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على الغالف

اختصر مساعد وزير الخزانة األميركية لشؤون مكافحة تمويل اإلرهاب مارشال بيلينغسليا مجمل السياسة األميركية
ّ
ستحمل كل لبنان المسؤولية ،ممنوع أن ينجح حزب
المقبلة تجاه لبنان :على الدولة والمصارف مواجهة حزب الله ،أميركا
الله في وزارة ّ
الصحة ...تهديدات بالجملة أبرزها أن دونالد ترامب أمر بوضع لبنان تحت المراقبة!
فراس الشوفي
ك ـ ــامل ـ ـن ـ ــدوب ّالـ ـ ـس ـ ــام ـ ــي أو الـ ـح ــاك ــم
العسكري ،تنقل مساعد وزير الخزانة
األمـيــركـيــة ل ـشــؤون مـكــافـحــة تمويل
اإلره ــاب مــارشــال بيلينغسليا ،بني
القصر الجمهوري ورئاسة الحكومة
وعـ ـ ـ ــن الـ ـتـ ـيـ ـن ــة ووزارت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي امل ــالـ ـي ــة
ّ
ـوزع ــا ت ـهــديــداتــه على
واألش ـ ـغـ ــال ،م ـ ّ
ّ
اللبنانيني ،محذرًا من مغبة التعاون
مع حزب الله ،مطالبًا بعزل املقاومة
ّ
ومتوعدًا بالويل والثبور.
اللبنانية،
ّ
ّ
ولعل أعلى سقف تحدث به املسؤول
األم ـيــركــي خ ــال زي ــارت ــه إل ــى لبنان،
ك ــان خ ــال لـقــائــه جـمـعـيــة امل ـصــارف

استخدم بيلينغسليا
مصطلحات سوقية وشتائم ووجه
إهانات إلى وزراء في الحكومة
ّأول مــن أمــسّ ،
مقد ّمًا خطابًا حربيًا
ّ
عسكريًا من ّ دون قــفــازات ،ومتفوهًا
بشتائم بحق لبنان واللبنانيني.
ب ــدل األح ــزم ــة ال ـنــاس ـفــة وال ـخ ـنــاجــر
واملـ ـنـ ـش ــار وال ـ ـصـ ــواريـ ــخ ،تـسـتـخــدم
ال ــوالي ــات املـتـحــدة األمـيــركـيــة ســاح
املال واالقتصاد والعقوبات ،لترهيب
اللبنانيني وتأليبهم على حزب الله
وتحميله مسؤولية أي ّ
أذي ــة تنوي
اإلدارة األميركية توجيهها للبنان
ً
م ـس ـت ـق ـب ــا ،ب ــذري ـع ــة ع ـ ــدم مــواج ـهــة
الدولة اللبنانية والقوى السياسية
للحزب .وهــي سياسة الحرب ذاتها
الـ ـت ــي يـنـتـهـجـهــا األمـ ـي ــركـ ـي ــون مـنــذ
س ـنــوات طــويـلــة ،مــن الـنـصــف مليار
دوالر التي دفعها جيفري فيلتمان
لتشويه سمعة املـقــاومــة ،إلــى حرب

وتبلغ أي اعتراض
يتحرك أحد في الدولة لرفض كالم المسؤول األميركي ولم
تستدع السفيرة ّ
َ
لم ّ

ّ
باسيل يتوعد وزراءه :سأحاسبكم
تعيين حزبيين وعونيين
ملتزمين في وزارات التيار الوطني الحر
ليس صدفة ،بل استراتيجية اعتمدها
رئيس التيار الوطني الحر بالتوافق مع
رئيس الجمهورية ميشال عون ،لإلمساك
بكافة الوزارات و«تسهيل مهمة
محاسبة المسؤولين عنها في حال
الفشل» ،على ما يقول عونيون
رلى إبراهيم
أثـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــاء ت ـ ـس ـ ـم ـ ـي ـ ـتـ ــه امل ـ ــرشـ ـ ـح ـ ــن ف ــي
االن ـت ـخ ــاب ــات الـنـيــابـيــة األخـ ـي ــرة ،كــان
واضـ ـح ــا أن رئـ ـي ــس ال ـت ـي ــار الــوط ـنــي
ال ـ ـحـ ــر ج ـ ـبـ ــران ب ــاسـ ـي ــل ي ـج ـن ــح نـحــو
املـسـتـقـلــن ال ــذي ــن ي ــرى ف ــي رصـيــدهــم
إضــافــة عـلــى أصـ ــوات الـعــونـيــن ،على
رغم أن غالبيتهم ينتمي إلى ّ
توجهات

ّ
لتوجهات الرئيس
سياسية مناقضة
مـيـشــال عـ ــون .ه ــذه «االسـتــراتـيـجـيــة»
التي اعتمدت نسبيًا في تعيني وزراء
ال ـح ـكــومــة ال ـســاب ـقــة ،اس ـت ـب ـعــدت كليًا
في انتقاء وزراء ما يسمى بـ«حكومة
العهد األولى» ،فلم يظهر ّ
أي من حلفاء
التيار «املستقلني» (نعمة افرام ،ميشال
ضاهر ،ميشال ّ
معوض )...في مرسوم
ت ــألـ ـي ــف الـ ـحـ ـك ــوم ــة .طـ ـغ ــى االنـ ـتـ ـم ــاء
ال ـحــزبــي وال ـعــونــي عـلــى ك ــل م ــا ع ــداه،
أكـ ــان ذل ــك ف ــي م ــا خ ــص وزراء الـتـيــار
الــوطـنــي الـحــر أو الـ ــوزراء املحسوبني
على رئيس الجمهورية.
ت ـق ــول مـ ـص ــادر ال ـت ـي ــار إن «مـ ــا سـبــق
لـيــس صــدفــة ،بــل خـيــار اتـبـعــه باسيل
ً
لإلمساك بــوزرائــه أوال ،ومحاسبتهم
فــي حــال لــم يكونوا على قــدر املتوقع،
وه ـ ـ ـ ــو م ـ ـ ــا ي ـ ـص ـ ـعـ ــب ف ـ ـع ـ ـلـ ــه م ـ ـ ــع غ ـي ــر
العونيني» .وتضيف املـصــادر نفسها
أن خـطــة الـعـمــل املـعــدة سلفًا «تتطلب
حــزمــا وإن ـجــازات سريعة ومتجانسة
م ــع ب ـع ـض ـهــا ال ـب ـع ــض ،ح ـي ــث ي ـفــرض

الــواقــع أحيانًا تعاون ال ــوزارات ،وهنا
يكون التنسيق أسهل في ظل االنتماء
الحزبي» .الالفت هنا أن باسيل قطع
ال ـط ــري ــق هـ ــذه امل ـ ــرة ع ـلــى امل ـس ـت ـشــارة
األول ـ ــى لــرئ ـيــس ال ـج ـم ـهــوريــة م ـيــراي
عــون الـهــاشــم ،بـعــدم تسمية ّ
أي وزيــر
م ـقــرب مـنـهــا فــي ّ
أي حـقـيـبــة .مــا سبق
لــم يكن ليمر لــوال موافقة ضمنية من
الــرئـيــس ع ــون ،فــي حــن كــانــت مـيــراي
قــد نجحت فــي امل ــرة الـســابـقــة بتعيني
وزي ــر االقـتـصــاد الـســابــق رائ ــد خــوري.
تبرر مصادر عونية املوضوع بالقول
إن «كثرة الطباخني تفسد الطبخة ،وال
يمكن ملن يرغب في إنجاح عمل الوزراء
التلهي بخالفات داخلية على حساب
األولويات».
أمــا في ما خص األسماء ُامل ّ
عينة ،فقد
ُ
ـخ ــذت ع ــدة اع ـت ـب ــارات خ ــال عملية
ات ـ ِ
االنتقاء ،وهي كاآلتي:
 -1طوال فترة تشكيل الحكومة ،بقيت
أسماء ثالثة قيد التداول لشغل وزارة
الـ ـع ــدل ،م ــن دون أن ت ـح ـســم ملصلحة

أحـ ـ ـ ـ ــد :ال ـ ـ ــوزي ـ ـ ــر سـ ـلـ ـي ــم ج ــريـ ـص ــات ــي،
الـ ـق ــاض ــي املـ ـتـ ـق ــاع ــد أل ـ ـبـ ــرت س ــرح ــان
والنائب إبراهيم كنعان .ساهم فيتو
باسيل على عــودة جريصاتي بتقليل
ح ـظ ــوظ ــه ،م ــن دون أن يـلـغـيـهــا كـلـيــا،
وهـ ـ ــذا م ــع ت ـم ـســك ال ــرئ ـي ــس ع ـ ــون ب ــه،
ف ـي ـمــا ع ـلــت أس ـه ــم ك ـن ـعــان وس ــرح ــان.
في النهاية ،كان تمسك باسيل وعون
باسمني مارونيني ،هما ندى بستاني
ومنصور بطيش ،إضافة إلــى باسيل
نـفـســه ،ه ــو م ــا أس ـقــط ح ـظــوظ كنعان
نهائيًا .كان ذلك ،أيضًا ،وسط الحديث
عن «صعوبة تجيير رئاسة لجنة املال
النيابية لغير كنعان ،الــذي يعرف كل
تفصيل فـيـهــا» .إضــافــة إل ــى مــا تـقـ ّـدم،
ُي ـح ـك ــى ف ــي ال ـك ــوال ـي ــس ال ـع ــون ـي ــة عــن
عدم رغبة باسيل بمنح كنعان فرصة
ل ـب ـنــاء زع ــام ــة داخـ ــل ال ـت ـيــار (وهـ ــو ما
تنفيه امل ـصــادر الرسمية فــي ّ الـتـيــار)،
ً
ف ـض ــا ع ــن كـ ــون ك ـن ـع ــان ي ـم ــث ــل حــالــة
التفاهم مــع الـقــوات اللبنانية ال حالة
الصراع الحالية .هكذا كانت األرجحية

لـلـعـضــو ال ـســابــق ف ــي مـجـلــس ش ــورى
الدولة ألبرت سرحان الذي يحوز ثقة
الرئيس عــون .تقول مصادر بعبدا إن
لــدى ســرحــان عــدة استحقاقات قريبة
في وزارة العدل ،بغية بدء اإلصالحات،
ال س ـي ـمــا أن ث ــاث ــة ق ـض ــاة ي ـخــرجــون
قريبًا إلى التقاعد وهم :رئيس مجلس
شــورى الدولة القاضي هنري خوري،
رئيس ديوان املحاسبة القاضي أحمد
ح ـم ــدان وال ـنــائــب ال ـع ــام ل ــدى محكمة
الـتـمـيـيــز الـقــاضــي سـمـيــر ح ـمــود .تلك
فـ ــرصـ ــة ل ـ ـبـ ــدء م ـ ـسـ ــار إص ـ ــاح ـ ــي فــي
ُ
الـقـضــاء ،على أن تستتبع بتشكيالت
قضائية .وتضيف املصادر أن «وضع
رئيس التفتيش املركزي جورج عطية
سيعالج أيضًا ،ال سيما أنه ّ
خيب أمل
ال ــرئ ـي ــس عـ ــون ب ـع ــدم إحـ ـك ــام قبضته
عـلــى مـكــامــن الـفـســاد كـمــا وع ــد» .ربما
يقود كل ما سبق إلى «االستغناء عن
خدمات رئيس مجلس القضاء األعلى
القاضي جان فهد» .خطوط «النفضة»
الواسعة سيضعها الرئيس عــون في

تـ ـ ّـمـ ــوز والـ ـ ـح ـ ــرب ع ـل ــى س ـ ــوري ـ ــا ،ث ـ ّـم
ال ـح ــرب االق ـت ـصــاديــة ال ـجــديــدة بعد
ّ
فشل املواجهة املسلحة.
بدأ بيلينغسليا خطابه الناري أمام
جمعية املصارف ،بوضع احتمال أن
يحصل حزب الله على وزارة ّ
الصحة
(س ـ ـبـ ــق االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع إعـ ـ ـ ــان تـشـكـيــل
الحكومة) ،مشيرًا ّإلى أن «حزب الله
لديه ّ
شح مالي موثق لدينا ،وفاتورة
ُ
ّ
صحية كبيرة ال تحتمل من القتلى
(ال ـ ـش ـ ـهـ ــداء) والـ ـج ــرح ــى وأوالدهـ ـ ـ ــم،
وح ـ ـصـ ــولـ ــه ع ـ ـلـ ــى وزارة ال ـ ّـصـ ـح ــة
ه ــو ال ـط ــري ـق ــة ال ــوحـ ـي ــدة لـتـعــويــض
خ ـ ـسـ ــائـ ــره» .ولـ ـك ــي ي ـق ـط ــع ال ـط ــري ــق
ـزب
ع ـ ـلـ ــى أي إصـ ـ ـ ـ ــاح يـ ـ ـن ـ ــوي ال ـ ـحـ ـ ّ
إدخ ــال ــه عـلــى وزارة الـ ّـص ـحـ ّـة ومـلــف
ّ
ال ـ ـ ــدواء ك ـمــا ي ـخــطــط وي ـح ــض ــر منذ
مـ ّـدةّ ،ادعــى بيلينغسليا أن «الحزب
سـ ُـيـغــرق لبنان بــاألدويــة اإليــرانـيــة»
مـتــوجـهــا إل ــى ال ـحــاضــريــن بــال ـقــول:
ّ
«ك ــلـ ـك ــم تـ ـع ــرف ــون ف ـعــال ـي ـت ـهــا ومـ ــدة
صــاحـيـتـهــا وامل ـ ــال الـ ــذي ي ــرغ ــب أن
يجنيه الحزب من ورائها»! وأضاف
ب ـل ـه ـجــة امل ـس ـت ـه ــزئ ونـ ـب ــرة قــاس ـيــة:
«بشكل عــام ،نحن عرفنا نحو %90
م ــن الـ ـخـ ـي ــارات الـ ــوزاريـ ــة واألسـ ـم ــاء
املطروحة ...إن بعض أسماء الــوزراء
مثير للشفقة (مستخدمًا مصطلح
 patheticباإلنكليزية)!
ـف م ـســاعــد وزي ـ ــر ال ـخــزانــة
ول ــم ي ـك ـتـ ِ
بهذه اإلهانات ،بل كشف أنه «خالل
الـعــام الـحــالــي ،هـنــاك أولـ ّ
ـويــة مطلقة
وقـ ـص ــوى ف ــي وزارة ال ـخ ــزان ــة وفــي
وزارة الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ب ـت ـع ـل ـي ـمــات مــن
الرئيس دونالد ترامب أن نراقب كل
حركة يقوم بها ليس فقط حزب الله،
ّ
ل ـكــن ل ـب ـنــان ك ـك ــل وس ـنــركــز ع ـلــى كل
شاردة ّوواردة في هذا البلد».
وفيما أنب الحاضرين ّ
مدعيًا وجود
مـعـلــومــات لــديــه ع ــن أن امل ـص ــارف ال
تـ ـ ــزال ت ـت ـع ــاون م ــع ح ـ ــزب الـ ـل ــه وم ــع
حـســابــات وهـمـ ّـيــة ،مطالبًا املـصــارف
لـ ـي ــس فـ ـق ــط ب ّـت ـج ـم ـي ــد الـ ـحـ ـس ــاب ــات
«املشبوهة» إنـمــا بمصادرة األمــوال
منها ،قــال بيلينغسليا« :نـحــن نرى
م ــاذا تعملون أنـتــم اللبنانيون ملنع
حزب الله من اختطافكم (ال تفعلون

يعتزم «التيار» القيام
بـ«نفضة قضائية» قد
تصل إلى حد تغيير
رئيس مجلس القضاء

املؤتمر القضائي الــذي يعقده أواخــر
الشهر املقبل.
 -2أوحــت الـتـطــورات األخـيــرة أن وزيــر
ـاق
االق ـت ـص ــاد ال ـســابــق رائـ ــد خـ ــوري ب ـ ٍ
في وزارته ،وذلك بعد «معركة مولدات
الـك ـهــربــاء» ال ـتــي خــاضـهــا فــي األشـهــر
املــاض ـيــة .وك ــان خ ــوري يـعــد بــالـتـفــرغ
مـنــذ األس ـب ــوع املـقـبــل ملـكــافـحــة أعـمــال
التهريب ،غير أن املفاجأة أتت أول من
أمس بإعالن املصرفي منصور بطيش
وزيـ ـرًا لــاقـتـصــاد .صحيح أن بطيش
ه ــو أحـ ــد امل ـق ــرب ــن م ــن ال ــرئ ـي ــس عــون
وأحد مرشحيه السابقني لخالفة حاكم

شـيـئــا)!» مستخدمًا تعبيرًا أميركيًا
ســوقـ ّـيــا «we can see what the f..k
you Lebanese are doing to prevent
.»Hezaballah from kidnapping you
وأض ــاف« :نـحــن نـعــرف م ــاذا يحصل
ّ
ومــن ّ
متمولني
يمول ،وهناك خمسة
لبنانيني مغتربني نعرف ماذا يفعل
كــل واحــد منهم فــي دعــم حــزب الله»،
ً
مـسـ ّـمـيــا ق ـن ـصــا لـبـنــانـيــا ف ــي إح ــدى
ّ
الـ ــدول األفــري ـق ـيــة ،مــدع ـيــا أن األخـيــر
«كان يحضر النساء لزعماء األفارقة،
واآلن هناك ّ
تحول أخالقي كبير طرأ
عليه وبات ّ
يمول حزب الله».
وختم مساعد وزيــر الخزانة بتأكيد
أن «األم ـي ــرك ـي ــن س ـيــاس ـيــون» لــذلــك
ف ــإن «ال ـت ـســويــة ب ــن أم ـيــركــا وإيـ ــران
ستحصل ...ألن وضعهم (اإليرانيني)
عـ ـل ــى رغـ ـ ــم كـ ــل االدع ـ ـ ـ ـ ـ ــاءات لـ ــم يـعــد
ً
محموال ،وعلى األرج ــح أن التسوية
ستحصل بشروطنا».
ه ــذا امل ـس ــؤول األم ـي ــركــي يـ ــدور على
امل ـس ــؤول ــن ويـ ـه ـ ّـدد وي ـت ـط ــاول على
دولــة ذات سـيــادة ،من دون أن ّ
يحرك
أح ــد ســاك ـنــا ،أو أن تـسـتــدعــي وزارة
الخارجية السفيرة األميركية وتحتج
اللياقات السياسية
على خروجه عن ّ
والدبلوماسية وتدخله في الشؤون
الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة ،أو بـ ـبـ ـس ــاط ــة ت ـطــال ـبــه
بالرحيل ،ال ّ
سيما أن هذا السلوك هو
بالضبط مــا وصفه الرئيس ميشال
عون في نهاية تشرين األول املاضي،
ح ــن وص ــف ال ـع ـقــوبــات وال ـس ـيــاســة
امل ـ ــالـ ـ ـي ـ ــة واملـ ـ ـص ـ ــرفـ ـ ـي ـ ــة األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة
بـ«االستعمار املالي»!
م ـ ـسـ ــاء أمـ ـ ـ ــس ،ت ــابـ ـع ــت الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
األم ـي ــرك ـي ــة ه ـجــوم ـهــا ع ـل ــى ل ـب ـنــان،
وأص ـ ـ ـ ــدرت ب ـي ــان ــا عـ ـ ّـبـ ــرت ف ـي ـه ــا عــن
«قلقها» من ّ
«تبوء حزب الله مناصب
ّ
وزاري ــةُ ،
وسـمــح لــه بــأن يسمي وزيــر
الـ ّـص ـحــة» ،وطــالــب الـبـيــان الحكومة
الـجــديــدة بــأن «ال تسمح لـحــزب الله
باالستفادة مــن م ـقـ ّـدرات الـ ــوزارات».
ودعــا البيان الحكومة الجديدة في
لبنان لـ«االلتزام بالنأي بالنفس عن
أزمات املنطقة ،واإليفاء بااللتزامات
الدولية بما فيها قرارا مجلس األمن
الدولي  1559و.»1701

مصرف لبنان ريــاض سالمة ،وأن في
رص ـي ــده ك ـتــابــا ي ـت ـح ـ ّـدث ع ــن ضـ ــرورة
إصــاح النظام الضريبي ليكون أكثر
عدالة ،لكن ّأيًا من العونيني ال يعرف إن
ً
كان بطيش «موكال ترجمة أفكاره إلى
واقع ملموس ،في ظل تركيبة حكومية
ت ـض ــم ال ـك ـث ـيــر م ــن م ـم ـث ـلــي ال ـش ــرك ــات
املالية وكبار املودعني ،وهي لن تسهل
عليه القيام بهذا العمل».
 -3كان محسومًا ،منذ البداية ،استبدال
وزي ــر ال ـطــاقــة وامل ـي ــاه ال ـســابــق سـيــزار
أب ــي خليل بـنــدى بـسـتــانــي ،واألخ ـيــرة
مـتـخـصـصــة ف ــي ك ــل م ــا ي ـع ـنــى بملف
م ــؤسـ ـس ــة ك ـ ـهـ ــربـ ــاء لـ ـبـ ـن ــان وم ـع ــام ــل
اإلن ـت ــاج .ال يتعلق األم ــر هـنــا بـ«فشل
أب ــي خـلـيــل ع ـلــى امل ـس ـتــوى اإلع ــام ــي،
ب ــل ب ـت ـن ـف ـيــذه دوره ال ـ ــذي ت ــرك ــز عـلــى
املــوضــوع الـنـفـطــي» ،بحسب مــا تقول
مصادر التيار ،مضيفة« :باسيل يريد
أن ي ـ ــؤدي أبـ ــي خ ـل ـيــل دورًا سـيــاسـيــا
ً
سيظهر مستقبال» .وألن أولوية عمل
ال ـت ـيــار ،فــي املــرح ـلــة املـقـبـلــة ،سيتركز

هل حان وقت إصالح السجون؟
عمر نشابة
«هل ُيمكنكم تزويدنا بالدراسة الشاملة عن أوضاع السجون
التي أنجزت عام 2011؟ ألنني لم أعثر عليها ال لدى قوى
األمن وال لدى الداخلية» .هذا ما سأله أحد املسؤولني في
الصليب األحمر الدولي ،وهو يسعى إلى املساهمة في
تخفيف مآسي السجناء في لبنان .فالدراسة ّ
املفصلة التي
ّ
تضم  25مجلدًا يحدد كل منها املشاكل البنيوية واإلجرائية
والصحية والتأهيلية والقانونية ،التي تعاني منها السجون
الـ 24الخاضعة لسلطة وزير الداخلية والبلديات ،اختفى أثرها.
كان مكتب وزير ُالداخلية والبلديات قد أوعز عام 2011
بطبع ثالث نسخ ،أرسلت إحداها إلى املديرية العامة لقوى
األمن الداخلي والثانية ُح ِفظت في وزارة الداخلية ،أما الثالثة
فاحتفظ بها الباحث ألرشيفه الشخصي.
الدراسة باتت اليوم قديمة وال بد من تجديدها ،وكذلك
مقارنة نتائجها الجديدة مع النتائج السابقة لقياس التحوالت
والبرامج اإلصالحية وأوضاع السجناء .كما ال بد من
تطوير منهجية الدراسة وتصحيح بعض األخطاء وتحسني
الصياغة وتطوير التوصيات اإلصالحية الواردة فيها ،لكن
اختفاء أثر الدراسة الشاملة الوحيدة عن أوضاع السجون
في لبنان يدل إلى حجم اإلهمال وغياب متابعة الخطط
اإلصالحية كلما تبدل الوزير املعني بها .يبدو أن ذلك ينطبق
على كافة الوزارات ،حيث العمل الحكومي في لبنان يغلب
فيه طابع شخص الوزير على متطلبات العمل املؤسساتي
السليمُ ،فيعتقد أن الوزير أو حتى الرئيس أو املدير يمكنه،
بمجردة توليه سدة املسؤولية ،أن «يشيل الزير من البير»،
بينما أثبتت الحكومات املتعاقبة أن اإلصالح ّ
الجدي ال يمكن
أن يحققه شخص بحد ذاته مهما بلغت كفاءته ومهما عال
شأنه وكانت نيته صافية .فال إصالح من دون إرادة وعمل
جماعي في إطار مؤسساتي يضمن االستمرارية ويحدد
ً
الخطط واملراحل التي قد تتطلب وقتًا طويال ،والخطط
اإلصالحية ملؤسسات الدولة اللبنانية قد ال تتحقق في عهد
حكومة واحدة ،بل قد يستغرق تطبيقها وقتًا أطول وجهدًا
ً
متواصال يفترض أن تتابعه املؤسسات ،وال يجوز للوزير
أن يعترضها أو يؤخرها أو يؤجلها ،إال إذا ثبت فشلها بعد
إجراء تقييم دقيق أو لضرورات استثنائية يحددها مجلس
الوزراء .فالوزير ال يجوز أن يتفوق موقفه على قرارات إدارات
املؤسسات ،حتى إذا كانت تلك القرارات تتابع خطة إصالحية
وضعت خالل الحكومة السابقة ولم يتسع الوقت لتطبيقها.
ال يكفي تشديد معظم الوزراء الجدد أثناء عملية التسليم
والتسلم ،من باب اللياقة ،أنهم سيتابعون ما قام به سلفهم
من دون أن يترجم ذلك على أرض الواقع .وليست متابعة ما
ً
بدأه الوزير السابق هي املطلوبة هنا أصال ،بل املطلوب هو

ّ
على الـكـهــربــاء ،ف ــإن بستاني «تتولى
هذا امللف منذ العام  2010في الوزارة،
إلــى جــانــب العمل اإلداري املتمثل في
شؤون املوظفني».
 -4ع ـنــد بـ ــدء ال ـت ـف ــاوض ع ـلــى تــوزيــع
ال ـح ـقــائــب ،وضـ ــع بــاس ـيــل عـيـنــه على
وزارة الـ ــزراعـ ــة .ظ ـلــت هـ ــذه الـحـقـيـبــة
تتأرجح بني األحزاب ،فيما حضر اسم
الحزبي العوني الــذي سيتسلمها في
حــال آلــت للتيار ف ــورًا :رئـيــس جمعية
«ال ـط ــاق ــة الــوط ـن ـيــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة» ف ــادي
ج ــري ـص ــات ــي ،ال ـ ــذي ّكـ ــان ي ـت ــاب ــع مـلــف
الزراعة مع باسيل .وملا تعذر الحصول
على الوزارة املذكورة ،أوكلت إليه وزارة
البيئة .لــذلــك ،لــم يحل تمسك الرئيس
عون بإبقاء وزير العدل السابق سليم
جــريـصــاتــي بـقــربــه دون تعيني األول؛
ولو أنهما يحمالن اسم العائلة نفسه
وينحدران من قضاء زحلة.
 -5ف ــاج ــأ بــاس ـيــل ال ـش ـب ــاب الـعــونـيــن
ب ـت ـع ـيــن أح ــده ــم وزيـ ـ ـ ـرًا لـلـمـهـجــريــن،
هــو غسان عطالله مــن قضاء الشوف.

ضمان متابعة تنفيذ خطة إصالحية أو إجراء تقييم شامل
تصحح من خالله األخطاء إن وجدت ،أو ُيعاد إطالق خطة
جديدة مبنية على خالصات التقييم والدروس املستقاة.
يقبع اليوم آالف البشر في عهدة الدولة بعد أن اتخذت بحقهم
قرارات وأحكام قضائية ،وبالتالي فإن الدولة مسؤولة
قانونيًا وأخالقيًا عن سالمتهم وصحتهم وأمنهم ،وعن
حسن تنفيذ اإلجراءات والعقوبات الصادرة بحقهم .ال شك
أن الدولة متقاعسة عن ذلك ،حيث أوضاع السجون اليوم ال
تتناسب مع املعايير الدولية الدنيا ملعاملة السجناء (قواعد
نيلسون مانديال) ،وال يمكن ألي من املسؤولني السياسيني
أو القضائيني أن ينفي ذلك إذا أراد أن يكون صادقًا .ففي
السجون اللبنانية اليوم ينتشر الفساد على نحو واسع،
حيث ظروف االحتجاز رهن الرشوة التي يسددها ذوي
السجني إلى بعض املسؤولني عن إدارة السجن ،بل إلى
بعض السجناء النافذين (الشواويش) الذين يتحكمون
بجزء كبير من السجن ،ويشاركون فعليًا في إدارة السجن
وتنظيمه .إن التأكد من هذا الواقع ودراسته في سبيل البحث
عن املعالجة املناسبة ال يستدعي تكليف إدارة السجن
الحالية ،أو أي جهاز مرتبط بها ،التحقيق في األمر ،ألن
النتائج قد تكون وفقًا للمصالح املتبادلة .املطلوب تشكيل
هيئة علمية متخصصة أكاديميًا في إدارة السجون ويتمتع
أعضاؤها بالخبرة واملعرفة املحلية واملصداقية واالستقاللية
الكافية لوضع دراسة شاملة عما آلت إليه أوضاع السجون،
ومقارنتها بنتائج الدراسة الشاملة التي وضعت عام
( 2011كانت الدراسة الشاملة األولى من نوعها في لبنان
عن أوضاع السجون) ،ووضع توصيات وخطة واضحة
لالنتقال إلى بر األمان من خالل احترام معايير الحد األدنى
ملعاملة السجناء التزامًا بواجبات الدولة القانونية والدولية.
علمًا أن الحكومات السابقة كانت قد وضعت خطة لتطوير
مديرية السجون في وزارة العدل ،ونقل إدارة السجون من
املديرية العامة لقوى األمن الداخلي إليها ،لكن تلك الخطة
تعثرت بسبب عدم اهتمام وزارتي الداخلية والعدل الجدي
باملوضوع.
يقال إن وزيرة الداخلية ريا الحسن ووزير العدل القاضي
ألبرت سرحان ،اللذين سيتسلمان مسؤولياتهما قريبًا،
يحترمان العمل اإلصالحي املؤسساتي ويحتكمان إلى
الخبرات العلمية املتخصصة في وضع وتقييم وتطبيق
الخطط اإلصالحية ،ال إلى التباهي بالعراضات اإلعالمية
والكالم الفارغ كما فعل بعض الوزراء السابقني .يمكن القول،
بعد مراجعة األوضاع الحالية ،إن أداء بعض هؤالء الوزراء
السابقني لم يخلص إلى أي ّ
تحسن جدي في أوضاع السجون
في لبنان ،بل زاد من معاناة آالف البشر املحشورين خلف
القضبان وعوائلهم.

ك ـ ــان ع ـط ــال ـل ــه ي ـع ـم ــل م ـن ــذ م ـ ــدة عـلــى
ملف املـهـجــريــن ،وهــو ق ـ ّـدم إلــى التيار
مـ ـش ــروع ــن ف ــي ه ـ ــذا الـ ـسـ ـي ــاق :واح ــد
إلعـ ـ ـ ـ ـ ــادة امل ـ ـه ـ ـجـ ــريـ ــن بـ ـشـ ـك ــل ن ـه ــائ ــي
ومنحهم كــامــل مستحقاتهم ،واآلخــر
إلقفال الصندوق .يفترض بعطالله أن
ينفذ هذين املشروعني بوقف مزاريب
الـهــدر الكبيرة فــي هــذه ال ــوزارة سعيًا
وراء إنهاء امللف بشكل نهائي كي يتم
إلغاء الوزارة من بعده.
يــوم أم ــس ،اجتمع املجلس السياسي
فـ ــي الـ ـتـ ـي ــار ال ــوطـ ـن ــي الـ ـح ــر ب ــرئ ــاس ــة
باسيل وحـضــور كــل ال ــوزراء والـنــواب
وأع ـض ــاء املـكـتــب الـسـيــاســي «لتحفيز
املجتمعني على البدء بالعمل وتقديم
اق ـت ــراح ــات خ ــال مـهـلــة أس ـبــوعــن ملا
ي ـع ـت ــزم ــون ف ـع ـل ــه داخ ـ ــل وزارات ـ ـ ـهـ ـ ــم».
كــان الـعـنــوان الرئيسي لالجتماع هو
«اإلنـتــاجـيــة ،على أن يحاسب ال ــوزراء
كــل آخ ــر شـهــر عـلــى مــا أن ـج ــزوه أو لم
يـنـجــزوه خ ــال ه ــذه ال ـف ـتــرة» ،عـلــى ما
ّ
أكد باسيل للمجتمعني.

قطع باسيل الطريق
على ميراي عون بعدم
تسمية أي وزير مقرب
منها (هيثم الموسوي)
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سياسة
على الغالف

«باريس  »2يحشر جنبالط في الزاوية

وجه ّ
يشعر النائب السابق وليد جنبالط بأن الحكومة الجديدة هي نهاية اتفاق الطائف .خالل األيام الماضيةّ ،
عدة رسائل
للحريري ّ
عبر فيها عن غضبه من اتفاق األخير مع الوزير جبران باسيل في باريس على جملة قضايا
فراس الشوفي
ّ
يصب النائب السابق وليد جنبالط
منذ أيام ،غضبه على الرئيس سعد
ً
ال ـح ــري ــري ،م ـحـ ّـمــا ّإي ـ ــاه مـســؤولـيــة
الضعف الــذي أصــاب تأثير زعامته،
عـ ـل ــى خ ـل ـف ـي ــة ت ـش ـك ـي ـل ــة ال ـح ـك ــوم ــة
الجديدة.
وم ـ ــع أن أزم ـ ـ ــة ج ـن ـب ــاط ا ّمل ـت ـفــاق ـمــة
ّ
مـنــذ س ـنــوات مــركـبــة وم ـعــقــدة بفعل
رهـ ــانـ ــات رئـ ـي ــس ال ـ ـحـ ــزب ال ـت ـقــدمــي
ً
االشتراكي الخاسرة َّأوال ،وسياسة
ال ـت ـق ـ ّـلــب ون ـق ــل ال ـب ـنــدق ـيــة امل ـس ـت ـمــرّ،
وأزمة توريث النائب تيمور جنبالط
ّ
ثــانـيــا ،إل أن أك ـثــر مــا يـقـلــق الــزعـيــم
ال ــدرزي الـيــوم هــو التحالف العميق
ّ
املتجدد ،بني الحريري ورئيس التيار
الوطني الـحـ ّـر جـبــران باسيل .وذلــك
التحالف ،الذي ّ
ّ
للمرة الثالثة،
تعمد
ب ـع ــد الـ ـلـ ـق ــاء الـ ـب ــاريـ ـس ــي األول بــن

يشعر جنبالط بالحصار
من تحالف وهاب ّوأرسالن
متهمًا سوريا بشن حرب عليه
الرجلني في ّ ،2014
ثم قبل استحقاق
رئاسة الجمهورية في  ،2016وأخيرًا
ق ـبــل ن ـحــو أس ـبــوعــن ف ــي الـعــاصـمــة
الفرنسية (سـ ّـمــاه جنبالط «باريس
ُ ،)»2يـشـعــر جـنـبــاط بــالــوحــدة ،في
مواجهة ما يراه اندفاعة من الرئيس
ميشال عــون لتقييده ومحاصرته.
ف ـح ـتــى ال ــرئ ـي ــس ن ـب ـيــه ب ـ ـ ـ ّـري ،ال ــذي
ّ
شـ ــكـ ــل دائـ ـ ـم ـ ــا ط ـ ـ ــوق حـ ـم ــاي ــة أخ ـي ــر
ّ
لـجـنـبــاط ،م ــع ح ــزب ال ـل ــه ،ال سيما
فــي االن ـت ـخــابــات الـنـيــابـيــة األخ ـيــرة،
صار ّ
مقيد الحركة في توفير الغطاء
لرئيس االشتراكي ،مع استمراره في
الــوقــوف رأس حــربــة فــي التحريض

على رفض عودة العالقات اللبنانية
ـ ـ السورية إلى طبيعتها.
ي ـش ـعــر ول ـي ــد ج ـن ـب ــاط بــال ـح ـصــار.
فالتحالف القائم اليوم بني النائب
طـ ـ ــال أرس ـ ـ ـ ــان والـ ـ ــوزيـ ـ ــر ال ـس ــاب ــق
ّ
وئ ـ ــام وه ـ ـ ــاب ،م ــع شــري ـحــة واس ـعــة
م ـ ــن امل ـ ـشـ ــايـ ــخ (ب ـ ــات ـ ــت تـ ـشـ ـع ــر ب ــأن
ّ
س ـي ــاس ــات املـ ـخـ ـت ــارة ت ـش ــك ــل خ ـط ـرًا
ّ
م ـس ـت ـق ـب ـل ـيــا ع ـل ــى الـ ـ ـ ـ ـ ــدروز) ،ي ـه ــدد
جـنـبــاط ،لـيــس بـقــاعــدتــه الشعبية،
بــل بتوفير خـيــارات أخــرى لـلــدروز،
ً
ت ـس ـم ــح م ـس ـت ـق ـب ــا ب ــالـ ـتـ ـم ـ ّـرد عـلــى
الــزعــامــة الـتــي مــا ع ــادت ق ــادرة على
ت ـل ـب ـي ــة ح ـ ــاج ـ ــات «رعـ ـ ــايـ ـ ــاهـ ـ ــا» ،مــع
الـتـغـ ّـيــر الــدي ـمــوغــرافــي والـتـعـلـيـمــي
الــذي أصــاب القرى الدرزية .وخوف
جـ ـنـ ـب ــاط الـ ـحـ ـقـ ـيـ ـق ــي م ـ ــن ت ـح ــال ــف
وه ـ ــاب ـ ـ ـ ـ أرس ـ ـ ــان ،ه ــو اع ـت ـب ــاره أن
الثنائي يحظى بالرعاية السورية،
ً
مـ ـح ـ ّـم ــا ـ ـ ـ ـ ـ فـ ــي م ـج ــال ـس ــه ال ـخ ــاص ــة
ـ ـ ـ ـ ـ الـ ـ ـل ـ ــواء م ــاه ــر األس ـ ـ ــد م ـســؤول ـيــة
خـ ــوض «حـ ـ ــرب» ضـ ـ ـ ّـده ،وك ـ ــأن أحــد
أب ـ ـ ــرز ضـ ـب ــاط الـ ـف ــرق ــة ال ــرابـ ـع ــة فــي
الـجـيــش ال ـس ــوري ت ــرك ه ـمــوم إدلــب
وشـ ــرق الـ ـف ــرات ل ـي ـت ـفـ ّـرغ لـجـنـبــاط،
متناسيًا أن السبب الرئيسي لقيام
الـتـحــالــف بــن أرسـ ــان ووهـ ــاب هو
س ـع ـيــه إل ــى االس ـت ـف ــراد بـخـصــومــه،
ً
فـ ـض ــا عـ ــن اسـ ـتـ ـخ ــدام ــه امل ــؤس ـس ــة
ّ
الدينية الــدرزيــة ،ال سيما مشيخة
العقل وقضاتها ،أداة سياسية ضد
مـنــافـسـيــه ،وض ــد ســوريــا ،كـمــا فعل
قبل أشـهــر ،يــوم ّ
زج بقضاة املذهب
أمر بالغ الخطورة ،بالتنقل ّبني
في ٍ
السفارات الغربية واملطالبة بتدخل
دولي في سوريا.
ً
روسـ ـي ــا مـ ـث ــا ،ال ـت ــي ك ـســر جـنـبــاط
ّ
ّ
الجرة يوم تهجم على الرئيس
معها
فالديمير بوتني ،ويوم وقف وشاهد
حـ ـ ــرق الـ ـعـ ـل ــم ال ـ ــروس ـ ــي فـ ــي س ــاح ــة
ّ
عشية الــدخــول
الـشـهــداء فــي بـيــروت

الــروســي إلــى املـيــدان الـســوري نهاية
ّ ،2015
مدت يدها النتشاله من مأزقه
الـ ـ ـس ـ ــوري ،م ــن دون ج ـ ـ ــدوى .فـحــن
حاول نائب وزير الخارجية الروسي

ّ
ميخائيل بــوغــدانــوف تــأمــن «خــط»
األخير
رجعة لتيمور مع سوريا ،بدا ّ
أك ـثــر تـ ـش ـ ّـددًا م ــن والـ ـ ــده ،ف ــي مــؤشــر
ّ
يتخبط
على أن النائب الشاب الــذي

ف ــي وراثـ ـ ــة زع ــام ــة ،ورث م ــن والـ ــده
خـ ـص ــال «ال ـش ـخ ـص ـن ــة» فـ ــي ال ـع ـمــل
الـسـيــاســي .وال يـقــف م ــأزق جنبالط
م ــع روس ـي ــا عـنــد ه ــذا ال ـح ـ ّـد ،إذ إن ــه،

خالف الحريري
جنبالط ُيطلق
يد عثمان
لمحاسبة ضباط
ّ
ّ
وطبل للدور الروسي
وبعد أن هلل
فــي تحرير مختطفي الـســويــداء من
إرهابيي «داعش»ّ ،
مدعيًا دورًا ما له
في عملية التحرير ،سارع في اليوم
ال ـتــالــي إل ــى الـتـشــديــد عـلــى ض ــرورة
ح ـ ـصـ ــول الـ ـجـ ـي ــش الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي عـلــى
األسلحة األميركية حـصـرًا ،بخالف
ما تسعى إليه وزارة الدفاع الروسية
من رفــع مستوى التعاون العسكري
مع لبنان .ليس هــذا فحسب ،فبقدر
ان ــزع ــاج جـنـبــاط م ــن االت ـف ــاق ال ــذي

ّ
يعتبر رئيس االشتراكي أن تولي الغريب شؤون النازحين وعطالله وزارة المهجرين خطرًا على دروه (هيثم الموسوي)

عقده الحريري وباسيل على تلزيم
رج ــل األع ـمــال ع ــاء الـخــواجــة معمل
وربما معامل أخرىّ ،
دير عمار ّ
يعبر
ج ـن ـبــاط ع ــن ان ــزعــاج ــه م ــن حـصــول
«روسـ ـنـ ـف ــت» الـ ـت ــي ت ـم ـلــك أكـ ـث ــر مــن
نصفها الدولة الروسية ،على عقود
تأهيل خزانات الوقود في طرابلس
وتشغيلها.
خ ـ ـ ــال ال ـ ـيـ ــومـ ــن امل ـ ــاضـ ـ ـي ـ ــنّ ،
وج ـ ــه
ج ـن ـب ــاط ل ـل ـح ــري ــري ع ـ ـ ـ ّـدة رس ــائ ــل،
ّ
ّ
يحمله
وخاصة ،في مجملها
علنية
مـســؤولـيــة «س ـقــوط ات ـفــاق الـطــائــف»
في الحكومة الجديدة ،وحنينه إلى
ال ــرئ ـي ــس الـ ــراحـ ــل رف ـي ــق ال ـح ــري ــري.
ويحمل جنبالط على الحريري لعدم
رفضه منح حقيبة شؤون ّ النازحني
للوزير صالح الغريب ،ممثل الحزب
ال ــديـ ـم ــوق ــراط ــي فـ ــي «ت ـك ـت ــل ل ـب ـنــان
الـ ـق ــوي» ،وم ــا يـعـنـيــه األم ــر م ــن دور
ّ
ل ـل ـحــزب ف ــي حـ ــل هـ ــذا املـ ـل ــف ،وفـتــح
خطوط أوسع أمام الدروز اللبنانيني
ّ
ّ
نحو سوريا .لكن الخطر ،كل الخطر
بالنسبة إلى جنبالط ،هو في توزير
التيار
غسان عطالله ،أبــرز ناشطي ّ
الــوطـنــي الـحـ ّـر فــي الـشــوف واملــرشــح
عـ ـ ــن امل ـ ـق ـ ـعـ ــد الـ ـك ــاث ــولـ ـيـ ـك ــي ب ــوج ــه
ّ
النائب نعمة طعمة ،وتوليه حقيبة
ّ
املهجرين ،التي استأثر بها جنبالط
سـ ـن ــوات ط ــوي ـل ــة .وعـ ـل ــى ال ــرغ ــم مــن
العالقة اإليجابية التي تجمع عطالله
ّ
بجنبالط وبمسؤولي االشتراكي ،إل
أن زعيم املختارة يدرك مدى حيوية
عطالله فــي العمل فــي قــرى الشوف،
ّ
يسوق أن األخير «حاقد» على
وهو
الحزب االشتراكي بسبب رواية حول
مسؤولية االشتراكيني عن مقتل أحد
ّ
األهلية.
أقرباء عطالله خالل الحرب
لكن ما ّ
تقدم ال يعني أن ذهاب التيار
ّ
ّ
ال ــوطـ ـن ــي ال ـ ـحـ ــر ب ـع ـي ـدًا فـ ــي ت ـح ــد ّي
جـ ـنـ ـب ــاط ف ـ ــي الـ ـ ـش ـ ــوف عـ ـب ــر م ـل ــف
ّ
املهجرين تحديدًا ،من خلفية طائفية
ك ـمــا درجـ ــت الـ ـع ــادة ،يــأتــي بـعــواقــب
س ـل ـي ـمــة ،إذ إن وضـ ــع ج ـن ـبــاط في
زاوي ــة االسـتـهــداف فــي عرينه ،يدفع
االش ـت ــراك ـي ــن ن ـحــو االس ـت ـم ــات ــة في
الــدفــاع عــن نـفــوذهــم ،ويـعـيــد الجبل
إلــى أيــام التوتر الطائفي ،التي دفع
ال ـ ـ ـ ــدروز وامل ـس ـي ـح ـي ــون ف ـي ـه ــا ثـمـنــا
باهظًا.

 ...ويقطع تواصله مع الحريري
منذ اليوم االول للتكليف  24أيار
حتى اليوم االخير  31كانون الثاني،
ثمانية اشهر وستة ايام دارت في فلك
واحد :تقاسم الحقائب .الى ساعات
ما قبل اعالن مراسيم الحكومة ،لم
يتوقف لحظة تناتشها بغية تغليب
حصة على اخرى .كأنها آخر حكومات
لبنان ،وآخر العالم في السلطة
نقوال ناصيف
فوق سطح الحكومة الجديدة كل شيء
على مــا ي ــرام .تحت هــذا السطح اكثر
ّ
التعرض الى
من سبب سيحملها على
اكثر من خضة او ازمة وشيكة .منذ ما
قبل صدور املراسيم حدث امر غامض
بدءًا ،ثم اخذ تدريجًا يفصح عن نفسه:
رئ ـي ــس ال ـح ــزب ال ـت ـقــدمــي االش ـت ــراك ــي
وليد جنبالط غاضب ،وقطع اتصاالته
برئيس الحكومة سعد الحريري .رغم
ّ
انه ممثل فيها ،قد يكون وحده  -ربما

 غير مـســرور بإعالنها على نحو ماافصحت مراسيمها مساء الخميس.
ِّ
ل ـســاعــات قـلـيـلــةُ ،وزع ل ــه ح ــدي ــث الــى
صـحـيـفــة عــربـيــة اسـتـبـعــد فـيــه تأليف
الحكومة بضعة أيام .في املساء باغت
ال ـحــريــري الـجـمـيــع بــذهــابــه ال ــى قصر
بـعـبــدا ،وإعــانــه حكومته الـثــانـيــة في
ه ــذا الـعـهــد .ال ـبــارحــة ،فــي ال ـيــوم االول
ل ـل ـح ـكــومــة الـ ـج ــدي ــدة ،ك ـت ــب جـنـبــاط
ت ـغ ــري ــدة ع ـل ــى ح ـس ــاب ــه انـ ـط ــوت عـلــى
ب ـع ــض املـ ـ ـغ ـ ــازي« :س ـي ـس ـت ـمــر ال ـح ــزب
االشتراكي  -وان لوحده  -كما يبدو في
الــدفــاع عــن املـلــك ال ـعــام ،ويــرفــض هــذه
الخصخصة املتوحشة .نعلم جيدًا ان
الطوق السياسي سيزداد ،وسنواجهه
بـ ـك ــل ه ـ ـ ـ ـ ــدوء ،آخ ـ ــذي ـ ــن ف ـ ــي االعـ ـتـ ـب ــار
املعادلة االقليمية .اذا كنت في االمس
استبعدت تشكيل ال ــوزارة ،فمرده الى
انني لم اعلم بخفايا باريس  .2هفوة
ودرس مرير».
فــي العبارة االخـيــرة احــد ُتلك االلـغــاز.
ك ــأن ــه اراد ان ي ـق ـ ُـول انـ ــه غـ ـ ــدر ،او في
احـ ـس ــن االح ـ ـ ـ ــوال أسـ ـ ـ ــيء ال ـ ـيـ ــه ،وث ـمــة
ّ
َم ــن فــكــر فــي االن ـقــاب عـلـيــه ،هــو الــذي
سبق ان وصــف بعض العاملني على
تأليف الحكومة بأنهم «يزحفون على

ب ـطــون ـهــم» .ت ــراف ــق ذل ــك م ــع مـعـلــومــات
تحدثت عــن انـقـطــاع االت ـصــاالت بينه
وبــن الـحــريــري تمامًا منذ عشائهما
االخير .البعض اعتقد ان عشاءهما في
االشرفية االثنني  28كانون الثاني ،في
حضور الوزير وائل بوفاعور والوزير
الـســابــق غ ـطــاس خ ــوري شــق الـطــريــق
الى تسوية الساعات االخيرة ،تمهيدًا
العالن الحكومة الجديدة .بيد ان بضع
وقائع كشفت نقيض ذلك:
 - 1م ـ ـكـ ــاملـ ــة ه ــاتـ ـفـ ـي ــة فـ ـ ــي الـ ـي ــوم ــن
السابقني لعشاء اإلثنني بني بوفاعور
والوزير جبران باسيل الذي طلب الى
محدثه التخلي عــن حقيبة الصناعة
للتيار الوطني الحر .رفــض بوفاعور
ل ـل ـفــور .ق ــال بــاس ـيــل ان ــه يـتـكـلــم بــاســم
رئيس الجمهوريةّ ،
فرد بوفاعور بأنه
يتكلم باسم احدى كبريات املرجعيات
اللبنانية .انـتـهــت املـكــاملــة عـلــى زغ ــل...
وغضب.
 - 2فــي عـشــاء اإلث ـنــن «سـ ّـمــع» خــوري
ب ـ ــوف ـ ــاع ـ ــور ،ف ـ ــي ح ـ ـضـ ــور الـ ـح ــري ــري
وجـ ـنـ ـب ــاط ،ف ــي ايـ ـح ــاء بـ ــدا انـ ــه م ـعـ ّـد
ّ
مسبقًا ،أنه قد ُيوزر في حقيبة االعالم.
ّ
رد ج ـن ـبــاط ب ــرف ــض ق ــاط ــع وك ـ ــام ال
يخلو من «قرص».

 - 3تخلي جنبالط عن حقيبة الصناعة
كان في صلب كباش االسبوع املنصرم،
بـ ـ ـ ــإزاء رفـ ـض ــه اي ت ـ ـفـ ــاوض فـ ــي ش ــأن
ً
اخــراجـهــا مــن حصته ،قــائــا ملراجعيه
ان اي تـصـ ّـرف يــوحــي بانتزاعها منه
سيجعله خارج الحكومة للفور.
 - 4راج ـ ــع الـ ـح ــري ــري رئ ـي ــس مـجـلــس
النواب نبيه بـ ّـري ،طالبًا منه الضغط
عـلــى جـنـبــاط لالستغناء عــن حقيبة
الـصـنــاعــة ،فـكــان جــوابــه :اذه ـبــوا انتم
اليه واحـكــوا معه .استفسر عــن سبب
إبــدالـهــا ،فقيل لــه انها للتيار الوطني
الـ ـح ــر .ج ـ ــواب ب ـ ـ ّـري انـ ــه ال ي ـمــانــع في
التخلي عن حقيبة البيئة في حصته،
ف ــي م ـقــابــل حـقـيـبــة ال ـث ـقــافــة ف ــي حــال
اكملت الــدائــرة دورتـهــا النهائية .كان
قد تـ ّ
ـردد آنــذاك ان االبــدال في الحقائب
ّ
امل ـق ـصــود ه ــو ت ـن ــازل بـ ــري ع ــن البيئة
لباسيل ،فــي مقابل حصوله هــو على
الـصـنــاعــة ،فيما واق ــع امل ـنــاورة انـتــزاع
الـصـنــاعــة م ــن جـنـبــاط لــذهــابـهــا الــى
باسيل ايضًا.
 - 5في الساعات القليلة التالية لعشاء
االث ـن ــن ،تـبــن لـجـنـبــاط ان الـحــريــري
ً
أنجز  -من دون إعالمه  -إبداال لحقيبة
الـصـنــاعــة فــي حـصـتــه ،وأضــاف ـهــا الــى

ح ـص ــة ب ــاسـ ـي ــل ،فـ ــي م ـق ــاب ــل إع ـط ــائ ــه
هــو حـقـيـبــة ال ـث ـقــافــة .لـلـتــو ارس ــل الـيــه
ُ
مــن هــاتـفــه رســالــة نصية لــم تـخــل من
عـبــارات حــادة غاضبة ،ليس اقلها ان
الــرئـيــس املكلف آن ــذاك لــم يكن صادقًا
م ـعــه .اضـ ــاف ل ــه ان ــه خـ ــارج اي ات ـفــاق
م ـعــه ،م ـص ـرًا عـلــى حقيبتي الصناعة
والتربية ،ورافضًا اي محاولة النتزاع
احــداه ـمــا م ـنــه .س ــوى ذل ــك ه ــو خ ــارج
ه ــذه الـحـكــومــة .مـ ــذذاك قـطــع جنبالط
بالحريري.
تواصله
ّ
 - 6بسبب تعذر انتزاع حقيبة الصناعة
من جنبالطّ ،
تحركت قنوات التواصل
بني اكثر من طــرف ،الــى ان حطت عند
رئـيــس حــزب الـقــوات اللبنانية سمير
ج ـع ـج ــع وان ـ ـتـ ــزعـ ــت ح ـق ـي ـب ــة ال ـث ـق ــاف ــة
م ـن ــه ،ك ــي ت ـم ـنــح الـ ــى ح ــرك ــة ام ـ ــل ،فــي
مقابل حقيبة الــدولــة  -الثانية لحزب
جـعـجــع بـعــد نـيــابــة رئ ــاس ــة الـحـكــومــة
 على ان يتخلى بـ ّـري عــن البيئة .فياوقات سابقة ابلغ رئيس املجلس الى
الحريري استعداده التخلي عن البيئة
في مقابل حصوله على احدى حقيبتي
ال ـص ـنــاعــة وال ـث ـق ــاف ــة .ان ـت ـهــى امل ـطــاف
ب ـصــرف ال ـن ـظــر ع ــن حـقـيـبــة الـصـنــاعــة
التي ظلت في حصة جنبالط ،وهو ما

َمن هم «الخواجات
الجدد» في مرحلة
الحكومة الجديدة؟

اصـ ّـر عليه تحت طائلة عــدم املشاركة
في الحكومة.
 - 7حـ ـت ــى ال ـ ـسـ ــاعـ ــات ال ـق ـل ـي ـل ــة ال ـت ــي
سبقت اعالن املراسيم ،خشي جنبالط
م ــن م ـفــاجــأة تــدفــع ب ــه ال ــى ال ـخ ـيــارات
السلبية ،بمباغتته بانتزاع الحقيبة
م ـنــه .ارسـ ــل ال ــوزي ــر اكـ ــرم شـهـيــب الــى
الوزير السابق نهاد املشنوق والوزير
عـ ـل ــي حـ ـس ــن خـ ـلـ ـي ــل ملـ ـع ــرف ــة دق ــائ ــق
اللحظات االخيرة ،قلقًا من «لعبة غير
محسوبة» .قراره اذذاك اعتذار شهيب
وبوفاعور للفور عن عدم املشاركة في
الحكومة.
 - 8م ــا ب ــن ع ـش ــاء  28ك ــان ــون الـثــانــي
وتغريدة اخــرى في  30كانون الثاني،
ع ـش ـي ــة ص ـ ـ ـ ــدور مـ ــراس ـ ـيـ ــم ال ـح ـك ــوم ــة
الـجــديــدة ،اطـلــق جنبالط موقفًا اقــرب

الى انذار انيق ،اال انه جدي ،من شأنه
ان يحدد ما ينتظر الحكومة الجديدة،
ً
فـضــا عــن تلميحه ال ــى تـحـ ّـولــه سلفًا
رأس حربة في مجلس الوزراء .قال في
تـغــريــدة  30كــانــون الـثــانــي« :سيطعن
الحزب االشتراكي في هذه التلزيمات
بــالـتــراضــي الـتــي ج ــرت فــي مــا يتعلق
بــاملـصـفــاة ودي ــر ع ـمــار .كـفــى اسـتـهـ ً
ـزاء
بـعـقــول ال ـنــاس حـيــث اصـبـحــت الـبــاد
وثرواتها في أيــدي الخواجات الجدد
وشركائهم من رحم الجيش االميركي
او فـضــاتــه .ح ــذار مــن تـســويــق سلفة
جديدة للكهرباء واملصلحة تتغاضى
عن  %40من الهدر».
ليس خافيًا ان حديثه عن «الخواجات
ّ
الـ ـج ــدد» ان ـط ــوى ع ـلــى ش ـك ــوك مـبــكــرة
فـ ــي مـ ــا ُي ـع ـت ـق ــد أن ـ ــه ص ـف ـق ــات ي ـجــري
التفاهم عليها بني الحريري وباسيل
فــي ملفات الـغــاز والنفط واالتـصــاالت
وال ـك ـه ــرب ــاء .وه ــو م ــا ع ـنــاه ف ــي ال ـيــوم
التالي عندما تكلم عن «باريس  »2بني
الرجلني.
اما «الخواجات الجدد» ،فليس خافيًا
ّ
او سـ ّـرًا ان جنبالط يــدل بإصبعه على
اول ـئ ــك ال ــذي ــن يـحـمـلــون ه ــذا االس ــم او
الدائرين في فلكهم.

رضوان مرتضى
ُ
لم تكد تعلن والدة الحكومة
حتى أعطى مدير عام قوى
األم ــن الــداخـلــي ال ـلــواء عماد
عـ ـثـ ـم ــان اإلذن ب ـم ــاح ـق ــة
ع ــدد مــن ال ـض ـبــاط املشتبه
فـ ــي ت ــورطـ ـه ــم فـ ــي م ـل ـفــات
ف ـســاد .عـثـمــان ال ــذي حالت
ال ـ ـح ـ ـسـ ــابـ ــات ال ـس ـي ــاس ـي ــة
ألش ـه ــر دون إقـ ــدامـ ــه عـلــى
هـ ـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـط ـ ـ ــوة ،تـ ـ ـح ـ ـ ّـرك
أخ ـي ـرًا ،نـتـيـجــة لـلـحـســابــات
ال ـ ـس ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــة أيـ ـ ـ ـض ـ ـ ــا .ف ــي
الـســابــق ،كــان اتـفــاق رئيس
الحكومة سعد الحريري مع
النائب السابق وليد جنبالط
ي ـم ـن ـعــه مـ ــن م ـن ــح ال ـق ـض ــاء
اإلذن ب ـم ــاح ـق ــة ال ـض ـبــاط
املـشـتـبــه فـيـهــم ،ألن أحــدهــم
مـ ـ ـحـ ـ ـس ـ ــوب عـ ـ ـل ـ ــى رئـ ـي ــس
الحزب التقدمي االشتراكي
وي ـح ـظ ــى ب ـح ـمــاي ـتــه .وي ــوم
أمس ،أدى الخالف املستعر
بني جنبالط والحريري إلى
صـ ــدور قـ ــرار عـثـمــان ال ــذي
يـسـمــح لـلـقـضــاء بـمــاحـقــة
الـ ـ ـضـ ـ ـب ـ ــاط .وإضـ ـ ــافـ ـ ــة إل ــى
ذلـ ـ ــك ،أصـ ـ ــدر امل ــدي ــر ال ـع ــام
لألمن الداخلي برقية وضع
ً
بموجبها فــي تصرفه كال
من العقيد وائــل م .والعقيد
ع ـ ــارف غ .والـ ــرائـ ــد ش .ح.
والـنـقـيــب ح .ق ،وه ــم الــذيــن
ُيشتبه في تورطهم بملفات
فساد.
أبــرز هــؤالء هو العقيد وائل
م .ف ـ ـعـ ــدم م ــاحـ ـقـ ـت ــه ك ــان
العقبة التي أوقفت ما ُيسمى
حملة مكافحة الـفـســاد في
ق ـ ــوى األم ـ ـ ــن الـ ــداخ ـ ـلـ ــي .إذ
ّإن جـنـبــاط وض ــع «فـيـتــو»
عـ ـ ـل ـ ــى م ـ ـحـ ــاس ـ ـب ـ ـتـ ــه ،ع ـل ــى
رغ ــم االش ـت ـب ــاه ف ــي قبضه
رش ـ ـ ـ ـ ـ ــاوى م ـ ــن اث ـ ـن ـ ــن م ــن
أب ــاط ــرة ال ــدع ــارة فــي لبنان،
مـ ـق ــاب ــل ت ــوفـ ـي ــر ال ـح ـم ــاي ــة
لهما .وقــد اعـتــرف عــدد من
ّ
العسكريني أن ــه كــان ُيـحـ ِّـدد
ن ـس ـب ـتــه م ــن األربـ ـ ـ ــاح تـبـعــا
ل ــ«ال ـخ ــدم ــة» امل ـط ـلــوبــة ،ب ــدءًا
م ــن ت ــرك مــوقــوفــن ،م ــرورًا
ً
بـنـقــل ع ـس ـكــريــن ،وص ــوال
إل ــى خــدمــة تنبيه مطلوبني
تتوجه دوري ــة لدهمهم .أما
العقيد عــارف غ ،املحسوب
على تيار ّ املستقبل ،والــذي
ك ـ ــان ي ـت ــول ــى إمـ ـ ــرة م ـف ــرزة
بـعـبــدا الـقـضــائـيــة لـسـنــوات،
فمشتبه فـيــه قبضه رشــى
لحماية مطلوبني .في جميع
األح ـ ــوال ،ف ــإن ق ــرار عثمان
س ـي ـح ــرر هـ ـ ــؤالء ال ـض ـبــاط
الــذيــن يعيشون منذ أشهر
ف ــي ح ــال ــة انـ ـتـ ـظ ــار .فــربـمــا
سيتمكنون مــن الــدفــاع عن
أنـفـسـهــم وإث ـب ــات بــراءت ـهــم،
ً
فـضــا عــن أن مرجعياتهم
السياسية ربـمــا ستتدخل
لحمايتهم في القضاء.

سياسة
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ّ
«تأليف الحكومة ضروري...
كاف!»
لكن غير ٍ
تشكيل الحكومة لم
ينعكس ارتياحًا في األسواق
المالية .أسعار ًسندات
اليوروبوندز بدال من أن
ترتفع عادت إلى التراجع،
وإن بشكل طفيف ،أما أسعار
أسهم سوليدير فهي األخرى
ّ
سجلت تقدمًا طفيفًا… ما
يعني أن «تشكيل الحكومة
كان ضروريًا ولكنه ليس
كافيًا» على ّ
حد تعبير تقرير
صدر أمس عن «غولدمان
»ساكس
محمد وهبة
كان الفتًا أن األسواق املالية لم تستقبل
تأليف الحكومة بشكل إيـجــابــي .أبلغ
تعبير عــن هــذه الحالة ورد فــي تقرير
ص ـ ــدر أم ـ ــس عـ ــن مـ ـص ــرف «غ ــول ــدم ــان
س ــاك ــس» األمـ ـي ــرك ــي ،ال ـ ــذي أش ـ ــار إلــى
أن ت ــألـ ـي ــف الـ ـحـ ـك ــوم ــة كـ ـ ــان ض ــروري ــا
ول ـك ـن ــه ل ـي ــس ك ــافـ ـي ــا .ك ـ ــام غ ــول ــدم ــان
س ــاك ــس ي ـع ـكــس حـقـيـقــة أن اس ـت ـعــادة
الثقة بالوضع املالي اللبناني تتطلب
ّ
مجرد
ملموسة وليس
خطوات عملية ّ
خطوة سياسية تأخرت نحو  9أشهر.
سـ ّـج ـلــت أمـ ــس أسـ ـع ــار ب ـعــض س ـنــدات

موديز :الوضع المالي
في لبنان يبقى األضعف
بين التصنيفات السيادية

الــديــن الـلـبـنــانـيــة بــالـعـمــات األجنبية
(ي ــوروب ــون ــدز) امل ـت ــداول ــة ف ــي األسـ ــواق
الــدول ـيــة ،تــراجـعــا غـيــر مـتــوقــع فــي ظل
تــألـيــف الـحـكــومــة الـلـبـنــانـيــة .الـسـنــدات
املـسـتـحـقــة ف ــي  2028كــانــت انخفضت
بنسبة  %0.46إلــى  83.1دوالرًا بعدما
ك ــان ــت ارت ـف ـع ــت ق ـب ــل يـ ــوم واحـ ـ ــد عـلــى
تأليف الحكومة من  79دوالرًا إلى 83.5
دوالرًا .كذلك انخفضت أسعار السندات
الـتــي تستحق فــي  2037بنسبة %1.7
إلـ ـ ــى  80.5دوالرًا بـ ـع ــدم ــا كـ ــانـ ــت قــد
ارتفعت قبل يــوم مــن تأليف الحكومة
مــن  77.7دوالرًا إلــى  83.3دوالرًا .وفي
املقابل ارتفعت أسـعــار الـسـنــدات التي
تستحق في  2028بنسبة  %0.7لتبلغ
 96.3دوالرًا.
هذا التذبذب في األسعار من يوم ليوم،
مـ ّ
ـرده أنــه كانت هناك تــدخــات محلية
ل ـت ـهــدئــة الـ ـس ــوق ق ـب ــل ي ـ ــوم واحـ ـ ــد مــن
تأليف الحكومة .بعض املطلعني يشير
إل ــى أن م ـصــدر الـطـلــب عـلــى الـسـنــدات
كــان مـصــرف لبنان أو بــإيـعــاز مـنــه ،ما
دفع أسعار السندات إلى االرتفاع ليوم
واحد قبل أن تعود إلى االنخفاض بعد
تأليف الحكومة.
أيضًا كــان الفتًا أن السندات القصيرة
األجــل هي التي سجلت ارتفاعًا طفيفًا
في مقابل تراجع أسعار السندات التي
تستحق فــي امل ــدى املـتــوســط والبعيد،
وهذا يعود إلى كون السندات القصيرة
األجل باتت قريبة من َ
أجل استحقاقها،
أي أنه ال طائل من بيعها وهو ما يدفع
أس ـعــارهــا إل ــى االرت ـف ــاع .أم ــا الـسـنــدات
ذات َ
األج ـ ـ ــل امل ـت ــوس ــط وال ـب ـع ـي ــد ،ف ــإن
أسعارها تعكس طبيعة املخاطر التي
ال تزال محدقة بلبنان.
وفـ ـ ــي ال ـ ـبـ ــورصـ ــة امل ـح ـل ـي ــة لـ ــم ي ـسـ ّـجــل

ان ـت ـعــاش حـقـيـقــي ف ــي أس ـع ــار األوراق
املالية املـتــداولــة ،خصوصًا فــي أسعار
أسهم سوليدير التي لــم ترتفع بأكثر
م ــن  %1.71لـسـهــم ســول ـيــديــر م ــن فئة
(ب) ،و %1.35لسعر السهم من فئة (أ).
أما حجم التداوالت في هذين السهمني
ف ـقــد ب ـلــغ  56156س ـه ـمــا .وه ـ ــذا يعني
أن الـســوق ال تــزال تــرى وجــود مخاطر
مرتفعة في لبنان.
وك ـ ــان امل ـص ــرف األم ـي ــرك ــي «غ ــول ــدم ــان
س ــاك ــس» ق ــد أصـ ــدر ت ـقــري ـرًا ع ــن لبنان
بـعـنــوان «تــألـيــف الـحـكــومــة اللبنانية:
وأخ ـي ـرًا ،م ــاذا ب ـعــد؟» .يـتـطــرق التقرير
إلى اإليجابيات واملخاطر التي نتجت
م ــن تــأل ـيــف ال ـح ـكــومــة ،م ـش ـي ـرًا إل ــى أن
تــأل ـيــف ال ـح ـكــومــة ي ـخ ـفــف ،ع ـلــى امل ــدى
الـقـصـيــر م ــن م ـخــاطــر ع ــدم االس ـت ـقــرار
ال ـس ـيــاســي ،م ــا ي ـجــب أن يـشـكــل دعـمــا
ألس ـعــار س ـنــدات ال ـيــوروبــونــدز ،إال أن
التحديات املالية أمــام لبنان تكمن في
أن يتمكن من خفض مستوى الهشاشة
الخارجية».
امل ـق ـصــود بــالـهـشــاشــة ال ـخــارج ـيــة ،هي
حاجة لبنان إلى التدفقات الرأسمالية
ب ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــدوالر األم ـ ـ ـيـ ـ ــركـ ـ ــي ال ـ ـت ـ ــي ت ـ ـمـ ـ ّـول
االستهالك الخاص والعام .فالتدفقات
ت ـمـ ّـول عـجــز امل ـيــزان ال ـت ـجــاري ،وتـمـ ّـول
أي ـض ــا ج ـ ــزءًا م ــن ع ـجــز ال ـخ ــزي ـن ــة .ل ــذا،
يتوقع املصرف األميركي من أن تكون
هـنــاك فـجــوة تمويلية خارجية بقيمة
 11م ـل ـي ــار دوالر ن ــات ـج ــة م ــن ارتـ ـف ــاع
العجز في الحساب الجاري الذي يدخل
ف ــي اح ـت ـســابــه ع ـجــز املـ ـي ــزان ال ـت ـجــاري
وامل ــال ــي ،إل ــى  %25مــن الـنــاتــج املحلي
اإلجـمــالــي .وبحسب التقرير فــإن قيمة
ه ــذا الـعـجــز تبلغ  15مـلـيــار دوالر يتم
تغطية جــزء منها من خــال تحويالت
امل ـغ ـتــربــن وت ـح ــوي ــات أخ ـ ــرى بـقـيـمــة
إجمالية  9مليارات دوالر .ويشير إلى
أنــه يمكن تغطية  3.5مليار دوالر إذا
ّ
تـمــكــن لـبـنــان مــن تـمــويــل اسـتـحـقــاقــات
سندات اليوروبوندز في عام  2019من
ال ـس ــوق ،عـلــى أن يـتــم تـمــويــل ج ــزء من
الـعـجــز مــن خ ــال دع ــم خليجي بقيمة
 3.5مليار دوالر يــدخــل ضمنها مبلغ
الـ 500مليون دوالر التي ستشتري بها
قطر سـنــدات يــوروبــونــدز ،ومــن الدعم
السعودي أيضًا املتوقع أن يكون على
شكل وديعة في مصرف لبنان.
ه ـك ــذا ت ـت ــراج ــع ال ـف ـج ــوة ف ــي الـتـمــويــل
الـخــارجــي إلــى  4مـلـيــارات دوالر ،وهو
م ـب ـلــغ ي ـم ـكــن م ـص ــرف ل ـب ـن ــان تـمــويـلــه
بسهولة مــن خ ــال تـعــزيــز احتياطاته
بالعمالت األجنبية البالغة  33مليار
دوالر.
على أي ح ــال ،يــرى املـصــرف األميركي
أن التمويل الخارجي سيكون مرتبطًا
بـ ـعـ ـن ــاوي ــن املـ ـ ـخ ـ ــاط ـ ــر ،إذ ي ـع ـت ـق ــد أن
الـحـكــومــة لــديـهــا ال ـفــرصــة لــاسـتـفــادة
م ــن ال ـل ـح ـظــة ال ــراه ـن ــة (ل ـح ـظــة تــألـيــف
الحكومة) من أجــل تحسني التوقعات.
لكن على املدى املتوسط والقصير فإن
التحديات التي تــواجــه لبنان ستبقى
قائمة ،ال سيما ارتـفــاع عجز الحساب
الخارجي إلى أكثر من  %25من الناتج
املحلي اإلجمالي.
ل ـ ــذا ،ي ـخ ـلــص ال ـت ـقــريــر إلـ ــى أن تــألـيــف
ال ـح ـكــومــة ك ــان ض ــروري ــا ول ـك ـنــه ليس
كافيًا.
ّ
في السياق نفسه ،علقت نائبة رئيس
الـبـنــك الــدولــي واملـحـلـلــة الرئيسية في
«م ــودي ــز» ال ـي ــزا ب ــاري ــزي ك ــاب ــون ،على
تأليف الحكومة اللبنانية باإلشارة إلى
أن «موديز تتوقع من الحكومة بعض
اإلصالحات املالية من أجل اإلفراج عن
ال ـت ـمــويــل ال ـخ ــارج ــي (أمـ ـ ــوال س ـي ــدر)»،
لكنها أشارت إلى أن «االختالالت املالية
ستبقى خاضعة لكثير من التحديات
طــاملــا أن ن ـمــو ال ــودائ ــع يـبـقــى ضعيفًا
بسبب عدم اليقني بشأن قدرة الحكومة
ع ـل ــى فـ ــرض االسـ ـتـ ـق ــرار االقـ ـتـ ـص ــادي،
م ــا يـعـنــي أن تـصـنـيــف لـبـنــان سيبقى
م ــن األض ـع ــف ب ــن تـصـنـيـفــات الــديــون
السيادية التي نقوم بها».
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مجتمع

مجتمع
ّ
ّ
ّ
ّ
قضية
العقارية
للتقدم من المجلس النيابي باقتراح قانون إلعفاء سكان منطقة المدور
يستعد النائب هاكوب ترزيان
من الرسوم البلدية والضريبة على األمالك المبنية .االقتراح خلق موجة من التساؤالت حول توقيته ومدى ارتباطه
ّ
ويتردد أنها اختارت هذه المنطقة موقعًا لها
بمحرقة النفايات التي تنوي بلدية بيروت إنشاءها،

رقم اليوم

ّ
ّ
إعفاء أهالي المدور من الرسوم البلدية :فتش عن المــحرقة؟
إيلده الغصين
ّ
قبل ّأيــام« ،بشر» عضو تكتل «لبنان
ال ـ ـقـ ــوي» الـ ـن ــائ ــب ه ــاغ ــوب ت ــرزي ــان،
عبر «تــويـتــر» ،أهــالــي منطقة امل ـ ّ
ـدور
ال ـع ـقــاريــة بــأنــه يـسـتـعــد لـلـتـقـ ّـدم إلــى
امل ـج ـل ــس ال ـن ـي ــاب ــي ب ــاقـ ـت ــراح ق ــان ــون
يعفيهم من الرسوم البلدية والضريبة
على األمالك املبنية .بالنسبة إلى ابن
ّ
املـ ّ
ـدور« ،هذا أقل الواجب ملن يعانون
ّ
من أزمة النفايات» ،بحسب ما يؤكد
ل ــ«األخ ـب ــار» .واالقـ ـت ــراح يــأتــي «بعد
 25عــامــا مــن املـعــانــاة الـتــي تعيشها
م ـن ـط ـقــة امل ـ ـ ــدور وس ـك ــان ـه ــا ،ف ــي ظــل
م ـع ــام ــل الـ ـف ــرز وال ـت ـس ـب ـيــخ ومـحـطــة
ت ـكــريــر املـ ـي ــاه امل ـب ـتــذلــة ع ـلــى مـصـ ّـب
نهر بيروت ،وأمور أخرى كثيرة كان
يـفـتــرض مـعــالـجـتـهــا» ،كـمــا ج ــاء في
أسبابه املوجبة.
أي إعفاء من الضرائب هو ،بال شك،
ّ
يخص
مدعاة للسرور .ولكن ،في ما
منطقة امل ـ ّ
ـدور ـ ـ الكرنتينا ،فــإن أمـرًا
ك ـ ـهـ ــذا ي ـت ـخ ــذ م ـن ـح ــى آخـ ـ ـ ــر ،وي ـث ـيــر
تساؤالت حــول توقيته ،وإذا ما كان
كــ«رشــوة» لألهالي ،تمهيدًا ل ــ«زرع»
محرقة النفايات التي تبحث بلدية
أرض لـ ـه ــا فــي
ب ـ ـيـ ــروت عـ ــن ق ـط ـع ــة
ٍ
منطقتهم .وف ــي ه ــذا الـسـيــاق ،يضع
النفايات»
أعضاء في «ائتالف إدارة
ّ
اقتراح القانون في خانة «املحفزات»
التي اعتادت الدولة منحها للبلديات
املحيطة باملطامر ،و«إمكانية ربطه
ب ــرش ــوة م ـع ـل ـنــة ل ـي ـق ـبــل أهـ ــل املـ ـ ـ ّ
ـدور
باملحرقة بينهم».
ّ
يؤكد ترزيان أن «املوضوع ال يحتاج

ُاالقتراح لم
يطرح على
المجلس
البلدي كما
أكد أعضاء
فيه (مروان
طحطح)

ال ـ ــى ه ـ ــذا ال ـت ـض ـخ ـيــم وال ع ــاق ــة لــه
ب ــامل ـح ــرق ــة .ه ــو م ـج ــرد ال ـت ـف ــات ــة ال ــى
ّ
منطقة منكوبة .ونحن لم نعلن ،كتكل
نيابي ،موقفنا النهائي من املحرقة».
ّ
ُ
طالبت سابقًا بالفرز
ويذكر بـ«أنني
من املصدر قبل التفكير في مشروع
امل ـحــارق ،وب ـضــرورة أن تعيد بلدية
بيروت النظر في كمية النفايات التي
تـنـتــج ف ــي ن ـطــاق ـهــا» .وي ـل ـفــت ال ــى أن
اقتراح اإلعفاء ليس جديدًا ،وقد ّ
أعده

ترزيان وشبيب
االقتراح ُأعدّ
أكدا أن
قبل الحديث عن
المحرقة بسنوات

محافظ بيروت زياد شبيب .األخير،
ّ
من جهته ،أكد لـ«األخبار أن «االقتراح
ُ
طـ ـ ــرح ق ـب ــل أي ح ــدي ــث ع ــن امل ـحــرقــة
بـ ـسـ ـن ــوات ،ألن امل ـ ـ ــدور ـ ـ ـ ـ الـكــرنـتـيـنــا
منطقة منكوبة».
اق ـ ـ ـتـ ـ ــراح الـ ـ ـق ـ ــان ـ ــون ،ب ـن ـس ـخ ـت ــه غ ـيــر
الـنـهــائـيــة ،يـتــألــف م ــن مـ ــادة واحـ ــدة،
تنص على أنه ُ
«يعفى سكان منطقة
املـ ــدور ال ـع ـقــاريــة ف ــي مــديـنــة بـيــروت
ّ
املتوجبة على األمــاك
مــن الضريبة
املبنية ومــن الــرســوم الـبـلــديــة ،وذلــك
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ملــا تحملته تـلــك املنطقة مــن تبعات
موضوع النفايات ومعالجتها ،لحني
ّ
إيجاد حل شامل ونهائي للموضوع
في محافظات لبنان كافة».
وت ـجــدر اإلشـ ــارة إل ــى أن اإلع ـف ــاء من
ال ــرس ــوم ال ـب ـلــديــة ي ـح ـتــاج إلـ ــى نص
قانوني خاص .فقد جرت العادة على
تخفيض ال ـغــرامــات املستحقة على
متأخرات الرسوم البلدية في املوازنة
ال ـعــامــة ،أم ــا اق ـت ــراح اإلع ـف ــاء الـكــامــل
فيشمل «ال ـس ـكــان فـقــط ،ال الـشــركــات
واملستثمرين في امل ـ ّ
ّ
يصر
ـدور» ،كما
ت ـ ــرزي ـ ــان ،ويـ ـج ــب أن ت ـس ـب ـقــه ج ــردة
بــاملـسـتـفـيــديــن الـفـعـلـ ّـيــن ،وب ـمــا بقي
م ــن مــال ـكــن م ــن ال ـس ـك ــان ،وال سـ ّـيـمــا
أن «ال ـ ـنـ ـ ّـاس ه ـن ــا ي ــدف ـع ــون ال ــرس ــوم
امل ـس ـت ـحــقــة ك ــي ال ي ــدف ـع ـ ّـوا غ ــرام ــات،
ل ـكــن بــالـطـبــع ث ـمــة م ـت ــأخ ــرون يمكن
أن يستفيدوا من االق ـتــراح» ،بحسب
مختارة ّ
املدور نيللي تابت.
عضو املجلس البلدي سليمان جابر
نفى فــي اتـصــال مــع «األخ ـبــار» علمه
ّ
باالقتراح ،وأكد أنه «لم يعرض على
املـجـلــس الـبـلــدي ول ــم يناقشه ضمن
جـلـســاتــه أو جــان ـب ـيــا» ،الف ـتــا ال ــى أن
أمرًا كهذا «يحتاج إلى قرار بلدي قبل
طــرحــه على الـبــرملــان» .هـكــذا ،يضيع
االق ـتــراح بــن جـ ّ
ـديــة الـطــرح والـنـ ّـيــات
«الحسنة» واملحارق املقترحة ،وبني
مطالبة نواب مناطق أخرى باملعاملة
باملثل ،ما يفتح على الدولة «فتوحًا»
ً
لـيـســت فــي وارده ،ف ـضــا عــن إمـكــان
الـطـعــن فــي ال ـقــانــون فــي ح ــال إق ــراره
أمــام املجلس الــدسـتــوري ،لتعارضه
مع مبدأ املساواة بني املواطنني.

شخصًا

ّ
من كــل 1000ف ــرد مقيم في لبنان ،يمتلكون سيارات
ّ
خاصة ،بحسب دراسة ماكينزي حول القطاعات االقتصادية
ّ
ّ
بالمقارنة مع
اللبنانية .ويعد هذا الرقم مرتفعًا جــدًا ً
ّ
المعدالت في المنطقة ،إذ أنه في دبي ،مثال ،ال يتجاوز
 550من كل  .1000هذا الواقع ،يضع بيروت في المرتبة
ّ
وتؤد ّي الزحمة
الـ  25كأكثر المدن المزدحمة في العالم.
اليومية على مداخل بيروت الكبرى التي يتركز فيها
معظم النشاط االقتصادي إلى زيادة ّ
مدة الرحلة اليومية

تحقيق

بيروت تختنق بـ«البلوكات» :تجميل االحتالل ممــنوع!
حاول رمزي ّ
علية
أن يعيد النبض إلى حياة
الناس ،من خالل صوغ
عالقة جديدة مع األماكن
العامة التي صارت ،باإلحتالل،
ّ
محميات
أمالكًا خاصة أو
أمنية .أضاف الى «البلوكات»
االسمنتية في بيروت
تجهيزات بسيطة تجعلها
ذات فائدة :مقعد حديدي
بسيط يعيد احتكاك ّالناس
ببعضهم بعضًا ،أو سلم
صغير يعيد وصل الناس
بالبحر الذي صار ممنوعًا
عليهم!
راجانا حمية
مع الــوقــت ،استحالت بيروت مدينة
للوحدة .صحيح أن ضجيج ناسها
ً
ال يـهــدأ ،إال أن ذلــك ليس دلـيــا على
أنها ال تزال مكانًا للتالقي .منذ فترة
طــوي ـلــة ،ف ـق ــدت ذلـ ــك ،ب ـعــدمــا ص ــارت
ّ
ـان للعيش ال أك ـثــر .باتت
م ـجــرد م ـكـ ٍ

«ال ـ ـه ـ ـ ّـوة بـ ــن الـ ـفـ ـئ ــات االج ـت ـم ــاع ـي ــة
املـ ـخـ ـتـ ـلـ ـف ــة» ،وت ـ ــاش ـ ــي املـ ـس ــاح ــات
العامة واملشتركة التي كانت تسمح
باحتكاك الناس ببعضهم بعضًا :ال
حــدائــق عــامــة ،ال أسـ ــواق ،ال أرصـفــة.
وفي املقابل« ،موالت» كثيرة وحداثة
فائضة عن ّ
حدها .مع الوقت ،أصبحت

رمزي ّ
علية

مدينة «مخنوقة» :البحر مقفل ،وال
أماكن عامة للقاء .سيطر الجشعون
على كل ما هو عام فيها ّ
وحولوه إلى
ملك خاص.
ٍ
الــرتــابــة والـعـمــل املـضـنــي يجعالننا
نتأقلم مع «الغيابات» الحاصلة ،إال
أنه في لحظة ما ،عندما تبدأ بالبحث
ـان «ف ـ ـيـ ــه نـ ـ ـ ـ ــاس» ،تـكـتـشــف
ع ـ ــن مـ ـ ـك ـ ـ ٍ
كيف آلــت مدينة مــوحـشــة ،ال يلتقي
ف ـي ـه ــا ال ـ ـنـ ــاس وال أمـ ــاكـ ــن م ـش ـتــركــة
بينهم فيها .مدينة «ال بنية تحتية
اجتماعية» فيها ،كما يقول املهندس
رمزي ّ
علية.
امل ـع ـمــاري ال ـش ــاب ال ــذي ت ــرك املــديـنــة
مبكرًا إلــى نـيــويــورك إلتـمــام دراسته
وال ـ ـع ـ ـمـ ــل ،اكـ ـتـ ـش ــف خ ـ ـ ــال زي ـ ــارات ـ ــه
ّ
ال ـس ـنــويــة أله ـلــه ف ــي ب ـي ــروت ات ـســاع

لم يرد ّ
علية مواجهة
«السلطة المحتلة»
بل تجميل «أدوات» االحتالل!
«ال ـع ـش ــرة أيـ ـ ــام» ال ـت ــي يـقـضـيـهــا مع
عائلته أشـبــه برحلة يــرصــد خاللها
«كــاراكـتـيــر» املــديـنــة وم ــا ط ــرأ عليها
من تغيرات أثناء غيابه .أكثر ما لفته

مقعد
بشارة
الخوري

في هذه «الرحلة» هو «كثرة بلوكات
الباطون» التي يصفها بـ«إضافات»
تـسـتـعــن ب ـهــا «ال ـس ـل ـطــة لــإسـتـيــاء
ع ـل ــى األم ـ ـ ــاك الـ ـع ــام ــة امل ـت ـب ـق ـيــة فــي
املــديـنــة» .فــي كــل مــرة ،يتم االستيالء
على جــزء مــن األم ــاك العامة تجري
االس ـت ـع ــان ــة بـ ــ«الـ ـبـ ـل ــوك ــات» .ص ــارت
هــذه أداة االحـتــال الرئيسية .حــاول
ّ
علية التفكير بطريقة تعيد صياغة
اسـ ـتـ ـخ ــدام ــات ه ـ ــذه «األداة» ك ــي ال
ت ـب ـقــى مــرت ـب ـطــة ب ـف ـك ــرة اإلس ـت ـي ــاء،
ف ـك ــان م ـش ــروع ــه األول ال ـ ــذي تبعته
ف ــي م ــا ب ـعــد ث ــاث ــة م ـش ــاري ــع أخـ ــرى،
تهدف كلها الى تطويع «الواقع الذي
فــرض ـتــه ال ـس ـل ـط ــة» .هـ ـك ــذا ،اس ـت ـعــان
ب ـلــوح ح ــدي ــدي أل ـص ـقــه إل ــى «ب ـلــوك»
إسمنتي ،في منطقة بشارة الخوري،
ل ـي ـص ـب ــح مـ ـقـ ـعـ ـدًا ي ـت ـي ــح لـلـمـتـعـبــن

ال ـج ـل ــوس وأخ ـ ــذ ق ـســط م ــن ال ــراح ــة.
ي ـت ـيــح امل ـق ـع ــد أكـ ـث ــر م ــن ال ـ ــراح ـ ــة ،إذ
ـان أ ٌخ ــرى بـلـقــاء بني
يـسـمــح فــي ّأح ـي ـ ٍ
عــابــريــن يمكنهما الــقــرب مــن تـبــادل
األحاديث .هنا ،تكمن الحكاية :كيف
تعيد صــوغ الـعــاقــات بــن الطبقات
املتباعدة في املجتمع؟
«ال ــدالـ ـي ــة» ،ف ــي ال ــروش ــة ،كــانــت آخــر
فسحة لـقــاء للناس مــع الـبـحــر .لكن،
جـ ـ ــاء مـ ــن اسـ ـت ــول ــى ع ـل ـي ـهــا ب ـ ـ ــاألداة
نـ ـفـ ـسـ ـه ــا :ال ـ ـب ـ ـلـ ــوكـ ــات الـ ـب ــاط ــونـ ـي ــة
الـعـمــاقــة .ع ــاد ال ـشــاب إل ــى هاجسه:
ك ـي ــف ي ـم ـكــن أن ن ـع ـيــد ه ـ ــذا ال ـب ـلــوك
لـلـشـعــب؟ األم ــر «م ــش بـحــاجــة ألكتر
ّ
من سلم تطلع عليه الناس وتشوف
ال ـ ـب ـ ـح ـ ــر وت ـ ـ ّج ـ ـت ـ ـمـ ــع مـ ـ ـ ــع ب ـع ـض ـه ــا
ال ـب ـعــض» .نــفــذ فـكــرتــه عـنــد ســاعــات
ال ـف ـج ــر األول ـ ـ ــى ق ـب ــل م ــوع ــد ان ـط ــاق
ط ــائ ــرت ــه إل ـ ــى ن ـ ـيـ ــويـ ــورك .م ـشــروعــه
ال ـ ـثـ ــالـ ــث ك ـ ـ ــان ي ـت ـع ـل ــق ب ـ ـ ـ «ال ـش ـق ـف ــة
الوحيدة التي تربط الناس بالبحر»،
بالقرب من فندق الريفييرا .ولكنها
كانت «بحاجة إلى درج ينزلون عبره
ليالمسوا املاء» .وهكذا كان.
آخـ ــر امل ـش ــاري ــع ال ـت ــي ج ـ ّـه ــزه ــا عـلـ ّـيــة
قـبــل س ـفــره األخ ـي ــر كــانــت «امل ـنـ ّـصــة»
الـتــي وضعها عند درج مــار مخايل
ال ـن ـه ــر .أراد أن يـضـفــي ع ـلــى الـ ــدرج
وظـ ـيـ ـف ــة إضـ ــاف ـ ـيـ ــة غـ ـي ــر تـ ـل ــك ال ـت ــي
تـحـصــره بـ ــ«األخ ــذ» مــن مـنـطـقــة إلــى
أخـ ـ ـ ــرى ،ف ـك ــان ــت املـ ـن ـ ّـص ــة ،أو امل ـن ـبــر
بمعناه غير التقليدي« .ترتبط فكرة
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ّ
سلم
الدالية

منبر
مار مخايل

املنبر بالخطباء ومن يحملون عادة
ان ـت ـم ــاءات سـيــاسـيــة ،لــذلــك أردت أن
يـكــون هـنــاك منبر مـحــايــد للمواطن
كي ّ
يعبر عما يريده بغض النظر عن
انتمائه».
أربعة مشاريع ال يزال في جعبة ّ
علية
الكثير منها .الفكرة التي كان يفترض
أن ت ـك ــون «ال ـخ ــام ـس ــة» ،تـنـطـلــق من
«عفشيكية» التنظيم املــدنــي وغابة
املـبــانــي السكنية فــي ب ـي ــروت .وألنــه
ال يـسـتـطـيــع تـغـيـيــر ال ـن ـمــط الـســائــد
الذي صار أشبه بـ«بناء على بيروت،
أكثر مما هو بناء في بـيــروت» ،أراد

عـلـ ّـيــة أن ي ـط ـ ّـوع ال ــواق ــع كـمــا ه ــو من
خالل اللعب على «املساحات امليتة»
ال ـت ــي ت ـت ـف ـلــت م ــن ال ـت ـن ـظ ـيــم امل ــدن ــي،
بشكل يعيد األلـفــة إلى
واستغاللها
ٍ
ً
األمــاكــن املقتولة ،كــأن يجعلها مثال
مكتبة عامة أو حديقة بمقاعد تتيح
االختالط.
بيروت لن تعود إلــى ما كانت عليه.
هذه حقيقة .ولكن ،على األقــل ،يمكن
مل ـ ـشـ ــروع ب ـس ـي ــط أن ي ـع ـي ــد ص ـيــاغــة
«عــاقـتـنــا مــع املـحـيــط كـمــا اسـتــولــوا
عـلـيــه» وم ـحــاولــة خـلــق ت ــواص ــل بني
الـنــاس فــي هــذا «الباركينغ» الكبير.

ّ
هـ ــذا ه ــو املـ ـب ــدأ ف ــي رأي ع ـل ـ ّـي ــة .جــل
همه تجميل أداة االحتالل بإضافات
بـ ـسـ ـيـ ـط ــة ،ال م ـ ــواجـ ـ ـه ـ ــة «الـ ـسـ ـلـ ـط ــة
ّ
تحول،
املحتلة» .املفارقة أن هذا كله
ّ
فـ ــي ل ـح ـظ ــة ،إل ـ ــى تـ ـع ـ ّـد ع ـل ــى ال ـح ــي ــز
العام لعدم حصوله على الترخيص.
امل ـش ـه ــد س ــوري ــال ــي ل ـل ـغ ــاي ــة :مــديـنــة
مستباحة أمالكها العامة على عني
الدولة والقوى األمنية ،تستنفر هذه
األخـ ـي ــرة ف ـي ـهــا ملـ ـج ـ ّـرد ف ـك ــرة تـجـ ّـمــل
ل ـل ـن ــاس مـ ــا س ـل ـب ـهــم إي ـ ـ ــاه أص ـح ــاب
ال ـس ـل ـط ــة .ال ي ـح ــب امل ـح ـت ــل أن ي ــرى
الناس إال أكثر وجوهه بشاعة!

بنحو ّ %46
عما يفترض أن تكون عليه ،كما ّيضعها في
المرتبة الـ  2471من بين ثالثة آالف مدينة مصنفة باألكثر
ّ
تلوثًا في العالمّ .أما األسباب فتعود بشكل رئيسي إلى
غياب النقل العام المشترك الذي ال يستحوذ سوى على %2
فقط من الرحالت اليومية ،ما يدفع الناس الى استعمال
سياراتهم الخاصة التي تستحوذ على  %68من مجمل
الرحالت اليومية ،في مقابل  %16لسيارات األجرة و%14
(أرشيف)
للباصات الخاصة.
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رياضة
الكرة المعولمة

كأس آسيا 2019
ّ
القطريون
رفع
كأس آسيا على
أرض اإلمارات
(رسالن رحمان -
أ ف ب)

رياضة

9

بحكم قانون « »50+1السائد في الدوري األلماني ،يحاط سوق االنتقاالت المحلي بعدة شروط ّ
تحد من ارتفاع سقف
ً
يقف هذا القانون عقبة أمام الصرف الـ«غير منطقي» للحفاظ على هيكلة
أسعار الالعبين القادمين من الخارج ،إذ ّ
ّ
ّ
أجور الالعبين وأسعار البطاقات .في ظل الطفرة التي يعيشها سوق انتقاالت الدوريات األوروبية عامة ،توجهت
األندية األلمانية للبحث عن «منجم» جديد ّ
بأسعار تتواءم مع سياساتها االقتصادية،
يدر عليها المواهب الكروية
ٍ
ٍ
وجهة للحفاظ على الثقافة الكروية األلمانية ،دون حصول عجز في ميزان األندية .األلمان
فوجدت في أميركا خير
ٍ
دائمًا ما يجدون الحلول

أسماء من البالد البعيدة

قطر بطلة آسيا بالعالمة الكاملة
جيل شاب على طريق مونديال 2022
للمرة األولى في تاريخه،
حقق المنتخب القطري
لقب بطل آسيا لكرة القدم.
بالعالمة الكاملة تربع
المنتخب القطري على
عرش آسيا كرويًا ،بعد أن
حقق سبعة انتصارات في
سبع مباريات خاضها منذ
دور المجموعات وحتى
المباراة النهائية ،بينها (6ـ)0
على كوريا الشمالية ،و(4ـ)0
على اإلمارات .قطر تجاوزت
كوريا الجنوبية واإلمارات،
وفي النهائي فازت على
اليابان بثالثة أهداف لهدف
على أرض ملعب مدينة زايد
الرياضية ،لتحصد بذلك اللقب
بعد أداء ونتائج مقنعة

حسن رمضان
هـكــذا ،تـ ّ
ـربــع املنتخب القطري على
ّ
عـ ـ ــرش قـ ـ ـ ــارة آس ـ ـيـ ــا بـ ـع ــد أن ت ـ ــوج
بـلـقــب ك ــأس األمـ ــم اآلس ـي ــوي ــة لـكــرة
الـ ـق ــدم ل ـل ـم ــرة األول ـ ـ ــى ف ــي تــاري ـخــه
عـلــى ح ـســاب أح ــد أه ــم املـنـتـخـبــات
اآلسـ ـ ـي ـ ــوي ـ ــة وأب ـ ـ ـ ــرزه ـ ـ ـ ــا ،امل ـن ـت ـخ ــب
ّ
الـيــابـ ّـانــي .تغلب املنتخب القطري
«الـ ـع ــن ــاب ــي» ع ـل ــى «ال ـ ـسـ ــامـ ــوراي»
الياباني بثالثة أهــداف لهدف ،في
املباراة النهائية للبطولة اآلسيوية
التي أقيمت في اإلم ــارات .ما حققه
اإلسباني
املنتخب القطري ومدربه
ً
يأت صدفة ،بل
فليكس سانشيز ،لم ِ
إنه نتاج سنوات من العمل والجهد
عـلــى مـنـتـخــب ،ق ـ ّـدم نـفـســه بـصــورة
مفاجئة ومـمـ ّـيــزة فــي الــوقــت عينه.
أكــادي ـم ـيــة «آسـ ـب ــاي ــر» ،األكــادي ـم ـيــة
ال ـت ــي كـ ــان املـ ـ ــدرب ســان ـش ـيــز ج ــزءًا
مـ ــن ط ــاق ـم ـه ــا الـ ـت ــدريـ ـب ــي ،هـ ــا هــي
اليوم تنتج مجموعة من الالعبني،
كتبوا الـتــاريــخ لــدولــة قطر فــي كرة
الـ ـق ــدم ،وح ـق ـق ــوا امل ـس ـت ـح ـيــل ،ال ــذي

الجمهوران اإليراني والعماني ساندا قطر في ظل غياب جمهورها (أ ف ب)

ً
لـ ــم ي ـع ــد م ـس ـت ـح ـيــا ب ـع ــد أن رف ــع
ح ـســن ال ـه ـي ــدوس ا ّل ـك ــأس الـغــالـيــة
ف ــي اإلمـ ـ ـ ـ ِّـارات .يـتـكــلــم ال ـب ـعــض عن
العبني ُجنسواّ ،إل أن العبًا ّ
كهداف
البطولة وصــاحــب الــرقــم القياسي
( 9أهـ ـ ـ ـ ــداف ف ـ ــي ن ـس ـخ ــة واحـ ـ ـ ــدة)
وأف ـض ــل الع ــب ف ــي ال ـب ـطــولــة املـعــز
علي ،صاحب األصــول السودانية،
هـ ــو مـ ــن بـ ــن ال ــاعـ ـب ــن الـ ـشـ ـب ــاب،
الذين كانو حاضرين في أكاديمية
«آسباير» .األمر عينه بالنسبة إلى
أك ــرم عـفـيــف ،ال ــذي ك ــان بـ ــدوره قد
خ ــاض تـجــربــة م ــع نـ ــادي فـيــاريــال
اإلسـ ـب ــان ــي ،وك ـ ــان م ــن ب ــن أف ـضــل
العبي البطولة بدوره أيضًا ،حيث
ّ
صـنــع  10أهـ ــداف ،مــا أه ـلــه ليكون
أفـ ـض ــل ص ــان ــع أل ـ ـعـ ــاب فـ ــي آس ـي ــا.
الجدير بالذكر أن املنتخب القطري
ّ
تـ ـل ــق ــى هـ ــدفـ ــا واح ـ ـ ـ ـ ـدًا فـ ـق ــط خ ــال
ال ـب ـطــولــة (أي خ ــال  7م ـب ــاري ــات)،
وكــان الـهــدف الياباني فــي املـبــاراة
الـنـهــائـيــة .إذًا ،كـلـهــا إحـصــائـيــات،
تـ ـجـ ـع ــل امل ـ ـتـ ــاب ـ ـعـ ــن واملـ ـنـ ـتـ ـق ــدي ــن
يعلمون ويرسمون ّ
هوية منتخب
«املعجزة» التي لم يكن
بطل حقق ّ
ألحــد أن يتوقعها .الالفت في أداء
املنتخب «الـعـنــابــي» فــي البطولة،
ارت ـف ــاع مـسـتــوى األداء مــع الـتـقـ ّـدم
فــي األدوار .فـمــن تــابــع ك ــأس األمــم
اآلس ـ ـيـ ــويـ ــة ،ي ــاح ــظ أن م ـس ـتــوى
املنتخب القطري قد ّ
تطور من دور
ً
امل ـج ـمــوعــات ،وصـ ــوال إل ــى امل ـبــاراة
النهائية .فلم يقدم املنتخب القطري
األداء املـمـيــز أم ــام منتخب لبنان،
ّ
إل أن ح ــرارة املـبــاريــات ،واإلص ــرار
ال ـك ـب ـي ــر ،ج ـع ــا م ــن م ـن ـت ـخــب قـطــر
أحد أبرز املرشحني للفوز باللقب،
والنتائج الكبيرة تثبت ذلك.
وفي الحديث عن املباراة النهائية،
جـ ـ ـ ــاءت بـ ــدايـ ــة الـ ـلـ ـق ــاء حـ ـ ـ ــذرة مــن
الـجــانــب الـقـطــري ،فــي الــوقــت الــذي

أحكم فيه العبو املنتخب الياباني
س ـي ـط ــرت ـه ــم عـ ـل ــى وسـ ـ ــط امل ـل ـع ــب،
بــاح ـثــن ع ــن ه ــدف مـبـكــر يــربـكــون
بــه حـســابــات امل ــدرب فيلكس .ومع
ّ
ح ـل ــول الــدق ـي ـقــة  ،12ت ـمــكــن أفـضــل
العـ ـ ــب ف ـ ــي الـ ـبـ ـط ــول ــة ،امل ـ ـعـ ــز عـلــي
م ــن اف ـت ـت ــاح الـتـسـجـيــل للمنتخب
الـقـطــري ،بعد أن سـ ّـجــل واحـ ـدًا من
أجـمــل أه ــداف املسابقة اآلسـيــويــة،
ّ
خلفية» .وفي الوقت
إثر «مزدوجة
ال ـ ــذي ب ـح ــث ف ـي ــه ال ـي ــاب ــان ـي ــون عــن
الـتـعــادل ،أضــاف املنتخب القطري
ال ـ ـهـ ــدف الـ ـث ــان ــي فـ ــي ال ــدق ـي ـق ــة 27
م ـ ــن طـ ــريـ ــق عـ ـب ــد ال ـ ـعـ ــزيـ ــز ح ــات ــم،
بتسديدة دقيقة من خــارج منطقة
الجزاء سكنت على يمني الحارس

تلقت شباك منتخب قطر
هدفًا واحدًا في البطولة
ّ
القارية التي لعبت خاللها
 7مباريات
الـ ـ ـي ـ ــاب ـ ــان ـ ــي .هـ ـ ـن ـ ــا ،أحـ ـ ـ ـ ـ ّـس العـ ـب ــو
امل ـن ـت ـخــب ال ـيــابــانــي ب ــأن املـنـتـخــب
الذي أمامهم لم يكن يحالفه الحظ،
بل إن األداء ّ
املميز هو جـ ّـراء العمل
الـ ـ ــدؤوب ،والـتـنـظـيــم ال ـعــالــي ال ــذي
خـلـقــه املـ ـ ــدرب ،الـ ــذي ك ــان كــاملــربــي
ل ـه ــؤالء الــاع ـبــن (امل ـ ــدرب فليكس
كان مع مجموعة من الالعبني منذ
أكثر من  7سنوات في األكاديمية).
ف ـش ـلــت ب ـعــدهــا ج ـم ـيــع املـ ـح ــاوالت
ال ـيــابــان ـيــة ف ــي تـقـلـيــص الـنـتـيـجــة،
ليخرج املنتخب القطري من شوط
املـ ـ ـب ـ ــاراة األول م ـت ـق ــدم ــا بـثـنــائـيــة
نظيفة.
فــي الـشــوط الـثــانــي ،ازداد الضغط
الـ ـ ـي ـ ــاب ـ ــان ـ ــي ،ح ـ ـيـ ــث ك ـ ــان ـ ــت ن ـس ـبــة
الـ ـسـ ـيـ ـط ــرة عـ ـل ــى الـ ـ ـك ـ ــرة ملـصـلـحــة

ال ـي ــاب ــان ـي ــن .اس ـت ـم ــرت املـ ـح ــاوالت
ال ــواح ــدة تـلــو األخـ ــرى عـلــى مرمى
ّ
ترتق لتشكل
القطريني ،إل أنها لم
ِ
خطرًا على املــرمــى .هجوم مستمر
ل ـ ـل ـ ـيـ ــابـ ــان ،ق ــابـ ـل ــه تـ ــأمـ ــن دف ــاع ــي
م ــن ج ــان ــب امل ـن ـت ـخــب ال ـق ـط ــري مع
االع ـت ـم ــاد ع ـلــى ال ـه ـج ـمــات امل ــرت ــدة
ال ـ ـسـ ــري ـ ـعـ ــة .ه ـ ـج ـ ـمـ ــات ،وص ـ ـ ــل مــن
خــال ـهــا ال ـق ـطــريــون أك ـث ــر م ــن م ـ ّـرة
ملناطق أبناء «كــوراســاوا» .األخير،
لــو ك ــان ال ي ــزال عـلــى قـيــد الـحـيــاة،
ألخرج نهاية أفضل بكثير من التي
ّ
القــاهــا أب ـنــاء ب ـلــده ،إل أن النهاية
كــانــت «س ــوداوي ــة» ،كـمــا هــي أفــام
«كوراساوا» املتشائم دائمًا.
جـ ــاءت الــدق ـي ـقــة  69لـتـشـهــد معها
لليابان عبر تاكومي
الهدف األول
ّ
مينامينو عندما تلقى كــرة بينية
داخــل منطقة ال ـجــزاء ،وضعها من
فـ ــوق ال ـ ـحـ ــارس ف ــي الـ ـشـ ـب ــاك .بـعــد
ال ـه ــدف ال ـيــابــانــي ،ازدادت اإلث ــارة
في املباراة ،ففي الوقت الذي بحث
ف ـ ّيــه الع ـب ــو ال ـي ــاب ــان ع ــن ال ـت ـعــادل،
كــثــف العـبــو املنتخب الـقـطــري من
هـجـمــاتـهــم ،فــي مـحــاولــة لتسجيل
الهدف الثالث وإنهاء املباراة .ومع
حلول الدقيقة  ،82كان للقطريني ما
أرادوا ،حيث احتسب حكم اللقاء
ض ــرب ــة جـ ـ ــزاء ل ـق ـطــر ب ـع ــد ال ـل ـجــوء
إلى تقنية الفيديو « »VARبسبب
مل ـس ــة يـ ــد ع ـل ــى امل ـ ــداف ـ ــع ال ـي ــاب ــان ــي
وقائد املنتخب مايا يوشيداّ .
تقدم
أك ــرم عفيف لتسديد ركـلــة الـجــزاء،
وتـ ـق ـ ّـدم ــت م ـع ــه عـ ـي ــون املـشـجـعــن
القطريني ،مترقبني هدفًا سينهي
األمـ ـ ـ ــور وي ـح ـس ــم امل ـ ـ ـبـ ـ ــاراة .سـ ّـجــل
عفيف ركلة الجزاء بكل «برودة دم»،
معلنًا الهدف الثالث لتضيع معها
التعادل.
األحالم اليابانية في
ّ
نهاية البطولة كانت متوقعة ،نظرًا
ملا ّ
قدمه «املشروع القطري» خاللها،
ّ
إل أن ما هو غير متوقع ،هو األداء
ّ
عينه ال ــذي قــدمــه الـقـطــريــون .ومن
كانت له العني الثاقبة ،غير النجم
اإلسباني ونجم برشلونة السابق
تـشــافــي هـيــرنــانــديــز ،ال ــذي أصبح
قطري في السنوات األخيرة،
نصف ّ
ح ـيــث ت ــوق ــع مـ ـب ــاراة نـهــائـيــة أم ــام
ال ـيــابــان ،وف ــوز املـنـتـخــب الـقـطــري.
وبـ ـه ــذه ال ـن ـت ـي ـجــة وه ـ ــذا األداء ،ال
ش ــك ف ــي أن ال ـك ــرة ال ـق ـطــريــة تـكــون
قــد نجحت فــي االخـتـبــار اآلسيوي
بالعالمة الكاملة ،الذي ُي َع ّد مقدمة
ملـشــروع املنتخب فــي كــأس العالم
املقبل الذي تستضيفه على أرضها
في .2022
وك ـ ـ ــان الفـ ـت ــا خـ ـ ــال الـ ـلـ ـق ــاء غ ـيــاب
الجماهير القطرية ،بسبب األزمــة
الخليجية املـسـتـمــرة بــن قـطــر من
ج ـهــة ،واإلم ـ ـ ــارات وال ـس ـعــوديــة من
جهة ثانية .فكما جرت العادة خالل
مـ ـب ــاري ــات ال ـب ـط ــول ــة ،ك ــان ــت ه ـنــاك
مجموعة مــن الجماهير العمانية
ال ـت ــي س ــان ــدت ق ـطــر ف ــي ال ـن ـهــائــي،
ك ــذل ــك ح ـضــر عـ ــدد م ــن الـجـمــاهـيــر
اإليــرانـيــة ،الــذيــن ســانــدوا املنتخب
القطري في النهائي أيضًا .واألكيد
أيـ ـض ــا أن ال ـج ـم ــاه ـي ــر اإلم ــاراتـ ـي ــة
وال ـس ـعــوديــة ل ــم ت ـكــن سـع ـيــدة بــأن
القطريني حملوا كــأس آسـيــا على
األراض ـ ــي اإلم ــارات ـي ــة ،والــدل ـيــل ما
حدث خالل مباراة نصف النهائي،
بني قطر واإلمارات.

المواهب األميركية تغزو الـ«بوندسليغا»
حسين فحص
تــاري ـخ ـيــا ،ل ــم ت ـق ـ ّـدم أم ـي ــرك ــا الـكـثـيــر
امل ــواه ــب لـلـعــالــم ،م ـقــارنــة بـمــا قــدمــه
غ ـيــرهــا م ــن ال ـ ـقـ ــارات ،إذ ظ ـهــر جليًا
افـتـقــار الــواليــات املـتـحــدة إلــى ثقافة
كـ ــرة ال ـ ـقـ ــدم ،املـ ــوجـ ــودة ف ــي أوروبـ ـ ــا
وأمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــا الـ ــات ـ ـي ـ ـن ـ ـيـ ــة ،غ ـ ـيـ ــر أنـ ـه ــا
جيل ذهبي
نجحت أخـيـرًا فــي إبــراز
ٍ
ّ
م ــن ال ــاع ـب ــن ال ـش ـب ــاب ال ـ ــذي تـمــكــن
مــن االح ـت ــراف خ ــارج ح ــدود ال ـقــارة.
يـكـثــر وج ـ ــود ال ــاع ـب ــن األم ـيــرك ـيــن
ال ـيــوم فــي الـ ــدوري األمل ــان ــي .مــواهــب

فاقت القيمة التسويقية
لتشيتشاريتو ما قدمه العبون
أمثال مايكل باالك وزي روبرتو
شــ ّ
ـاب ـ ــة ك ـك ــري ـس ـت ـي ــان ب ــول ـي ــزي ـت ــش
(ب ــروسـ ـي ــا دورت ـ ـمـ ــونـ ــد) ،أل ـفــون ـســو
دي ـف ـيــس (ب ــاي ــرن م ـيــون ـيــخ) ،هــاجــي
رايت (شالكه) وغيرهم ،هاجروا من
ال ـش ـمــال األم ـيــركــي ليسطع نجمهم
ف ــي مـخـتـلــف األن ــدي ــة األمل ــانـ ـي ــة .مع
ّ
ّ
شعبية اللعبة وزيادة
اتساع قاعدة
ّ
امل ـبــالــغ املــال ـيــة ،بـفـعــل ح ـقــوق ال ـبــث،
ك ـ ــان م ــن الـ ـ ـض ـ ــروري ت ـع ــزي ــز ال ـف ــرق

ورف ــع مستوى التنافسية لتتوافق
ّ
مــع تطلعات املشاهدين .ظهر جليًا
ال ـت ــأث ـي ــر ال ـس ـل ـب ــي لـ ـع ــائ ــدات ال ـن ـقـ ّـل
فـ ــي إنـ ـكـ ـلـ ـت ــرا ،ح ـي ــث س ــاه ــم ال ـض ــخ
َ
امل ـبــالــغ ف ـيــه ،فــي ع ــائ ــدات الـنـقــل إلــى
ـول فــي أسـعــار الصفقات
ـاع مـهـ ٍ
ارت ـفـ ٍ
واألج ــور .وبفعل الطلب الــزائــد على
ال ــاعـ ـب ــن واملـ ـض ــارب ــة ب ــن ال ـعــديــد
ّ
مــن األنــديــة ،اخـتــل مـيــزان الصفقات
فـ ــي أوروبـ ـ ـ ـ ـ ــا ،ل ـت ـع ـج ــز األن ـ ــدي ـ ــة عــن
ال ـح ـصــول ع ـلــى مــوه ـبــة ج ـيــدة دون
ّ
دف ــع الـكـثـيــر مــن األم ـ ــوال .مــع ات ـجــاه
س ــوق االن ـت ـق ــاالت ف ــي أوروبـ ـ ــا نحو
مــرحـلــةٍ ج ــدي ــدةَ ،ص ـ ُـع ـ َـب عـلــى الـفــرق
األمل ــانـ ـي ــة ت ـن ـف ـيــذ س ـيــاســات ـهــا ال ـتــي
اعتادت عليها ،حيث وقف التضخم
امل ـهــول فــي أس ـعــار الـصـفـقــات عائقًا
أم ــام مـيــزانـيــات األن ــدي ــة .مــع الشكل
ال ـجــديــد ل ـل ـســوق ،ل ــم يـعــد الـتـمـحــور
حول شراء العبني شباب وتطويرهم
ًّ
ح ـ ــا واردًاً ،ألن ال ــاع ـب ــن ال ـش ـبــاب
ازدادوا تكلفة أيـضــا ،إذ بــاتــت كلفة
اس ـت ـق ـطــاب م ــواه ــب شــابــة «ع ــادي ــة»
ت ـفــوق ال ـثــاثــن مـلـيــون ي ـ ــورو ،دون
إغ ـفــال عــامــل امل ـخــاطــرة ج ـ ّـراء نجاح
العب ناشئ من عدمه .األسعار باتت
ٍ
مرتفعة جدًا ،كذلك املخاطرة كبيرة.
إذا مــا استثنينا كيليان مبابي ،لم
يـشـهــد ال ـع ـقــد األخ ـي ــر بـ ــروز مــوهـبــة
كــرويــة «خ ــارق ــة» تـبـيــح فـتــح خــزائــن

كبار األندية الستقطابها .رغم ذلك،
ت ـش ـهــد أسـ ـ ــواق االنـ ـتـ ـق ــاالت أس ـع ــارًا
خيالية لم تشهدها املالعب األوروبية
م ـنــذ ن ـش ــأة الـ ـك ــرة .م ــع إغ ـف ــال عــامــل
املضاربة بني األندية على استقطاب
امل ــواه ــب ،ك ــان ل ــوك ــاء الــاع ـبــن أثــر
ب ــارز فيما آلــت إلـيــه األسـعــار أخـيـرًا،
إذ وقف وجــود ّ
«تجار املتعة» عائقًا
أم ـ ــام ح ـص ــول األن ــدي ــة ع ـلــى العـبــن
بأسعار ممكنة.
موهوبني
ٍ
ّ
لـ ـط ــامل ــا ش ــكـ ـل ــت ب ـ ـلـ ــدان ك ــالـ ـب ــرازي ــل
ًّ
واألرجـ ـنـ ـت ــن ح ـ ــا ث ــان ــوي ــا الرت ـف ــاع
األسعار في ســوق االنتقاالت ،حيث
بأسعار معقولة،
توجد املواهب فيها
ٍ
ّ
التوجه بكثرة إلى هذه البالد
غير أن
ّأدى إلـ ــى زي ـ ـ ــادة أسـ ـع ــار ال ــاع ـب ــن،

نـ ــاه ـ ـيـ ــك ع ـ ــن ع ـ ـ ـ ــدم ض ـ ـم ـ ــان ت ــأق ـل ــم
الــاع ـبــن ف ــي دوري ــات ـه ــم األوروب ـ ّـي ــة
ال ـ ـ ـجـ ـ ــديـ ـ ــدة .ب ـ ـعـ ــد ارتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاع أس ـ ـعـ ــار
الالعبني في األس ــواق التقليدية في
أوروبـ ــا وأمـيــركــا الـجـنــوبـيــة ،حـ ّـولــت
سوق
سوق جديد،
أملانيا نظرها إلى
ٍ
ٍ
ي ـج ـلــب ال ـ ـتـ ــوازن ب ــن ف ـعــال ـيــة األداء
واتزان امليزانية.
يـفـتـقــر ال ــاع ـب ــون األم ـي ــرك ـي ــون إلــى
املـهــارة .باستثناء كلينت ديمبسي،
والنـ ـ ـ ـ ــدون دونـ ـ ــوفـ ـ ــان وك ــري ـس ـت ـي ــان
ُ
بوليزيتش ،لم تظهر الكرة األميركية
م ــواه ــب ق ـ ـ ــادرة ع ـل ــى خ ـ ــوض غ ـمــار
ّ
الـ ـ ـ ــدوريـ ـ ـ ــات ال ـ ـتـ ــي تـ ـتـ ـط ــل ــب مـ ـه ــارة

كلنت ديمبسي

ألفونسو ديفييس

هاجي رايت

فردية عالية ،كما الحال في الــدوري
ً
اإلسـ ـب ــان ــي واإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي م ـ ـثـ ــا .فــي
أملانيا ،األمر مختلف .عادة ما ُينظر
إل ـ ــى العـ ـب ــي ك ـ ــرة ال ـ ـقـ ــدم األم ـي ــرك ـي ــة
الـشـبــاب عـلــى أنـهــم ريــاضـ ّـيــون ذوو
عقلية نــاضـجــة ،وهــم يـعــرفــون كيف
ي ـ ـف ـ ــوزون ،وه ـ ـ ــذا مـ ــا ت ـط ـل ـبــه أن ــدي ــة
الـبــونــدسـلـيـغــا لـلـنـجــاح فــي الــدرجــة
األول ـ ـ ـ ــى ،ح ـي ــث ت ـع ـم ــل أمل ــانـ ـي ــا عـلــى
اس ـت ـق ـطــاب م ــواه ــب أم ـيــرك ـيــة شــابــة
لـتـطـبـيـعـهــا م ــع ث ـقــاف ـت ـهــا ال ـك ــروي ــة،
وتـ ـ ـ ّ
ـؤمـ ـ ــن لـ ـه ــا املـ ـع ــرف ــة ال ـت ـك ـت ـي ـك ـيــة
املطلوبة للنجاح على أعلى مستوى.
ومع نجاح التجربة ،اتجهت العديد
مــن األنــديــة األملــانـيــة لصيد املــواهــب
مــن أميركا الشمالية ،حيث تتصف
بالفاعلية وعدم ارتفاع
هذه املواهب ً
األسعار ،مقارنة باملواهب املوجودة
في أوروبا وأميركا الالتينية.
ُ
أم ـيــركــا ال ـتــي ت ـعــرف بـكــونـهــا سوقًا
متناميًا لألنشطة التسويقية ألندية
كرة القدم األوروبية ،قد تغدو قريبًا
سوقًا متناميًا لكرة القدم في العالم
أجمع.
ّ
يـ ـتـ ـخ ــط ــى ال ـ ـتـ ــوافـ ــق ب ـ ــن ال ــاع ـب ــن
األميركيني والدوري األملاني الجانب
ال ـث ـقــافــي ،إذ يـلـعــب االق ـت ـصــاد دور ًًا
بــارزًا في جعل البوندسليغا محطة
لهؤالء الالعبني .منذ مجيء الالعب
امل ـك ـس ـي ـك ــي خ ــافـ ـيـ ـي ــر ه ـي ــرن ــان ــدي ــز
(تشيشاريتو) إلــى باير ليفركوزن،
اتخذت العالقة الكروية بني البلدين
منحى جديدًا ،وتطال جميع جوانب
ك ــرة ال ـق ــدم األم ـيــرك ـيــةّ ،
وربـ ـم ــا أكـثــر
ّ
م ــن ذل ــك بـكـثـيــر .تـشــكــل ه ــذه الـبــاد
ســوقــا تــروي ـج ـيــا لــأنــديــة األملــان ـيــة،
إذ ت ـس ـعــى هـ ــذه األخـ ـي ــرة الك ـت ـســاب
ع ــائ ــدات مــال ـيــة م ــن خـ ــال شـهــرتـهــا
فــي بـلــدان أمـيــركــا الـشـمــالـ ّـيــة .عندما
ّ
حــط الالعب خافيير هيرنانديز في
بــايــر ل ـي ـفــركــوزن ،زاد ع ــدد متابعي
ال ـنــادي األملــانــي بـشـكـ ٍـل كـبـيــر ،حيث
ّ
شــكـلــت الـجـمــاهـيــر املكسيكية ٪20
من ّنسبة متتبعي النادي ،كما ارتفع
مـ ــؤشـ ــر م ـب ـي ـع ــات ق ـم ـص ــان ال ـف ــري ــق
بشكل ملحوظ بعد ّ
الكم الهائل من
ٍ
الـطـلــب عـلــى قميص رق ــم  7الـخــاص
بـتـشـيـشــاريـتــو .ه ـكــذا فــاقــت القيمة
ال ـت ـســوي ـق ـيــة ل ــاع ــب امل ـك ـس ـي ـكــي ،ما
ّ
قدمه العبون أمثال مايكل باالك وزي
ُ
روب ــرت ــو ال ـلــذيــن وج ـ ــدا ف ــي صـفــوف
النادي في السنوات الـ 15املاضية.
مع استمرار ارتفاع رسوم الصفقات
في أوروبا ،قد تذهب األندية األملانية
بعيدًا في عملية التنقيب عن املواهب
في منجمها الجديد ،وتبحث بشكل
أكـبــر عــن املــواهــب الـشـ ّ
ـابــة فــي بلدان
ُ
أم ـي ــرك ــا ال ـش ـم ــال ـي ــة .إذا ك ـت ــب ل ـهــذه
ّ
ال ـخ ـطــوة ال ـن ـج ــاح ،ق ــد ت ـحــل أمـيــركــا
مكان البرازيل قريبًا في سلم البلدان
امل ـص ـ ّـدرة لـلـمــواهــبّ ،
ورب ـم ــا أوروب ــا
حتى على املدى البعيد ،من يدري.

وقف ّ
«تجار
المتعة»
عائقًا أمام
حصول األندية
على العبين
بأسعار
موهوبين
ٍ
ممكنة
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رياضة

الكرة اللبنانية

رياضة
ّ
سلويات

ُ
تعاود فرق الدوري اللبناني لكرة القدم نشاطها ُسريعًا بعد جولة دور الـ 16من مسابقة
كأس لبنان ،التي أقيمت في منتصف األسبوع .وتقام اليوم وغدًا مباريات األسبوع الثالث
عشر من الدوري والتي تتضمن أكثر من مواجهة صعبة ،مع عين على لقاء الصفاء
والنجمة من ناحيتي مكان الملعب والحضور الجماهيري

معسكر للبنان

مواجهات صعبة في الدوري

بعد انتهاء بطولة دبي لكرة السلة ،سيقيم
منتخب لبنان للعبة معسكرًا مغلقًا في تركيا
تحضيرًا للمرحلة األخيرة من تصفيات كأس
العالم ،حيث سيلعب مباراتني مع نيوزيلندا
وكوريا الجنوبية في  22و 24شباط/فبراير.
املعسكر
ومن املقرر أيضًا أن يلعب لبنان خالل
ّ
مباراتني وديتني مع منتخب اليابان لكرة السلة،
على أن ينتهي املعسكر ويعود ّ املنتخب إلى
لبنان في  19شباط .وتعتبر محطة تركيا ّ
مهمة
لكي يقف املدرب سلوبودان سوبوتيتش على
جاهزية الالعبني ،كون لبنان مطالبًا بالفوز
بمباراتيه على أرضه ،بعد ثالث خسارات
متتالية في التصفيات خالل املرحلتني
السابقتني.

العين على العهد ...ما هي أسباب التراجع؟
عبد القادر سعد
إذا ك ــان األسـ ـب ــوع ال ـثــالــث ع ـشــر من
الــدوري اللبناني لكرة القدم ينطلق
من البقاع بلقاء الشباب الغازية مع
مـضـيـفــه ال ـب ـقــاع ال ـي ــوم عـنــد الـســاعــة
ال ـثــان ـيــة وال ــرب ــع ع ـلــى مـلـعــب الـنـبــي
شـ ـي ــت ،فـ ـ ــإن األنـ ـ ـظ ـ ــار ت ـت ـج ــه مـلـعــب
ال ـ ـع ـ ـهـ ــد .لـ ـلـ ـم ــرة األولـ ـ ـ ـ ــى بـ ـع ــد ط ــول
غياب يعود العهد إلــى ملعبه حيث
يستضيف الراسينغ غدًا األحــد عند
ال ـس ــاع ــة ال ـثــان ـيــة وال ـن ـص ــف ع ـص ـرًا.
العهد سيكون تحت مجهر كثيرين
ّ
سيقدمه الالعبون وكيف
ملعرفة مــا
س ـيــواج ـهــون ال ـفــريــق الــوح ـيــد ال ــذي
عــرقـلـهــم فــي مــرحـلــة ال ــذه ــاب .العهد
يـتـصـ ّـدر الـتــرتـيــب بــرصـيــد  34نقطة
مـ ــن أص ـ ــل  36م ـم ـك ـن ــة ،فـ ــي حـ ــن أن
الــراس ـي ـنــغ يـقـبــع ف ــي امل ــرك ــز م ــا قبل
األخـ ـي ــر بــرص ـيــد  8نـ ـق ــاط .يـعـنــي أن
«األصفر» فقد نقطتني فقط من تعادل
وحيد .هذا التعادل كان مع الراسينغ
تـ ـح ــديـ ـدًا فـ ــي األس ـ ـبـ ــوع الـ ـث ــان ــي مــن

انتقلت مباراة الصفاء
والنجمة الى ملعب طرابلس
اليوم عند الساعة الثانية والربع
الدوري حني تعادال ( )2-2على ملعب
جونيه .سيكون العهد تحت املراقبة
ب ـس ـبــب ال ـع ــرض ــن ال ـل ــذي ــن قــدمـهـمــا
ال ـفــريــق األسـ ـب ــوع امل ــاض ــي .صـحـيـ ٌـح
أنــه فــاز على البقاع فــي األسـبــوع 12
وعـلــى شـبــاب الـســاحــل فــي دور ال ــ16
مــن ال ـ َك ــأس ،لكنهما فـ ــوزان صعبان
َ
مقنعني .منذ مباراة
وبعرضني غير
الـ ـعـ ـه ــد مـ ــع ال ـن ـج ـم ــة فـ ــي األس ـ ـبـ ــوع
العاشر مــن ال ــدوري والـتــي فــاز فيها
الفريق بثالثية نظيفة وعرض كبير،
تراجع أداء العهد .فاز على التضامن
صور ( )1-2في ختام الذهاب ومن ثم
على البقاع والساحل.
«األخبار» التقت املدير الفني للعهد
بــاســم مــرمــر ال ــذي تـحـ ّـدث عــن فريقه
ومدى رضاه عن األداء« ،وصلنا في
لقاء النجمة إلــى قمة أدائـنــا ،فحافز
امل ـب ــاراة مــوجــود فيها بعكس باقي
امل ـب ــاري ــات حـيــث تـعــانــي م ــن تحفيز
ال ــاعـ ـب ــن الـ ــذيـ ــن يـ ـشـ ـع ــرون ب ـف ــارق

ّ
ستلعب مباراة العهد والراسينغ على ملعب األول (عدنان الحاج علي)

املـسـتــوى عــن الـفــرق األخـ ــرى» ،يقول
م ــرم ــر حـ ــول ال ـ ـفـ ــارق ف ــي األداء بــن
مباراة النجمة وباقي املباريات« .في
بداية اإليــاب ،من الطبيعي أن يظهر
ال ـفــريــق بــال ـصــورة ال ـتــي ظـهــر فيها
أم ــام الـبـقــاع حــن يلعب عـلــى ملعب
كـمـلـعــب ص ـي ــدا بــأرض ـي ـتــه الـسـيـئــة.
ك ــان ــت ص ــدم ــة بــالـنـسـبــة إل ـي ـنــا حني

ش ــاه ــدن ــا أرضـ ـي ــة امل ـل ـعــب امل ـف ـتــرض
أن تـكــون جـيــدة بعد تــوقــف ألربعني
يــومــا .األرض أســوأ ّ
مما كانت عليه
وصـ ـلـ ـب ــة ج ـ ـ ـ ـدًا .ال ي ـم ـك ـن ــك ال ــرك ــض
عـلـيـهــا .وح ــن أل ـعــب عـلــى مـثــل هــذه
ّ
األرض ـيــة ال يمكن أن أفــكــر بأسباب
أخرى لــأداء املتوسط ،حتى لو كان
هناك أسباب أخــرى» ،يضيف مرمر.

«ال ـن ـج ـمــة ل ـع ـبــوا ع ـلــى امل ـل ـعــب عينه
بـعــدنــا بــأربــع وع ـشــريــن ســاعــة فهل
كـ ــان أداؤه ـ ـ ــم جـ ـيـ ـدًا؟» ي ـس ــأل مــرمــر.
وح ــن يـقــال لــه إن أداء الـنـجـمــة كــان
أف ـض ــل م ــن ال ـع ـه ــد ،ي ـج ـيــب« :أف ـضــل
م ــن ال ـع ـه ــد ل ـس ـبــب أن ال ــراس ـي ـن ــغ ال
يلعب مثل البقاع بخشونة وضغط.
ه ـ ــذه امل ــاع ــب ت ـس ــاع ــد الـ ـف ــرق ال ـتــي

ت ـل ـعــب ب ـخ ـش ــون ــة وال ـ ـتـ ــي هـ ــي أك ـثــر
قـســاوة بدليل إصــابــة العــب الفريق
بشعر فــي مشط قدمه
حسني الــزيــن
ٍ
مــن كــرتــن متشابهتني ،إضــافــة إلى
ت ـ ـعـ ـ ّـرض عـ ـل ــي حـ ــديـ ــد إلصـ ــابـ ــة فــي
أنفه» ،يشرح مرمر .هــذا ال يعني أن
أرضـيــة امللعب هــي السبب الوحيد،
فبرأي مرمر ،فترة التوقف الطويلة
ســاه ـمــت ف ــي ت ــراج ــع األداء إضــافــة
إلــى اإلره ــاق الــذي بــدا واضـحــا على
العبي املنتخب الذين عادوا مرهقني
جـدًا مــن كــأس آسـيــا .ولكن إذا كانت
أرضية ملعب صيدا لعبت دورًا في
أداء العهد أمــام البقاع ،فلماذا ّ
تكرر
السيناريو أمــام الساحل في الكأس
عـلــى ملعب جــونـيــه ،حـيــث األرضـيــة
االصطناعية جيدة؟
ي ـ ـقـ ــول م ـ ــرم ـ ــر« :ف ـ ـ ــي ل ـ ـقـ ــاء ال ـس ــاح ــل
اختلفت األمور من ناحية التغييرات
الـ ـت ــي ط ـ ـ ــرأت ع ـل ــى ال ـت ـش ـك ـي ـل ــة .ه ــذا
الفريق لم يصل إلى مرحلة االنسجام
ل ـ ـعـ ــدم قـ ــدرت ـ ـنـ ــا عـ ـل ــى ال ـ ـث ـ ـبـ ــات ع ـلــى
تشكيلة واحـ ــدة مـنــذ ب ــداي ــة املــوســم.
الـسـبــب ه ــو اإلص ــاب ــات ال ـتــي تــاحــق
الفريق .قد تكون (الفائدة) الوحيدة
ّ
أننا لم نضطر بعد إلى وضع العبني
كـبــار خ ــارج الـ ــ ،18متجنبني املشاكل
هذا األمرّ .أما في
التي تنتج عن مثل ّ
ما تبقى فاإلصابات أثــرت على عدم
حـصــول تجانس ّ بسبب التغييرات.
َ
أض ــف إل ــى ذل ــك أن ـن ــا ل ــم ن ـت ـعــاط مع
مباراة الكأس مثل مباريات الــدوري.
ح ـيــث ل ــم ن ــدخ ــل ف ــي مـعـسـكــر عشية
املـبــاراة ولــم ننزل في ّ فندق .كما أننا
أب ـل ـغ ـنــا ال ــاع ـب ــن ب ــأن ـن ــا م ـس ـت ـعـ ّـدون
للعب  120دقيقة مع الساحل بشرط
ع ـ ـ ــدم اسـ ـتـ ـعـ ـج ــال الـ ـ ـه ـ ــدف وإش ـ ـعـ ــار
ال ـخ ـصــم بــأن ـنــا مـسـتـعـجـلــون م ــا قد
ي ــدف ـع ــه إلـ ــى ال ـت ـق ــوق ــع ف ــي ال ـخ ـل ــف»،
ي ـج ـي ــب مـ ـ ـ ـ ّ
ـدرب ف ــري ــق الـ ـعـ ـه ــد .وع ــن
املـ ـ ـب ـ ــاراة م ــع ال ــراس ـي ـن ــغ ي ـ ــرى مــرمــر
أن الـنـتـيـجــة مــع الـضـيــف فــي مرحلة
ّ
الذهاب ستشكل عنصرًا إيجابيًا في
تحفيز الــاعـبــن لـلـفــوز عـلــى الفريق
ال ــوح ـي ــد الـ ــذي عــرق ـل ـهــم .وع ــن سبب
إقامتها على ملعب العهد الذي يعتبر
صغيرًا بالنسبة إلى إمكانيات العهد
الـفـنـيــة فــي ظــل غ ـيــاب مـلـعــب املــديـنــة
الــريــاضـيــة ،يـقــول مــرمــر« :ب ــن صيدا
وملعب العهد اخترنا األخـيــر .هناك
ال يمكن أن تنقل كرتني متتاليتني».

مباريات الجولة
مباراة العهد والراسينغ ليست هي الوحيدة البارزة هذا األسبوع،
األنصار وضيفه طرابلس غدًا عند الساعة الرابعة على ملعب
فلقاء
ّ
جونيه ال يقل أهمية .األنصار الثالث برصيد  26نقطة يدخل املباراة
ً
لتحقيق أكثر من هدف .أوال إلحراز النقاط الثالث والبقاء منافسًا.
ثانيًا للمحافظة على الحالة التصاعدية الفنية بعد فوزين كبيرين
على الصفاء في األسبوع  12وعلى الشباب العربي في كأس لبنان.
ثالثًا للثأر من عرقلته ذهابًا أمام طرابلس تحديدًا ( ،)2-2وابتعاده
عــن املنافسة على الـلـقــب .أمــا طــرابـلــس فيبحث عــن نـقــاطّ املـبــاراة
التي ستساعده في مشوار الهروب من الهبوط حيث يحتل املركز
الثامن برصيد  11نقطة وبعيد بثالث نقاط عن الراسينغ الحادي
عشر .يغيب عن األنصار العبه حسام اللواتي بسبب اإليقاف ،وعن
طرابلس ويلسون أنــدوه للسبب عنيه .كما يلعب غدًا أيضًا اإلخاء

أعلن رئيس لجنة املنتخبات في كرة السلة اللبنانية غازي بستاني عن أسماء الالعبني الذين سيشاركون في تدريبات املنتخب التي ستنطلق بداية األسبوع املقبل.
والالعبون هم« ،علي مزهر ،جاد خليل ،دانيال فارس ،آتر ماجوك ،عزيز عبداملسيح ،علي منصور (الصورة) ،جو أبي خرس ،إدوارد بشاره ،غابريال صليبي ،جيمي سالم ،أحمد
ّ
سبيتي ،جورج بيروتي وغابي سماحة» .وأكد بستاني أن العب نادي الشانفيل أحمد إبراهيم ،سيكون ضمن املدعوين للمشاركة في تدريبات املنتخب ،ولكنه سيغيب
لبضعة ّأيام بداعي السفر إلى الواليات املتحدة األميركية .أما الالعبون اآلخرون فسيلتحقون باملنتخب بعد االنتهاء من بطولة دبي( .سركيس يرتسيان)
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لقاءات األندية اللبنانية

انطلقت باألمس مباريات دورة دبي لكرة السلة
التي يشارك فيها في هذه النسخة ثالثة أندية
لبنانية هي الرياضي ـ بيروت ،هومنتمن ـ
بيروت ونادي بيروت فرست كلوب من أصل
ّ
اللبنانية تنطلق اليوم
 10أندية .مباريات األندية
بلقاء هومنتمن مع نادي الجامعة األميركية
في دبي ( 13:00بتوقيت بيروت) ،واملباراة
الثانية ستجمع نادي بيروت مع نادي النفط
العراقي (الساعة ّ ،)15:00أما املواجهة الثالثة
واألخيرة فستكون بني الرياضي ونادي
سال املغربي (الساعة  .)19:00وتستكمل
املباريات يوم األحد ،فيلتقي نادي بيروت مع
سال املغربي (الساعة  )15:00والرياضي
مع منتخب األردن (الساعة  )17:00واملباراة
األخيرة تجمع بني هومنتمن ومايتي سبورت
ّ
تستمر املباريات بداية
الفيليبيني (.)19:00
األسبوع املقبل ،فيلتقي يوم االثنني الرياضي
مع النفط العراقي (الساعة  )17:00ونادي
بيروت مع منتخب األردن (الساعة .)19:00
ويوم الثالثاء في الخامس من شباط/فبراير
ستكون هناك مباراة واحدة لألندية اللبنانية،
حني يلتقي هومنتمن مع منتخب اإلماراتّ .أما
ختام املرحلة األولى فسيكون يوم األربعاء في
ّ
لبنانية
السادس من شباط ،بمباراتني ،األولى
خالصة بني الرياضي ـ بيروت ونادي بيروت
(الساعة  )17:00والثانية بني هومنتمن ونادي
الوحدة السوري (الساعة .)19:00

9

4

أفقيا
 -1شخصية دينية رفيعة –  -2قلعة فلسطينية على ساحل البحر األبيض املتوسط –
أرض –  -3أط ــول أنـهــر فرنسا يغطي حــوضــه خمس مساحة الـبــاد – أح ــرف متشابهة
–  -4آثار فرعونية كناية عن عواميد حجرية طويلة – صفة مكان مجدب –  -5فك العقدة
ْ
الثورين – أنا باألجنبية –  -6يستخرج من الشمندر – كأس
– خشبة معترضة في عنق
ماء – شركة نفط عاملية –  -7خالف لياليهم –  -8بلدة لبنانية بقضاء البترون تشتهر
ّ
املعمرة – جرى وتدفق املاء –  -9تصغير كلمة جنب – دمع يغمر العني
بأشجار الزيتون
ّ
ّ
وال يسيل –  -10شاعر فرنسي راحل من مؤسسي حلقة الثريا ومن رواد النهضة األدبية

عموديًا
األهلي عاليه صاحب املركز الرابع برصيد عشرين نقطة مع ضيفه
شباب الساحل السابع بـ 12نقطة على ملعب بحمدون عند الساعة
الثانية والــربــع .ويلعب فــي التوقيت عينه الـســام زغــرتــا صاحب
املركز التاسع بـ 11نقطة مع ضيفه التضامن صور السادس بـ 13
نقطة على ملعب املرداشية .ويفتقد السالم لحارسه مصطفى مطر
وزميله إدمون شحادة بسبب اإليقاف.
وتقام اليوم مباراتان ،فيلعب البقاع األخير بست نقاط مع ضيفه
الشباب الغازية الخامس ب ــ 15نقطة على ملعب النبي شيت عند
الساعة الثانية والــربــع ،مع غياب العــب الغازية جــان كيكي بسبب
اإليـقــاف .كما يلعب الصفاء العاشر برصيد  11نقطة مع ضيفه
النجمة الثاني بــ 29نقطة على ملعب طرابلس عند الساعة الثانية
والربع.

11

األلوان
 -1منطقة معروفة في طرابلس شمالي لبنان – بئر عميقة –  -2أرجوك – من ُ
–  -3مؤذن الرسول كان من السابقني األولني الى اإلسالم – بلدة بقاعية إليها نفيت
يمر –  -5خنزير ّ
حكومة إستقالل لبنان –  -4دولة آسيوية – ّ
بري – موقع أثري في
غواتيماال كناية عن هيكل رائع على شكل هرم وربما املوقع كان عاصمة حضارة مايا
–  -6عائلة حــارس مرمى أرجنتيني –  -7شهر هجري – بواسطته – مــأوى الدجاج
–  -8إشعال النار – صفة من جـ ّـرب األمــور –  -9ملعب املدرسة – أحــرف متشابهة –
 -10فنانة مسرحية لبنانية مشهورة أسست مع مجموعة من الفنانني اللبنانيني
محترف بيروت للمسرح

أفقيا

شروط اللعبة

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

1

 -1قطر – طرابلس –  -2يافا – كوستو –  -3سو – باولي –  -4بوبانة – ولس –  -5نس – لي – كنار
–  -6مانوس – با –  -7رياش – البا –  -8يفك – ين – يمن –  -9حرامي – كربس –  -10موريس عواد

عموديًا
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مشاهير 3079

حلول الشبكة السابقة

 -1قيس بن ذريح –  -2طاووس – يفرم –  -3رف – ماكاو –  -4اباالش – مر –  -5أنني – ي ي ي – -6
ركوة – وان –  -7أول – كسل – كع –  -8بسيون – بيرو –  -9لت – ال بامبا –  -10سويسرا – ّ
نسد

حل الشبكة 3078

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

فيلسوف وكيميائي وفيزيائي وعالم دين توحيدي بريطاني ( )1804-1733يحمل
الجنسية األميركيةُ .ينسب إليه إكتشاف األوكسيجني وظاهرة تنفس النباتات
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حل الشبكة الماضية :لويس المعلوف

يشارك نادي ّجمعية سال املغربي في بطولة
ّ
يضم
وهو
دبي لكرة السلة بـ«القوة الضاربة»ّ ،
نصف العبي منتخب املغرب لكرة السلة وهم،
زكريا املصباحي ،محمد شوعة ،سفيان كوردو،
عبد الرحيم نجاح ،عبد الحكيم زويتا وياسني
املحسيني ،إضافة إلى العبني أجانب هم،
األميركي واين أرنولد (193سنتم) واألميركي
برندون وود ( 188سنتم) .وهناك أيضًا مايتي
الفيليبيني الذي يضم ثالثة العبني أجانب على
عال ،هم األميركي جاستني برونلي
مستوى ٍ
( 197سنتم) واألميركي راندولف موريس
( 211سنتم) واألميركي املخضرم المار أوروك
( 208سنتم) وهو العب سابق ّفي منتخب
الواليات املتحدة األميركية لكرة السلةّ .أما نادي
العبني أساسيني يلعبون
النفط العراقي فيضم ّ
َّ
السلة ،مع َ
أجنبيني
العبني
ملنتخب العراق لكرة
هما األميركي تايلو تايلور ( 191سنتم)،
واألميركي شارلي ويستبروك (193سنتم).
ّ
املتوقع أن ّ
تقدم هذه األندية مستوى ّ
جيدًا
ومن
في هذه البطولة ،والتي تلجأ فيها عادة بعض
األندية لتجربة الالعبني.
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أسعد أبو خليل*
ُ
ّ
متمرسًا في كتابة التعليق السياسي في
لست
ّ
الصحافة الـعــربــيــة ،إذ إن تجربتي مـحــدودة:
ُ
كتبت عددًا من املقاالت في جريدة «السفير» ثم
ُ
ّ
واظبت على الكتابة األسبوعية في «األخبار»
قبل أكـثــر مــن عشر س ـنــوات .لكن كـتــاب جهاد
الــزيــن ال ـجــديــد« ،املـهـنــة اآلث ـم ـ ِّـة :نـقــد تجربتي
ُ
فــي الكتابة الـسـيــاسـ ّـيــة»ُ ،يـحــفــز على التفكير
وال ـك ـتــابــة ع ــن امل ــوض ــوع .وف ــي ع ـصــر اإلع ــام
التلفزيوني والــرق ـمــي ،تتعاظم امل ـخــاوف من
اض ـم ـحــال مـهـنــة كـتــابــة الـتـعـلـيــق والـتـحـلـيــل
الـسـيــاســي .نـحــن فــي زم ــن التفكير والتعليق
الـســريــع واآلنـ ــي ،بجملة أو بـتـغــريــدة .وإع ــام
الـنـفــط وال ـغ ــاز ب ــات يـ ـ ّ
ـروج لتعليقات دعــائـ ّـيــة
س ــاخ ــرة وجـ ـ ـ ـ ّـادة ع ـل ــى الـ ـش ــاش ــات ك ــي ت ـكــون
ً
ّ
عنصرًا فاعال في
الدعاية السياسيةُ .
ُ
يف الزين في كتابه املمتع القراءة ،واملصاغ
لم ِ
الشعر الجميل ،الـ َ
ُ
َ
ـوعــد الذي
ينظم
بقلم كاتب
ورد في العنوان عن ممارسة نقد ذاتي .أو هو
ّ
ذك ـ َـر بالنقد على النسق التنظيمي اللينيني
ّ
لبنان فــي زم ــن ال ـحــرب األه ـلــيــة ،حــن كان
فــي ُ
الــرف ـيــق ي ـق ـ ّـد ُم ن ـق ـدًا ذات ـ ّـي ــا عـلــى طــريـقــة عــرض
ّ
لسلبياتهم ،مــن نــوع :أنا
الفنانات والفنانني
ٌ
كريم لكن بإفراط ،أو أن نضالي هذا األسبوع
أتى على حساب صحتي ،إلخ .لكن الزين طرح
باملناقشة
عــدة عناوين ومــوضــوعــات جــديــرة
ُ ِّ
والطرح والتحليل .جمهور ّ
القراء .على املعلق
أن ي ـح ـ ّـد َد ج ـم ـهـ َ
ـور ق ـ ّـرائ ــه لـنـفـســه .ه ــل ه ــو أو
ّ
ُ
هــي تكتب للعموم؟ هــل يكتب لجمهور خطه
ّ
الـسـيــاســي حـصـرًا (إذا ك ــان لـخــطــه السياسي
من جمهور ،وهذا عبء)؟ أم هل يكتب لألعداء؟
والكتابة لــأعــداء متعة فــي الكتابة تتضاءل
فــي لـبـنــان فــي غ ـيــاب صـحــف ال ـطــرف امل ـعــادي
ّ
األكاديمية واضحة:
(لهذه الجريدة) .الكتابة
ّ
هــي كـتــابــة لــزمــاء املـهـنــة فـقــط ال غـيــر .وكلما
أمعن الكاتب في صياغة املقالة بلغة الحرفة
األكــادي ـم ـ ّـيــة كـ ّـلـمــا ال ـت ـ َ
ـزم بـخــط ّامل ـه ـنــة وواف ــى
ّ
األكاديمية لها أصول
شروط ّالوظيفة .والكتابة
ُ
ّ
وهــي تلقن لـطــاب الــدراســات العليا .أذك ــر أن
َ
اقترح ّ
أطروحتي
علي ،قبل تقديم
حنا بطاطو
ّ
للدكتوراه للمناقشة من ِقبل اللجنة ،أن أشذبها
من كل إطالق ،وأن أنزع إلى التخفيف من وزن
واإلعالم العربي،
التقييم أو التعميم .في لبنان ّ
يـكـتــب بـعــض األكــادي ـمـ ّـيــن كــأنـهــم يخاطبون
ّ
األكاديميني فقط .قــد تكون الصحف
جمهور
ّ
ّ
العربية نــادرة في أنها تنشر أوراقــا أكاديمية
ّ
وهذا دليل على النخبوية عند الكاتب ،أو عند
االثني .متى ّ
ْ
تحولت الصحيفة إلى
الناشر أو
جريدة نشر أكاديمي؟ هل هذا دور الصحيفة؟
ّ
وهناك كتاب يدرسون املاجستير (وهذا سائد
فــي لـبـنــان خـصــوصــا) مـمــن ي ـمــزج ّ بــن كتابة
التعليق واملقالة وبني عرض ما تلقنه الكاتب
أو الكاتبة فــي آخــر صــف فــي الجامعة ،أو في
نـشــر َسـلـ َـسـلــة بيبلغروفيا للصف الجامعي
األخير .قد يكون الغرض من ذلك هو رفع شأن
الكاتب في نظر نفسه ،لكن ذلك ّ
يحد من راهنية
املقالة ومن جمهورها .وقد يعود ذلك للفصل
االجـتـمــاعــي الــرأسـمــالــي الـتــراتـبــي الثقيل في
حسب الشهادات .االختصاص .كيف
التصنيف ّ
ال يمكن تـجــنــب االخـتـصــاص فــي الـكـتــابــة في
الصحف ،أو في غيرها؟ إن عدم االختصاص،
أو عدم االعتراف باالختصاصّ ،
يؤدي بالكاتب
ّ
املعصية ،أي إلــى النقل أو
حكمًا إلــى ارت ـكــاب
االستعارة أو االقتباس .كيف يمكن أال يعترف
الـكــاتــب ب ـحــدود مـعــرفـتــه وإدراك ـ ــه ،خصوصًا
ّ
ّ
ّ
أكاديميًا
متخصصًا
أن املعلق املعاصر بــات
ب ــدرج ــة مــاجـسـتـيــر أو دكـ ـت ــوراه؟ الـكـتــابــة في
مواضيع خــارج اختصاص الكاتب توقعه في
فخ تضليل القارئ  -عن قصد أو عن غير قصد.
ً
ّ
ّ
الخلفية
الكاتب ذو
األكاديمية ،مثال ،يستغرق
سـنــوات فــي الــدراســة وق ــراءة مـئــات مــن الكتب
ّ
مختصًا في موضوع بلد
واملقاالت كي يصبح
مـعـ ّـن أو فــي مــوضــع دراس ــة الـغــرب للشرق أو
غيرها من املواضيع .أما تغطية كل املواضيع
ّ
ّ
ّ
السطحية في
تخصص ،فهي تحتم
مــن دون
اإلدراك .يسألني ق ـ ّـراء دوم ــا :ملــاذا ال تكتب عن
املغرب أو عن االقتصاد ،وإجابتي عن أن هذه
املــواضـيــع ال تــدخــل فــي نـطــاق اخـتـصــاصــي ال
تشفي غليل السائلّ .
تعود القراء على الكاتب
«بتاع ّكله»ّ .
تعود ّ
القراء على عدم االختصاص:
ّ
هــاكــم وه ــاك ــن تــومــاس فــريــدمــان ،ال ــذي درس
ال ـشــرق األوسـ ــط فــي درج ــة املــاجـسـتـيــر وعمل
ّ
ً
مــراســا فــي الـشــرق األوس ــط ثــم أصـبــح معلقًا
ّ
حول كل شــؤون الكون من دون استثناء .هذه
ّ
ال ـق ـف ــزة ح ــول ــت ف ــري ــدم ــان إلـ ــى أض ـح ــوك ــة بني
املـخـتـ ّـصــن بــالــرغــم مــن دوام الـحـظــوة لــه عند
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ّ
ّ
كتاب ومعلقني عرب.
ل ـك ــن االخـ ـتـ ـص ــاص قـ ــد ي ــدف ــع ب ــال ـب ـع ــض إل ــى
ّ
بالتخصص إلى درجة مضحكة .كأن
االعتداد
ّ
يرى املختص بالفلسفة أو االقتصاد أن كل َمن
ّ
ّ
أهمية
تخصصه هو جاهل أو أقــل
ال يشاركه
ف ــي امل ـعــرفــة م ـنــه .وهـ ــذا ظــاهــر ف ــي الـصـحــافــة
يتخصص املــرء «جـ ّ
ّ
ّ
ـديــا»
العربية .ال يمكن أن
 كــي نستعمل عـبــارة عــزيــزة على قلب جهادالــزيــن  -فــي أكثر مــن مــوضـ َ
ـوعـ ْـن .لكن أن يظن
ّ
ّ
تخصصه أهــم أو أعلى مرتبة
املتخصص أن
ّ
من تخصص غيره فهذا يدخل في باب االعتداد
ّ
التخصصي الصبياني.
ّ
وال ـت ـخــصــص ،أو عــدمــه ف ــي ه ــذا امل ــوق ــع ،كــان
يجب أن يمنع الكاتب عن الحكم على مسائل
ّ
تاريخية .يكتب عن «حلف بغداد» (من منظور
معاد لعبد الناصر) فيقول إن املوقف الناصري
ٍ
ض ــد ح ـلــف ب ـغ ــداد «كـ ــان م ـت ـقــاربــا م ــع املــوقــف
اإلســرائـيـلــي» (هــو ِّ
يلمح إلــى أن الـتـقــارب كان
تواطئًا أو «تفاهمًا»)(.ص .)٢٢٣-٢٢٢ .هذه كأن
تقول إن معارضة عبد الناصر إليزنهاور هو
تــوا ّطــؤ مــع املــوقــف اإلســرائـيـلــي ال ــذي عــارض
تــدخــل أيــزنـهــاور ضــد ال ـعــدوان الـثــاثــي .وهو
يقول إن انطباع «الكثير» من «املراقبني» (من
هم هؤالء املراقبون الذين يكثر الحديث عنهم
فــي الصحافة الـعــربـ ّـيــة؟) عــن حلف بـغــداد هو
خاطئ ،بما فيه فكرة تشجيع واشنطن للحلف
ألنـهــا كـمــا ق ــال الــزيــن لــم تـكــن عـضـوًا فـيــه .هو
يقول إن «حلف بغداد» كان يمكن أن يكون ّ
ضد
ّ
مصلحة إســرائ ـيــل .لــو راج ــع املــؤلــف الــوثــائــق
ّ
ّ
ّ
(الرسمية واألكــاديـمــيــة)
التاريخية
واملــراجــع
ملــا أوح ــى بـمــا أوح ــاه عــن املــوضــوع ضــد عبد
ّ
ّ
األميركية
الخارجية
الناصر .حتى وثائق وزارة
تعترف برعاية واشنطن للحلف :فكرة الحلف
ّ
ّ
الخارجية
أميركية ،حسب موقع وزارة
كانت
ّ
ن ـف ـســه ،م ــن أج ــل «ص ــد ال ـت ــوس ــع ال ـش ـيــوعــي».
وح ـس ــاس ـ ّـي ــات الـ ـص ــراع ال ـعــربــي-اإلســرائ ـي ـلــي
وق ـ ّـوة الـتـ ّـيــار العربي املـعــادي لالستعمار هو
ال ــذي منع ضـ ّـم أمـيــركــا وإســرائـيــل إلـيــه .هــذان
ّ
ّ
األميركية تركز على
العامالن جعال الحكومة
«الـقـطــاع الـشـمــالــي» كــي تــربــط أنـظـمــة موالية

ل ـه ــا ،ب ـمــا فـيـهــا ال ـع ـضــو ال ـج ـنــوبــي ف ــي حلف
ش ـم ــال األط ـل ـس ــي ،بـحـلــف ال ــ«س ـي ـت ــو» (سـبــق
تأسيس الحلف األخير لـ«حلف بغداد» بسنة).
وال ـح ـك ّــوم ــة األم ـي ــرك ـ ّـي ــة ل ــم ت ـك ــن ب ـع ـي ــدة عنه
ّ
ّ
ثنائية مع كل دولــة من
اتفاقيات
فهي وقعت
دول الـحـلــف ،وهــي شــاركــت بصفة مــراقــب في
اجتماعات لجان الحلف .لكن ،هل هناك أسهل
مــن استهداف عبد الناصر فــي «الـنـهــار» وفي
كل اإلعالم العربي؟ (يمكن للزين مراجعة مقالة
«نيجيل جــون اشـتــون« ،خطف حلف :تشكيل
ّ
األنجلو-أميركية في
حلف بـغــداد والـتــوتــرات
ال ـشــرق األوس ـ ــط« ،»١٩٥٨-١٩٥٥ ،ريـفـيــو أوف
انترناشيونال ستديز» ،نيسان  ،١٩٩٣ومقالة
أ.جالل« ،نحو حلف بغداد»« ،ذا انترناشيونال
هستوري ريفي» ،وعدد .)١٩٨٩ ،٢
األسـ ـل ــوب .يـسـتـعـمــل ج ـه ــاد ال ــزي ــن ف ــي كـتــابــه
تعبير «ال ـج ــاد» و«ال ـج ـ ّـدي» كـثـيـرًا فــي وصــف
ّ
ن ـف ـســه ك ـم ـعــلــق وفـ ــي وصـ ــف َمـ ــن ي ـح ـت ــرم من
ّ
املعلقني .لكن ماذا يعني هذا النعت؟ الجاد هو
ّ
والجدي هو عكس املزوح،
املجتهد أو الرصني،
ّ
على مــا يمكن الـشــرح .وسركيس نــعــوم يكتب
ً
طواال ّ
مبنية على اتصاالته أو مراسالت
مقاالت
ّ
يجريها مع خبراء يصفهم بـ«الجديني» (غير
مـ ــزوحـ ــن؟) ف ــي واش ـن ـط ــن .م ـ ــاذا ي ـع ـنــي ه ــذا؟
ً
الـجــاحــظ ،مـثــا ،كــان يخلط بــن الـهــزل والـجـ ّـد
ً
في كتاباته ،هل كان الجاحظ غير جاد مثال ،أو
جادًا لكن غير ّ
هو كان ّ
جدي؟ والقارئ العربي
ُ
ّ
تـ ـع ـ ّـود ع ـلــى هـ ــذه ال ـش ـخ ـصــيــة ال ـت ــي يـفـتــرض
بــالـكــاتــب -خ ـصــوصــا إذا ك ــان ي ـم ــارس العمل
ّ
األكاديمي  -أن ّ
العامة :هي التي
يتميز بها عن
ّ
ترفع من املثقف إلى مرتبة أعلى من أصحاب
ّ
اليدوية .أحيانًا يعترض القراء العرب
الوظائف
على سخرية من الكاتب بالقول :إن السخرية
ال تجوز باألكاديمي (حملت كتابات ماركس
الـكـثـيــر م ــن ال ـسـخــريــة وم ــن ال ـت ـقــريــع املـبــاشــر
أحيانًا)ّ .
جيد أن يأخذ الكاتب مهنته ووظيفته
ّ
 إلى ّحد ما  -على محمل الجد ،لكن أن يأخذ
ّ
َ
امل ــرء نفسه على محمل الـجــد فـهــذا يصل إلى
ّ
النرجسية .يعترف الــزيــن أن السخرية
خــانــة
غائبة عن كتاباته ،لكنه  -لألمانة  -يعترف أن

ذلك هو نقيصة (ص.)٢٧٦.
ّأم ـ ــا ل ـغــة الـتـحـلـيــل وال ـت ـع ـل ـيــق ال ـس ـيــاســي في
ال ـص ـحــافــة ف ـه ــذه أي ـض ــا م ـع ـض ـلــة .ه ــل يكتب
ّ
األك ــاديـ ـم ــي ع ـنــدمــا ي ـعــلــق ب ـل ـغــة امل ـه ـنــة الـتــي
ّ
يـخــاطــب فيها زمـ ــاءه فــي كـتــابــات أكــاديـمــيــة
ّ
متخصصة أم أن ــه يـخــاطــب الـجـمـهــور الـعــام؟
ّ
ج ــورج وي ــل (امل ـعــلــق فــي «واش ـن ـطــن بــوســت»،
والـ ـ ـ ــذي  -ب ــال ــرغ ــم مـ ــن ي ـم ـي ـنـ ّـي ـتــه ورج ـع ـ ّـي ـت ــه
ّ
ّ
وصهيونيته -أعـتـبـ ُـره مــن أنـجــح املعلقني من
ّ
حيث ثراء مواضيع طرحه وتماسك كل تعليق
يكتبه) كان أستاذًا في الفكر السياسي قبل أن
ّ
يلتحق بمجلة «ن ـيــوزويــك» ،وب ــول كروغمان
ال يــزال أسـتــاذ االقتصاد فــي جامعة برنسنت،
واالثنان ينجحان في مخاطبة الجمهور العام،
خصوصًا كروغمان (ويل يستعمل الغزير من
امل ـفــردات وبعضها ليس فــي متناول قاموس
قارئ الجريدة العادي) .أي أن األكاديمي ّ
يبسط
أس ـلــوبــه ك ــي ي ـصــل إل ــى ال ـع ـ ّـام ــة ف ــي صـحــافــة
أميركا ،فيما نالحظ أن الصحافي في بالدنا
ّ
يـعــقــد أسـلــوبــه أو يضفي عليه شـكــل الكتابة
ّ
ّ
األكاديمية
األكاديمية ّربما كي يخاطب النخبة
ّ
وحدها على افتراض أن العامة ال تستحق جهد
ّ
والجدي .أليس من واجب الكاتب
الكاتب الجاد
ّ
خلفيته) الوصول إلــى الجمهور
(مهما كانت
الـعــام؟ بكالم آخــر ،األكــاديـمــي يريد أن يصبح
ّ
صحافيًا  -فــي الكتابة هنا  -فيما الصحافي
ّ
يريد أن يصبح أكاديميًا في صفحة الرأي في
بالدنا .هل ذلــك يعود لجمود تصنيف العمل
الــذه ـنــي ب ـن ــاء ع ـلــى ال ـش ـه ــادات والـتـخـ ّـصــص
ّ
األكاديمية الفارغة؟
واأللقاب
وال ــزي ــن يـجـهــد ف ــي االع ـت ـمــاد عـلــى الـصـحــافــة
الـغــربـ ّـيــة كـمــرجــع ال يــرقــى إلـيــه ش ــك ،وإيـمــانــه
بـمـهـنـ ّـيــة وح ــرف ـ ّـي ــة ال ـص ـحــافــة ال ـ ّغ ــرب ـ ّـي ــة شبه
مطلق .كما أنه يسترشد بآراء وتوقعات خبراء
َّ
ّ
لعل الذي لم ّ
يمر في جامعات
غربيني بال كيف.
ّ
يتعرف عــن كثب إلــى خبراء
الـغــرب وال ــذي لــم
مراكز األبحاث يمكن أن يصاب باالنبهار عن
ُ
بنيت انطباعًا جد سلبي عن
بعد .أذكــر أنني
ّ
توماس فريدمان في أول لقاء لي معه ،عندما
شــاركـنــا فــي حـلـقــة دراس ـ ّـي ــة فــي مــركــز أبـحــاث

أمـيــركــي فــي أوائ ــل ّالتسعينيات .ي ــورد الــزيــن
ً
م ـثــا فــي كـتــابــه تــوقــع فــوكــويــامــا لـ ـ «تـصــاعــد
ّ
االضطرابات الداخلية في إيران» بسبب البيئة
(ص .)٢٣٦.ماذا يعرف فوكوياما عن إيران وما
ّ
ّ
كانوا
قيمة
توقعات علماء السياسة ،غربيني ّ
ّ
شرقيني؟ حنة أرندت كانت تقول إن التوقع
أم
ّ
في السياسة ال صلة له البتة بعلم السياسة.
لكن الزين يجهد كي ّ
يتقرب من إنتاج الغرب
الصحافي وشبه الصحافي ،إذ يخبر القارئ
أنه تابع «عددًا ،عددًا تقريبًا بني  ١٩٩٧و»٢٠١٥
ّ
مـجــلــة «ف ــوري ــن أفـ ـ ــرز» ،ويـضـيــف أن لــديــه في
ّ
مكتبته «مجموعتها الورقية شبه الكاملة إن
لم تكن كاملة» (ص .)٢٧٠.حسنًا ،ماذا يضيف
ّ
ّ
هذا لعلم املعلق ومعرفته؟ مجلة «فورين أفرز»
لم تعد على ما كانت عليه قبل عقود من تأثير،
ّ
تجذبه من كتاب ومن
ولم تعد تجذب َمن
كانت َ
ُ
ق ـ ّـراء .كانت السياسة تصنع على صفحاتها
فيما ّ
تحولت أكثر في منحى تجاري وسياسي
(باملعنى املبتذل للكلمة) .ويعتبر أن «هآرتز»
ه ــي أف ـض ــل ج ــري ــدة ف ــي املـنـطـقــة (ق ــد ال يعلم
ك ـث ـيــرون أن ال ـج ــري ــدة ال ت ـحــوز أك ـثــر م ــن ٪٤
مــن قــراء دولــة االحـتــال ،وهــي جــريــدة لليهود
الليبراليني املهاجرين ،ولنقدها لدولة االحتالل
حــدود صارمة ،حتى من أمثال جدعون ليفي.
والجريدة األولى في دولة االحتالل هي جريدة
ّ
ّ
ّ
متعصبة).
رجعية
يمينية
تابلويد
ّ
ي ـحــاول الــزيــن أن يـبــدو أن ــه يـتـحــرر فــي كتابه
مــن املـحـظــورات ،لكنه يقع فيها أكثر مــن مـ ّـرة.
هــو يـتــافــى الـحــديــث عــن املـشــاكــل األســاسـ ّـيــة
ل ــإع ــام الـ ـع ــرب ــي :أي ط ـغ ـي ــان م ـ ــال األن ـظ ـمــة
وأصحاب املليارات عليه ّ
(يمر على املوضوع
ّ
ّ
علنًا وم ــن دون أس ـم ــاء) .ت ــراه ال ي ـحــدد هــويــة
ـوديــة والـقـطـ ّ
السيطرة الـسـعـ ّ
ـريــة على مـقـ ّـدرات
مـعـظــم اإلع ـ ــام ال ـعــربـُـي ،وع ـلــى دور أصـحــاب
املليارات في اإلعالم القطري في داخل كل دولة.
الــزيــن ي ـمــارس عـلــى نفسه رقــابــة ذات ـ ّـي ــة (مثل
الــرقــابــة الــذاتـ ّـيــة ال ــذي اعـتــرف بممارستها في
الجريدة التي يكتب فيها) إذ يصف بندر بن
سلطان هـكــذا« :م ـســؤول ســابــق كــان ب ــارزًا في
بلد عــربــي» (ص .)٢٩٦ .ملــاذا ال تقول بندر بن
ّ
التستر إلى هذا ّ
الحد وهو
سلطان؟ ما أسباب
ّ
ّ
متحرر من رقابة الصحيفة  -املباشرة والذاتية-
ّ
الــذي يكتب فيها؟ وهــو ال يتحدث باالسم عن
ّ
أنظمة وعن جرائمها وقمعها إال في ما يتعلق
بالنظام السوري واإليراني ،وطبعًا ،ينال  -على
ّ
ّ
اليمينية  -من جمال
العربية
عــادة الصحافة
عبد الناصر.
ّ
والـقــرار باختيار جمهور التعليق يــؤثــر على
ّ
يتوجه في
مضمون التعليق .يبدو الزين كأنه
ّ
بالعربية إلــى جمهور النخبة الغربي
مقاالت
الــذي يبالغ في تقديره واحترامه .يذكر الزين
ّ
عـ ــددًا كـبـيـرًا مّــن مـعــلـقــي الـصـحــف األمـيــركـ ّـيــة
ّ
ّ
ّ
والفرنسية لكنه ال يذكر إل أسماء قليلة ملعلقني
ّ
ّ
َّ
ومعلقات من العرب .هو ذكــر  -أو نــوه  -ثالث
ّ
مرات (ص ٤٧ .وص ١١٦ .وص )١٤٧ .في الكتاب
بـمــواقـفــه م ــن ال ـص ــراع ال ـعــربــي واإلســرائ ـي ـلــي:
ّ
هــو قــال إنــه كــان الوحيد بــن املعلقني العرب،
مع سمير قصير ،من الذين ّأيــدوا أوسلو .لكن
ْ
االثني :صفحات «الحياة» كانت
العدد أكبر من
ّ
ّ
تعج بتأييد أوسلو ،كما عجت أيضًا صفحات
ّ
ّ
صـحــف لـبـنــانــيــة وس ـع ــودي ــة  -ال ـي ــوم كـمــا في
حينه .هو قال إنه يقبل بوجود «إسرائيل» في
ّ
فلسطينية (ص .)٤٨ .لكن
َحالة قبلت هي بدولة
ّ
يتوجه بخطابه هذا؟ للجمهور العربي الذي
ِلن
ّ
يعرف أنه ال يوافقه الــرأي؟ إال إن كانت الحجة
هي في مقارعة أو ّ
تحدي القارئ  -وهي مقبولة
َّ
يتحد القارئ إال في مشاعره نحو
 فلماذا لمّ
ّ
االح ـتــال اإلســرائـيـلــي؟ هــل تـحــدي الــزيــن قــراء
ّ
ّ
اللبنانية
االنعزالية
«النهار» في مواقفهم من
ّ
الجميل والتحالف مع إسرائيل؟ على
وبشير
الـعـكــس :ال فــي ال ـجــريــدة وال فــي ه ــذا الـكـتــاب.
هنا ،هو يستشهد بفيلم زيــاد الدويري (الذي
استقى معلوماته حسب ما روى أكثر من ّ
مرة
عن «يوتيوب») كي يحكم أن معركة (هو يقول
«مـ ـج ــزرة») ال ــدام ــور ه ــي «إحـ ــدى أك ـبــر أه ــوال
َ
ّ
ّ
وتعبويًا
إنسانيًا
الـحــرب األهـلـ ّـيــة املتجاهلة
لوال زياد دويري» (ص.)٥٥.
ّ
ّ
اللبنانيني
الصحافيني
ويقول الزين إنه «أكثر
ً
ّ
نسبيًا ،على أخذ مواقف متباينة بل حتى
قدرة،
مختلفة» عن موقف الصحيفة التي يكتب فيها
(ص .)١٤٢ .لكن الحكم في هذه الشؤون متروك
للقراء ،وهــذا الزعم ّ
يعرض صاحبه للمساءلة
َ
والتمحيص .هل ِمن قراء الزين من يوافق على
أنــه اختلف عبر السنوات مع موقف «النهار»
ّ
املارونية (أو
من أنظمة الخليج أو من الكنيسة
ّ
األرثوذكسية) أو من شارل مالك أو فؤاد بطرس
ّ
أو بشير الجميل أو «الزمن الجميل» أو أوسلو؟
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أخذ ّ
ورد
ً
هــل مساحة التعبير فــي «ال ـن ـهــار» ،مـثــا ،هي
أكبر من مساحة «السفير» أو «األخبار»  -التي
أزعم أنها أرحب صدرًا في نشر مقاالت تختلف
مــع تـ ّ
ـوج ـهــات صاحبها (لـكــن الـحـكــم فــي ذلــك
ّ
يكون للقراء ،وليس لي).
وه ـن ــاك أس ـئ ـلــة هــامــة ل ــم يـطــرحـهــا ول ــم يجب
عنها ال ــزي ــن .مــا حـكــم الـصـحــافــي ال ــذي يكتب
في صحيفة متوافقًا مع خطها التحريري ،ثم
ينتقل إلــى وسيلة إعــامـ ّـيــة أخ ــرى متناقضة
م ــع ال ـخ ــط ال ـت ـح ــري ــري لـلـصـحـيـفــة ال ـت ــي كــان
ّ
تلقائيًا مـنــاصـرًا للخط
يعمل فيها ويصبح
ال ـت ـحــريــري لـلــوسـيـلــة ال ـج ــدي ــدة؟ ه ــذه ظــاهــرة
يــزخــر بها الــوســط اإلعــامــي ولـيــس هـنــاك من
يـتـحـ ّـدث عـنـهــا .الـصـحــافـ ّـيــون الــذيــن يـكــونــون
ّ
ّ
وعروبيني في جريدة ثم يصبحون
يساريني
ّ
ّ
انعزاليني يمينيني في جريدة أو وسيلة إعالم
ّ
تلفزيونية ال يشرحون للقراء أو للمشاهدين
ّ
أس ـبــاب تـغــيــر ا ّل ـق ـنــاعــات .هــل يـمـكــن أن يكون
الصحافي يتمنى ّأل يالحظ الـقــارئ ّ
تغيرات
ق ـنــاعــاتــه وك ـت ــاب ــات ــه؟ وال ي ـح ــدث أن حـ ّـدث ـنــا،
أو صــارح ـنـ ّـا ،واح ــد أو واحـ ــدة مــن ه ــؤالء عن
التنقل األيــديــولــوجــي الـسـلــس .ومل ــاذا
أسـبــاب ّ
ّ
يكون التنقل دومــا بــن صحيفة أقــل ثــراء إلى
وسيلة أكثر ثراء؟ وملاذا ال نعرف حالة واحدة
من االنتقال اإلعــامــي من اليمني إلــى اليسار،
فيما كل الحاالت تكون بالعكس؟ أال يشير ذلك
إلى تأثير املال على التوظيف وعلى القناعات
وعـلــى اآلراء ،طــاملــا نـحــن بـصــدد الـحــديــث عن
صفحات الرأي؟ هذا موضوع جدير بالدراسة
والتحليل .عمل الزين في ّ«الحياة» ثم «السفير»
ثم «النهار» لكنه لم يحدثنا ال بصورة عابرة
عن اختالف التجارب بني «السفير» و«النهار».
هو ّ
تحدث بإعجاب عن غسان وجبران تويني
لكن هناك الكثير من تجربة «النهار» البعيد عن
ّ
املهنية (مثل الوالء للمال الخليجي أو اعتناق
ّ
ّ
الــدعــايــة امل ـعــاديــة ضــد الـشـيــوعــيــة بــاملــجــان؟)

المواضيع
تغطية كل
ّ
ّ
دون تخصص تحتم
من
ّ
السطحية في اإلدراك

فــي حقبة الـحــرب ال ـبــاردة؟ هــل كانت الجريدة
ت ـت ـعــامــل ب ـحــرفـ ّـيــة وم ــوض ــوع ـ ّـي ــة م ــع خـصــوم
ّ
السياسيني ،أو خصوم ابنه فيما
غسان تويني
ب ـعــد؟ يمكن ال ــرج ــوع إل ــى ك ـتــاب «س ــر املهنة»
لتويني وكتاب «من مخزون الــذاكــرة» للويس
ال ـحــاج (رئ ـيــس الـتـحــريــر الـفـعـلــي فــي سـنــوات
ّ
ّ
تحريريًا)
«النهار» واملسؤول عن نجاحها
عز
ّ
ّ
إلدراك تـعــثــرات ومـخــالـفــات الـجــريــدة املهنية.
ّ
وفيما يتستر الكاتب عن «النهار» يفصل في
ّ
موضوع هــذه الجريدة  -من دون أن يسميها
وإن كــان التلميح أقــرب إلــى املجاهرة -ويحكم
أن «قـ ـ ــرارًا إي ــران ـ ّـي ــا» ك ــان وراء إن ـش ــاء جــريــدة
«األخبار»( .ص )١٩٣ .أي إن إيران أرادت صوتًا
ّ
ّ
ّ
يعبر عن ّ
املثليني فكان
النسوية وعن
حريات
ق ــرار املــالــي فــي طـهــران بإنشاء هــذه الجريدة
وت ــوك ـي ــل أم ــره ــا إلـ ــى ي ـس ـ ّ
ـاري ــن وش ـيــوعـ ّـيــن
ّ
يتحدث الكاتب عرضًا عن الكاتبات،
مالحدة.
لكن تناوله للموضوع أتى من منظور عنصري
ذكوري (غير مقصود من قبله) ،وهو ال يالحظ
ّ
غياب املعلقات عن صفحات الــرأي .هو يصف
ّ
ّ
النسوية) في مواضيع
النسائية (ال
الكتابات
«تـ ـخ ــص الـ ـنـ ـس ــاء كـ ـنـ ـس ــاء» (أي غ ـي ــر امل ـج ــال
الـسـيــاســي ،أي إن السياسة ال تـخـ ّـص النساء
حـســب تصنيفه ،إذ أن ــه ربـطـهــا «بــأوضــاعـهــن
ال ـقــانــونـ ّـيــة واالج ـت ـم ــاع ـ ّـي ــة وال ـن ـف ـسـ ّـيــة» (ص.
( )١٥٧كلها ،إذ أنها  -خالفًا لكتابات الرجال
 تحتمل التعميم واإلج ـم ــال) بــ«املـجــروحــة».هذا التصنيف وهذا الوصف يقع في محاظير
ّ
ّ
الكالسيكية.
الذكورية
التنميطات
ال أريــد أن أهمل هذا الكتاب أو أن أوحــي أنني
ّ
ّ
ّ
الناشرات
ال أحــث الصحافيني والصحافيات ُ ِّ
على قــراء تــه .يـطــرح الــزيــن ،وبــأسـلــوب محفز،
الكثير من األسئلة ّ
الهامة عن العمل الصحافي.
لكنه لــم يجب عــن الكثير مــن تلك األسـئـلــة ،أو
أنه أجاب عنها لكن بعد إخضاع نفسه لرقابة
ّ
ذاتية صارمة.
* كاتب عربي (موقعه على اإلنترنت:
)angryarab.blogspot.com

في نقد إطراء
البورجوازية الليبرالية
نايف سلوم*
أنطلق فــي نـقــدي الـتــالــي مــن النقطة الـتــي اعتمدها
الكاتب محمد سيد رصاص في مقاله «عندما يقوم
الشيوعيون ببناء الرأسمالية» («األخبار» 24 ،كانون
الثاني  )2019وهي كتاب لينني «خطتا االشتراكية ـ
الديمقراطية في الثورة الديمقراطية» ،حيث يدحض
لـيـنــن فـيــه آراء يــول ـيــوس م ــارت ــوف املـنـشـفــي وآراء
للبورجوازية
جورج بليخانوف .هذه اآلراء التي تريد
ّ
الــروسـيــة الضعيفة ذات امل ــزاج اإلقـطــاعــي املمثلة بـ
«الـ ـح ــزب ال ــدس ـت ــوري الــدي ـم ـقــراطــي» (ال ـك ــادي ــت) أن
ّ
التحول
تقود الـثــورة الديمقراطية البورجوازية أو
ّ
ال ــدي ـم ـق ــراط ــي .الـ ـص ــراع ال ـف ـك ـ ّ
ـري ه ـنــا ي ـت ــرك ــز حــول
ّ
طبيعة القوى االجتماعية السياسية التي يتوجب
ّ
التحرك الديمقراطي .أهي البورجوازية
عليها قيادة
ذات امل ـ ــزاج اإلق ـطــاعــي ب ـق ـيــادة ح ــزب «ال ـك ــادي ــت» أم
ال ـب ــرول ـي ـت ــاري ــا ب ـق ـي ــادة ح ـ ــزب ال ـع ـم ــال االش ـت ــراك ــي
الديمقراطي الروسي عامة والحزب البلشفي خاصة.
وكانت االشتراكية ـ الديمقراطية الروسية قد ظهرت
كتنظيم سياسي تحت اسم حزب العمال االشتراكي
الديمقراطي الروسي سنة  1898في منسك ،في سبق
ّ
تنظيمي للبورجوازية يصل إلى سبع سنوات حيث
تـ ّ
ـأســس «الـحــزب الــدسـتــوري الديمقراطي» (كــاديــت)
ك ـحــزب بـ ــورجـ ــوازي ل ـي ـبــرالــي ب ـم ــزاج إق ـطــاعــي على
أث ــر أح ــداث ث ــورة  1905الـتــي قمعها القيصر نقوال
الثاني ّ
بشدة ،وهذا ذو داللة تاريخية في روسيا قبل
الثورة .ما لبثت االشتراكية الديمقراطية أن انقسمت
سـنــة  1903بـخـصــوص االسـتــراتـيـجـيــة االشـتــراكـيــة
الديمقراطية تجاه ّ
املهمات الديمقراطية البورجوازية
ف ــي الـ ـث ــورة الــدي ـم ـقــراط ـيــة م ــن ج ـه ــة ،وب ـخ ـصــوص
قضايا التنظيم من جهة أخرى .الخالف حول املسألة
االستراتيجية كان بني لينني وبليخانوف ،والخالف
حول األولى والثانية كان بني لينني ومارتوف .جوهر
ال ـخــاف بــن لـيـنــن وبـلـيـخــانــوف ك ــان ي ــدور بشكل
أساسي حــول طبيعة القوى االجتماعية السياسية
ال ـتــي يـتـ ّ
ـوجــب عليها ق ـيــادة ال ـت ـحـ ّـرك الــديـمـقــراطــي.
ب ـل ـي ـخــانــوف قـ ــال ب ـق ـي ــادة الـ ـب ــورج ــوازي ــة لـلـمـهـمــات
الــديـمـقــراطـيــة ذات الـطــابــع ال ـب ــورج ــوازي ،وعــارضــه
لينني بالقول بعجز البورجوازية الضعيفة عن قيادة
ال ـثــورة الــديـمـقــراطـيــة نـظـرًا لــدخــول الــرأسـمــالـيــة في
املرحلة اإلمبريالية.
إن االس ـتــرات ـي ـج ـيــة ال ـج ــدي ــدة ال ـت ــي ط ـ ّـوره ــا لينني
فــي «خـطـتــا االش ـتــراك ـيــة ـ ـ الــديـمـقــراطـيــة فــي ال ـثــورة
الديمقراطية» هي ّ
تتمة لعمل ماركس في «الجريدة
ال ــري ـن ــان ـي ــة ال ـ ـجـ ــديـ ــدة» وفـ ـ ــي ك ـت ــاب ــه «الـ ـص ــراع ــات
الطبقية في فرنسا وتحليل نتائج فشل ثــورة 1848
الديمقراطية فــي فــرنـســا» .ولــو درس سيد رصــاص
كتاب «خطتا االشتراكية ـ ـ الديمقراطية »..بإمعان
ّ
لخرج بهذه النتيجة .إن تحليل لينني واستراتيجيته
ّ
ال ـث ــوري ــة ف ــي ك ـتــابــه امل ــذك ــور تـس ـيــر ف ــي ن ـفــس خــط
استراتيجية مــاركــس فــي «ال ـصــراعــات الطبقية في
فــر ّنـســا» ،حـيــث يشير مــاركــس بــوضــوح إل ــى تـحـ ّ ّـول
صف املالكني الصغار بما فيهم الفالحون إلى صف
غير املــالـكــن ويقصد البروليتاريا الحديثة .وهــذا
هو الــدرس الكبير الــذي استنتجه ماركس من فشل
ث ــورة  1848الــديـمـقــراطـيــة فــي فــرنـســا ،وه ــو مــا دفــع
لينني لتطوير استراتيجية تحالف ّ
العمال والفالحني
بقيادة البروليتاريا الثورية.
وكان تروتسكي قد طرح املسألة ّ
بحدة أكبر منذ سنة
 1904 – 1903في كتابيه «الثورة الدائمة» و«نتائج
ّ
وتوقعات» ،حيث أشــار بوضوح إلى ضــرورة قيادة
البروليتاريا للثورة الديمقراطية البورجوازية .وكان
ّ
تروتسكي يشكل وقتها جماعة صغيرة على هامش
الـصــراع البلشفي املنشفي ،ولــم يلتحق بالبالشفة
حتى ث ــورة  ،1917خــاصــة أن «مــوضــوعــات نيسان»
للينني تالقت بشكل حرفي مــع «نتائج وتوقعات»
تروتسكي.
وكــانــت ه ــذه االسـتــراتـيـجـيــة البلشفية بخصوص
قيادة االشتراكية ـ الديمقراطية للثورة البورجوازية
(الديمقراطية) قد ّ
تعمقت في السنوات 1916-1914
ع ـبــر دف ــات ــر لـيـنــن الـفـلـسـفـيــة ( )1915-1914وهــي
خالصة منطق هيغل وعبر «دفاتر اإلمبريالية» أو
ما استنتجه لينني الحقًا من عجز البورجوازية في
العصر اإلمبريالي عن قيادة التحرك الديمقراطي
ودفـعــه إلــى األمــام خـطــوات .لقد غــدت البورجوازية
في هذا العصر اإلمبريالي رجعية على طول الخط
فــي اإليديولوجيا والسياسة .إن النتيجة األكيدة
التي تـ ّ
ـوصــل إليها لينني ّ ومــن قبله تروتسكي هي
عجز حزب «الكاديت» ممثل البورجوازية الليبرالية
ذات املزاج اإلقطاعي عن قيادة التحرك الديمقراطي
حتى نهايته في العصر اإلمبريالي .هــذه النتيجة

االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة هـ ــي ت ـت ــوي ــج ل ـع ـم ــل مـ ــاركـ ــس فــي
«ال ـجــريــدة الــريـنــانـيــة ال ـجــديــدة» وف ــي «ال ـصــراعــات
الطبقية في فرنسا  .»1848لقد سار لينني على درب
مــاركــس وبـعـكــس مــا يـشـتـهــي سـيــد رصـ ــاص ،فهو
ّ
ويميز مرحلتني في النضال االشتراكي
يعرف تمامًا
أو مهمتني كبيرتني واحــدة ديمقراطية بورجوازية
ّ
يتوجب
وأخ ــرى اشـتــراكـيــة مــاركـسـيــة .وي ـعــرف أن ــه
ع ـلــى امل ــارك ـس ـي ــن إنـ ـج ــاز امل ـهـ ّـم ـتــن ال ـب ــورج ــوازي ــة
واالشـ ـت ــراكـ ـي ــة .وإن ـ ـجـ ــاز األول ـ ــى ض ـ ــروري إلن ـج ــاز
ال ـثــان ـيــة .ل ـكــن ال ـخ ــاف األس ـ ــاس ه ــو ح ــول طبيعة
الطبقة القائدة لهذه الثورة .ومن خالل قراءة مقالة
ماو تسي تونغ «في التناقض» ( )1937يمكن إدراك
أن وض ــع الـفــاحــن وسـلــوكـهــم ودورهـ ــم التاريخي
يختلف تمامًا مــع ّ
تغير الطبقة التي تقود الثورة
البورجوازية .إن ّ
تغير العنصر املسيطر أو الصفة
ّ
املـسـيـطــرة فــي الـبـنـيــة االجـتـمــاعـيــة يـغــيــر مــن كامل
الـبـنـيــة وم ــن طبيعة عـنــاصــرهــا .يـكـتــب م ــاو« :وإذا
نظرنا إلى عملية الثورة الديمقراطية البورجوازية
ف ــي ال ـص ــن ال ـت ــي ب ـ ــدأت بـ ـث ــورة  1911وج ــدن ــا لها
أي ـضــا م ــراح ــل خــاصــة م ـت ـع ـ ّـددة .فــال ـثــورة ف ــي فـتــرة
ق ـيــادة ال ـبــورجــوازيــة لـهــا وال ـث ــورة فــي ف ـتــرة قـيــادة
البروليتاريا لها تتمايزان على األخص ،كمرحلتني
تاريخيتني مختلفتني اختالفًا كبيرًا ذلك أن القيادة
ال ـتــي مــارسـتـهــا الـبــرولـيـتــاريــا غـ ّـيــرت وج ــه ال ـثــورة
(الـبــورجــوازيــة) بـصــورة جــذريــةّ ،
وأدت إلــى ترتيب
جــديــد فــي ال ـعــاقــات الطبقية وإل ــى ان ـطــاق عظيم
فــي ث ــورة الـفــاحــن .ومـنـحــت ال ـثــورة املـ ّ
ـوجـهــة ضد
اإلمبريالية واإلقطاعية صفة الحزم الــذي ال يعرف
امل ـهــادنــة ،وجـعـلــت مــن املـمـكــن االن ـت ـقــال مــن ال ـثــورة
الــديـمـقــراطـيــة إل ــى ال ـثــورة االش ـتــراك ـيــة» (مـخـتــارات
ماو ،املجلد األول ،ص .) 474 - 473
إن ن ـفــس الـ ـث ــورة الــدي ـم ـقــراط ـيــة ال ـب ــورج ــوازي ــة مع
اختالف القيادة الطبقية لها تغدو مختلفة تاريخيًا
وب ـش ـكــل ج ـ ـ ـ ّ
ـذري .وهـ ــذا م ــا غ ــاب ع ــن م ـق ــارب ــة سيد
رص ــاص ف ــي مـقــالــه األخ ـي ــر فــافـتـعــل تـلــك املــواجـهــة
الخرافية بني عمل ماركس واستراتيجيته الثورية
وب ـ ــن اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ل ـي ـن ــن الـ ـت ــي ب ـ ــدأ ب ــإع ــداده ــا
وبلورتها اعتبارًا من ثورة  1905في كتابه «خطتا
االشتراكية ـ الديمقراطية في الثورة الديمقراطية»
ّ
حـيــث يـكـتــب« :إن املــاركـسـيــة ال تـعــلــم البروليتاريا
ّ
أن تبتعد عــن ال ـث ــورة ال ـبــورجــوازيــة وتــتـخــذ منها
مــوقــف الــام ـبــاالة ،وت ـتــرك قـيــادتـهــا لـلـبــورجــوازيــة،
ّ
ب ــل عـلــى ال ـع ـكــس ،تـعــلـمـهــا أن تـشـتــرك فـيـهــا أنـشــط
ّ
اشـتــراك وأق ــواه ،وأن تناضل أشــد نضال في سبيل
الــديـمـقــراطـيــة الـبــرولـيـتــاريــة املنسجمة تـمــامــا (فــي
إشــارة إلى عدم انسجام الديمقراطية البورجوازية
بسبب التفاوت الطبقي واحتكار الثروة) وفي سبيل
ّ
السير بالثورة إلى النهاية .فنحن ال يسعنا تخطي
نـطــاق ال ـثــورة الــروسـيــة الــديـمـقــراطــي الـبــورجــوازي
(هـ ــذا ال ـك ــام ق ـيــل س ـنــة ق ـيــام ثـ ــورة  )1905ولـكـنـنــا
نـسـتـطـيــع تــوس ـي ـعــه ب ـم ـقــاي ـيــس ه ــائ ـل ــة .نـسـتـطـيــع
وي ـج ــب عـلـيـنــا أن ن ـكــافــح ض ـمــن هـ ــذا ال ـن ـط ــاق في
سبيل مصالح البروليتاريا ،وفي سبيل حاجاتها
املباشرة ،وتأمني الظروف التي تتيح إعــداد قواها
ّ
ل ــان ـت ـص ــار امل ـق ـب ــل الـ ـك ــل ــي» (خ ـط ـت ــا االش ـت ــراك ـي ــة ـ ـ
الــديـمـقــراطـيــة ،مـخـتــارات لينني 2 ،ص )444 – 443
ويضيف لينني« :ينبغي على البروليتاريا أن تقوم
ّ
تضم إليها
باالنقالب الديمقراطي إلى النهاية ،بأن
جـمــاهـيــر الـفــاحــن لسحق مـقــاومــة األوتــوقــراطـيــة
ّ
بــالـقــوة وش ــل تــذبــذب ال ـبــورجــوازيــة ،وينبغي على
الـبــرولـيـتــاريــا أن ت ـقــوم بــاالن ـقــاب االش ـتــراكــي بــأن
ّ
تضم إليها جماهير العناصر نصف البروليتارية
مــن الـسـكــان ،لسحق مـقــاومــة الـبــورجــوازيــة بالقوة
وش ــل تــذبــذب الـفــاحــن وال ـبــورجــوازيــة الـصـغـيــرة.
تلك هي مهمات البروليتاريا» (خطتا االشتراكية
– الــديـمـقــراطـيــة ،مـخـتــارات ،ج 2ص  .)506تـلــك هي
مـهـمــات الـبــرولـيـتــاريــا الــديـمـقــراطـيــة الـبــورجــوازيــة
واالشتراكية.
هذا الــدرس في الديالكتيك واالستراتيجية الثورية،
وفــي فن قيادة البروليتاريا للفالحني ودفــع الثورة
الديمقراطية البورجوازية إلى األمام قد نكثه ستالني
بعد سنة  1928بعد اعتماده سياسة تصنيع سريعة
أدت إل ــى عـطــب فــي الــديـمـقــراطـيــة الـســوفـيــاتـيــة راح
ضحيتها ماليني الفالحني وانـحـطــاط إلنتاجيتهم
بفعل الخطأ التاريخي لسياسات التجميع القسري
التي اعتمدها ستالني وقد قاد هذا العيب التاريخي
فــي الديمقراطية السوفياتية إلــى نتائج مأساوية،
حـيــث تــم الحـقــا تصفية معظم ال ـق ـيــادات البلشفية
القديمة (زينوفييف ،كامنييف ،بوخارين ،وآخرهم
تروتسكي الذي اغتيل في املكسيك سنة .)1940
*كاتب وباحث سوري
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سوريا

فلسطين

ّ
موسكو تصوب (مجددًا)
على الوجود األميركي

جلسة ثالثية بين الوسطاء و«حماس»:
التسهيالت مجددًا؟
بينما كانت وفود الوسطاء
تجتمع على حدة مع
«حماس» ،أو تلتقي منفردة
بعيدًا عن الحركة ،شهدت
غزة أمس اجتماعًا ثالثيًا ضمّ
الحركة والمصريين وموفد
األمم المتحدة .خلص اللقاء
الصيغة
إلى إعادة تكرار ّ
السابقة للهدوء ،أقله
إلى حين انتهاء االنتخابات
اإلسرائيلية

قلق أممي على «نازحي هجين»

تعود روسيا إلى انتقاد الوجود
العسكري األميركي في سوريا ،وسط
محادثات الفتة تجريها مع الجانب
التركي حول إدلب ومنبج وشرق
الفرات .ومع تزايد أعداد النازحين
من جيب «داعش» في ريف دير الزور
الشرقي ،أطلقت األمم المتحدة تحذيرًا
من الظروف السيئة التي يعيشها
هؤالء في أقصى الشرق السوري

ل ــم ت ــرش ــح أي ت ـفــاص ـيــل ع ــن زي ـ ــارات
َ
عدد من املسؤولني األتراك من وزارتي
الدفاع والخارجية إلى موسكو ،والتي
كـ ــان آخ ــره ــا أمـ ــس ل ـق ــاء ن ــائ ــب وزي ــر
ال ـخ ــارج ـي ــة ال ــروس ــي سـ ـ ــادات أون ـ ــال،
نظيره الروسي ومبعوث «الكرملني»
إلـ ــى س ــوري ــا أل ـك ـس ـن ــدر الفــري ـن ـت ـيــف،
ال ـع ــائ ــدي ــن ب ــدوره ـم ــا م ــن زيـ ـ ــارة إلــى
إس ــرائ ـي ــل .واك ـت ـفــت ب ـيــانــات الـطــرفــن
الــرسـمـيــة بــالـتــأكـيــد عـلــى تـ ّ
ـربــع امللف
ال ـ ـسـ ــوري ع ـل ــى رأس أج ـ ـنـ ــدة أع ـم ــال
ال ـل ـقــاءات .الــافــت فــي تــوقـيــت الـحــراك
ال ـع ـس ـكــري ـ ـ ـ الــدي ـب ـلــومــاســي ،تــزامـنــه
م ــع حــديــث وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة الـتــركــي
مــولــود جــاويــش أوغ ـلــو ،الـعـلـنــي ،عن
ال ـع ــرض ال ــروس ــي املـ ـق ـ ّـدم إل ــى أن ـق ــرة،
لـلـقـيــام بعملية مـشـتــركــة ضــد «هيئة

«السياحة» السورية تخرق الحصار!
لم يكن حدثًا عاديًا في أوروبا أن تشارك سوريا في املعرض السياحي الدولي
ُ
( )2019 FITURاملنعقد في العاصمة اإلسبانية .املشاركة اعتبرت ،في
َ
األحاديث الجانبية ،خرقًا سوريًا للقطيعة والحصار املفروضني على البالد.
ظهور وزير السياحة السوري ،رامي مرتيني ،بني شخصيات صافحها امللك
اإلسباني فيليبي السادس ،أرخى ببعض الظالل السياسية على أجواء الحدث.
وخالل اللقاء الرسمي الذي أقامه رئيس الوزراء اإلسباني ،حضر مرتيني مع
السفير السوري في إسبانيا سمير القصير ،بما لهذا الظهور الديبلوماسي من
دالالت في هذا امللتقى العاملي .وبدا الفتًا استقطاب مكاتب السياحة السورية
بعض أصحاب مكاتب السياحة اإلسبانية الراغبة في تنظيم رحالت إلى سوريا،
إضافة إلى أعداد من الزوار اإلسبان الراغبني في زيارة سوريا مجددًا.

تـحــريــر ال ـش ــام /جـبـهــة ال ـن ـ ٌصــرة» في
إدل ــب ومـحـيـطـهــا .وه ــو ع ــرض تــرافــق
تــوق ـي ـتــه م ــع وصـ ــول ت ـع ــزي ــزات الفـتــة
لـلـجـيــش ال ـس ــوري إل ــى ج ـب ـهــات ريــف
حماة الشمالي ومحيط سهل الغاب.
ولـ ـ ــم ت ـن ـع ــم خـ ـط ــوط الـ ـتـ ـم ــاس ه ـن ــاك
ب ــالـ ـه ــدوء خـ ــال ال ـش ـه ــر املـ ــاضـ ــي ،إذ
شـهــدت خــروقــات مـتـكــررة عـلــى هيئة
اشتباكات متقطعة أو قصف بقذائف
صاروخية .كذلك ،لم يتوقف الجانب
التركي منذ أسابيع عن تعزيز قواته
املـتـمــركــزة فــي ل ــواء اس ـك ـنــدرون ،على
ح ــدود إدل ــب ،حيث زار عــدد كبير من
القادة العسكريني تلك الـقــوات ،وعلى
رأس ـه ــم وزي ــر ال ــدف ــاع خـلــوصــي أك ــار.
ُ
ال ـعــرض الــروســي امل ـق ـ َّـدم إل ــى الجانب
التركي ،وفق ما تشير إليه املعلومات
املـتــوافــرة ،أتــى منذ مــا يـقــارب الشهر،
وت ـض ـ ّـم ــن ع ـم ـل ـيــة روسـ ـي ــة ـ ـ ـ ت ــرك ـي ــة ـ ـ
سـ ــوريـ ــة م ـش ـت ــرك ــة ،ع ـل ــى أن ت ـش ــارك
فصائل «الجبهة الوطنية» بالتحرك
تحت غـطــاء جــوي روس ــي .كــذلــك ،كان
يفترض أن يتحرك الجيش السوري من
ثالثة محاور ،في ريف حماة الشمالي
ومحيط أبــو الضهور ومحيط جسر
الشغور الغربي .وتوضح املعلومات
أن مــوس ـكــو ك ــان ــت ت ــراه ــن ع ـلــى قـيــام
ت ـعــاون تــركــي ـ ـ س ــوري ،وإن ك ــان غير
مباشر ،يمكن الحقًا تجييره لحلحلة
بعض امللفات ومن بينها منبج وشرق
ال ـ ـفـ ــرات .وح ــاول ــت م ــوس ـك ــو ،م ـنــذ ما
قبل ال ـعــرض ،اسـتـغــال وج ــود بعض
ّ
الشخصيات التي قد تتجه للمصالحة
على غــرار ما جرى في مناطق أخرى،
وهـ ــو م ــا قــاب ـل ـتــه «الـ ـنـ ـص ــرة» حـيـنـهــا
بـحـمـلــة أم ـن ـيــة ق ـيــل أن ـه ــا اسـتـهــدفــت
«عناصر املصالحات» .وعلى رغــم أن
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ً
قالت األمم المتحدة إن  29طفال ِم َّمن غادروا
«جيب هجين» ماتوا جراء البرد أو سوء التغذية (أ ف ب)

جاويش أوغلو أكــد ،أول من أمــس ،أن
املشكلة الرئيسة في إنجاح مثل هذه
العملية هــي وجـهــة تــرحـيــل املقاتلني
األجانب ،توضح معلومات متقاطعة
أن األشهر املاضية شهدت دخول عدد
من «الجهاديني األجانب» إلى تركيا،
تحت عني االستخبارات التركية.
وترافقت تطورات ملف إدلــب األخيرة
مع غياب التصريحات الرسمية حول
مشروع «املنطقة اآلمنة» شرق الفرات،
في انتظار اجتماع «مجموعة العمل
املشتركة» التركية ـ األميركيةّ ،
املقرر
في الخامس من شباط الجاري .وبدت
الفتة ،خالل اليومني املاضيني ،عودة
موسكو إلــى الـخـطــاب ال ـحـ ّـاد اللهجة
تجاه الوجود األميركي العسكري في
س ــوري ــا ،ال سـيـمــا فــي منطقة الـتـنــف.
وذه ـب ــت وزارة ال ـخــارج ـيــة الــروس ـيــة
إلــى استعادة ما قاله الوزير سيرغي
ً
الفروف قبال ،عن أن الواليات املتحدة
األم ـي ــرك ـي ــة «ت ـس ـت ـخ ــدم اإلره ــابـ ـي ــن»
ف ـ ـ ــي س ـ ـ ــوري ـ ـ ــا لـ ـتـ ـحـ ـقـ ـي ــق «م ـ ـكـ ــاسـ ــب
ج ـي ــوس ـي ــاس ـي ــة» .وت ـ ـسـ ــاوق ذل ـ ــك مــع
م ــا أورده وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة ال ـتــركــي
ع ــن اس ـت ـغــال ج ـه ــات ف ــي «ال ـت ـحــالــف

منعت القوات
األميركية دخول قافلة
مساعدات حكومية
إلى بلدة هجين

الدولي» لعناصر «إرهابية» النتهاك
«اتفاق إدلب».
ووسط االنتقادات الروسية املتجددة
لــوجــود األمـيــركـيــن فــي شــرق سوريا
وشمالها ،وبالتوازي مع سقوط عدد
كبير من الضحايا املدنيني في قصف
«التحالف الــدولــي» على بـلــدات ريف
دير الزور الشرقي ،أعربت «املفوضية
العليا لشؤون الالجئني» التابعة لألمم
املتحدة ،عن «قلق متزايد على سالمة
امل ــدنـ ـي ــن املـ ـح ــاص ــري ــن فـ ــي امل ـن ــاط ــق

الـتــي يسيطر عليها داع ــش فــي جيب
هـجــن» ،مطالبة بفتح «معابر آمنة»
تتيح لهم الــوصــول إلــى مخيم الهول
في ريف الحسكة الجنوبي .وأوضحت
امل ـفــوض ـيــة أن ن ـحــو  23أل ــف شخص
ّفروا من املنطقة إلى املخيم منذ األول
من كانون األول املاضي .كذلك ،كشفت
ً
أن  29ط ـف ــا وم ــول ــودًا ج ــدي ـدًا مــاتــوا
أثناء خروجهم من الجيب املحاصر أو
بعد وصــولـهــم بفترة وج ـيــزة ،بسبب
سـ ــوء ال ـت ـغ ــذي ــة أو ان ـخ ـف ــاض حـ ــرارة
الـجـســم .وج ــاء تـقــريــر املـفــوضـيــة بعد
أيــام فقط على منع الـقــوات األميركية
و«ق ـ ـ ـ ـ ــوات سـ ــوريـ ــا ال ــديـ ـم ــوق ــراطـ ـي ــة»
قافلة مساعدات مقدمة مــن الحكومة
السورية من الدخول إلى بلدة هجني.
وكــانــت الـقــافـلــة املـقــدمــة مــن الحكومة
و«ال ـه ــال األح ـمــر الـعــربــي ال ـســوري»،
والـ ـت ــي ت ـض ــم  10ش ــاحـ ـن ــات مـحـمـلــة
بــاملــواد األساسية الــازمــةُ ،منعت من
العبور عند قرية الحسينية ،بحجة أن
القوات األميركية تمنع دخولها ،وفق
ما نقلت وكالة «سانا» الرسمية.
(األخبار)

غزة ـــ هاني إبراهيم
للمرة األولى منذ بداية جوالت التفاهم
بـ ـ ــن ح ـ ــرك ـ ــة «حـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاس» وال ـ ــوسـ ـ ـط ـ ــاء
اإلقـلـيـمـيــن وال ــدول ـي ــن ،يـجـلــس الــوفــد
األمني املصري وموفدو األمــم املتحدة
م ــع ال ـحــركــة ف ــي اج ـت ـمــاع ثــاثــي تحت
عـ ـن ــوان الـ ـه ــدوء مـ ـج ــددًا ،م ـقــابــل رزم ــة
تسهيالت ّ
تكررت منها إجراءات قديمة
مـ ــع إضـ ــافـ ــة خ ـ ـطـ ــوات جـ ــديـ ــدة .وع ـلــى
مــا تـفـيــد بــه م ـصــادر داخ ــل «ح ـمــاس»،
ف ــي حــديــث إل ــى «األخ ـ ـبـ ــار» ،فــإنــه بعد
تـجــاوز الحركة قضية املنحة القطرية
وتحويلها من موظفيها ملصلحة فئات
فـقـيــرة أوس ــع ف ــي ق ـطــاع غ ــزة ،وم ــن ثم
تهديدها بتفجير األوضاع في الحدود،
ّ
توصل الوسطاء إلى آلية جديدة يكون
عنوانها مصر.
اللقاء ،الــذي عقد في غزة أمــس ،خلص
إل ــى ن ـق ــاط أب ــرزه ــا ت ـطــويــر ال ـع ـمــل في
م ـع ـب ــر رف ـ ـ ــح لـ ـح ــرك ــة امل ـ ـسـ ــافـ ــريـ ــن فــي
االتجاهني (تدير الجانب الفلسطيني
حاليًا وزارة الداخلية «الحمساوية»)،
إلى جانب زيادة التبادل التجاري بما
ّ
يلبي حاجة القطاع اقتصاديًا ،ويوفر

ّ
عائدًا ضريبيًا يمكن الحركة من توفير
روات ــب ملوظفيها بعيدًا عــن الضغوط
اإلسرائيلية بعد توقف املنحة القطرية.
وتـفـيــد امل ـص ــادر ب ــأن ه ــذه الـتـفــاهـمــات
حظيت بمباركة من األمم املتحدة التي
ط ـل ـبــت م ــن امل ـص ــري ــن ت ـس ـه ـيــل حــركــة
األفـ ـ ــراد ف ــي «رفـ ـ ــح» ،ومـضــاعـفــة أع ــداد
ال ـشــاح ـنــات ال ـت ـجــاريــة م ــن م ـصــر ،وأن
ت ـش ـمــل أص ـن ــاف ــا أخ ـ ــرى م ـمــا تـحـتــاجــه
ّ
السوق الغزية.
وحـضــر الجلسة عــن «ح ـمــاس» رئيس
مـكـتـبـهــا ال ـس ـيــاســي إس ـمــاع ـيــل هـنـيــة،
ومـ ـ ــن األمـ ـ ـ ــم املـ ـتـ ـح ــدة م ـب ـع ــوث ـه ــا إل ــى
ال ـشــرق األوس ــط نـيـكــوالي مــاديـنــوف،
إلــى جــانــب ضـبــاط «امل ـخــابــرات العامة
املصرية» .وهو االجتماع الــذي وصفه
ه ـن ـيــة ب ــأن ــه «غ ـي ــر م ـس ـب ــوق» ،مضيفًا
أن ذل ـ ــك يـ ـع ــود إل ـ ــى أمـ ــريـ ــن :األول أن
«ال ـق ـض ـي ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة فـ ــي ب ـعــدهــا
الـسـيــاســي ،وال ــوض ــع فــي غ ــزة املتمثل
ب ــ«م ـس ـي ــرات الـ ـ ـع ـ ــودة» ،يـ ـم ــران بـفـتــرة
كـبـيــرة وح ـســاســة ،وال ـثــانــي االهـتـمــام
واملتابعة مــن املؤسسات التي تتحرك
بشأن غزة والوضع الفلسطيني عامة،
واملـتــابـعــة الحثيثة مــن األم ــم املـتـحــدة
ومصر وقطر».
في سياق التفاهمات ،علمت «األخبار»
أن التطوير املـصــري لــ«رفــح» سيشمل
بــوابــة صــاح الــديــن الـتـجــاريــة ،إضافة
إلــى تقديم الـقــاهــرة تسهيالت للتجار
ّ
الغزيني في السفر إليها ،أو في إدخال
بضائعهم إلى القطاع .ومن جهة أخرى،
أك ــد الــوفــد امل ـصــري أن املـعـبــر سيبقى
مفتوحًا بصورة طبيعية بغض النظر
عن موقف السلطة الفلسطينية (راجع
عدد أمس).
وامل ـط ـلــوب م ــن «حـ ـم ــاس» ،ف ــي املـقــابــل،
االسـ ـتـ ـم ــرار ف ــي امل ـحــاف ـظــة ع ـلــى حــالــة
ال ـ ـ ـهـ ـ ــدوء ،وف ــرمـ ـل ــة أدوات «م ـس ـي ــرات
ال ـع ــودة» ،إذ طلب الــوسـطــاء أال يتكرر
مــا جــرى فــي منطقة «زيـكـيــم» (شـمــال)
األسبوع املاضي ،كاالقتراب من السلك
ال ـف ــاص ــل وإشـ ـع ــال اإلط ـ ـ ـ ــارات ،إضــافــة
إل ــى وق ــف عـمـلـيــات ق ــص ال ـس ـلــك الـتــي

يشتكي االح ـتــال مــن زيــادتـهــا أخـيـرًا،
وضبط «الـحــاالت العسكرية املتفلتة»
مثل إطالق النار على ضابط إسرائيلي
األسبوع املاضي.
أمــا األمــم املتحدة ،فقدمت تعهدًا ببدء
م ـشــاريــع الـتـشـغـيــل امل ــؤق ــت ليستفيد
م ـن ـهــا عـ ـش ــرات اآلالف م ــن املـتـعـطـلــن
مــن العمل قبل نهاية الشهر الـجــاري،
ب ــال ـت ـع ــاون م ــع وزارة ال ـع ـمــل ف ــي غــزة
وعدد من املؤسسات الدولية .كما أكدت

دعت القاهرة هنية
إلى زيارتها منتصف
األسبوع المقبل

استمرار إدخــال املنحة القطرية لألسر
الـفـقـيــرة (تـشـمــل  94أل ــف أس ــرة بــواقــع
 $100شـهــريــا) ،مــع وع ــود بــزيــادة عدد
املستفيدين منها.
مــن ناحية ثانية ،علمت «األخ ـبــار» أن
ال ــوف ــد املـ ـص ــري قـ ــدم دع ـ ــوة إلـ ــى هنية
لـ ــزيـ ــارة الـ ـق ــاه ــرة م ـن ـت ـصــف األسـ ـب ــوع
املقبل ،وهو املضمون الذي نقله ّعضو
املكتب خليل الحية ،لكن مصادر ملحت
إل ــى أن ال ــزي ــارة سـتـكــون مـحـطــة أول ــى
ضمن جــولــة خارجية تشمل ع ــددًا من
ال ــدول الـعــربـيــة واإلســام ـيــة ،قــد يكون
من ضمنها روسيا.
إل ــى ذل ــك ،أص ـيــب نـحــو  32فلسطينيًا
في فعاليات الجمعة الــ 45التي حملت
ع ـن ــوان «أس ــران ــا لـيـســوا وح ــده ــم» من
«مسيرات العودة» على حدود القطاع.
إذ ق ــررت الـفـصــائــل اس ـت ـمــرار الضغط
امل ـي ــدان ــي ع ـلــى رغ ــم جـلـســة الــوس ـطــاء،
مع تخفيف زخم املواجهات ،فيما كان
ّ
رد جنود الـعــدو باالستهداف املباشر
واضحًا.

قررت الفصائل استمرار المسيرات رغم جلسة الوسطاء أمس (األناضول)

اليمن

ّ
فصول متجددة من الحرب االقتصادية :حكومة هادي تنقض التزامها صرف الرواتب
على رغم استجابة األمم المتحدة
لطلبه تحويل مبالغ المنظمات
الحكومية إليه ،إال أن البنك المركزي
في عدن عاد ّ
للتنصل من التزامه
صرف رواتب الموظفين في
المحافظات الشمالية ،مشترطًا لذلك
تحويل جميع اإليرادات إليه .وهو
ّ
تنصل يترافق مع «هجمة شرسة»
على القطاع البنكي في صنعاء
ومأرب ،من شأنها إذا ما ّ
استمرت
مضاعفة األزمة اإلنسانية

صنعاء ـــ رشيد الحداد
ال تـ ــزال ال ــوع ــود بـتـحـيـيــد االق ـت ـصــاد
الـيـمـنــي ع ــن الـ ـص ــراع ال ــدائ ــر م ـنــذ ما
يزيد على أربع سنوات ونصف سنة،
خــام ـلــة ف ــي حـقـيـبــة امل ـب ـعــوث األم ـمــي
إلــى الـيـمــن ،مــارتــن غريفيث ،ال ــذي لم
يستطع إلــى اآلن تحقيق اختراق ذي
أهمية على هــذا الصعيد .في زيارته
األخ ـي ــرة إل ــى ص ـن ـعــاء ،كـ ـ ّـرر غريفيث
ت ـعـ ّـهــداتــه ب ـبــدء م ـفــاوضــات ف ــي شــأن
امللف االقـتـصــادي ،فيما كــان معاونه
م ـع ــن ش ــري ــم ي ــؤك ــد ،خـ ــال لـ ـق ــاء مــع
ممثلي «اللجنة االقتصادية العليا»
التابعة لسلطات صنعاء« ،استمرار
األم ـ ـ ــم املـ ـتـ ـح ــدة فـ ــي م ـس ــاع ـي ـه ــا إل ــى
ت ـح ـي ـي ــد االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــاد» ،م ـت ـح ــدث ــا عــن
«مفاوضات خــال األيــام املقبلة حول
قضيتي ال ــروات ــب ومــوظـفــي صنعاء
وغيرهما».
هــذه املفاوضات كانت أجــريــت ،مطلع
كانون الثاني /يناير املاضي ،محاولة
إلطالقها في العاصمة األردنية ّ
عمان،
تــزامـنــا مــع اجـتـمــاعــات اللجنة الفنية

املعنية بتنفيذ اتفاق تبادل األســرى،
ل ـك ــن ت ـل ــك املـ ـح ــاول ــة ب ـ ــاءت بــال ـف ـشــل.
وم ــع ذل ــك ،تــواصــل املـنـظـمــة الــدول ـيــة،
بــالـتـعــاون مــع ع ــدد مــن دول االت ـحــاد
األوروب ـ ـ ــي وصـ ـن ــدوق ال ـن ـقــد ال ــدول ــي،
جـهــودهــا إلنـهــاء االنـقـســام املــالــي بني
عـ ــدن وص ـن ـع ــاء ،واالت ـ ـفـ ــاق ع ـلــى آلـيــة
مـ ـح ــددة ل ـتــوح ـيــد اإليـ ـ ـ ـ ــرادات ال ـعــامــة
للدولة ،لكن هذه الجهود ال تلقى إلى
اآلن تجاوبًا لدى حكومة هادي.

شروط مسبقة

ُ
م ـح ــاف ــظ ال ـب ـن ــك املـ ــركـ ــزي امل ـ ـعـ ـ ّـن مــن
ِق ـ َـب ــل ه ـ ــادي ،واملـ ـق ــرب م ــن أب ــو ظـبــي،
مـحـمــد زمـ ــام ،ال ــذي ك ــان اش ـتــرط رفــع
ال ـح ـظ ــر امل ـ ـفـ ــروض ع ـل ــى اح ـت ـيــاطــات
الـبـنــك امل ــرك ــزي األجـنـبـيــة فــي البنوك
الـ ـب ــريـ ـط ــانـ ـي ــة واألملـ ـ ــان ـ ـ ـيـ ـ ــة ،وت ــدف ــق
املساعدات واملنح الدولية إلى البنك،
من أجل صرف رواتب موظفي الدولة
في املحافظات الواقعة تحت سيطرة
«أن ـ ـص ـ ــار ال ـ ـل ـ ــه» ،وت ـغ ـط ـي ــة فـ ــاتـ ــورة
الـ ـ ـ ـ ـ ــواردات األس ــاسـ ـي ــة مـ ــن ال ـع ـم ــات
األجـ ـنـ ـبـ ـي ــة ،سـ ــرعـ ــان مـ ــا تـ ــراجـ ــع عــن

ُ
الـتــزامــه بعدما أبـلــغ مــن ِقـ َـبــل منسقة
الـ ـش ــؤون اإلن ـس ــان ـي ــة ال ـتــاب ـعــة لــأمــم
املتحدة لدى اليمن ،ليزا غراندي ،قبل
أسـبــوعــن ،بموافقة املنظمة الدولية
على طلب البنك تحويل جميع املبالغ
الـخــاصــة باملنظمات غـيــر الحكومية
إليه ،كخطوة أولى على طريق تحويل
جـ ـمـ ـي ــع امل ـ ـبـ ــالـ ــغ ال ـ ـخـ ــاصـ ــة ب ـج ـم ـيــع
مـنـظـمــات األمـ ــم امل ـت ـحــدة ف ــي مــرحـلــة
ثانية.
ل ـك ــن ح ـك ــوم ــة هـ ـ ـ ــادي ،الـ ـت ــي ت ـصــرف
شـ ـه ــري ــا  85مـ ـلـ ـي ــار ري ـ ـ ـ ــال كـ ــرواتـ ــب
ل ـل ـمــوالــن ل ـهــا (ب ــزي ــادة  10م ـل ـيــارات
ري ـ ــال ع ــن ن ـف ـقــات األجـ ـ ــور وال ــروات ــب
ُ
التي كانت تصرف من البنك املركزي
فــي صنعاء ،إذ إنـهــا لــم تكن تتجاوز
 75مليار ريال شهريًا) ،عادت وربطت
ال ـت ــزام ـه ــا ب ـص ــرف روات ـ ـ ــب  850أل ــف
موظف يعيشون منذ عامني ونصف
ع ــام مــن دون رواتـ ــب فــي املـحــافـظــات
الواقعة تحت سيطرة «أنـصــار الله»،
باستعادة املصادر املالية الخاضعة
لسلطات صنعاء ،وتــوريــد اإلي ــرادات
املالية إلى بنك عدن.

م ـ ـصـ ــادر ت ـم ــوي ـل ـي ــة وتـ ـح ــوي ــل ك ــاف ــة
املساعدات واملنح الدولية عبر البنك،
من دون تحديد موعد زمني لصرف
روات ـ ــب ت ـلــك ال ـش ــرائ ــح» ،وف ــق م ــا أكــد
املصدر لـ«األخبار».

ووف ـق ــا مل ـص ــدر ف ــي «ه ـي ـئــة الـتـحــالــف
املــدنــي للسلم واملصالحة الوطنية»،
وهي إحدى منظمات املجتمع املدني
التي تعمل على تقريب وجهات النظر
ب ــن ال ـط ــرف ــن ب ـه ــدف صـ ــرف رواتـ ــب
موظفي الدولة ،فإن «حكومة الرئيس
املنتهية واليـتــه وع ــدت بـصــرف %50
م ــن روات ـ ــب أسـ ــات ــذة ال ـج ــام ـع ــات فــي
امل ـح ــاف ـظ ــات ال ـش ـم ــال ـي ــة ،واس ـت ـك ـمــال
ص ــرف رواتـ ــب الـتــربــويــن والـعــامـلــن
ف ــي امل ـج ــال ال ـص ـحــي ف ــي ح ــال تــوافــر

مقاطعة بنوك صنعاء ومأرب

يحرم «مركزي عدن»
تجار الشمال من فتح
اعتمادات مستندية من
الوديعة السعودية
تحذيرات من تفاقم الجوع بسبب مقاطعة البنوك اإلسالمية والتجارية في صنعاء ومأرب (أ ف ب)

ً
ف ـضــا ع ــن م ــا ت ـق ــدم ،تـتـجــه الجبهة
املــوال ـيــة ل ــ«ال ـت ـحــالــف» ،فــي مـحــاولــة
م ـت ـج ــددة ل ـت ـج ـف ـيــف م ـن ــاب ــع ال ــدخ ــل
الوطنية ،إلى استهداف ما تبقى من
مصادر إيرادية كالبنوك واالتصاالت
والـ ـتـ ـح ــوي ــات امل ــالـ ـي ــة ل ـل ـم ـن ـظ ـمــات
الدولية العاملة في املجال اإلنساني.
وخ ــال األســاب ـيــع الـقـلـيـلــة املــاضـيــة،
عـ ـم ــدت ح ـك ــوم ــة ه ـ ـ ــادي إلـ ـ ــى تـبـنــي
حملة تحريض واسعة ضـ ّـد القطاع
البنكي في العاصمة صنعاء ،متهمة
«أن ـصــار الـلــه» بـفــرض إت ــاوات تصل
إلى  %30على البنوك ،وهو ما نفته
جمعية البنوك اليمنية أخـيـرًا .كما
اتخذت قرارًا بنقل شركة االتصاالت
الــدولـيــة« ،تـلـيـمــن» ،مــن صـنـعــاء إلــى
ع ــدن مـنـتـصــف ال ـش ـهــر ال ـف ــائ ــت ،من

أج ــل االس ـت ـح ــواذ ع ـلــى  300مـلـيــون
دوالر من عائدات االتصاالت الدولية
متواجدة في شركات االتصاالت في
الـسـعــوديــة .وت ــزام ــن ذل ــك مــع تعيني
رئ ـي ــس ل ـب ـنــك ال ـت ـس ـل ـيــف ال ـت ـعــاونــي
ً
الزراعي في عدن بديال لرئيس البنك
في صنعاء ،والسطو على فرع البنك
في عدن ،ومصادرة ماليني الرياالت
ال ـ ـخـ ــاصـ ــة ب ـ ــإي ـ ــداع ـ ــات املـ ــواط ـ ـنـ ــن.
وتـ ـسـ ـع ــى حـ ـك ــوم ــة هـ ـ ـ ـ ــادي ،أيـ ـض ــا،
إلـ ــى ن ـقــل ع ـم ـل ـيــات ال ـب ـن ــوك األه ـل ـيــة
واإلسالمية من صنعاء إلى عدن ،في
تـ ّ
ـوجــه كشفه محمد زم ــام ،الــذي أكد
أن «الحكومة عازمة على نقل املركز
امل ــال ــي م ــن ص ـن ـعــاء إل ــى ع ـ ــدن» ،وأن
«عام  2019سيكون عام تجفيف كافة
ـ«أنصار الله».
املصادر املالية» ل
ّ
هــذه الحرب املالية دشنها «مركزي
عـ ــدن» بــرفـضــه املـطـلــق الـتـعــامــل مع
ال ـب ـنــوك اإلس ــام ـي ــة وال ـت ـج ــاري ــة في
ّ
وتعمده
العاصمة صنعاء وم ــأرب،
حرمان تجار املحافظات الشمالية من
فتح اعتمادات مستندية من الوديعة
ال ـس ـع ــودي ــة .ووفـ ـق ــا ل ـغــرفــة صـنــاعــة

وتجارة مدينة عدن ،فإن اشتراطات
ال ـب ـن ــك املـ ــركـ ــزي ف ــي ع ـ ــدن بـتـســديــد
البنوك التجارية واإلســامـيــة قيمة
االعـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــادات امل ـس ـت ـن ــدي ــة نـ ـقـ ـدًا فــي
ع ــدن ،وع ــدم قـبــول ال ـســداد بشيكات
أو حتى نقدًا من ِق َبل تجار صنعاء
وامل ـح ــاف ـظ ــات ال ـش ـمــال ـيــة ف ــي ف ــروع
ال ـ ـب ـ ـنـ ــوك ال ـ ـت ـ ـجـ ــاريـ ــة واإلسـ ــام ـ ـيـ ــة
ال ـ ــواقـ ـ ـع ـ ــة فـ ـ ــي ب ـ ـعـ ــض املـ ـح ــافـ ـظ ــات
الـخــاضـعــة لـسـيـطــرة حـكــومــة ه ــادي
وم ــن ضمنها مـحــافـظــة مـ ــأرب ،أدت
إل ــى تـفــاقــم األوضـ ــاع اإلنـســانـيــة في
باتت
املـحــافـظــات الـشـمــالـيــة ،وال ـتّــي ّ
تهدد بكارثة إنسانية في ظل تفشي
ال ـجــوع .وح ــذرت ال ـغــرف الصناعية
وال ـت ـجــاريــة فــي ع ــدن ،فــي ب ـيــان ،من
أن «االسـ ـتـ ـم ــرار ف ــي اشـ ـت ــراط س ــداد
قيمة االعتمادات نقدًا في محافظات
م ـحــددة فــي املـنــاطــق الـجـنــوبـيــة ،من
دون تــوافــر األمــن لنقل تلك األم ــوال،
س ـ ـيـ ــؤدي إل ـ ــى كـ ــارثـ ــة إن ـس ــان ـي ــة لــن
ُ
تـ ـحـ ـم ــد عـ ـقـ ـب ــاه ــا ،وس ـي ـت ـس ـب ــب فــي
تــراجــع امل ـخــزون الـقــومــي مــن السلع
واملنتجات األساسية».
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قضية
ليس االتجار بالمخدرات وتعاطيها ظاهرة جديدة في العراق ،لكنهما ّ
سجال ،بمجرد انجالء غبار
المعركة على «داعش» ،قفزة ملحوظة ،بفعل جملة عوامل ،منها ما هو داخلي ومنها ما
هو خارجي .هذه القفزة تستدعي ،من وجهة نظر األجهزة األمنية ،تكثيفًا لجهود ّ
سد طرق
ّ
ّ
التهريب وردع الشباب عن التعاطي .لكن تلك الجهود تظل قاصرة في ظل تقاطع مصالح
رسمي ـ ـ حزبي ،كفيل بتشكيل مظلة حماية للمتاجرين والمتعاطين على السواء

دراسة ميدانية لواقع تعاطي المخدرات في  18محافظة عراقية

سوق المخدرات في العراق:

ّ
مهربون يستغلون
النافذين سياسيًا وأمنيًا
بغداد ـــ نور أيوب
«مـيــديـلــن كــارت ـيــل»« ،كــالــي كــارتـيــل»،
«غ ـ ـ ــواداالخ ـ ـ ــارا ك ــارتـ ـي ــل»« ،س ـي ـنــالــوا
ك ــارت ـي ــل» ...أس ـمــاء ملـنـظـمــات إجــرامـيــة
ُ
اشــت ـهــرت ف ــي ال ـقــارتــن األمـيــركـيـتــن،
وم ــن ث ــم ف ــي ال ـعــالــم أي ـض ــا .ك ــان لتلك

«الكارتيالت» سطوة مخيفة ،أجــادت
شبكة «نتفليكس» إظهارها في عدد
م ــن مـسـلـســاتـهــا ال ـت ــي القـ ــت رواجـ ــا
كبيرًا .إج ــرام وث ــراء منقطعا النظير،
م ـ ـ ــازم ـ ـ ــان ل ـ ـعـ ــاقـ ــات طـ ـيـ ـب ــة ت ـج ـمــع
«باترونات» (أباطرة) هذه التنظيمات
ب ــالـ ـطـ ـبـ ـق ــة الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة الـ ـح ــاكـ ـم ــة،

«الكريستال» األكثر انتشارًا
بحسب تقارير أمنية ّ
متعددة ،حصلت عليها «األخبار»ُ ،ت ّ
قسم الداوئر املعنية في العاصمة
بغداد املواد املخدرة املستهلكة في «السوق العراقي» إلى ثالثة أنواع :مخدرات طبيعية،
ومخدرات ّنصف طبيعية /تخليقية ،ومخدرات اصطناعية /تخليقية .أما املخدرات الطبيعية
فهي املشتقة من نباتات تحتوي أوراقها أو زهورها أو ثمارها على مواد مخدرة ،كالقنب
واألفيون والحشيشة واملاريجوانا والكوكا وجوزة الطيبُ .ويقصد باملخدرات نصف
الطبيعية مجموعة من املواد املخدرة التي يتم استخراجها من النباتات ،كالكوكايني واملورفني
والكوديني والهيرويني .وبالنسبة إلى املخدرات االصطناعيةّ ،فهي مجموعة من املخدرات
ُ
ّ
واملهدئات
التي ّتصنع داخل املعامل من تركيبات كيميائية ،ويصعب تعقبها ،كالكريستال
واملنشطات واملهلوسات واملواد ّ
الطيارة .وقد أظهرت دراسات ميدانية ،حصلت «األخبار» على
نسخ منها ،أن أكثر الحبوب املخدرة تعاطيًا هي «الكريستال» ،واألخرى املسماة «صفر .»1
(األخبار)

واملـتـنـفــذيــن فــي كولومبيا واملكسيك.
الـعــاقــة بــن امل ـهـ ّـربــن واملـتـنـفــذيــن في
ً
استثناء .في بالدنا
تلك الــدول ليست
أي ـض ــا ،ب ـل ــدان ال ـعــالــم ال ـث ــال ــث ،ح ــاالتٌ
ك ـ ـهـ ــذه .امل ـ ـهـ ـ ّـربـ ــون فـ ــي ح ــاج ــة م ــاس ــة
إلـ ــى ال ـغ ـط ــاء ال ـس ـي ــاس ــي .واملـ ـه ـ ّـرب ــون
فــي حــاجــة ،أي ـضــا ،إل ــى بـيـئــة حاضنة
للترويج واالستهالك .بيئة ال تنحصر
بطبقة مـعـيـنــة ،لكنها ع ــادة مــا تكون
م ــن أول ـئ ــك «امل ـس ـحــوقــن ف ــي األرض».
فــي مـسـلـســات «نـتـفـلـيـكــس» ،يحرص
امل ـن ـت ـجــون ع ـلــى ت ـكــريــس الـ ـه ــروب من
ّ
كمحرض على التعاطي ،إضافة
الواقع
إلــى ظــروف اجتماعية أخــرى كالعوز.
ّ
ظ ــروف تـتـجــلــى بــأوضــح صــورهــا في
ُ
ُ
ال ـ ـعـ ــراق ،ح ـيــث ت ـث ـقــل األزمـ ـ ـ ــات الـبـنــى
السياسية واالقتصادية واالجتماعية
منذ عام  ،2003تاريخ الغزو األميركي.

طرق التهريب

ّ
ط ــوال األع ـ ــوام األرب ـع ــة املــاض ـيــة ،مــثــل
الشباب العراقي وقود أكثر التنظيمات
ّ
تطرفًا فــي الـعــالــم .لكن ،وبعد انقشاع
غبار املـعــارك« ،الحــت في األفــق فرصة
ض ــرب شبابنا ومـجـتـمـعـنــا» ،وف ــق ما
يقول مصدر أمني رفيع .يروي املصدر،
فــي حــديــث إلــى «األخ ـب ــار» ،بعضًا من
فصول «الحرب على املخدرات في بالد

تصميم:
سنان
عيسى

تتحدث
مصادر أمنية
عراقية عن
«تساهل
لبناني» في
التعامل
مع عمليات
النقل
والتهريب
(مروان
طحطح)

الرافدين» .يقول إن هذه الحرب «بدأت
ً
فعال» ،مشيرًا إلى أن «الجهات األمنية
الحـظــت (مــوج ـبــات) ذل ــك مــع اقترابنا
من حسم املعركة ضد داعش».
يــوضــح أن امل ـخ ــدرات تــأتــي عـبــر طــرق
حـ ـرًا ،وب ـ ـ ـرًا ،وج ـ ـ ـوًا .م ــن جهة
ث ــاث ــة :بـ ـ ّ
البحر ،تمثل املــوانــئ الجنوبية مركز
إيـ ـ ــداع ال ـب ـضــائــع ال ـق ــادم ــة م ــن الـ ــدول
الخليجية ،وت ـحــدي ـدًا اإلم ـ ــارات ،التي
ُ
تعتبر واحـ ـدًا مــن امل ـصــادر األساسية
ل ـل ـمــواد امل ـخ ــدرة ال ـقــادمــة إل ــى الـســوق
الـ ـ ـع ـ ــراق ـ ــي .م ـ ــن ج ـ ـهـ ــة الـ ـ ـب ـ ــر ،ي ـس ـلــك
ّ
املصدرون األفغان طرقًا ومنافذ شتى،
ً
ت ـبــدأ مــن أفـغــانـسـتــان ف ــإي ــران وص ــوال
إلــى ال ـعــراق ،إليـصــال نتاجهم املحلي
ّ
«ال ـ ـفـ ــاخـ ــر» ،ف ـي ـمــا ي ـس ـت ـغــل امل ـه ــرب ــون
الـحــدود اإليرانية ـ ـ العراقية الشرعية

وغير الشرعية إليصال بضاعتهم إلى
الداخل العراقي .في هذا السياق ،يلفت
امل ـصــدر إل ــى أن «ط ـهــران تــولــي أهمية
قصوى للقضاء على املخدرات ،لجهة
ال ـت ـص ـن ـيــع وال ـت ـص ــدي ــر وال ـت ـه ــري ــب»،
م ـض ـي ـفــا أن «ال ـت ـج ــار ه ـنــا م ـح ـل ـيــون،
فــي أفغانستان وإي ــران وال ـع ــراق ...وال
أستبعد أن يكون لهم غطاء سياسي
من أحزاب وقوى متنفذة».
وال تـنـحـصــر طـ ــرق ال ـت ـهــريــب ال ـبــريــة
بــالـحــدود الـشــرقـيــة الـعــراقـيــة فحسب،
ب ــل ّ إن امل ـن ــاط ــق ال ـغــرب ـيــة والـشـمــالـيــة
تمثل «ساحة خصبة» لذلك؛ إذ تعتبر
الحدود مع تركيا والحدود الشمالية
الغربية (املـحــاذيــة للمناطق الكردية
ال ـ ـسـ ــوريـ ــة) ب ـ ـ ّـواب ـ ــة السـ ـتـ ـي ــراد اًمل ـ ــواد
املخدرة« ،غير أن نسبتها ضئيلة جدًا،

ّ
إذ تمثل  %5مقارنة بتلك املستوردة
شرقًا».

التساهل األمني
أم ـ ــا «ال ـف ـض ـي ـح ــة ال ـ ـك ـ ـبـ ــرى» ،بــوصــف
مصادر أمنية متعددة ،فهي أن بعض
األج ـ ـهـ ــزة ال ــرس ـم ـي ــة ت ـغ ـطــي عـمـلـيــات
استيراد املخدرات ونقلها إلى العراق،
خاصة على مستوى عمليات التهريب
الجوي .تتحدث املصادر عن «شحنات
م ـحـ ّـم ـلــة ب ـ ــآالف ح ـب ــات ال ـكــاب ـتــاغــون»
ت ـن ـط ـلــق مـ ــن مـ ـط ــار رفـ ـي ــق ال ـح ــري ــري
الـ ـ ــدولـ ـ ــي ،ل ـت ـص ــل إلـ ـ ــى م ـ ـطـ ــار بـ ـغ ــداد
الــدولــي .رحـلــة «لـيــس الـتـســاهــل معها
مــن جانب واحــد فقط ،بــل هــو مشترك
بــن الـطــرفــن» .ترفض املـصــادر تقييم
أداء األجهزة األمنية اللبنانية ،لكنها

إهمال من ِق َبل
تتحدث عن «تساهل أو
ّ
تلك األجهزة ،قد يصل حد غض النظر
ّ
املتعمد عن عمليات النقل والتهريب».
وه ــي ح ــال ــة ت ـق ــول املـ ـص ــادر الـعــراقـيــة
إنـ ـه ــا «ت ـن ـس ـحــب أيـ ـض ــا ع ـل ــى ض ـبــاط
ك ـب ــار ف ــي ج ـه ــاز الـ ـجـ ـم ــارك ال ـع ــراق ــي،
ال ــذي ــن ي ـس ـ ّـه ـل ــون ع ـم ـل ـيــات ال ـت ـهــريــب
لحظة وصول املنتج إلى مطار بغداد،
ويـسـهـمــون فــي تــوزيـعــه وف ــق خطوط
محددة مسبقًا».
ت ـبــدي امل ـص ــادر أسـفـهــا لـتـنــامــي نفوذ
امل ـه ـ ّـرب ــن ف ــي امل ـحــاف ـظــات الـجـنــوبـيــة،
ن ـت ـي ـجــة «ال ـ ـعـ ــاقـ ــات ال ــوثـ ـيـ ـق ــة» ال ـتــي
تربطهم بضباط متنفذين في األجهزة
األمنية من جهة ،والغطاء املمنوح لهم
م ــن ِق ـبــل ب ـعــض األحـ ـ ــزاب الـسـيــاسـيــة،
م ـت ـس ــائ ـل ــة« :ه ـ ــل ت ـع ـل ــم قـ ـ ـي ـ ــادات تـلــك

األح ــزاب بتصرفات بعض املسؤولني
فـيـهــا لـجـهــة تــوفـيــر غ ـطــاء لـلـمـهــربــن،
م ـ ـقـ ــابـ ــل م ـ ـبـ ــالـ ــغ مـ ــال ـ ـيـ ــة ض ـ ـخ ـ ـمـ ــة؟».
وينسجم الـحــديــث املـتـقــدم مــع فحوى
تقرير أمني ،حصلت عليه «األخبار»،
يـفـيــد ب ــأن «ن ـش ــاط ت ــروي ــج امل ـخ ــدرات
داخل املحافظات الجنوبية ّفي ازدياد
م ـس ـت ـم ــر ...األمـ ـ ــر الـ ـ ــذي ي ـح ــف ــز بـعــض
الـ ـشـ ـب ــاب ال ـع ــاط ـل ــن م ــن ال ـع ـم ــل عـلــى
ام ـت ـهــان تـجــارتـهــا ل ـغــرض االس ـت ـفــادة
ّ
من عائداتها ،كما ُيستغل قسم منها
ل ــاس ـت ـه ــاك امل ـح ـل ــي ،وع ـل ــى األرجـ ــح
تكون تلك املحافظات منطلقًا لتهريب
املخدرات إلى املحافظات األخرى».

الغطاء الحزبي
ص ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــوف م ـ ـخ ـ ـت ـ ـل ـ ـفـ ــة مـ ـ ـ ـ ــن امل ـ ـ ـ ـ ـ ــواد

امل ـخــدرة تـصــل إل ــى ال ـع ــراق .بعضها
«م ـض ــروب» ورخ ـيــص نـسـبـيــا ،فيما
بعضها اآلخر من «الصنف الفاخر»،
ُ
وي ـ ـ ـبـ ـ ــاع بـ ـسـ ـع ــر مـ ــرت ـ ـفـ ــع .وب ـح ـس ــب

مصادر أمنية :شحنات
«كابتاغون» تنطلق من مطار
بيروت إلى مطار بغداد
ت ـقــريــر ص ـ ــادر ع ــن «جـ ـه ــاز مـكــافـحــة
اإلرهـ ــاب» ،حصلت عليه «األخ ـبــار»،
فإن «مروجي املخدرات يركزون على
صـغــار الـســن فــي تــرويــج بضائعهم،
مستغلني ظروفهم النفسية املتقلبة

لـلـتــأثـيــر ع ـل ـي ـهــم ،وت ـه ـي ـئــة ج ـيــل من
ّ
مرجحًا أن تكون
املتعاطني بينهم»،
«أجهزة مخابراتية أجنبية قد دفعت
باملروجني إلى توجيه نشاطهم نحو
ص ـغ ــار ال ـس ــن وامل ــراهـ ـق ــن» ،مضيفًا
أن «مـ ــن امل ـح ـت ـمــل (أيـ ـض ــا) أن تـجــار
امل ـخــدرات يعتمدون على هــذه الفئة
في ممارسة عمليات الترويج لتمكني
امل ـ ــروج ـ ــن ال ــرئ ـي ـس ـي ــن مـ ــن تـجـنــب
مــاحـقــة األج ـه ــزة األم ـن ـي ــة» .ويــؤكــد
الـ ـتـ ـق ــري ــر أن «ش ــريـ ـح ــة امل ـت ـع ــاط ــن
ف ــي األوس ـ ــاط ال ّـجــامـعـيــة ف ــي اتـســاع
مستمر ،ملــا يــوفــره ال ـحــرم الجامعي
من بيئة آمنة للتواصل بني مروجي
املـ ـ ـخ ـ ــدرات وم ـت ـعــاط ـي ـهــا ب ـع ـي ـدًا عــن
أنـ ـظ ــار األج ـ ـهـ ــزة األم ـ ـن ـ ـيـ ــة ...ك ـم ــا أن
الـتــرويــج ال يستهدف الـشـبــان ،فقط
بل يكلف مــروجــون بعض الطالبات
بالترويج بعد توريطهن بالتعاطي».
وفـ ــي اإلطـ ـ ــار ن ـف ـســه ،ت ـض ــرب م ـصــادر
أم ـن ـي ــة م ـت ـع ــددة أم ـث ـل ــة أخ ـ ـ ــرى .ت ـقــول
إن شــارعــا ب ـغــداديــا نـشـطــا ،تـكـثــر فيه
املطاعم واملقاهي« ،زبائنه من مختلف
الـشــرائــح االجـتـمــاعـيــة ...واستهالكهم
ّ
موزع على مختلف األصناف» .والالفت
أن «قــادة بارزين في عــدد من األحــزاب
يمنحون غـطـ ً
ـاء للعصابات املــروجــة»
ه ـنــاك .وه ــو أم ــر ينسحب أيـضــا على
بعض الفنادق املنتشرة على ضفاف
دجلة ،والتي يعتبر ّ
روادها من الطبقة
«امليسورة» ،وبالتالي هم يستهلكون
«األص ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــاف الـ ـ ـف ـ ــاخ ـ ــرة» .ال ـ ـصـ ــدمـ ــة،
بالنسبة إلى املصادر نفسها ،ما تقول
إنــه معلومات عــن أن «حــزبــا سياسيًا
ب ـ ـ ـ ـ ــارزًا ص ـ ـ ــار ي ـ ـت ـ ـشـ ــارك األربـ ـ ـ ـ ـ ــاح مــع
عصابات الترويج» ،املهيمنة على تلك
البقعة من العاصمة.
إذًا ،تـ ـتـ ـق ــاس ــم ع ـ ـصـ ــابـ ــات االتـ ـ ـج ـ ــار
وال ـت ــروي ــج م ـنــاطــق ال ـعــاص ـمــة ف ــي ما
بـيـنـهــا عـلــى ق ــاع ــدة ال ـن ـفــوذ /ال ـســوق،
ّ
واالرت ـب ــاط بمظلة الـحــزب السياسي،
الـ ـت ــي تـ ـح ــول دون امل ــاح ـق ــة األم ـن ـيــة
ألف ــراده ــا .وألن ب ـغــداد ّ
مقسمة بشكل
طبقي أيضًا ،فإن املناطق الفقيرة لها
حـصــة األس ــد .ال ـســوق ـ ـ ـ وف ــق املـصــادر
األمنية ـ ـ يطلب الحبوب أو البضاعة
املـضــروبــة ،والـعـصــابــات تـ ّ
ـؤمــن حاجة
ّ
الـ ـس ــوق ،أمـ ــا ال ـغ ـط ــاء ف ـت ــوف ــره بعض
األح ـ ـ ـ ــزاب الـ ـن ــاف ــذة ،لـ ـق ــادة م ـيــدان ـيــن
ّ
يجيرون نفوذهم لصالح العصابات
ّ
التي «ترد الجميل ...بالجميل»!

ليبيا

خلط أوراق المسار السياسي :حفتر يتقدم جنوبًا
منذ ما يقارب
أسبوعين ،تتقدم القوات
الموالية للمشير خليفة
حفتر جنوب ليبيا ،حيث تشتد
المعارك التي تخوضها مع
اقترابها أكثر من مناطق
عسكرية
وجود خاليا
ّ
«معادية» .وفي ظل هذا
التصعيد ،تنتشر تسريبات عن
نية البعثة األممية تأجيل
موعد «الملتقى الوطني»
الذي تنوي تنظيمه
استعدادًا لعقد انتخابات
منتصف هذا العام

|على مــدى األع ــوام القليلة املاضية،
سـ ـ ــرت ب ــاسـ ـتـ ـم ــرار أخ ـ ـبـ ــار عـ ــن ق ــرب
إط ــاق ال ـقــوات املــوالـيــة لحفتر حملة
عسكرية للسيطرة على جنوب البالد
الـ ــواسـ ــع وامل ـن ـف ـل ــت ،ل ـك ــن الـعـمـلـيــات
كــانــت فــي كــل م ــرة م ـح ــدودة الـنـطــاق
ّ
واأله ـ ـ ـ ـ ـ ــداف ،وت ـ ـتـ ــركـ ــز خـ ــاصـ ــة عـلــى
تــوفـيــر مــوطــئ ق ــدم ق ــرب بـعــض املــدن
أو ال ـح ـق ــول ال ـن ـف ـط ـيــة ،أو الـسـيـطــرة
على قواعد عسكرية قديمة .منتصف
ال ـش ـهــر امل ــاض ــي ،أع ـلــن حـفـتــر إط ــاق
عملية واسعة لـ«استعادة» الجنوب،
ّ
أعد لها بإرسال قوات من «الصاعقة»،
ّ
ثم أمدها بتشكيالت نظامية وأخرى
مــدنـيــة «م ـســانــدة» .أول األخ ـبــار كــان
قتل  3قياديني من تنظيم «القاعدة»
فــي منطقة الـشــاطــئ ،مــن بينهم عبد
امل ـن ـع ــم الـ ـحـ ـسـ ـن ــاوي ،ال ـ ـ ــذي تـنـتـشــر
أخبار عن مشاركته سابقًا في الحرب
السورية إلى جانب «جبهة النصرة»،
وت ـق ــول م ــواق ــع إم ــارات ـي ــة وس ـعــوديــة

إن لــه ارت ـبــاطــات بقطر وتــركـيــا .بعد
ذلك ،أعلنت «غرفة عمليات الكرامة»،
ال ـن ــاط ـق ــة ب ــاس ــم ق ـ ـ ــوات ح ـف ـت ــر ،قـتــل
الـقـيــادي فــي «ال ـقــاعــدة» ،ع ــادل أحمد
العبدلي ،في سبها ،أكبر مدن جنوب
غرب البالد.
لـ ـك ــن أب ـ ـ ــرز املـ ـ ـع ـ ــارك لـ ــم ت ـح ـص ــل مــع
«القاعدة» والتنظيمات املشابهة ،بل
مع تشكيالت من املعارضة التشادية
امل ـس ـل ـحــة ،ال ـت ــي تـ ـ ـ ّ
ـورط بـعـضـهــا في
أعـ ـم ــال ارت ـ ـ ـ ــزاق م ــع جـ ـه ــات داخ ـل ـيــة
(ي ـن ـط ـبــق األم ـ ــر أي ـض ــا ع ـلــى فـصــائــل
مسلحة مــن دارفـ ــور ،وه ــذه يستعني
بها حفتر بدرجة أول ــى) .فجر أمس،
تـ ـع ـ ّـرض ــت «ال ـك ـت ـي ـب ــة  128م ـ ـشـ ــاة»،
امل ـت ـمــركــزة ف ــي ب ـلــدة غـ ـ ــداوة ،لـهـجــوم
م ــن قـ ــوات ي ـقــودهــا ال ـت ـشــادي محمد
ح ـك ـي ـم ــي .اسـ ـتـ ـم ــرت املـ ـع ــرك ــة سـبــع
س ــاع ــات ،وأدت إل ــى مـقـتــل عنصرين
من الكتيبة الليبية ،من بينهم مالزم
ي ــرأس ســريــة الـحـمــايــة .وللحكيمي،

الـ ــذي ت ـســري أخ ـب ــار ع ــن أن هـجــومــه
كان استباقيًا لحماية معقله في بلدة
أم األرانب ،تاريخ من العمل العسكري
في ليبيا ،حيث ورد اسمه في قائمة
متهمني (أصــدرهــا الـنــائــب الـعــام في
طرابلس) ،شاركوا العام املاضي في
ال ـه ـج ــوم ع ـلــى امل ــوان ــئ الـنـفـطـيــة في
وس ــط ال ـب ــاد ،تـحــت ق ـي ــادة إبــراهـيــم
ال ـج ـضــران .إضــافــة إل ــى ذل ــك ،ربطته
وس ــائ ــل إعـ ــام إم ــارات ـي ــة بــامل ـعــارض
الـتـشــادي تـيـمــان أردي ـم ــي ،املـقـيــم في
قطر منذ عام  ،2009والذي يشاع أنه
ينسق معها تحركات قواته.

تطويق طرابلس؟
إض ــاف ــة إل ــى الـ ـق ــوات ال ـت ــي انـطـلـقــت
م ــن ش ــرق ال ـب ــاد ووس ـط ـهــا ،أعلنت
أيضًا «املنطقة العسكرية الغربية»
املوالية لحفتر ،والتي يقودها اللواء
إدريـ ـ ـ ــس مـ ـ ـ ــادي ،ت ـح ــرك ـه ــا ان ـط ــاق ــا

ّ
مهد ّحفتر للعملية بإرسال قوات من «الصاعقة»
ثم أمدها بتشكيالت «نظامية» ومدنية (أ ف ب)

م ــن م ــدي ـن ــة ال ــزنـ ـت ــان وب ـع ــض امل ــدن
األخ ـ ـ ـ ــرى ،فـ ــي إط ـ ـ ــار ع ـم ـل ـيــة «طـ ــوق
ال ـح ـم ــادة» ال ـت ــي ت ـه ــدف إل ــى تــأمــن
مثلث يحوي احتياطات ضخمة من
الـغــاز والـنـفــط ،إضــافــة إلــى الشريط
الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدودي الـ ـ ـغ ـ ــرب ـ ــي .لـ ـك ــن ب ـعــض
املــراقـبــن ي ــرون أن املـســألــة تتجاوز
مـجــرد التأمني كـهــدف فــي حــد ذاتــه،
وي ـض ـع ــون ـه ــا فـ ــي سـ ـي ــاق م ـح ــاول ــة
تـ ـط ــوي ــق ط ــرابـ ـل ــس كـ ـخـ ـط ــوة أولـ ــى
لــدخــولـهــا .مــن األدل ــة عـلــى ذل ــك ،أنــه
تم ،في سياق العملية ،القبض على
الـقـيــادي الـتـشــادي الـبـخــاري محمد
ال ـب ـخــاري ،فــي منطقة الـســوانــي في
ضواحي طرابلس ،األربعاء املاضي.
ووفـ ـ ـ ــق وس ـ ــائ ـ ــل إعـ ـ ـ ــام مـ ـق ــرب ــة مــن
حـفـتــر ،يـتـعــاون الـبـخــاري مــع قــوات
آم ــر «املـنـطـقــة الـعـسـكــريــة الـغــربـيــة»،
التابعة لحكومة «الوفاق الوطني»،
أسامة الجويلي ،وقد استخدمه هذا
األخـيــر فــي املــدة املاضية ضــد قــوات

«الـ ـل ــواء ال ـســابــع» خ ــال اشـتـبــاكــات
طــراب ـلــس .ع ــاوة عـلــى ه ــذا الـتـحــرك
امل ـع ـل ــن ،ت ـن ـت ـشــر أخـ ـب ــار ع ــن وج ــود
خاليا نائمة في ضواحي طرابلس
واملـ ـ ـ ــدن املـ ـ ـج ـ ــاورة لـ ـه ــا ،ع ـل ــى غـ ــرار
ال ــزاوي ــة وورش ـف ــان ــة وب ـنــي الــول ـيــد،
ت ـن ـت ـظــر ت ـع ـل ـي ـمــات ح ـف ـتــر ل ـل ـت ـحــرك.
ومع أن من املستبعد أن يقامر حفتر
بإطالق عملية مماثلة غير معلومة
العواقب ،وخاصة أنه سيضطر إلى
مــواجـهــة تشكيالت مدينة مصراتة
القوية وامليليشيات الطرابلسية ،إال
أنه في صدد تحقيق مكاسب مهمة.

أكثر من رهان
فـ ــي ح ـ ــال ن ـج ــح فـ ــي ال ـس ـي ـط ــرة عـلــى
الجنوب بأكمله ،وهو أمر قد يتطلب
ً
وقـ ـت ــا ط ــوي ــا وإمـ ـك ــانـ ـي ــات ضـخـمــة،
س ـي ـص ـيــر ال ـ ـجـ ــزء األك ـ ـبـ ــر مـ ــن لـيـبـيــا
ضمن منطقة نفوذه ،ويحصر مجال
حكومة «الوفاق الوطني» في الشمال

الغربي وجزء محدود من الوسط .هذا
ّ
سيدر على
اإلنـجــاز ،في حــال بلوغه،
الرجل مزيدًا من الدعم الدولي؛ إذ إنه
بــذلــك يحقق هــدف الــواليــات املتحدة
فـ ــي ض ـ ــرب ال ـت ـن ـظ ـي ـم ــات املـ ـتـ ـش ــددة،

سيطرة حفتر على
الجنوب ستجعل الجزء األكبر
من ليبيا تحت نفوذه
وي ـخ ــدم األوروب ـ ـيـ ــن ل ـنــاح ـيــة ضــرب
مسارات تهريب البشر وشبكاته.
داخ ـ ـل ـ ـيـ ــا ،س ـت ـس ـم ــح هـ ـ ــذه ال ـع ـم ـل ـيــة
لـحـفـتــر بــالـسـيـطــرة ع ـلــى أه ــم نـقــاط
إنتاج النفط والغاز ،بعدما نجح في
استعادة السيطرة على أهــم موانئ
تـصــديــر امل ـحــروقــات ،كـمــا ستمنحه
ت ــأي ـي ـدًا شـعـبـيــا أوسـ ـ ــع ،خ ــاص ــة مع

مـ ـع ــان ــاة س ـ ـكـ ــان امل ـن ـط ـق ــة ال ـغ ــرب ـي ــة
م ــن تـنــافــس املـيـلـيـشـيــات وحــروبـهــا
امل ـس ـت ـمــرة .ل ـكــن ال ـت ـحــرك الـعـسـكــري
ي ــؤث ــر ع ـلــى م ـس ــار ال ـح ــل الـسـيــاســي
الــذي تعمل بعثة األمــم املتحدة على
تطبيقه .أمس ،نقلت وكالة «رويترز»
ع ــن مـ ـص ــادر م ـقــربــة م ــن ال ـب ـع ـثــة أن
«امللتقى الوطني» ،الــذي يفترض أن
يجمع الفرقاء املحليني داخل ليبيا،
يتجه إلى التأجيل بسبب غياب دعم
كـ ــاف .وع ـل ــى ع ـكــس م ــا ك ــان يتمنى
رئيس البعثة ،غسان سالمة ،تسود
املشهد السياسي حالة انقسام ،حيث
يسعى عدد من نواب البرملان املتركز
ف ــي شـ ــرق الـ ـب ــاد إلـ ــى إقـ ـ ــرار قــانــون
ي ـح ـظ ــر وجـ ـ ـ ــود جـ ـم ــاع ــة «اإلخ ـ ـ ـ ــوان
امل ـس ـل ـمــون» ،فـيـمــا يـتـمـســك فــاعـلــون
دور لخليفة
غــرب الـبــاد برفض أي ّ
حفتر ،الذي يعتبرونه مبشرًا بنظام
حكم عسكري.
(األخبار)
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فنزويال

تقرير ّ
العمل بالمعاهدة «النووية»:
ترامب يعلق ّ

ّ
ّ
واشنطن تزخم تدخلها
وتبعث برسائل متضاربة
تظاهرات «استفزازية» في ذكرى تشافيز

ترفض الواليات المتحدة الحوار في
كاراكاس أو معها ،تاركة الرهان
على التحريض والفوضى .وبينما
ينفي المسؤولون في واشنطن نية
تدخل عسكري وشيك ،يكررون الزمة
«كل الخيارات َمطروحة» .في األثناء،
يتقاسم الشارع الفنزويلي ،اليوم،
مؤيدو مادورو ومعارضوه ،في
الذكرى العشرين لتولي تشافيز السلطة
ت ــأخ ــذ ج ــول ــة الـ ـي ــوم م ــن ت ـظ ــاه ــرات
داعـ ـ ـم ـ ــي انـ ـ ـق ـ ــاب رئ ـ ـيـ ــس الـ ـب ــرمل ــان
الـفـنــزويـلــي ،خ ــوان غ ــواي ــدو ،منحى
«اس ـ ـت ـ ـف ـ ــزازي ـ ــا» ألن ـ ـص ـ ــار ال ــرئـ ـي ــس
ن ـ ـي ـ ـكـ ــوالس م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادورو ،إذ تـ ـت ــزام ــن
م ـ ــع ذك ـ ـ ـ ــرى وص ـ ـ ـ ــول قـ ــائـ ــد ال ـ ـثـ ــورة
ال ـبــول ـي ـفــاريــة ،ه ــوغــو ت ـشــاف ـيــز ،إلــى
رئاسة البالد قبل  20عامًا ،وتحديدًا
في الثاني من شباط /فبراير .1999
يمضي غوايدو ،ومن خلفه واشنطن،
فــي طــريــق التصعيد ورف ــع السقف،
ُ
وهو ما ترجم أمس برفض املبادرات
اإلقليمية .وفــي رســالــة موجهة إلى
رئ ـي ـ َـس ــي امل ـك ـس ـيــك آنـ ـ ــدرس مــانــويــل
ل ــوبـ ـي ــز أوبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرادور ،واألوروغ ـ ـ ـ ـ ـ ــواي
ت ــاب ــاري فــاس ـك ـيــز ،قـ ــال غ ــواي ــدو إن
«امل ـف ــاوض ــات تـعـنـيـنــا ف ــي ح ــال كــان
ال ـهــدف مـنـهــا تـحــديــد ش ــروط إنـهــاء
اغ ـت ـصــاب الـسـلـطــة م ــا سـيـتـيــح نقل
الـسـلـطــة ...وإطـ ــاق عملية انتقالية
ت ــؤدي إل ــى انـتـخــابــات حـ ــرة»ُ .
ويـعـ ّـد
ذلــك رفضًا ملـبــادرة البلدين األربعاء
امل ــاض ــي ،واملـتـمـثـلــة ف ــي اإلعـ ــان عن
ع ـق ــد م ــؤت ـم ــر لـ ـل ــدول املـ ـح ــاي ــدة إزاء

األزمة الفنزويلية ،في مونتيفيديو،
ف ــي ال ـس ــاب ــع م ــن ال ـ ـجـ ــاري .فــالــرجــل
االنقالبي ال يــزال يراهن على الدعم
الـ ـخ ــارج ــي ،وهـ ــو م ــا ج ـع ـلــه ع ـن ــوان
التحركات االحتجاجية في الشارع،
إذ توجه إلى أنصاره بالقول« :يتعني
عـلـيـنــا جـمـيـعــا الـ ـن ــزول إل ــى ش ــوارع
فنزويال وفي العالم أجمع مع هدف
واض ــح :مواكبة اإلن ــذار ال ــذي وجهه
أعضاء االتحاد األوروبي».
وم ـ ــع أن االنـ ـقـ ـس ــام األوروبـ ـ ـ ـ ــي إزاء
األزمـ ـ ـ ـ ــة ت ـج ـل ــى ب ـش ـك ــل واضـ ـ ـ ــح فــي
ب ــوخ ــارس ــت ،فـ ــإن غ ــواي ــدو يــواصــل
الرهانات ،وأهمها املواكبة األميركية
املتواصلة بزخم كبير .جديد املواقف
الـ ـ ـص ـ ــادرة م ــن واشـ ـنـ ـط ــن أت ـ ــى عـلــى
لسان مستشار األمــن القومي ،جون
ب ــول ـت ــون ،ال ـ ــذي ك ـتــب ع ـلــى حـســابــه
ف ــي «ت ــويـ ـت ــر» س ــاخـ ـرًا وم ـ ـهـ ــددًا فــي
ال ــوق ــت ن ـف ـســه« :أت ـم ـن ــى لـنـيـكــوالس
مـ ـ ـ ــادورو وكـ ـب ــار م ـس ـت ـشــاريــه ف ـتــرة
تـقــاعــد طــويـلــة وهــادئــة عـلــى شاطئ
جميل بعيدًا من فنزويال» .وأضاف:
«يـ ـ ـج ـ ــب أن يـ ـسـ ـتـ ـفـ ـي ــدوا مـ ـ ــن ع ـفــو
الرئيس غــوايــدو ...وكلما كــان األمــر
سريعًا ،كان ذلك أفضل» .وعلى رغم
ال ـن ـب ــرة ال ـت ـحــذيــريــة ،ن ـفــى بــول ـتــون،

موسكو:
إليجاد حل من
دون أي تدخل
خارجي

ف ــي ح ــدي ــث آخـ ـ ــر ،أن تـ ـك ــون ل ـب ــاده
نـ ـي ــة ت ـ ــدخ ـ ــل عـ ـسـ ـك ــري وش ـ ـ ـيـ ـ ــك ،أو
سيناريو تدخل عسكري مماثل من
ِقـ َـبــل الـبــرازيــل وكولومبيا .ويـشــارك
بولتون ،نائب الرئيس مايك بنس،
ف ــي امل ــواق ــف وال ـت ـهــديــدات املـتـتــالـيــة
ض ــد ك ــاراك ــاس .األخ ـي ــر ،وف ــي أثـنــاء
تـجـمــع سـيــاســي فــي ف ـلــوريــدا أمــس،
ك ــرر الـحــديــث عــن أن «ك ــل الـخـيــارات
م ـ ـطـ ــروحـ ــة عـ ـل ــى ال ـ ـ ـطـ ـ ــاولـ ـ ــة» .وف ــي
تـحــريــض الف ــت ل ـلــداخــل الـفـنــزويـلــي
ينطوي على تهديد واض ــح ،أضــاف
ب ـن ــس« :ل ـي ــس ه ـن ــاك وقـ ــت ل ـل ـحــوار.
هذا وقت الفعل ...حان الوقت إلنهاء
ديـكـتــاتــوريــة مـ ــادورو بشكل حاسم
ولــأبــد» .مقابل هــذه الرسائل ،ظهر
الرئيس م ــادورو بني جـنــوده ،أمس،
فــي مشهد ّ
تحد جــديــد .وشــدد أثناء
حضوره تدريبات لوحدات «الحرس
الوطني» بالقرب من العاصمة ،على
حماية السيادة والدستور وحقوق
فنزويال «بـحــزم» ،داعيًا العسكريني
إلى التكاتف.
وبالعودة إلى تظاهرات اليوم ،التي
تخرج تحت عنوان تشجيع االتحاد
األوروبـ ــي عـلــى االع ـت ــراف بـغــوايــدو،
ال يبدو أن فريق األخير يــدرك حجم
االنقسام الذي عليه االتحاد ،والذي
دفـ ـ ــع أحـ ـ ــد ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء امل ـ ـشـ ــاركـ ــن فــي
اج ـت ـمــاع بــوخــارســت لـلـقــول لــوكــالــة
«ف ـ ــران ـ ــس ب ـ ـ ـ ــرس»« :لـ ـ ــم تـ ـع ــد لــدي ـنــا
سياسة خارجية مشتركة» .وخطورة
االن ـق ـســام األوروبـ ـ ــي الـ ــذي ظـهــر في
اجتماع بوخارست ،وتكشفت فصول
جــديــدة منه أم ــس ،تكمن فــي تفريغ
مهلة األيام الثمانية من مضمونها،
إذ يعتزم االتـحــاد تشكيل مجموعة
اتصال دولية تعطي نفسها مهلة 90
يومًا لـ«مراقبة م ــادورو» ،والتوصل
إل ــى نتيجة إيـجــابـيــة تــدفــع باتجاه

العالم

موسكو تهدد ...وأوروبا منقسمة
عاد التوتر بين روسيا
والواليات المتحدة إلى
الواجهة ،بعدما أعلنت
األخيرة أنها ستعلق
التزامها بـ«معاهدة القوى
النووية»ّ ،
مهددة باالنسحاب
منها في غضون ستة أشهر
إذا لم تتوقف األولى عن
«انتهاكها» ،وسط موجة
ردود فعل أوروبية تراوحت
بين مؤيد ومعارض

مادورو أثناء تدريبات لـ«الحرس الوطني» أمس:
سننحمي السيادة والدستور «بحزم» (أ ف ب)

إجـ ـ ــراء ان ـت ـخــابــات رئ ــاس ـي ــة جــديــدة
ف ــي فـ ـن ــزوي ــا .ي ـع ـنــي ذلـ ــك أن مـهـلــة
األيــام الثمانية باتت  90عمليًا على
ضــوء الـخــافــات ،واالع ـتــراف االثنني
ب ـغ ــواي ــدو ق ــد يـقـتـصــر ع ـلــى فــرنـســا
وإسبانيا وأملانيا واململكة املتحدة.
لكن املفاجأة تكمن في وقوف كل من
إيطاليا واليونان إلى جانب مادورو،
بـمــوازاة موقف وسطي ثالث تمثله
النمسا ولــوكـسـمـبــورغ ،يـشــدد على
الـتـمـســك ب ــ«ال ـق ــان ــون» وال ـب ـحــث عن
موقف مشترك .وقــال وزيــر خارجية

لــوك ـس ـم ـبــورغ ،ج ــان أس ـي ـل ـبــورن ،إن
«ما نريده هو االنتخابات .من يحق
لــه تنظيمها؟ خ ــوان غــواديــو رئيس
البرملان الفنزويلي ،مؤهل لذلك من
وجـهــة نظر دسـتــوريــة .إذا توجهنا
أب ـعــد م ــن ذلـ ــك ،فـسـنـكــون ف ــي وضــع
خ ــاف ــي ف ــي أوروبـ ـ ـ ـ ــا» .وفـ ــي مــوقــف
مـ ـم ــاث ــل ،ن ـب ـه ــت وزيـ ـ ـ ــرة ال ـخ ــارج ـي ــة
الـنـمـســويــة ،كــاريــن كـنــايـســل ،إل ــى أن
الدول ال يمكنها االعتراف بغوايدو،
م ـض ـي ـف ــة« :نـ ـح ــن نـ ـعـ ـت ــرف ب ــال ــدول
وليس بالحكومات».

ف ــي األثـ ـن ــاء ،حـسـمــت األمـ ــم املـتـحــدة
م ــوقـ ـفـ ـه ــا ب ــالـ ـتـ ـع ــام ــل م ـ ــع ح ـك ــوم ــة
م ــادورو الـشــرعـيــة ،كـمــا أك ــد الناطق
باسم األمني العام للمنظمة استيفان
دوغـ ــريـ ــك ،وال ـنــاط ـقــة ب ــاس ــم رئـيـســة
الـجـمـعـيــة ال ـعــامــة مــونـيـكــا جــرايـلــي.
وف ــي م ــوس ـك ــو ،ج ــدد مـجـلــس األم ــن
ال ــروس ــي ،فــي اجـتـمــاع أم ــس تــرأســه
رئيس البالد فالديمير بوتني ،تأكيد
روسـ ـي ــا ع ـلــى «ض ـ ـ ــرورة إيـ ـج ــاد حل
لألزمة السياسية الداخلية من دون
أي تدخل خارجي».

ب ـ ـعـ ــد ش ـ ـهـ ــريـ ــن مـ ـ ــن ت ـ ـهـ ــديـ ــد ال ــرئـ ـي ــس
األمـيــركــي ،دونــالــد تــرامــب ،باالنسحاب
م ـ ـ ــن مـ ـ ـع ـ ــاه ـ ــدة «األس ـ ـ ـ ّل ـ ـ ـحـ ـ ــة ال ـ ـنـ ــوويـ ــة
مـتــوسـطــة املـ ــدى» املــوق ـعــة م ــع االت ـحــاد
ال ـســوف ـيــاتــي ق ـبــل ث ــاث ــة عـ ـق ــود ،وعـلــى
رغ ـ ــم دعـ ـ ـ ــوات االت ـ ـحـ ــاد األوروبـ ـ ـ ـ ــي إل ــى
«ح ـمــايــة» االت ـفــاق ـيــة ،أق ــدم ــت واشـنـطــن
على خطوة تصعيدية في إطار الخروج
مــن االتفاقية .إذ أعلن وزيــر الخارجية
األمـ ـي ــرك ــي ،م ــاي ــك ب ــوم ـب ـي ــو ،أمـ ـ ــس ،أن
ُ
ستعلق التزامها ابـتـ ً
ـداء من الغد
بــاده
(ال ـ ـيـ ــوم) ،مـعـطـيــا مــوس ـكــو م ـه ـلــة ستة
أشهر للتوقف عن «خرق» املعاهدة قبل
انسحاب أميركي نهائي منها.
وفــي مؤتمر صحافي ،قــال بومبيو إنه
«يـجــب أن يـكــون األم ــن أه ــم أولــويــاتـنــا،
واالت ـف ــاق ــات ال ـتــي الـتــزمـنــا بـهــا ينبغي
أن تـخــدم املصلحة األمـيــركـيــة ،وال ــدول
َ
تحاسب إذا انتهكت القوانني»،
يجب أن
مضيفًا(« :أنـنــا) تحدثنا مع املسؤولني
الروس على أعلى املستويات الحكومية
أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن  30م ـ ـ ـ ــرة ،لـ ـك ــن م ــوسـ ـك ــو ال
تـ ــزال تـنـفــي خــرقـهــا ل ـل ـم ـعــاهــدة» .ورأى
املسؤول األميركي أن «انتهاكات الروس
ت ـض ــع حـ ـي ــاة امل ــاي ــن م ــن األم ـيــرك ـيــن
واألوروب ـ ـي ـ ــن ف ــي خ ـط ــر وت ـق ـل ــل ف ــرص
التقارب السياسي» .إال أن بومبيو ترك
ال ـبــاب مفتوحًا أم ــام إج ــراء مـفــاوضــات
م ــع روس ـي ــا خ ــال مـهـلــة  60ي ــوم ــا ،من
أجل التوصل إلى اتفاق جديد في شأن
املعاهدة ،إذ شدد على أن بــاده ال تزال

تــأمــل ف ــي أن «ت ـغـ ّـيــر روس ـي ــا مــوقـفـهــا»،
مـ ـب ــدي ــا اس ـ ـت ـ ـعـ ــداد واشـ ـنـ ـط ــن «ل ـل ـع ـمــل
م ــع روسـ ـي ــا ف ــي مـ ـف ــاوض ــات الـ ـح ـ ّـد مــن
ّ
التسلح».
وإثـ ـ ـ ــر إعـ ـ ـ ــان ب ــومـ ـبـ ـي ــو ،أكـ ـ ــد ال ــرئ ـي ــس
األم ـيــركــي عــزمــه وض ــع «خـ ـي ــارات لـلــرد
العسكري» بالتعاون مع حلف «شمال
األطـلـســي» (الـنــاتــو) ملنع تـفـ ّـوق روسيا
لالتفاقية.
عـسـكــريــا ،نتيجة «خــرق ـهــا»
ُ
وقــال ترامب في بيان« :سنمضي قدمًا
وس ـن ـض ــع خ ـ ـيـ ــارات خ ــاص ــة ب ـن ــا ل ـلــرد
العسكري ،وسنعمل مع الناتو وحلفائنا
وشــركــائـنــا اآلخــريــن للتعويض عــن أي
مـيــزة عـسـكــريــة حصلت عليها روسـيــا
نتيجة أفعالها غير القانونية» .وعلى
رغــم تــأكـيــده أن واشـنـطــن ستبدأ اليوم
ُ
إجـ ـ ـ ــراءات االن ـس ـح ــاب لــتـك ـمــل الـعـمـلـيــة
خــال نصف سنة «إن لــم تغير روسيا
سلوكها» ،فــإن تــرامــب أعـلــن عــن رغبته
فــي «مـنــاقـشــة اتـفــاقـيــة جــديــدة للرقابة
على األسلحة».
ف ــي امل ـق ــاب ــل ،ع ـ ّـب ــر ال ـكــرم ـلــن ع ــن أسـفــه
ل ـل ـت ـحــرك األمـ ـي ــرك ــي ،مـتـهـمــا واش ـن ـ ّطــن
بــ«عــدم اإلنـصــات أو الـتـفــاوض لتجنب
مثل هذه النتيجة» .وقال الناطق باسم
الكرملني ،ديمتري بيسكوف ،إن «عــدم
رغـبــة األمـيــركـيــن فــي اإلن ـصــات إلــى أي
ذرائـ ــع وإج ـ ــراء م ـفــاوضــات مــوضــوعـيــة
مـعـنــا ،ي ـبـ ّـن أن واش ـن ـطــن ات ـخــذت قــرار
نـ ـق ــض امل ـ ـعـ ــاهـ ــدة مـ ـن ــذ وقـ ـ ــت طـ ــويـ ــل».
كذلك ،نــددت وزارة الخارجية الروسية
ب ـق ــرار واش ـن ـط ــن ،قــائ ـلــة إن ـه ــا ج ــزء من
«اسـتــراتـيـجـيــة واش ـن ـطــن لـلـتـنـصــل من

الـتــزامــاتـهــا ال ــدول ـي ــة» .وق ــال ــت الـنــاطـقــة
ب ــاس ــم الـ ـ ـ ـ ــوزارة ،م ــاري ــا زاخـ ـ ــاروفـ ـ ــا ،إن
أم ـيــركــا ل ــم ت ـقــدم «أي دل ـيــل وال ص ــورة
قمر اصطناعي وال شهادة تثبت وجود
انتهاك روسي» ،مشددة على أن موسكو
«ال تــزال موافقة على إجــراء حــوار حول
امل ـعــاهــدة» .وخـتـمــت زاخ ــاروف ــا كالمها
م ـح ــذرة م ــن أنـ ــه «إذا تـخـلــت ال ــوالي ــات
املـ ـتـ ـح ــدة ب ــال ـف ـع ــل عـ ــن امل ـ ـعـ ــاهـ ــدة ،ف ــإن
موسكو تحتفظ بحقها في الرد بالشكل
املناسب».
ُيذكر أن الواليات املتحدة كانت أعلنت،
ف ــي ك ــان ــون األول /دي ـس ـم ـبــر امل ــاض ــي،
أن ـ ـهـ ــا س ـت ـن ـس ـح ــب م ـ ــن املـ ـ ـع ـ ــاه ـ ــدة فــي
غ ـض ــون ش ـهــريــن إن ل ــم ت ـل ـتــزم روس ـيــا
ُ ّ
املزيد من الشفافية ،وتفكك الصواريخ
التي ّ
تعدها واشنطن انتهاكًا لالتفاق،
فيما ّ
رد الرئيس الــروســي على اإلعــان
األم ـي ــرك ــي حـيـنـهــا بــال ـت ـهــديــد بـتـطــويــر
مزيد من الصواريخ النووية املحظورة

موسكو :نحتفظ
بحق الرد في حال
انسحاب واشنطن نهائيًا
من المعاهدة

ترك بومبيو الباب مفتوحًا أمام إجراء مفاوضات مع روسيا خالل  60يومًا (أ ف ب)

بموجب املعاهدة.
وت ـتــالــت امل ــواق ــف الــدول ـيــة ف ــور اإلع ــان
ً
األمـيــركــي ،وأول ـهــا كــان ّتــأيـيـدًا «كــامــا»
من «األطلسي» ،الذي تبنى وجهة النظر
األميركية ،مجددًا اتهامه لروسيا .وقال
الحلف في بيان« :واشنطن تقوم بهذه
الـخـطــوة ردًا عـلــى مـخــاطــر كـبـيــرة على
األمـ ـ ــن األوروبـ ـ ـ ـ ــي األطـ ـلـ ـس ــي ،يـشـكـلـهــا
قيام روسيا باختبارات سرية وبإنتاج
ون ـ ـشـ ــر م ـن ـظ ــوم ــة إطـ ـ ـ ــاق الـ ـص ــواري ــخ
العابرة» ،مضيفًا أن «الحلفاء يدعمون
هذا العمل بالكامل».
لـكــن األوروب ـي ــن أعــربــوا عــن مخاوفهم
مــن مـخــاطــر انـهـيــار امل ـعــاهــدة .وم ــا زاد
مـ ــن ه ـ ــذه امل ـ ـخـ ــاوف هـ ــو ت ـح ــذي ــر كـبـيــر
املفاوضني مــن الجانب الــروســي ،نائب
وزيــر الخارجية سيرغي ريابكوف ،من
أنــه بعد انهيار املـعــاهــدة ،فــإن معاهدة
أخرى في شأن األسلحة ،وهي معاهدة
ال ـ ـحـ ــد م ـ ــن األسـ ـلـ ـح ــة االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة
«سـ ـت ــارت» ،يـمـكــن أن تـنـهــار .ه ــذا األمــر
دفع بوزيرة خارجية االتحاد األوروبي،
فـيــديــريـكــا مــوغ ـيــري ـنــي ،إل ــى الـتـحــذيــر،
أثـنــاء اجـتـمــاع وزراء خــارجـيــة االتـحــاد
ف ــي ب ــوخ ــارس ــت ،م ــن «أن ت ـعــود قــارتـنــا
لتصبح أرض مـعــركــة أو مـكــانــا تــواجــه
فيه القوى الكبرى بعضها» ،فيما دعمت
ليتوانيا والتفيا االنسحاب األميركي.
أمـ ــا وزي ـ ــر خ ــارج ـي ــة ٌب ـل ـج ـي ـكــا ،ديــدي ـيــه
رايندرز ،فكان له موقف مغاير ،إذ اعتبر
أن االن ـس ـحــاب مــن امل ـعــاهــدة «لـيــس هو
الرد املناسب» ،مؤكدًا أن االنسحاب «لن
يـفـلــح ف ــي وض ــع امل ــزي ــد م ــن الـضـغــوط»
ع ـل ــى م ــوس ـك ــو .م ــن ج ـه ـت ــه ،ل ـف ــت وزي ــر
خــارجـيــة املـجــر بيتر زيـغــارتــو ،إلــى أنه
«عندما يحدث نزاع بني الشرق والغرب،
فــإن األوروبـيــن هم دائمًا الخاسرون»،
مضيفًا أنه «بالنسبة لنا في املجر ،فال
أعـتـقــد أنـنــا يمكننا أن نــؤثــر كـثـيـرًا في
هــذه املـســألــة .كــل مــا يمكن أن نفعله أن
نأمل في مزيد من التعاون البراغماتي
بني الشرق والغرب» .أملانيا ،من جهتها،
رأت أن ــه «ينبغي عـلــى روس ـيــا االل ـتــزام
بـبـنــود امل ـعــاهــدة ،حـتــى يتسنى العمل
ب ـهــا» .وق ــال وزي ــر الـخــارجـيــة األملــانـيــة،
هــايـكــو مـ ــاس ،الـ ــذي ق ــام ب ــزي ــارات عــدة
إل ــى مــوسـكــو وواش ـن ـطــن فــي األســابـيــع
امل ــاض ـي ــة س ـع ـيــا إلنـ ـق ــاذ املـ ـع ــاه ــدة ،إن
«روسيا ال تزال تنتهك املعاهدة».
(األخبار ،أ ف ب)

مقالة تحليلية

«المحافظون» سيطروا على «التايتانيك»  ...في الطريق إلى الكارثة!
لندن ــ سعيد محمد
ق ـضــت رئ ـي ـســة ّالـ ـ ـ ــوزراء الـبــريـطــانـيــة،
تـيــريــزا م ــاي ،جــل وقتها فــي جلسات
م ـج ـلـ ّـس ال ـع ـم ــوم ،ال ـع ــام ــن املــاض ـيــن،
ت ـت ـل ــق ــى الـ ـصـ ـفـ ـع ــات م ـ ــن املـ ـع ــارض ــة
والـ ـطـ ـعـ ـن ــات مـ ــن رف ــاقـ ـه ــا فـ ــي ح ــزب
«املحافظني» الحاكم .لكنها ،على غير
ال ـع ــادة ،حظيت أخ ـي ـرًا بـفــرصــة ن ــادرة
ل ـتـ ّ
ـذوق نـصــر حــاســم مكتمل األرك ــان
ف ــي ج ـل ـس ــات هـ ــذا األس ـ ـبـ ــوع ،بـعــدمــا
ن ـجــح «امل ـح ــاف ـظ ــون» وح ـل ـف ــاؤه ــم من
ّ
التوحد
اليمني اإليرلندي الشمالي في
ب ـص ــاب ــة وراء الـ ـخ ــط األي ــدي ــول ــوج ــي
لـلـيـمــن ومـصــالـحــه الـطـبـقـيــة الـضـ ّـيـقــة
ف ــي ك ــل ت ـص ــوي ـت ــات م ـج ـلــس ال ـع ـمــوم
امل ـت ـت ــال ـي ــة ،سـ ـ ــواء ت ـل ــك املـ ـل ــزم ــة مـنـهــا
(مثل قانون الهجرة) أو االستشارية

(حــول العالقة مــع االتـحــاد األوروب ــي ـ
«بريكست») ،بينما بــدا أن املعارضة،
بقيادة حــزب «الـعـ ّـمــال» ،فـقــدت الـقــدرة
تـمــامــا عـلــى الـتــأثـيــر فــي عملية صنع
ال ـقــرار الـسـيــاســي لـلـحـكــومــة ،أو حتى
القدرة على توحيد مواقف نوابها أثناء
الـتـصــويــت عـلــى مـشــاريــع ال ـقــوانــن أو
االسـتـشــارات حــول «بــريـكـســت» ،وهو
ما انتهى باملحسوبني منهم على تيار
طــونــي بلير اليميني إلــى االصطفاف
مع رفاقهم األيديولوجيني في الطرف
ال ـحــاكــم ،ودائ ـم ــا ضــد مـصــالــح الـبــاد،
وتحديدًا ضد مصالح الطبقة العاملة،
فــي ٍّ
تحد صريح لتوجيهات جيريمي
كوربن وقيادة الحزب.
م ــاي ،وم ــن أج ــل أن تـحـظــى بنصرها
ً
هذا ،كانت قد ّقدمت لعتاة اليمني تنازال
مهمًا في شأن نقطة الحدود الفاصلة

بني إقليم إيرلندا الشمالية وجمهورية
إي ــرل ـن ــدا (وهـ ــي م ـســألــة مـفـصـلـيــة في
مـ ـ ـش ـ ــروع اتـ ـ ـف ـ ــاق م ـ ــاي م ـ ــع االت ـ ـحـ ــاد
األوروبـ ـ ـ ـ ــي) ،ع ـنــدمــا ق ـب ـلــت أن تــواجــه
املفوضية األوروبية من جديد ّفي شأن
تنظيم نقطة الحدود تلك ،متسلحة هذه
امل ــرة بـتـفــويــض ال ـبــرملــان .كــذلــك فإنها
ال ب ـ ـ ّـد اسـ ـتـ ـف ــادت م ــن مـ ـن ــاخ ال ـخ ــوف
الـ ــذي ي ـمــأ ف ـض ــاء ل ـن ــدن ه ــذه األيـ ــام،
خشية مرور الشهرين األخيرين قبل
املوعد املقرر لسريان انتهاء عضوية
بريطانيا في االتحاد من دون التوصل
إلــى اتفاق مــا ،األمــر الــذي يهدد بوقوع
أزمات لوجستية وقانونية واقتصادية
غير مسبوقة .وعلى الرغم من أن ّ
توحد
الـحــزب الحاكم وراء مــاي كــان بالفعل
عـ ـل ــى حـ ـس ــاب خ ـط ـت ـه ــا ال ـش ـخ ـص ـيــة
لــ«بــريـكـســت» ،وهــي الـتــي خــاضــت من

19

أجلها صــراعــات عاتية مــع املعارضة،
ف ــإن الــرئ ـي ـســة ال ـع ـت ـيــدة ب ــدت وكــأنـهــا
م ـع ـن ـيــة ب ــاالسـ ـتـ ـم ــرار فـ ــي مـنـصـبـهــا
لـغــايــة ع ــام  ،2022مــوعــد االنـتـخــابــات
العامة العادية املقبلة ،أكثر بكثير من
اهتمامها بتفاصيل الطالق مع أوروبا،
وبأن هاجسها و«املحافظني» منع تولي
ح ـكــومــة ي ـس ــاري ــة ب ــرئ ــاس ــة جـيــريـمــي
كوربن السلطة مهما كان الثمن ،حتى
ّ
ولو كلف ذلك البالد كسادًا اقتصاديًا
عظيمًا آخر.
«املحافظون» لم يكتفوا بتدعيم موقف
م ــاي ف ــي ش ــأن «بــري ـك ـســت» ،إذ إنـهــم
كانوا قد سبقوا تلك املــداوالت بتمرير
ق ــان ــون جــديــد لـلـهـجــرة مـثـيــر لـلـجــدل،
ُي ّ
عد وفق املراقبني بمثابة لطمة كبرى
للطبقة العاملة ،في الوقت الذي بدا فيه
مــوقــف حــزب «الـعـ ّـمــال» تـجــاه مشروع

ّ
الـقــانــون مفتتًا ومتناقضًا ومــن دون
اس ـتــرات ـي ـج ـيــة ت ـصــويــت واضـ ـح ــة ،مع
أن ك ـ ـ ــوادر ع ـل ـي ــا فـ ــي ال ـ ـحـ ــزب كــانــت
حــذرت بشدة مــن مفاعيله ،وهاجمت
الحكومة من أجله .لكن نجاح الحكومة
ف ــي ت ـمــريــر ه ــذا ال ـق ــان ــون ،وم ــن بـعــده

أسبوع ماي
السعيد فشل ّ حاسم
لسياسة «العمال»
والمعارضة عمومًا

التفويض الصريح الذي حصلت عليه
رئيستها في شأن إعادة التفاوض مع
بروكسل ـ ّ
مقر املفوضية األوروبـيــة ـ
على ملف نقطة ال ـحــدود الخلفية بني
ش ـط ـ َـري إي ــرل ـن ــدا ،ال ي ـجــب أن يــدفـعــا
أحـ ـ ـ ـدًا إل ـ ــى االعـ ـتـ ـق ــاد ب ـ ــأن ال ـعــاص ـفــة
السياسية التي تعيشها الـبــاد تتجه
إل ــى ال ـه ــدوء ،أو أن «املـحــافـظــن» بــاتــوا
ي ـس ـي ـط ــرون ت ـم ــام ــا ع ـل ــى دفـ ــة ق ـي ــادة
سفينة «التايتانيك» البريطانية ،وأنهم
سيقودونها منفردين إلــى بـ ّـر األمــان.
إذ إن الطبقة العاملة باتت على قناعة
بأن النخبة السياسية (يمينًا ويسارًا)
تـتـلـهــى بــأل ـعــاب الــديـمـقــراطـيــة الــزائـفــة
ونقاشات البرملان السفسطائية ،بينما
ي ـخ ـســر «الـ ـع ـ ّـم ــال» م ــن مـكـتـسـبــاتـهــم
ال ـقــانــون ـيــة واالج ـت ـمــاع ـيــة ،وتـتـهــددهــم
مفاعيل عدم االتفاق على «بريكست»

ب ــأوق ــات عصيبة سـيـكــونــون أول من
َ
يدفع ثمنها .وهم لم تبق عند أكثريتهم
أوهام بأن البرملان البريطاني بصيغته
الحالية قــادر على حمايتهم فــي وجه
الحرب الطبقية والعنف البطيء املمنهج
ال ــذي تـمــارســه عليهم السلطة املغرقة
في نيوليبراليتها ،أو أن الدولة العميقة
س ـت ـس ـمــح ب ــوص ــول ذئ ـ ــب اش ـت ــراك ــي
بـقــوة جيريمي كــوربــن ل ـ « 10داونـنــغ
سـتــريــت» (م ـقـ ّـر الـحـكــومــة فــي لـنــدن).
مــن الـنــاحـيــة األخ ــرى ،إن ردود أفـعــال
الـ ـف ــرق ــاء األوروب ـ ـي ـ ــن بـ ـش ــأن م ـســألــة
ف ـتــح ب ــاب ال ـت ـف ــاوض ف ــي ش ــأن نقطة
الحدود الخلفية كانت مبكرة وسريعة
وحـ ــاس ـ ـمـ ــة ف ـ ــي رف ـ ـ ــض ال ـ ـ ـتـ ـ ــورط فــي
بالكامل ،وال سيما
مفاوضات جديدة ّ
أن االتـ ـح ــاد ب ــات مـتـيــقـنــا م ــن حتمية
خ ــروج بــريـطــانـيــا الـقــريــب مــن عهدته،

وليس يعنيه إغضاب إيرلندا وإسبانيا
وغ ـي ــره ـم ــا ع ـب ــر ت ـق ــدي ــم أي ت ـن ــازالت
إضافية ملاي.
ك ــل ذل ــك إذًا يـجـعــل م ــن أس ـب ــوع مــاي
ً
السعيد هــذا فشال حاسمًا لسياسة
حــزب «ال ـعـ ّـمــال» ،واملـعــارضــة عمومًا،
أكثر منه نجاحًا لـ«املحافظني» ،مهما
ان ـت ـش ــت رئ ـي ـس ــة الـ ـ ـ ـ ــوزراء وأح ـ ّـس ــت
باستعادة السيطرة على قمرة القيادة
مــن جــديــد .فــالــرئـيـســة ،إذ ت ـعــود إلــى
بــروكـســل بـمــزيــد مــن املـطــالـبــات التي
ستواجه على األغلب حائطًا مسدودًا،
تعلم أن مــوضــوع ال ـخــروج بــا اتفاق
ف ــي  29آذار /م ــارس يـصـبــح بشكل
مـتــزايــد فــي حكم املــؤكــد ،مــن دون أن
تمتلك ال ــدول ــة الـبــريـطــانـيــة اإلمـكــانــات
وال ـت ـح ـض ـيــرات الـكــافـيــة لـلـتـعــامــل مع
نـتــائـجــه ،وذل ــك فــي الــوقــت ال ــذي تأكد

ف ـي ــه ف ـش ــل الـ ـخـ ـي ــار االس ـت ــرات ـي ـج ــي
لـحــزب «ال ـعـ ّـمــال» ،بــاالنـتـظــار السلبي
ترقبًا الحتراق حزب «املحافظني» من
الداخل نتيجة التناقضات الشخصية
ال ـعــديــدة بــن أفـ ــراده وتـبــايــن وجـهــات
نـظــرهــم (املـعـلـنــة) ح ــول «بــريـكـســت»،
ّ
وه ــو خـيــار مــكــن ال ـحــزب الـحــاكــم من
التشبث بالسلطة ،مستندًا إلى أغلبية
ّ
هشة لكنها كافية ـ عند توحده ــ ،بينما
سـ ّـبـبــت خ ـســارات متتالية ومتراكمة
للطبقة العاملة.
حزب ّ
«العمال» اليوم بحاجة للخروج
مــن ص ـنــدوق الــديـمـقــراطـيــة البرملانية
امل ـغ ـلــق ،وف ـتــح آفـ ــاق ج ــدي ــدة ملــواجـهــة
أشمل مع اليمني تمنح الطبقة العاملة
ال ـفــرصــة لـتـصـحـيــح م ـســار األحـ ــداث
قبل أن تتفاقم إلــى أزمــة كـبــرى ،وهو
اآلن أم ــر لــم يـعــد خ ـيــارًا فـحـســب ،بل

ضرورة وحتمية تاريخية .لكن املناخ
دا ّخــل الحزب ال يعطي شعورًا بالثقة
لتولي القيادة من خارج البرملان ،إذ إن
الـخــافــات بــن يمني الـحــزب ويـســاره،
ً
ف ـض ــا ع ــن الـ ـخ ــاف ــات ب ــن دك ــاك ــن
ال ـي ـس ــار داخ ـ ــل ال ـح ــزب وخ ــارج ــه ،ال
يمكن ردمـهــا فــي وقــت قــريــب ،بينما
س ــاع ــة ال ـع ــد ال ـت ـنــازلــي ل ــ«بــري ـك ـســت»
تشير إلــى أقــل مــن ستني يــومــا ،وهي
ف ـت ــرة لـيـســت كــاف ـيــة لـتـبـنــي خ ـي ــارات
راديكالية لنقل اللعبة إلى الشارع.
بـ ــدون ارت ـق ــاء «ال ـع ـ ّـم ــال» ل ـهــذا الـ ــدور،
فإنهم سيكونون أمام التاريخ والطبقة
العاملة ّ
مجرد شركاء سلبيني لحزب
«امل ـحــاف ـظــن» ال ـحــاكــم ،الـ ــذي يستمر
متفردًا بالسيطرة األيديولوجية على
دف ــة ال ـبــاد ،وه ــي تتجه بثقة عجيبة
نحو الكارثة املحتمة.
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إعالنات

إعالنات
◄ وفيات ►

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

مبزيد من الرىض والتسليم مبشيئة الله تعاىل
ننعى إليكم وفاة فقيدنا الغايل

املـــرحـــوم

حسني السيد عيل إبراهيم

زوجته :نعمت درويش سنو
والده :املرحوم السيد عيل محمد إبراهيم
والدته :املرحومة عزيزة عبد الحسني صادق
ولداه :ريم زوجها حسام بيطار
مازن زوجته عفت الديراين
أشقاؤه :محسن وعبد الله ومحمد
واملرحومان حسن ونزار
شقيقته :نجاة أرملة املرحوم سامي ذبيان
أشقاء زوجته :نجوى وهال زوجة عبد الرحمن بيهم
ومصطفى وأنور
ُصيل عىل جثامنه الساعة الحادية عرشة يوم أمس الجمعة
الواقع فيه  1شباط  2019ويوارى الرثى يف روضة الشهيدين
تقبل التعازي اليوم السبت الواقع فيه  2شباط  2019من
الساعة الثالثة عرصاً إىل السادسة مسا ًء يف جمعية التخصص
والتوجيه العلمي  -الرملة البيضاء  -بريوت.
اآلسفون :آل إبراهيم وسنو وصادق وبيطار والديراين وبيهم

◄ ذكرى ►
تـ ـص ــادف ن ـه ــار األح ـ ــد ال ــواق ــع في
الثالث من شهر شباط 2019
ذكرى مرور أسبوع
على وفاة فقيدنا الغالي املرحوم
الحاج فياض فضل بركات
(أبو فادي)
أوالده :امل ـه ـن ــدس فـ ـ ــادي (رئ ـي ــس
بلدية كفردونني)  -الدكتور سمير
واألستاذ محمد
ول ـه ــذه امل ـنــاس ـبــة األل ـي ـمــة ستتلى
عن روحــه الطاهرة آيــات من الذكر
الحكيم ومجلس عزاء في حسينية
بلدته كفردونني فــي تمام الساعة
العاشرة صباحًا.
* ت ـق ـب ــل ال ـ ـت ـ ـعـ ــازي يـ ـ ــوم ال ـث ــاث ــاء
امل ـ ــواف ـ ــق فـ ــي  5شـ ـب ــاط  2019فــي
ج ـم ـع ـي ــة ال ـت ـخ ـص ــص وال ـت ــوج ـي ــه
ال ـع ـل ـم ــي ال ــرمـ ـل ــة الـ ـبـ ـيـ ـض ــاء ق ــرب
امل ــدي ــري ــة ال ـعــامــة ألم ــن ال ــدول ــة من
ال ـس ــاع ــة ال ـث ــال ـث ــة وحـ ـت ــى ال ـســاعــة
ً
مساء.
السادسة
للفقيد الرحمة ولـكــم عظيم األجــر
والثواب
اآلس ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــون :عـ ـ ـم ـ ــوم أهـ ـ ــالـ ـ ــي بـ ـل ــدة
كفردونني

إنا لله وإنا إليه راجعون
انـتـقــل إل ــى رحـمـتــه تـعــالــى فقيدنا
الغالي
الحاج محمود بزي
(أبو هشام)
زوج ـت ــه ال ـحــاجــة فــاط ـمــة ب ــزي (أم
هشام)
أوالده :هشام – بالل – مؤنس
بناته :سناء زوجة املهندس هشام
بزي
لبنى زوجة الدكتور إبراهيم ناصر
الدين
سهى زوجة الدكتور معن سعد
نـقــل جثمانه الـطــاهــر إل ــى مدينته
بنت جبيل نـهــار الخميس الــواقــع
في  31كانون الثاني  2019وجرى
الدفن بعد صالة الظهر
تقبل التعازي في بنت جبيل بعد
ال ــدف ــن ف ــي مـنــزلــه وي ـق ــام ل ــه ذك ــرى
أسـ ـب ــوع ف ــي مــدي ـن ـتــه ب ـن ــت جـبـيــل
نـ ـه ــار األح ـ ـ ــد فـ ــي  3شـ ـب ــاط 2019
الساعة العاشرة صباحًا
ت ـق ـبــل ال ـت ـع ــازي ف ــي بـ ـي ــروت نـهــار
األربـعــاء الواقع في  6شباط 2019
في الجمعية اإلسالمية للتخصص
والتوجيه العلمي خلف أمن الدولة
من الساعة الثالثة بعد الظهر حتى
ً
مساء
الساعة السابعة
اآلسـ ـف ــون :آل ب ــزي ون ــاص ــر الــديــن
وسـ ـع ــد وش ـ ـ ـ ــرارة ونـ ـج ــار وع ـم ــوم
أهالي مدينة بنت جبيل

جمعية بيت املرأة الجنوبي
تـنـعــى بـمــزيــد م ــن األسـ ــى وال ـحــزن
م ــؤسـ ـ ـس ــة ال ـج ـم ـع ـي ــة ورئ ـي ـس ـت ـهــا
الفخرية
الحاجة الفاضلة سعاد بحسون سلوم
لـلـفـقـيــدة الــرحـمــة ولــذوي ـهــا جميل
الصبر ولكم من بعدها طول البقاء

هاتف 759555 :ــ 01
فاكـس 759597 :ــ 01

انتقلت الى رحمته تعالى املرحومة
ّ
مجدية موسى الزين شراره
(أم عماد)
وال ــده ــا :امل ــرح ــوم ال ـشــاعــر مــوســى
الزين شرار (أبو عدنان)
والدتها :املرحومة الحاجة خديجة
عقيل شامي
زوج ـ ـهـ ــا :املـ ــرحـ ــوم األديـ ـ ـ ــب حـســن
شراره (أبو عماد)
ابناؤها :األديــب عماد ،الصحافي
ناصر والدكتور اسامة شراره
اب ـن ـت ـه ــا :امل ــرب ـ ّـي ــة إن ـ ـشـ ــاد زوج ـه ــا
األستاذ فؤاد سعد
حفيدها :الصحافي ّ
غسان وعدنان
يصلى على جثمانها الطاهر في
ب ـن ــت ج ـب ـيــل ظ ـه ــر ي ـ ــوم ال ـس ـب ــت 2
شباط .2019
ي ـق ــام ن ـه ــار االح ـ ــد  3م ـنــه مـجـلــس
فــات ـحــة ع ــن روحـ ـه ــا ال ـط ــاه ــرة في
مـجـمــع ال ـح ــاج مــوســى ع ـبــاس من
الساعة العاشرة صباحًا.
ت ـق ـبــل ال ـت ـع ــازي ف ــي بـ ـي ــروت نـهــار
االربعاء  6شباط في قاعة جمعية
ال ـت ـخ ـصــص وال ـت ــوج ـي ــه ال ـع ـل ـمــي،
الرملة البيضاء من الساعة الثالثة
ً
مساء.
عصرًا لغاية السادسة
اآلس ـفــون :آل ش ــراره ،شــامــي ،سعد
وعموم أهالي بنت جبيل.

إنا َلله وإنا َّإليه راجعون
ُ
الن ْف ُس ُْال ْط َم ِئ َّن ُة ْ
ج ِعي
ار
َ(يا أ َّيت َها
َ ً َ ْ َّ ً َ ْ ِ ُ
َ
ِّ
ضــيــة فادخ ِلي
ِإلــى َربـ ِـك َر ِ
اضــي ُــة مــر َ ِ َّ
ْ
َ
َ
ِفي ِعب ِادي وادخ ِلي جن ِتي)
صدق الله العظيم
انتقلت إلى رحمته تعالى الحاجة
ديبة علي خلف
ح ــرم امل ــرح ــوم ال ـسـ ّـيــد مـحـمــد علي
عاشور (أبو حاتم)
(رئيس بلدية شقرا ودوبية سابقًا)
أوالده ـ ـ ـ ــا :املـ ــرحـ ــوم ح ــات ــم زوج ـت ــه
هويدا العلي
عبد الله زوجته سالم خلف (عضو
مجلس إدارة فينيسيا بنك)
عبد اإلله زوجته ثريا عاشور
املرحوم عبد الرؤوف
عـبــد ال ـس ـتــار زوج ـت ــه زي ـنــة صــالــح
(رئ ـ ـيـ ــس ال ـج ــال ـي ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة فــي
الكونغو الديمقراطية سابقًا)
ع ـبــد الـ ـ ــرزاق زوج ـت ــه ن ــدى يــوســف
(رئـ ـي ــس م ـج ـلــس إدارة فـيـنـيـسـيــا
بنك)
بناتها :هال زوجــة الدكتور عاصم
صفي الدين
هنا زوجة املهندس علي سعد
سالم زوجة سليم ناصر
أشقاؤها :املرحومان أحمد وخليل
خلف
ي ـص ـل ــى ع ـل ــى ج ـث ـم ــان ـه ــا ال ـط ــاه ــر
وتوارى الثرى اليوم السبت الواقع
في  2شباط  2019عند الثالثة بعد
الظهر في جبانة بلدة شقرا.
يـنـطـلــق م ــوك ــب الـتـشـيـيــع الـســاعــة
ال ـعــاشــرة ص ـبــاح الـسـبــت مــن أمــام
فينيسيا بنك – فرع خلدة.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في
منزل العائلة فــي شقرا طيلة أيــام
األحــد واالثـنــن والثالثاء  3و 4و5
شباط .2019
الــراضــون بقضاء الـلــه :آل عاشور،
خـ ـل ــف ،الـ ـعـ ـل ــي ،صـ ــالـ ــح ،ي ــوس ــف،
صفي الــديــن ،سعد ،ناصر وعموم
أهالي بلدة شقرا.
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◄ إعالنات رسمية ►
◄ نعي ►
زوجة الفقيد نظيرة نخيل عبدالله
أوالده رض ـ ـ ـ ـ ــا زوجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة س ـ ـ ـيـ ـ ــزار
مطانيوس شلهوب وعائلتهما
دي ـ ــان ـ ــا زوج ـ ـ ـ ـ ــة ط ـ ـن ـ ــوس ي ــوس ــف
غسطني وعائلتهما
لينا زوجة أندريه جميل سركيس
وعائلتهما
ري ـن ــا زوج ـ ــة ال ـع ـق ـيــد ب ـي ـتــر م ـيــاد
ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــارح (ض ـ ـ ــاب ـ ـ ــط ف ـ ـ ــي الـ ـجـ ـي ــش
اللبناني) وعائلتهما
ربى زوجة الدكتور سمعان إلياس
أبي نجم وعائلتهما
أشقاؤه عائلة املرحوم بشير وديع
بو عبدالله (في الوطن واملهجر)
ع ــائ ـل ــة املـ ــرحـ ــوم غـ ـ ــازي وديـ ـ ــع بــو
عبدالله
طوني وديع بو عبدالله وعائلته
حنا وديع بو عبدالله وعائلته
جورج وديع بو عبدالله
ش ـق ـي ـقــاتــه ن ـج ـي ـبــة زوجـ ـ ــة ب ـطــرس
يوسف حبيتر وعائلتهما
ه ـ ـ ـ ــدى زوجـ ـ ـ ـ ـ ــة شـ ـ ــربـ ـ ــل ال ـ ـ ـخـ ـ ــوري
وعائلتهما (في الوطن واملهجر)
أنطوانيت وديع بو عبدالله
ي ـن ـعــون إل ـي ـكــم ب ـمــزيــد م ــن ال ـحــزن
واألسى فقيدهم الغالي
مارون وديع بو عبدالله
احتفل بالصالة لراحة نفسه أمس
الجمعة  1شباط  2019في كنيسة
مـ ــار أن ـط ــون ـي ــوس ال ـك ـب ـي ــر ،ب ـي ــادر
رشعني.
تقبل الـتـعــازي الـيــوم السبت وغـدًا
األح ـ ـ ــد  2و 3شـ ـب ــاط مـ ــن ال ـس ــاع ــة
الـ ـع ــاش ــرة ص ـب ــاح ــا ح ـت ــى ال ـســاعــة
ً
مساء في قاعة كنيسة مار
السابعة
أنطونيوس الكبير ،بيادر رشعني.
يحتفل بقداس املرافقة لراحة نفسه
اليوم السبت  2شباط  2019الساعة
الرابعة بعد الظهر.
َّ
يتقدم الــدكـتــور حسني يتيم نائب
بيروت السابق،
مـ ــن الـ ـص ــدي ــق الـ ـع ــزي ــز امل ـه ـن ــدس
األستاذ فادي بركات (رئيس بلدية
كفردونني)،
ِّ
بأحر التعازي لوفاة والده الجليل
املرحوم
الحاج فياض بركات،
كما وبالنيابة عــن عائلة آل يتيم
في لبنان واملهجر وعن مؤسسات
املعهد العربي التربوية في بيروت.
تغمد الله الفقيد برحمته ،والصبر
والسلوان ألهله.

تبليغ مجهول محل اإلقامة
ورقة دعوة صادرة عن محكمة مرجعيون
الـشــرعـيــة الـجـعـفــريــة إل ــى جــريــر حسني
ايوب مجهول محل اإلقامة في الدعوى
املقامة عليك من املدعية ندى عبد العزيز
شريم بمادة نفقة زوجية وأوالد أساس
 5/30وتـعــن مــوعــد الجلسة الخميس
فــي  2019/3/28فيقتضي حـضــورك أو
إرســال من ينوب عنك إلــى قلم املحكمة
قبل موعد الجلسة إلستالم نسخة عن
َ
اعتبرت مبلغًا
استحضار الدعوى وإال
حسب األصــول وجــرت بحقك املعامالت
ال ـقــانــون ـيــة وك ــل تـبـلـيــغ ل ــك ع ـلــى لــوحــة
اإلعــانــات فــي املحكمة يـكــون صحيحًا
تحريرًا في .2019/1/31
إعالن قضائي
تـبـلـيــغ دعـ ــوة مــوج ـهــة لـلـمــدعــى عليها
ماري خليل صليبا
من القرعون مجهولة محل االقامة
قـ ــررت رئ ـي ـســة ال ـغــرفــة ال ـثــان ـيــة ملحكمة
استئناف البقاع املدنية  -زحلة القاضي
رشــا عبد الـســاتــر بـتــاريــخ 2019/1/31
في دعوى اتعاب املحاماة املسجلة تحت
رقم اساس  2019/140املقامة من املدعي
املحامي صالح بكري ضد املدعى عليها
ماري خليل صليبا واعتبارها مجهولة
م ـح ــل االق ـ ــام ـ ــة وابـ ــاغ ـ ـهـ ــا اوراق ه ــذه
الدعوى بواسطة النشر التي يطلب فيها
للمدعي بــالــزام املــدعــى عليها املــذكــورة
اعاله بأن تدفع للمدعي املحامي صالح
بكري كامل اتعابه املتوجبة له بذمتها
والـ ـب ــالـ ـغ ــة  $ 105.667مـ ـئ ــة وخ ـم ـســة
االف وستماية وسبعة وسـتــون دوالرًا
اميركيًا مــع فــوائــدهــا املستحقة والتي
ستستحق حتى تاريخ الدفع الفعلي.
ف ـي ـق ـت ـض ــي حـ ـ ـض ـ ــورك بـ ـ ــالـ ـ ــذات او مــن
ينوب عنك قانونًا الــى قلم املحكمة في
زحـلــة لتبلغ اوراق ه ــذه الــدعــوى خــال
مهلة عشرين يومًا من تاريخ نشر هذا
االعالن في الجريدة وتعليق نسخة عنه
على لوحة االعالنات في ايوان املحكمة
وعـلـيــك ات ـخ ــاذ م ـقــام م ـخ ـتــارًا ل ــك ضمن
ن ـطــاق ه ــذه املـحـكـمــة واال سـيـصــار الــى
ابالغك هذه االوراق بواسطة رئيس قلم
املحكمة ووفقًا للقانون.
رئيس القلم
علي أبو شاهني
إعالن
تـعـلــن ادارة مستشفى ف ـتــوح ك ـســروان
الـحـكــومــي  -ال ـبــوار عــن اج ــراء مناقصة
عمومية بالظرف املختوم لتلزيم اعمال
النظافة في املستشفى ،يمكن الحصول
على دفاتر الشروط من امانة سر االدارة
ضمن ساعات ال ــدوام الرسمي ،اعتبارًا
م ــن االث ـن ــن  2019/02/04م ــن الـســاعــة
 8:00ص ل ـغ ــاي ــة  14:00ظ اخ ـ ــر مـهـلــة
لتقديم الـعــروض االثـنــن 2019/02/18
عـ ـن ــد ال ـ ـسـ ــاعـ ــة  15:00ب.ظ ،عـ ـل ــى ان
تـجــري عملية فــض ال ـع ــروض االرب ـعــاء
 2019/02/20عند الساعة  16:00ب.ظ.

إعالن
من أمانة السجل العقاري في زحلة
طلب منير جميل مظلوم سندات تمليك
بـ ــدل ض ــائ ــع ب ــال ـع ـق ــارات  2047و2049
و 2053وت ــويـ ـت ــه  266و 1744جــدي ـتــا
وط ـل ــب جـمـيــل مـحـمــد م ـظ ـلــوم بــالـقـســم
 4بــال ـع ـقــار  64ك ـس ــاره وبــال ـق ـســم  6و7
بــالـعـقــار  2640جــديـتــا وبــالـقـســم  7و8
بــالـعـقــار  187جــديـتــا وب ــاالق ـس ــام  4و5
و 6و 7و 8و 9و 18بالعقار  1449حوش
االمراء اراضي و 2141سعدنايل وباسم
شــركــة الحياة للبناء والـتـجــارة العامة
ش.م.م .بالقسم  4بالعقار  143زبدل.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون
لينا جنبالط
إعالن
من أمانة السجل العقاري في زحلة
طلب عمر صالح بسج سند تمليك بدل
ضــائــع بـحـصـتــه بــالـعـقــار  1508مـجــدل
عنجر.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون
لينا جنبالط
إعالن
من أمانة السجل العقاري في زحلة
ط ـل ــب املـ ـح ــام ــي زه ـ ـمـ ــول ح ـس ــن امل ـيــس
مل ــورث ــي م ــوك ـل ــه ع ـب ــد ال ــرح ـم ــن وج ــاب ــر
مـحــي الــديــن جــابــر س ـنــدات تمليك بــدل
ضائع بحصصهم بالعقارات  79و205
و 267و 285و 288و 292و 301و309
و 338و 351و 364و 368و 371و389
و 422و 460و 504و 508و 539و544
و 558و 572و 579و 586و 778و822
و 823و 832و 937و 957و 965و1105
و 1114و 1116و 1146و 1160و1177
و 1187و 1206و 1246و 1266و1298
و 667و 672و 680و 740و 741و 742و32
وملورث موكلته محمد محي الدين جابر
بــالـعـقــار  747وملـ ــورث مــوكـلـتــه شـحــاده
محي الدين جابر بالعقار  32جميعها
من منطقة بوارج.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون
لينا جنبالط
إعالن
من أمانة السجل العقاري في زحلة
طلب وسام نايف الساحلي سند تمليك
بدل ضائع بالعقار  4152معلقة اراضي
وملــوك ـلــه عـلــي دي ــب الـســاحـلــي بــالـعـقــار
 4211معلقة اراضــي وطلب حسني ديب
الساحلي سند تمليك بدل ضائع للعقار
 2602تعلبايا.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون
لينا جنبالط
إعالن
من أمانة السجل العقاري في زحلة
ط ـلــب امل ـحــامــي جـ ــورج جـ ــورج دح ــروج
ملــوك ـل ـتــه س ـ ــاره ي ــوس ــف ال ـق ــاض ــي سند

تـمـلـيــك ب ــدل ضــائــع بحصتها بــالـعـقــار
 843بر الياس.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون
لينا جنبالط
إعالن
من أمانة السجل العقاري في زحلة
طلب محمد جميل مظلوم سند تمليك
بدل ضائع بالعقار  2661تعلبايا.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون
لينا جنبالط
إعالن
من أمانة السجل العقاري في زحلة
طلب املحامي سامي ايلي حبيقة وكيل
احمد حسن الحريري سند تمليك بدل
ض ــائ ــع ب ــاس ــم ش ــرك ــة ال ـب ـق ــاع لـلـتـمــويــن
ش.م.م .ب ــال ـع ـق ــار  943ح ـ ــوش االمـ ـ ــراء
اراضي.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون
لينا جنبالط
إعالن
من أمانة السجل العقاري في زحلة
طلب املحامي رشيد يوسف فرح ملورثة
موكله رولــى انيس الخوري غانم سند
تمليك بــدل ضائع بالقسم  4من العقار
 110امليدان.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون
لينا جنبالط
إعالن
من أمانة السجل العقاري في زحلة
طـ ـل ــب امل ـ ـحـ ــامـ ــي رش ـ ـيـ ــد يـ ــوسـ ــف ف ــرح
مفوضًا عن بنك االمارات ولبنان ش.م.ل.
الذي حل مكان بنك البقاع شهادة تأمني
درج ــة ثــانـيــة وثــالـثــة وراب ـع ــة وخــامـســة
بدل ضائع على العقار  186فرزل.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون
لينا جنبالط
إعالن
من أمانة السجل العقاري في زحلة
طلبت اينا الجاجي ملوكليها عبدالغني
مصطفى صيرفي وعليا احـمــد الــزمــار
ش ـ ـهـ ــادة قـ ـي ــد بـ ـ ــدل ضـ ــائـ ــع ب ــال ـق ـس ــم 7
بالعقار  2660تعلبايا.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون
لينا جنبالط
إعالن
من أمانة السجل العقاري في زحلة
طلبت سحر عبد الرحمن فرحات ملورثها
محمود حسن فــرحــات سند تمليك بدل
ضائع بحصته بالعقار  1534جديتا.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون
لينا جنبالط

إعالن
من أمانة السجل العقاري في زحلة
ط ـلــب خ ـل ـيــل ف ـضــل ال ـل ــه ش ـمــاطــه مل ــورث
موكله نعيم مخايل توما سند تمليك بدل
ضائع بحصته بالعقار  818مريجات.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون
لينا جنبالط
إعالن
من أمانة السجل العقاري في زحلة
طلب نايف فدعا الساحلي ملورثه فدعا
نايف الساحلي سند تمليك بدل ضائع
بحصته بالعقار  578عني كفرزبد.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون
لينا جنبالط
إعالن
من أمانة السجل العقاري في زحلة
ط ـل ــب ه ــاروتـ ـي ــون ب ـ ـ ــدروس الك ـي ـس ـيــان
ملوكلة موكليه امل داود الدجاني سند
تمليك بدل ضائع بالعقار  1140عنجر.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون
لينا جنبالط
إعالن
من أمانة السجل العقاري في زحلة
ط ـل ــب ط ــون ــي ف ـ ـ ــارس الـ ـسـ ـك ــاف مل ــورث ــه
فــارس جــورج السكاف سند تمليك بدل
ضائع بحصته بالعقار  128الراسية.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون
لينا جنبالط
إعالن
من أمانة السجل العقاري في جبيل
ط ـلــب س ـل ـيــم وي ــوس ــف وج ــرج ــس نــزيــه
لحود سندات تمليك بدل عن ضائع في
ال ـع ـقــار رق ــم  3813مــن منطقة عمشيت
العقارية قضاء جبيل.
للمعترض مراجعة األمانة
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في جبيل
ليلى الحويك
إعالن
من أمانة السجل العقاري في جبيل
طـ ـل ــب ري ـ ـ ـمـ ـ ــون يـ ـعـ ـق ــوب اغـ ـن ــاطـ ـي ــوس
بصفته وكيل روبير نوهرا البارد سند
تمليك بــدل عــن ضائع فــي القسم رقــم 8
مــن ال ـع ـقــار رق ــم  391مــن منطقة جبيل
العقارية قضاء جبيل.
للمعترض مراجعة األمانة
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في جبيل
ليلى الحويك
إعالن
من أمانة السجل العقاري في جبيل
طـلــب صــالــح عـقــل حـيــدر احـمــد بصفته
اح ــد ورثـ ــة امل ــرح ــوم عـقــل مـحـمــد حـيــدر
اح ـمــد سـنــد تمليك ب ــدل عــن ضــائــع في
ال ـع ـق ــار رقـ ــم  1418م ــن مـنـطـقــة عـلـمــات
الشمالية العقارية قضاء جبيل.
للمعترض مراجعة األمانة
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في جبيل
ليلى الحويك

إعالن
من أمانة السجل العقاري في جبيل
طلب جــرجــي انـطــونـيــوس ســامــه سند
تمليك بدل عن ضائع في العقار رقم 702
من منطقة قهمز العقارية قضاء جبيل.
للمعترض مراجعة األمانة
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في جبيل
ليلى الحويك
إعالن
من أمانة السجل العقاري في كسروان
طلبت رنا رشيد غانم سند تمليك بدل
عن ضائع في العقار رقم  210من منطقة
جورة بدران العقارية قضاء كسروان.
للمعترض مراجعة االمانة
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في كسروان
راني حيدر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في كسروان
طلب يوسف جورج نبيه حبيش سندات
تمليك بدل عن ضائع في العقارات رقم
 405و 414و 417و 425و 428و 430و566
من منطقة ساحل علما العقارية قضاء
كسروان.
للمعترض مراجعة االمانة خ
الل  15يومًا
أمني السجل العقاري في كسروان
راني حيدر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في راشيا
طلب فارس سعيد فايق لنفسه شهادة
قيد بــدل ضائع بحصته بالعقار 6102
راشيا.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في راشيا
نور أبو سعد
إعالن
من أمانة السجل العقاري في راشيا
طلب مكرم ابراهيم بركات ملوكله نديم
رف ـي ــق ال ـح ـل ـبــي ومل ــوك ــل مــوك ـل ـتــه نبيل
رفيق الحلبي شهادتي قيد بدل ضائع
بالعقار  6127راشيا.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في راشيا
نور أبو سعد

◄ مبوب ►
◄ خرج ولم يعد ►
غادر العامل البنغالدشي
BROGOLAL DAS
مــن مــؤسـســة ف ــواز سـتـيــل ,الــرجــاء
مـمــن يـعــرف عنها شيئا اإلتـصــال
على الرقم 03/097578
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ثقافة وناس

ثقافة وناس

فنون مشهدية

حق الرد

ّ
المنسية
مسرحيته «وحيدون» تستعيد الجذور العربية

وجدي معوض ...عودة االبن الضال؟
باريس ــــ ألمى أبو سمرة

ً
أقضي يوميًا ساعة ونصف الساعة
ً
صـبــاحــا ومثلها م ـســاء فــي الطريق
ٌ
إل ـ ــى ال ـع ـم ــل وم ـ ـنـ ــه ،س ـ ــاع ـ ـ ٌ
ـات ثـ ــاث
ٌ
طويلة لوال اللوحات اإلعالنية التي
تكسر رتابة الطريق وتتبدل بشكل
دوري .رغـ ـ ــم م ــوقـ ـف ــي ال ـس ـل ـب ــي مــن
املعلنني واستراتيجياتهم امللتوية
ف ــي املـجـتـمـعــات االسـتـهــاكـيــة الـتــي
أضحيناها ،إال أنــه علي أن أعترف
ّ
كي أكون منصفة أن طريقي اليومية
باتت فسحتي الخاصة لالطالع على
م ــا تستضيفه ص ــاالت ال ـع ــرض في
باريس من فنون متنوعة .لقد أكسبت
العاصمة الفرنسية بالفعل صاالتها
ق ـب ـســا م ــن أنـ ــوارهـ ــا الـ ـت ــي ال تـخـبــو
على م ــدار ال ـعــام .كــذلــك ،كــانــت ترنو
إلـ ّـي وتناديني أغلب الـعــروض التي
ُ
هيئت لي األسـبــاب لحضورها منذ
ّ
ُ
تـشــكــل وعـيــي لقيمتها ،فتخرجني
ب ـن ــدائ ـه ــا مـ ــن ع ــزل ـت ــي االخ ـت ـي ــاري ــة
ضمن أف ـكــاري ومــوسـيـقــاي املتنقلة
عـلــى ط ــول ســاعــات الـطــريــق الـثــاث،
حتى ُّ
بت على يقني أنها هي من كان
ـاب
ينتقيني ُ ،ال الـعـكــس أب ـ ـدًاّ ،ألس ـ ّبـ ٍ
علي أن
وإن جهلتها آنيًا ،إال أنه يعز
أعزوها للصدفة والعبثية.
ل ـ ــم يـ ـك ــن ال ـ ـع ـ ــرض املـ ـس ــرح ــي ال ـ ــذي
ً
استثناء.
حضرته األسـبــوع الفائت
ً
إذ اعـتــرض طريق عــودتــي ليال اسم
«وجدي معوض» .ظننت لوهلة أني
ما زلت تحت تأثير الالوعي .إذ تناول
مقالي األخير عرضه املسرحي «الكل
عصافير» («األخ ـب ــار»  2019/1/4ـ ـ
«وجــدي ّ
معوض« :الكل عصافير»...
ُ
َ
فمن هــو «الـخــائــن»؟) وهــاجـمــت فيه
وقـ ــوعـ ــه هـ ــو اآلخ ـ ـ ــر فـ ــي فـ ــخ أن ـس ـنــة
ال ـعــدو تـحــت ش ـعــار «االن ـف ـتــاح على
اآلخر» .أعود عشرين مترًا إلى الوراء
ّ
ألتحقق.
لـ ــم أكـ ـ ــن واهـ ـ ـم ـ ــة ،إذ هـ ــا هـ ــو يـعـلــن
ع ـ ــن إعـ ـ ـ ـ ــادة ع ـ ـ ــرض ع ـم ـل ــه ال ـس ــاب ــق
«وح ـ ـيـ ــدون» ب ـعــد ع ـش ــرة أعـ ـ ــوام من
انطالقته األول ــى عــام  .2008وحيدًا
ع ـل ــى خ ـش ـب ــة امل ـ ـسـ ــرح ،س ـي ـشــارك ـنــا
معوض على مدى ساعتني من الوقت
فوضى جوارحه وأسئلته الصارخة
ويجيب على بعضها في اآلن عينه
م ـ ــن خ ـ ـ ــال إض ـ ـ ـ ـ ــاءات عـ ـل ــى أح ـ ـ ــداث

ّ
ووق ــائ ــع مفصلية ف ــي حـيــاتــه أث ــرت
بــه وجعلت منه مــا هــو عليه الـيــوم.
ّ
الشغوف
يتنبه جــانــب شخصيتي
ّ
بــالـبـحــث ،وإن لــم يـكــن قــد تـســنــى له
أخذ قسط من الراحة عقب نهار عمل
طويل ،وتساورني رغبة في الغوص
ُ
في خبايا شخصيةٍ كانت خياراتها
مرمى سهامي وموضوع كتابتي.
ما ُ
اسمك؟ يجيب :اسمي حروان ،لكن
هذا ليس مهمًا ،إذ كان من املمكن أن
َ
اسم آخر..
أحمل أي ٍ
ح ـ ــروان ش ــاب ثــاث ـي ـنــي ،ع ـلــى وشــك
ت ـس ـل ـي ــم أطـ ـ ــرو ُحـ ـ ــة ال ـ ــدك ـ ـت ـ ــوراه فــي
ع ـلــم اج ـت ـم ــاع امل ـت ـخ ـ َّـي ــل ف ــي جــامـعــة
م ــون ــري ــال ،بــاس ـت ـث ـنــاء أنـ ــه ل ــم يـجــد
لها النتيجة والخاتمة املناسبتني.
ّ
ب ـعــد الـكـثـيــر م ــن ال ـت ـن ـقــات ،ح ــط به
رح ــال سـ ــؤال« :مـ ــاذا تــريــد أن تعمل
في املستقبل؟» عند جــوابُ :
«مــدرس
جــامـعــي» ،انتقل حديثًا إلــى مسكن
جديد .لم ينته بعد من إفراغ أغراضه
الشخصية مــن الـصـنــاديــق ،وال من
طـ ــاء الـ ـ ـج ـ ــدران ،رغـ ــم إلـ ـح ــاح أخ ـتــه
«ل ـي ـل ــى» عـل ـيــه ف ــي هـ ــذا ال ـخ ـصــوص
ف ــي ك ــل م ـح ــادث ــة هــات ـف ـيــة ل ــه مـعـهــا
(تـ ـ ـ ـ ــؤدي ص ــوتـ ـه ــا ن ــايـ ـل ــة مـ ـع ــوض،
شقيقة وجدي معوض) ،إضافة إلى
إلحاحها األش ــد أن يختار لــونــا ،أو
ً
ربما ألوانًا عدة ،لطالء الجدران بدال
من خياره التقليدي أن يكون لونها
أبيض .كما ال يخفى صراع األجيال
في كل محادثة هاتفية له مع والــده
الـ ــذي ال يـنـفــك يـعــامـلــه كــأنــه م ــا زال
ً
طفال صغيرًا.
على أنغام خليط موسيقي وثقافي،
غــربــي وف ـيــروزي فــي آن ،وفــي مزيج
من عدم االستقرار املكاني والعائلي
واملهني هذا ،وما ترافقه من قلقالت
ن ـف ـس ـيــة وخـ ـيـ ـب ــات ع ــاط ـف ـي ــة ،ي ـ ـ ِـرده
ن ـب ــأ س ـف ــر «روب ـ ـ ـ ــرت ل ـ ــوب ـ ــاج» الـ ــذي
ك ــان حـ ــروان ي ـنــوي إجـ ــراء ل ـقــاء معه
السـ ـتـ ـكـ ـم ــال مـ ــا ي ـن ـق ــص أط ــروحـ ـت ــه
م ــن م ـع ـل ــوم ــات .ل ـي ــس أم ـ ــام حـ ــروان
ســوى اللحاق بــه على وجــه السرعة
ح ـيــث ذه ــب إل ــى س ــان ب ـطــرس ـبــورغ
ال ــروسـ ـي ــة ،ف ــال ــوق ــت ي ــداهـ ـم ــه .عـلــى
وق ـ ــع ص ـ ـ ــراخ والـ ـ ـ ــده ع ـل ــى ال ـه ــات ــف،
يلغي زيــارتــه املــوعــودة لــه فــي اليوم
التالي ،وينقطع االتصال بينهما مع
كلمات حروان الساخطة من اتهامات

والــده ًاملتكررة بعدم احـتــرام وعــوده
وخاصة تجاه أسرته.
لـ ــدى حـ ـ ــروان أي ـ ــام مـ ـع ــدودة لـيــرتــب
ل ـس ـفــره ال ـخــاطــف إل ــى ن ـصــف ال ـكــرة
األرضية اآلخرّ ،
يهيئ كل شيء تباعًا
مـ ــن ح ـ ـجـ ــوزات الـ ـط ــائ ــرة والـ ـفـ ـن ــدق،
إل ــى طـلــب تــأشـيــرة ال ــدخ ــول الــازمــة
إل ـ ــى روس ـ ـيـ ــا ،ول ـ ــم ي ـت ـب ــق لـ ــه س ــوى
انتقاء الصورة الشخصية املناسبة
إلرفــاق ـهــا بــالـطـلــب .لـعــل ه ــذه املهمة
هي األصعب ،إذ تتطلب منه البحث
في ملفات صوره وما يرافق ذلك من
ذكريات منسية قد تعود في قدمها
إلــى الطفولة املـبـكــرة .أفـضــل طريقة
للخروج من هذا املــأزق هو الهروب،
وك ــذل ــك ف ـع ــل حـ ـ ـ ــروان .إذ خ ـ ــرج مــن
هــذه املـتــاهــة ألخــذ ص ــورة شخصية
جــديــدة فــي إح ــدى ال ـح ـجــرات اآللـيــة
املخصصة لـهــذه الـغــايــة واملنتشرة
على امتداد املدينة .قد تبدو العملية

عناية دقيقة بالمؤثرات
السمعية والبصرية
والمقاطع
ّ
ّ
عززت األداء والنص

وجدي
معوض في
«وحيدون»

بسيطة مــا خــا ضـ ــرورة االسـتـمــاع
إل ــى الـتـعـلـيـمــات ال ـصــوت ـيــة املــراف ـقــة
واإلذعان لها بكليتها للحصول على
ص ــورة مـطــابـقــة ل ـل ـمــواص ـفــات .وفــي
لحظة التقاط الـصــورة ،ومــا يسبقه
من إنذار صوتي ،يرن هاتف حروان:
إنها الشرطة تبلغه أن والده تعرض
لجلطة دماغية ،وهو اآلن في العناية
املركزة.
يقضي ح ــروان الـلـيـلــة األخ ـي ــرة قبل
س ـف ــره بـ ـج ــوار س ــري ــر وال ـ ـ ــده مـلـبـيــا
طـلــب الـطـبـيــب بـمــازمـتــه والـتـحــدث
ّ
إل ـي ــه بـلـغـتــه األم ،ع ــل ذل ــك يـســاعــده
على الـخــروج مــن غيبوبته .لكن أي
لـغــة تـلــك الـتــي أفـقــدتــه إيــاهــا األي ــام؟
لغة وإن كــان ال يــزال قــادرًا على فهم
بـعــض مـفــرداتـهــا البسيطة املحكية
مما واظــب وال ــده على تـكــراره طيلة
السنوات الفائتة ،إال أنه عاجز تمامًا
ع ــن الـنـطــق ب ـهــا ،تـمــامــا كـعـجــزه في
طفولته املبكرة عــن النطق بكلماته
األولــى ،حتى استشار والــداه طبيبًا
لشدة قلقهما .يومها كان ّ
رد الطبيب

أن طفلكما ال يتكلم ألنــه ليس لديه
ما يقوله.
ينطلق حــروان في الليلة التالية في
سـفــره املـقــرر إلــى ســان بطرسبورغ.
وح ــن وص ــول ــه إل ــى ال ـف ـنــدق ،يصله
ات ـصــال يعلمه أن «روب ـ ــرت لــوبــاج»
اض ـط ــر ملـ ـغ ــادرة روسـ ـي ــا ع ـلــى وجــه
الـســرعــة واتـجــه عــائـدًا إلــى الــواليــات
امل ـت ـحــدة ث ــم ك ـن ــدا .يـكـتـشــف ح ــروان
أيضًا أن الحقيبة التي حملها معه
م ـ ــن املـ ـ ـط ـ ــار ل ـي ـس ــت خـ ــاصـ ـتـ ــه ،ك ــأن
األقــدار لم تسأم من معاكسته .يرده
ات ـص ــال م ــن أخ ـتــه ووال ـ ــده يـخـبــرانــه
ّ
فيه أن األخير تعرض لحادث أثناء
وجـ ــوده فــي ج ـهــاز الـتـصــويــر اآلل ــي،
وأنــه في العناية املـشــددة .وقــد طلب
الـطـبـيــب مـنـهـمــا ال ـج ـلــوس ب ـج ــواره
واالس ـت ـم ــرار بــالـتـحــدث إل ـيــه بلغته
األم ل ـي ـس ــاع ــدوه ع ـلــى الـ ـخ ــروج من
غيبوبته .يفتح حروان الحقيبة التي
هي كل ما بحوزته ،فإذا بها ممتلئة
بعلب األلوان وطالء الجدران .وعلى
مدى عشرين دقيقة متواصلة ،يمأل
ح ـ ـ ــروان ك ــل ش ـب ــر م ــن ج ـس ـمــه وم ــن
خشبة املسرح وجدرانه الثالثة بكل
األلوان في مشهد سوريالي تتخبط
فيه الـجــوارح والـحــواس تحت وطأة
الـ ــذاكـ ــرة ،إل ــى أن ان ـت ـهــى ب ــه املـشـهــد
مستلقيًا عـلــى ظ ـهــره عـلــى األرض،
يـعــد الـنـجــوم والـشـهــب فــي الـسـمــاء،
ً
بالفرنسية أوال ثــم بالعربية .نعم،
لقد تذكر.
ً
ليلة واحدة تعود بنا ُعمرًا كامال إلى
الــوراء بعد نفض الغبار عن الذاكرة
وإزالـ ـ ـ ـ ــة مـ ــا عـ ـل ــق مـ ـن ــه فـ ــي أخ ــادي ــد
ال ــاوع ــي .تظهر الـلـغــة املنسية منذ
زم ـ ــن ب ـع ــدم ــا ُدف ـ ـنـ ــت ت ـح ــت ط ـب ـقــات
وطبقات من ًالـتــراب .تلك اللغة التي
تنحت تــاركــة مكانها شــاغ ـرًا لتحل
ف ـيــه وتـ ـم ــأه ال ـل ـغ ــات امل ـك ـت ـس ـبــة في
مراحل الحقة من الحياة ،كما تظهر
الـ ـع ــوال ــم امل ـن ـس ـي ــة رغ ـ ــم دورهـ ـ ـ ــا فــي
تكوين الشخصية والهوية :األصول
من بلدة دير القمر الشوفية ،الطفولة
امل ـب ـكــرة ف ــي بـلــد يـقــف عـلــى مـشــارف
حرب أهلية مدمرة ،النشأة والثقافة
الفرنكوفونية التي َر َبت بعد هروب
العائلة من الحرب املستعرة إلــى أن
انتهى بها املطاف في مقاطعة كيبيك
الكندية .عبر اإلمساك بهذه الخيوط

ّ
مجتمعة ،تمكن وجــدي معوض من
استحضار الطفل الــذي كانه والــذي
رحل آخـذًا معه كل ما يفتقده اليوم.
هذا الطفل الذي كان عامله السماء بما
فيها من نجوم وشهب شغل لياليه
ِب َع ّدها .رحــل بعدما سقط أحــد هذه
الشهب في حديقة منزلهم في جبل
ل ـب ـنــان ،وبـ ــدل أن يـحـمــل مـعــه أمنية
محققة ،أخذ معه والدته وذهب.
رغ ـ ـ ــم أن الـ ـعـ ـم ــل ك ـ ـ ــان ق ــائـ ـم ــا ع ـلــى
ش ـخ ـص ـيــة واحـ ـ ـ ــدة ي ـ ّ
ـؤديـ ـه ــا مـمـثــل
واح ـ ـ ـ ــد ،إال أن ال ـ ـعـ ــرض ارت ـ ـكـ ــز فــي
اآلن عينه إلــى عناصر حيوية عدة
ال ي ـك ـت ـمــل إال ب ــاك ـت ـم ــال ـه ــا .ال ـظ ــال
واألنوار ،املؤثرات واملقاطع السمعية
وال ـب ـصــريــة ،األج ـ ــواء وح ـي ــدة الـلــون
ثــم مـتـعــددة األل ـ ــوان ،ه ــذه العناصر
امل ـخ ـ َـرج ــة ب ــدق ــة وع ـن ــاي ــة الـحــرفـيــن
تخطت كونها مدعمات إضافية كما
هــي ال ـحــال فــي ال ـع ــروض املسرحية
الـتـقـلـيــديــة ،لـتـكــافــئ هـنــا بأهميتها
الركيزتني األساسيتني فــي أي عمل
م ـ ـسـ ــرحـ ــي ،وه ـ ـمـ ــا املـ ـمـ ـث ــل والـ ـن ــص
وم ــا بـيـنـهـمــا م ــن ع ــاق ــة ،وتـتـغـلـغــل
بعمق فــي هيكليتهما لتشكل عاملًا
قــائ ـمــا ب ــذات ــه يـتـمــاهــى ف ـيــه الـخـيــال
مــع الحقيقة والـحــاضــر مــع املاضي.
ق ــد ي ـك ــون هـ ــذا ال ـت ـمــاهــي نــاب ـعــا من
حاجة صــارخــة لسد ثـغــرات الــذاكــرة
ورأب صــدوع النفس وبلسمة جراح
الــروح ،وقبل كل هــذا ،إيجاد ُالهوية
املـفـقــودة .فــي ح ــوار صحافي أجــري
مـعــه عـنــد إطـ ــاق ه ــذا الـعـمــل للمرة
األولـ ـ ــى ،سـئــل م ـعــوض كـيــف تـتــولــد
لديه الرغبة بتناول موضوع ما في
أعماله املسرحية .كانت إجابته بأن
الــرغ ـبــة ال ت ـتــولــد ،ب ــل ه ــي مــوجــودة
فـيـنــا ،وم ــا علينا س ــوى االستجابة
لنداءات املوضوعات التي تنتقينا.
هنالك فــي الطب النفسي مــا يسمى
«الـعــاج باملسرح» انطالقًا من مبدأ
أننا لــن نــرى مشاكلنا وبالتالي لن
نتمكن من حلها إن بقينا حبائسها.
ربـمــا اخـتــار مـعــوض املـتــأثــر بتحفة
رام ـبــرانــت «عـ ــودة االب ــن ال ـض ــال» أن
ي ـن ـف ـصــل ع ــن واقـ ـع ــه م ــن خـ ــال ه ــذا
ال ـع ـمــل وي ـت ـقـ ّـمــص دور امل ــراق ــب من
مـســافــة لـيـتـمـكــن م ــن مــواج ـهــة ذات ــه.
لكل حيلته للعيش ،وتلك كانت حيلة
ٍ
وجدي معوض.

«دار النمر» :مساحة للنقاش
ت ـع ـق ـي ـبــا ع ـل ــى خ ـب ــر ««دار ال ـن ـم ــر» ت ـل ـت ـحــق ب ــالـ ــ«ث ــورة»
السورية؟» (األخبار  ،)2019/1/31جاءنا ّ
رد من عمر ذوابه
مـســؤول «الـتــواصــل واملـحـتــوى» فــي «دار الـنـمــر» ،ننشره
ً
كامال مع تعقيب التحرير:
«لقد أسفنا لـقــراءة خبر «دار النمر» تلتحق بــالــ«ثــورة»
السورية؟ من مساءلة لصواب توجهات الــدار السياسية.
وألن جريدة «األخـبــار» شريك إعالمي ل ــ«دار النمر» منذ
انطالقتها ،اقتضى توضيح اآلتي:
ً
أوال :ال يـنــدرج عــرض فيلم «مـحــاصــر مثلي» (للمخرجة
الـســوريــة هــالــة العبدالله) كمساندة لـطــرف مــن دون آخر
ضمن الشأن السوري ،فالدار تستضيف هذه الفعالية التي
ينظمها «نادي لكل الناس» ولم تسهم في إنتاج العمل.
ثــانـيــا :إن ع ــرض الفيلم هــو تــأكـيــد عـلــى أح ــد أه ــم أه ــداف
الدار الرامية الى توفير مساحة للنقاش والنقد حول الفن
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جائزة

والثقافة ،مشددين على أن الفيلم يتناول شخصية فاروق
مردم بك املثقف السوري الذي عمل سفيرًا للثقافة العربية
في فرنسا وأوروبا قبل اندالع الحرب في سوريا بعقود.
ثالثًا :إن «محاصر مثلي» ليس أول فيلم يتناول الشأن
السوري يتم عرضه في الدار ،فقد سبق أن عرضنا َ
فيلمي
«بــن الـحــروب» و«عــازف بيانو اليرموك» ،وكــا الفيلمني
يحمل توجهًا سياسيًا مختلفًا ،إال أن الدار وفرت املساحة
الكافية الحتواء حوار بناء وناقد يجمع كل األطراف.
ً
للفن
بناء على ذلــك ،نؤكد على دور «دار النمر كمساحة ّ
والثقافة» من فلسطني وكل العالم ،تحتوي النقاش البناء
وتحرص على توفير مسافة نقدية كافية ،من دون وصم أو
تشكيك في نهجها .إضافة إلى ذلك ،فإننا نفخر بالشراكة
التي تجمعنا بجريدة «األخـبــار» وقسمها الثقافي الذي
يتابع أنشطة الدار بتغطية وتحليل ونقد بناء».

من فيلم جود سعيد «رجل وثالثة ايام»

تصميم علي بسام

«نواة» تستنهض همم الشباب:
بيئتنا مسؤوليتنا!
خديجة شكر

رد على الرد

باسم فلسطين :السذاجة ممنوعة!
ل ـس ـن ــا بـ ـح ــاج ــة ال ـ ـ ــى أي ش ـ ـ ــرح عــن
«دار ال ـن ـمــر» ورســال ـت ـهــا ومـبــادئـهــا
وقــواعــدهــا الــدي ـمــوقــراطـ ّـيــة .إذ نكاد
نـ ـك ــون م ــن «م ـ ّ
ـؤسـ ـس ــي» ه ـ ــذا امل ــرك ــز
الثقافي الفريد في بـيــروت ،باملعنى
الــرمــزي وامل ـجــازي طبعًا .لقد رافقنا
ال ـ ـت ـ ـجـ ــربـ ــة إعـ ـ ــامـ ـ ـ ّـيـ ـ ــا ،ودعـ ـمـ ـن ــاه ــا
وندعمها ،وال فضل لنا في ذلك .لكن،
إذا كــانــت ّ
مهمتنا هــي مــواكـبــة هــذه
امل ــؤس ـس ــة ودع ـم ـه ــا وال ــدف ــاع عـنـهــا،
ف ـ ــإن مـ ــن ص ـل ــب ع ـم ـل ـنــا م ـســاء ل ـت ـهــا
ومحاسبتها .إن طريقة تقديم «دار
ال ـن ـمــر» لـفـيـلــم هــالــة ال ـع ـبــدال ـلــه ،هي
التي أثارت حفيظة كثيرين في لبنان
ّ
وخــارجــه .هناك تــن كامل ألطروحة
ّ
أيديولوجية أثبتت األحداث خواءها
وع ـ ـ ــدم ان ـط ـب ــاق ـه ــا عـ ـل ــى الـ ـ ــواقـ ـ ــع .ال
نسمح لنفسنا بــإعـطــاء دروس ،وال
ّ
الوطنية ألحد ،وال
نضع عالمات في
ّ
ندافع عن نظام سياسي معي :نحن
ّ
مجرد شهود .ومــن حق «دار النمر»
وواجبها أن تنفتح على كل اإلبــداع،
وأن تـعـتـمــد ق ــواع ــد الــدي ـمــوقــراط ـيــة
وأخالقياتها ،وتستضيف من تشاء.
ل ـك ــن حـ ــن ي ـت ـع ـلــق األم ـ ــر بــالـقـضـيــة
ّ
املركزية ،نظن أن السذاجة ممنوعة،
والحياد مستحيل! الصادم هو ـ ـ كما
ورد في إشارة «األخبار» ـ ـ انعدام أي
مـســافــة نـقــديــة فــي الـبـيــان ال ــذي قـ ّـدم
الحدث .إن برمجة فيلم بروباغندا من
دون وضعه في إطاره الصحيح ،في
هــذه اللحظة الـتــي تـضــرب إسرائيل
كــل يــوم ســوريــا ،سيفهمه الجمهور
موقفًا سياسيًا من قبل الدار.

ال ن ـت ـم ـن ــى لـ ـه ــذا املـ ــركـ ــز أن يـصـبــح
«لوكندة» لهذه األجندة أو تلك ،وأن
يروح ّ
يقدم أي شيء ،في أي وقت ،من
دون رؤيــة كاملة وخطة شاملة .غدًا
يــأتــي «نـ ــادي لـكــل ال ـن ــاس» أو غـيــره،
وي ـق ـت ــرح عـلـيـكــم بــرم ـجــة ف ـي ـلــم زي ــاد
«اإلسرائيلي» ،ثم فيلمه التالي
دويري ّ
ال ـ ــذي ي ـحــقــر ال ـق ـض ـيــة الـفـلـسـطـيـنـيــة
وي ـ ـمـ ـ ّـجـ ــد ب ـش ـي ــر الـ ـجـ ـمـ ـي ــل ،وي ـع ـي ــد
إحـيــاء األطــروحــة االنـعــزالـيــة للحرب
ّ
ّ
اللبنانية («الفلسطيني كان
األهلية
يريد تصفية املسيحيني»!) .ويقترح
عـلـيـكــم تـنـظـيــم ن ــدوة بـعــد الـعــرضــن
مــع دوي ــري ومنتجه وراع ـيــه أنـطــون
صحناوي (ما غيره!) .هل ستقبلون
أوتــومــاتـيـكـ ّـيــا ،بــاســم الديموقراطية،
وتعدد وجهات النظر؟
ـال وغزيز علينا ،وحتى
هذا املكان غـ ٍ
اآلن نـعـتـبــره مـحـجــة لـلـفــن والـثـقــافــة
ً
واإلبـ ـ ـ ـ ــداع ،وم ـع ـق ــا ل ـل ـف ـكــر الــوط ـنــي
التنويري املنفتح ،بوصلته فلسطني.
وم ــن حـقـنــا أن ن ـخــاف عـلـيــه .ال نقلل
من قيمة «بطل» الفيلم وال صانعته.
وال ندعو إلى منع أي فيلم ،فالرقابة
أل ـ ـ ّـد أع ــدائـ ـن ــا .إن ـم ــا ن ـل ـفــت إلـ ــى الـفــخ
الـسـي ّــاســي ال ــذي وقـعــت فـيــه «الـ ــدار»،
ب ـت ـبــنــي خ ـط ــاب «ثـ ـ ـ ــوري» س ـ ـ ــاذج ،ال
يصلح إال لالستهالك في «جمهورية
بـ ــاريـ ــس الـ ـف ــاضـ ـل ــة» .بـ ــاريـ ــس ال ـتــي
سـحـبــت ـ ـ ـ ـ بـكــل دي ـمــوقــراطـ ّـيــة ـ ـ ـ ـ فيلم
جود سعيد من مهرجان السينما في
«معهد العالم العربي» بعدما أقـ ّـرت
م ـشــارك ـتــه («األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» ،أول يــولـيــو
 ،)2018ب ـت ـح ــري ــض مـ ــن «ضـيـفـتـكــم

الثورية» ّإياها وطغمتها .هل فكرتم
ب ـعــرض ه ــذا الـفـيـلــم وع ـنــوانــه «رجــل
وثالثة أيام»» في «دار النمر»؟
ّ
نصر على موقفنا
إسمحوا لنا بأن
ـب ،فــال ـع ـتــب عـلــى
ـ
ض
ال ـن ـق ــدي والـ ـغ ــا
ّ
ق ــدر املـحـ ّـبــة :لـقــد تـبــنــت «دار النمر»
طــريـقــة تقديمها للفيلم خطابًا
فــي َ
أجـ ـ ـ ــوف ،ي ـس ـهــم ف ــي ت ـم ــوي ــه حـقـيـقــة
ال ـ ـصـ ــراع ف ــي امل ـن ـط ـقــة ف ــي مــواج ـهــة
ال ـ ـغـ ــرب وم ـح ـم ـ ّـي ـت ــه االس ـت ـع ـم ـ ّ
ـاري ــة
(«إس ــرائ ـي ــل») ،وأدواتـ ــه (الــرجـعـ ّـيــات
الـعــربـ ّـيــة واإلس ــام ـ ّ
ـوي ــة) والـطــاعــون
ال ـت ـك ـف ـي ــري ال ـ ــراب ـ ــض .ك ـ ــان يـنـبـغــي
وضع فيلم هالة العبدالله في سياقه
السياسي واأليــديــولــوجــي ،احترامًا
للجمهور والــديـمــوقــراطـيــة ،ودع ــوة
م ــن يـسـتـطـيــع أن ي ـنــاق ـشــه بـطــريـقــة
ً
ن ـقــديــة( ،أو عــرضــه م ـثــا ف ــي سـيــاق
مجموعة من األفــام السورية ضمن
برمجة متكاملة ،واضحة ،متوازنة).
السـ ـت ــدراك ه ــذا ال ـف ــخ ،كــانــت لتكفي
عـ ـ ـب ـ ــارة ب ـس ـي ـط ــة ف ـ ــي إعـ ــان ـ ـكـ ــم عــن
عــرض الفيلم ،تشير إلــى «يوتوبيا
الـثــورة» التي ال تتطابق بالضرورة
م ــع ج ــوه ــر الـ ـص ــراع ف ــي املـنـطـقــة…
ه ـ ـ ــذا بـ ــاسـ ــم فـ ـلـ ـسـ ـط ــن ،بــوص ـل ـت ـنــا
ف ــي ه ــذا ال ـل ـيــل ال ـع ـظ ـيــم ،وقـضـيـتـنــا
ّ
املركزية املشتركة ،وباإلذن من راعي
«الربيع العربي» املسروق ،أي الغرب
«ال ــديـ ـم ــوق ــراط ــي» الـ ـ ــذي ي ـم ـعــن فــي
محو فلسطني من الخريطة ،ويشهد
بالزور على املجازر املتواصلة بحق
شعبها منذ سبعني عامًا.
* «التحرير»

«اإلنـســان والبيئة» تحت هــذا العنوان أطلقت جمعية «ن ــواة» أول
مــن أمــس فعاليات «جــائــزة ن ــواة  »2019برعاية وحـضــور نائب
رئيس مجلس النواب األستاذ إيلي الفرزلي وبمشاركة عدد من
الشخصيات السياسية واإلعالمية والفاعليات املدنية والحزبية
في قاعة فندق «كمبينسكي» في بيروت .هذا العام ،ارتأت الجمعية
ّ
تصب اهتمامها على املوضوع البيئي ،بدءًا من مخاطر التدهور
أن
ّ
ّ
في املؤشرات البيئية ،مرورًا بالتحديات الكبيرة التي تواجه البيئة
ً
في مختلف أنحاء العالم ،خصوصًا في لبنان ،وصوال إلى اآلثار
السلبية التي يتركها التلوث البيئي على الحركة السياحية.
ّ
استهل االحتفال بفيديو استعرض الحفالت الختامية السابقة
ل ـجــائــزة «نـ ـ ــواة» ،م ـب ــرزًا ت ـطــور ع ــدد امل ـشــاركــن خ ــال الـسـنــوات
ّ
الست السابقة .بعد ذلك ،تحدث رئيس الجمعية املهندس محمد
ّ
خفاجة عن رغبة «نواة» املتجددة في تسليط الضوء على الطاقات
الشبابية ،وابتكاراتها التكنولوجية ،والعلمية ،واألدبية ،والفنية.
ّ
بعدها ،جاءت كلمة لراعي االحتفال الذي أكد ضرورة إيالء ملف
البيئة االهتمام املطلوب ،فيما ّأكد النائب علي فياض أهمية محور
جائزة «نواة» لهذا العام في ظل الوضع البيئي الراهن.
ّ
البيئي في لبنان مالك غندور كلمة
من جهتهّ ،ألقى رئيس التجمع َ
قال فيها إن مسألة البيئة لم تحظ في لبنان حتى اآلن باالهتمام
املـنــاســب ،مــع تـفــاوت االهتمام
بــن القطاعني الـخــاص والـعــام.
تسليط الضوء على
الطاقات الشبابية وابتكاراتها وتــوقــف عـنــد بـعــض امل ـبــادرات
اإليجابية التي قامت بها الدولة
التكنولوجية والعلمية
البيئة،
اللبنانية من أجل حماية ّ
واألدبية والفنية
إال أن ه ــذه امل ـســا ّه ـمــات ظــلــت
شـكـلـيــة ولـ ــم ت ـحــقــق األه ـ ــداف
املــرجـ ّـوة .بــدوره ،أشــاد بيار أبي صعب بــدور جمعية «نــواة» على
الصعيدين الفني والثقافي .في حديث مع «األخـبــار» ،قــال مدير
العالقات اإلعالمية والترويج في الجمعية محمد فحصّ ،إن تسليط
الضوء على موضوع البيئة جاء رغبة من الجمعية بتوجيه طاقات
الشباب للمساهمة في إيجاد حلول للمشاكل البيئية الراهنة .كما
ّ
كشف فحص عــن اآللـيــة الـجــديــدة التي سيتم اتباعها هــذا العام
لالشتراك في الجائزة ،وكذلك للتحكيم .إذ ّأن الجمعية ستفتح
باب التسجيل أمام من ّ
يود املشاركة عبر موقعها اإللكتروني بدءًا
من منتصف شباط (فبراير) الحالي حتى آخر حزيران (يونيو)
ّ
سيعزز
املقبل .كما ّأن التحكيم هذا العام سيكون ُم َمكننًا ،مما
املوضوعية واملهنية املطلوبة فــي عملية التحكيم .على أن يقام
في تموز (يوليو) املقبل ،االحتفال الختامي حيث سيتم توزيع
الجوائز على املشاريع الرابحة.
يذكر ّأن «ن ــواة» تسعى إلــى فتح عــاقــات جــديــدة مــع مهرجانات
مماثلة تقدم للشباب اللبناني تجارب جديدة ومتنوعة وتسهم في
تعريفهم على ثقافات جديدة في هذا املجال .والجائزة ـ ـ كما أشار
فحص ـ ـ هي فرصة ملشاركة كل من يسعى ألن يكون له بصمة في
ّ
ّ
ٍّأي من املجاالت املتاحة ّ ،وهي تشكل «محاولة منا لوضع املبدعني
على السكة املناسبة ،علنا نصل وإياهم إلى املستوى املطلوب في
تقديم نموذج عن قدرات وتطلعات وإبداع الشباب اللبناني» .وختم
فحص بالقول ًّإن جائزة ً«نواة» تحمل في طياتها الكثير هذا العام،
ّ
ستشكل إضافة متميزة في امللف البيئي ،ومقاومة من نوع آخر
تضاف إلى عنوانها األساسي.
http://nouwat.org
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صورة
وخبر

فـي مناسـبة السـنة القمريـة الجديـدةُ ،عـرض  11جروًا من ّ
ّ
محميـة Shenshuping
دب البانـدا كانت قد ولدت عـام  ،2018أمام الجمهور في
الطبيعيـة الوطنيـة فـي وينتشـوان فـي مقاطعـة تشـينغهاي فـي الصيـن .وظهـرت الجـراء وسـط الزينـة االحتفائيـة بالعام الجديـد الذي
يبـدأ في  5شـباط (أ ف ب)

ّ
غسان مطر ّ
المتمرد واللعوب
مكرمًا في بيروت:

جان كوكتو
مسك الختام

هنا
ّ
«زوربا» ّ
يعلمنا فن العيش

ّ
تودع بيروت الدورة  25من
«مهرجان السينما األوروبية»
بعد غد االثنني بحدث مميز.
 ciné-concertيجمع فرقة
ّ
«التنني» Two or The Dragon
(الثنائي عبد قبيسي وعلي
الحوت) التي ستعزف مقطوعات
أصلية من الفيلم الكالسيكي «دم
شاعر» ( 1930ـ ـ  2/4ـ ـ س)20:00 :
للشاعر واملخرج السريالي جان
كوكتو ( 1889ـ  )1963الذي
يعتبر أحد أبرز األسماء الفنية
والشعرية في القرن العشرين.
وسيتولى عبد قبيسي وعلي
الحوت املرافقة املوسيقية
للشريط (الصورة) الذي كان
طليعيًا في حقبته ،بآالت البزق،
ّوالدف اإليراني ،واإليقاع .علمًا
أنه بعد ظهر غد األحد ،تسلم
بعثة االتحاد األوروبي في لبنان
قصير إلى
جائزة أفضل فيلم ُ
طالب لبنانيني ممن تعرض
أفالمهم القصيرة في املهرجان.

ضمن أنشطة «نادي القراءة»،
تقيم «مكتبة الحلبي» في 25
شباط (فبراير) جلسة مناقشة
إلحدى روائع األدب الكالسيكي.
من ال يعرف «زوربا» اليوناني
املنغمس باألحاسيس والتجارب
التي تقدمها له الحياة؟
الرواية التي كتبها نيكوس
كازانتزاكيس ونشرها عام ،1946
سرعان ما حظيت بحفاوة كبيرة
وانتقلت مرتني إلى الشاشة
الكبيرة ّ
(تقمص أنطوني
كوين (الصورة) دور زوربا في
إحداها) ،لتحكي قصة كاتب
ُيدعى باسيل ،يلتقي مصادفة
برجل ّ
أمي ،يدعى ألسكسيس
زوربا ،مدرسته الوحيدة هي
الحياة وتجاربه فيها .سرعان
ما تنشأ صداقة بني الرجلني
ويتعلم فيها املثقف باسيل الذي
ً
ورث ماال من أبيه ،الكثير من
زوربا عن الحياة وحبها وفن
عيشها

« ciné-concertدم شاعر»:
س 20:00:مساء االثنني  4شباط
ـ «متروبوليس أمبير صوفيل»
(األشرفية) ـ لالستعالم01/204080 :

مناقشة رواية «زوربا» :السابعة
مساء االثنني في  ٢٥شباط ـ ـ «مكتبة
الحلبي» (قصقص ـ ـ بيروت) ـ ـ
لالستعالم01/851154 :

بدعوة من جمعية «أهل الفكر»،
و«دار نعمان للثقافة» ،أقيمت أخيرًا
أمسية شعرية في «مؤسسة ناجي
نعمان للثقافة باملجان» ،في إطار
املوسم الحادي عشر لصالونه
األدبي الثقافي .وكان نجم هذا
اللقاء الشاعر غسان مطر (الصورة)
ُ
الذي ك ِّرم ضمن «لقاء األربعاء»
الثالث والستني .في مستهل
األمسية ،استذكر ناجي نعمان،
األديبة والصحافية الراحلة مي
منسى ،التي وقفت مرارًا في هذا
الصالون األدبي ،كما أتى على ذكر
الصحافي الراحل ادمون صعب،
«أحد آخر األرقام الصعبة في
صحافتنا املتداعية» .بدوره ،شكر
الشاعر مطرّ ،
املكرمني ،تاليًا بعض
املقاطع من شعره ،وكانت مداخالت
ّ
ّ
لكل من رفيق درب املكرم سهيل
مطر ،الذي وصفه بـ «الطفل الذي ما
ّ
يتمرد على التقاليد،
زال يلعب ()..

ال يطأطئ رأسه وال ينحني»َ .
وم َّر
سهيل مطر على مراحل حياة
َ
الشاعر وما ِّ أنبتته من َ دواوين ،هو
َ
الذي كان الش ُ
ودموعه.
عر صراخه
َّ
وعندما وقعت حرب « ،2006تضرج
َ
َّ
غس
ان بدماء الحلم ،حمل كأسه ُ
ُ َّ
املحطم ،فإذا به من ُجديد ينتفض
ّ
َّ
السمراء ،تغفو
فلة َ
ويقول َّ :وقانا الط ُُ
َ
راشات
بالف
ِ
تهاَ ،وتحلم َ
قرب جد ُ
يبق غيرُ
الجميلة واللعب ،لم
ُ
ُ
حذائهاَّ ،قبلت ُه ،وغمسته بدمائها،
َ ُ
َّ
ورميته في وجه ُحكام العرب».
كذلك ،شهد اللقاء مداخالت لرئيس
مركز «الكلمة للحوار والتعاون»
في العراق العالمة صالح الحكيم،
والشيخ يحيي الرافعي ،والشاعر
أنطوان رعد .وفي ختام األمسية،
ّ
سلم مطر شهادة تكريم ،ووزعت
آخر إصدارات «مؤسسة ناجي
نعمان للثقافة» باملجان على
الحاضرين.

ّ
ها األطفال
أي
ً
أهال بكم في «كفرمنخار»
«شو صار بكفرمنخار؟»
( )1993العمل املسرحي للدمى،
الذي ناهز عمره ربع قرن ،ال
يزال يستحوذ على اهتمام
شرائح عمرية صغيرة
(بني  3و 10سنوات) ،وتصلح
قصته لكل مكان وزمان.
اليوم ،ستعرض املسرحية
(قصة وإخراج :كريم دكروب ـ ـ
 50دقيقة) ،على خشبة «دوار
الشمس» (إنتاج «مسرح
الدمى اللبناني») .العمل الذي
يتكئ على تحريك الدمى
واملوسيقى (موسيقى أحمد
قعبور ـ ـ توزيع موسيقي :هاني
سبليني) ،يسرد قصة قرية
«كفرمنخار» ،العائمة بالتلوث
واألوساخ ،ويرفض أهلها
تنظيفها .وحني تختفي أنوفهم
في النهر ،يقررون عندها،
مرغمني ،تنظيف مدينتهم،
فتعاد إليهم أنوفهم ،بعد
مفاوضات معها.
«شو صار بكفرمنخار؟ » ـ ـ 16:00
بعد ظهر اليوم ـ ـ مسرح «دوار
الشمس» ـ ـ
لالستعالم71/997959 :
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كلمات

مارلون جيمس
ّ
فانتازيا افريقية
لم ّ
نتعرف إلى مارلون جيمس ( )1970إال عندما نال جائزة «بوكر» ( )2015عن روايته الثالثة «تاريخ قصير لسبع
ّ
ّ
ّ
عمليات قتل» كأول جامايكي في تاريخ الجائزة .وعد القراء حينها ،بأن كتابه املقبل سيكون لعبة العروش
األفريقية ضمن ثالثية بعنوان «النجمة السوداء» ،سيصدر جزؤها ّ
ّ
األول «فهد أسود ،ذئب أحمر» بعد ّأيام عن دار
ّ
ّ
«ريفرهيد» األميركية .عالقة جيمس طويلة مع الفانتازيا األفريقية ،التي كتب قصته األولى ضمن مناخاتها
في عالم تحكمه ثماني أرواح شيطانية .حملت ّ
القصة تأثيرات الكنيسة التي كان ال يزال يزورها في ذلك الوقت،
ّ
إلى درجة أنه خضع لجلسة «طرد الشياطني» بسبب مثليته الجنسية قبل أن يجرؤ على االعتراف بأنه حاملا كان
ّ
يغمض عينيه ليصلي ،كان يرى رجلني معًا .بعدها ،بدأ بكتابة رواية عن واعظني مجهولني يتقاتالن على سلطة
قرية ّ
خيالية في جامايكا ،خالل الخمسينيات .يرتبطان بعالقة جنسية ّ
ّ
سرية ،في ضيعة ملعونة تغتسل فيها
رؤوس البقر في النهر ،بينما تمطر السماء ريشًا أسود ودمًا .سرعان ما أحرقها على شرفته بعدما رفضتها أكثر
من خمسني دار نشر .استلهم أحداث روايته الفائزة من املناخ السياسي في العاصمة الجامايكية كينغستون
خالل السبعينات ،وحروب املخدرات في نيويورك الثمانينات .هنا ،في روايته الجديدة كأنما يستطرد في بناء

ملحمة أخرى عن السلطة ّ
والقوة ،لكن بعيدًا عن الواقع هذه ّ
املرة« .فهد أسود ،ذئب أحمر» هي فانتازيا أفريقية
ّ
ّ
مسخية وبساحرات وأقزام ومصاصي دماء ووحوش ،يفرد مئات الصفحات لوصفها كلما
عنيفة تطفح بشخوص
ً
ّ
تقدم السرد .في مقابلة مع الـ«نيويوركر» أخيرًا ،أفصح أنه كتب روايته نزوال عند نصيحة الروائية األميركية
توني موريسون بأن الكاتب عليه أن يؤلف ّ
القصة التي يريد أن يقرأها .أراد أن يكتب ملحمة تتسع ألبطال مثله،
في وقت يغيب فيها األبطال السود عن هذا النمط األدبي والفانتازي الذي يعج عادة بالرجال البيض من الطبقة
الوسطى مقابل ظهور ثانوي للنساء .استند جيمس في بحثه إلى األساطير األفريقية ،والقصصة الشعبية
ّ
الشفهية ،واللهجات املختلفة التي ّ
ّ
ّ
باالنكليزية ،مظهرًا أفريقيا بعيدًا عن الصورة النمطية
يطعم بها سرده
التي ّرسخها الغرب األبيض .يوغل جيمس في الجغرافيا ،وفي بعض الخرائط التي رسمها للممالك الريفية
واملدينية في الرواية ،بهدف الوصول إلى مساحة ّ
القارة السمراء بكاملها .في عصر «البالك بانتر» واملستقبلية
االفريقية التي يتزايد االهتمام بها على الشاشة رغم جذورها التاريخية في الشعر واملوسيقى والرواية ،هل
ّ
تتحول «فهد أسود ،ذئب أحمر» إلى مسلسل تلفزيوني؟

2
حوار

كلمات
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ّ
ّ
يشذ اسم رهيف فياض ( 1936بترومين ،شمال لبنان) ،عن أي قاعدة .هو المعماري الثمانيني الذي خطت التجاعيد وجهه ويديه ،وما زالت روحه
متوقدة ،بروح النضال والمقاومة .في مكتبه في «تلة الخياط» ،ومن خلف نافذته الزجاجية الشفافة ،ما زال يتطلع إلى العالم بنظرة ثابتة ال ّ
تتغير،
وال تحيد عن أصوله المهنية المتشبث بها منذ النشأة .ما زال يناضل على الورق ،وفي مؤلفاته الغزيرة ،وبين تالمذته المعماريين المستقبليين ،وفي
ميدان العمارة .المسيرة النضالية الحافلة ،التي ما زالت ترافقهّ ،
يصر على تثبيت قواعدها عند ّكل محفل .شغفه بالمهنة ،وبأصولها ،ما زالت تشغل رأسه
ّ
الذي ضربه ّ
الشيب منذ زمن ،لكن الثورة ما زالت متقدة في قلب «الشيوعي العتيق» .هو المنظر من منطلق معركة نضال وطنية يخوضها يوميًا،
لمقارعة القوى المسيطرة ،وروح التغريب التي تطبع العمارة في عالمنا العربي .عمارة أضحت بال هوية ،وغارقة في غياهب االستالب للغرب« .العمارة

كلمات
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3

ّ
ومكملة لحاجات الناس ،وكأقرب إلى علم «األنثربولوجيا» ،كوظيفة اجتماعية إنسانية.
ليس فنًا» ،وليست «ترفًا» هكذا يجزم فياض ،ويعتبرها مالصقة
العمارة أيضًا ليست «علمًا» ،بل تتداخل فيها مجموعة علوم ،ويقتحمها اليوم العالم الرقمي ،ضمن حاضنة معرفية مركبة .رهيف فياض الذي
ّ
ّ
على كل المستويات،
أمضى أربع سنوات ،ضمن غمار «المعماريين العرب» ،ال ينفك يحرك مرة أخرى عجلة الثورة ،والمقاومة .هي معركة تحرر وطنيّ ،
يدعو إليها ّصاحب «العمارة ووعي المكان» (دار الفارابي) ،ومن ضمنها عالم العمارة في وطن عربي ممزق ،يحتاج إلى توحيد الصف ،ثقافيًا
واجتماعيًا ،لنتجه بعده إلى إنتاج عمارة ّ
تعبر عن هويتنا األصيلة.
تقديم زينب حاوي

َ
المقاومة في صلب معركة التحرر الوطني
مارة
الع
فياض:
رهيف
ِ
■ ك ـيــف ُيـ ـع ـ ّـرف ره ـي ــف ف ـي ــاض امل ـع ـمـ ُـار
ُ
واإلنسان ،عن نفسه؟
َ
ْ
ُ
ـن .فهما
ـ ـ ـ أنـ ٌـا ال أفـ
ـصــل بــن الـصـفــتـ ِ
ٌ
إلنسان واح َــد .وكوني
،
ـدة
صفة واح ـ
ٍ
مـ ـعـ ـم ــارًاُ ،ي ـع ـط ـي ـنــي صـ ـف ــة اإلنـ ـس ــان
َّ
العمارة في األساس ،هي
مرتني ،ألن ِ
اجتماعي ٌّ
ٌّ
حاجات
معد
منتج
لتلبيةِ
ِ
ُ
َ
ال ـن ــاس .وم ــن َي ـح ـتــرف ال ـعـمــل فيها،
ي ـخ ـ ِّـصــص وق ـت ــه ل ـل ـق ـيــام ب ـع ـم ـ ٍـل ذي
طــابـ ٍـع إن ـســانـ ّـي .فــأنــا ره ـيــف فياض
بصفتي املزدوجة اإلنسان واملعمار،
إنسان بامتياز.
ُّ
ّ
طابع
■ لكن هل كل ٍ
عمل معماري هو ذو ٍ
إنساني بالضرورة؟
ـ ـ ـ ـ ـ ب ــالـ ـطـ ـب ــع ال .يـ ـج ــب عـ ـل ــى ال ـع ـم ــل
املـعـمـ ّ
ـاري ،أن يكون هــادفــا للنهوض
ّ
باملجتمع الذي يبنى فيه ،وأن تلبي
ُ
ُ
ـات ال ـنــاس .ل ــذا يمكن
الـ ِـع ـمــارة حــاجـ ِ
ل ـع ـم ــل مـ ـعـ ـم ــاري م ـ ــا أن ال ي ـك ـتــرث
ب ـح ــاج ــات الـ ـن ــاس ،ف ـي ـف ـقـ ُـد بــالـتــالــي
صفته اإلنسانية.
ّ
ُ
■ يـعـ ّـرف بعضهم رهيف فياض كمنظ ٍر
ّ
في العمارة ،ما هو ردك؟
ُ
أمارس املهنة منذ أربعني عامًا
ـ ـ أنا
يفترض
ـد
ـ
ق
و
ـة،
ـ
ص
ـا
ـ
خ
ـ
ل
ا
مكاتبي
فــي
ِ
بعضهم أن هــدفــي فــي املـمــارســةِ هو
َّ
ال ـت ـن ـظ ـيــر .وه ـ ــذا غ ـي ـ ُـر ص ـح ـيــح ،ألن
ه ــدف ــي م ــن املـ ـم ــارس ــةِ ه ــو امل ـمــارســة
ُ
لحسن
والتنظير هو وسيلة
بذاتها.
ِ
ِ
األداء امل ـه ـنـ ّـي ،ورب ـمــا ك ــان الوسيلة
األكـ ـث ـ َـر فــاع ـل ـيــةٍ ف ــي ت ـح ـســن إن ـتــاج
العمل املعماري .فالعمارة وإنتاجها،
هما األساس بالنسبة لي.
ّ
■ كثير من املختصني يصنفون العمارة
ضمن قائمة الفنون ،فهل هناك مواصفات
ُ
ُ
فنًا؟
خاصة
تمتلكها العمارة لتكون َّ
ُ
ـان هو
ـ
ـن
ـ
ف
ـ
ل
ا
ـار
ـ
م
ـ
ع
ـ
مل
ا
ـول
ـ
ح
ـؤال
ـ
س
ـ ـ ـ ال ـ
ِ
ُِ
ٌ
ـف
سـ ـ ــؤال َجـ ـ َـدلـ ـ ٌّـي ،ال يـ ـب ـ
ـدأ بــال ـت ـعــريـ ِ
كانت
ينتج ُه .فــإذا
باملعمار ،بل بما
ِ
ِ
ُ
الـ ِـع ـمــارة فـنــا ،سيكون املـعـمـ ُـار فنانًا
والـ ـ ـعـ ـ ـك ـ ــس ص ـ ـح ـ ـيـ ــح .وأنـ ـ ـ ـ ــا أجـ ـي ــب
العمارة ليست فنًا ،وإنما
بسرعة ،أن ِ
ٌ
اجتماعي ،عليه أن ّ
ٌّ
يلبي
منتج
هــي
ـاس كـمــا سـبــق وذك ــرت.
ـ
ن
ـ
ل
ا
ـات
ـ
ج
ح ــا
ف ــإذا كــا ِنــت هــذه ِ الـحــاجـ ُ
ـات مـتـطـ ّـورة،
َّ
مارة.
تطورت معها ِ
الع َّ
والـعـمــارة ليست فــنــا ،ألسـبــاب عــدة:
َأول ـ ـهـ ــا ً ،أن ـه ــا ل ـي ـســت ت ــرف ــا ،أو قيمة
مـضــافــة إل ــى حـيــاة ُاإلن ـس ــان .بــل هي
ٌ
اإلنسان األول،
لوجوده َمنذ
ضرورة
ِ
ِ
َ
ال ــذي دخ ــل الـكـهــف وجـعــل مـنــه بيتًا
َ
ْ
وكانت بذلك ِعمارته األولى.
يحميه،
َ
وب ـعــدهــا أح ـســن اس ـت ـخ ــدام الـحـجـ ِـر،
َ
وصنع
ـان األشـجــار،
والـ َطـ ِ
ـن ،وأغـصـ ِ
ـواخ وامل ــا ُج ــئ .ومـهـ ُمــا
ـ
ـ
ـ
ـ
ك
األ
ب ـع ــض
ُ ِ
ـروف
ـ
ظ
ـ
ل
وا
،
ـة
ـ
ل
ـ
م
ـ
ع
ـ
ت
ـ
س
ـ
امل
ـادة
ـ
ـ
مل
ا
كــانــت
ً
ُ
ُ
ال ـتــاري ـخـ َّـيــة ،فــالـ ِـع ـمــارة تـبـنــى تلبية
لحاجة .أمــا السبب الثاني ،فهو أن
َ
الحاجة هي برنامج ووظائف ،وأنا ال
ُ
فنحن
يستجيب
ٍ
أعرف فنًا ً
لبرنامجُ .
ُ
برنامجها ووظائفها
مدرسة،
نبني ُ
ـف
ـ
ـ
م
ـا
ـ
ـ
ن
ـر
ـ
ـ
ب
ـن
ـ
ـ
ع
ـف
تـ ـخـ ـت ـ ِـل ـ
ـج ووظ ـ ــائ ـ ـ ِ
َاملـ ْـشـ َـفــى ،والـفـنــدق ،والـسـِكــن الـفـ ّ
ـردي.
ِ
ُّ
ف ـك ــل ع ـ ـمـ ــار ٍة ،ه ــي ط ـل ـ ٌـب اج ـت ـمــاعـ ُ ّـي
وظيفي َي ُصوغهُ
ّ
برنامج
مرتكز على
ٍ
املجتمع بذاته ،وهي بالتالي ليست
فـ ـن ــا .أمـ ــا ال ـس ـب ــب الـ ـث ــال ــث ،فـ ـه ــو ،أن
َ
ُ
ـان واح ـ ٍـد ،أو
الـ ِـعـمــارة ال تـقــوم فــي مـكـ ٍ
َّ
غرفة مغلقة كما يفعل النحات،
فــي
َّ ُ
أو ال ـف ــن ــان الـتـشـكـيـلـ ُّـي أمـ ــام لــوحـتــه

ُ
ُ
ذاتــه،
البيضاء .يستنبط أفـكـ َـاره من ِ
ٌ
ٌّ
طلب اجتماعي في أمكنة
وإنما هي
ُ
وأزمـ ـن ــة مـخـتـلـفــة .ف ـن ـحــن نـبـنــي في
الجبل ،وعند الشاطئ ،وفي الصحراء
ِ
ّ
وال ـ ـ ـ ـ ــوادي ،وف ـ ــي ٌك ـ ــل مـ ـك ــان .وه ـن ــاك
مـ ـك ـ ّـون ــات ت ـق ـن ـ َّـي ــة إلنـ ـت ــاج الـ ـعـ ـم ــار ِة،
ُ
لظروف
تجعل منها منتجًا خاضعًا
ّ ٍ
َّ
موضوعيةٍ  ،ال عالقة لها بذهن املؤلف
أو ب ــاالخ ـت ـي ــار الـ ــذاتـ ــي .أمـ ــا الـسـبــب
ال ــراب ــع ،فـهــو دور املـ ـ ّ
ـواد فــي صناعةِ
فاملعمار يتعامل مــع مــوادّ
ُ
الـعـمــارة.
ُ
يستخدمها
التي
ـواد
ـ
مل
ا
عن
مختلفة
ِ
ُ
ُ
تشابهت بعضها ،ولكن
وإن
الفنان،
ُ
األهـ ـ ـ ــداف ت ـخ ـت ـل ــفَ .ف ــامل ـ َع ـم ــار عـلـيــهِ
أن َي ـب ـنــي شـيـئــا ن ـســت ـعـ ِـمــلـ ُـه وي ـ ـ ُ
ـدوم،
ُ
ـارج فحسب.
وال
ننظر إلـيــهِ مــن ال ـخـ ِ
َ
فـ ــإذا صــنـعـنــا شـيـئــا نـنـظــر إل ـي ــهِ من
َ
ـارج ،وإن ك ــان هـنــاك ثـ َّـمــة تشابه
ال ـخـ ِ
َ
بـيـنــه وب ــن ال ـ ِـع ـم ــارة ،فـهــو لــن يـكــون
ً
ُ
خلناه ،واستخدمناه
ِعمارة إال إذا َد
ُّ
لتلبية حاجاتنا ووظائفنا .وكل هذه
ُ
العمارة
األسـبــاب تجعلني أقــول ،إن ِ
ّ
الذاتي الذي
بالخلق
ليس لها عالقة
ِ
َّ
ُّ
بالخلق املوضوعي.
يمثله الفن بل،
ِ
َ
ُ
االلتباس إذًا؟!
■ من أين نشأ
َ
نعود
ـ ـ إذا أردن ــا اإلجــابــة ،علينا أن
إلـ ــى ف ـه ـ ِـم ال ـت ـعــريــف الُ ـت ــاري ـخ ـ ّـي ،أي
كيف نشأت العمارة امل َم َّيزة ،لصيقة
املفاهيم الدينية ،من معابد إيزيس
َ َ
وال ـ ــك ـ ــرن ـ ـ ْـك فـ ــي مـ ـص ــر ،إل ـ ــى امل ـع ــاب ــد
َّ
اإلغــريـقــيــة ُ والــرومــانـيــة ،حيث كانت
ّ
ـدالالت
الـ ِـعـمــارة األول ــى تفتش عــن ال ـ
ِ
ـادي ــة ،وال ــرم ـ َّ
ال ـع ـب ـ َّ
ـزي ــة ،وال ـج ـمــالـ َّـيــة،
ملــا ُّ
يتم بـنــاؤه ،انطالقًا مــن عالقة ما
َ
ُيبنى بمكونات اإليمان .هذا إذا أردنا
َ
ـف أعـمــق ل ـقــراء ٍة
أن ن ـعــود إل ــى تـعــريـ ٍ
أكثر التصاقًا بالتاريخ وتطوره.
ول ـك ــن بـتـعـبـيــر أبـ ـس ــط :إن ال ـحــاجــة
َّ
ل ـ ـلـ ـ ِـع ـ ـمـ ــارة عـ ـن ــد اإلن ـ ـ ـسـ ـ ــان م ــركـ ـب ــة.
ُ َ
حـ ـي ــث قـ ـ ــال ِڤـ ـت ــروڤـ ـي ــوس ق ـب ــل أل ـفــي
س ـنــة ،إن ــه لـيــس ل ـلـ ِـع ـمــارة ق ــواع ــد بل
َّ
وسمـاها :املتانة – النفعية-
مـبــادئ
الجمالية .وفي هذه الحالة ،يتقاطعُ
َّ
َّ
ُ
عمل ِاملعمار مع عمل الفنان .ولكنه
ّ
عمار ،فهو ال يفتش عن
عمله ِ
في ِ
كم ٍ
لصيق
الجمال
عن
بل
املطلق،
الجمال
ُ ِ
ِ
الحاجة .وهــو ،أي الجمال ،بالتالي،
قـيـمـ ًـة مـضــافــة إل ــى ال ـع ـم ــارة ،ولـيــس
ُ
قيمة أصيلة فيها .وفي هذا التقاط ِع،
َّ
أسس
وربما في منشإ العمار ِة على َ ٍ
بالنسب ،املأخوذ ِة من ِنس ِب
مرتبطةٍ
ِ
َّ
املوسيقى منذ زمــن اإلغــريــق ،إن كل
نشوء هذا االلتباس،
هذا ،قد َّأدى إلى
ِ
أو هـ ــذه االزدواج ـ ـ ـيـ ـ ــةِ ب ــن ال ـع ـم ــار ِة
ّ
والفن ،وبالتالي بني ِاملعمار والفنان.
ُ
موقعها
■ إذا لم تكن العمارة فنًا ،فأين هو ِ
في املجتمع؟
ْ
ليست فنًا بالتأكيد كما ذكرت،
ـ ـ هي
وهي أيضًا ليست علمًا.
علمًا؟!
■ ليست
ُ
ـ ـ ـ ـ ـ نـ ـع ــم .مـ ـن ــذ نـ ـ ًش ــأ ِة ال ـ ِـعـ ـم ــارة َع ـ ْـب ــر
َّ
وخاصة مع اإلنسان العاقل
التاريخ،
ّ
نظرية علميةٍَّ
َّ
املفكر ،ال يوجد أيُّ
أو
ُ
َّ
العمارة ِعلمًا .ألن
متكاملةٍ  ،تجعل من ِ
َ
ّ
علمي،
تعريف العلم بمنطق ومنهج
أص ـب ـ َـح ل ــه ق ـ ِـواع ــد .فـ ٍهـنــاك ال ـ ٍف ـيــزيــاءُ،
ـاء ،والــريــاضـ َّـيـ ُ
والـكـيـمـيـ ُ
ـات ،والـعـلــوم
ُّ
امل ـخ ـت ـل ـف ــة ،ال ـ ـتـ ــي تـ ــدخـ ــل ك ــلـ ـه ــا فــي
املمكن
ـات الـعـمــارة .وليس مــن
مـكــونـ ِ
ِ
في هذه الحالة ،إعطاؤها صفة العلم.

وتـ ـص ـ ّـد ُر األعـ ـم ــال واألسـ ـم ــاء .وه ــذه
ُّ
للتحرر أيضًا،
الظاهرة هي بحاجة
ُ
َّ َّ
تتحرر إال باملقاومة .إذًا،
وال ُيمكن أن
ـاوم في
نحن بحاجة لهذا
التيار املـقـ ِ
ٌ
موجود .لكنه بحاجة
العمارة ،وهو
ِ
ُ
نتجه املعماريون
لينمو ،ويشمل ما ي ِ
عندنا ،ليفرضوا ذاتـهــم فــي النهاية
ً
ع ـلــى وس ــائ ــل اإلع ـ ــام املـحـلـيــة أوال،
والـ ـت ــي ي ـج ــب أن تـ ـتـ ـح ـ َّـرر ،وت ـف ــرض
بعد ذلــك رأيها ،على اإلعــام العاملي
املسيطر.
ِ
■ ال ـع ـم ــارة امل ـق ــاوم ــة إذًا ه ــي م ـف ـهـ ُـومــك،
ُ
ُ
وقــد طـ َ
ـرحـتــه اآلن .هــل ُيـمـ ِـكــنـ َـك أن تفيدنا
بمواصفات لهذه العمارة؟
ً ٍ
ً
ُّ
َ
ور
للتط
ابنة
تكون
ـ ـ أوال ،يجب أن
ِ
ـوب املـ ـك ــان .وعـلــى
ال ـح ـض ــاري ل ـش ـع ـ ِ
املـ ـسـ ـت ــوى االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ـ ّـي ،أن ت ـك ــون
ول ـيــدة املجتمع ال ــذي هــي فـيــه .ومــن
ُ
حيث مــواد البناء املستعملة ،عليها
َّ
تستعمل امل ــواد املـتــوافــرة محليًا.
أن
ِ
ُ
ً
وأع ـط ـي ــك م ـث ــاال ح ـســن فـتـحــي ال ــذي
َ
َ
أنـتــج ِع ـم ــارة ال ـطــن ،حـيــث استعمل
َ
الطني ،وجعل الناس يبنون بيوتهم
بأنفسهم .وهــو بذلكَ
معمار مقاومٌ.
ٌ
إذًا ،علينا استخدام امل ــواد املتوافرة
في املكان ،لتنتج عمارتنا املقاومة.
َ
َ
تكون معمارًا
نجحت أنـ َـت في أن
■ وهــل
مقاومًا؟
ـ ـ ـ ـ أن ــا ال أع ـت ـقــد ذلـ ــك ،ولـكـنـنــي أق ــول
إن ه ـ ــذا هـ ــو م ــوق ـف ــي مـ ــن الـ ـعـ ـم ــارة،
ولـيــس مــن ال ـضــروري أن أ َّنـجــح ،وقد
ال أسـتـطـيــع ال ـن ـجــاح .ولـكــنـنــي أطــرح
ً
ُ
ّ
ـا
ف ـ ـكـ ــرة ،وم ـن ـط ـل ـقــا ،ي ـم ـك ــن أن ُيـشــكـ َ
ـاب .وق ــد قـ ــدت هيئة
عـنـصــر اس ـت ـق ـطـ ٍ
املعماريني العرب مــدة أربــع سنوات،
ُ
فــي هـ ُـذا الـطــريــق .وأقـ ــول ،إن هــذا هو
ُ
ُّ
إلنجاز
الضروري ،ومعركتنا
الطريق
ُ ِ
ُ
عـمــار ٍة مـقــاومــةٍ  ،هــي ذاتـهــا معركتنا
ُّ
للتحرر ،ولكي
ـال الوطني
فــي َالـنـضـ ُ ِ
ُ
نكون نحن ذاتنا ،ال كما ُيــراد لنا أن
نكون.

ٌّ
رهيف فياض :هناك ٌ
جدلي ،يربط العمارة بالمدينة ،وبالسلطة أو بطبيعة السلطة (هيثم الموسوي)
طرح

ّ
ُ
فاملعمار ،يجب عليه أن يكون متملكًا
ّ
للهندسة ،كما هو معروف ،ومتملكًا
ُّ
لتقنيات الـبـنــاء قـبــل كــل ش ــيء ،وكــل
خ ــاص ـي ــات ه ــذه ال ـت ـق ـن ـيــات ،عـلـمـ َّـيــة.
ُ
وه ــو يـسـتـعـمــل ال ــري ــاض ـي ــات .واآلن
ُ
ي ـس ـت ـع ـمــل ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا الــرق ـمـ َّـيــة.
ليست
إذًا ،هو ليس عاملًا.
والعمارة َّ ً
ً
ُ
علمًا .ولكنها تشترط معرفة مركبة،

العمارة ُ
إلى
تكون
ما
أقرب
ِ
اإلنتروبولوجيا كونها منتجًا اجتماعيًاّ
ّ
ّ
متطورة
يلبي ّحاجة إنسانية
ومتغيرة ،وكونها أيضًا لصيقة
بحضارة شعب وجزءًا من ثقافته
ِ
ٌ
َّ
ُ
علمية .فكما كانت
معظمها معرفة
ُ
َّ
املقاربات الفنية للفنان ،فهي
توازي
ِ
توازي راهنًا ،مقاربات العالم للعلم،
ُّ
َّ
َ
معرفية،
لعناصر
املعمار
َع ْب َر تملك
ِ
ّ ً
ُ
ُّ
بأنواع متعددة
األساسي
ارتباطها
ٍ

من العلوم.
ُ
■ إذًا َ
أين ُ
يقع تصنيفها برأيك؟
َ
َّ
اجتماعي يلبيّ
ّ
كمنتج
العمارة
ـ ـ إن ً ِ
ٍ
ّ
ّ
حــاجــة إنسانية مـتـطــورة ومتغيرة،
ُّ
وسائل
وتحسن
مع تطور الحاجات
َ
اإلن ـ ـ ـتـ ـ ــاج ،وك ــونـ ـه ــا أيـ ـض ــا ل ـص ـي ـقــة
ال ـ ـح ـ ـضـ ــار ِة ل ـش ـع ـ ٍـب م ـ ــا ،وجـ ـ ـ ــزءًا مــن
ث ـق ــاف ــةِ هـ ــذا ال ـش ـع ــب ،ف ـهــي أقـ ـ ـ ُ
ـرب ما
ُ
تـ ـك ــون إلـ ــى اإلن ـت ــروب ــول ــوج ـ َي ــا .وإذا
فعلينا أن نجد لها
أردنا تصنيفهاُ ،
ُ
فالعمارة
علوم املجتمعِ .
مكانًا ضمن َّ ِ
جـ ٌ
ُ
تتضافر
املجتمع،
من
ـزء ال يتجزأ
ِّ
ُّ
ّ
ـات املـتـطــورة ،والتي
فيها كــل املـكــونـ ِ
تتطور مع ُّ
َّ
تطو ِر وسائل اإلنتاج في
املجتمع.
ّ
االجتماعي،
فالعمارة إذًا ،في اإلنتاج
موقع ما داخل علوم املجتمع،
هي في
ٍ
َّ
وع ـل ــوم اإلنـ ـس ــان ،ال ـتــي تـتـضـ َّـمــن كــل
ّ
األم ــور املتعلقةِ بــاإلنـســان ،وعالقته
مع ذاته ومع اآلخر.
ً
َّ ُ
ُ
بشكل
الخاصة ،مختلفة
■ تبدو فلسفتك
ٍ

ّ
ـذري عــن رؤي ـ ِـة اآلخــريــن ،أي املعماريني
جـ ّ
وامل ـن ــظ ــري ــن ل ـل ـ ِـع ـم ــارة .ه ــل ل ــدي ــك نـظــريــة
ومفهوم شامل في هذا الخصوص؟
إطار الفلسفة ،ونبقى
ـ ـ فلنبتعد عن
ِ
فــي إطــار نظريات الـعـمــارة ،بخاصة
ف ــي م ــا يـتـ ُعـلــق بـنــا نـحــن ف ــي الــوطــن
العربي .سأ ّ
قدم مفهومًا عن العمارة
َ
مختلفًا ،وأرجو أن أستطيع ،في هذا
الـ ـن ـ ّـص امل ــوج ــز ،ال ــدخ ــول ف ــي صلب
ُ
العمارة كما
املوضوع .فأنا ال أفصل ِ
ُ
ّ
عـ َّـرفــتـهــا ،عــن ال ــوض ـ ِـع االق ـت ـ ًصــادي -
االجتماعي في العالمَّ ،
ّ
خاصة ونحن
َّ
ّ
العمارة كمفهوم عاملي .أو
نتكلم عن ِ
َّ
كمفهوم ُيعالج
نظرية الـ ِـعـمــار ِة،
عن
ٍ
ُ
ـان وج ــد
ِع ـم ــارة اإلن ـس ــان ف ــي أي م ـ ُّك ـ ٍ
ع ـلــى س ـطــح امل ـع ـم ــورة .وكـ ــل ع ـم ــار ٍة
ُ
تقوم في مجال َ
ماع ّي
اجت ِ
اقتص ِاد ّي ِ -
ٍ
َّ
اليوم،
معي .وبقراءة شمولية
ٍ
لعالم ّ
ُ
َّ
وهــي ض ــروري ــة ،يمكنني أن أصــنــف
ً
أي
الـ ِـعـمــارة الـيــوم ،عـمــارة
مسيطرةَ ،
ُ
طلق
عمارة املعماريني
النجوم كما أ ِ
َ
الفكر املسيطر.
عمارة
عليها ،وأعني
ِ
ُ
وه ـ ــي ِعـ ـ ـم ـ ــارة امل ـج ـت ـم ـع ــات م ــا بـعــد

الصناعية بالتعريف ،والتي َّ
تطورت
َّ
لتسمى باملجتمعات الرقمية .وهي
َ
ُ َ
َ
ُ
تـ ـع ــتـ ـب ــر امل ـ ــركَ ـ ــز امل ـس ـي ـط ــر وامل ـن ـ ِـت ــج
للعمارة َ
املعولة.
ِ
َّ
ولدينا أيضًا املجتمعات التي تتلقى
ُ
َّ
لع
كــل شــيء ،وال تنتج شيئًا من ِ
الس ٌ ِ
الرئيسة ،أو من الثقافة .وهي متأثرة
بشكل أو بآخر باملجتمعات الرقمية.
ٍ
إن ـ ـهـ ــا ت ـن ـت ــج الـ ـصـ ـن ــف ال ـ ـثـ ــانـ ــي مــن
ُ
العمارة ،وهو عمارة األطراف .ونحن
الـ ـع ــرب ،م ــن مـنـتـجــي ه ــذه ال ـ ِـع ـم ــارة.
ومهما حاولنا ،نحن منتجي ِعمار ِة
األط ــراف ،أن نف َ
لت مــن الفكر السائد
ِ
ِ
بواسطة وسائل اإلعــام ،واإلنترنت
ُ
ـج
وغ ـي ــره ــا ،يـبـقــى تــأ ُث ـيــر ه ــذا ال ـنــاتـ ِ
علينا ظــاهـرًا .فنحن تابعون للعالم
ّ
ننت ُجه من عمار ٍة عندنا،
املتقدم ،وما ِ
َ
ُ
َّ
يمتلك صفة التبعية .أي أن عمارتنا
ٌ
َّ
شخصية لها .وعلى الرغم
تابعة ال
م ــن وجـ ـ ــود تـ ـ َّـيـ ــارات م ـع ـم ـ َّ
ـاري ــة عــدة
ِ
ٍ
ُت ّ
العمارة اإلقليمية،
وجود
صر على
ِ
ِ
َّ
وهــي مــوجــودة وجـ ّـيــدة ،ولـكــن الفكر
َ
املـ ـعـ ـم ـ َّ
ـاريُ ،م ـس ـي ــط ـ ٌـر ع ـل ـيــه م ــن قبل

وسائل اإلعالم املعاصرة .فهو ّ
يرو ُج
َّ
الغربية كجان نوفل
العمارة
ـام ِ
ألعـ ِ
ُ ُ َّ
ونــورم ٌــن فوستر ،ويـهـ ِـمــل كــل مــا هو
ّ
مـتـعــلــق بـ ُـمـنـتـجــي ال ـ ِـع ـم ــارة املـحـلـ َّـيــة
اإلقليمية ،أمثال :ريكاردو ليغوريتا
فــي املكسيك ،وراج ري ــوال فــي الهند،
وراسـ ـ ــم بـ ـ ــدران ف ــي ال ــوط ــن ال ـعــربــي،
ورفعت الجادرجي في الوطن العربي
ً
ْ
استطاعت
أيضًا ،والذي أنتج ِعمارة
أن تقول أنا عراقية ،من دون أن تقول
أنا عمارة منقولة.
وبـ ـعـ ـضـ ـه ــم يـ ـس ـ ّـم ــي ه ـ ـ ــذه الـ ـعـ ـم ــارة
إقليمية أو محلية ،مواجهة َ
للعوملة
َ
ِ ُ
أستبدل عبارة
في اللغة السائدة .وأنا
ِ
َّ
َّ
مقاومة،
اإلقليمية بكلمة
املحلية أو
ِ
ُ
ُ
َ
وأقول العمارة املقاومة ،والتي تعت ُ
بر
ج ـ ــزءًا م ــن املـ ـق ــاوم ــةِ ال ـش ــام ـل ــة ،الـتــي
ت ـس ـعــى ل ـل ـت ـح ــرر ،ع ـل ــى امل ـس ـتــويــات
السياسية والثقافية واالجتماعية
واالق ـت ـصــاديــة كــافــة .هـنــاك إذًا تيار
ـاوم مـ ـ ــوجـ ـ ـ ٌ
م ـ ـ ـقـ ـ ـ ٌ
ـود واسـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــاع ه ــذا
َّ
الـ ـتـ ـي ــار ،الـ ـنـ ـه ــوض .ول ـ ـكـ ــن وس ــائ ــل
اإلعالم املعاصرة ،تفرض سيطرتها،

ُ
■ هــل يمكننا اع ـت ـبـ ُـار الـ ِـع ـمــارة املـقــاومــة،
ً
ُ
حال للمشاكل التي تعانيها عمارتنا اليوم،
ُ
ومنها مشكلة الهوية!؟
ـ ـ نعم .ولكن موضوع الهوية معقد
وش ــائ ــك ،بـمـعـنــى أن ه ـنــاك مـ َـوقـفــن:
ُ
يعتبر الـ ُـهــويــة شيئًا
أولهما سلفي،
ُ
َّ
ُ
مقدسًا ال ُيمكن املـســاس بــه ،ويجب
َّ
َ
ُ
ُ
أال ن ـخ ــرج عـلـيــه .أي اس ـت ـمــرارنــا في
ُ
الــهــويــة ،هــو أن نعيد إنـتــاج أنفسنا
ٌ
مفهوم
كـمــا كـنــا عليه ســابـقــا .وه ــذا
ٌ
م ـغ ـل ـ ًـوط بــال ـكــامــل .فــالـ ُـهــويــة ليست
ّ
ثابتة ً ،بل متغيرة مع الوقت .وليست
َّ
تتغير بعاملني اثنني
ُمغلقة ،وإنما

عمارة المعماريين
اليوم
هناك َ
ُ
طلق عليها ،وأعني
النجوم كما أ ِ
َ
الفكر المسيطر ،وهناك
عمارة
ِ
عمارة األطراف التي ننتجها نحن
العرب
ُ
هـمــا ،عــامــل الـتـطـ ُّـور ال ــذات ــي ،وعــامــل
ّ
التطور َ
االحتكاك
الجمعي
ِ
ِ
الناتج ُعن ُ
باآلخرين .فال وجود للهوية املغلقة،
باالنغالق.
والـتــي تــدافـ ُـع عــن نفسها
ُ
ُ
فهويتي ،هي ما أستطيع أن أظهره

لـ ـلـ ـن ــاس ال ـ ـي ـ ــوم ،ول ـ ـيـ ــس كـ ـم ــا ك ـن ـ ُـت
عليه منذ ألـفــي سـنــة .وعـلـ َّـي أن أجـ َـد
َ
الوسائل التي ُّ
تميزني اليوم.
ّ
ُ
وبهذا الفهم اآلخر للهوية املتحولة
َ َ
ُ
ّ
َ
جارب
أختبر ت
أستطيع أن
املتغيرة،
الوقوع في التغريب،
اآلخرين من دون
ِ
املوقف اآلخر من الهوية .أي أن
وهو ُ
َ
َ
أف ـهـ َـم وأح ـ ِـس ــن االسـتـعـمــال ،ألتـطــور.
ـيء ًفي العمار ِة املـقــاومــةِ  ،أن
وأهـ ُّـم شـ ٍ
تكون مالئمة للمرحلةِ التي وصلت
استعمار ،وثقافة غربية
إليها ،بعد
ٍ
محظور
في
ـول
ـ
خ
ـد
ـ
ل
ا
دون
مسيطر ٍة،
ِ
ُ
الــذوبــان املطلق .أي َّأن َّ
نت َج
علي أن أ ِ
ِ
ذاتًا جديدة ،هي ُ
القائم،
الوضع
بنت
ِ
ِ
ُ
ال ت ـكــون تقليدًا لـلـقــديــم ،وال ذوبــانــا
في املفروض .بل صهرًا القتباساتي
َّ
إرث
ال ـجــديــدة ،مــع مــا بـقــي ل ــدي مـ ُـن ٍ
ُ
َّ
ل ــه ق ـي ـمــة .وب ــال ـتُ ــال ــي ،إنـ ـت ــاج ه ــوي ــةٍ
مـ ـق ــاوم ــةٍ تـ ـح ـ ِـم ــل م ـف ـه ــوم ــا ج ــدل ـي ــا.
ُ َ
ـإن حل ُولنا في مسألةِ
وبشكل عــام ،فـ ٌ
ولنا ملشاكلنا
العمارة ،مرتبطة بحل ِ
امل ـج ـت ـم ـع ـي ــة .ف ـن ـح ــن بـ ـح ــاج ــةٍ إل ـ ًـى
ُ
يمتلك ثقافة مقاومة،
مجتمع
ٍ
مقاومً ،
ٍ
ً
ُ
وه ــوي ـ ًـة م ـقــاومــة ،وبــال ـتــالــي ،ع ـمــارة
مقاومة.
ـرب،
■ ه ـن ــاك الـكـثـيــر م ــن امل ـع ـمــاريــن ال ـع ـ ً
ـرارات حكوما ِتهم ،إعاقة
الذين ًيرون في قـ ِ
َّ
حقيقية لــدراســاتـهــم ،الـتــي تسير باتجاه
مغاير لهذه القرارات!؟
ـ ـ ـ ه ــذه املـســألــة لـهــا عــاقــة بــاملــديـنــة،
أكـثــر مــن عالقتها بــالـعـمــارة .وهناك
ٌ
ٌّ
جدلي ،يربط العمارة باملدينة،
طرح
وبالسلطة أو بطبيعة السلطة .وأنا
َ
ش ـخ ـص ـيــا أرى ،أن قـ ــوانـ ــن تـنـظـيـ ِـم
املــديـنــةِ فــي الــوطـ ِـن الـعــربـ ّـي منحازة،
وه ــي ال ت ـق ـ ُ
ـوم بـتـنـظـيـ ِـم املــدي ـنــةِ بما
يـ ـس ــاع ـ ُـد ع ـل ــى ت ــأم ــن ج ـ ـ ــودة ح ـيــاة
الـ ـ ـن ـ ــاس فـ ـيـ ـه ــا .ف ــامل ـج ـت ـم ــع ي ـت ــأل ــف
م ــن ف ـئ ــات اج ـت ـمــاع ـيــة ذات مـصــالــح
م ـت ـنــاق ـضــة ،وال يـسـتـطـيـ ُـع امل ـس ــؤول
ع ــن ال ـت ـن ـظ ـيــم إنـ ـص ــاف ك ــل الـ ـن ــاس.
َ
فعليه َ
لذلك ،أن يكون موضوعيًا ،من
ُّ
توج ِههِ لالختيارات الفضلى،
خــال
ل ـل ـع ـنــاصــر امل ـظ ـل ــوم ــة ف ــي امل ـج ـت ـمــع.
َّ
ول ـكــن ال ــذي ي ـحــدث ،هــو عـكــس ذلــك.
ُ
ف ــال ـق ــوان ــن تـ ـص ــدر ل ـص ــال ــح ال ـق ــوى
امل ـس ـي ـط ــرة ،ول ـي ــس ل ـصــالــح ال ـف ـقــراء
ذوي االحتياجات الفعلية .ومن هنا
أجـ ُ
ـزم ،أن ال وجــود لقوانني محايدة،
ّ
ُ
َّ
فكلها سياسية .والسياسة تصنعها
ُ
الشرائح األقوى في املجتمع .وهناك
بــال ـتــالــي ،أسـ ــاس م ــوض ــوع ـ ّـي قــائــم،
َّ
يتعلق بموازين القوى داخل املجتمع.
فالقوى صاحبة املصلحة ،بتنظيم
املــدي ـنــة ب ـمــا ي ــرق ــى بـمـسـتــوى حـيــاة
األكثرية الساحقة من سكانها ،تكاد
ت ـكــون غ ـيــر م ــوج ــودة ،وإذا وج ــدت،
بتنظيم
فـهــي غـيــر فــاع ـلــة .وال حـلــم
ٍ
مديني ُي ُ
الناسُ ،
َ
وي ّ
ّ
حسن شروط
ريح
ّ
حياتهم ،في ظل األنظمةِ السياسية
السائدة.
َّ
ُ
أمــا فــي مــا يتعلق بــالـ ِـعـمــارة ،فيمكن
َ َ
ً
ـاع
ألح ـ ِـد ّن ــا ُم ـثــا ،أن يـعـمــل فــي الـقـطـ ِ
الـ ـع ــام ،وي ـس ـه ــم ،وإن ب ـت ــواض ـ ٍـع ،في
ُ
إنـ ـت ــاج أعـ ـم ــال م ـع ـم ـ َّ
ـاري ــةٍ تـ ـك ـ ُـون في
ٍ
ـان ،ل ـنــاس امل ـك ــان .ول ـكــن املـشـ ِـكــل
املـ ـك ـ
دور ال ــدول ــةِ م ـحــدودٌ
ي ـع ـ ُ
ـودِ ،إل ــى َّأن َ
فــي البنيان .والقطاع الـخـ ُّ
ُ
يقوم
ـاص
ّ
ُ
يعود إلى العمارة .والجزءُ
بكل شيء
ـوم بـ ــه ال ـقـ ـط ــاعُ
ال ـض ـئ ـي ـ ُـل ال ـ ـ ــذي ي ـ ـقـ ـ ُ
َ
َ
خاصةِّ ،
ُ
ُّ
ضيقة
مصالح
يخدم
العام،
ُ
وم ـن ـح ــازة ،وال ـخ ـلــل بــال ـتــالــي ،يـكــون

مزدوجًا.
ً
َ
ون ـس ـت ـ ًط ـيـ ُـع أن ن ـس ـت ـخ ـ ِـل ـ َـص نـتـيـجــة
َ
الدور
حاسمة في هذا املجال ،هي أن
ـان ه ــو لـلـقـطــاع
ال ـح ـق ـي ـقـ َّـي ف ــي ال ـب ـن ـي ـ
الـ ـخ ــاص ،وه ــو املـ ـح ـ ّـد ِد .وه ــو ق ـطــاعٌ
ً
أوال ،ومـ ـ ّ
ـرو ٌج لـبـضــاعــةِ الفكر
ري ـعـ ٌّـي،
ّ
املسيطر عامليًا ،ثانيًا ،ومروج لوسائل
ال ـب ـن ـيــان امل ـس ـي ـطــرة عــامل ـيــا ف ــي إط ــار
ال ـس ــوق الـتـنــافـســي ،ثــال ـثــا .فاملشكلة
ُ
إذًا أكـبــر مــن الـتــوقـعــات ،وتـطــرح على
مستواها الفعلي الشامل.
َ
رؤيت َك
■ ما أسلفت به ،يدفعنا لسؤالك عن ِ
َّ
العربية في املستقبل؟
العمار ِة
لواقع
ِ ِ ًِ
ـ ـ ـ ـ ـ أوال ،دع ـن ــا ن ـت ـف ــق ،أن ال ِع ـم ــارة
ٌ
َعــربـ َّـيــة الـ ـي ـ َ
ـوم ،ب ــل ه ـنــاك ع ـم ــارة في
ً
ُ
ُ
ّ
العربي .فنحن ال ننتج عمارة
ِ
الوطن ً
َ َّ
ـدت ،أن ما
عــرب ـيــة ال ـي ــوم .وإذا اع ـت ـق ـ
التراث ،هو
يبنيهِ زمــاء لنا ،بتقليد
فعلي ،فهو ِ ُ
ّ
ّ
أبعد ما
تجديدي
إنجاز
ُ
َّ
ـاز امل ـج ــد ِد .إن ــه نقل
ي ـكــون عــن اإلن ـج ـ ِ
ـاف للعمارة التقليدية ،وال جهد
صـ ٍ
ُ
َ
ّ
نستطيع
تجديديًا في ذلك .فنحن ال
ُْ
اليوم ،عمارة أنت ْ
َ
جت بمواد
أن نن ِت َج
ِ
أخرى ،وفي َظروف تاريخية مختلفة.
َ
َ َ
ـراث
وع ـلْ ـي ـن ــا َأن ُ نـ ـف ــه ــم َّجـ ــوهـ ـ َـر الـ ـت ـ َّ ِ
َ
وم ــض ـم ــون ــه ،ون ـت ـعــلــم م ـنــه .ولـكــنـنــا
َّ
ال نستطيع نقله .أن نتعلم منه هو
ُ
شــيء ،أمــا نقله فهو شــيء آخــر .ومن
ه ـنــا ،أمـ ّـيــز بــن راس ــم بـ ــدران وغـيــره
ً
مثال ،وبني رفعت الجادرجي وغيره.
ً
معظمها خاضعٌ
ُ
ُ
ننتج عمارة،
نحن ِ
للتيارات السائدة ،وامل ـ ِّ
ـواد ُالسائد ِة.
ِ
ُِ
ُ
ـدرت ـنــا
وال ـت ـنــافـ ُـس ي ـح ـصــل ،ب ـمــدى قـ ِ
ع ـلــى ت ـق ـل ـيـ ِـد م ــا ُي ـن ـتــج ف ــي ال ـ ِـع َـم ــارة
ال ـغ ــرب ـ َّـي ــة ح ــال ـي ــا .وال ُمـ ـح ــاول ــة مـنــا
ُّ
ـاج ع ـمــار ٍة
لـلـتـعــلــم م ــن الـ ـت ـ ِ
ـراث ،إلن ـت ـ ِ
فيها روح التراث كما يفعل ريكاردو
ليغوريتا في املكسيك ،أو كما يفعل
راسم بدران عندناُ .معظمنا ال يقوم
بذلك.
أم ــا بالنسبةِ إل ــى املستقبل ،فــأنـ َّـا ال
ّ
ُ
أستطيع التكلم عن العمار ِة ،وكأنها
كيان منفصل عن املجتمع ،يستطيعُ
ِ
أن يـتـحـ َّ
دون أن يكون
ـول بــذاتــهً ،مــن ُ
ُ
َ
امل ـج ـت ـم ــع مـ ـتـ ـح ــوال ُ .ف ـل ــن ـن ـ ِـت ُــج ه ــذه
الـ ِـع ـمــارة ،علينا أن ن ـح ـ ّـول املـجـتـمـ َـع
ً
أوال ول ـيــس ال ـع ـكــس .وشـخـصـيــا ،ال
أرى آف ــاق ــا قــري ـبــة ل ـت ـحــول املـجـتـمــع
العربي إلى مجتمع مستقل ،بثقافة
ُ
ُ
َّ
نتج
ممي
بواسطتها أن ي ِ
زة ،يستطيع ُ ِ
ً
َّ
ع ـم ــارة م ـمــيــزة ،ي ـقــول ه ــذه عـمــارتــي
عـلــى أرض ــي .إن ه ــذا بعيد ج ـدًا ،ألن
ُّ
الــوطــن الـعــربــي فــي ت ـمــزق ،والثقافة
ُّ
العربية في تمزق أيضًا .فاملوضوع
ليس بالتفاؤل بمستقبل العمارة ،بل
بالتفاؤل بمستقبل الثقافة العربية
ككل.
■ لكن هـنــاك حــركــات مـتـعـ ّـددة فــي بعض
دت َ
الدول العربية ،كما َّأك َ
أنت سابقًا ،أليس
ذلك داعيًا للتفاؤل؟
ٌ
ـ ـ أنــا رجــل قــومـ ّـي عــربــي ،وأعـتـبـ ُـر أن
َّ
ال ُ شــيء ممكنًا عربيًا على املستوى
القطري ،خاصة في القضايا الكبرى،
كــالـثـقــافــة ،والـتـعـلـيــم .فـهــذه األش ـيــاء
ُ
ستحصل بــالـضــرور ِة على املستوى
ـات
الـعــربـ ّـي ،ونـحــن علينا إيـجــاد آلـيـ ٍ
َّ
عربية
ـاء ثقافةٍ
لتعاون عــربـ ّـي إلنـشـ ِ
م ـق ــاوم ــة .ع ـنــدهــا يـمـكـنـنــا ال ـحــديــث
ِّ
عــن ِع ـم ــارة عــرب ـيــة ،تـشــكــل ج ــزءًا من
ّ
ـات ،ال ـتــي تـشــكــل
ـات ال ـث ـق ــاف ـ ِ
م ـج ـمــوعـ ِ
بدورها الثقافة العاملية.
ِ
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قصائد

نثر

مقاطع من الدفتر الليلي
محمد الشركي *

كريدورو
سوزوكي
ـ «بورتريه
لماركس»
َ ٌ
(ض َماخات على
ِ
ورق ـــ )1958

العزيز كارل ماركس ،ملاذا ّ
أحس دائمًا
ّ
بأن الحزن ّ
ّ
الدفني في نظرتك الصارمة
أصــدق إنـبـ ً
ـاء مــن كتابك «الـ ّـرأسـمــال»
ّ
ّ
برمته؟ ِ ّ
ّ
ربما ألن الوجع ،في املحصلة
ّ
األخيرة ،أكثر نفاذًا إلى العمق من كل
ّ
تحليلّ .
فثمة في ّ
املتشعبة
السراديب
ّ
للقوى والذهنيات ما يجعل الكلمات
ّ
تنكسر في
التي تنتصر في النظرية ّ ِ
التاريخ .لذلك ليس غريبًا أننا ،بدل

ّ
ّ
بش َ
رت به،
املجتمع بال طبقات الــذي
وجدنا أنفسنا في طبقات بال مجتمع
ّ
باملرة ،طبقات تعوي أعالها في هذه
ّ
البرية ًاملوحشة وتفترس ما دونها،
أشرس
مدعومة بالحاكمني الذين هم ّ
ب ـلــورة لـغـلـ َـبـ ِـتـهــا .ول ـيــس غــريـبــا أن ــه،
ب ــدل الــديــن كــأفـيــون لـلـشـعــوب ،صــار
التلفزيون والكرة والغوغائية أقوى
أف ـي ــون ــات األرض .ك ـمــا ل ـيــس غــريـبــا
امللحمي «يــا ّ
ّ
عمال
أن ينتهي نــداؤك
ُ
ّ
العالم اتحدوا» إلى صفقات تبرمها

معظم نـقــابــات ال ـعـ ّـمــال ومـنــاديـبـهــم،
تحت الطاوالت وفوقها على السواء،
مع مراكز الرأسمال والسلطة ،مقابل
ضـ ـم ــان اسـ ـتـ ـم ــرار ج ـح ــاف ــل ال ـع ـ ّـم ــال
واملـسـتـخــدمــن الـتـعـســاء فــي تحريك
اإلنتاج وااللتزام بما ّ
يسمونه ّ
السلم
ّ
االجـ ـتـ ـم ــاع ــي .ألن ال ـج ـه ـ َـل ،ي ــا ك ــارل
ً
ً
ْ
الـعــزيــز ،أش ـ ّـد وب ـ ّـاال وأوخـ ــم م ــآال من
الـفـقــر وامل ـ ــرض .إنـ ــه الـحـلـيــف األكـبــر
ّ
ّ
للطغاة ُ في البلدان املتخلفة .بالجهل
ّ
ســاق املـسـتـ ِـبــدون ويسوقون شعوبًا
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لم تكن السماء بعيدة عن همس أيادينا

بأكملها إل ــى اسـتـغــالـيــات التدجني
والـ ـعـ ـب ــودي ــة املـ ـس ـ ّـم ــاة أوط ـ ــان ـ ــا .هــل
ّ ّ ُ
ـزارع ــا بــولـيـڤـ ّـيــا بــائـســا
ت ـص ــدق أن م ـ ِ
وش ــى وس ــاه ــم ف ــي اإليـ ـق ــاع بــالـقــائــد
تشي غـيـفـ ٌـارا ،فيما كــان هــذا األخير
هــو وحـفـنــة مــن مـغــاويــره ّ
يتلمسون
منفذًا ُ
للحلم عـ ْـبــر شــراســة الـغــابــات،
ُ
ووحل املستنقعات ،وصقيع األودية،
وسط اآلالم ّاملبرحة للجوع والعطش
صدق بال ريبَ ،
واملــرض؟ لكنك ُت ّ
أنت
ّ
ّالذي ْ
عبر َت شعاب الفلسفة اليونانية

ّ
َ
وأدركت
وحلقات الهيغليني الشباب،
ّ
االرتـ ـ ـ ــدادات والـ ـ ّـدوائـ ــر ال ـتــي يـتـحــرك
ّ
بها التاريخ ،منتكسًا أحيانًا في ما
ّ
يشبه الغدر بوعوده نفسها .غير أن
تنام وال تموت أبدًا.
ّالبذور العميقة
َ َ
إن ـه ــا فـقــط تـنـتـظــر فـصــلـهــا املـجـنــون
امل ـنــاســب .وكـلـمــاتــك م ــن ســالــة هــذه
البذور الفهيمة.
■■■
زهـ ـ ــرة ت ــذك ـ ّ
ـاري ــة ع ـم ـي ـقــة ألن ـطــون ـيــو
غــرام ـشــي ف ــي ع ـيــد م ـي ــاده ال ـبــارّحــة
وال ـ ـي ـ ــوم وغ ـ ـ ـ ـ ـدًا .ألن عـ ـي ــد «املـ ـث ــق ــف
ّ
العضوي» ،الذي كانه وسيبقاه ،هو
ّ
ال ــزم ــان فــي انـتـشــاره كــ«بــراكـسـيــس»
ّ
ّ
وحي وفعال في الهنا واآلن.
متواصل
ٍ
أن ـط ــون ـي ــو ال ـ ـ ــذي وق ـ ــف بـمـشـبــوبـيــة
ـاء
جـسـمــه وروحـ ــه مـ ّعــا فــي ع ــراء شـتـ ٍ
ّ
ّ
السياسية
قاس كالشتاءات
تاريخي
ٍ
ال ـع ــرب ـ ّـي ــة ال ــراهـ ـن ــة ،ش ـت ــاء رأى فـيــه،
وســط الــوهــدة الرهيبة الفاصلة بني
ع ــال ــم ق ــدي ــم طـ ــال احـ ـتـ ـض ــاره وع ــال ــم
جــديــد أب ـطــأ ان ـبــاجــه ،تـلــك «الـعـتـمــة
ال ـت ــي ت ـظ ـهــر ف ـي ـهــا الـ ــوحـ ــوش» آكـلــة
ال ـ ـتـ ــاريـ ــخ ..وأن ـط ــون ـي ــو الـ ـ ــذي سـقــط
ُ
ّ
الفيزيائي تحت التعذيب في
جسده
ّ
األقبية الفاشية الــســوداء ،بعد َعشر
ّ
سنوات من اآلالم ،فارتفع للتو ،فـ ْـو َر
سـقــوطــه مــن شــرفــة ربـيـعــه ال ـســادس
واألربعني ،جسده الكبير اآلخر (الذي
س ـي ـسـ ّـم ـيــه دول ـ ــوز وغـ ــاتـ ــاري الح ـقــا
«الـجـســد الـعــديــم األع ـض ــاء») ،والــذي
ه ــو جـســد ال ـ ّـص ـي ــرورة ال ـتــي ال يـقــدر
على اعتراضها ّ
أي جهاز.
■■■
ٌ
ٌ
روزا لــوك ـس ـم ـبــورغ :ق ـ ــرن ك ــام ــل من
االن ـك ـس ــارات واالش ـت ـع ــاالت م ـ َّـر على
اغتيالها في يناير  .1919روزا :الوردة
ال ـح ـم ــراء ال ـت ــي نـبـتــت ف ــي تـجــاويــف
ّ
الـ ــتـ ــاريـ ــخ ال ـ ـ ـسـ ـ ــوداء ،وس ـ ــط زم ـج ــرة
ّ
التهديد ّالـتــي تنبتُ
الحديد وأن ــواء
ّ
وت ـت ـســامــق ف ــي رم ــاده ــا ك ــل الـ ــورود
ّ
الـحــاسـمــة .ألن الـ ّـصـقـيــع ،س ــواء كــان
ّ
ّ
سياسيًا أو خنوعًا اجتماعيًا ،ال
قمعًا
يطال ذوات وذوي الجذور املوصولة
بشمس الـ ـ ّـروح ال ـ ُـح ـ ّـرة .ولــذلــك تبقى
ّ
املتورطة في الجرح البعيد،
األرواح
ُ
ُ
وامل ًستقوية بالحلم العنيد ،شعوبًا
َّ
حية ال تبيد..
■■■
ـي م ـ ـثـ ــل هـ ــذا
ـ
ـ
ـ
ف
س ـ ـع ـ ـيـ ــدة امل ـ ـن ـ ـب ـ ـهـ ــيّ :
ال ـخ ــري ــف ال ـت ــاري ـخ ــي الـ ــشـ ــرس ،قـبــل
إحدى وأربعني سنة ،أينع لبالب دمك
املبارك وتسامق فوق األسوار املرعبة
ّ
ّ
ليتدلى باتجاه شعب األعماق .لذلك
ل ــن ت ـكــونــي أب ـ ـدًا ذكـ ــرى مــاض ـيــة ،بل
ّ
ً
ـا ُم ـضــارعــا ُ
ومـضـيـئــا في
تـظــلــن فـعـ
ِ
دياجير زمن البالد.
■■■
ُ
لـشـ ّـد مــا ُيشبه َ تشي غـيـفــارا ،املـ َـمـ َّـد ُد
على َمغسلة امل ْوتى ،بصدره العاري
ُ ْ
ُامل ــث ــخ ــن ب ــالـ ـج ــراح ،وم ــام ــح وجـهــه
ـرخ ـ ـيـَ ــة بـ ـع ــد ُع ـ ـ ْبـ ـ َـور ح ــاف ــات
امل ـ ـس ـ ـتـ ـ ِ
ْ
املـ ـع ــان ــاة ،ون ــظ ـ َـرت ــه امل ــن ــخ ـ ِـط ـف ــة إلــى
َ
َ
ـول ــه كـ ـ ُ
ـاب حــراســة
لـ ْـيــل ال ـعــالــم (وح ـ
ُ
ّ
اإلمبريالية الذين تتناسل فصيلتهم
ّ
ّ
ُ
ـان) — لـ ـش ــد مـ ــا ي ـش ـبــه
فـ ــي ك ـ ـ َـل م ـ ـكـ ـ ْ
َ
ـزالـ ــه م ـي ـتـ ّـا م ــن على
امل ـس ـيــح ب ـعــد إنـ ـ ِ
ال ـ ُص ـل ـي ــب ،ولـ ـش ـ ّـد م ــا ت ـم ــث ــل ي ـه ــودا
وقـبـلـتــه الـخــائـنــة لـيـســوع ف ــي هيئة
ذلــك امل ــزارع البوليفي البائس الــذي
بغيفارا ،فيما كان هذا األخير
وشى ّ
وم ـ ــا ت ـب ــق ــى مـ ــن مـ ـغ ــاوي ــره ال ـق ــائ ــل
يـ ـخ ــوض ــون م ـس ـت ـن ـق ـعــات ال ـغ ــاب ــات
البوليفية ،وسط آالم الجوع واملرض
ول ـس ـع ــات الـ ـبـ ـع ــوض ،ل ـت ـحــريــر ذل ــك
ّ
املزارع وأمثاله من ربقة كبار امللكني
ّ
وطـغـمــة الـحــاكـمــن امل ــرت ـش ــن ...لـكــن
َّ
َّ ً
ت ـ ـ ُشـ ــي ،رغـ ـ ــم سـ ـق ــوط ــه ،ظـ ـ ــل َّم ـك ــل ــا
َ
ـوخ أغـ ــاظ ُمـ ْـسـ ِقـطـيــه .ألن ـهــم لم
ُبـ ْـش ـمـ ٍ
َ
العابر ،فيما
س ِقطوا َ سوى
ي
الجسد َّ ْ ِّ
ُ
ْ ََ
ان ــف ــل ــت ن ـ ْـس ـ ُـر الـ ُـحــلــم الـ ــثـ ــوري ُعاليًا
ُُ
ومهيبًا َ
الحلم ال قـ ْـد َرة
وأبـ ِـد ّيــا .وهــذا
َّ ْ ُ
ْ
ِّ
ألي ن ـظ ــام ّع ـل ــيـ َـه ،ألنـ ــه اب ـ ــن الـحـيــاة
َ
َ
العميقة الوثابة أبدًا..
* املغرب

قصة قصيرة

(*)

ماري عبد الجليل **
أثر

َ
لم يبق على السرير
ّ
أي شيء منك..
ال رائ ـ ـحـ ــة عـ ـط ــرك املـ ـ ـم ـ ــزوج ب ــدخ ــان
سجائري
وال ل ـعــاب قـبــاتــك ال ــذي رس ــم حــدود
جسدي
حتى قطرات الندى التي فاضت بها
مساماتك
كان جسمي شربها في الصباح
لم يبق أي أثر منك
إال أنا..

الضحكة النائمة
الصمت
الذي يفترش
غرفتي
كل مساء
سمعته
ّ
يتوسل الليل
أن يكف عن التنفس
كي ال يوقظ
ضحكة مستلقية
على شفتي.

نشيد حلم
لم يكن نشيدًا
كانت ترانيم قبلة
سقطت من فم عاشق
انحدر لعابها
كثيرًا
بطيئًا
رسم خطوط
النهدين
وذاب
ظمأ ُّ
الس َّرة
في ِ
لم يكن نشيدًا..
كان ُحلمًا يعربد
فوق جسم الصحو.

مجاز المقابلة
كيف أقابلك غدًا
وأنت بيداء
كيف أقابل غيمة
دون أن أمطر..
كيف أخبرك
بأن العمر يضيع
ّ
شفتي على شفتيك
وأنا أجر
كي أقتل الصمت بينهما
واملدى قبلة...
ذاك هو الفجر
شفتاي /شفتاك
درب إلى النهايات
بينهما زهر وعطر
قلب وغيم
 ..والضفة ثغر
ذاك هو الدهر

الليلة

ُ
َ
الباب مفتوحًا
سأترك
وأنتظرك ..تعال.
تعال
َ
شئت
ظل إن
بال ٍ
كي ال تحفز الضوء
على وجنات األزهار
صباحًا
تعال..
كي يتثاءب الليل
َ
وتغيب سطوة العتمة
أمام خطواتك
 ..تعال
أيها الجسد
الغارق في االنتظار
تعال
الوقت
واخرج عن مرايا
ِ
أنا
فاكهة الحقيقة
تعال
اقطف انتظارك من عنقهِ
الوراء
وال تلتفت إلى
ِ
تعال
 ..وال تتعال

ْ ُْ ْ
َ َ
ِم ِيريت أو ِّپن َه ْاي ْم ـــ «غذاء في شكل ف ْروة» (تجهيز من خزف صيني وفروة غزالة ـ )1936

الليلة
سأمنحك كل أجوبة جسدي
فامنحني حضورك
أيها السؤال.

نشوة االنتظار
بيدين حافيتني
وجبني أبيض
أقف ملتصقة
بزجاج نافذتي
أتحسس-الحياة
أحاول أن أسمع
ضحكة عصفور
ّ
بللته حكايات املطر
كي أعبر..
لكنني أبتعد
بخطوات
متواطئة
ّ
كل ما يثيرني
ً
املكوث طويال
في نشوة
االنتظار.

أسئلة صامتة

في
صاالت االنتظار.

الزهرة
الزهر األبيض
يتراكم
أمام الدار
إال واحدة
َ
شفتيك.
بقيت بلون

Message
أفتح املوبايل
هذا الصباح
على قبلة
َ
أرسلتها َّ
إلي
ً
خلسة
أثناء نومي
ُ
أشرع نافذتي للشمس.
كأنني

حلم يقظة

ُ
األمس كان األحد
طوال املساء
حتى آخره
كنا توأمني
وكانت ٌ
بئر تجمعنا
ٌ
ٌ
وجسد كامل
عميق
يحضن ما ينقصنا
ولم تكن السماء بعيدة
عن همس أيادينا.

أية قطعة من القلب
الذي أرسلته لي
سأطعمها لطفل جائع؟
أية وردة
سأرسلها عبر املنافي
المرأ ٍة تنتظر
زوجها املفقود؟!
أية دمى
ّ
سأعلقها على جدران املدارس
ألطفال سوف يذهبون إلى املوت
ْ
قبل أن ينصرفوا
َ
شاردين
من دفاتر االنتباه.

َ
غيابك
لم يعلنوا عن
الصحف
في
ِ
هذا الصباح.
قلبي
وحده يعرف
ما الخبر!

رصاصة حب

دوران

ال تغادر بفتور!
ال أحب االحتضار
وال..
الجثث الرمادية
أطلق رصاصة
واحدة
تصيب القلب
عرفانًا
لجنوني.

ّ
لص

يتسلل
بخفة سارق
إلى الشرفات
املقفلة
يسرق العتمة
من عيونها املتثائبة
يتوقف
عند النافذة
ويدير ظهره:
هذا الصباح
الخائن.

ذاكرة للبيع
قريبًا
أضع ذاكرتي
برسم البيع
سأكتب تحتها« :مع تحياتي».
أنا
ال أحب
ً
املكوث طويال
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صحيفة الصباح

َ
ُ
تدور
األرض كانت
ِّ
أبنائها
بكل
ِ
َ
حولها
ُ َ
بني َ
ذراع َ
يك
وكنت
ُ
أدور
َ
حول نفسي
ُ
أبحث عنكَ.

إنها تمطر

مصابة أحالمي
بظاللك الطفيفة
يتساقط غيابك
كالدمعة من ُمهجتي
وأنا غريبة هنا
وسط هذا الضباب الرمادي
أتساقط
على أريكة الوقت
كالثلج
فهل تسمع
ارتطام أشالئي؟

قناص
كم من دمعة تلمع
في ضحكة امرأة
غافلها نقر إصبع ماكر
على القلب
كم هي رهيبة رقصة القناص!
(*) قصائد من ديوان «مالك على هيئة
رصاصة» الصادر عن «دار النهضة
العربية» ،بيروت.2019 ،
(**) لبنان/مونريال

حديقة شيرازي البعيدة
الخليج وثيابًا منشورة على شجرة قريبة
سعد هادي *
وجـ ـ ـن ـ ــودًا ي ـض ـع ــون صـ ـن ــدوق ــا ك ـب ـي ـرًا فــي
لــن أذه ــب إلــى مـكــان آخ ــر ،هــا أنــا اآلن أمــام شاحنة ،وفي ظالل الحائط الطيني للمبنى
مبنى محاط باألشجار واألسالك الشائكة ،الــذي نمت قربه رأي ّــت جنديًا يجلس فوق
تــرقــد إل ــى جـ ــواره سـفـيـنــة صـيــد مـهـجــورة صـفـيـحــة زي ــت ،ي ــدخ ــن ويـنـظــر إل ــى األف ــق،
ويـ ـجـ ـل ــس ق ـ ـ ــرب بـ ــابـ ــه جـ ـ ـن ـ ــدي ـ ــان ،ي ـح ـمــل ذهـبـ ُـت وتـبـ ّـولـ ُـت خلف أجـمــة قريبة وحني
أحدهما بندقية بينما يطهو اآلخر طعامًا عـ ُ
ـدت سألته كــم الساعة فـقــال — :ال أدري،
فــوق موقد صغير ،قلت لنفسي — :يكفي ربما السابعة أو أكثر.
هــذا ،سأنام هنا ،تحسست األرض بيدي ،سألني إلــى أي لــواء أنتمي ومــا الــذي جاء
فاكتشفت مساحة مستطيلة بــدت نظيفة بي إلى هنا فقلت له وأنا أجلس متصالب
ُ
وذات ملمس بــارد ،وضعت فراشي فوقها الساقني فوق فراشي:
وتمددت ،تأكدت من وجود دفتر أشعاري — ان ـت ـق ـلــت وح ــدت ـن ــا ق ـبــل أي ـ ــام إلـ ــى رأس
ت ـحــت امل ـخ ــدة واس ـت ـع ــدت مـقـطـعــا قـصـيـرًا البيشة فــي أقـصــى الـجـنــوب ،ركـبــت إحــدى
كتبته هذا الصباح:
الـ ـش ــاحـ ـن ــات ول ـك ـن ـه ــا ت ـع ـط ـلــت ف ـتــرك ـت ـهــا
ف ــي ت ـلــك ال ـل ـي ـلــة ال ـع ـجــائ ـب ـيـ ًـة ،ب ــن أش ـجــار وواص ـلــت الـسـيــر وح ـي ـدًا ،ك ــان مـعــي ثالثة
حديقة سعدي ،صرخت ثمال ،أيها الساقي جنود ،ال أدري إلى أين ذهبوا.
ي ــا ش ـب ـيــه امل ـ ـ ــاك ،أع ـط ـن ــي ب ـع ــض الـنـبـيــذ — نحن أيضًا انتقلنا إلى هنا قبل يومني،
ألستيقظ ،لقد أسكرني الجمال.
قـضـيـنــا بـضـعــة ش ـه ــور ه ــادئ ــة ف ــوق تــال
وضعت عنوانًا مؤقتًا للمقطع هو :حديقة الشيب ،ثم حدث هجوم إيراني لم يتوقعه
شيرازي البعيدة ،سيظل يتردد في ذهني أحد ،لم يستغرق سوى بضع ساعات.
ولن أستطيع تدوينه ،لن أستطيع تدوين ل ــم أق ــل شـيـئــا ،أش ـعــل ه ــو س ـي ـجــارة ثانية
أشعاري األخرى أيضًا ،إنها هنا في رأسي ،واستطرد:
أعيش في خياالتها ،وأتجول في طرقاتها
— كان معنا ُجندي غريب األطوار ،مؤدب
الال متناهية ،ال أدري إلى متى؟ ما يهمني وقليل الكالم ،ق ِتل لألسف في ليلة الهجوم
َّ
هــو أن ال ـحــرب انـتـهــت وص ــار بــإمـكــانــي أن تلك ،ما زلــت أتــذكــره وهــو يواصل القراءة
أذهـ ــب حـيــث أريـ ــد ،أن ــا أقـ ــرب م ــن أي وقــت فــي ضــوء شمعة وي ــردد أشـعــارًا ويدونها
مضى إلى حديقة شيرازي ،ولكنها مع ذلك بقلم رص ــاص فــي دفـتــر يحمله مـعــه ،كــان
ستظل نائية وغامضة.
يشبهك تمامًا كأنه أنت ،حني فتحنا دفتره
كـ ــان بــإم ـكــانــي وأن ـ ــا ع ـلــى األرض أن أرى بعد مقتله لــم نجد أي كتابات فيه ،كانت
ال ـض ـف ــة ال ـث ــان ـي ــة ل ـش ــط الـ ـع ــرب ف ــي ض ــوء صفحاته بيضاء.
ً
مـصــابـيــح م ـت ـفـ ّـرقــة ،ال ش ــيء ه ـن ــاك ســوى أخ ــذ نـفـســا ط ــوي ــا واع ـت ـق ــدت أن حكايته
أشـجــار نخيل تـبــدو مثل وح ــوش عمالقة انتهت ،لكنه أضاف:
َّ
تتمايل فــي الــريــح وتتهيأ للقفز إلــى املــاء — أتــذكــر أن ــه ظ ــل ي ــردد فــي ص ـبــاح الـيــوم
في أية لحظة.
الــذي قتل فيه قصيدة عن حديقة تقع في
في
ـط
ـ
غ
أ
ـت
ـ
ن
ـ
ك
ـة
ـ
ع
ـا
ـ
س
ـف
ـ
ص
ـ
ن
بـعــد أق ــل م ــن
ـان مــا فــي الـشــرق ،لــرجـ ٍـل اسمه سعدي،
ـ
ك
ـ
م
ٍ
نوم عميق ،من بني أحالم تلك الليلة ُ أتذكر هل تعرفه؟
ٍ
ُ
ح ـل ـمــا وحـ ـيـ ـدًا ،رأيـ ـ ــت امـ ـ ــرأة تـ ـص ــرخ فــوق لم ينتظر إجابتي ،رأى جنديًا يسير نحو
ص ـخــر ٍة ك ـب ـيــر ٍة — :ت ـعــالــوا إل ـ َّـي يــا أطـفــال الشاطئ فصاح به:
املـ ــوت ،ت ـعــالــوا إلـ ـ َّـي ،أن ــا أم ـكــم ،أن ــا الـحــرب — إلى أين تذهب؟ انتظرني.
ال ــرؤوم ،ثم ظهر رجــل بثياب ســود ولحية ثــم نهض ولـحــق بــه ،ســار بخطى مسرعة
ُ
وطويت
طويلة ،كان يدفع عربة مثل عربات األطفال دون أن يلتفت .نهضت أنــا أيضًا
ويلتقط رؤوس وأيدي وأرجل جنود قتلى فــراشــي ،رأيـ ُـت على السطح اإلسمنتي ذي
مبعثرة على األرض ،كانت املرأة عارية ،بال الجوانب املتآكلة ،حيث كنت أنــام ،كلمات
عينني ،ولها شفتان من زجاج أزرقَّ ،
تحول منقوشة بخط ركـيــك :املــوت حــق ،هــذا قبر
صراخها تدريجيًا إلــى أنــن وتـنـهــدات ثم جندي إيراني مقتول.
توارت مثل دخان.
كنت أنام لليلة كاملة إذًا فوق قبر.
ِّ
ُ
استيقظت رأيت طيورًا تحلق باتجاه
حني
* العراق /فنلندا
َ
ِّ ْ
غويا ـ «سبات َ
العقل ُي َول ُد ال ُو ُحوش» (محفورة على ورق ُمق ّوى ـ )1797
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تأريخ

اح ـتــاج ف ــواز طــرابـســي فــي الـفـصــل األول
من كتابه الجديد «سايكس بيكو ـ بلفور:
ما وراء الخرائط» (ريــاض الريس للكتب
والـنـشــر ـ ـ ـ  )2019إل ــى مـقـ ّـدمــة ثــانـيــة ،إلــى
جانب املقدمة األولى .الفصل األول بمثابة
«تـقــديــم لـلـتـقــديــم» ،وق ــد اخ ـتــار لــه كاتبه
ّ
عنوانًا يدل على محتواه .للوهلة األولى،
قد يفترض القارئ أن العمل البحثي يبدأ
بعد الفصل األول ،وقــد يستغرب متابع
طرابلسي أخـيـرًا هــذا «الـخـلــل» املنهجي.
ولكن ،تدريجًا ،سيتضح أن «تقاسيم على
الــوحــدة والتقسيم» هو محطة ضرورية
ل ــاس ـت ــدالل إل ــى مـعـنــى ال ـع ـن ــوان الـكـبـيــر
فــي ال ـحــاضــر ،وط ـفــرة االل ـت ـبــاســات الـتــي
تحيط بهِ  ،قبل الذهاب إلى نشأة املعاهدة
ً
ً
وتـفـكـيـكـهــا أصـ ــا وفـ ـص ــا .إن ــه ج ــزء من
البحث ،يقتطف الشواهد مــن «كشكول»
ً
ال ـص ـحــافــة واإلع ـ ـ ــام ،مـ ـح ــاوال أن يــرســم
صــورة للمرحلة التي يتناولها الكتاب،
ولكن كما يتم تناولها في السائد ،قبل أن
يذهب إلى التاريخ.
أشياء كثيرة يعيدها الكتاب إلى الضوء.
ّ
السكة الحديدية التي تقطعت أوصالها:
ّ
والخلفيات .عنصرية ويلسون
األسباب
ض ـ ـ ـ ّـد األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــن م ـ ــن أص ـ ـ ــل أف ــريـ ـق ــي،
وم ـع ـن ــى أن يـ ـك ــون امل ـن ـت ـص ــر ع ـن ـصــريــا.
نـ ـ ـض ـ ــوج ن ـ ـتـ ــائـ ــج ال ـ ـ ـحـ ـ ــرب فـ ـ ــي م ـج ـلــس
إدارة مـ ـص ــال ــح املـ ـنـ ـتـ ـص ــري ــن ،امل ـس ـ ّـم ــى
بعصبة األم ــم .أوه ــام «ال ـثــورة العربية»،
وكيتشنر األبيض ،حيث ينطلق املشروع
ّ
التوسعي الكولونيالي مــن هــذه النقطة
بــالـضـبــط .يضعنا الـكـتــاب أم ــام سلسلة
م ــن االل ـت ـب ــاس ــات ال ـت ــي تـ ـش ـ ّـوش وعـ َـي ـنــا

املـ ـع ــاص ــر ،ع ـن ــوان ـه ــا س ــاي ـك ــس ـ ـ ـ ب ـي ـ ّكــو،
والـبـئــر الـتــي تسكن تحت الـعـنــوان .إنها
ّ
أكثر من معاهدة بني رجلني ،وأقل بكثير
مــن أن تـكــون السبب الرئيس فــي مــا آلت
إلـ ـي ــه «ال ـ ـخـ ــرائـ ــط» .ول ـل ـخ ــرائ ــط مـســاحــة
واف ــرة مــن االهـتـمــام البحثي فــي الكتاب.
ثانيها ،إع ــان بـلـفــور ،وكـيــف صــار ُيقال
عنه إنــه «وع ــد» .وكـيــف ُيستعمل النعت
ً
األصلي .وبلفور
األخير بــدال من عنوانه
ّ
اإلع ــان ،أكـبــر مــن اسـمــه ،لكنه هــو اآلخــر
أصـغــر بكثير مــن سبب حــاســم للصيغة
االستعمارية بصورتها املـتـطـ ّـورة .وهذا
اسـ ـت ــدع ــى إسـ ـه ــاب ــا وت ـف ـك ـي ـك ـي ــا «خ ـل ــف
الخرائط».
كما في «تاريخ لبنان الحديث» ،ال يلتزم
طرابلسي النقل ،بل يتجاوزه إلى التحليل.
فإن كان التاريخ غير محايد ،ملــاذا يكون
التأريخ محايدًا؟ ذلك ال يلغي أن الكاتب
الـ ـت ــزم ب ـم ـن ـهــج دق ـي ــق ف ــي الـ ـع ــرض وف ــي
التفسير ،لكن الفصول العشرة تستقيم
في إطار كرونولوجي واضح ،ينطلق من
فهم عميق لطبيعة الـقــوى االستعمارية
ال ـتــي شــاركــت فــي ال ـح ــرب ،وي ـح ــاول قــدر
ُ
املستطاع أن ال تغرق صورة املستعمرين
ب ــال ـت ـع ــاط ــف ت ـح ــت ذري ـ ـعـ ــة ال ـض ـع ــف أو
ّ
التعرض للخديعة .على العكس من ذلك
العاملية ّتأتي
تمامًا .صحيح أن الـحــرب ّ
فــي الـسـيــاق الـكــولــونـيــالــي وأن ـهــا دشـنــت
كولونيالية خبيثة جديدةُ ،لكن ال يوجد
أبطال عرب مخدوعون ،وإن خدعوا ،فذلك
ال يـعـفـيـهــم م ــن م ـس ــؤول ـ ّـيــة ال ـت ـعــامــل مع
املستعمرين ،كما يفرد مساحة للتذكير
بــان ـت ـصــارات الـعـثـمــانـيــن املـفـصـلـ ّـيــة في
غاليبولي والكوت ،وهي انتصارات كان
لها دور حاسم في تحديد مصير تركيا،

يضعنا كتابه «سايكس
بيكو ــ بلفور :ما وراء
الخرائط» أمام التباسات
ّ
تشوش وعينا المعاصر
على عكس الخيبات العربية التي ّ
عولت
على االستعمار.
ه ـك ــذا ،ي ـنـ ّـبــه ال ـب ـحــث دائ ـم ــا إل ــى طبيعة
الحرب الكولونيالية ،التي أفرزت ماليني
ّ
القتلى ،ومــا يتخطى املعاهدة واإلعــان،
ّ
يصر
حصتنا الـظــاهــرة مــن االسـتـعـمــار.
الـكـتــاب م ــرارًا على التذكير بالـ«التبرير
ّ
مستعمرو
ال ـح ـض ــاري» ال ــذي تـســلــح ب ــه
ّ
ّ
فلسطني ،بوصفه عني ما يتكرر بال توقف
فــي الخطاب الكولونيالي االستيطاني:
«ي ـن ـب ـغــي أن ن ـطـ ّـهــر ب ـ ــؤرة ال ـط ــاع ــون في
ّ
الصحة والعافية:
الـشــرق ونعيدها إلــى
ينبغي بناء سكك الحديد إلى آسيا لتكون

ّ
طــرقــات لنقل الـحـضــارة ،على اعـتـبــار أن
الــدولــة الـيـهــوديــة فــي فلسطني «ستكون
املوقع األمامي ألوروبا ّ
ضد آسيا واملوقع
امل ـت ـقـ ّـدم لـلـحـضــارة ض ـ ّـد ال ـبــربــريــة» .لكن
كـ ــل هـ ـ ــذا ي ـب ـق ــى ت ــأريـ ـخ ــا ولـ ـي ــس رص ـفــا
أي ــدي ــول ــوجـ ـي ــا ،إذ يـ ـش ــرح ص ــاح ـب ــه فــي
ّ
ف ـص ــول الحـ ـق ــة ،ال ـ ـتـ ــوزع ال ــدي ـم ــوغ ــراف ــي
ملناصري الصهيونية في بالد االستعمار
ّ
نفسها ،حيث «كانوا يشكلون قلة قليلة
فـ ــي أوس ـ ـ ـ ــاط ي ـ ـهـ ــود ب ــري ـط ــان ـي ــا ال ـب ــال ــغ
عــددهــم  300أل ــف ال أك ـثــر» .ك ــان الـصــراع
محتدمًا على تمثيلهم وعلى املوقف من
املــوطــن الـقــومــي بــن الـتـيــار الصهيوني
وخ ـصــومــه االن ــدم ــاج ـي ــن .ول ـف ـهــم إع ــان
ب ـل ـفــور م ــن نــاح ـيــة تــاري ـخ ـيــة ،ي ـجــب فهم
ال ـ ـنـ ــزاع ب ــن الـ ـق ـ ّـوت ــن ال ـكــولــون ـيــال ـي ـتــن
ال ـك ـب ـيــرتــن .يـخـلــص طــراب ـل ـســي م ــن بني
خ ــاص ــات ــه ،إلـ ــى أن ب ــري ـط ــان ـي ــا ،عـمـلـيــا،
انـتــزعــت فلسطني مــن فــرنـســا ،فــاملـشــروع
ّ
كولونيالي فــي األس ــاس .ولــذلــك ،ف ــإن ما
ّ
ّ
يفسر العنصر الحاسم الذي غلب وجهة
نظر حاييم وايزمان والفريق الصهيوني
عـلــى خـصــومـهــم ال ــداع ــن إل ــى الـبـقــاء في
أوروبـ ـ ــا ،ه ــو نـجــاحــه ف ــي االن ـض ـمــام إلــى
الــرغ ـبــة الـبــريـطــانـيــة ف ــي ال ـس ـي ـطــرة على
ّ
فلسطني ،فيما قواتها تتأهب الحتاللها،
ونسف فكرة اإلدارة الدولية ،وخصوصًا
مـنــع فــرنـســا مــن أن يـكــون لـهــا وج ــود في
فلسطني .جاء ذلك تأكيدًا ألهمية أن تكون
فلسطني حاجزًا بني املنطقتني الفرنسية
والـ ـب ــريـ ـط ــانـ ـي ــة ،وت ـح ـق ـي ـق ــا ل ـل ـس ـي ـطــرة
البريطانية على ّ ضفتي القناة .والفكرة
األخـ ـي ــرة ،ال ت ـشــذ ع ــن ال ـس ـيــاق :لـقــد كــان
املشروع الكولونيالي البريطاني راسخًا
فــي ال ـشــرق ،وك ــان ينطلق مــن الــدفــاع عن
م ـك ـت ـس ـبــات كــولــون ـيــال ـيــة ف ــي ال ـســويــس

جهاد الزين :مهنة المصاعب على لسان أحد شهودها
وال ـه ـن ــد ،لــان ـطــاق إل ــى مــرح ـلــة م ــا بعد
كــولــونـيــالـيــة ،سـيـتـصـ ّـدر الـنـفــط الـعــراقــي
عناوينها ،إضــافــة إلــى األهـمـيــة الكبيرة
مليناء حيفا ،بينما ّ نالت فرنسا والحلفاء
اآلخـ ـ ـ ـ ـ ــرون م ـ ــا تـ ـب ــق ــى م ـ ــن «الـ ـحـ ـص ــص»
البريطانية.
فــي كـتــابــه ،يتحدث طرابلسي عــن إعــان
اململكة الـعــربـيــة الـســوريــة وزوال ـه ــا .هــذا
الزوال الذي يعتبره طرابلسي في ّ
مقدمة
ّ
ع ـهــد ن ـيــو ـ ـ كــولــون ـيــالــي ،ل ـكــنــه ال يقسو
كفاية على الدور العربي في القبول .لوقت
طــويــل ،ع ــارض الـشــريــف حـســن مـشــروع
السكة الحديدية مــن املدينة املـنــورة إلى
م ـك ــة .كـ ــان ي ـق ــول إن ذلـ ــك ي ـت ـع ــارض مــع
مصلحة الـقـبــائــل .لـكــن ه ــذا الـعـمــل ليس
انتروبولوجيًا إلــى هــذه الــدرجــة ،وليس
كــل ش ــيء .فحسب طــرابـلـســي أي ـضــا ،كــان
الشريف حسن هو الذي بادر إلى االتصال
بالسلطات البريطانية فــي القاهرة بعد
نـ ــزاع ن ـشــب بـيـنــه وب ــن اس ـط ـن ـبــول .فقد
عـ ّـيـنــه الـسـلـطــان عـبــد الحميد أم ـي ـرًا على
مكة ّ
ضد إرادة انقالبيي «جمعية االتحاد
ّ
وال ـتــرقــي» ،فـتـخــوف مــن أن يخلعوه عن
الحكم بعدما تــدهــورت عالقته بهم ،فقد
ع ـ ــارض فـ ــرض امل ــرك ــزي ــة ع ـل ــى ال ــوالي ــات
التابعة لتركياّ .ربما ،النقطة التي تفوت
طــرابـلـســي ،وال يـعـتـبــرهــا مـفـصـلـ ّـيــة ،هي
ع ــن دور نـ ــزاع ال ـشــريــف ح ـســن م ــع عبد
الـعــزيــز بــن سـعــود ،فــي حسم موقفه إلى
جانب البريطانيني ،أو في تسريع قتاله
إلى جانبهم .ذلك ال يلغي أن البحث دقيق
ووافــر املــراجــع ،وال يسقط في ّ
أي نزعات
«بـطــولـيــة» ،بــل يضع الـقـتــال الـعــربــي إلى
جــانــب البريطاني فــي سياقه التاريخي
الصحيح ،وال يؤسطره .لقد كان تحالفًا
مع االستعمار ،ولقد أفرز األخير ما أفرزه.

جمال باروت :الصراع الصفوي العثماني على طريق الحرير
منى سكرية
يستثير جمال باروت العقل ،عقل القارئ،
فـ ــي ق ـ ــراء ت ـ ــه ل ـل ـم ـت ـغ ـ ّـي ــرات االق ـت ـص ــادي ــة
واالجـتـمــاعـيــة والـسـيــاسـيــة الـتــي حكمت
الـصــراع العثماني  -الصفوي للسيطرة
ع ـلــى ط ــري ــق ال ـح ــري ــر وال ـ ــذي ت ـب ـلــور فــي
الـ ـق ــرن ال ــراب ــع ع ـشــر م ــع تـ ـج ــارة ال ـحــريــر
بــوص ـف ـهــا مـ ـص ــدرًا رئ ـي ـس ــا ف ــي ال ـت ـب ــادل
الـعــاملـ ّـي واعـتـمــدت عليه م ــوارد الـتـجــارة
ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة لـ ـلـ ـبـ ـل ــدي ــن .ي ـ ـ ـقـ ـ ـ ّـدم بـ ـ ـ ــاروت
«مـعــالـجــة وإض ــاف ــة بـحـثـيـتــن جــديــدتــن
فــي دراس ــة تلك املـتـغـ ّـيــرات» ،و«ف ــي ضوء
ّ
ج ــدل امل ـت ـغ ـ ّـيــرات االج ـت ـمــاع ـيــة املـسـتـقــلــة
والـتــابـعــة والــوسـيـطــة وغـيــرهــا فــي إطــار
منهج الـتــاريــخ االجـتـمــاعــي» َ .هـكــذا ،نــراه
يقيم امليزان في محاكاته لطرفي الصراع،
وم ــا راف ــق تـلــك الـحـقـبــات مــن عـهــودهـ َمــا،
ّ
تفكيكي متشابك َعق َد
بأسلوب ومنهج
ّ
لتقصياته للوقائع التاريخية الغزيرة
واملـتــداخـلــة مـبــدأ اإلن ـصــاف والـتـنــاصــف.
ّ
وهو ما تجلى في كتابه الجديد «الصراع
العثماني – الصفوي وآثاره في الشيعية
ف ــي ش ـمــال ب ــاد ال ـش ــام» (امل ــرك ــز الـعـ ّـربــي
لــأب ـحــاث ودراسـ ـ ــة ال ـس ـي ــاس ــات) .كــأنـمــا
ّ
فــي ّ
نيته الالمنحازة إل مــن القهر ـ وهو
ّ
مــا ت ـبــدى فــي آخ ــر صـفـحــات الـكـتــاب ـ أن
يستبطئ مـخــزونــات الــاوعــي فــي العقل
ال ـج ـم ـع ــي لـ ـه ــذا ال ـ ـطـ ــرف أو ذاك ،مـنـعــا
لـ ـلـ ـق ــراءات املـ ـغ ــرض ــة ،واس ـت ـب ــاق ــا لـ ــردود
القراءات غير العقالنية.
ّ
ي ــرك ــز ن ـطــاق ال ـب ـحــث ع ـلــى م ــوق ــع شـمــال
ب ــاد ال ـش ــام وأع ــال ــي ال ـج ــزي ــرة ال ـفــرات ـيــة
ّ
(يحدد املدى التاريخي الزمني إلشكالية
البحث باندالع النزاع اململوكي-العثماني
في القرن الخامس عشر ،ومــن ثـ َّـم انــدالع
الـ ـص ــراع ال ـع ـث ـمــانــي-ال ـص ـفــوي ب ـ ــدءًا من
القرن السادس عشر امليالدي) ،أي نطاق
ّ
واملمتدة
مملكة حلب املتاخمة لألناضول
على طــول جبال ط ــوروس الجنوبية من
طرسوس في كيليكيا إلى ملطية ثم إلى
ال ـفــرات ،متوقفًا أم ــام الـحـضــور الشيعي
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املـتـجـ ّـذر فــي شـمــال بــاد ال ـشــامُ .
ويقصد
بــال ـش ـي ـع ـيــة فـ ــي ه ـ ــذا ال ـب ـح ــث «ال ـف ـض ــاء
الـشـيـعــي الــدي ـمــوغــرافــي ال ـج ـهــوي ال ـعــام
وامل ـت ـنـ ّـوع شيعيًا فــي شـمــال ب ــاد الـشــام
ّ
كما تشكل على املــدى التاريخي الطويل
ل ـل ـق ــرون ال ـخ ـم ـســة الـ ـت ــي س ـب ـقــت ان ـ ــدالع
ال ـص ــراع الـعـثـمــانــي-الـصـفــوي ،وك ــان من
أب ــرز وح ــدات ــه :الـجـمــاعــات اإلسماعيلية،
النصيرية (العلوية) ،الشيعية اإلمامية،
ال ـج ـم ــاع ــات ال ـصــوف ـيــة ال ـعــرفــان ـيــة الـتــي
ُ
تـحــايــث بــن الـعــرفــان والتشيع الــروحــي،
واإلس ـ ـمـ ــاع ـ ـي ـ ـل ـ ـيـ ــة ال ـ ـ ـنـ ـ ــزاريـ ـ ــة والـ ـ ـ ـ ـ ــدروز
وال ـحــروف ـي ــة .أم ــا ال ـج ـمــاعــات اإلســامـيــة
ّ
السنية ،فأبرزها اليزيدية التي كانت
غير
ُ
خ ــال ال ـقــرنــن  15و 16مــن ك ـبــرى الـفــرق
الدينية املذهبية في حواضر حلب.
فــي تـلــك البقعة مــن الـجـغــرافـيــا البشرية
«التنوع اإلثني واملذهبي والديني
ميزة
ُ
الـشــديــد ،وامل ـت ـمــازج عـلــى مــدى تاريخها
الـطــويــل بــن الـتــركـمــان وال ـعــرب واألك ــراد
واألرم ـ ـ ــن وال ـ ـ ــروم ال ـب ـيــزن ـط ـيــن وال ـف ــرس
نــوعــا م ــا ،وبـقــايــا ّ الصليبيني» (ص.)17
هــذا الـتـمــازج املـعــقــد «يـشـكــل مـفـتــاح فهم
ال ـتــاريــخ األن ـثــروبــولــوجــي واالجـتـمــاعــي
ّ
لـتـشــكــل ال ـحــركــات الـشـيـعـيــة الـعــرفــانـيــة»
ّ
(ص ،)17وقد ال يتمايز عما هو عليه حال
البقعة الجغرافية،
ه ــذا الـتـنــوع فــي تـلــك
َّ
فــالـنــذر مــن شــواهــدهــا تـمــثــل فــي خريطة
الحرب الــدائــرة على سوريا ،فاستنطقت
الجغرافيا حضور التاريخ ومعامله.
وق ــد ك ــان لـحـضــور ال ـتــاريــخ ص ــوالت من
الحوادث الدامغة في استمراريتها ،بدءًا
من الصراع اململوكي -اإليلخاني (-1312
 ،)1317إل ــى املـمـلــوكــي-الـعـثـمــانــي (1344
ن ـهــايــة س ـي ـطــرة امل ـمــال ـيــك) ،فــالـعـثـمــانــي-
الـ ـصـ ـف ــوي ،و ّم ـ ــا س ـب ـقــه م ــن صـ ـ ــراع اآلق
ّ
والقرا قوينلي (الشيعة)
قوينلي (السنة)
وه ـم ــا ات ـح ــاد ع ـشــائــر ت ـن ـحــدر م ــن أصــل
تــركـمــانــي واح ــد مــن تــركـسـتــان ،انقسمت
ّ
وتطيفت وتصارعت على طريق الحرير،
ثــم الـطــور التأسيسي (الـشــامــي) للحركة
الـ ـصـ ـف ــوي ــة ال ـ ـجـ ــديـ ــدة (الـ ـق ــزلـ ـب ــاشـ ـي ــة)،

سالح التطييف
كقناع لصراع زعامات
ومصالح اقتصادية
وقيام إمبراطوريات
فالحركة األردبيلية الجديدة (الصفوية
أو الـقــزلـبــاشـيــة الــاح ـقــة) ال ـتــي تـحـ ّـولــت
مع الشيخ جنيد األردبيلي (تــوالهــا بني
 )1447-1446في بنية الدعوة األردبيلية
(الصفوية) من طريقة ُس ّ
نية إلــى طريقة
جـهــاديــة شيعية ،بـعــدمــا نـفــاه إل ــى حلب
زعيم ّ
القرا قوينلو الشيعي شاه جيهان
ُّ
خوفًا من تأثيرات تشيعه في ذات النطاق.
مـ ــع س ـي ـط ــرة املـ ـم ــالـ ـي ــك ،ب ـ ــدأت الـ ـص ــورة
ّ
تتغير ملصلحة
الجماعاتية  -املــذهـبـيــة
الفقهية السنية ،وتصفية حركة اإلحياء
الشيعي (اإلمامية) للمرجعية التي قادها
الجزيني بإعدامه «بالسيف،
الشهيد األول
ُ
ثم ُصلب ،ثم ُرجم ،وأحرق بدمشق بتهمة
النصيرية» ،فتحولت «بـلــدة الفوعة إلى
ُّ
مركز التشيع الصلد في غرب حلب» ،مع
ُم َ
فارقة أوردها املؤلف من أن هذا البطش
وفـتــاوى ابــن تيمية ضــد شيعة كسروان
لم يطاال شيعية شمال سوريا وتحديدًا

أري ــاف حلب ألن «الشيعية الغالبة لدى
اإلم ـ ــارات الـتــركـمــانـيــة الـخــاضـعــة رسميًا
ّ
لـلـمـمــالـيــك شــك ـلــت أيــديــولــوج ـيــا عـقـيــدة
غزو العالم البيزنطي أو «الجهاد» ضده
ً
وتقويضه وصوال إلى نهايته على أيدي
العثمانيني مــع السلطان الفاتح (-1451
( »)1481ص47و.)48
ّ
تتحرك صفحات التاريخ على صفحات
الـ ـكـ ـت ــاب بـ ـس ــرع ــة وح ـ ـيـ ــويـ ــة ،وتـ ـت ــوال ــى
أحداثًا تفيض بالدماء واملكر والتصالح
واألطـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــاع وغ ـ ـل ـ ـبـ ــة مـ ـنـ ـط ــق ال ـ ـح ـ ــروب
ّ
ع ـلــى مـنـطــق ال ـت ـســويــات (إل ف ــي ح ــاالت
الـضـعــف) ،وإح ــدى أسلحتها املـشـحــوذة
ســاح التطييف كقناع لـصــراع زعــامــات
ومصالح اقتصادية وقيام إمبراطوريات،
م ــع الـكـثـيــر م ــن ال ـت ـصـف ـيــات الـهــويــات ـيــة-
املــذهـبـيــة -اإلثـنـيــة املـتـبــادلــة ،ومــع القليل
القليل مــن اح ـتــرام الـتـنــوع إال فــي كيفية
تــأمــن امل ـصــالــح االق ـت ـصــاديــة أو جـبــايــة
الضرائب كما في تعامل العثمانيني مع
األق ـل ـيــات (اض ـط ــرار الـسـلـطــان العثماني
سليمان الـقــانــونــي تحت ضغط تعاطي
ج ـنــود اإلن ـك ـشــاريــة الـخـمــر إل ــى الـتــراجــع
عــن فـتــوى تحريمه والـسـمــاح ببيعه في
جـ ـب ــال ال ـن ـص ـي ــري ــة ،واسـ ـتـ ـص ــدار ف ـتــوى
ع ـلــى امل ــذه ــب ال ـح ـن ـفــي ب ــأن ال ـش ــرب غير
الـ ُـسـكــر؟!) .والفتوى هنا لطاملا كانت في
خــدمــة ســاطــن جـهـتــي ال ـص ــراع املــذكــور
وشواهده بارزة في نصوص الكتاب.
إن الصراع ُامل َّ
موه دينيًا تقيم في جنباته
وف ــي أح ـيــان كـثـيــرة امل ـطــامــع الشخصية
ضـمــن امل ــذه ــب ال ــواح ــد ،واإلم ـب ــراط ــوري ــة
الـ ــواحـ ــدة وال ـح ـي ــز ال ـج ـغ ــراف ــي ال ــواح ــد،
واملـ ـص ــال ــح ال ــداهـ ـم ــة (املـ ــوقـ ــف الـ ـص ــارم
م ــن امل ــؤس ـس ـت ــن ال ـف ـق ـه ـي ـتــن ال ـص ـفــويــة
وال ـع ـث ـمــان ـيــة ض ــد ال ـع ـل ــوي ــن الـ ـغ ــاة أو
الـ ـق ــزلـ ـب ــاش سـ ـ ـ ــواء ك ـ ــان ـ ــوا ف ـ ــي ال ـن ـط ــاق
الـ ـصـ ـف ــوي أو فـ ــي الـ ـنـ ـط ــاق ال ـع ـث ـم ــان ــي-
صُّ .)173كما تدفع َنوائب تلك الصراعات
َ
َ
إل ــى «تـ َـســنــن» و«تــشـ ُّـيــع» مـتـبــادلــن تبعًا
للهيمنة الثقافية -السياسية -القتالية
ُ
هيمن (في الكتاب الكثير من الوقائع
للم ِ

ً
الـ ــدالـ ــة ع ـل ــى مـ ــا نـ ــذكـ ــر) .م ـ ـثـ ـ ّـا ،ت ـحــالــف
الـسـلـطــان أوزون حـســن الـ ُـســنــي ()1452
مــع الشيخ جنيد الشيعي للتخلص من
شقيقه جهانكير في حني تحالف شقيق
حسن مع جهان شــاه زعيم ّ
القرا قوينلو
ض ـ ــده .وك ـ ــان لـ ـق ــاء َ
األول ـ ـ ـ ــن بــراغ ـمــات ـيــا
ب ــن س ـل ـط ــان ج ــدي ــد وش ـي ــخ ط ــام ــح إل ــى
السلطانية ،فقاد السلطان حسن حركته
األردبيلية الجديدة بمزيج من الشيعية
ّ
 الـسـنـيــة ب ــدا عـلــى ال ـن ـقــود ال ـتــي ســكـهــا،والح ـ ـقـ ــا تـ ـح ــال ــف مـ ــع أم ـ ـ ـ ــراء ال ـب ـن ــدق ـي ــة
(إيـطــالـيــا) ضــد الـسـلـطــان محمد الفاتح
املتحالف مــع أم ــراء فلورنسا الستكمال
صــراع ـه ـمــا ب ــدع ــم خ ــارج ــي .أمـ ــر مــارســه
أكـثــر مــن طــرف على مــدى عـقــود الـصــراع
إلى أن انتهى بخوار قوة اإلمبراطوريتني
املتصارعتني على طريق الحرير ،وانتقال
جماعات بشرية بترحال معاكس ّ
تبدلت
خاللها االنتماءات املذهبية ،كما المست
ت ـلــك االس ـت ـعــانــة ب ــال ـخ ــارج ق ــوى محلية
ّ
ومتمردة في آن كما
تابعة لقوى الداخل
في حالة آل جنبالط (حركة ابن جنبالط
ومحاولة االستقالل اإلقليمي –ص..)213-
عقود من الصراع تراوح بني هدنة وهدنة
وحـ ـ ــروب وح ـ ـ ــروب ،إلـ ــى أن بـ ــدأ ال ـحــريــر
يخبو على وقع نهوض أوروبا واكتشاف
األم ـيــرك ـي ـتــن ،ودخـ ــول ق ــوى أخ ــرى على
خط الصراع (روسيا القيصرية) وتبدل
التحالفات ،واصطدام محاوالت التسوية
ال ـص ـف ــوي ــة –ال ـع ـث ـم ــان ـي ــة «بـ ـق ــوة ك ــل مــن
املؤسستني الفقهيتني الصفوية الشيعية
َّ
والسنية العثمانية» (ص ،)250و«تحكمت
أي ــدي ــول ــوج ـي ــا امل ـظ ـل ــوم ـي ــة االج ـت ـمــاع ـيــة
ّ
املتخيلة
واملذهبية للجماعات الطائفية
فــي ه ــذه امل ـفــارقــات الــزمـنـيــة الـتــاريـخـيــة»
(ص .)229يختتم باروت بحثه التفكيكي
ال ـ ـثـ ــري والـ ـج ــدل ــي والـ ـع ــاب ــق ب ـم ــا يــزيــل
التكهنات واألوهام ،بسؤال األمير شكيب
ً
ّ
املتجدد دائمًا ،متسائال معه :هل
أرسالن
ّ
نحن ُمؤهلون للخروج من مرحلة فتوى
ن ــوح الـحـنـفــي وم ــا يـنــاظــرهــا مــن فـتــاوى
مقابلة؟

فارس اشتي *
ف ــي كـتــابــه «امل ـه ـنــة اآلث ـم ــة» (دار الــريــس
ـ ـ ـ  ،)2018يـقــف ج ـهــاد ال ــزي ــن عـلــى رب ــوة
عــالـيــة ،يــرنــو ال ــى الـحـقــل ال ــذي أمـضــى ـ ـ
وما زال ـ ـ حياته فيه ويقرأ تجربته الحية
ب ــأس ـل ــوب «ج ـ ـهـ ــادي» ي ـخ ـلــط ال ـس ـيــاســة
ب ـ ــاألدب ،وال ـع ــام بــال ـخــاص بـلـغــة عربية
يعمد الى النحت فيها ،اشتقاقًا وانشقاقًا
ك ــي ي ــوص ــل ف ـك ــرت ــه ،االس ـتــرات ـي ـج ـيــة في
الغالب ،فيشهد لها وعليها ،فكأنه اثنان:
الشهيد والشاهد ،حسب القول الصوفي.
يتضمن الكتاب تسعة فصول ،وخاتمة
تدور كما توحي عناوينها حول:
 -1ال ــام ـق ــال ،ان ـش ـق ــاق ال ـل ـغــة واش ـت ـقــاق
السياسة
 -2االرتياب
 -3نص الفساد وفساد النص
ّ
املحرم
 -4النص
 -5نذالة النص ونص النذالة
 -6م ـ ــاذا ي ــري ــد ال ـ ـقـ ــارئ ،ه ــل الـ ـق ــارئ هو
القارئ؟
 -7اليومي يهاجم التاريخي
 -8وقـ ــائـ ــع ال ــواقـ ـع ــة الـ ـ ــواحـ ـ ــدة ،ح ـقــائــق
الحقيقة الواحدة
 -9تهويد كتابتي السياسية ،الخاتمة.
يمكن ق ــراءة الـكـتــاب مــن أكـثــر مــن موقع،
وقـ ــد آث ـ ــرت قـ ــراء تـ ــه م ــن م ــوق ــع الـعـمـلـيــة
اإلع ــام ـي ــة ال ـتــي ّ
درس ـت ـه ــا ف ــي جامعتي
لـ ـسـ ـن ــوات ط ــويـ ـل ــة ،ومـ ــوقـ ــع ج ـ ـهـ ــاد فــي
العملية اإلعالمية ضمن الجهاز املرسل.
واملــرســل هنا هو الجريدة /الجريدتان،
واملـتـلـقــي ،وهــو هنا الجمهور اللبناني
ثم العربي ،أو باألحرى القراء اللبنانيون
وال ـع ــرب ،وه ــم ،فــي الـنـهــايــة ،قـلــة /نخبة
ومسيسة .والرسالة ،وهي أحداث
مثقفة
ّ
العالم .وتلف العملية اإلعالمية بأطرافها
ال ـث ــاث ــة وت ـت ـح ـكــم ب ـهــا ب ـي ـئــة ،ه ــي نـظــام
سياسي لبناني في مجال عربي وعاملي.
لحسن حظ جهاد أو لسوئه ،كان املرسل
الجريدتني األبرز في لبنان ،وكان املتلقي
الجمهور األكثر ثقافة صحافية ،وكانت
ال ــرس ــال ــة م ـم ـك ـنــة اإلن ـ ـتـ ــاج م ــن م ـص ــادر
متنوعة ومتعددة وفي جو من «الحرية».
وك ــان ال ـن ـظــام الـلـبـنــانــي فــي ب ــدء تجربة
ً
ْ
جهاد ،وما زال ،متقلقال ،وإن كان جهاد
ً
يعتبر الــوطــن متقلقال ،ال الـنـظــام .وكــان
ً
املـجــال العربي متحوال مــن مـنــاخ حامل
لـهـمــوم مستقبلية ومـسـكــون بالتسابق
ن ـحــو ال ـت ـق ــدم ،ال ــى م ـن ــاخ ح ــام ــل لـهـمــوم
امل ـ ــاض ـ ــي وم ـ ـس ـ ـكـ ــون ب ــالـ ـتـ ـس ــاب ــق ن ـحــو
الـخـلــف .كما كــان الـعــالــم ال ــذي شهد بدء

تجربته محكومًا بثنائية قطبية شبه
ثابتة وبــإعــام عماده الجريدة ،فأصبح
عــاملــا وحــدانــي القطب تترنح وحدانيته
وأصبحت الـجــريــدة ،وبخاصة الورقية،
ه ــامـ ـشـ ـي ــة م ـ ــع تـ ـن ــام ــي مـ ـحـ ـط ــات ال ـب ــث
التلفزيوني واإللكتروني.
بالتكوين،
يتعاطى،
جهاد في موقعه هذا
ْ
مــع وقــائــع متغيرة .عــالــم يقطع األنـفــس
ب ـس ــرع ــة تـ ـغ ـ ّـي ــره :ب ـي ـئــة ووسـ ــائـ ــل إع ــام
ومصادر أخبار وتحوالت ،فكيف تعامل
م ــع ذلـ ــك ،أو ب ــاألح ــرى ك ـيــف ش ـهــد على
تجربته؟ فجهاد ،كــوافــد الــى الصحافة،
حـ ـم ــل مـ ـع ــه ت ــوجـ ـه ــه الـ ـ ـيـ ـ ـس ـ ــاري ،ال بــل
الـتــزامــه ،مــع مشتقاته كــافــة ،وتخصصه
الحقوقي وميزانه الدقيق ،ولو الشكلي،
وإرثه العاملي ،أدبًا ومعاناة ومعارضة،
كما حملت إليه الصحيفتان اللتان كتب
فيهما ،وهما األكـثــر انتشارًا وحـضــورًا،
ال ـعــالــم عـلــى رحــاب ـتــه ،قـضــايــا ومـتــابـعــة
وتكنولوجيا ،فوعى جيدًا ،أو باألحرى
ْ
تدرج في وعي استحالة أن يكون العالم
ْ
ح ــول ــك ع ـل ــى ص ـ ــورت ـ ــك ،واسـ ـتـ ـح ــال ــة أن
تجعل هــذا الـعــالــم على وقــع تـصــوراتــك،
ْ
واسـتـحــالــة أن تـقــدم لـلـقــارئ الـعــالــم كما
ْ
تتصوره ،ال كما هو .واستحالة أن يكون
ـ ـ وهو املحرر ثم املعلق في الجريدة ـ ـ هو
ّ
وممول وموقع.
الجريدة ،كمرسل
ّ
وكـ ــانـ ــت االن ـ ـطـ ــاقـ ــة إدراك ج ـ ـهـ ــاد «أن
ال ـي ـســاريــة كــرص ـيــد م ـعــرفــي ث ـقــافــي هي
الــرصـيــد ال ــذي يمنح اسـتـخــدام التعليق
ق ــوة تـحـلـيـلـيــة .ال م ـج ــال لـلـمـطــابـقــة مع
الواقع ،هذه املطابقة تأخذها من اليمني...
ال ـت ـف ــاوت امل ــده ــش ب ــن ال ـع ـمــق الـثـقــافــي
للتحليل اليساري وقوة الرؤية الواقعية
للتحليل اليميني رغــم سطحيته» (ص
 ،)33فكان كذلك ،أو باألحرى ّ
درب نفسه
ليكون كذلك ،وهكذا أصبح.
فـفــي مــوضــوع الـكـتــابــة ،واج ــه ،بــارتـيــاب
ـ ـ حـســب تـعـبـيــره ـ ـ قـضــايــا إشـكــالـيــة لــه،
كــإن ـســان وك ـم ـع ـلــق« :ال ـح ــرب الـلـبـنــانـيــة،
ات ـفــاق أوس ـل ــو ،صـعــود الـشـيـعــة ،الـحــرب
ال ـس ــوري ــة» وغ ـيــرهــا ،ف ـخــرج م ــن خطابه
ال ـي ـس ــاري ل ـي ــدرك خ ـط ــورة ال ـح ــرب على
ل ـب ـنــان ،وع ـلــى أي ب ـلــد ،وخـ ــرج م ــن إرث ــه
العروبي ،وهــو حفيد ألحــد حماة التيار
ال ـعــروبــي وتـنـظـيـمــاتــه ف ــي خمسينيات
الـقــرن الـعـشــريــن ،لـيــرى إيجابية أوسلو
وي ــؤي ــده ،وخ ــرج مــن شيعيته ،وه ــو من
عــائ ـلــة أع ـط ــت ل ـن ـيــل ال ـش ـي ـعــة ح ـقــوق ـهــا،
ل ـي ــرى خ ـطــر هـ ــذا ال ـص ـع ــود ،وخ ـ ــرج من
ّ
حسه الديموقراطي املــرهــف ليرى خطر
عـسـكــرة االن ـت ـفــاضــة ف ــي س ــوري ــا ،وك ــان،

تراجعت
الجريدة
وانكفأت
النخب إلى
زوايا البحث
األكاديمي
ّ
وتشظت
النخب
ّ
الوطنية

كما في عرضه في الكتاب وفي متابعته
األسـ ـب ــوعـ ـي ــة ،ص ـ ــادم ـ ــا .وفـ ـ ــي م ــوض ــوع
الـكـتــابــة أي ـضــا ،وخ ــارج الـقـضــايــا األرب ــع
اآلنفة ،كان الحدث ـ ـ أي حدث ـ ـ موضوعًا
ْ
ً
ُمـ ــش ـ ـكـ ــا بـ ـح ــد ذات ـ ـ ـ ــه .فـ ـه ــل ال ـ ـحـ ـ ُـدث هــو
ال ــواق ـع ــة؟ وه ـ ّـل ال ــواق ـع ــة ه ــي م ــا ن ـ ِـش ــرت
أخ ـب ــاره ــا ،أم أن ـه ـُـا وق ــائ ــع ،كـمــا سـ ّـمــاهــا
ج ـهــاد؟ وهــل مــا نـ ِـشــر عنها هــو «الــواقــع
ك ـمــا ه ــو» وف ــق م ــا تـ ــردد ب ـعــض وســائــل
اإلعالم؟ وهل الواقعة /الحدث التي هي،
دائمًا ،وقائع ـ ـ تبعًا ْ
ملح ِدثيها وناقليها
وبــال ـتــالــي مـتـلـقـيـهــا ـ ـ ـ ـ ع ـلــى «سـكــونـهــا»
الذي عرفته املرحلة الكتابية في اإلعالم،
ّ
أم أن ـه ــا مـتـغـيــرة ف ــي ك ــل لـحـظــة ف ــي ظل
ال ـت ــدف ــق ال ـه ــائ ــل ف ــي امل ــرح ـل ــة الـسـمـعـيــة
البصرية لإلعالم؟ وهل يستطيع الكاتب
مـجــاراتـهــا؟ لـقــد أدرك جـهــاد ذل ــك فــي ما
كتب عن «القصور عن اإلحاطة» و«اللهاث
وراء الـخـبــر» «وقــائــع الــواقـعــة الــواحــدة»
وغيرها (ص  83و ،)258 - 233فحاول ـ ـ
كما أورد الكتاب وورد في مقاالت املؤلف
ـ ـ التقاط املدلول االستراتيجي في الخبر،
وب ــذل ج ـهــود لـتـعــزيــز مــواكـبـتــه لليومي
ولطريقة صناعة الخبر عبر دورة أقــدم
عـلـيـهــا ف ــي إح ـ ــدى ال ـص ـحــف األم ـيــرك ـيــة
وأخرى في فرنسا.
ف ــي م ــوض ــوع ال ـك ـت ــاب ــة ،أيـ ـض ــا وأيـ ـض ــا،

هـ ـن ــاك الـ ـن ــص امل ـ ـحـ ـ ّـرم ـ ـ ـ ـ ـ ح ـس ــب تـعـبـيــر
جـهــاد ـ ـ وبـخــاصــة مــع صـعــود الخطاب
الديني من جهة ،وكثرة رعــاة الرصاص
الصامت أو املتفجر بني الحاكمني .فكيف
يتعامل معه اإلعالمي وقد أصبح ّ
النص
بشقيه هو الحاضر األكبر في األحــداث؟
كيف يتعامل معه ودمــه «مباح من قوى
مجتمعية من تحت وقــوى سلطوية من
فوق»؟ تملي هذه الضغوط املهددة رقابة
«ذاتية» على الكاتب ،لكن جهاد كان من
القلة التي لم تستسلم لهذه الضغوط.
وك ــان هــاجــس ج ـهــاد ،كـمــا يستنتج من
الكتاب وكما ورد فيه أيضًا :كيف يوفق
ف ــي ق ــول ــه /ك ـتــاب ـتــه ب ــن ع ـمــق الـتـحـلـيــل
ال ـي ـســاري املـنـغــرس فـيــه ،ودق ــة التحليل
الـيـمـيـنــي ال ـتــي تتطلبها امل ـه ـنــة؟ وكيف
يـ ــوفـ ــق ب ـ ــن إرث ـ ـ ـ ــه األدب ـ ـ ـ ـ ــي وال ـ ـعـ ــروبـ ــي
و«ال ـ ـش ـ ـي ـ ـعـ ــي» ومـ ـتـ ـطـ ـلـ ـب ــات ال ـس ـي ــاس ــة
وقـ ــراء ت ـ ـهـ ــا؟ وكـ ـي ــف ي ــوف ــق ب ــن حــرك ـيــة
ال ـحــدث ومـحـظــوراتــه وضـ ــرورة اإلخـبــار
عـنــه والـتـعـلـيــق عـلـيــه؟ وكـيــف يــوفــق بني
نخبويته الـثـقــافـيــة وت ـفــاوت مستويات
قرائه؟
ت ـطــرق ج ـهــاد إل ــى ك ــل ه ــذه الـتـنــاقـضــات
والتوفيقات ،فكيف أعلن تعامله معها؟
ح ـ ــاول ن ـحــت ك ـل ـمــات وم ـص ـط ـل ـحــات في
اللغة تقارب العامية من دون أن تكونها

وبــ«لـغــة» أنيقة فــي فصاحتها وواقعية
ف ـ ــي ت ـع ـب ـي ــرات ـه ــا وبـ ــأس ـ ـلـ ــوب ق ـ ــدم ف ـيــه
ال ــواق ـع ــة /ال ـح ــدث وم ــدل ــوالت ــه ف ــي أط ــره
املحلية والعربية والعاملية وفــي بعديه
ال ـث ـقــافــي وال ـس ـي ــاس ــي ،ف ـخ ــرج ب ــذل ــك عن
الوصفي والخطابي ،في آن واحد.
ش ـغ ـلــه ال ـت ـع ـب ـيــر ع ــن ال ــواقـ ـع ــة /ال ـح ــدث
وم ــدل ــوالت ــه ب ــرغ ــم امل ـح ـظ ــورات املـعـيـقــة،
فطرح إشكالية الالمقال في املقال :كيف
تـعـبــر عـمــا تـعـجــز عــن ال ـبــوح ب ــه؟ وطــرح
إش ـك ــال ـي ــة ن ــص ال ـف ـس ــاد وفـ ـس ــاد ال ـنــص
ون ــذال ــة ال ـن ــص ون ــص ال ـن ــذال ــة كـقـضــايــا
م ـطــروحــة ،يــومـيــا عـلــى امل ـحــرر واملـعـلــق،
وعلى القارئ أيضًا.
وفي ختام العرض السريع للكتاب ،يمكن
الـ ـق ــول :ن ـجــح ج ـه ــاد ف ــي ك ـتــابــة سـيــرتــه
ال ـص ـح ــاف ـي ــة ون ـ ـقـ ــدهـ ــا ،خ ـ ـ ــارج عـ ــروض
بعض السير الوصفية وربـمــا املبتذلة،
وقــدم في ذلــك خدمة للصحافيني الجدد
وللباحثني ومن ثم للقراء في فهم إنتاج
ال ـنــص /الـتـعـلـيــق .داف ــع جـهــاد عــن فكرة
ه ــاب ــرم ــاس ودع ـ ــا الـ ــى إع ـت ـم ــاده ــا وهــي
الوطنية الدستورية ،وهو دفاع يستحق
ْ
أن يتوقف عنده الباحثون والسياسيون،
كدعوة لبناء أطــر سياسية ،خــارج إطار
الـ ــدعـ ــوات ل ـت ـجــديــد م ــا يـتـعـثــر ت ـجــديــده
مــن أط ــر ديـنـيــة وقــومـيــة وعــامل ـيــة .المــس
ج ـ ـهـ ــاد ف ـ ـكـ ــرة م ـه ـم ــة ف ـ ــي الـ ـح ــدي ــث عــن
الـنـخـبــة (ن ـهــايــة ن ــص الـنـخـبــة أم نـهــايــة
ْ
الـنـخـبــة الــوط ـن ـيــة؟) وه ــي مــامـســة ،وإن
ل ــم يـتـعـمــق ،ف ــي ص ـلــب ال ـع ـمــل اإلعــامــي
والسياسي ،فالجريدة هي نتاج مرحلة
الرأسمالية الوطنية املتوافقة مع نشأة
الدولة القومية ،فأنتجت النخبة الوطنية
لـهــذه الــدولــة ،وكــانــت النخبة .أمــا اليوم
م ــع مــرح ـلــة ال ـش ــرك ــات ال ـع ــاب ــرة ل ـل ــدول،
ً
اقتصادًا ومــاال وإعالمًا ومعلومات ،فقد
تــراجـعــت الـجــريــدة وانـكـفــأت النخب الى
زوايا البحث األكاديمي وتشظت النخب
الوطنية .أو ليس ّ
معبرًا سيادة أسلوب
التغريدات عند كــل الساسة فــي العالم؟
ّ
املصرة على
أو ليس معبرًا انكفاء القوى
األساليب القديمة ،أو باألحرى عدم إدراك
متغيرات العصر؟ نجح جهاد في نحت
تعبير «تهود» للداللة على حالة الترحال
الدائم واملستمر له ولنا وللناس .ترحال
ف ــي امل ـك ــان وال ــزم ــان ،ت ــرح ــال ف ــي الــوعــي
وال ـث ـق ــاف ــة .ف ــي ال ـخ ــاص ــة ،ال يـغـنــي هــذا
الـ ـع ــرض ع ــن اإلمـ ـت ــاع ال ـغ ـنــي ف ــي قـ ــراءة
النص ،لنرى الشاهد في ما شهد ولنرى
أنفسنا في مرآته.
* أستاذ جامعي
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يوكو أوغاوا
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إزغي باشاران

واصف شرارة

بترجمة مـعــن عـقــل ،ص ــدرت النسخة
العربية مــن قصة يوكو أوغ ــاوا «حــذاء
لك» (اآلداب) .الكاتبة اليابانية ()1962
الـ ـت ــي ت ـ ـطـ ـ ّـرز أعـ ـم ــالـ ـه ــا بــال ـت ـفــاص ـيــل
ّ
بأنها ّ
«تعبر عن ميكانيزمات
وتوصف
ال ـن ـف ــس ال ـب ـش ــري ــة ب ـش ـكــل خ ـف ــي لـكــن
ثـ ــاقـ ــب» ،ت ــاح ــق فـ ــي ع ـم ـل ـهــا ال ـس ـ ّـي ــد
ّ
ديـ ـشـ ـيـ ـم ــارو الـ ـ ـ ــذي ي ـع ـم ــل ك ـم ـحــنــط
ً
ذكريات .راويــة ّ
القصة تعمل مساعدة
ّ
ّ
له وموظفة ًاستقبال ،تتلقى من الزبائن
أشياء غريبة من حياتهم جاؤوا بها إلى
ّ
املتخصص ًالغامض :عظام عصفور،
ّ
ل ـح ـنــا ،نـ ــدبـ ــة ...عـلـمــا أن أوغ ـ ــاوا نــالــت
ّ
اليابانية املرموقة
جــائــزة «آكــوتــاغــاوا»
ع ــن رواي ـت ـهــا «ال ـح ـمــل» فـيـمــا ترجمت
لها «اآلداب» سابقًا «حوض السباحة»
لرجل مريض»
و«غرفة مثالية
ٍ

عن «دار التنوير» ،صدر «كتاب النثر»
للمفكر والكاتب واألكــاديـمــي اللبناني
الراحل موسى وهبه ( 1941ـ .)2017
ف ــي م ـق ــدم ــة الـ ـكـ ـت ــاب ،يـ ـ ــورد صــدي ـقــه
الـكــاتــب جـمــال نعيم ّأن الــراحــل خصه
قبل وفاته ،بنصوصه التي كان ينوي
نـشــرهــا ف ــي كـتــابــن مـسـتـقـلــن .األول
هــو كـتــاب «البعد الفلسفي بالعربي»،
والثاني هو «كتاب النثر» .يضم األخير
نصوصًا مختلفة ومـتـبــاعــدة نشرها
وهبه في مجالت وجرائد عدة .تتناول
ه ـ ــذه الـ ـنـ ـص ــوص م ــواضـ ـي ــع م ـت ـنــوعــة
ومـتـفــرقــة مـثــل« :الـحــديــث عــن نيتشه»
وإمـكــانـيــة العيش املـشـتــرك ،وض ــرورة
الحرية ،ونقد املوضوعية ونقد الحقيقة
ً
وقضايا التعدد والتنوع واملرأة وصوال
إلى البناية التي سكنها في بيروت.

بعد صدورها عام  2017بالفرنسية،
انتقلت رواية «مؤنس امللك» للتشكيلي
وال ـكــاتــب املـغــربــي املــاحــي بينبني إلــى
ال ـعــرب ـيــة ع ــن دار «هــاش ـيــت ان ـط ــوان/
نوفل» .يستمد العمل أجــواءه وأحداثه
م ــن س ـي ــرة ال ـك ــات ــب ال ـ ــذي كـ ــان والـ ــده
مؤنسًا ومسليًا للملك الحسن الثاني
على مدى ثالثة عقود .كان هذا الوالد
ح ـكــوات ـيــا ذا ث ـقــافــة شـعـبـيــة واس ـع ــة،
ومــوهـبــة خــارقــة فــي تـحــويــل األح ــداث
إل ــى ط ــرف ــة زاخ ـ ــرة بــال ـت ـفــاص ـيــل .من
خ ـ ــال سـ ـي ــرة ه ـ ــذا ال ـ ــوال ـ ــد ،سـيـعـبــر
بينبني إلــى حقبة مفصلية في تاريخ
املغرب ،كما إلى انعكاسات عمل األب
على أسرته ،خصوصًا مع تورط ابنه
الضابط في انقالب «الصخيرات» عام
.1971

يـتـضـمــن ك ـتــاب «ال ـت ـنــافــس األم ـيــركــي
ال ــروس ــي فــي ال ـشــرق األوس ـ ــط :األزم ــة
ال ـس ــوري ــة أن ـم ــوذج ــا» (دار ال ــراف ــدي ــن)
ل ـس ــام ــر س ـل ـم ــان الـ ـجـ ـب ــوري ،عــرضــا
للعالقة بني الــواليــات املتحدة وروسيا
وك ـي ـف ـي ــة تـ ـط ــوره ــا ب ـح ـس ــب امل ــراح ــل
التاريخية منذ انـتـهــاء الـحــرب العاملية
الثانية حتى اليوم .يتوقف املؤلف عند
ماهية العالقة التي تحكم الطرفني في
الوقت الحاضر ،خصوصًا في سوريا
ومـنـطـقــة ال ـشــرق األوسـ ــط بــاعـتـبــارهــا
«منطقة حيوية وجاذبة للدول الكبرى
ألهميتها الجيوستراتيجية واحتوائها
عـلــى امل ــادة الـحـيــويــة األول ــى فــي العالم
(النفط) ،باإلضافة إلــى كونها منطقة
م ـس ـت ــوردة ل ـكــل أنـ ـ ــواع ال ـس ـلــع ابـ ـت ـ ً
ـداء
مـ ــن امل ـن ـت ـج ــات ال ـع ـس ـك ــري ــة وانـ ـتـ ـه ـ ًـاء
باملحاصيل الزراعية».

حلفاء
«ملاذا أعلنت تركيا الحرب على
ٍ
لـلـغــرب؟ مل ــاذا ان ـه ــارت عملية الـســام
م ــع األك ـ ـ ــراد؟ م ــا ه ــو دور تــرك ـيــا في
الحرب التي تستنزف سوريا والشرق
األوسط .فالدور الذي تضطلع به ٌ
معقد
ب ـس ـبــب الـ ـص ــراع ال ـ ــذي طـ ــال أمـ ـ ــده؟».
ي ـح ــاول ك ـت ــاب «تــرك ـيــا والـ ـن ــزاع على
الشرق األوسط» (دار الساقي) إلزغي
ب ــاش ــاران أن يـظـهــر ك ـيــف ّأن عــاقــة
تركيا باألكراد هي جوهر أزمة الشرق
األوسط ،وكيف ّأن إخفاق أردوغان في
إحالل السالم هو مفتاح فهم األحداث
ٌ
الراهنة .علمًا ّأن املؤلفة هي صحافية
ٌ
تركية متخصصة في تغطية الصراع
الكردي والشؤون التركية.

يهدي واصــف شــرارة كتابه «خواطر
وي ــومـ ـي ــات ( »2018دار الـ ـخـ ـل ــود)،
إل ــى مـسـقــط رأس ــه بـنــت جـبـيــل «الـتــي
تسكن أنفاسنا وإحساسنا ،بصرخة
ك ـبــريــائ ـهــا ال ـش ــام ــخ ف ــي ف ـضــائ ـهــا...
ب ــأسـ ـم ــاء ال ـ ـش ـ ـهـ ــداء مـ ــن أبـ ـن ــائـ ـه ــا...
وبأسماء املناضلني واملجاهدين الذين
حـلــوا اسـمـهــا وتــاري ـخ ـهــا ...وبــأسـمــاء
رموزها الدينية والسياسية والعلمية
ّ
واألدبـيــة من شعراء وكــتــاب .»...يضم
ال ـع ـمــل شـ ـ ــذرات وخ ــواط ــر ويــوم ـيــات
ال ـك ــات ــب ،إلـ ــى ج ــان ــب اق ـت ـب ــاس ــات من
ّ
ق ـصــائــد ون ـص ــوص ل ـكــتــاب وش ـعــراء
عـ ــرب وأجـ ــانـ ــب أمـ ـث ــال نـ ـ ــزار ق ـبــانــي،
ولــويــس أراغ ـ ــون .وي ـلــج املــؤلــف أبــوابــا
كثيرة تبدأ بالحب والعشق وال تنتهي
بالحرب والعنف.

كلمات
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أوراق

روبرتو خواروث
الشعر هويتي
روبيرتو خ ــواروث ( ،)1995-1925شاعر
وصــف أوكتافيو بــاث يومًا ِشعر
ّ
األرجنتين األعظم بعد بورخيس بما يلي«ُ :إن كل قصيدة من قصائد خواروث
هي بلورة كالمية مدهشة :اللغة عنده تختزل إلى نقطة من الضوء» .روبرتو
خواروث الذي أدار مجلة «شعر» األرجنتينية ما بين عامي  ١٩٥٨و ١٩٦٥بعد
مواجهة األبدية كلمات أبدية
دراســات في اآلداب والفلسفة ،استعمل في
ّ
هي األخرى ،بطيئة ال يمكن تجنبها ،كلمات منحوتة لكنهافي غاية الحساسية:
«حتى األبدية ال تكون لألبد» كما يقول في أحد أجزاء مؤلفه الشعري الفذ
«شعر عـمــودي» ،وقــد أخــذت «دار جوزيه كورتي» النخبوية على عاتقها
ّ
مهمة ترجمته إلى الفرنسية في تسعينيات القرن الماضي .في أنطولوجيا
تحمل عنوان «أن نسكن شعريًا في العالم» ،اختارت دار  Poesisالباريسية عام

 ،٢٠١٦تنظيرات خواروث حول الشعر والخلق ،والعالقة بين الشعر والشعراء
والمجتمع والعلوم كافة كمحور أســاســي فــي األنطولوجيا التي تشبه
المانيفستو الشامل للتفكير في «السكنى الشعرية للعالم» .عبارة وردت في
إحدى قصائدهولدرلين ،وقدجمع الكتاب زبدة ماكتب في الغرب حول الشعر
من العصر الرومانسي وحتى اليوم .يذهب خواروث بعيدًا في تعريف الشعر
كحقيقة عليا ،ليضيف بعدًا جديدًا إلـى جملة نوفاليس الشهيرة« :الشعر هو
الدين األصيل لإلنسانية»ّ .
نقدم في «كلمات» المحور الخاص بخواروث (الذي لم
ُيترجم إلى العربية بعد) في األنطولوجيا المشار إليهاّ ،
لنعرف بشاعر «أساسي»
يعتبر أن وظيفة الشعر هي إنقاذ األساسي في اإلنسان بالكلمة األساسية.
تقديم محمد ناصر الدين
الزاعمة بأن ّأول تجارب الحياة هي الحاسمة .أجهل
الـ ــدور ال ــذي تلعبه ال ــوراث ــة ،ال ـت ـجــارب الطفولية،
وأن اإلن ـس ــان ق ــد ي ـكــون عــانــى نــوعــا م ــن ال ــوح ــدة،
أو يمتلك بـعــض االس ـت ـع ــدادات املــزاج ـيــة ،القابلة
ّ
للتمدد أو االنقباض؛ لكن يمكن االفـتــراض أن كل
مسبقًا في اختيارنا للشعر،
هذه الشروط تتوالف َ
اخ ـت ـيـ ٌـار يـتـبــدى مـثــل ال ــق ـ َـدر .أظ ــن أن ــه فــي الـشــاعــر
األكثر وحدة ،األكثر عزلة ،تسكن اإلنسانية جمعاء،
الحقيقة كلها ،بالرغم من أن قلقه ال يسمح له في
األوقات كلها باالنتباه لهذه السكنى ،وأن الشاعر
قد يعاني بشكل َع َرضي من نقص في التعامل مع
محيطه .ال نقلل هنا مــن شــأن التمسك بالوحدة،
لكن ليس في كونها فرادة ال تقبل االختزال ،بل في
كونها مثل دأب من يحفر األرض وال يعرف على
أي عمق سيكون فــي قلب االشـيــاء .أتـســاءل بداية
إن ك ــان الـشـعــر يسكن الـشــاعــر ،أو أن الـشــاعــر هو
مــن يسكن الشعر .ســؤال جديد قــد ال نعثر لــه عن
إجابة .في كل األحوال ،طريقة السكنى هذه ،أيًا كان
فان ،مثل
شكلها ،هي غير مشروطة .الشاعر كائن ٍ
غيره .من أجل ذلك ،إنه ملن املدهش أنه من قابليته
ُ
ّ
للفناء ذاتها ،تخلق قدرة ال نتعرف البتة على مكان
ّ
والدتها ،وبالرغم من وهنها ومن كل املقاومة التي
ّ
تنتصب بوجهها ،فإن اإلنسان قادر على أن يخلق
ً
بها أشكاال معينة شاهدة على كينونته .العيش،
رغم َع َرضيته ،هو البعد املطلق لإلنسان ،والشعر
هو الشعيرة املناسبة لهذا البعد .االمتالء األكبر
للحياة الذي يمكنني ُولوجه ،ال أعرف تجربة حية
لها مثل هذه القوة .الشعر هويتي.

الشعر والخلق
تـ ـع ــري ــف الـ ـشـ ـع ــر ه ـ ــو ن ـ ـ ــوع م ـ ــن املـ ـسـ ـتـ ـحـ ـي ــل ،مــن
ال ـيــوتــوب ـيــا .ه ــل ب ـم ـقــدورنــا ت ـعــريــف ال ـح ـي ــاة؟ هل
بمقدورنا تعريف املــوت ،املوسيقى ،الـحــب؟ إنني
أح ـلــم بـتـعــريــف م ــا… حــن ي ـقــوم األم ــر عـلــى نـحـ ٍـو
تـصـبــح ف ـيــه األشـ ـي ــاء ح ــاض ــرة ف ــي غ ـيــاب ـهــا ،فـهــذا
ُ
يعني أن األشـيــاء كائنة .الشعر ،يعمل بالغياب،
ُ
يعمل كما في األعجوبة ،بالوسيلة التي نمتلكها
ّ
اللتقاط الواقع :خير وسيلة لتصور شيء ما هي

بتسميته عبر شيء آخر.
الـشـعــر لـيــس تـفـسـيـرًا ل ـشــيء ،كـمــا رأى هــولــدرلــن
ب ــوض ــوح ،وري ـل ـكــه ،وغـيــرهـمــا .الـشـعــر ،كـمــا نعلم،
تجربة .إنه نوع من الشجاعة أو الجسارة ،الواعية
أو غير الواعية ،التي تحملنا على أن نواجه وأن
نـعـيــش ال ـح ــدود الـنـهــائـيــة لــأش ـيــاء الـنـهــائـيــة ،أن
نــواجــه الـظـلـمــات .الـشـعــر هــو عـلــى الـعـكــس تمامًا
مــن الـ ُـجــن .إنــه التجربة العميقة ملــا هــو س ـ ّـري ،ملا
ال يمكن شرحه .إذن ،حتى وإن لم يزعم تفسير أي
مسألة ،وحتى لو أنــه ال يحمل على االنطباع بأن
األشـيــاء تمتلك تفسيرًا أو تناسقًا مــا ،فــإن الشعر
ال يتعارض مع العبث ،بل يوافقه بالدرجة األعلى
من االنسجام .ال يتعلق األمر بتجربة عبثية ،ولكن
بتجربة العبث .من أجل ذلك ،ال أعتقد بأنه يمكننا
أن نجد لألشياء معنى مفهومًا .فكرة صاغها بول
كلي ال تني تستثيرني ،حني قال بأن املرئي ليس
سوى مظهر واحد للواقع .يصير الشعر من حينها
محاولة كشف املظاهر األخ ــرى املستترة للواقع.
الشعر هو تأمل للكون ،وتأمل لألكوان التي يخلقها
هو .الشعر بحث وخلق للواقع .اإلنسان ،الستيفاء
شرط إنسانيته ،عليه أن يفكر في لحظات ما مثل
رجل العلم أو الفيلسوف ،وفي لحظات أخرى مثل
متصوف ،شاعر أو فنان .الشعر اليوم بال شك ،هو
ملعظمنا ،اإلمكانية الوحيدة املمنوحة كبديل عن
امليتافيزيقا ،وخــاصــة عــن الــديــن .ليس مــن العبث
أن نوفاليس استطاع أن يكتب« :الشعر هو الدين
األص ـي ــل لــإنـســانـيــة» .ويـمـ ِـكـنـنــا إض ــاف ــة :األصـيــل
والـنـهــائــي .بالنسبة لـهــولــدرلــن ،ف ــإن هــايــدغــر قد
اقـ ـت ــرح ال ـت ـعــريــف ال ـت ــال ــي ،وهـ ــو واح ـ ــد م ــن أعـظــم
التعريفات في تاريخ الفكر« :الشعر هو تأسيس
الكائن بالكلمة» ،ليعيد التعريف ذاته بشأن ريلكه،
مضيفًا« :هـكــذا تكون وظيفة الـشــاعــر ،خاصة في
زمن القحط».
أع ـت ـقــد ب ــأن اإلت ـي ـق ــا ،واإلس ـت ـي ـت ـي ـقــا ،وال ـش ـعــر هي
أشياء مستقلة عن بعضها وتحيل إلى موضوعات
مـخـتـلـفــة .ل ـقــد رأي ـن ــا ســاب ـقــا ب ــأن ال ـش ـعــر ال يمكن
اخ ـت ــزال ــه بـصـنــف م ـح ــدد م ــن امل ـع ــرف ــة .إن الـطــابــع
االستثنائي للتجربة الشعرية ال يمكن استيعابه
في أي منظومة اإلتيقا أو إستيتيقية ،أو معرفية.
يقوم السؤال إذن على معرفة إن كان الشعر بنفسه
َّ
مــرشـحــا ألن يـفـضــي إل ــى الـفـضـيـلــة ،إل ــى الـجـمــال،
ً
إلـ ــى ال ـح ـق ـي ـقــة .ل ــو أخ ــذن ــا اإلت ـي ـق ــا مـ ـث ــا ،فـسـنــرى
أنها تحيل إلــى سلوك اإلنـســان تجاه قيم معينة،
الخير ،الشر ،إلى ما هو مناسب أو نقيضه ،الخلل،
الخطأ ،الشجاعة .لكن هــذه املفاهيم هي في غاية
االغ ـت ــراب عــن الـشـعــر ال ــذي يسمو عليها ألن ــه في
صلب كينونته إتيقا عميقة .إنه في نهاية املطاف
طريقة للوجود ،للتصرف بعمق ،سلوك متكامل
في مواجهة الواقع .الشعر محاولة لتنقية الرؤية،
لفتح العينني على األشياء في امتالئها.
ل ــو كـ ــان ال ـش ـعــر يـبـحــث ع ــن حـقـيـقــة مـ ــا ،فـ ــإن هــذه

الشعر والمجتمع

الحقيقة ال يمكنها أن تــوجــد فــي مصادفة الكالم
أو املـعــرفــة مــع حقيقة هــي غــريـبــة فــي أصـلـهــا عن
الشعر .يكون الشعر حقيقة ،وإال فإنه ال يكون .ال
تـقــع الحقيقة ضـمــن عــاقــة خــارجـيــة م ـعــه ،ولـهــذا
حني يعتبر الشعر خلقًا للكينونة ،فإنه يكون بذاته
الحقيقة العليا.

الشعر والشاعر

ال يـفـ َّـســر الـشـعــر ب ـظ ــروف خــارج ـيــة ،رغ ــم أن هــذه
الـ ـظ ــروف يـمـكـنـهــا أن تـشـفــي ف ـضــول ال ـب ـعــض ،أو
حـ ــب االس ـ ـت ـ ـعـ ــراض ل ـ ــدى ال ـب ـع ــض اآلخـ ـ ـ ــر .األك ـث ــر
إث ــارة لــاهـتـمــام هــو الـعــاقــة بــن الـشـعــر والـحـيــاة
الداخلية .يجب تهذيب املعرفة بالعمق اإلنساني،
ب ــامل ــأزق اإلن ـســانــي بـشـكــل ي ـت ـجــاوز الـبـيــوغــرافـيــا،

وال ـب ـيــولــوج ـيــا ،وع ـلــم الـنـفــس وال ـت ــاري ــخ ،دون أن
َّ
ندعي بأننا نفسر اإلنسان باملطلق ،لكن ببساطة
املـعــرفــة مــن أج ــل فـهــم أفـضــل لخصائص اإلنـســان
األساسية ،باطنه ،اكتشافاته ،وأس ــراره .سننتبه
أخ ـي ـرًا إل ــى أن ك ــل كـيـنــونــة ح ــن نـعـيـشـهــا بـعـمــق،
يمكنها أن تفضي إلى الشعر .فلنسأل عندها ملاذا
يختار املرء أن يكون شاعرًا ،ملاذا يختار نمطًا من
ّ
يعرف مسبقًا تمام املعرفة أن فيه نوعًا من
الحياة ِ
الثقل؟ هل يختار أحدنا أن يكون شاعرًا؟ االدعــاء
ِ
هنا بــاعــث على الـشــك .ثمة شــيء يـقـ ِـدم مــن موطن
خلفي ،دون أن يكون استعدادًا مطلقًا ،لكنه شيء
يخلق قــابـلـيــة فــي دواخ ـل ـنــا و ي ـقـ ّـرر بــالـنـيــابــة عن
ذوات ـن ــا .مــا هــي ه ــذه الـقــابـلـيــة املـسـبـقــة؟ لــم أقتنع
يومًا بتفسيرات علماء النفس ،واملحللني النفسية

ال يتوجه الشاعر بالكالم للمجتمع ،بل لإلنسان،
عزلة تخاطب عــزلــة ،صمت يخاطب صمتًا ،كائن
يخاطب كائنًا .املجتمع صـخــب ،معسكر اعتقال،
م ـنــافــق بـشـكــل أو ب ــآخ ــر ،حــافــز ل ـلــريــع والـسـلـطــة،
ت ـشــويــه ل ــإن ـس ــان ــي .ال ـش ـع ــر ،ع ـلــى ال ـن ـق ـيــض ،هو
ب ــامـ ـتـ ـي ــاز اح ـ ـ ـتـ ـ ــرام لـ ــإن ـ ـسـ ــان .ال ي ـط ـل ــب ال ـش ـعــر
باملطلق أي امـتـيــاز لنفسه .مــن أجــل أن يعطي أو
ّ
أن يــأخــذ ،يطلب الـشـعــر فـقــط مــن الـكــائــن أن يــركــز
على ما هو عليه ،وأن يتنكر للصورة التافهة أو
السيموالكر وأن يتجنب كل األفخاخ التي تنمطه:
االيديولوجيات ،األخالقيات ،السياسة ،التجارة،
الصفقات ،واألفكار املجردة الطموحة .الشاعر كائن
ّ
ومنفي :من قلب هذه الوضعية بالتحديد،
هامشي
ّ
يمكنه أن يخاطب اإلنسان .ال يعلم الشاعر اآلخرين:
إنــه يخلق ويتشارك .يقوم الشعر على الكينونة،
وهذا ما يعطيه خشبة الخالص القصوى في عالم
يغرق .الشعر تيار عكسي ،هرطقة ،وهو أشمل من
الـتــاريــخ ،هــو مـضــاد للتعليم ألنــه هــوس بالوطن
األص ـيــل لــإنـســان بــواسـطــة الـلـغــة أو الكلمة التي
تغوص في ســره وتنقل هــذا السر .كل الباقي هو
ميثولوجيا مضللة ،أو حتى خدعة ،ديماغوجيا،
ه ــذر ع ــاب ــر .م ــا يـمـيــز ال ـشــاعــر ع ــن املـجـتـمــع ليس
ال ـغــرور ،ولكن احـتـفــاؤه غير القابل للترويض أو
االختزال باألساسي في اإلنسان .الشعر استثناء
ُ
تقاسمه ،وتعاقد مضاد للبالهة .يمكن أن
يمكن
تكون للشعر وظائف أخــرى ،لكن في العمق ليس
له سوى مهمة واحدة :إنقاذ األساسي في اإلنسان
بالكلمة األساسية.
* املرجع :انطولوجيا «أن نسكن شعريًا في العالم» ـ ـ دار
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