليأخذوا بداهة دور املربي،
َّ
والـ ـق ــائ ـ ِـد ،ال ـ ــذي ال ي ــري ـ ُـد إل ال ـخ ـيـ َـر،
ُ
َ
ـات
ل ـهــؤالء الــذيــن يـعـيـشــون فــي ظـلـمـ ِ
ماضيهم.
ُ
▪ فــريـكــاردو ليغوريتا ال يعيش في
م ــاض ــي ِامل ـك ـس ـي ــكِ ،م ـك ـس ـيــك م ــا قـبــل
ـال االسـتـيـطــانــي ،بل
املــذابــح واالح ـت ـ
يـنـ ُـقــل ِه ــذا امل ــاض ـ ِـي بـ َ
ـأحــاسـيـســه إلــى
ِعـمــارة مكسيكيةٍ ُينتجها الـيـ َ
ـوم .وال
ِ
َّ
شك في أنها مكسيكية.

▪ وأل ـ ـفـ ــارو س ـي ــزا وإدواردو ســوتـ ًـو
ً
دوم ـ ـ ـ ــورا ،ي ـن ـ ِـت ـ ُـج ــون ِع ـ ـمـ ــارة أص ـي ـلــة
ِّ
اليوم .ولم يفكروا عند إنتاجهم هذه
َ
ـث» الــذي
الـ ِـع ـمــار ِة ،بــالــجـنــاح «ال ـحــديـ ِ
ض
ـر
ـ
ع
ـ
ـ
مل
ـان درروه ،ف ــي ا ِ ِ
ب ـن ــاه م ـي ــزف ـ َ
جارتهم.
الدولي في برشلونة،
ِ
▪ وف ـ ـقـ ـ ُ
ـراء ال ـه ـن ـ ِـد ل ـي ـس ــوا أسـ ـ ــرى أي
ٌ
ُ
ماض ،وعمارة راج ريوال هي عمارة
ٍ
ُ
هندية بامتياز تبنى اليوم.
ً
ُّ
ينت ُجون ِعـمــارة
كــل هــؤالء وغـيـ ُـرهــمِ ،
القطب الــواحـ ِـد ،إذ
ـارج سـطــو ِة
ِ
مــن خ ـ ِ
َرفضوا وإن جزئيًا ،أن يكونوا أطرافًا
ُ
فلك هذا َالقطب.
يدورون في ِ
َ
ـاب (إذا
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صـ ـ َّـحـ ــت) ،تـ ـفـ ـت ـ ِـرض وج ـ ـ ـ
َ
َ
ٌ
ذكرت ٌ
قطب واحد وأطراف
وهناك كما
ٌ
تابعة.
َّ
ـداد ه ــي غ ـيـ ُـر
ك ـم ــا أن ج ــدل ــي ــة األض ـ ـ ـ ـ ِ
م ـ ــوج ـ ــودة أيـ ـ ـض ـ ــا ،وهـ ـ ــي م ـ ــن ص ـن ـ ِـع
املـ ـسـ ـتـ ـش ــرق ــن .أو أن ـ ـهـ ــا م ـ ــن ص ـن ـ ِـع
تقم ْ
القشرة التي َّ
َّ
َ
املركزي،
القطب
صت
َّ ِ
ّ
ْ
وتــوه ـمــت بــأن ـهــا صـ ــارت ج ــزءًا مـنــه،
ُ
َ
وع ـ ِـم ـل ــت ب ـهــذا ال ــوه ـ ً ِـم دون أن ت ــدرك
ُّ
َّ
َ
أنها ستبقى هامشية ،وكل ما تبنيه،
سيبقى هــامـشـ َّـيــا ،ال ينفذ إل ــى عمق

املشاعر الوطنية والقومية.
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ال ـك ــول ــون ـي ــال ـي ــة املـ ــوصـ ــوفـ ــة .وحـ ــده
الكولونيالي بمركزيته ُ
وع َّ
يته،
نصر َ ِ
َ
َ
َيملك املـعــرفــة ،وامل ـه ــارة ،وال ـق ــدرة .له
ُ
ُ
ُ ُ
ـوب نحو
وح ـ ــده ،ت ـعــود ق ـي ــادة ال ـش ـعـ ِ
الرفاهية  ،...نحو«الحداثة» .وبديهيٌّ
ف ــي ه ـ ـ ــذه الـ ـح ــال أن ال ح ـ ـ ـ َ
ـوار ،نـظـرًا
ِ
ل ـغ ـي ــاب املـ ـتـ ـح ــاوري ــن .وهـ ــل يـ ـح ــاورُ
ِ
ُ ِ
ُ
الواحد ذاته!؟
القطب
ِّ
ُ
املقابل هناك الجاهل ،واملتخلف.
في
ِ
ِّ
ِّ
ق ــد ي ـحــقــق هـ ــذا امل ـت ـخــلــف ش ـي ـئــا من
ُّ
ُّ
ـح ـ ـضـ ــارة
ـت .إال أن تـ ـ ـق ـ ــدم الـ ـ ُ ِ
ال ـ ـت ـ ـفـ ــلـ ـ ِ
ُ
َّ
ال ـب ـش ــري ــة ورائ ـ ــده ـ ــا املـ ــركـ ــز ال ـغ ــرب ـ ُّـي

راسم بدران «قصر الحكم» (الرياض)

ُ
ِّ
ـوق بـكــل مــا هو
األوحـ ـ ُـد ،وإغـ ـ
ـراق ال ـسـ ِ
َ
ُ
جــديـ ٌـد ،سيجعله تابعًا أبــديــا ،إذا لم
َّ
الواحد
القطب
الصر ِة مع
ِ
ِ
ُيقطع حبل َّ ُ
ُ
قطع
املهمة األولــى إذًا ،هي
املسيطر.
حـ ـب ـ ِـل ال ـ ـ ـصـ ـ ـ َّـر ِة ،وت ـ ُح ـط ـي ـ ُـم ال ـت ـب ـعـ َّـيــةِ
املـطـلـقــةِ ال ــذي يـعـمــل الـقـطـ ُـب األوح ـ ُـد
عـ ـل ــى تـ ـج ُــدي ـ ِـده ـ ُـا ب ــاس ُـ ـتـ ـم ــرار .إن ـه ـ ًـا
ُ ِّ
َّ
َّ
كولونيالية
الفاق ًعة ،ت ُغلف
العنصرية ِ
هدفهما اإلخضاعُ،
َّ
ونيوكولونيالية،
ُ
ُ
والنهب.
والسيطرة،
 -2-IIIالعمارة ومجالنا االقتصاديواالجتماعي،
ـاس الـ ـي ـ َ
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مجاالت اجتماعية مختلفةُ ،ت ِّ
حولها
ٍ ُ
م ـج ـت ـم ـع ــات ـه ــم بـ ــاس ـ ـت ـ ـمـ ـ ًـرار .وع ـل ــى
ُ
ـالــج
الـ ِـع ـمـ َـارة ،فـكـرًا وم ـمــارســة ،أن تـعـ ِ
امل ـ ـجـ ــال االج ـت ـم ــاع ـ َّـي املـ ـتـ ـح ـ ِّـول ه ــذا،
َّ
ـان وف ـ ــي الـ ــزمـ ــان.
واملـ ـ ـ َح ـ ــدد فـ ــي ُامل ـ ـكـ ـ ِ
ُ
ـوم كـمـَـا أراه ،إلــى
وي ـنــقـ ِـســم ع ــال ــم ال ـي ـ
م ــرك ــز مـسـيـطــر ك ـمــا ِس ـب ــق وذكـ ـ ـ ُ
ـرت،
ٍ
ـدرات
ـاب مـتـفـ
وإن ب ـعـ َّـدة أق ـطـ
ـاوتــةِ ال ـقـ َ ِ
ٍ
َ
ـدور ،ي ـح ـت ـكـ ُـر ال ـ ـقـ ــوة ،وال ـ ـثـ ــروة،
والـ ـ ـ ـ ـ
واإلن ـت ـ ِ َ
َ
والتكنولوجيا ،واإلع ــامَ.
ـاج،
ُ
تملك ســوى اإلفـقــار،
ـراف ،ال
وإلــى أط ـ ٍ
واالس ـت ـه ـ َ
ـاك ،واإللـ ـح ــاق ،والـتـبـعـيــة،
بدرجات مختلفة.
وإن
ٍ
وربما َّ
َّ
إطار هذا االنقسام،
صحت في
ِ
ُّ
ُ
ـدان
فــرض ـيــة ي ـخ ـتــارهــا م ـع ـمــاريــو ب ـلـ ِ
امل ــرك ــز ف ــي عـمـلـهــم امل ـه ـنــي ،فــرض ـيــة ٌ
ُّ
ترى ،أنه من املمكن
تصو ُر اإلشكاليةِ
ُّ
امل ـع ـمــاريــةِ ع ـنــدهــم ب ـت ـنــوع ـهــا ،داخ ــل
ُ ِّ
املسيطر في بلدانهم،
املجال
ممي ِ
زات ُ ِ
ِ
وهو مجال املجتمعات الصناعية ،أو
ُ
مجتمعات مــا بعد الصناعة،
مـجــال
ِ
ُ
ـات التكنولوجيا
أو م ـج ــال مـجـتـمـعـ ِ
الـعــالـيــة «ال ـهــاي ت ــك» ،أو املجتمعات
ال ــرقـ ـمـ ـي ــة ،أو م ـج ـت ـم ـع ــات املـ ـع ــرف ــةِ
ُ
بعد اإلنسان.
ومجتمعات ما ِ
ُ
وي ـص ـبـ ُـح دور ال ـع ـم ــار ِة ،ان ـطــاقــا من
فــرض ـيــةِ ال ـع ـمـ ِـل ه ــذه ،تـعــريــف الـجــزء
ـال امل ـ ـحـ ـ َّـد ِد .وال
امل ــرئ ـ ِّـي م ــن ه ــذا املـ ـج ـ ِ
ُ
َّ
تتجلى قدرة العمار ِة على إظهار تكامل
ُ
ِاملعطيات البرنامجية ،واالقتصادية،
ـة ،واالجـتـمــاعُـيــة ،ومعطيات
والـتـقـنـيـ ُ
َ
الظروف املحيطةِ  ،في املنتج ِاملعماري،
ُ
َّإل عندما ُّ
تتم السيطرة الكاملة على
وعندها
ـروع املـعـمــاري .عـنــدهــا،
امل ـشـ
ً
ُ
ِ ُ
َ
صبح قيمة
للعمار ِة أن ت
فقطً ،يمكن ِ
ثقافية حقيقية.
وهـ ــذه ال ـع ـم ــارة امل ـف ـتــرضــةُ ،يـنـ ِـتـ ُـجـ ُهــا
ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم فـ ـ ــي ب ـ ـ ـلـ ـ ــدان املـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ـ ِـز ،ب ـع ــض
امل ـ ـع ـ ـمـ ــاريـ ــن الـ ـع ــاملـ ـي ــن «ال ـ ـن ـ ـجـ ــوم»
(نورمان فوستر ،وريتشارد رودجرز،
وج ـ ـ ـ ــان ن ـ ــوف ـ ــل ،ودوم ـ ـي ـ ـن ـ ـيـ ــك بـ ـي ــرو،

بيروت :االقتباس بعد االستقالل

ورنــزوبـيــانــو ،وهــرتــزوغ ودوم ــورون،
وريم كولهاس ،ورافاييل مونيو.)...
ُ
ـدان
أم ــا الـ ِـع ـمــارة الـتــي ٌتـصــلَّـنــا مــن بـلـ ِ
ـاط
امل ــرك ـ ِـز ،فـهــي ع ـمــارة مـنــمـطــة كــأنـمـ ِ
التجميل،
ـاء ،أو
كأنماط جراحةِ
ِ
األزي ـ ِ
ِ
ً
تـ ـ ـك ـ ـ ِّـر ُر ن ـف ـ َـس ـه ــا وصـ ـ ـ ــوال إل ـ ــى درج ـ ــةِ
االسـتـنـســاخ ٌ ال ـجــاف .وه ــي ُحـ َّـمــى في
رمز أو تعبير.
البناء،
خالية من ً أي ٍ
ُ -2-2-IIIاملفترض
الفهم
بهذا
قارنة
وم
ِ
ِ
ل ـل ـم ـج ــال االقـ ـتـ ـص ـ ِّ
ـادي االج ـت ـم ــاع ـ ِّـي،
ِ
ـدان املـ ــركـ ـ ِـز ،م ــا ه ــو االخ ـت ـيــار
ف ــي بـ ـل ـ
ِ
ُ
ُّ
األطراف
بلدان
في
،
ن
املمك
االجتماعي
ِ
ِ
ِ
ّ
املتخلفة؟
َ
كـ ـي ــف نـ ـفـ ـه ـ ُـم املـ ـ ـج ـ ــال االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــاديَّ
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ـ َّـي عـ ـن ــدن ــا؟ ه ـ ــذا الـ ـفـ ـه ـ َـم،
مارة.
الضروري ُإلنتاج ِ
الع ً
ـوع
ـ
ض
ـ
خ
ـ
ب
،
ـة
ـ
ـ
ـ
ي
ـدا
ع ـل ـي ـن ــا أن ن ـ ـ ـ ِقـ ـ ـ َّـر ب ـ ـ ـ
ِ
م ـج ـت ـم ـعـ ُـات ـن ـ ــا ل ـس ـي ـط ــر ِة رأس املـ ــال
َّ
َ
امل ـ ـ ــال ـ ـ ـ ِّـي املـ ـ ـ ـع ـ ـ ــول ـ ـ ــم .وت ـ ـت ـ ـجـ ــلـ ــى هـ ــذه
ُ
السيطرة باالحتالل املباشر أحيانًا،
َّ
ِّ
وب ــاالعـ ـت ــداءات ال ـع ـس ـكــريــةِ امل ـت ـك ــرر ِة
َّ
غــالـبــا ،وبــال ـحــروب ال ـ َّ
ـدوري ــة املنظمةِ
ِ ِّ
ُ َ َّ
ـارات
ت ـ ــش ـ ــن ع ـل ـي ـن ــا ،م ـت ـل ــط ـي ــة بـ ـشـ ـع ـ ٍ
ـدف تثبيت هــذه
إنـســانـيــةٍ ك ــاذبــة ،بَّ ـهـ ِ
السوق
ة
بسطو
السيطرة .كما تتجلى
ِ
ِ
ُ
َ ُ
ِّ
امل ـع ــول ــةِ تـ ِـغــرق ـنــا ب ـكــل أنـ ــواع الـسـلـ ِـع،
ٍّ
َّ
لتفاهات ثقافيةٍ ًمعممة،
ـزو فــج
ٍ
و ُبـغـ ٍ
ِّ
املرئي خاصة.
اإلعالم
طغيان
وب
ِ
ِ

ُ
الناتج
ننظر
يجب أن
ِّ ٍ
بموضوعية إلى ِ
ِّ
المعماري في العالم كله ،ال في
االنبهار،
المركز ،بعي ّدًا عن
بلدان
ِ
ِ
ِ
والنسخ السطحي الفارغ
ِ

ُ
ُ
مواصفات التبعية
أغامر فأقول ،إنها
املطلقة ،التي ال أرى خروجًا منها إال
باملمانعة كـ ًحـ ٍّـد أدن ــى،
بــاملـقــاومــةِ  ،أو
ً
ً
ً
(مـسـتـعـمــا صـيـغــة رائـ ـج ــة) ،وص ــوال
َّ
التبعيةِ على األقل.
ظروف
إلى تلطيف
ِ
ُ
ُ
ُّ
االجتماعي املتاح لنا في
واالختيار
ِّ
املجتمع
اختيار
هو
ذلك،
كل
مواجهةِ
ِ
ـاوم أو (املجتمع املـمــانــع) (مـكــررًا
امل ـقـ ِ
استعمال صيغة رائجة).
▪ -3-2-III-وكـ ـ ـم ـ ــا َ اف ـ ـ ـتـ ـ ــرضـ ـ ـ ُـت ،أن
َّ
بلدان
املعمارية بكام
اإلشكالية
لها في ِّ ِ
ِ َ
ُّ
املركز ،قد َّ
تم تصورها داخل مميزات
ِ
ـات
ـال املـ ـسـ ـيـ ـط ـ ِـر فـ ــي امل ـج ـت ـم ـع ـ ِ
املـ ـ ـج ـ ـ ِ
املجتمعات الرقمية
الصناعيةِ  ،وفي
ِ
م ـج ـت ـم ـع ــات امل ـ ـعـ ــرفـ ــة ،ف ـ ـ ــإن ت ـ ـصـ ـ ُّـو َر
اإلش ـك ــال ـي ــة امل ـع ـم ـ َّ
ـاري ــةِ بـشـمــولـيـ ِـتـهــا
َ
َّ
عندنا ،عليه أن َّ
يتم داخــل خاصيات
امل ـ ـ ـجـ ـ ــال فـ ـ ــي املـ ـجـ ـتـ ـم ـ ُـع امل ـ ـ ـ ـ ِقـ ـ ـ ــاوم أو
(امل ـ ِـم ــان ــع) .وذل ـ ــك ك ــي ن ـن ـ ّـم ــي عـنــدنــا

ً
ً
مقاومة أو (ممانعة)،
معرفـة مهنية
ِِّ
ف ــي ال ـ َّف ـك ـ ِـر املـ ـعـ ـم ًــاري وفـ ــي ال ـ ِـع ـم ــار ِة
ُ
وعلى
كمصنع ،منفتحة على املعرفةِ
ً
العلم الــذي يرقى بالناس ،ومنفتحة
ِ
على الـتـقـ ُّـدم ذي املضمون اإلنساني
ً
ُّ
ـت أو
الحقيقي ،وبـعـيــدة عــن أي تــزمـ ٍ
َّ
ظالمية.
ويـ ـ ـ ــؤدي ذل ـ ــك ع ـن ــد م ـع ـمــاري ـي ـنــا فــي
ب ـح ـ ِـث ـه ــم عـ ــن ه ـ ــذه املـ ـع ــرف ــةِ امل ـه ـن ـيــة
ـج
املَّـ ـق ــاوم ــة أو (املـ ـم ــانـ ـع ــة) ،إل ـ ــى ن ـهـ ٍ
قائم على ثالثةِ محاور:
كبٍ ،
مر ٍ
األول:
املحور
في
ٌ
ٌ
ٌ
ـراثـنــا في
▪ دراس ـ ــة ج ـ ِّـدي ــة مـ ًعـ َّـمـقــة لـتـ
ِ
ِّ
َ ْ
َ
َّ
قت
كــل َ ِ
مراحله .خاصة تلك التي سب َ
التاسع عشر ،أي بداية
ـرن
بــدايــة الـ َقـ َ ِ
ُ
م ــا اص ــط ــل ـ َـح ال ـب ـعــض ع ـلــى تسميته
ع ـص ـ َـر ال ـن ـه ـضــةِ ال ـع ــرب ـي ــة .وهـ ــو فــي
ُ
مبكر للسطو ِة
تثبيت
الحقيقة
عصر ِّ ٍ
ٍ
َّ
املجاالت ،ومنها
كل
في
الكولونيالي
ةِ
َ
ٌ ُ
الـ ِـع ـ ِّمــارة .دراسـ ــة تـكـ ِـمــل مـعــرفـ ِـتـنــا لــه،
ُ
ِّ
وتعممها ،وتجعلها جزءًا
وتوثقها،
ه ــام ــا م ــن ث ـقــاف ـت ـنــا امل ـع ـم ــاري ــة ،ومــن
ممارستنا املهنية.
في املحور الثاني:
ـاذج ِعـ ـم ــار ِة
ـ
م
ـ
ن
ـ
ل
ـة
ـ
ي
▪ دراسـ ـ ــة مـنـهـجـ
ِ
ـرق ال ـع ــرب ـ ِّـي .وتـمـتـ ُّـد
ال ـس ـكـ ِـن فــي ُامل ـش ـ ِ
هذه الدراسة عندنا في لبنان وربما
فــي ســوريــة أي ـضــا ،قــرنــن مــن الــزمــن،
مــن أوائ ــل ال ـقــرن الـتــاســع عـشــر حتى
ُ
َ
يــوم ـنــا ه ـ ــذا .وتـ ـط ــال َف ــي ُل ـب ـن ــان كي
َ
نماذج
ـار الــذي أًعـ ِـرفــه،
أبقى فــي اإلط ـ
ُِ
للمساكن ال ت ــزال قائمة إلــى اآلن في
الشمال وفي
كثير مــن مناط ِقنا ،فــي
ِ
ٍ
الجبل.
البقاع ،وفي
الجنوب ،وفي
ِ
ِ
ِ
لدينا اآلن في لبنان محاوالت جادة
ف ــي ه ــذا املـ ـج ــال ،ل ـجــاك لـيـجـيــه بلير
ع ــن امل ـس ـكــن ف ــي ل ـب ـنــان ،ول ـفــريــدريــك
راغ ـي ــت ع ــن ال ـع ـمــارة ف ــي لـبـنــان إب ــان
ال ـح ـكــم ال ـع ـث ـمــانــي (ول ــراغ ـي ــت كـتــاب
آخــر بعنوان ،عمارة املنطقة العربية
املحلية والتقليدية) ،ولروبير صليبا
عــن عـمــارة زمــن االن ـتــداب أو العمارة
ال ـك ــول ــون ـي ــال ـي ــة .وقـ ـ ـ َّـد أكـ ـم ــل جـ ــورج
عــربـيــد ال ــدراس ــة مــؤخ ـرًا ووص ــل بها
إُلـ ـ ــى ع ـ ـمـ ــارة الـ ـسـ ـتـ ـيـ ـن ــات .ي ـ ُب ـق ــى أن
ن ـك ـ ِـم ــل هـ ــذه الـ ــدراسـ ــة ،وأن ن ـبـ ِّـوب ـهــا
ب ـش ـكــل م ـن ـه ـجــي ،ون ـت ـل ـ َّـم ــس الـخـيــط
االقتصادي ،واالجتماعي ،والثقافي–
املهني ،الذي ُ
يربطها في كل مراحلها،
ويـ ـح ـ ﱢـدد عــاقـتـهــا بــامل ـكــان ِوب ـنــاســه.
َ
ونجعلها بعد ذلـ َـك جــزءًا من ثقافتنا
املعمارية ،ومن ممارستنا.
وفي املحور الثالث:
ُ
لعمارة الحداثة
▪ املقاربة العقالنية ِ

األصيلة كما جاءت في أعمال َّ
روادها
ـال
وف ــي ك ـتــابــات ـهــم ،وف ــي ب ـعــض أع ـمـ ٌ
االق ـت ـبــاس الـ ٌنــاجـحــة عـنــدنــا .مـقــاربــة
م ــوض ــوعـ ـي ــة ،ابـ ـ ـت ـ ـ ً
ـداء بـمـنـطـلـقــاتـهــا
اإلن ـ ـسـ ــان ـ ـيـ ــةِ ُ ،
وح ـل ـم ـه ــا ال ـ ـطـ ــوبـ ــاويِّ
لتنظيم املدينة،
أسس واحد ٍة
بتعميم
ٍ
ِ
وم ـفــاه ـيـ َـم واح ـ ــد ٍة إلن ـت ــاج ال ـ ِـع ـم ــارة،
ُ
رفع مستوى حيا ِة الناس،
ت ِّساهم في ِ
ً
كــل الـنــاس .وانتهاء بما آلــت إليه في
ـرز
الـ ــواقـ ـ ِـع ،م ــن ت ـع ـم ـيـ ٍـم ل ـ ُ ِـع ـ َم ــار ِة ال ـ َط ـ ِ
اليوم في
التافهة ،التي تـهدم
الدولي
ِ
أكثر منُّ مكان.
ِ
▪ والتوقف عند التيارات التي سادت
ِّ
ـرب بعد
ف ــي ُال ـف ـكـ ِـر امل ـع ـم ــاري ف ــي ال ـغ ـ ِ
تراجع الحداثةِ منذ بداية السبعينات،
مـثــل مــا بـعــد الـحــداثــة (تـشــارلــز مــور،
وروبيرت فنتوري ،ومايكل غرايفس،
وجيمس سترلنغ) ،والتفكيكية (بيتر
اي ــزنـ ـم ــن ،وب ـ ــرن ـ ــارد ت ـش ــوم ـ ــي ،وزه ــا
حــدي ـ ــد ،ودان ـي ـي ــل لـيـبـسـكـنـ ــد ،وك ــوﭖ
ه ـيـ َّـمـل ـب ـل ـ ــو) ،وامل ـي ـن ـي ـمــال ـيــة (ان ـط ــوان
بــريــدوك ،ولــويــس َّبــراغــان ،وماتياس
غوريتز) ،والتعبيريني الجدد (هانس
شـ ـ ـ ـ ــارون ،وب ـ ـ ـ ــارت بـ ــرنـ ــس ،وف ـي ـل ـيــب
ستارك ،ورالــف إرسكني ،وسانتياغو
ك ــاالت ــراف ــا) ،وال ـع ـمــارة األيـكــولــوجـيــة،
(مايكل هوبكنز ،ونيكوال غريمشو)
ـة ،وال ـ ـع ـ ـم ـ ــارة
والـ ـ ـ ـ ِـع ـ ـ ـ ـمـ ـ ُـ ــارة امل ـ ــؤقـ ـ ـت ـ ـ ً
ـوم
ـ
ه
ـ
ف
ـ
م
ـن
ـ
م
ـة
ال ـت ــي ســت ـص ـب ـ ــح ق ــري ـب ـ
ِ
النظريات.
الخدمات ،...وغير ذلك من
ِ
ّ
والتوقف املنهجي َّ
املطول ،عند بعض
▪
ـال النموذجية الراهنةِ  ،كما في
األعـمـ ِ
اليابان (تــاداو أنــدو) ،أو في املكسيك
(ري ـ ـ ـكـ ـ ــاردو لـ ـيـ ـغ ــورت ــا) ،وف ـ ــي بـعــض
ب ـل ــدان أم ـيــركــا الــاتـيـنـيــة (ال ـب ــرازي ــل،
لــوتـشـيــو كــوسـتــا وأوس ـك ــار نيميير،
وفـ ــي ك ــوب ــا ،وك ــول ــوم ـب ـي ــا ،وال ـب ـي ــرو،
(اإلسـ ـب ــان ــي األص ـ ــل خــوس ـيــه لــويــس
ـض ب ـل ــدان أوروبـ ــا
سـ ــرت) ،أو ف ــي ب ـعـ ِ
(فنلندا ،ألفار ألتو ،والبرتغال ،ألفارو
س ـيــزاوإدواردو سوتو دمــورا) ،أو في
الهند (تشارلز كـ ِّ
ـوريــا ،وراج ري ــوال)،
أو في سري النكا (جيفري بــاوا) ،من
دون أن ننسى الــوطــن العربي ،مصر
(حسن فتحي) ،والعراق (محمد مكية
ورفـعــة الـجــادرجــي وقحطان عوني)،
واألردن (جعفر طوقان وأيمن زعيتر
وراســم بــدران) ،ولبنان (عاصم سالم
ِّ
ليجيه بلير.)..
وجورج ريس وجاك ُ
ُ
َّ
وت ـ ـهـ ــدف هـ ــذه املـ ـق ــارب ــة امل ـث ــل ـث ــة ،فــي
ُّ
ـدان
م ـتــاب ـعــةِ تـ ـط ـ ُّـور ال ـ ِـعـ ـم ــارة ف ــي ب ـل ـ َّ ِ
املركز ،إلى تعرف معماريينا وطالب
ـارات
ال ـ ـ ِـعـ ـ ـم ـ ــارة ع ـ ـنـ ــدنـ ــا ،عـ ـل ــى ال ـ ـت ـ ـيـ ـ ِ
املـسـيـطــر ِة فــي ُ ِع ـمــار ِة ال ـيــوم ،بطريقةٍ
ـاب
م ــوض ـ ِّـوع ـي ــةٍ  ،ت ـب ـ ِـع ــد ع ـ ُن ـهــم اإلره ـ ـ ـ ُ ِ
ـارســه ك ــل ســائُــل
ـت ،ت ـمـ
ال ـف ـكــري ال ـف ــال ـ ِ
َ
ـام ،وامل ـع ـلــومــاتـ َّـيــةِ  .ك ـمــا ت ـهــدف
اإلع ـ ـ ـ ِ
ـار،
ـ
ه
ـ
ب
ـ
ن
اال
ة
ـر
ـ
ـ
ئ
دا
ـن
ـ
م
ـم
ـ
ه
ـ
ج
ـرا
ـ
إل ــى ِإخ
ِ
ِ
ِّ
ـج
ـ
ه
ـ
ن
ـ
م
ـ
ب
و
،
ـد
ـ
ق
ـ
ـ
ن
ـ
ـ
ل
ا
ـر
ـ
ك
ـ
ف
ـ
ب
ـم
ـ
ه
ـ
ح
وت ـســل ـ
ِ
ِ
ِ ُ
ال ـت ـح ـل ـي ــل .كـ ـم ــا ت ـ ـهـ ــدفَ أخ ـ ـي ـ ـرًا إل ــى
ٌّ
إرش ـ ــاده ـ ــم ،ك ــي ي ـك ـت ـ ِـش ــف ك ـ ــل مـنـهــم
ـدع مــع
ط ــري ـق ـت ــه ،فـ ــي الـ ـتـ ـع ــام ـ ِـل املـ ـ ـب ـ ـ ُ ِ
ـار السائد ِة في الثقافةِ املعوملة،
األفـكـ ِ
ِّ َ
ولم بصورة
وفــي
ِ
الفكر املعماري املع ِ
خاصة.
ُ
االستنتاجات واضحة ،واملهم
■-VI -

منها:
▪ أن نقطع حبل ُالتبعية،
ِّ
ثقافتنا
▪ وأن يشكل تراثنا جزءًا من
ِ
بالفعل ال بالقول،
ِ ُ
الناتج
إلى
▪ وأن ننظر
بموضوعيةٍ
ِ
ِّ
ِّ
بلدان
املعماري في العالم كله ،ال في
ِ
والنسخ
ـار،
املــركـ ِـز ،بعيدًا عــن االنـبـهـ ِ
ِ
ِّ
السطحي الفارغ.
َ
شخصيتنا
▪ وأن نـسـ ُتـعـيــد ب ـث ـقــةٍ ،
نتج ِعمارتنا مستلهمني
الوطنية ،فن ِ
حاجات مجتمعاتنا.
* معمار لبناني
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صورة
وخبر

ّ
ّ
ّ
تخللت النشـاط أغنيـات قديمة ،وفقرات ّ
ً
تجسـد حياة
والحرف».
الفنون
«قريـة
في
تراثيًا
مهرجانـا
أمس
من
ل
أو
غـزة،
بلديـة
مـت
نظ
إحيـاء لــ «يـوم التـراث الفلسـطيني»،
ً
والخيمة البدوية ،فضال عن مسـاحة
الفلسـطينيين قبـل عـام  .1948كمـا اسـتعرض القائمـون علـى المهرجـان صورًا عن الحيـاة في الماضي ،والعـرس الفلسـطيني،
ّ
كبيـرة للأكالت التراثيـة التـي ال يـزال الفلسـطينيون ّ
يعدونهـا حتـى اليـوم .وعلى هامش المهرجـان ،قالت نهاد شـقليه ،مديرة القريـة إن المهرجان يندرج في سـياق
«االحتفـال بالتـراث الفلسـطيني للحفـاظ عليـه مـن االندثار» وطبعًا السـرقة على يد االحتالل (مصطفى حسـونة ـــ األناضول)
2:51 PM

«أريج فلسطين» :ليالي صيداوية
اليوم وغدًا ،تحتضن صيدا الدورة الثامنة من مهرجان «ليالي أريج
ّ
فلسطني للموسيقى» الذي ينظمه «مركز املعلومات العربي للفنون
ّ
الشعبية ـ الجنى» بالتعاون مع «نادي لكل الناس» .الليلةّ ،
يقدم شباب
فلسطينيون (إبراهيم عياش ،أحمد الخطيب ،جهاد سالم ،يوسف
كيالني ،عالء ماهر ،عمر أحمد) أغنيات لبنانية ومصرية وفلسطينية
تعيدنا إلى العصر الذهبي ملوسيقى الستينيات ،بقيادة زياد األحمدية.
ّ
تحل الفنانة األردنية مكادي ّ
نحاس ( 1977ـ الصورة) ضيفة على
وغدًا،
الحدثّ ،
لتؤدي مختارات من التراث العربي املشرقي واألردني بشكل
عصري.
اليوم وغدًا :من الساعة  19:30حتى  21:00ـ الواجهة البحرية لـ «مدينة رفيق الحريري
الرياضية» (صيدا ـ جنوب لبنان) .لالستعالم 01/819970 :أو 03/606741
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كلمات

روبرتو ساڤيانو خلف العالم ...هناك المافيا
أحمد محسن
كل شيء في العالم يمر عبر مرفأ نابولي .حسنًا ،ليس روبرتو ساڤيانو ( )1979اإليطالي الوحيد الذي تحدث عن
املافيا .املسيح توقف في ايبولي عند كارلو ليفي ،والطفلة ايلينا فيرانتي ما زالت ضائعة وغيرهم كثيرون.
حتى باولو سورنتينو معاصرنا ّ
يمر عرضًا على رجال الكامورا في روايته ،كأنه يعرفهم ويعرف بال تكلف سبب
وجودهم ،أو بكلمات أدق :يعرف أن الجميع في نابولي يعرف ذلك أيضًا .ما الذي يجعل سافيانو نجمًا إلى هذه
الدرجة؟ ليس األدب .ليس األدب بما هو أدب متنه السرد وقوته في جاذبيته البالغية وكل عدته لغويًا
وفلسفيًا .ثمة من يتجاوزه في ذلك بكثير من أقرانه اإليطاليني .ما ّ
يميزه هو صورته كبطل مسجون في قفص
روايته ،رجل واحد يتحدى املافيا .أدبيًا ،ما يميزه هو أن روايته األشهر ،كانت بمثابة عمل استقصائي ،أو
إخبار ،مزيج من الصحافة والرواية .وفي محاولة إلنصافه قد نقول :تميزه الشجاعة ،قبل أن يصير أسير الصورة
الفانتازية للشجاعة.
بني سافيانو ،الذي يدافع عن قيم الحداثة السائلة بلكنة الـ  ،CNNوالشبان الذين يستمعون إلى أغنيات الحب
اإليطالية ويبكون من أجل حبيباتهم قبل الذهاب إلى القتل ،كثيرون سيختارون سافيانو طبعًا .ولكن هؤالء
سيبقون دائمًا بحاجة إلى بذل جهد أكبر ،لتفكيك شخصيات سافيانو ،وإخراجها من السياق التقليدي .بعد
قراءة «غومورا» تتوجب القراءة مجددًا ،إلنقاذ رجال العصابات من التعالي الليبرالي على املهمشني الذين تدعو
النظريات إلى بقائهم في أمكنتهم إلى األبد .ربما ،في «غومورا» ،يتوجب وجود نظرة أنتروبولوجية أكثر صرامة
إلى مؤسسة العائلة ،وعالقتها بجهاز الدولة ،وخلف كل شيء بالنظام .لإلنصاف أيضًا ،قد تكون هذه العالقة
موجودة في جميع روايات سافيانو ،الذي كان صحافيًا في األصل .وإن كان وضعه األمني يستدعي التعاطف ،فإنه
ال يعفي لكنة سافيانو من اإلسراف في التركيز على حياة الهامشيني نقدًا وجلدًا وتعاطفًا ،بأسلوب يشبه أسلوب

الدعاية األميركية عن سوق املخدرات في كولومبيا .أسلوب يتعالى على شخصياته حتى عندما ينزل إليها في
القعر الذي وجدت نفسها فيه .كتابه األخير «عصابة األطفال» (صدر باإليطالية عام  2016ـ وأخيرًا بالفرنسية
عن «دار غاليمار») ،يدور حول صنم كامورا ،حول القصص ذاتها .ال يمكن الدفاع عن أبطال كامورا ،لكن سافيانو
يكاد أحيانًا أن ينجح في التمييز بني الكاموريستي واملافيا ،وبني الكنيسة كمؤسسة سلطوية والكنيسة كجزء
من الشعب ،وبني املافيا وأدواتها الذين هم أشخاص عاديون .ما يبقى ناقصًا دائمًا هو العالقة بني املافيا
والنظام ،فكما أن رجل العصابات ال وجود له إال كأداة للمافيا ،فاملافيا ال وجود لها إال كأداة تعمل داخل النظام
ال خارجه .لعل هذا ما ينتبه إليه سافيانو ،ليس عندما يزور باريس ليوقع النسخة الفرنسية من كتابه ،إنما في
نابولي نفسها« :ال يوجد شيء اسمه مافيا .املافيا ليست علنية .ال يمكنك أن تراها ،إنما تشعر أنها موجودة
ً
في كل مكان ،تراقبك ،جاهزة للتدخل» .الكامورا حولنا ،في بلداننا البعيدة عن نابولي.
كذلك ،ثمة فارق كبير بني «كامورا» و«غومورا» .كثيرون يعرفون ما يعرفونه عن كامورا من رواية سافيانو .ولذلك
يستعملون اسم روايته للداللة على االسم الذي ُيطلق على املافيا في أكبر مدن الجنوب اإليطالي ،وهو استعمال
خاطئ بال شك .قد يحتاج هذا شرحًا إضافيًا :عناصر املافيا ّ
يسمون هذا الوعاء الذي ينتمون إليه بالتنظيم ،لكن
كامورا .أما غومورا ،فهي املدينة املستقاة من التوراة .مدينة الجحيم.
الناس يطلقون على رعبهم في نابولي:
َ
مرافقًا ّ
بالحراس ،وقد دخل أخيرًا في سجال عنيف مع وزير الداخلية
وهذا يحسب للكاتب الذي يزور باريس،
اإليطالي ،بعدما اتهمه بتبييض أموال املافيا الكاالبرية ودافع عن صديقه الكاالبري الذي يساعد املهاجرين.
ّ
رغم أنه يبدو  Trendyأكثر من اللزوم ،إال أن سافيانو محق في مسألة رئيسية :خلف العالم ،هناك املافيا .ما هو
ليس محقًا فيه ،كامورا ليست املنظمة اإلجرامية األخطر في العالم .ملعرفة املنظمة األخطر ،يجب العودة،
غالبًا ،ليس إلى سافيانو .يجب العودة إلى أنطونيو غرامشي.
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تعمل شهال العجيلي ( )1976على تعزيز حضورها السردي بال ضجيج ،متكئة على خبرة ّ
نقدية في تقليب موقدها التخييلي ما بين القصة
والرواية ،باإلضافة إلى عملها األكاديمي في تدريس األدب العربي الحديث ،في أكثر من جامعة عربية .كانت مجموعتها القصصية األولى
«المشربية» ( )2005طريقها إلى الحكاية ،قبل أن تتجه إلى كتابة الرواية كفضاء سردي أكثر استيعابًا لما تكتنزه من حكايات نائمة .هكذا حضرت
(الرقة) في نسيج معظم رواياتها ،بوصفها مالذًا حميمًا لذكريات وتواريخ ووقائع ،كما في روايتها «سجاد عجمي» .ثم سترصد
مدينتها ّ
نحو آخر في روايتها الجديدة «صيف مع
الكارثة التي حلت على مدينتها في «سماء قريبة من بيتنا» ( ،)2015وستعود إلى تأثيث المدينة على ٍ
العدو» ( ،)2018في محاولة لتصحيح صورتها األصلية ،وعراقة تاريخها وآثارها ،بتجوال بين جغرافيات متباعدة تنطوي على وجع وبهجة
واغتراب ،في رهان على ذاكرة ترسم بمهارة رائحة المكان األول وأعرافه وأشواقه ،إلزاحة الصورة السوداء التي ألقت بظاللها على حضارة

كلمات
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وادي الفرات .كأن كتابتها هنا حرب مضادة تستنفر عناصر سردية متناوبة الستعادة ما هو منهوب ومندثر ومهمل ،منذ خمسينيات القرن
المنصرم إلى اليوم .نساء يروين ما غاب عن الحكاية األصلية ،قبل هذا التاريخ ،ومحاوالت النجاة من عتمة قسرية أصابت أرواح كائناتها القلقة،
في طروادة جديدة تحتاج إلى هوميروس أكثر من حاجتها إلى ماركيز ،كما تقول .الروائية السورية التي تعيش في ّ
عمان منذ سنوات ،تقطع
ّ
المدمرة ّبالكتابة ،تمزج حبر الذكريات بعذوبة ماء الفرات كعزاء لما هو غائب ّوبعيد ومفتقد ،أو كما تقول «صار الوصول
المسافة إلى مدينتها
ّ
إلى البيت ضربًا من المستحيل .كأن حركة التاريخ تصنع لي تلك التعويذات المضادة للعنة المكان األول» .ورغم انخراطها في كتابة الرواية ،إال أنها
لم تهمل كتابة القصة ،إذ أنجزت مجموعة قصصية ثانية هي «سرير بنت الملك» نالت عنها «جائزة الملتقى للقصة العربية» في دورتها الثانية
( .)2017في مناسبة صدور روايتها الجديدة «صيف مع العدو» (منشورات ضفاف ـ منشورات االختالف) التقيناها في هذا الحوار
تقديم وحوار خليل صويلح

«صيف مع العدو» تؤرخ لمئة عام من تاريخ الرقة

شهال العجيلي :نحتاج إلى طـروادة ال ماكوندو
■ في روايتك الجديدة «صيف مع العدو»،
تؤرخني ملئة عام من تاريخ مدينتك الرقة،
كأنك تستدعني عزلتها على غرار ما فعله
«مائة عام من العزلة»؟
ماركيز في ّ
ّ
العدو»
 أعود بالرقة في «صيف معإلـ ــى خ ـم ـس ـي ـنـ ّـيــات الـ ـق ــرن ال ـع ـشــريــن.
إذ تــأتــي «ك ــرم ــة» م ــن م ـس ــارح حيفا
وب ـيــروت واإلس ـك ـنـ ّ
ـدريــة ،حيث كانت
راقـ ـص ــة ف ــي ف ــرق ــة بــدي ـعــة مـصــابـنــي
ّ
ّ
ّ
بإقطاعي من
لتتزوج
االستعراضية،
ّ
ّ
الرقة هو اآلغا إبراهيم ،ولتكون عائلة
وتـصـيــر ج ــزءًا مــن امل ـكــان وحـكــايــاتــه.
ّ
لكن املرحلة األكثر تبئيرًا في السرد
ّ
الثمانينيات ،حيث طفولة
هي حقبة
ّ
«مل ـي ــس» ال ـتــي تـحـكــي يــومــيــاتـهــا مع
عائلتها ومع أبناء مدينتها ،وتظهر
ت ـفــاص ـيــل ح ـي ــاة امل ـج ـت ـمــع الـ ـس ــوري،
منها حـكــايــات مجهولة عن
ونـعــرف ّ
النساء املـعــذبــات بالعشق والخيانة
واالع ـت ـقــاالت الـسـ ّيــاسـ ّـيــة .حــاولــت أن
أت ـل ـ ّـم ــس روح ال ــرق ــة ّاألص ـي ـل ــة ال ـتــي
ّ
عرفتها ،أو توهمت أنني أعرفها ،أو
أحببت أن تـكــون كــذلــك .تـمـ ّـر ّالــروايــة
أي ـ ـضـ ــا بـ ـت ــاري ــخ ب ـع ـي ــد لـ ـل ــرق ــة ع ـبــر
ش ـخ ـصـ ّـيــة ن ـي ـك ــوالس األمل ــان ــي ال ـ ّـذي
ّ
ليتتبع خطوات عالم الفلك الرقي
جاء
ّ
الـصــابـئـ ّـي ّ امل ـع ــروف بــاســم الـبــتــانـ ّـي.
أحـ ّـب املتلقون املكان على الرغم ّ
مما
يكتنفه مــن ح ــزن ،وق ـســوة ،ومصائر
ّ ّ
ّ
ـة ،حتى إن قــارئـ ّـة كتبت لي
ـراجـيــديـ ّ
تـ ّ
ّ
بــأنـهــا ّتـمــنــت ب ـشــدة لــو أن ـهــا انتمت
إلى الرقة ،وعاشت بني أولئك النساء
والــرجــال والبيوت والطرقات ،وأنها
تــذهــب إل ــى اإلنـتــرنــت ت ـطــارد الـصــور
ال ـقــدي ـمــة لـلـمــديـنــة .أن ــا ف ــي الحقيقة
ّ
الرومانسية
فاجأتني تلك الـصــورة
الـتــي تـكـ ّـو ّنــت لــديـهــا بسبب الــروايــة!
قلت لها إنـهــا ّ
ربـمــا لــو عــاشــت معنا
ّ
أسـبــوعــا حــتــى فــي ذل ــك الــزمــان الــذي
سـبــق ال ـح ـ ّـرب ،فـلــن يـكــون ذل ــك رأيـهــا
أبـ ـ ـدًا ،ف ــال ــرق ــة ك ــان ــت دائـ ـم ــا مـهـ ّـمـشــة
ّ
باالهتمام
ومـعــزولــة ،ومـقــتـرًا عليها
ّ
مــن قـبــل الـحـكــومــة! لــم تـكــن الــرقــة في
ً
«صـيــف مــع ال ـعـ ّ
ـدو» خليجًا مـعــزوال،
ليس كما فعل ماركيز فــي «مئة عام
ّ
من العزلة» ،فكل من العالقات ضمن
املكان وطريقة الحياة فيه ،من وجهة
نظري ،ال يسمح بصناعة رواية فيها
ّ
العدو».
درامــا عالية مثل «صيف مع
ّ
ّ
لننتبه إلى أن ماركيز استخدم واقعية
س ـح ـ ّ
ـري ــة ل ّـيـنـجــو ب ـم ـكــانــه الـصـغـيــر،
ّ
فــي حــن أن ـنــي اسـتـخــدمــت الــواقـعــيــة
ّ
الـنـقـ ّ
ـديــة ،الـتــي تتجلى فــي املـقــارنــات
ّ
وال ـح ـكــايــات وامل ـف ــارق ــة وال ـت ـح ــوالت.
ّ
ل ــذل ــك وص ـل ـت ـه ــا ب ـم ـح ــط ــات ال ـع ــال ــم
امل ــده ـش ــة ع ـبــر ت ــاري ــخ ّال ـشـخ ـصـ ّـيــات
وحركتها ،فحضرت الرقة هذه املدينة
الـبـسـيـطــة إلـ ــى ج ــان ــب دان ــزي ــغ الـتــي
ّ
العاملية
كــانــت نقطة انـطــاق الـحــرب
ّ
والقسطنطينية ،وبيت لحم،
الثانية،
ّ
وكولونيا ،وذلــك ألتمكن من تحريك
ّ
الشخصيات وإثرائها ،ومــن صناعة
ّ
املفارقات ورفع حدة الدراما.
■ هــل لـكــل روائ ــي «مــاكــونــدو» الـتــي عليه
اختراعها ،أو إعادة ّ
تخيلها؟
 ال ّّ
وقائعيًا
بد من وجودها .ال مكان
ّ
ّ
فــي ال ــرواي ــة ،كــل مـكــان هــو تـصــور أو

ّ
ان ــزي ــاح ،مـبـنـ ّـي عـلــى عــاقــات مـعــقــدة
نـفـسـ ّـيــة واج ـت ـمــاعـ ّـيــة واق ـت ـص ـ ّ
ـادي ــة...
ّ
متجددًا ويمنعني من
هذا ما يجعله
ّ
أن أك ــون رهـيـنــة ل ـ ّـه ،حــتــى ل ــو امتلك
ً
اس ـمــا ثــاب ـتــا« ،ال ــرق ــة» م ـث ــا .م ــع ذلــك
ّ
فـقــد اشتغلت عـلــى جـغــرافـ ّـيــات ع ــدة.
في روايتي األولى «عني ّ
الهر» ،2006
ب ـ ـ ــدأت ب ـح ـل ــب ،بـ ـح ــاراتـ ـه ــا ال ـقــدي ـمــة
وأح ـي ــائ ـه ــا الـ ـج ــدي ــدة ،وب ـط ـب ـقــات ـهــا
ّ
ّ
االقتصادية ،وبحرفييها
االجتماعية
ّ
ّ
وصـنــاعــاتـهــا ،وت ـعــددات ـهــا الـلـغــويــة،
ّ
التصوف فيها .حلب تستطيع
وروح
أن تـقــوم على أكتافها رواي ــة كبيرة،
وأنا عشت فيها ّ
رب ّما أكثر مما عشت
ّ
ّ
ف ــي ال ــرق ــة ،ح ــت ــى إن ـه ــا ف ــي الحقيقة
مسقط رأس ــي .قــد تـكــون «مّــاكــونــدو»
ال ـت ــي ت ـق ـصــدهــا ،ه ــي «الـ ــرقـ ــة» الـتــي
ص ـن ـع ـت ـه ــا واسـ ـتـ ـغ ــرق ــت فـ ـيـ ـه ــا ،فــي
ّ
عجمي» .إذ
روايـتــي الثانية «سـ ّـجــاد
ّ
روائيًا صافيًا تقريبًا ،أي
كانت فضاء
ّ
جغرافيات منازعة ،استطاعت أن
بال
ّتكون عاملًا قائمًا بذاته ،لكن لنالحظ
أنـ ـه ــا ك ــان ــت م ــركـ ـزًا ف ــي ت ـلــك الـحـقـبــة
الـ ـت ــاريـ ـخ ـ ّـي ــة ،أواخـ ـ ـ ــر الـ ـق ــرن ال ـثــالــث
الهجري ،بما يحمله املركز من ّ
ّ
تعدد
ّ
وعالقات معقدة ،من غير أن نخالف
فيه منطق التاريخ ،إذ اشتغلت هناك
ّ
على الــواقـعـ ّـيــة الـتــاريـخـ ّـيــة .أعتقد ّأن
ّ
التحدي األكبر هو في تحويل الرقة
ّ
ّ
املــديـنــة املـهــمـشــة وقــائـعــيــا إل ــى مركز
ّ
ف ــي ال ـ ـنـ ـ ّـص .ال ش ـ ـ ّـك ف ــي أن ال ـخ ـيــال
ّ
يستطيع فـعــل ذل ــك ،ولـكــن أي خيال
سيجعلها تضارع القاهرة أو دمشق
ً
ّ
أو طــوكـيــو م ـث ــا ،وب ـش ــرط أال يـكــون
ذلك على طريقة ماركيز أيضًا! لم أرد
ّ
رواية ّ
بمحدودية املكان
ريفية تموت
ّ
واللهجة والواحدية ،وال رواية جاذبة
عن طريق عالقات حـ ّـب وشهوة على
ش ــاط ــئ ن ـه ــر .الـ ــروايـ ــة بــال ـن ـس ـبــة لــي
ّ
تعدد ،وطبقات ،وحياة ،وصخب في
ّ
مكان ليس بمتعدد وليس فيه دراما
ّ
ّ
الواقعي ،ويفتقد
طبقية بمعنى الفهم
إلى الصخب .ال أعني بذلك ّأن الروائيّ
ال يستطيع أن يكتب رواية في زنزانة،
أو ف ــي غ ــرف ــة ،وع ــن عــاق ـتــه بـطــاولــة
ً
مثال أو مفتاح! هذا يحتاج إلى ظرف
ّ
ّ
آخر ألكتب روايــة أسميها مينمالية،
ّ
ولعلها رواي ـتــي الـقــادمــة! أنــا أحتاج
ّ
ّ
امللحمي اآلن،
إلى أن أكون هذا العالم
وي ـ ّ
فـحــن يـغـيــب امل ـك ــانُ ،
ـدم ــر الـبـيــت،
وامل ــدرس ــة ،وامل ـق ـب ــرة ،وي ـق ـتــل ال ـنــاس
الــذيــن مــن لحمنا ودم ـن ــا ،ويغيبون
تحت الــردم أو في السجون ،ويحدث
ـاوي ف ــي الـ ـه ـ ّ
تـ ـح ـ ّـول مـ ــأسـ ـ ّ
ـوي ــة ،وفــي
مـفــاهـيــم رئـيـســة كــالــوطــن ،وال ــدول ــة،
واإلنـ ـس ــان ـ ّـي ــة ...ن ـح ـتــاج إل ــى طـ ــروادة
ال إلــى مــاكــونــدو .نحتاج إلــى إلـيــاذة،
ً
وفعال لم تفارقني صور هوميروس
منذ .2012
■ تـقــاربــن تــاريــخ الــرقــة فــي كــل روايــاتــك
بتواريخ مختلفة ،هل املكان األول هو لعنة
الروائي وغنيمته السردية الثمينة؟
 ما زلت أتعامل معه بوصفه غنيمة،ودائـمــا كنت أقــول ال بـ ّـد لـلــروائـ ّـي من
ّ
رواي ــة امل ـكــان ّ
األول .لــم يـكــن مخط ّطًا
أن أتابع في مسألة استحضار الرقة
ب ـهــذا الــزخــم ل ــوال ال ـظــرف الـتــاريـخـ ّـي

ّ
الصعب الذي ّ
شخصيًا،
مر بنا ،أو بي
ّ
ولـ ـ ـ ــوال الـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــوّالت الـ ـق ــاسـ ـي ــة ال ـت ــي
صـنـعــت مــن ال ــرق ــة نـقـطــة اسـتـقـطــاب،
ف ــال ــرواي ــة تـ ـح ـ ّـب ل ـح ـظ ــات ال ـت ـح ـ ّـول.
ن ـعــرف ف ــي ت ــاري ــخ األدب الـكـثـيــر من
الــروائـيــن الــذيــن ارتـبـطــت أسماؤهم
باملكان الذي انتموا إليه :عالقة بلزاك
بباريس ،وعالقة جاك لندن بأوكالند،
وش ـت ــاي ـن ـب ــك ب ـ ـمـ ــون ـ ـتـ ــراي ،وم ـح ـ ّـم ــد
ش ـ ـكـ ــري بـ ـطـ ـنـ ـج ــة ،وإب ـ ــراه ـ ـي ـ ــم ع ـبــد
ّ
املجيد بــاإلسـكـنـ ّ
ـدريــة ...حتى الكتاب
املـهــاجــرون بقيت عالقتهم بمكانهم

صارت ّالرقة عاصمة «الدولة
اإلسالمية» ،وصار الوصول إلى البيت
ضربًا من المستحيل ،فكانت روايتي
«سماء قريبة من بيتنا»
ّ
روائية :كافكا
األول مصدرًا لفضاءات
ّوك ــون ــدي ــرا وب ـي ـك ـيــت ...ل ـكــن اعـتـقــدت
أن ـنــي فــي «س ـ ّـج ــاد ع ـج ـمـ ّـي» ،ســأفــرغ
ّ
مــن امل ـكــان ّ
األول ال ــذي تكلمت عليه،
أو لـنـقــل ســأش ـفــى م ــن ال ـ ــوالء ،ب ــدأت
بالكتابة املواظبة في  ،2010ونشرت
ف ــي  ،2012وك ــان ــت ال ــرواي ــة إرهــاصــا
بما سيحدث لألسف .حدثت بعدها
ت ـلــك الـ ـتـ ـح ـ ّـوالت ال ـق ــاس ـي ــة ،وصـ ــارت
ال ــرق ــة ع ــاص ـم ــة الـ ــدولـ ــة اإلس ــام ـ ّـي ــة،
وصار الوصول إلى البيت ضربًا من
املستحيل ،فكانت «سـمــاء قريبة من
ّ
بيتنا» .كأن حركة التاريخ تصنع لي
ّ
للعنة املكان
تلك التعويذات املضادة
ّ
َ
ّ
األول كـمــا سـ ّـمـيــتـهــا .إذ تـحــقـقــت لي
ّ
املسافة الجمالية ،وهــي مــا أحتاجه
دائمًا للكتابة ،والتي بوساطتها بدا
ّ
واملغيب من البيت الذي في
املجهول
ّ
ّ
الــرقــة ،وليس من املدينة ،بإمكانيات
ّ
هــائ ـلــة ،وكـ ــان مـسـتـعــدًا ب ــل محتاجًا
ل ـي ـكــون م ـ ـ ّ
ـادة ل ـل ـك ـتــابــة ،ح ـض ــرت في
ال ـنـ ّـص عـنــاصــر كـثـيــرة مــن تـلــك التي
حـ ـك ــى ع ـن ـه ــا بـ ـ ــاشـ ـ ــار :ال ـ ـجـ ــواريـ ــر،
ّ
ّ
والعليات ،وحتى
واألقبية ،واألدراج،
ّ
بيوت الحلزون ،فأعطى زخمًا عوض
عــن زخ ــم مــديـ ّنــة عــامــرة ،وص ــار رم ـزًا
ّ
ّ
كـ ـن ــائ ـ ّـي ــا لـ ـل ــرق ــة ح ــت ــى أن صـحـيـفــة
ال ـ ــ«غـ ــارديـ ــان» ال ـبــري ـطــان ـيــة عـنــونــت
مقالها عن نصوص القائمة القصيرة
لـ ـ ـ «بـ ــوكـ ــر  »2015بـ ــ«سـ ـم ــاء قــري ـبــة
مــن بيتنا تعيد الــرقــة إل ــى الـحـيــاة»،
ووض ـعــت ص ــورة مــن ال ـســوق القديم
ف ــي ال ـ ـشـ ــارع املـ ـ ـ ــوازي ل ـب ـي ـتــي ،حـيــث
ّ
ســاعــة املــدي ـنــة ،ودك ــاك ــن الـعــطــاريــن،
وعربات ّبائعي الخضار!
م ـعــك حـ ــق بــالـنـسـبــة مل ــوض ــوع لعنة
امل ـكــان .خـفـ ّـت فــي مــرحـلــة مــن املــراحــل
من ّذلك الفخ ،أي أن أستنفد األمكنة،
مع أنني عشت في أماكن كثيرة ،لكن
ّ
ط ــامل ــا ت ـعــام ـلــت م ــع كـ ــل م ـك ــان كتبت
بذاتيةّ ،
ّ
ّ
ذاتية
بحرية مطلقة ،بل
عنه
روائـ ـ ّـيـ ــة ط ـب ـعــا ،ف ـع ـلــت بــاألم ـك ـنــة مــا
أريـ ـ ــد ،اس ـت ـخــرجــت م ـن ـهــا ج ـمــالـ ّـيــات
ج ـ ـ ــدي ـ ـ ــدة ،ع ـ ـلـ ــى م ـ ـس ـ ـتـ ــوى ال ـج ـم ـي ــل
واملـ ـش ـ ّـوه والـجـلـيــل واملـ ـق ـ ّـدس .وبـعــد
م ــا حـ ــدث ،تـ ـح ـ ّـررت ت ـمــامــا م ــن قـيــود

الحنني والوالء باملعنى الشائع الذي
ّ
يكابده اآلخرون .حني أفكر بما حدث
ف ـع ـلـ ّـيــا لـبـيـتــي ول ـغــرف ـتــي وملـكـتـبـتــي
وأل ـ ـ ـبـ ـ ــومـ ـ ــات صـ ـ ـ ـ ــوري وشـ ـ ـه ـ ــادات ـ ــي
وأل ـع ــاب ــي ...وبــأول ـئــك األغـ ــراب الــذيــن
دخّ ـلــوا بــأسـلـحـتـهــم ،وع ــا ّش ــوا فيها،
ّ ّ
ثم أفكر
ولغموها ،لكنت جننت حقًا.
في اآلخرين الذين ال أعرفهم ،والذين
لجؤوا إلى بيتي بعد خروج عائلتي
مـ ـن ــه ،ل ـي ـح ـم ــوا أن ـف ـس ـه ــم م ــن امل ـ ــوت،
فأتساءل :ملــاذا نحتكر األمكنة؟ ملاذا
ننفق عمرنا نبني البيوت ،ونغلقها
باملفاتيح ،ونتشاجر مــن أجــل غرفة
ـاص ــة أو س ــري ــر خ ـ ـ ّ
خـ ّ
ـاص ،إذا كــانــت
س ـت ـص ـي ــر مـ ـب ــاح ــة آلخ ـ ــري ـ ــن! كـتـبــت
مـشـهـدًا ف ــي «ص ـيــف م ــع الـ ـع ـ ّ
ـدو» عن
املبيت فــي بـيــوت غريبة نــزح أهلها،
وأمالك ألشخاص آخرين
وعن
أمتعة ّ
غائبنيّ ،
ثم فضلت حذفه ،كان قاسيًا
بشكل ثقيل على الرواية.
■ هناك ما يمكن أن نسميه «احتجاجات
م ــرن ــة» عـلــى م ــا أصـ ــاب ال ــرق ــة م ــن ك ــوارث
ونكبات وأوجاع ،وتاليًا ،اللجوء إلى نوع من
القدرية في معالجة هذا الجرح املفتوح .هذا
ما نجده في «سماء قريبة من بيتنا» إلى
ّ
حد ماّ .
ّ
 أعتقد أنها عبارة مجحفة أن نسميال ـت ـح ــوالت ال ـقــاس ـيــة ال ـت ــي عــاشـتـهــا
ّ
شخصيات «سماء قريبة من بيتنا»
ب ــاحـ ـتـ ـج ــاج ــات م ـ ــرن ـ ــة .لـ ـق ــد ك ــان ــوا
يعيشون في عاملهم الذي هو الرواية،
وهــي ليست مظاهرة ،وال اعتصامًا،
وال ي ـج ـل ــس أفـ ـ ـ ـ ــراده فـ ــي م ـق ـه ــى فــي
دمشق أو في براغ ،ليراقبوا ما يحدث
لهم على شاشة تلفزيون ويتناقشون

حـ ــول م ـض ــارب ــات ال ـس ـي ــاس ــة .أب ـطــال
«س ـ ـم ـ ــاء ق ــريـ ـب ــة م ـ ــن بـ ـيـ ـتـ ـن ــا» ب ـشــر
ّ
مـتــروكــون فــي الـتـيــه ،إذ لــم يتمكنوا
ّ
الجبارين ،وليس
من مواجهة القوم
بإمكانهم ســوى أن يـقــولــوا كـمــا قــال
بنو إســرائـيــل ملــوســىُ :
ادع لنا ربــك...
ّ
هـ ــذا ه ــو االس ـت ـس ــام امل ـس ـت ـفــز ال ــذي
ّ
ّ
أيقونية
صورته الرواية ،هي صــورة
ّ
مل ـج ـت ـمــع ب ـت ـح ــوالت ــه امل ـ ـت ـ ـعـ ــددة مـنــذ
نهاية القرن التاسع عشر إلى ،2014
ّ
ممتدة
نتابعها عبر ما جرى لعائلة
ف ـي ـهــا امل ـت ـن ــاق ـض ــات اإلي ـ ّـدي ــول ــوج ـ ّـي ــة
ّ
االجـ ـتـ ـم ــاع ـ ّـي ــة ك ــلـ ـه ــا .كـ ــنـ ــا ب ـحــاجــة
لتنكشف تـحـ ّـوالت قــرنــن ّ،إلــى حدث
مـفـصـلـ ّـي ك ــأن تـصـيــر ال ــرق ــة عاصمة
اإلسالمية ،وأن ّ
ّ
تدمر بوصف
للدولة
ه ــذه الـعــاصـمــة حقيقة واق ـع ــة ،فيتمّ
ال ـت ـعــامــل م ـع ـهــا ك ـ ــأرض م ـش ــاع (No
 ،)man’s landتنسحب الدولة ،ويهزم
الجيش ،ويقصفها طيران التحالف،
ّ
وتتنازعها داعــش وقـســد ،وذلــك كله
ف ــي ق ـل ــب دولـ ـ ــة ق ــائ ـم ــة ه ــي س ــوري ــا،
ّ
وعلي أن أحكمه بالشرط الــروائـ ّـي ال
ّ
بالوقائعية!
■ ي ـن ـظــر اآلخ ـ ـ ــرون إلـ ــى ال ــرق ــة ع ـلــى أنـهــا
حاضرة بدوية على ضفاف الفرات ،فيما
تنبشني في «صيف مع العدو» تاريخًا آخر
مختلفًا ،ما هي مرجعياتك عن هذه املدينة
ال ـتــي جـعـلـهــا «تـنـظـيــم ال ــدول ــة اإلســام ـيــة»
عاصمة له ،وما تأثير وجود هؤالء البرابرة
على سلوك شخصيات الرواية؟
 يمكن أن أقــول ّإنـنــي منذ أن ّكونت
وع ـيــا ن ـقـ ّ
ـديــا عـبــر الـتـجــربــة وال ــدرس
األك ــادي ـم ـ ّـي ت ـح ــدي ـدًا ،ص ــرت أتـعــامــل
مع املكان ومع الظواهر واألفراد ،بما

ّ
بفردية ،أي أعزلهم
فيهم أمــي وأبــي،
ّ
ع ــن ــي ألعـ ـي ــد اك ـت ـش ــاف ـه ــم بــوص ـف ـهــم
مـ ــوضـ ــوعـ ــات .ه ـ ــذا ي ـف ـيــد ك ـث ـي ـرًا فــي
التعامل بـعــدل ،إذ ال ّ
نحمل األشـيــاء
أو اآلخــريــن مــا فــوق طاقتهم ،ويفيد
كـ ـثـ ـيـ ـرًا فـ ــي ال ـص ـن ـع ــة ال ـ ــروائ ـ ـ ّـي ـ ــة ،إذ
يـمـنــح ح ـ ّ
ـري ــة ومــوضــوعـ ّـيــة ويـصـنــع
رؤيــة نــاقـ ّـدة .فــي «صيف مــع الـعــدو»،
ربطت الرقة عبر حركة الشخصيات
ّ
ّ
الثمانينيات،
الشرقية فــي
بــأوروبــا
وهــذا تاريخ عشته بتفاصيله هناك.
ك ــان بــإمـكــان امل ــرء أن يـســافــر ب ـ ّـرًا من
الرقة إلى تركيا ،وبلغاريا ،ورومانيا،
ويــوغ ـســاف ـيــا ،وتـشـيـكــوسـلــوفــاكـيــا،
وبــولــونـيــا ،وهـنـكــاريــا .وهـنــاك درس
كثيرون أيــام االنـفـتــاح على املعسكر
ّ
منكبة على
االش ـت ــراكـ ّـي .كـنــت دائ ـمــا
ـراءة املــراجــع
ت ــاري ــخ امل ـك ــان ،وع ـلــى قـ ـ ّ
وكتب التاريخ واألدب .تــأثــرت أيضًا
ب ــأبــي ،فـهــو م ـع ـمـ ّ
للمدن
ـاري وم ــرم ــم
ّ
األثـ ـ ّ
ـريـ ــة ،واش ـت ـغــل ع ـلــى س ــور ال ــرقــة
ال ـق ـ ّـدي ــم وبـ ـ ــاب ب ـ ـغـ ــداد .ي ـق ــع مـتـحــف
الــرقــة األثـ ـ ّ
ـري فــي ال ـحـ ّـي ال ــذي نسكن
فيه ،وكنت أذهب إليه ليس في زيارة
س ـي ــاح ـ ّـي ــة ،ب ــل ك ـمــا أذه ـ ــب إلـ ــى بيت
ّ
عمي أو إلــى بيت الـجـيــران .ال بـ ّـد من
ّ
ّ
أن أذك ــر أن مـقــابــل الـبـيــت أيـضــا ثمة
مـتـحــف أثـ ـ ّ
ـري وف ـنـ ّـي ف ــردي لــأسـتــاذ
ّ
ّ
طه الطه ،إحــدى الشخصيات الرقية
ال ـ ـتـ ــي ك ـ ـ ّـرس ـ ــت حـ ـي ــاتـ ـه ــا ل ـل ـت ـعــريــف
ب ــامل ــديـ ـن ــة وت ـ ــراثـ ـ ـه ـ ــا ،وي ـس ـت ـض ـيــف
الـ ـس ـ ّـي ــاح وامل ـه ـت ـ ّـم ــن ال ــذي ــن ج ـ ــاؤوا
مــن ك ـ ّـل بـقــاع الـعــالــمّ ،
ورب ـمــا خــرجــوا
مــن ذلــك القبو وجـلـســوا إلــى جــواري
ع ـلــى عـتـبــة ب ــاب ال ـب ـيــت ،أو ت ـنــاولــوا
ق ـهــوت ـهــم م ـع ـنــا .أي ـض ــا ع ــاص ــرت في

طفولتي بعثات التنقيب األثـ ّ
ـريــة في
ّ
الرقة ،وتابعت تحقيقاتها وأعمالها.
اشتغلت في «صيف مع العدو» على
ال ـبـ ّـتــانــي ،ومـ ّ
ـدون ـتــه الـفـلـكـ ّـيــة ،وكـنــت
ّ
ق ـب ــل ذل ـ ــك أع ــرف ــه م ـث ـل ـمــا يـ ـع ــرف ك ــل
ّ
الشخصية الـتــاريـخـ ّـيــة التي
مــواطــن
ّ
ّ
عرفت بها مدينته األم .ولعل معرفة
ال ـط ـب ــائ ــع وح ــرك ــة ال ـب ـش ــر ت ــأت ــي مــن
ّ
التاريخي إليقاعات الثقافة
اإلنصات
غـيــر ال ـعــاملــة :الـحـكــايــات واملــوسـيـقــى
واألمـ ـث ــال وردود األفـ ـع ــال ...لـكــن من
ّ
العدو» ،درست صفًا
أجل «صيف مع
ّ
ّ
في علم الفلك في مؤسسة أكاديمية
ف ـ ــي ع ـ ـ ّـم ـ ــان ت ـ ـج ـ ــري فـ ـيـ ـه ــا بـ ـح ــوث
ب ــال ـت ـع ــاون ب ــن ال ـج ــام ـع ــة األردنـ ـ ّـيـ ــة
وجـ ــام ـ ـعـ ــة «ه ـ ـ ـ ــارف ـ ـ ـ ــارد» .ول ـت ـح ـف ـ ّيــز
الصورة أيضًا درســت سنة في صف
ّ
ّ
امللكية
السينمائي في الهيئة
للنقد
ّ
األردنـ ّـيــة لــأفــام .حني يقرر اإلنسان
أن ي ـب ـح ــث س ـي ـج ــد الـ ـ ـ ـ ـ ــدروب ،عـلـيــه
فقط أن يمشي فيها ّ
بهمة! بالنسبة
ملرحلة دخول تنظيم الدولة ،أو دخول
َ
الـبــرابــرة كما سـ ّـمـيــتــه ،ف ـ «صـيــف مع
ّ
العدو» ،لم تعالج من وجود التنظيم
مشهد رحيل آخر مجموعة من
سوى ّ
أه ــل ال ــرق ــة عـنـهــا ،لـحـظــة املــواج ـهــات
األخ ـ ـي ـ ــرة لـ ـ ـخ ـ ــروج داعـ ـ ـ ــش ود ّخـ ـ ــول
قسد ،لنجد شخصيات مــن الــرقــة أو
م ـ ّـم ــن ع ــاش ف ـي ـهــا ،وق ــد وص ـل ــت إلــى
ّ
ّ
محملة بذكرياتها،
األملانية
كولونيا
لتحكي لـنــا ملـيــس أو لــولــو ،الناجية
من املواجهات األخيرة ،الحكاية على
طريقة هاملت وهوراشيو.
■ تعتنني فــي أعمالك باملحكيات املحلية،
أين ينتهي املحكي ومتى يبدأ السرد؟

ّ
ّ
ـون
 ل ـيــس كـ ــل م ـ ّح ـكــي م ـنــا ّس ـبــا لـيـكـ ّع ـن ـص ـرًا روائـ ــيـ ــا .امل ـح ـك ــي أي ـض ــا فــخ
يقع فيه بعض الــروائـيــن .أنــا أبحث
عــن الـخــاص الــذي يحمل روح العام،
فاالنتقاء من امل ــوروث أو من الثقافة
املـ ـحـ ـل ـ ّـي ــة مـ ـه ــم ك ـ ــي ال ي ـ ـكـ ــون ه ـن ــاك
إغراق .تبدو هنا أيضًا قدرة الروائي
عـ ـل ــى م ـك ــاف ـح ــة أهـ ـ ــوائـ ـ ــه ،ف ــاألشـ ـي ــاء
ّ
الحميمة بالنسبة لك قد تكون مملة
أو م ـس ـت ـه ـج ـنــة مـ ــن قـ ـب ــل اآلخـ ــريـ ــن،
كــال ـك ـل ـمــات وامل ــواق ــف وال ـح ـك ــاي ــات...
مــا يضحكك أو يثير قــرفــك قــد يكون
غــامـضــا لــآخــريــن ،أو ح ـيـ ّ
ـاديــا ،أو ال

ّ
في «صيف ّمع العدو»،
الفضاء العام ّ هو فكرة
ّ
تحوالت الهوية خالل
الحروب والهجرات
ّ
يـحـمــل الــوقــع ذات ــه ال ــذي عـلـيــك .لعل
ّ
والخصوصية تكمن
مسألة الثقافة
فــي استصالح مــا يحمل روح العام،
فيضيف الـشـعـ ّ
ـريــة املـطـلــوبــة .اإلط ــار
ّ
ال ـف ـنـ ّـي أو خ ـ ـ ّ
ـواص ال ـن ــوع تـحـكــم كــل
شــيء في الكتابة ،نحن نكتب روايــة،
ّ
الشعبية،
وليس كتابًا في املــأثــورات
الرواية يجب أن تحمل روح
لكن هذه
ّ
ّ
وتتحدث عنه ،ال
العالم الــذي تمثله،
ّ
الروائي بل عالم الرواية.
عالم
■ ت ــذك ــري ــن ف ــي «س ـم ــاء ق ــري ـب ــة» ال ـع ـبــارة
التالية« :امل ــدن الجميلة صــارت ال مرئية»،
هل إعادة تحرير الصورة محاولة ملواجهة
الفقدان؟
ّ
لعلها حالة بحث عــن عــزاء وتـ ٍّ
ـأس،
ً
فحني يفقد اإلنسان ّأمــه مثال يصير
ي ـس ـت ـح ـضــرهــا ،يـسـتـحـضــر صــوتـهــا
ّ
ّ
وتصرفاتها ،وحتى األشياء التي كان
ّ
ّ
للجمالي
يحتج عليها .تحديداتنا
ت ـقـ ّـدم ـهــا عــاقـتـنــا ب ــه ،ومـمــارســاتـنــا
االج ـت ـم ــاع ـ ّـي ــة ،ل ــذل ــك ي ـك ــون الـجـمـيــل
ّ
نسبيًا وثـقــافـ ّـيــا وطــائـفـ ّـيــا وقــومـ ّـيــا...
ّ َ
مــا ســمـيــتــه بــإعــادة تـحــريــر الـصــورة،
هو سرد لعالقتنا مع املكان والزمان،
ّ
وتلك ال يمكن استعادتها حتى لو كان
املكان مصانًا ،فما بالك بعالقتك مع
مكان ممحو ،وزمان تفوح منه رائحة
ال ـج ـث ــث واإلعـ ـ ــدامـ ـ ــات والـ ـص ــواري ــخ.
حكاية صغيرة ،كانت
أختي حكت لي ّ
قــد خــرجــت مــن الــرقــة فــي  ،2017قبل
خروج تنظيم الدولة بأسابيع قليلة،
م ــع اش ـ ـتـ ــداد ال ـق ـص ــف وامل ــواجـ ـه ــات،
وقبل ذلــك لم تخرج ّ من البيت لشهر
تـقــريـبــا .قــالــت لــي إن ـهــا حــن خرجت
مــن البيت وجــدت املدينة تمامًا غير
دخلت
قائمة حينما ّ
تلك التي كانت ّ
بأنها
اعتقدت
ها
أن
البيت ،إلى درجة
ّ
ف ــي ك ــاب ــوس أو ف ــي اآلخـ ـ ـ ــرة ،وأن ـه ــا
لوهلة لــم تكن مـتــأكــدة مــن ش ــيء! أنا
أس ـت ـط ـيــع أن أع ـط ــي ذلـ ــك مصطلحًا
ّ
أرجوك
فنيًا هو الفانتازيا .قالت لي:
ِ
احفظي الرقة التي عرفناها من قبل!
ً
صــدق ـنــي ل ـيــس س ـه ــا أن ت ـك ــون من
ّ
مدينة لم تعد موجودة فيزيائيًا .أال
يستثير غضبك أحيانًا تغيير مكان

ك ـت ــاب ف ــي مـكـتـبـتــك ،أو م ـف ـتــاح على
طاولتك ،فتقيم الدنيا على من حولك!
إذا غ ـ ّـي ــرت ال ـب ـل ـ ّ
ـدي ــة ط ــري ـق ــا اع ـت ــدت
عليها ،أال تشتمها؟ ماذا يمكنني أن
أفعل اليوم سوى كتابة الروايات!
■ شخوص روايــاتــك مـنــذورون للترحال،
ذهــابــا وإيــابــا ،هــل مــا تكتبينه ينتمي إلى
مفردات املنفى واللجوء والهجرة القسرية؟
 قبل  ،2012كنت أكتب عن الترحالم ــن م ــوق ــع ان ـت ـمــائــي إلـ ــى م ـك ــان غير
م ــرك ــزي ،ه ــام ــش .ي ـض ـطـ ّـرك الـهــامــش
مل ـغ ــادرت ــه لـ ـل ــدراس ــة ،أو ل ـل ـع ــاج ،أو
للتسوق على أقل تقدير .نادرًا ما ترى
شخصًا «رقـ ّـيــا» ،لــم يخرج مــن الرقة،
ل ـكــن ك ـثــر أول ـئ ــك ا ّل ــذي ــن ل ــم يـخــرجــوا
ً
من دمشق مثال ،إنهم ليسوا بحاجة
حـيـ ّ
ـويــة لــذلــك .أبـطــالــي يـبـحـثــون عن
ّ
هـ ّ
ـويـتـهــم بــاس ـت ـمــرار ،وه ــوي ــة املـكــان
جزء مهم من هذا السؤال الذي ال يكون
ّ
منطقيًا إال باملقارنة مــع مـكــان آخــر،
ومع ّ
هوية أخرى ،من هذين املوقعني:
املــركــز وال ـهــامــش ،كــانــت «ع ــن الـهـ ّ ّـر»
ّ
و«سجاد عجمي» .مع احتالل الرقة،
واحـ ـت ــال ال ـب ـي ــت ،وخـ ـ ــروج ال ـعــائ ـلــة،
واستحالة العودة ،وشتات السوريني
ب ـعـ ّ
ـامــة ،ومـعــرفـتــي الــوثـيـقــة بمدينة
ّ
عمان ،كانت «سماء قريبة من بيتنا»،
وكانت رواية عن حركة البشر بسبب
الـ ـح ــروب ،مـنــذ تـفـ ّـكــك اإلم ـبــراطـ ّ
ـوريــة
ّ
العثمانية ،وج ــزء منها عــن الهجرة
ّ
القسرية للفلسطينيني ،والسوريني،
ّ
وال ـص ــرب ،والـفـيـيـتـنــامـيــن ...أم ــا في
«ص ـيــف مــع ال ـع ـ ّ
ـدو» فــالـفـضــاء ال ـعـ ّ
ـام
ّ
هــو فكرة تـحـ ّـوالت الهوية بالحروب
والـ ـهـ ـج ــرات ،ول ـك ــن ب ــدق ــائ ــق نـفـسـ ّـيــة
ي ــوم ـ ّـي ـ ّـة ،م ـس ـت ـمـ ّـدة م ــن ح ـي ــاة أب ـطــال
ّ
الشرقية ،ومن
من الرقة ومن أوروبــا
ّ
ّ
أمل ــان ـي ــا .لـنـفــكــر م ـعــا :تـتـغـ ّـيــر ال ـهــويــة
ّ ّ
ّ
ـرديــة بــاملـمــارســة االجـتـمــاعــيــة كــل
ال ـفـ ّ
ّ
ّ
يوم ،إنها تتغير بمجرد انتقالنا من
بيتنا لنسكن فــي بيت آخــر مـجــاور،
هوية املــرأة بشكل أكثر ّ
وتتغير ّ
ّ
حدة
ّ
مــن هــويــة ال ــرج ــل ،وه ــذه التغييرات
ّ
كلها تنطوي على آالم ،وه ــذه اآلالم
ّ
مـحــور حـكــايــات «صـيــف مــع ال ـعــدو».
ّ
بريطانية
منذ فترة ،التقيت بكاتبة
اسمها ليندا فرانس ،قالت ّإن ّ
محرك
الكتابة لديها هو شعورها باالغتراب
ع ـنــد تـغـيـيــر مـ ـخ ــارج ح ــروف ـه ــا حني
ان ـت ـق ـلــت عــائـلـتـهــا ف ــي طـفــولـتـهــا من
ج ـن ــوب إن ـك ـل ـت ــرا إلـ ــى ش ـم ــال ـه ــا! هــي
تحكي عــن م ـخــارج ال ـح ــروف ،ونحن
مـ ـ ـ ــاذا س ـن ـك ـت ــب إذن ،ه ـ ــل س ـت ـش ـفــي
غـلـيـلـنــا ال ـس ـي ــر ال ـش ـع ـبـ ّـيــة وامل ــاح ــم
والتغريبات؟! أال نجد الرواية الشكل
ّ
ّ
اإلشكالية!
الفني الذي يستوعب هذه
ّ
إن املـ ـ ــزاج الـ ـع ــام ل ـل ـمــرح ـلــة ال يمكن
ّ
استثناؤه في الكتابة الروائية ،وهذا
ال ــذي سيصنع بعد قليل مــا ّ
نسميه
تاريخ األدب.
■ مــا ال ــذي ط ــرأ عـلــى لـغـتــك ،بـعــد سـنــوات
الزلزال؟
ّ
شـيــاء القليلة التي
األ
من
اللغة
 لعلّ
ّ
شخصي
بقيت لي ،وأدركت أنها ملك
م ـث ـل ـه ــا مـ ـث ــل املـ ـ ـب ـ ــادئ األخ ـ ــاق ـ ـ ّـي ـ ــة،
ّ
السياسية ،والجسد .أشياء
واملواقف

ّ
ّ
التصرف بها.
خاصة ّونحن أحرار في
ّ
أعتقد أنه لم يكن لدي مشكلة مع اللغة
ّ
مــن قـبــل ،وم ــع ذل ــك الحـظــت أن لغتي
ّ
ّ
تحررت من قيود التداول العرفي ،أي
ّ
ّ
التي حددته أعراف املدارس الفنية ،أو
أعمال ّ
ّ
الرواد أو ّ
التحرر
املكرسني .هذا
ّ
فــي اللغة يعني تـغــيـرًا فــي األسـلــوب،
ّ
فسنجد في كــل من «سماء قريبة من
بيتنا» و«صيف مع العدو» ذلك الدفق
الذي يشبه ّ
تيار الوعي ،لكن ليس في
الـحــديــث عــن الــداخــل فحسب ،بــل عن
الـعــالــم ال ـخــارجـ ّـي بــأوصــافــه وأف ــراده
وحركته ،ومن وجهة نظر السارد الذي
يـســرد الــذكــريــات ،ومـشــاهــد الحاضر
ع ـلــى ح ـ ّـد سـ ـ ــواء ،وي ـس ــرد الـ ـح ــوارات
ّ
دفق
بني الشخصيات .لم يكن يوقف ّ
اللغة سوى لحظة وعي اإلطار الفني
ّ
وكلما ّ
تقدمت
املحدود بحدود النوع.
ـي ال ـســرد ،كـنــت أشـعــر بشكل أعمق
فـ ّ
ّ
مرجعية غـيــري لتحدد كيف
بــأنــه ال
أتعامل مع اللغة ّ ،التي جــاءت بريئة،
وسـلـسـلــة ،وم ـتــدف ـقــة ،وش ـجــاعــة غير
آبهة بشيء أو بأحد .أكتب مثلما ّ
أحب
أن أس ـت ـمــع إل ــى ح ــدي ــث م ــع صــديـقــة،
وم ـث ـل ـمــا أحـ ــب أن أق ـ ــرأ ال ـ ــرواي ـ ــات .ال
ّ
ّ
وال الصراخ ،وال
أحب العنف اللغوي ّ
االستعارات البعيدة .إنها ليست لغة
الرواية أو لغة الحياة .في «صيف مع
العدو» ،كتبت مثل ّطالب في امتحان،
ّ
ّ
يعرف كل شيء ،لكنه محدود بكل من
إطار السؤال والوقت!
ّ
■ يستثنى اسمك من قوائم النقاد غالبًا،
الرواية النسوية السورية الجديدة،
في قراءة
ّ
ك ــأن األم ــر يتعلق بـمــديــح االس ــم مــن دون
ّ
نصه ،ما تفسيرك ملثل هذا السهو؟
 في الواقع هناك كثير من الدراساتّ
ـام أعــام
ّ
النقدية عــن نصوصي ،بــأقـ ّ
الـ ـن ــق ــاد ،وي ـم ـكــن أن ن ـق ــول إنـ ـه ــا فــي
ّ
ّ
حـقــل ال ــرواي ــة ال ال ـن ـســويــة بـخــاصــة.
ّ
النسوية مـحــدودًا في
مــا زال مفهوم
ال ـن ـقــد ال ـع ــربـ ّـي ف ــي ق ـضــايــا املــوجــات
ّ
التحرش،
األقدم ،التي عنيت بقضايا
والطالق ،واألسرة ،وليس من ضمنها
رؤية العالم من وجهة نظر امرأة كما
أفعل .هناك أيضًا رسائل ماجستير
ودكتوراه ّ
قدمت عن هذه األعمال في
ّ
ّ
جامعات عربية وعاملية .عمومًا حني
ّ
ّ
النسوي ليصير
يتسع مفهوم النقد
ج ـ ــزءًا م ــن الـ ـ ــدرس ال ـث ـق ــاف ـ ّـي ،سـتـقــرأ
نصوصي من هذا املنظار.
■ مـتــى ت ـتــواريــن ك ـنــاقــدة وأكــادي ـم ـيــة عن
نصك الروائي؟
 أسـ ـتـ ـعـ ـم ــل املـ ـ ـ ـع ـ ـ ــارف ال ـ ـن ـ ـقـ ـ ّـديـ ــة ال
ّ
ّ
النظريات .أعتقد أنني استفدت كثيرًا
مــن الـنـقــد فــي الـكـتــابــة ،اسـتـفــدت من
ّ
الفنية واألســالـيــب،
دراس ــة الـتـ ّـيــارات
وال ـن ـمــذجــة ،ومـفــاهـيــم عـلــم الـجـمــال،
ّ
النظرية .معرفة
من غير أن تحكمني
تاريخ األشكال مهم ّ
جدًا في الكتابة،
وفــي نهاية األم ــر الــروايــة ســرد ناقد
لطريقة بناء العالم ،وللعالقات التي
ت ـحـك ـمــه ،وال ب ـ ّـد ل ـلــوصــول إل ــى ذلــك
م ــن م ـعــرفــة ق ــوان ــن ال ـب ـن ــاء ون ـظ ـمــه،
وم ـ ــن ام ـ ـتـ ــاك األدوات .إن ّلـ ــم يـكــن
ذل ــك م ـتــواف ـرًا سيشعر املـتـلــقــي ال بـ ّـد
بهشاشة ما يقرأ وبضحالته.
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هذي ـ ـ ــان
سلمى بوصوف *

عمر حمدي /مالڤا« :تلوين ( »Iزيت على قماش)1984 ،

َ
ال ُت ُ
النوافذ
زجاج
بارح
ِ
ُ
القطط املضيئة
عيون
آثار
ِ
ِ
ّ
يخل ُفها يـ ُ
ـأس الخلو ِة
وكــذا آث ـ ُـار َّوصـمـةٍـ
ُ
الصامت الن ُ
هم.
َ
ال ُت ُ
زجاج النوافذ
بارح
ُ
َّ
َ
ات،
قهقهات ّالجد ِ
قهقهاتهن التي بهيئةِ َم ْلبَ
ٍ
ُ
عنب جبال أومريان
ال يكاد يكفيه عصير ِ
برمته.
ِ
ُ ّ
ال تزول قط
ُ
وجوهنا
آثار
ِ
والخوف،
ُبعيد اإلهانات
ِ
ُبعيد تناول نبتة الكاردي ()1
َّ
َ
البطن املدلى
النامية أسفل
ِ
ألتان حبلى.
ٍ
ٌ
( )1ال ـكــاردي :نبتة بــريــة شــديــدة امل ــرارة؛
ُيحكى في املرويات الكالسيكية الكردية
أن من يتناولها يصاب بالبكم.

ٌ
مصاب بالحصبة
طفل

ٌ
ٌ
مصاب بالحصبة
طفل
ُ
يهرول في رأسي
ُ
أصيح
باسمه ِّ
ُ
ُلكنه يتغافل عني
أ ُ
طارده
ّ
لكني ال أدركه
أغفو
ُ
فيوقظني
ُ
يالحقه صوتي ِّ
ُ
فيشيح بوجهه عني.
َ
َّ
َ
ُ
صلصال خجلي،
قدميه تتجلى في
ِ
آثار َّ
فـ ــي ك ــف ـي ــه س ـل ـح ـف ــات ــان م ـ ـمـ ـ َّـددتـ ــان عـلــى
ظهريهما،
عينان كانتا لي ،عينان وحشيتان،
ُ
ُ
أبصر بهما
كنت َ
َ
الورود َأوان أملي
موت
ِ
رائحة َ ِ
َ
والـ ـح ـ َّ
ـري ــة ال ـس ـق ـي ـمــة ال ـت ــي ت ـل ـت ـهـ ُـم جـثــث
َّ
اقها.
عش ِ

َ
اسمك

ٌ
َ
ٌ
جريح
اسمك حيوان
ُ
كهف فمي
ينتحب في
ُ
ُّ
َِ
َّ
صوتي.
فتحل آهاته مكان

ُ َ
َّ
صوف واهنة.
ِ
بخيوطها حتى أصبح ُكرة َ ٍ
َّ
ب ــوالع ــةٍ ف ــي يـ ــدي أش ـع ــل سـ ــاق إح ــداه ــا،
وأتركه مثلي عاجزًا ،خائر القوى.
عناكب أخرى َّ
ُ
ٌ
وتنسج حول
تتقد ُم نحوي
َّ
يدي خيوطًا بالغة املتانة.

ٌ
عسل ٌ
ٌ
كوثر
قاتم
ُ
جراحه.
ينساب من
ِ
بشهوته
ِ
ُ
أريد أن ِّ
أسي َع فمي
ُ ّ
ّ
وأال أفتحه قط ما دمت حيًا.
َ
ُ
لعظمةِ كربه
يلتهم بشراهةٍ
َّاألسماء والكلمات؛
ُ
كلمات،
آكل
ٍ
إنه ُ
قربان
بهيمة
ٍ
نحرها؛
َّال أقوى على
ِ
َّ
عب،
إنه خيال لساني ُ الص ُ
شفرتي الناصعة املثلومة
ّ ُ
لسلخ ما بقي من وداعةٍ .
خبأتها
التي
ِ
ـردي ســوري ٌ
شاعر كـ ٌ
ٌ
مقيم في
* جــوان قــادو،
أملانياُ ،و ِل َد سنة  ١٩٨٠في مدين ِة عامودا .يكتبُ
َّ
الكردي ِة.
الشعر باللغة
ِ

ّ
َّ
ُ
خـفـيـفــا يـتـســاقــط ال ـث ـلـ ُـج وال أت ـبـ َـلــل .إن ــي
َ
ُ
ينظر ّ
إلي غ ْي َر فتا ٍة
ـام وال أحد
وسط زحـ ٍ
ُ
زه ـ َّ
ـري ــةِ الـ ُّـرك ـبــةِ  ،تـمـ ُّـدنــي نـظــراتـهــا
بطاقةٍ
ُ
َ
ُ
َ
نهر أملــحــه .أسقط في
أمضي ِبها صــوب ٍ
املاء،
في
هناك،
سطحه.
ِ
املاء وأطفو على ً
ٌِ
ٌ
ُ
أسماك ّكثيرة
أجد أختي عارية وحولها
ُ
ِّ
ُ
ُ
ت ـحــوم .أخ ـجــل وأن ــك ــس ب ـصــري ،ألن ــي ًلم
ّ
ـط أج ـس ـ َ
ـاد ًشقيقاتي عــاريــة.
َأر قـبـلـئـ ٍـذ ق ـ
ِّ
فـتـكــلـمـنــي أخ ـت ــي ،ق ــائ ـل ــة :ه ــذه األس ـمــاك
أطفالي.
َ
ٍآه ّ مــا أجـمــل هــذه األس ـمــاك! هــا هــي تدنو
َّ
َ
َ
ُ
مني وتلتهم أصابع قدم ّي كلها؛
أواه ،كم يؤملني ذلــك ،لكني أخفي أنيني
ٍ
عن أختي.
ه ــا األس ـم ــاك ت ـح ـ ُ
ـوم ح ــول ــي ،تــدغــد ُغـنــي،
ُ
َ
وت ـش ـ ُّـدن ــي م ـ ًع ـهــا ص ـ ــوب أخـ ـت ــي ،ف ــأح ــال
ُ
وأحوم معها.
بدوري سمكة

ساالر مال *
ٌ ُ َ ٌ
نهكة تحت القمر
خطوات م
ُّأيها القمر؛ يا قمرًا ُي َ
مدن
رسم حول ِ
فناء ٍ
حالكة
ٌ
ٌ
مفتوح كئيب.
طوق
رقبته
وفي
َ
َّ
األ ْ
ُ
ض
ر
على
تسير
خفافًا
الطريةِ
ِ
ُ
الخطوات املوحشةِ ،
آثار
ِ
وهكذا ،بوهن ،تتناثرُ،
ٍ ِّ
دروب مقفرة.
كأنها أشواك متفتحة في
ٍ
ٍآهُّ ،أيها القمر،
َ
وهجك.
ما أضعف
ٌ
يد بعد
أخرى تختفي ٌ
َّ
كأخشاب حطمها تصفيق طويل.
َ
يلمحك ٌ
ٍّ
خفي،
قبر
أحد،
دون أن
ِ
كحارس ٍ
َ
ُ ِّ ُ
َّ
ماء حار،
تنقع رسائلك السرية في ٍ
ُ
ُّ
التعس الوحيد.
اآلدمي
ُّأيها
ُ َّ
ال ــوري ـق ـ ُ
ـطــر مـنـهــا املـ ـ ُ
ـاء تحت
ـات ال ـتــي ي ـقـ
الثلج
ُ َّ ِ
ُ
تلتهب!
سع ُر في كلماتك،
ت
َ
ليس ِّ
كتفيك،
هينًا ،ذاك الحمل على
َّ
ُ
جرح
الذي مثل
جائش يتسلل في الظلمةِ
ٍ
ٍ
إلى أحالمك وأمنياتك.
ٌ
ُ
يسيرة حياتك
ُ
نشرح يدوم كاألجراس.
تحت قمر م
رحب ٍ ال ٍ ُ
تموت
ٌ كساعةٍ

ُّ
ُ
يد صديقي وعش السنونوات
عمر حمدي /مالفا« :اآللهة الجديدة ( »IIزيت على قماش ـ )1991

ْاس ُمك الذي لم ينادك به ٌ
أحد قط.
َ
ٌ
سارح بخياله في زمانك املفقود.
أساك
ّ
مديد،
قمر
ٍ
هكذاَّ ،مثل َمظلةٍ مغلقةٍ تحت ٍ
ال تتعلق ِبش ْي ٍء.
ُّ
ُ
حافات
تعبر فوق
األشياء
كل ُ ِ
ٍ
ٌّ
ٌ
مبتور.
ُيشعلها ظل
ُ
َ
أنت أيضًا ،ال تهتف لشيء،
غير أزهارك املنسية خلف بركةٍ غريقة.

ِّ ُ
أحدق
ُ
ُ
أستطيع ،أو
أح ـ ِّـدق بعيدًا ج ـ ّـدًا ،بقدر مــا
بأشياء قريبة ّ
جدًا؛
َّ
هذا الليل املمدد أمام عيني
أواه ،ما أعتم َ
التي كجوهر ٍة خ ِربةٍ عمياء.
ٌ
أسود ال ينتهي،
غمام
شعاع من
ٍ
ٍ
ُّ
يشدني نحوه.
ّ
ُّ
ُ
لكني ُ أظل محدقًا؛
ِّ
أحـ ــدق ،بــا حـيـلــةٍ  ،فــي ذاك الـطــريـ ِـق الــذي
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قصة

ِّ
الشعر الكردي الحديث
سبع قصائد من ِ

جوان قادو *
ال ُت ُ
بارح
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ّ
سيخلصني!
َّ
ليس ِّ
ألود َع ،بل ألتفكر في تلك األشياء،
ُ
التي ال تصنعها السعادة أو الحزن،
بـ ــل امل ـن ـ َـب ـع ـث ــة مـ ــن ص ـف ـي ـ ٍـر ط ــوي ــل ت ـحـ َـت
أشجار مذعورة في الصمت
َّ
يتخفى بني ُ
الس ُح ِب
صراخ الذع
من
ٍ
ٍ َ
َ
ق ـب ــل أن يـسـتـحـيــل ح ـم ـ ًـى ويـتـغـلـغــل في
أعماقنا إلى األبد.
* ساالر مال ،صحافي وشاعر كردي سوري
مـقـيـ ٌـم فــي أملــان ـيــا ،ول ــد سـنــة  ١٩٨٨فــي مدينة
الشعر باللغتني العربية والكردية.
عامودا .يكتب ِ

حسن حليمة *
ً
ُمرغمًا ُ
أصبح سمكة
لـ ـب ــره ــةٍ يـ ـسـ ـي ــر ٍة أج ـ ـلـ ـ ُـس م ـس ـت ـن ـدًا ّإل ــى
ُ
ٌ
عناكب وتلفني
فتتجمهر حولي
حجر،
ٍ

َ
ما أجمل وجه طفلتي النائمة بجانبي؛ ٍآه
َ
ِّ
كم يشبه وجه صديقي امليت.
فتصبحان
املقفلتني،
أنـظـ ُـر إلــى عينيها
َّ
ـرق ــبُ
ـوات تـ ـت ـ
ـون س ـ ـنـ ــونـ ـ ُ ٍ
س ــرب ــا مـ ـ ّـن ُع ـ ـيـ ـ ِ
ـون وأه ـ ـ ًـرول
ـ
ي
ـ
ع
ـ
ل
ا
ـي
ـ
ن
ـارد
أح ـ ـجـ ــاري .تـ ـط ـ
ً
ُ
ـادف غ ـي ـ ُمــة نـ ِّحـيـلــة ال
ـ
ـ
ـ
ص
ه ــارب ــا م ـن ـهــا؛ أ
ً
ِّ
ت ـك ــاد تـسـعـنــي ،غ ـي ـمــة ت ــأخ ــذ م ــن ــي ظــلــي
ً
َّ
ع ـن ــوة ،ال ـظ ــل ال ــذي أص ـب ـ َـح ،ب ـص ــور ٍة مــا،
ّ
صــدي ـقــي؛ ال ـظ ــل الـقـصـيــر ح ـي ـنــا ،وال ــذي
ّ
ُّ
يمتد فيتجاوزني حينًا آخــر ،الظل الذي
ّ
الجانب وذاك .الظل الذي
هنا ،على هــذا َ ِ
ُّ
يحب الوحشة.
ُيحيلني شخصًا ه ً ِرمًا
ُ
أحضر إلى خيالي،
ومن ثـ َّـم ،هكذا بغتة،
ُ
فأجدني بصحبةِ صديقي ِّ
حشد
بني
ت
املي
ِ
ِ
يمد يــده ليصدّ
صبيةٍ أف ـظــاظ ،صديقي ّ
ٍ
ّ
أحجاري املقذوفة نحو عش السنونوات؛
ُ
والعيون تلك ،عيون الطيور ،ال تفارقني
ُّ
ّ
ُ
قـ ــط ،ت ـظ ــل تــاح ـق ـنــي ،فـيـمـســك صــديـقــي
ُ
املـ ّـيــت بـيــدي وي ـه ــرول بـعـيـدًا ،ي ـهـ ُ
ـرب بــي،
ّ
ّ
ُّ
يشدني خلفهُ ،لكن قدمي تتعثران بكومةِ
ذكريات ،فأسقط بينها وأغفو.
ٍ
شاعر كردي سوري ٌ
ٌ
مقيم في
* حسن حليمة
أملانيا ،ولد سنة  ١٩٧٥في مدينة عامودا .يكتب
َّ
الكردية.
الشعر باللغة

أنهيت أمــس ق ــراءة آخــر رواي ــة كانت
بـ ـح ــوزت ــي ،وب ـم ــا أن ـن ــي ال أسـتـطـيــع
قـ ـض ــاء ي ــوم ــي ب ـ ـ ــدون قـ ـ ـ ــراءة رواي ـ ــة
جديدة ،فقد قررت الذهاب مجددًا إلى
املكتبة.
في الحقيقة ،لم يكن هذا هو السبب
الــوحـيــد ال ــذي يجعلني فــي كــل مــرة
أسارع للذهاب إلى املكتبة ،بل هناك
ع ــام ــل آخـ ــر يــرت ـبــط ارت ـب ــاط ــا وثـيـقــا
بالقراءة كان يشغلني منذ مراهقتي
ويحفزني ط ــوال الــوقــت على اقتناء
الكتب ،واالنـكـبــاب على قــراء تـهــا بال
ملل.
كـ ـي ــف أش ـ ـ ـ ــرح ه ـ ــذي ـ ــان ـ ــي!؟ مـ ـن ــذ مــا
يقارب سنة وأنا أبحث عن موضوع
لــروايـتــي األولـ ــى ،أو أي خـيــط يمكن
أن ي ـص ـل ـنــي ب ــالـ ـب ــداي ــة ،ألن أص ـعــب
شيء دائمًا هو البداية .كانت أسئلة
مــن قـبـيــل :كـيــف أب ــدأ وم ــن أي ــن؟ ومــا
السبيل إلى الكتابة األدبية الناجحة؟
تزيد من هذياني .وبما أنه يقال عادة
إن املــوهـبــة وحــدهــا ال تكفي لكتابة
أدب جيد ،بل إن املثابرة على القراءة
تـضـيــف إل ــى الـكــاتــب خ ـبــرات عــديــدة
ومـ ـتـ ـن ــوع ــة ،ع ـ ــدا عـ ــن ك ــون ـه ــا ت ـثــري
خ ـيــالــه ،ف ـقــد ك ـنــت أن ـش ـغــل بــال ـقــراءة
بـشـهـيــة وح ــب ال يـضــاهـيـهـمــا شــيء
في الكون .أحمل الكتاب بعناية بني
يـ ــدي ك ــأن ــه ج ــوه ــرة ثـمـيـنــة ســريـعــة
االن ـك ـســار ،وأس ـ ــارع إل ــى غــرفـتــي كي
أخـتـلــي بنفسي .لـكــن ،رغــم الطقوس
التي أحــرص عليها ،وهالة السعادة
التي تحيطني أثناء القراءة ،إال أنها
سرعان ما تتحول إلــى كــرب ،حينما
أحــاول جاهدًا أن أمسك العصا التي
ســأس ـتــدل بـهــا عـلــى ال ـطــريــق .فكلما
حــاولــت أن أفــك عـقــدة قلمي ليفيض
بــال ـك ـل ـمــات وال ـج ـم ــل ع ـلــى الـصـفـحــة
ال ـب ـي ـضــاء ال ـت ــي ت ـت ـحــدانــي بـطـهــرهــا
امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراوغ ،يـ ـخـ ـي ــب ظ ـ ـنـ ــي ب ـ ـقـ ــدراتـ ــي
اإلبداعية.
تجولت بحماسة بــن األرف ــف ،وأنــا
أداع ــب بأناملي أغلفة الـكـتــب :هناك
كـ ـت ــاب يـ ــأسـ ــرك مـ ــن عـ ـن ــوان ــه ،وآخـ ــر
يـ ـغ ــري ــك اسـ ـ ــم ك ــاتـ ـب ــه ألنـ ـ ــك أح ـب ـبــت
أسلوبه أو لغته أو عوامله التخييلية
في زمن ما ،وهناك كتاب ما قد تبعده
ع ـن ــك ب ـس ــرع ــة ل ـس ـبــب ت ـج ـه ـل ــه ..بـعــد
جــولــة طويلة وممتعة ،اشتريت في
النهاية ست روايات.
عـ ــدت م ـســرعــا إلـ ــى املـ ـن ــزل وال ـفــرحــة
تـجــرجــرنــي مــن ي ــدي .بسطت الكتب
أمامي فــوق املنضدة وأخــذت أملسها
وأش ـ ــم رائـ ـح ــة أوراق ـ ـهـ ــا ب ـش ـغــف .أي
واحد أفتتح به يومي؟ سألت نفسي.
كانت أمامي عناوين مختلفة مغرية،
وأعرف أنني ما إن أبدأ بقراءة رواية
م ــا ح ـت ــى أس ـ ـ ــارع إلـ ــى إن ـه ــائ ـه ــا كــي
أقــرأ الـتــالـيــة ..إنـهــا عــاداتــي القرائية،
أو رب ـم ــا ه ــي الـلـهـفــة ال ـت ــي تـغــويـنــي
مــذ أن اس ـت ـبـ ّـدت بــي شـهــوة الـكـتــابــة.
خامرتني فكرة قلت إنها ستضع حدًا
مؤقتًا لحيرتي؛ حيث كتبت عناوين
الكتب فــي قصاصات ورقـيــة مطوية
بعثرتها على مكتبي واخترت واحدة
منها.
ب ـع ــد اخ ـت ـي ــار الـ ــروايـ ــة ال ـت ــي س ــأب ــدأ
نهاري بقراءتها ،قمت بتغيير مكان
الـقــراءة هــذه امل ــرة؛ حيث انــزويــت في
غرفة في السطح كانت قد خصصتها
والــدتــي لألشياء التي ال تستعملها
في العادة ،والتي قد تستغني عنها
مــؤقـتــا .كـنــت أقـضــي فــي تـلــك الغرفة
ساعات النهار والليل ،وال أنــزل إلى
املـ ـن ــزل ح ـيــث أس ــرت ــي إال نـ ـ ـ ــادرًا ،أي
حينما يغلبني اإلحساس بالجوع.
قضيت قرابة شهر في قراءة الروايات
الـتــي اقتنيتها ،وهــذه املــرة أيـضــا لم
يسعفني الـحــظ فــي كتابة شــيء ذي
ق ـي ـمــة ،ف ـكــل م ــا أك ـت ـبــه ال ـي ــوم يـتـبــدى
ل ــي ف ــي ال ـغــد تــاف ـهــا ،رك ـي ـكــا ،وب ــدون
معنى .أصبت بإحباط شديد ألنني
لم أكتب ما يقنعني .في مقابل ذلك،

كــانــت تـعــذبـنــي وتــؤرق ـنــي أحــامــي..
أح ـ ـلـ ــم بـ ـعـ ـن ــاوي ــن كـ ـت ــب س ــأك ـت ـب ـه ــا،
وتشغلني أح ــداث ووقــائــع يمكن أن
تـصـلــح كــأفـكــار ل ــرواي ــة مــدهـشــة .آه..
مــا أع ــذب َ
وأم ـ َّـر التفكير فــي الكتابة!
إنـهــا حــالــة مــن ال ـغــرق وس ــط فوضى
املشاعر واألفكار والخياالت واآلمال
الضائعة..
***
ك ـن ــت أش ـع ــر ع ـن ــد اس ـت ـي ـقــاظــي ه ــذا
ال ـ ـص ـ ـبـ ــاح بـ ـ ـ ــأن فـ ـ ــي داخ ـ ـ ـلـ ـ ــي ط ــاق ــة
م ــذه ـل ــة لـ ـلـ ـعـ ـط ــاء ..وأح ـ ـ ــس ب ـن ـشــاط
يسري فــي عــروقــي ،رغــم أنني لــم أنم
الليلة املاضية بما فيه الكفاية ،فقد
استيقظت أكثر من مرة في الليل.
رغــم كــل شــيء أقــول لنفسي :إنــه يوم
جــديــد ..وأم ــل جــديــد يـلــوح عاليًا في
سماء الكتابة..
ّ
سأغير إن اقتضى األمر أقالم الحبر
التي أكتب بها ،سأغير شكل األوراق،
وتــوقـيــت الـكـتــابــة ..ســأفـعــل أي شــيء
ُ
ألكتب رواية تستحق أن تقرأ.
ن ـ ـف ـ ـضـ ــت عـ ـ ـن ـ ــي غ ـ ـ ـبـ ـ ــار الـ ـ ـه ـ ــواج ـ ــس
وات ـ ـج ـ ـهـ ــت ص ـ ـ ــوب املـ ـطـ ـب ــخ إلع ـ ـ ــداد
ق ـهــوتــي ال ـص ـبــاح ـيــة .ك ــان ــت وال ــدت ــي
مـنـهـمـكــة ف ــي غ ـس ــل األوان ـ ـ ـ ــي ،وب ـعــد
نظرة ملغزة مبطنة بمعاني التهكم،

أخـبــرتـنــي وه ــي تـضـحــك أن ـنــي كنت
ّ
أردد أثـ ـن ــاء ن ــوم ــي ك ـل ـم ــات بــالـلـغــة
العربية الفصحى .لم تستطع والدتي
أبدًا فهمي أو فهم ولعي بهذا العالم
ال ــذي اخـتــرتــه واخ ـت ــارن ــي .هــي التي
لطاملا اتهمتني بالجنون ،والبطالة،
وال ـ ـ ــاج ـ ـ ــدوى ،ب ـس ـب ــب ال ـك ـت ــب ال ـتــي
ّ
أقـضــي ج ــل وقـتــي فــي قــراء ت ـهــا ،كما
كانت تستغل أي فرصة لتسخر من
حلمي بأن أصبح كاتبًا فتقول بنبرة
هـ ــازئـ ــة« :س ـن ـن ـت ـظــر أن ت ـب ـيــع كـتـبــك
لنخرج من أزمتنا املالية» ،وتضيف
بعد نوبة من الضحك :هل ستتذكرنا
بعد أن تصبح غنيًا؟ أما أنا فقد كنت
أعــزي طموحي وأرعــاه حينما أتذكر
حكاية بــرنــارد شو الــذي كــان يعاني
من سخرية والدته وأخته من حلمه
بــأن يصبح كاتبًا ،ألنــه ببساطة كان
ً
في نظرهما عاطال من العمل وعالة
عليهما.
لم أكن أعير اهتمامًا ملا كانت تقوله
والــدتــي ،ألنني كنت مؤمنًا بحلمي،
رغــم الخيبات الـتــي تكسرني حينًا.
كتمت غيظي وألححت عليها لتتذكر
الكلمات التي كنت ّ
أرددها في حلمي.
ق ــال ــت وه ــي ت ـح ــاول ال ـت ــذك ــر« :غ ـبــار
نعم ،نعم تــذكــرت ..كنت تـقــول :اســأل
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ال ـغ ـب ــار ..وك ـل ـمــات أخ ــرى ل ــم أستطع
تبينها».
خــرجــت مــن املـطـبــخ بــاتـجــاه غرفتي،
وه ـنــاك ،ظللت أفـكــر فــي هــذيــانــي أو
حلمي ال ــذي لــم يعلق مـنــه ش ــيء في
ذاكـ ــرتـ ــي .ف ـج ــأة ج ــال ــت ف ــي خــاطــري
فكرة نفذتها فــورًا ،أخــذت حاسوبي،
وك ـت ـب ــت فـ ــي مـ ـح ــرك ال ـب ـح ــث جـمـلــة
«اس ـ ـ ـ ــأل ال ـ ـغ ـ ـبـ ــار» .اسـ ـتـ ـغ ــرب ــت حــن
وجدت أن هذه الجملة عنوان لرواية
حول الكتابة للكاتب جون فانتي.
ال أس ـت ـط ـيــع وص ـ ــف ال ـش ـع ــور ال ــذي
تـمـلـكـنــي ب ـس ـبــب ال ـط ــري ـق ــة ال ـغــري ـبــة
ال ـتــي ع ـثــرت بـهــا عـلــى ه ــذه ال ــرواي ــة.
أأكـ ــون سـبــق ل ــي أن سـمـعــت بـهــا في
زمــن مضى لكني لــم أتذكرها إال في
حالة الالوعي؟ لكن ملاذا هذه الرواية
بــال ـض ـبــط؟ إن األح ـ ــام ح ـقــا غــريـبــة،
وهناك من األحــام ما يعطينا رؤية
استشرافية للمستقبل ،لن أفهمها إال
في ما بعد..
ً
ذهـ ـب ــت فـ ـع ــا ل ـل ـب ـحــث ع ــن ال ــرواي ــة
الق ـت ـن ــائ ـه ــا .وال أنـ ـك ــر أنـ ـن ــي تـلـكــأت
فـ ــي ق ــراء تـ ـه ــا فـ ــي ال ـ ـبـ ــدايـ ــة ،ال أع ـلــم
السبب حقيقة .ربما ألنها هي التي
اخ ـت ــارت ـن ــي ذات ح ـل ــم غ ـي ــر م ـتــوقــع،
ورب ـمــا ألن ـنــي كـنــت خــائـفــا مــن شــيء

مــا قــد يطالعني بــن أسـطــرهــا .املهم
أنني شرعت في قراءتها ،فاندهشت
مــن الشبه بــن بطل الــروايــة أرث ــورو
ب ــان ــدي ـن ــي ،ال ـ ــذي ي ـح ـلــم بـ ــأن يـصـيــر
كــات ـبــا م ـش ـه ــورًا ،وأي كــاتــب نــاشــئ،
يحترق بجمر الكلمات امللتهبة .وال
أدري كيف حصل ما حصل وأصبت
بلوثة بانديني ،حيث صرت ّ
أتقمص
شـخـصـيـتــه ،وأص ـ ــرخ ف ــي وج ــه أمــي
ح ــن تـنـعـتـنــي ب ــال ـع ــاط ــل :أنـ ــا ك ـمــال
ناجي روائي وكاتب مشهور.
ل ـقــد ك ــان ــت ق ـصــة بــانــدي ـنــي قـصـتــي،
ب ــل قـصــة ك ــل شـخــص أص ــاب ــه مــرض
عضال اسمه الكتابة ،حني يتمنى أن
يقبض على رمل اإلبــداع في قبضته
من دون أن يتسرب من بني أصابعه.
ولجت رسميًا باحة الجنون ،حينما
ص ـ ــار ك ـ ــل م ـ ــن ف ـ ــي املـ ـ ـن ـ ــزل ي ـت ـعــامــل
م ـعــي ع ـلــى هـ ــذا األسـ ـ ــاس؛ ف ـقــد كــان
وال ــدي يـتـبــادل الـنـظــرات مــع والــدتــي
ح ــن أب ــادره ـم ــا بــال ـحــديــث ،وكــأنـنــي
أتـكـلــم لـغــة غـيــر مـفـهــومــة ،كـمــا كانت
أخ ـت ــي ت ـق ــوم ب ـح ــرك ــة ب ـي ــده ــا تـشـيــر
إل ــى جـنــونــي .لــم يسعني فـعــل شــيء
حيال حياتي مع أسرتي ،فعدت إلى
ن ـفــس ال ــروت ــن ال ـس ــاب ــق :أن ـ ــزوي في
ظل غرفتي ليل نهار .كانت أحالمي
املنهارة بادية للعيان .ورقــة ممزقة،
ورقتان ،اثنان ،ثالثة أربعة ..يا إلهي..
مــا ه ــذا ال ـعــذاب الــذي أعـيـشــه فــي كل
مرة أحاول أن أكتب شيئًا جديرًا بأن
يسمى أدبًا.
ّ
وم ــع ذل ــك فــي كــل م ــرة أمــنــي نفسي
بأنني سأصير يومًا ما كاتبًا مهمًا.
***
أط ـف ــأت امل ـن ـبــه الـ ــذي ك ــان يـشـيــر إلــى
الـ ـث ــامـ ـن ــة ص ـ ـبـ ــاحـ ــا ،وبـ ـيـ ـنـ ـم ــا ك ـنــت
أت ــأرج ــح بــن الـيـقـظــة وال ـن ــوم ،فكرت
في كتابة قصة قصيرةِ .ل َم ال؟ فألبدأ
ً
ب ـق ـصــة م ــذه ـل ــة .ف ـك ــرت ط ــوي ــا وأن ــا
م ـم ـ ّـدد ف ــوق ف ــراش ــي كـيــف أش ــرع في
الكتابة .فجأة ،ومن دون سابق توقع،
أخـ ــذت أركـ ــض وأق ـف ــز كــاملـجـنــون في
الغرفة وأصيح :وجدتها ..وجدتها..
وجدتها...بعد نوبة الهستيريا
نعم ّ
الـ ـت ــي أمل ـ ـ ــت ب ـ ــي ،هـ ـ ـ ـ ّـدأت مـ ــن روع ـ ــي،
وأخذت نفسًا عميقًا ،ثم جلست على
طاولتي املتواضعة ،وضعت األوراق
أمامي والقلم بني أناملي.
بعد برهة تأمل ،انهالت ّ
علي الكلمات
واألفكار وكأنني أضغط على زر في
م ـك ــان م ــا م ــن رأس ـ ــي .كـتـبــت صفحة
بدون توقف ،وعندما أعدت قراءتها
أصبت بــالــذهــول .أخـيـرًا لقد تحررت
م ــن ال ـق ـيــود ال ـتــي كــانــت تـعـكــر صفو
قريحتي..
وبعد يومني من الكتابة املتواصلة،
كنت قد أنهيت كتابة القصة القصيرة
ُ
كتبت
األولــى في مشواري اإلبــداعــي.
هذه القصة.
* وجدة /املغرب

ّ
االبداعية
المساهمات
في ملحق «كلمات»
ّ
اإلبداعية
يمكن إرسال المساهمات
(من قصص وقصائد ونصوص
حرة وترجمات وصور ّ
ّ
فنية
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 ،ويستحسن أن
ّ
األصلية
يكون التعريب عن اللغة
التي كتب فيها النص .مع تعريف
واف بالكاتب (ة) والمترجم (ة).
تحتفظ إدارة التحرير لنفسها بقرار
نشر المساهمات المقترحة أو عدمه،
من دون أي شرح أر تبرير أو مراجعة.
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توثيق
َ
محجوب عمر ...وهب عمره في خدمة فلسطين
الكتاب الذي ّ
أعده أصدقاء المناضل المصري محجوب عمرّ ،
يضم
أبرز مقاالته الفلسطينية والعربية كي ّ
«الجيل الثوري
يتعرف
ً
الشاب» إلى «الحكيم» كما ُيلقب .يضم العمل فصوال تمتد من
اإلسرائيلي ،ونكبة فلسطين ،والحرب اإلسرائيليةالصراع العربي ً
على لبنان ،وصوال إلى االنتفاضة واالتفاقيات التي عقدت مع
الكيان العبري
جنى بليبل
ان ـ ـط ـ ـفـ ــأت املـ ـن ــاضـ ـل ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة م ـنــى
عاقوري ( 1948ـ ـ  ،)2017قبل أن تتسنى
لها رؤيــة الكتاب الجامع إلرث الطبيب
املصري الراحل رؤوف نظمي ميخائيل
ّ
الحركي
(1932ـ ـ  ،)2012املعروف باسمه
«محجوب عمر» ،بعدما كان لها الفضل
ف ــي تـجـمـيــع مـضــامـيـنــه وت ـبــوي ـبــه .بني
فـ ـص ــول «كـ ـت ــاب ــات ل ـف ـل ـس ـطــن وق ـضــايــا
عربية :محجوب عمر عــرب بــا حــدود»
الصادر حديثًا عن «دار الفالح» األردنية،
تنقشع الرؤية عن املحطات التاريخية،
املضيئة والكالحة ،التي عايشها قرين
عــاقــوري ورفـيــق درب ـهــا ،ط ــوال  80عامًا
ّ
مــن الـكـفــاح الـفـكـ ّ
ـري واملـســلــح فــي خدمة
القضية األم :فلسطني.
م ــاذا يـعـنــي أن يـنـتـمــي امل ــرء لفلسطني،
معتركًا ومناظرًا
وأن يهب ملء سنينه،
ِ
ومساهمًا ،في سبيل هذا االنتماء؟ هكذا
ك ــان مـحـجــوب ع ـمــر ،م ــذ ق ــرر االن ـض ــواء
ف ـ ــي الـ ـ ـح ـ ــزب الـ ـشـ ـي ــوع ــي املـ ـ ـص ـ ــري فــي
ريـ ـع ــان شـ ـب ــاب ــه ،وحـ ـت ــى ت ـس ــري ـح ــه مــن
أس ــر ن ـظ ــام يــول ـيــو ب ـعــد ع ـقــد ك ــام ــل من
التنكيل واملـشـقــة ،وانـخــراطــه فــي حركة
«ف ـ ـتـ ــح» إب ـ ـ ــان ال ـن ـك ـس ــة ،لـ ـيـ ـغ ـ َ
ـدو الح ـقــا
واحـ ـدًا مــن أب ــرز قـيــاداتـهــا .ولـعــل مقدرة
الــرجــل على اإلطــاحــة بــاألطــر الهوياتية
السائدة والنهل من مختلف املرجعيات
العقائدية ،خولته للجمع بني شخصية
م ـح ـجــوب ال ـف ــدائ ـ ّـي امل ـن ـص ـهــر ف ــي بيئة
ع ــربـ ـي ــة ت ـك ـت ـس ــي ط ــابـ ـع ــا إسـ ــامـ ــويـ ــا،
ورؤوف ُامل ـت ـجــذر م ــن أصـ ــول صعيدية
وقبطية ق ّحة.
ً
«الـ ـحـ ـكـ ـي ــم» ال ـ ـ ــذي عـ ـ ــاش م ــرتـ ـح ــا بــن
ميادين االقتتال واالشتباك بدءًا بمصر
ً
وال ـجــزائــر ،وص ــوال إلــى األردن ولبنان،
ّ
تمكن من تكديس رصيد هائل من الزخم
ّ
ّ
إلسهاماته
املعرفي واملـيــدانــي ،مــا أتــاح ً
أن تـكــون أكـثــر عمقًا وخـصــوبــة وإدراك ــا
للتحوالت في العالم العربي ،ولسيرورة

ّ
الفلسطيني وأدواتــه على وجه
النضال
ٌ
التحديد .حقيقة تبدو جلية في معظم
املخطوطات التي يحتويها كتاب «عرب
بال حــدود» ،وإن كان منها ما يستدعي
السجال أحيانًا.
ومل ــا ك ــان «خـ ــدام الـلـطــافــة»ـ ـ ـ لـقــب ي ــروق
ملحبي محجوب مناداته به نظرًا لشدة
تــواض ـعــه ـ ـ ـ ش ــاه ـدًا عـلــى أبـ ــرز األحـ ــداث
امل ـص ـيــريــة ال ـت ــي ه ــزت ال ــوط ــن ال ـعــربــي،
كــالـحــرب األهـلـيــة اللبنانية واالجـتـيــاح
اإلسرائيلي لبيروت عام  1982واستيطان
الـ ـ ـ ـ ـ ــ ،48وحـ ـ ـ ــرب أكـ ـت ــوب ــر واالنـ ـتـ ـف ــاض ــة
ْ
وحربي الخليج ،ومعاينًا
الفلسطينية
بــارعــا لكثير مــن الـتـشـقـقــات وال ـشــروخ
ال ـت ــي ع ـص ـفــت بــال ـعــديــد م ــن املـنـظـمــات
الثورية واالئـتــافــات الدولية حتى آلت
بها إلــى دوامــة التقهقر واالنــدثــار ،فإنه
أجاد تقديم معالجةٍ استكشافية شاملة
مل ـج ـم ــل ه ـ ــذه ال ــوق ــائ ــع واألزم ـ ـ ـ ـ ــات ف ــور
حدوثها ،صائغًا بذلك معجمًا تأريخيًا
مصغرًا لتركة هذا املاضي ،واستشرافيًا
للمستقبل في اآلن نفسه.
ل ـ ــم تـ ـك ــن بـ ـ ـي ـ ــروت ال ـ ـتـ ــي قـ ـص ــده ــا بـعــد
أيلول األســود في األردن
خوضه ملحنة ً
ع ــام  ،1970مـحـطــة اعـتـيــاديــة فــي حياة
مستشار الــرئـيــس الفلسطيني الــراحــل
ي ــاس ــر ع ـ ــرف ـ ــات .وإذ إن ش ـ ـهـ ــادة عـمــر
ل ـل ـغ ــزو ال ـص ـه ـيــونــي الـ ـ ــذي امـ ـت ــد حـتــى
مـشــارف العاصمة اللبنانية ومــا رافقه
مــن استهجان عــربــي مـشــروط كــانــت قد
وردت في كتابه «الناس والحصار» عام
( 1983دار العربي للنشر -القاهرة) ،إال
أنها أيضًا تحضر فــي النصوص التي
ضـ ّـمـهــا كـتــابــه الـجــديــد ،كــأنـمــوذج فاقع
على حالة الهبوط القومي العربي إزاء
كل األزمــات السياسية امللحة ،بما فيها
القضية الفلسطينية «املشتركة».
في مجموعته األرشيفية املكثفة ،ينحو
الكاتب إلــى املقاربات املنهجية ،املذيلة
بــاالق ـتــراحــات وال ـتــوص ـيــات ال ـتــي تـنـ ّـوه
ب ـض ــرورة االل ـت ـحــام الـعــربــي وااللـتـفــاف

عاش ً
مرتحال بين
ميادين
االشتباك
بدءًا بمصر
والجزائر،
ً
وصوال
إلى األردن
ولبنان

نحو الواقع الفلسطيني ورأب صدوعه.
يـ ــأتـ ــي ذل ـ ـ ــك س ـع ـي ــا مـ ـن ــه إل ـ ـ ــى ت ـك ــري ــس
نــزعـتــه الـقــومـيــة الـعــروبـيــة املـنــاهـضــة لـ
«االن ـعــزال ـيــات اإلقـلـيـ ٌمـيــة واالسـتـقــالـيــة
ال ـت ـن ـظ ـي ـم ـي ــة» .رؤيـ ـ ـ ــة ت ـن ــاق ــض ت ـجــربــة
املفكر األمـمـيــة الــوجـيــزة ،لكنها تآلفها
فــي بـعــدهــا الطبقي والـشـعـبـ ّ
ـوي« :وهــل
يمكن إح ــداث تـقــدم اجتماعي جوهري
قبل التحرير والوحدة؟ هل يمكن إلغاء
ّ
االستغالل الرأسمالي في وطن محتل؟»
(«_1977ق ـض ــاي ــا تنظيمية فــي الطريق
إلى الوحدة» العدد  67من مجلة «شؤون
فلسطينية»).
الحقًا ،يلج صاحب «حوار في البنادق»
( _1975دار ال ـط ـل ـي ـع ــة) إلـ ـ ــى غ ـيــاهــب
الهيكل املــؤسـسـ ّـي اإلســرائـيـلـ ّـي ،متقفيًا
أث ــر ال ـت ـغ ـيــرات الــداخ ـل ـيــة ال ـطــارئــة على
ّ
اليهودي ،والصدامات الفكرية
املجتمع
الـنــاشـئــة عــن اقـتـحــام الـسـيــل الليبرالي
ال ـغ ــرب ــي ل ـل ـم ـح ـيــط ال ـي ـم ـي ـنــي امل ـت ـطــرف

ّ
االستيطاني
الطاغي على أنساق الكيان
االجتماعية والثقافية .ينشغل بعدها
ف ــي رص ــد ت ـجــربــة نـتـنـيــاهــو ف ــي الـحـكــم
( ،)1997ونقد دعاويه اإلجالئية القائمة
ْ
القسريي
على «الترانسفير» واإلبـعــاد
لـلـفـلـسـطـيـنـيــن ال ـق ــاب ـع ــن بـ ــن أس ـ ــوار
االحتالل.
وفـ ـ ـ ــي حـ ـ ــن تـ ــرتـ ـطـ ــم ق ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات الـ ـك ــات ــب
والـشــاعــر امل ـصـ ّ
ـري لـلــراهــن الفلسطيني
ومــآلــه بـشــيء مــن الـطــوبــاويــة فــي بعض
األح ـ ـيـ ــان ،ك ـم ـق ـتــرحــه ب ــات ـح ــاد األق ـط ــار
ال ـعــرب ـيــة ،وه ــو م ــوق ــف إي ـجــابــي تعلله
امل ـنــاخــات األيــديــولــوج ـيــة املـهـيـمـنــة في
تلك الحقبة وحيثياتها ،إال أنها ال تحيد
عن الواقعية الشديدة في أحيان أخرى.
ولعل إسهابه في توكيد أهمية «الخطوة
ال ـج ــري ـئ ــة» ال ـت ــي أق ـ ــدم عـلـيـهــا املـجـلــس
الــوطـنــي الفلسطيني فــي دورتـ ــه الـ ــ،19
وتقضي بقيام دولة فلسطينية مستقلة،
ه ــي املـ ـث ــال األنـ ـص ــع ع ـلــى ذل ـ ــك« :إعـ ــان
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مذكرات

ألبرتو مانغويل :توضيب الذكريات
االسـتـقــال الــذي يــراه البعض منقوصًا
ألن ــه ال يـشـمــل ك ــل ال ــوط ــن الفلسطيني
اآلن ،يعد خطوة عملية في الهجوم على
العدو الصهيوني وشق صفوفه» (1990
ـ ـ «مـسـيــرة االس ـت ـقــال الــوط ـنــي» ،الـعــدد
 205م ــن مـجـلــة «شـ ــؤون فـلـسـطـيـنـيــة»).
ْ
ملعهادتي
إضــافــة إلــى مــواقـفــه املحابية
أوسلو  1و 2واتفاق غزة -أريحا ،بحجة
أن «االتفاق الفلسطيني اإلسرائيلي على
االعتراف املتبادل بني إسرائيل ومنظمة
الـ ـتـ ـح ــري ــر ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة هـ ــو اخـ ـت ــراق
تــاري ـخــي ف ــي م ـجــرى ال ـص ــراع الـعــربــي-
ّ
اإلسرائيلي» ( 1993ـ «اتفاق غزة-أريحا
وت ـغ ـيــر االس ـتــرات ـي ـج ـيــة اإلســرائ ـي ـل ـيــة»،
العدد  23من مجلة «شؤون األوسط»).
على الرغم من انحيازه املطلق لتجارب
منظمة الـتـحــريــر الفلسطينية وحــركــة
«ف ـت ــح» ف ــي م ـقــارعــة االحـ ـت ــال ،ب ـكــل ما
تكتمه هذه األخيرة من تعرجات وثلوم،
إال أن «راهــب الـثــورة» ال يستثني الــدور
الرئيس الــذي لعبته الفصائل املقاومة
الفلسطينية األخــرى كحركة «حماس»،
وغ ـيــر الفلسطينية كـ ـ «ح ــزب ال ـلــه» في
إرهـ ـ ـ ــاق ال ـ ـعـ ــدو ال ـص ـه ـي ــون ـ ّـي م ـيــدان ـيــا
وإره ـ ـ ـ ــاص م ـط ــام ـع ــه املـ ـتـ ـط ــاول ــة .وف ــي
إحدى أحدث دراساته التحليليةّ ،
يعرج
عمر على عدوان «عناقيد الغضب» الذي
ّ
شنته إســرائـيــل على لبنان فــي نيسان
(أب ــري ــل)  ،1996م ـشـ ّـرحــا م ــا أح ــاط ــه من
معطيات وأه ــداف استراتيجية تقضي
بــاقـتـيــاد لـبـنــان وس ــوري ــا إل ــى حــالــة من
ال ـت ــزع ــزع وال ـف ــوض ــى ،وإضـ ـع ــاف «دور
إيـ ـ ـ ــران امل ـت ـن ــام ــي فـ ــي الـ ـس ــاح ــة ال ـش ــرق
أوسطية» .إال أنه ال يلبث أن يخلص إلى
اإلخـفــاق ال ــذي منيت بــه تلك املـحــاوالت
ب ـع ــدم ــا ف ـش ـل ــت فـ ــي «ع ـ ــزل ح ـ ــزب ال ـل ــه»
فــي الـســاحــة الـلـبـنــانـيــة ،وإف ـق ــاده الــدعــم
ال ـج ـمــاه ـيــري ال ـع ــرب ــي ،بــاع ـت ـبــاره أب ــرز
قوة مقاومة عسكرية حاليًا إلسرائيل»
( 1996ـ «الحرب اإلسرائيلية ضد لبنان»
ـ ـ ـ ال ـع ــدد  51م ــن مـجـلــة «ش ـ ــؤون ال ـشــرق
األوسط»)ّ .
ّ
ولعل وثيقة أرشيفية غزيرة كهذه ،بكل
م ــا تـكـتـنــزه م ــن ن ـضــج وحـ ــدس مـعــرفـ ّـي
ث ــاق ــب ،س ـتــدفــع ق ــارئ ـه ــا إلـ ــى ال ـت ـســاؤل
حتمًا عن طبيعة اآلراء التي كان سيدلي
بها ابــن فلسطني ونصيرها الصلد لو
أن ــه شـهــد عـلــى كــارثــة ال ـقــرن التاريخية
التي أدت إلى استالب كامل القدس على
م ــرأى مــن الـعــالــم أجـمــع ،فــي زمــن الــورع
ّ
الترامبي!

لمحات

أحمد حسين مروة

جاك ديريدا

تشيسواف ِميووش

بثينة العيسى

فتحي بن سالمة وفرهاد خسروخاور

عبد الحليم حمود

هذه املرة ،سيكتب أحمد مروة سيرة
والده املناضل والشهيد حسني مروة
( 1910ـ  )1987متوقفًا عند الجوانب
وزوج
الشخصية كـ «أب لتسع ِة أبناء،
ٍ
مخلص» ،كما عند محطات أسياسية
ّ
شكلت وعيه مــن حياته فــي النجف
والناصرية وبـغــداد ،إلــى عــودتــه عام
 1949إلى لبنان وانخراطه في الشأن
الـ ـع ــام .ك ـتــاب «س ـي ــرة ح ـســن م ــروة
كما أرادها أن تكتب» (دار الفارابي)
ي ـقــدم س ـيــرة ه ــذا األدي ـ ــب وال ـشــاعــر
واملفكر املاركسي ،الــذي كان قياديًا
في الحزب الشيوعي ،وتــرأس مجلة
«ال ـط ــري ــق» م ــن  1966ح ـتــى تــاريــخ
اغتياله.

عن «دار التنوير» ،صدرت الترجمة
العربية لكتاب «هــوامــش الفلسفة»
(تــرجـمــة مـنــى طـلـبــة) ال ــذي أص ــدره
الفيلسوف الفرنسي جــاك ديــريــدا
( 1930ـ ـ  )2004ف ــي ع ــام .1972
«رائد التفكيكية» الذي ما زال املؤلف
األكـثــر ذك ـرًا واسـتــدعـ ًـاء فــي العلوم
اإلنسانية اليوم ،ينكب في هذا العمل
على تفكيك التراث الفلسفي الغربي
من أفالطون ،وكانط ،وهيغيل ،إلى
نيتشه ،وهوسرل حتى هايدغر.

يـ ـعـ ـتـ ـب ــر ت ـ ـش ـ ـي ـ ـسـ ــواف ِم ـ ـي ـ ــووش
( 1911ـ ـ  )2004أحـ َـد كبار شعراء
ب ــول ـن ــدا ف ــي ال ـق ــرن ال ـع ـشــريــن .أق ــام
ف ــي ب ــاري ــس الج ـئ ــا س ـيــاس ـيــا مـنــذ
1960ع ـ ـ ـ ّ َ
ُ
ـن أس ـت ــاذًا في
 1951وف ــي
«جامعة بركلي» فــي أميركا .حقبة
الـخـمـسـيـنــات وال ـس ـت ـي ـنــات ،شـهــدت
ت ــرسـ ـي ــخ اس ـ ـمـ ــه كـ ـش ــاع ــر ون ــاق ــد
ومترجم وروائي ،لكن شهرته خارج
بــول ـنــدا ،ج ــاءت بـسـبــب ن ـقــده ال ــاذع
للوضع السياسي والثقافي لبالده.
كتابه الشهير «العقل املعتقل» الذي
ص ــدر فــي  1953تــرجــم أخ ـي ـرًا إلــى
لغة الضاد عن «منشورات الجمل»،
(ترجمة عبير مرعي).

تـخـ ّـصــص الــروائ ـيــة الـكــويـتـيــة بثينة
الـعـيـســى كـتــابـهــا الـجــديــد «الحقيقة
وال ـك ـت ــاب ــة» (ال ـ ـ ــدار ال ـعــرب ـيــة لـلـعـلــوم
نــاشــرون ـ تكوين) لعنصر تعتبره
ّ
مكونًا رئيسيًا في املعمار الروائي:
الـخـيــط الــوصـفــي .ت ــرى العيسى أنّ
األخ ـي ــر «ل ـي ــس م ـج ــرد أداة ن ـحــاول
م ــن خ ــال ـه ــا ت ـف ـع ـيــل ق ــدرت ـن ــا عـلــى
نسج العوالم املختلقة ،بقدر ما هي
األداة الــراصــدة للمعنى ال ــذى يريده
ال ـكــاتــب» .وتـصــف الـخـيــط الوصفي
ّ
ٌ
ملتحم بجميع عناصر الرواية،
بأنه
ومتغلغل في الشخصيات ،والحدث،
ـيء
وامل ـكــان ،ويـصـعـ ُـب تحقق أي شـ ٍ
في الرواية بدونه.

عـ ــن «دار ال ـ ـسـ ــاقـ ــي» ،ص ـ ــدر ك ـتــاب
َ
اخترن «داعش؟»
«جهاد النساء :ملاذا
للباحثني التونسي فتحي بن سالمة،
واإليراني فرهاد خسروخاور .يتوف
العمل عند األوروبيات الـ  500اللواتي
ً
ـاوال ّ
تقصي
التحقن بـ «داع ــش» ،مـحـ
األسـبــاب والخلفيات باالستناد إلى
ال ـسـ ّـن والـطـبـقــة االجـتـمــاعـيــة ومـكــان
اإلقامة واالنتماء إلى ثقافة إسالمية.
ّ
ُيـســلــط الـكـتــاب عـلــى ال ــدواف ــع الــذاتـيــة
وراء االنتساب إلى هذا النظام القمعي
والـعـنـيــف ال ــذي ُيـنـكــر عـلــى الـشــابــات
َ
ّ
م ـكــت ـس ـبــات ت ـح ـ ّـرر امل ـ ــرأة ،ل ـكــنــه في
ّ
«يمنحهن خالصًا على هيئة
املقابل
شعور بالوجود»
ٍ

«يـ ـ ـ ـ ــوري إل ـ ـ ــه الـ ـسـ ـمـ ـك ــة ال ـ ـ ـسـ ـ ــوداء»
(منشورات حواس) هي آخر أعمال
الفنان والكاتب اللبناني عبد الحليم
ح ـم ــود .ب ـطــل ال ــرواي ــة ه ــو «يـ ــوري»
ال ــذي يـســرد قصته واعـتـمــاده على
ّ
الحسية مع طرحه أسئلة
التجارب
وجــوديــة حــول الـلــه ،امل ــوت ،الجنس،
وال ـس ـي ــاس ــة .ي ـتــولــى «ي ـ ـ ــوري» فتح
عيادة نفسية ،ومنها يبدأ باكتشاف
التناقضات بــن مــا يقوله املرضى،
وم ــا يـضـمــرونــه .تحمل «يـ ــوري إلــه
السمكة السوداء» ،قراءات مغايرة ملا
يظنه كثيرون بأنه بديهيات.

يزن الحاج
ّ
هــل كــان سيتدفق علينا طــوفــان هوس
الـكـتــب وجـمـعـهــا وال ـت ـحـ ّـدث عـنـهــا لــوال
أعمال ألبرتو مانغويل ()1948؟ ال يزال
مشروعيته حتى بعد ّ
ّ
تفوق
لهذا السؤال
إنستغرام كأكبر سوق لألنا ومكتبتها.
صورة مع أحد كتبك ،أو مع رفوف
تكفيك ّ
ّ
مكتبتك النظيفة املرتبة حتمًا ،كي تظفر
باليكات عديدة (كثيرة أو قليلة) ،ومع
ّ
ّ
«لدي
دمغةٍ هي الهدف من كل ما سبق:
ْ
مـكـتـبــة» .لـيــس ال ـهــدف هـنــا ّإن كـنــت قد
قرأت الكتاب أم ال ،أو كنت مثقفًا أم ال (لم
تعد لـ «الثقافة» اليوم عالقة ّبالقراءة ،إذ
يمكنك أن تصبح كاتبًا ومثقفًا وباحثًا
ّ
ـا) .ولكن
ومفكرًا من دون أن تكون قــارئـ ّ
بالعودة إلى مانغويل ،سنجد أنه أحد
ّ
املروجني لثقافة أن تكون قارئًا ،مستندًا
إلـ ــى ت ـجــربــة ع ـيــش وع ــاق ــة وث ـي ـقــة مع
ّ
األزلي.
بورخيس القارئ
ما من كتاب ملانغويل ال يعتمد على ثيمة
حتى رواياته .ولهذا بات يمكن
القراءةّ ،
توقع ّ
جو كتابه قبل قراءته ،إلى
لقارئه
ّ ّ
حد أن هذا التكرار بات واضحًا في منت
أعـمــالــه ذات ـهــا ،بحيث ص ــارت تتالشى
أعماله الجديدة وعناوينها من الذاكرة،
من دون أدنى قدرة على منافسة أعماله
األق ــدم« ،تــاريــخ ال ـق ــراءة» و«املـكـتـبــة في
الليل» على األخص .وال يمكن ّ
ألي قارئ
ّ
يتنبأ اليوم بمدى قــدرة أيّ
أو ناقد أن
منافسة
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ـ
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كـتــاب ملــانـ
ّ
مانغويل الـقــديــم .وك ــذا األم ــر بالنسبة
إلى كتابه األحدث «ذاكرة القراءة :مرثاة
وع ـش ــرة اس ـت ـط ــرادات» (دار «ال ـســاقــي»
ـ ـ تــرجـمــة ج ــوالن حــاجــي) .تـبــدأ مشكلة
ال ـك ـتــاب م ــن ع ـنــوانــه ال ــذي ق ـ ّـرر الـنــاشــر
لـسـبــب مـجـهــول تـغـيـيــره مــن «تــوضـيــب

ّ
مكتبتي» إل ــى «ذاكـ ــرة ال ـق ــراءة» ،مــع أن
الكتاب ليس عن القراءة بل عن املكتبة؛
ع ــن ذاك ـ ــرة املـكـتـبــة؛ ع ــن ذاك ـ ــرة صــاحــب
ّ
يخوض
املكتبة .ومع أن القارئ لم يكن
ّ
فــي مـيــاه نـهــر مــانـغــويــل مـ ّـرتــن ،إال أنــه
ّ
سيحس بمياه مألوفة لديه هنا .إذ ال
ّ
تـنـبــع أه ـمــيــة ال ـك ـتــاب م ــن اس ـت ـطــراداتــه
الـعـشــرة الـتــي ال تـبــدو أكـثــر مــن نسخة
مستعملة مــن اس ـت ـطــراداتــه املـهـ ّـمــة في
«مدينة الكلمات» و«الـفـضــول» ،بــل من
املقالة األولى التي تحمل عنوان الكتاب:
«توضيب مكتبتي».
ّ
وهـ ـ ـن ـ ــا ال يـ ـخـ ـف ــي مـ ــان ـ ـغـ ــويـ ــل ت ـ ــأث ـ ــره
ب ـم ـحــاضــرة فــال ـتــر ب ـن ـيــامــن الـشـهـيــرة
َْ
«فلفشة مكتبتي» ،بل يبدو عامدًا إلى
ّ
قلب جو محاضرة بنيامني وعنوانها،
ل ـي ـص ـبــح ال ـت ــوض ـي ــب ه ـن ــا ه ــو امل ـح ــور
ً
بــدال من التفريغ أو الفلفشة ،وليصبح
ّ
«م ـ ــزاج ال ـت ـطــلــع» ع ـنــد بـنـيــامــن «م ــزاج
ّ
ـاس عند مانغويل .فالحديث
تفجع» قـ ٍ
ّ
هـ ـن ــا عـ ــن مـ ـح ــاول ــة ع ـب ـث ــي ــة ل ـتــوض ـيــب
مكتبته الـضـخـمــة ال ـتــي تــربــو عـلــى 35
ألـ ــف ك ـت ــاب ب ـعــد ان ـت ـقــالــه ال ـق ـس ـ ّ
ـري من
ً
فرنسا إلى أميركا ،وصوال إلى تعيينه
ّ
األرجنتينية
مــدي ـرًا للمكتبة الــوطـنـ ّـيــة
ف ــي ب ــوي ـن ــس آي ـ ـ ــرس .ال ـغ ـي ــاب ه ـن ــا هــو
ّ
التفجع ،غياب الكتب من ّ
حيزها
مصدر
ّ
املكاني على الرفوف ومحاولة تكريس
ّ
ّ
حضور لها في حيز زمــانــي يقوم على
ّ
ّ
الــذاكــرة وحــدهــا .ولـكــن املـفــارقــة هــي أن
ّ
ُ
مزاج بنيامني املتطلع لم يفرد له فسحة
زمـنـ ّـيــة طــويـلــة قـبــل انـتـحــاره املــأســاويّ
ّ
النازية عام  ،1940بينما يبدو
هربًا من
ّ
التفجع في كتاب مانغويل راسخًا كما
ّ
لو أنــه تغريدة بجعة تومئ إلــى نهاية
قــريـ ّبــة ،قــد ال تعني الــوفــاة بــالـضــرورة،
ّ
ّ
بسوداوية مـ ّـرة يضاعف
تضج
ولكنها

ال ّيخفي
تأثره
بمحاضرة
فالتر
بنيامين
الشهيرة
َْ
«فلفشة
مكتبتي»

َ
ُ
مرور الزمن وطأتها الثقيلة.
ّ
يـ ـص ــرح م ــان ـغ ــوي ــل ب ــن ث ـن ــاي ـ ّـا ال ـك ـتــاب
بعمره الذي ناهز السبعني ،كأنه اكتشف
فجأة مرور هذه السنوات ،أو ربما كانت
ّ
الفرنسية تلك التي عاش فيها
مكتبته
ّ
الفعليةّ ،
فلما
عشرين عامًا هي حياته
ُ
اق ــت ـل ـع ــت م ــن م ـكــان ـهــا أح ـ ـ ّـس بـمـكــانـهــا

ّ
ّ
الـفــارغ داخـلــه .يذكرنا تذكر العمر هنا
بــالـنــاقــد األم ـيــركـ ّـي ه ــارول ــد بـلــوم الــذي
ّ
ينوي أن يكون كل كتاب جديد هو كتابه
األخير منذ عشرين ُعامًا ،ليعمد أخيرًا
َ
إل ــى تــأل ـيــف ك ـتــابــه امل ـن ـتــظــر (األخـ ـي ــر؟)
«ممسوسًا بالذاكرة» الذي سيصدر في
نيسان (أبــريــل)  .2019تـبــدو كــل ذكــرى

ّ
بزمن
لكتاب عند مانغويل كأنها تذكار
ٍ
فالكتب وكلماتها التي
مضى وانتهى.
ّ
ت ـشـ ّـيــد امل ـ ــدن ك ـمــا ب ــش ــرن ــا ف ــي ّ«مــدي ـنــة
ال ـك ـل ـمــات» ه ــي ذات ـه ــا ال ـتــي ت ــؤش ــر إلــى
املاضي ال املستقبل .وليس من املصادفة
أن يكون تركيز مانغويل ال على مكتبته
ّ
ّ
سني طفولته
الفرنسية بذاتها ،بل على
ّ
الحياتي
ومراهقته حيث يبدأ تكوينه
مكتبته .أما املستقبل فمجهول
بتكوين ّ
باملطلق ألنــه يخلو من تلك املكتبة ،من
تلك الحياة ،من ذلك الشغف.
ال يـ ـب ــدو م ــان ـغ ــوي ــل س ـع ـي ـدًا بـمـنـصـبــه
الـجــديــد ،وهــو ال ـكــاره األكـبــر للمكتبات
ّ
الخصوصية
العامة التي تعني انتهاك
ب ـ ــالـ ـ ـض ـ ــرورة ،حـ ـي ــث ال ي ـك ـت ـم ــل مـعـنــى
الـ ـكـ ـت ــاب وامل ـك ـت ـب ــة إال ب ـك ــون ـه ــا ح ـ ّـي ـزًا
شخصيًا للمرء ال يقاسمه فيه أحــد .أو
ربـمــا يـبــدو قبوله بمركز مــديــر املكتبة
ال ــوط ـن ـ ّـي ــة ب ـم ـثــابــة ان ـغ ــاق ــة ال ـص ـنــدوق
األخـ ـي ــرة ع ـلــى ال ـك ـتــب ب ـعــد تــوضـيـبـهــا،
ّ
الشخصية بنهاية
حيث انتهت حياته
م ـك ـت ـب ـتــه ال ـش ـخ ـص ـ ّـي ــة وبـ ـ ـ ــدأت مــرح ـلــة
الشيخوخة العامة .أو ربما كان تداعي
ذكــريــاتــه عــن مكتبته الضخمة بمثابة
ُ
ّ
ّ
حرفي لها ،حيث لم تفده
ٍ
تداع (تحطم) ّ
شـيـئــا ل ــو ق ــارن ــاه ــا بـمـكـتـبــة بــورخـيــس
الضئيلةّ .
نمى مانغويل مكتبته وعاش
ّ ً
حياته متنقال في األمكنة واألمكنة ،ثم
اسـتـقـ ّـر أخـي ـرًا ك ـ ّ
ـأي بـيــروقــراطـ ّـي عجوز
آخر بعدما انهارت مكتبته ،بينما كان
ّ
الشخصية الضئيلة
بورخيس بمكتبته
ه ـ ــو املـ ـكـ ـتـ ـب ــة ال ـ ـعـ ــامـ ــة بـ ــذات ـ ـهـ ــاّ ،ح ـيــث
تتعايش األزمنة واألمكنة بني الدفتني.
ّ
ربما سنفهم اآلن سبب قبول مانغويل
املفاجئ لهذا املنصب ،وهو الذي لم يكن
أرجنتينيًا صرفًا أبـدًا .هل هي «عــودة»
ّ
أخرى ملانغويل الشاب إلى كنف معلمه
ومكتبته؟ سيفيدنا فرويد هنا حتمًا.

قصص

ّ
منصورة عز الدين :متاهات السرد
سومر شحادة
تسعى الـكــاتـبــة املـصــريــة مـنـصــورة عز
الـ ّـديــن فــي املتتالية القصصية «مــأوى
الـغـيــاب» («دار مـمــدوح ع ــدوان» و«دار
س ـ ـ ـ ــرد») إلـ ـ ــى ت ـف ـك ـي ــك ع ــاق ــة غــام ـضــة
ً
ومـعـقــدة بــن الـلـغــة بــاعـتـبــارهــا حــامــا
ألنــن ع ــام ،وســاردهــا باعتباره حشدًا
من آخرين .تجيب عن تساؤالت شتى:
يتفاعل الكاتب مع نصهِ ؟ وكيف
كيف
َ
يغيب خلف أدوات ــه اإلبــداعـيــة لينضج
باللغة أو عبرها؟
ٌ
ُي ـن ـ ِـش ــئ عـ ـق ــل «م ــول ــع ب ــال ـت ـي ــه» مــدي ـنــة
ّ
م ـش ـيــدة م ــن ال ـك ـل ـمــات ،سـكــانـهــا كــتــاب
مـ ـت ــأمل ــون وحـ ـ ــاملـ ـ ــون ،أص ـ ـحـ ــاب ع ـق ــول
م ــراوغ ــة وذاك ـ ـ ــرة ان ـت ـقــائ ـيــة ت ـج ـنــح ملــا
ص ـنــع ب ــال ـخ ـي ــال ،ي ـح ــدس س ـك ــان هــذه
املــديـنــة ببعضهم الـبـعــض ،وكــانــوا قد
وواق ـع ـي ــة.
اخ ـت ـب ــروا ه ـلـّـع مـ ـ ٍ
ـدن هــال ـكــة ً
الد ّين ألولئك ملجأ وهميًا،
تصنع عز
ـاض ،ألنـ ــه «ال ي ـت ـقــدم ًإال بمحو
ب ــا م ـ ـ ٍ
م ــاض ـي ــه» .م ــا ج ـ ًع ـلــه ال م ـل ـج ــأ وهـمـيــا
ّ
فـحـســب ،بــل مـلـجــأ آنـيــا ُي ـع ــزز بـصــورة
دائـمــة مــن خــال كتابة متواصلة ،عبر
ظ ـ ــال ك ـل ـم ــات وت ـ ــأوي ـ ــات وان ـف ـع ــاالت
م ــع نـ ـص ــوص ،ل ـت ـبــدو ال ـك ــائ ـن ــات الـتــي
حشدتها عــز الــديــن مصابة بما يمكن
تسميته ع ــوزًا لـلـكـتــابــة .فـهــي مــن غير
الـ ـكـ ـت ــاب ــة مـ ـج ــرد «كـ ــائ ـ ـنـ ــات ن ــاقـ ـص ــة».
تبتكر كــائـنــات عــز الــديــن ذوات ـهــا على
نـحــو مــؤلــم ومـ ـج ــازي ،ث ــم تـشـكــل عــاملــا
يـنـبــع م ــن ه ــذه ال ـ ـ ــذوات ،ع ــامل ــا يصعب
لـ ـح ــاق وهـ ـ ـج ـ ــهِ  ،رغـ ـ ــم ك ــون ــه ان ـق ـط ــاع ــا
ّ
ع ــن أي ت ـصــور م ــأل ــوف ل ـل ـعــالــم ،إال أن
ّ
الواقع يطل في صور معذبة وموحية
ومكثفة ،فيما رواي ــات ومــاحــم قديمة
ت ـش ـكــل املــرج ـع ـيــة األولـ ـ ــى ل ـل ـت ـصــورات
ّ
كافة .إال أن واقعًا مهدورًا يشف من بني

ُ
نلمحه فــي مشهد شخص
الصفحات،
َ
يهتف بحياة اآلم ــر بقتلهِ ،
ـو
ُيـقــتــل وهـ
ّ
فــي مــوت ال يــرق أمــام تــوســات الحياة
فـ ــي عـ ـي ــون األط ـ ـ ـفـ ـ ــال ،ومـ ـشـ ـه ــد رجـ ــال
ونـ ـس ــاء ي ـت ـشـ ّـب ـثــون بـ ـج ــذوع األش ـج ــار
ّ
علها تنقذهم مــن جــوع وعـطــش يفتك
بهم ،وفــي امــرأة بائسة فقدت أبناء ها
تحت األنقاض .بهذا أنعشت عز الدين
كثيرين فــي كـيــان واح ـ ٍـد؛ تحركه رغبة
مــؤرقــة بمرافقة «املـتــروكــن» .بالتالي،
ً
استدعاء لتاريخ جمعي
نجد كتابتها
ً
غائم .إذ تستخدم الكتابة أداة لترميم
«حطام األحداث والبشر» .تنفي وجود
جـغــرافـيــا بــريـئــة مــن الـفـجــائــع ،وتمنح
نصوصها ألصــوات تتردد في أصقاع
ال ـخ ــوف واالغـ ـت ــراب وال ــذه ــول .تضمر
متعد
الـنـصــوص مـشـقــة عـقـلـ ّـيــة لـكــائــن
ٍ
ع ـلــى أدوار م ــا يـحـيــط بـ ــهِ  ،ي ـعــانــي من
ُ
نطق
حساسية بالغة تدفع بهِ إلى أن ي ِ
األشياء ،يتنوع ويتعدد بتعدد الرؤى
ّ
التي يرميها على الوجود ،كأن في ذلك
تأكيدًا على «تــاشــي ال ــذات» فــي ذوات
العناصر وفــي آفــاق املخيلة .إذ يخلق
خـصــومــا َ
وي ـ ّـدع ــي نـشــوب م ـعــارك بينه
وب ـي ـن ـهــم ،ت ـتــداخــل ه ـي ـئــات اف ـتــراض ـيــة
حـدًا يقود الكائن إلــى التعثر في ذاتــهِ ،
حـ ــد ضـ ـي ــاع الـ ـ ـح ـ ــدود والـ ـتـ ـم ــاه ــي مــع
ـوم افـتــرضـهــم ث ـ ّـم س ــرق ملكاتهم.
خ ـصـ ِ
اختالقات مرتبطة بعملية
عبر سلسلة
ٍ
ال ـك ـت ــاب ــة ذاتـ ـه ــا ،بـ ــدت ال ـك ــات ـب ــة كــأنـهــا
تسعى إلــى جعل واقعها الغريب حيًا
وم ـث ـي ـرًا؛ ت ـش ـ ّـي ــده ب ـت ـس ـم ـيــات ثـ ـ ّـم تـمــأ
ه ــذه ال ـت ـس ـم ـيــات بــامل ـعــانــي وتـمـنـحـهــا
وظائف تركيبية متصلة .هكذا تتوالى
الـقـصــص وت ـتــوالــد مــن بـعـضـهــا .تنقل
«الرائي» بني واحة التيه وقلعة الشمس
حلم قديم ،وتحاول
ثم تظهره في ظالل ٍ
باستخدامه فهم امل ـبــدع ،ال ــذي ال يأبه

كتابتها
استدعاء
لتاريخ
جمعي
غائم

بـتـقـيـيــم اآلخ ــري ــن لـ ـ ُـه ،لـيـظـهــر بصيغة
مـعــزولــة ،يلتحم بـمــوضــوعــهِ  ،وينتمي
بشكل كامل إلى اللغة .يتساء ل القارئ
حيال ًالشقاء الذي يسم عوالم الكاتبة،
متذرعة بالشك ،ومأخوذة بالتضليل،
ُ
نفسه أمام تهيؤات وخداع
يجد القارئ
ماكر ،يبحث عن عالم يشبهه ،لتخرج

عز الدين أحاديث عن أنــاس منذورين
للغياب ،عن قتلى وعن غرباء .عبر هذه
املناخات ،يصبح هــذا اللجوء اللغوي
ّ
العسير مفهومًا ،ويتوضح للقارئ أن
ّ
ٌ
صلد
كــل مــا يـجــده مــا هــو ســوى قــالـ ٌـب
ّ
ومـتـلــبــد ابـتــدعـتــه الـكــاتـبــة ،كــي تحكي
أفـ ـك ــاره ــا ع ــن ال ـك ـت ــاب ــة وال ـ ـنـ ــاس ،عـ ّـمــا

ت ــراه وع ـمــا يـتـســرب إلـيـهــا مــن ق ــراء ات
وذكــريــات مبهمة .وفــي سعيها ،كانت
ّ
تـ ـ ـ ــواري الـ ـحـ ـي ــاة ث ـ ـ ّـم تـ ــرتـ ــد إلظ ـه ــاره ــا
وإخــراج ـهــا مــن «مـمــالــك ال ـف ـنــاء» .هكذا
راحـ ــت ال ـك ـل ـمــات تـظـهــر وت ـت ـعــاقــب ّإم ــا
عـلــى شـكــل ه ــاوي ــة أو م ــرس ــاة .تـحــاول
ع ــز ال ـ ّـدي ــن ف ــي ق ـصــة «رب ـ ــة ال ـطــاســم»
تفسير األل ـغــاز الـتــي تــراكـمــت انـطــاقــا
من هــذه التسمية .تظهر ربــة الطالسم
ّ
الــربــة «اآلب ـق ــة ال ـخــطــاء ة» ال ـتــي تنتظر
«رائيًا حقيقيًا» يخلصها من متاهات
ّ
ال ـس ــرد ال ـع ـصـ ّـيــة .إن اق ـت ـف ــاء آثـ ــار ربــة
الـ ـط ــاس ــم ه ــو خ ــاص ــة ال ــرحـ ـل ــة ال ـتــي
تمثلها املتتالية القصصية .وعبر هذه
املالحقة التي ال تتم سوى بمحو األثر،
واالن ـت ـم ــاء إل ــى م ــا ت ـصــوغــه الـكـلـمــات،
وإل ــى م ــا تـجـتــرحــه املـخـيـلــة عـلــى نحو
ً
أكـثــر ج ـمــال مــن أي ــة حقيقية مجسدة،
ترشح تلك الروح الواحدة التي تبحث
عــن كـمــالـهــا .روح تـسـعــى إل ــى الـتـعــرف
إلـ ــى ذاتـ ـه ــا ال إلـ ــى إص ـ ــاح ال ـع ــال ــم فــي
غمرة شعور عام بالخسارة.
أرادت ع ــز ال ـ ّـدي ــن تـعـتـيــق غــربـتـهــا من
دون كلل ،وأرادت من الكتابة أن تكون
«تغييبًا للصوت» فــي فضاء ال سبيل
ُ
ليصبح «الطريق
للتيقن من شيء فيهِ ،
املوصل لكل ما هو جوهري في الكون
يمر عبر التحديق في الــداخــل» .تخبر
ّ
القارئ أن «اللغة قناع ،والكلمات فخاخ
ّ
واملـ ـسـ ـمـ ـي ــات خ ــديـ ـع ــة» وأن األح ـ ـ ــداث
والـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــوالت ت ـ ـحـ ــدث داخـ ـ ـ ــل الـ ــوعـ ــي،
لتقتصر الـكـتــابــة عـلــى سـحــر اإلخ ـفــاء،
فالجميع يـهــرب مــن أفـكــاره إلــى عوالم
ّ
اآلخرين ،كأن عز الدين وهي تكتب عن
الــربــة املستحيلة ،كانت تدفع بصورة
تلك امل ــرأة التي تقبع فــي القبو خائفة
إل ـ ــى الـ ـغـ ـي ــاب فـ ــي م ـ ـ ــأوى مـ ــن ال ـخ ـي ــال
والوهم والعزاء.
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َ
َ
قد جعل ربك تحتك شربًا

«العذراء وطفلها»
(زيت على كانفاس
ــ  46 × 55سنتم)
لإليطالي جوسيبي
كريسبي ( 1665ـــ
)1747

زكريا محمد *
تذكرون آيات سورة مريم التي حملت
مــن روح الـلــه ،ووضـعــت حملها تحت
ال ـن ـخ ـل ــة« :واذك ـ ـ ـ ــر فـ ــي الـ ـكـ ـت ــاب م ــري ــم
إذ ان ـت ـبــذت م ــن أه ـل ـهــا م ـكــانــا شــرقـيــا.
فــاتـخــذت مــن دونـهــم حـجــابــا فأرسلنا
إليها روحـنــا فتمثل لها بـشـرًا سويًا.
قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت
رسول ربك ألهب لك
تقيًا .قال إنما أنا
غــامــا زكـيــا .قــالــت ّأن ــى يـكــون لــي غـ ٌ
ـام
ولــم يمسسني بـشـ ٌـر ولــم أك بغيًا .قال
ٌ
كذلك قــال ربــك هو علي هـ ّـن ولنجعله
آي ـ ــة ل ـل ـن ــاس ورحـ ـم ــة م ـن ــا وكـ ـ ــان أمـ ـرًا
مـقـضـيــا .فـحـمـلـتــه فــانـتـبــذت بــه مكانًا
ق ـص ـيــا .ف ــأج ــاء ه ــا امل ـخ ــاض إل ــى جــذع
الـنـخـلــة قــالــت يــا لـيـتـنــي م ـ ُّـت قـبــل هــذا
وكنت نسيًا منسيًا .فناداها من تحتها
أال تحزني قد جعل ربــك تحتك َسـ ِـر ّيــا.
وه ـ ــزي إل ـي ــك ب ـج ــذع ال ـن ـخ ـلــة تـســاقــط
عليك رطبًا جنيًا .فكلي واشربي وقري
عينًا» (سورة مريم.)11-1 :
اآليـ ــات واض ـح ــة ع ـمــومــا .لـكــن ال ـجــدال
ب ـ ــن املـ ـفـ ـس ــري ــن املـ ـسـ ـلـ ـم ــن دار ح ــول
اآليــة« :فناداها من تحتها أال تحزني
قــد جـعــل رب ــك تـحـتــك ســريــا» .فـمــن هو
الذي نادى مريم؟ أهو املالك (جبريل)،
أم أن ــه الــولـيــد عـيـســى؟ ثــم م ــاذا تعني
ً
كـلـمــة س ـ ّ
ـري ــا؟ أتـعـنــي ن ـه ـرًا ،ج ـ ــدوال ،أم
تعني سيدا ًشريفًا؟ الذين افترضوا أن
ّ
عيسى هو الذي كلم مريم ،افترضوا أن
ّ
السري هو عيسى .ذلك أن عيسى كان
يكلم الناس في املهد صبيًا.
ولم ينته النقاش إلى ّ
بر ،إلى أن جاء نا
كريستوف لكسنبرغ ،صاحب القراء ة
السريانية ـ ـ اآلرام ـيــة ،فـقــدم لنا قــراء ة
ّ
سريانية (خطيرة!) لآلية ،وحــل األمر
ك ـلــه ب ـضــربــة واحـ ـ ــدة .ف ـقــد اف ـت ــرض أن
اآليــة مكتوبة بالسريانية ،وأنــه يجب
قــراء ت ـهــا عـلــى ه ــذا األسـ ــاس .فــالـحــرف
«من» في الجملة ظرف سرياني يعني
ِ
«في لحظة ،عند لحظة» كما في بعض

العاميات الشامية .أمــا كلمة «تحت»
ف ـت ـص ـح ـي ــف ،واألصـ ـ ـ ــل أنـ ـه ــا «نـ ـح ــت»
بــال ـنــون ،وأن ـهــا كـلـمــة ســريــانـيــة تعني
«ال ـ ـ ــوالدة» .فــي حــن أن كـلـمــة «ســريــا»
ك ـل ـم ــة س ــري ــانـ ـي ــة هـ ــي األخ ـ ـ ـ ــرى يـجــب
أن ت ـقــرأ «ش ــري ــا» ،وأن ـهــا تـعـنــي :حــال
وشرعي .بذا ،فالجملة تقول« :فناداها
لـحـظــة والدت ـه ــا قــد جـعــل رب ــك والدت ــك
ً
حالال» ،أي شرعية.
وب ـه ــذه ط ـمــأن املـ ــاك ـ ـ أو لـكـسـنـبــرغ ـ ـ
مريم القلقة إلــى أن مــولــودهــا شرعي،
وأن والدت ـه ــا ال غ ـبــار عـلـيـهــا ،م ــع أنــه
ً
ليس هناك مــن حاجة للطمأنة أصــا.
فــاملــاك كــان قــد أخـبــر مــريــم منذ البدء
أن حـمـلـهــا ك ــان ب ـق ــرار إل ـه ــي ،بــالـتــالــي
فهو شرعي وحــال بال شك« :إنما أنا
رسول ربك ألهب لك غالمًا زكيًا».
وقــد بنى الـكــاتــب قــراء تــه انـطــاقــا مما
يأتي:
 إن ك ـل ـمــة «تـ ـح ــت» األولـ ـ ــى (تـحـتـهــا)ال تصلح إذا قــرأنــاهــا على أنـهــا كلمة
ع ــربـ ـي ــة .إذ ك ـي ــف يـ ـك ــون املـ ـ ــاك تـحــت
ّ
يصح في
مــريــم؟ هــذا ال يـصـ ّـح .مــع أنــه
ال ـع ــرب ـي ــة ج ـ ـ ـدًا .ف ـح ــن تـ ـك ــون أنـ ــت فــي
ً
موقع أعلى ،ولــو قليال ،ويناديك آخر
في موقع أخفض ،فهو تحتك وأسفلك.
فليس مــن ال ـضــروري أن يـكــون الشيء
تحت فخذك حتى يكون تحتًا.
 إن ك ـل ـمــة ت ـحــت ال ـثــان ـيــة (ت ـح ـت ــك) التـصـلــح أيـضــا مــع الـنـهــر .فـكـيــف يكون
النهر تحت مريم؟ وهو سؤال فيه قدر
م ــن «ال ـه ـب ــل» ح ـقــا .ف ـحــن ت ـكــون مــريــم
جــال ـســة أو واق ـف ــة ت ـحــت ال ـن ـخ ـلــة ،فــإن
النهر ،إن كــان هناك نهر ،يكون أسفل
ق ــدم ـي ـه ــا ،أي ت ـح ـت ـهــا .ذلـ ــك أن ال ـن ـهــر
ال ــذي يـجــري يـكــون أخـفــض مــن املـكــان
ال ــذي هــي فيه تحت النخلة .وقــد جاء
فــي ال ـقــرآن« :جـنــات تـجــري مــن تحتها
األنـ ـه ــار» .ومــريــم تـقــف فــي ال ـج ـنــة ،أي
الحديقة أو البستان ،والنهر يجري من
تحتها .بالتالي ،فالنقطتان تتعلقان
بالظرف (تحت) الذي لم يفهم الكاتب

استخداماته في العربية.
تـظــل الـنـقـطــة املـتـعـلـقــة بكلمة «ســريــا»
الـ ـ ـت ـ ــي اف ـ ـ ـتـ ـ ــرض أنـ ـ ـه ـ ــا مـ ـصـ ـحـ ـف ــة عــن
«ش ــري ــا» ال ـســريــان ـيــة .وم ــن امل ــؤك ــد في
الحقيقة أن هذه الكلمة تشير إلى املاء،
أيًا كان تنقيطها ،وال تشير إلى الحبل
والوالدة .ذلك أن اآلية قبل األخيرة في
املقتبس أع ــاه تـقــول «فـكـلــي واشــربــي
وق ــري عـيـنــا» .ف ــإذا افـتــرضـنــا أن كلمة
«سـ ــريـ ــا» ب ــا ع ــاق ــة بـ ــاملـ ــاء ،ف ـ ــإن ذك ــر
الشرب (واشربي) في هذه اآلية يكون
بــا مـبــرر وال مـعـنــى .أم ــا ذك ــر الــرطــب،
فمبرر ألنــه جــرى ذكــر النخلة من قبل:
«وه ـ ــزي إل ـيــك ب ـجــذع الـنـخـلــة تـســاقــط
عليك رطـبــا جـنـيــا» .بــالـتــالــي ،ال بــد أن
يكون املاء قد ذكر في آية سابقة حتى
ي ـكــون ذك ــره فــي اآلي ــة األخ ـي ــرة م ـبــررًا.
وهــذا يعني أن كلمة «ســريــا» ال بــد أن
ت ـك ــون ع ـل ــى ع ــاق ــة ب ــامل ــاء .وال يــوجــد
مكان آخــر يمكن أن يشير إلــى املــاء إال
هذا املكان ،أي إال في كلمة «سريًا».
بالتالي ،فقد كــان خــوف مريم الباقي،
بعدما طمأنها املــاك أن الله سيهبها
غالمًا زكيًا ،يتعلق بالشراب والطعام،
ل ـ ـي ـ ــس إال .أي ت ـ ـع ـ ـلـ ــق ب ـم ـع ـي ـش ـت ـه ــا
ومـعـيـشــة طـفـلـهــا .وق ــد طـمــأنـهــا املــاك
إل ــى تــوافــره ـمــا« :ف ـنــاداهــا مــن تحتها
ّ
أل تحزني قد جعل ربــك تحتك َس ِر ّيًا.

جاء كريستوف لكسنبرغ،
صاحب القراءة السريانية
 اآلرامية ،ليقدم لناقراءة «خطيرة» لآلية

وه ـ ــزي إل ـي ــك ب ـج ــذع ال ـن ـخ ـلــة تـســاقــط
عليك رطبًا جنيًا .فكلي واشربي وقري
ع ـي ـنــا» .وه ـك ــذا ،فـهـنــاك امل ــاء ف ــي كلمة
«سريًا» ،وهناك النخلة ورطبها.
وانطالقًا من هذا السياق ،فقد افترض
ج ـ ــزء ك ـب ـيــر م ــن امل ـف ـس ــري ــن امل ـس ـل ـمــن،
مثلما نفترض نـحــن ،أن «ســريــا» َّهنا
ً
فعالَّ :
«الس ِر ُّي :الن َّ ْهر؛
على عالقة باملاء
الج ْ
ْ
عن ثعلب ،وقيلَ :
النهر
وقيل:
ول،
د
َّ ْ
َ
كالج ْدول يجري إلــى النخل،
الصغير َ
ُ ْ ٌ
َ
وال ـ ـج ـ ـمـ ــع أ ْسـ ـ ِـريـ ــة وس ــري ــان؛ حـ ـك ــاه ــا
س ـي ـب ــوي ــه» (ل ـ ـسـ ــان ال ـ ـع ـ ــرب) .غ ـي ــر أن
آخ ــري ــن ل ــم ي ـق ـت ـن ـعــوا ب ــذل ــك ،فـ ـ ــرأوا أن
ال ـس ــري ه ـنــا يـنـبـغــي أن تـعـنــي الــرجــل
ال ـك ــري ــم الـ ـش ــري ــف .وم ـع ـه ــم الـ ـح ــق فــي
شـ ـكـ ـه ــم .ف ــامل ـع ـن ــى األس ـ ــاس ـ ــي ل ـل ـجــذر
(سرى) يعني الخفاء والكتم .بالتالي،
لو كانت اآلية تتحدث عن سري (نهر)
ّ
خفي
لوجب أن يكون حديثها عن ماء
يـ ـج ــري ت ـح ــت األرض .وه ـ ـ ــذا يـصـلــح
ل ـق ـنــاة م ــاء خـفـيــة م ـغ ـطــاة ،وال يصلح
ل ـن ـهــر بـ ـ ــارز واض ـ ـ ــح .ل ـك ــن اف ـت ــراض ـه ــم
يـنـســى أن اآليـ ــة األخ ـي ــرة ت ـت ـحــدث عن
األكــل والـشــرب معًا ،كما أشــرنــا أعــاه:
«فكلي واشربي وقـ ّـري عينًا» ،وهو ما
يعني أن أي اقتراح جدي بشأن الكلمة
يجب أن يكون على عالقة باملاء.
انطالقًا مــن هــذا ،أقـتــرح أن الكلمة في
األصـ ـ ــل ب ــال ـش ــن ولـ ـي ــس ب ــالـ ـس ـ َـن ،أي
َ
«شـ ـ َـربـ ـ َـا» ول ـي ــس «س ـ ـ ِـر ّي ـ ــا» .والـ ــشـ ـ َـرب،
ج ـم ــع ش ـ ـ ِـرب ـ ــة ،وه ـ ــي األحـ ـ ـ ــواض ال ـتــي
تـ ـج َّـ ـع ــل ت ـ ـحـ ــت الـ ـنـ ـخـ ـل ــة َل ـس ـق ــاي ـ َّت ـ ْه ــا:
«الــشـ َـر ْبــة :كــالـ َـحـ ْـوض فــي أصــل النخلة
َ
مـنــه ت ــش ــرب» (ل ـســان ال ـع ــرب)َّ .وشــربــة
تجمع على شربات أيضًا« :الش َربات:
َ ُ
ُحــفــر تـحـفــر ح ــول الـنـخــل ُي ـ َـص ـ ّـب فيها
امل ـ ـ ــاء لـ ـتـ ـش ــرب» (اب ـ ـ ــن دريـ ـ ـ ـ ُّـد ،ج ـم ـهــرة
ُ
الـلـغــة) يــزيــد الــزب ـ َيــدي« :ال ــش ـ َـر َب ــة :ك ـ ْـر ُد
ُ
َ ْ ُ ْ
َّ ْ
ذلك
الدب َر َة ،وهي ِامل َ ْسقاة .والجمع ِمن ِ
ُ ِّ
ٌ
َ
َ
َ
ٌ
ك ــل ــه ش ــرب ــات وش ــرب» (الــزب ـيــدي ،تــاج
الـ ـع ــروس) .وي ـض ـ َّيــف ال ـ ُل ـســان شــارحــا
م ــن ج ــدي ــد« :وال ـ ــش ـ ـ َـرب ـ ــة ،بــال ـت ـحــريــك:

ُ ْ َ
َ
ُ َ ْ
ـحـ ــفـ ـ ُـر ح ـ ـ ــول ال ـن ـخ ـل ــةِ
كـ ــالـ ــحـ ــويـ ـ ُِ
ـض ْيـ ـ ُ
َّ
َ
ـون ري ـهــا،
وال ـ
ـاء ،فَـيـ ٌكـ َ
ش ـجــرة ،وي ــم ــأ م ـ َ
َ
وش َر ٌ
فت َت َر َّ
بات؛
منه ،والجمع َشرب
ى
و
ْ
َ
ْ
َ
ماؤها
بات،
َقال زهير :يخ ُرجن ِمن ش َر ٍ
ـحـ ـ ٌـل /ع ـلــى ال ـ ـ ُـج ـ ــذوعَ ،ي ـ َـخ ـ ْـف ـ َـن ال ـ َـغ ــمَّ
ِ
طـ ـ ِ َ
وال ـ ـ ــغ ـ ـ ـ َـرق ـ ـ ــا» (لـ ـس ــان ال ـ ـعـ ــرب) .ويْـكـمــل
َ
اب ــن َاألثـ ـي ــر« :ف ــي َ ح ــدي ــث ع ـم ــر :اذهـ ــب
ُْ
َ
َ
ـادلــك رأســك
ـشـ َـربــات فـ
إلــى شـ ُـر َبــةِّ مــن الـ َّ
َ
ح ـت ـ ٌـى ت ــن ــقـ ـي ــه .ال ــش ــرب ــة ّبـ ـ ْفـ ـت ــح ال ـ ـ ــراء:
َح ْوض يكون في ْ
أصل النخلة وحولها
ً َ
ماء لتش َرب»( .ابن األثير املحدث،
ُيمأل
النهاية في غريب الحديث واألثر).
وكــل هــذا ما يتوافق مع اآليــة القرآنية
تـ ـم ــام ــا .ف ـه ـن ــاك ن ـخ ـي ــل ت ـج ـل ــس مــريــم
تـحــت واحـ ــدة م ـنــه ،تستطيع أن تــأكــل
منه ،وهـنــاك أحــواض عــديــدة لـ ّ
ـري هذا
النخيل ،يمكن مــريـ َـم أن تشرب مــن أي
واح ــد مـنـهــا .وال ب ــد أن م ــاء «ال ـش ــرب،
الشربات» هذا يأتي من جدول أو نبع
قريب.
ل ـكــن ،ق ــد ق ــد ي ـطــرح أح ــد ه ــذا ال ـس ــؤال:
لـكــن أال تــرى أن اقـتــراحــك هــذا سلسلة
تقيًا ،زكـ ّـيــاّ ،
ـويــاّ ،
القوافي فــي :سـ ّ
بغيًا،
ّ
مـقـضـ ًّـيــا ،قـصـ ّـيــا ،مـنـســيــا .وه ــذا ســؤال
م ـشــروع بــالـتــأكـيــد .لـكــن كـلـمــة «عـيـنــا»
في اآليــة األخيرة تخترق هــذه القافية
وتـجــافـيـهــا أي ـضــا .بــالـتــالــي ،فــاخـتــراق
ال ـقــاف ـيــة وح ـ ــده ال ي ـك ـفــي كــدل ـيــل عـلــى
خطأ االفـتــراض .فوق ذلــك ،فأنا أعتقد
ً
ّ
ليمر أصال لوال
أن التصحيف لم يكن
ّ
فكرة القافية .فقد افترض املصحفون
أن الكلمة يـجــب أن يـكــون سـ ّ
ـريــا حتى
تتوافق القافية .وهذا الفرض هو الذي
ّ
سهل العبور من «شربًا» إلى «سريًا».
بذا ،فكل هذا الضجة حول املوضوع ال
داعي لها .فالتصحيف الوحيد في اآلية
يتعلق بكلمة واحـ ــدة ،أال وه ــو تحول
َ
ّ
«سريًا» .وال شيء غير ذلك.
«ش َربًا» إلى
أي إن القضية تتعلق بمشكلة صغيرة
في التنقيط الذي لم يكن موجودًا أيام
كتبت النسخ األولى من القرآن.
* شاعر فلسطيني

