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سعدي ّيوسف
في مهب
اللغة والحياة

«يوم القدس»
نصرالله لواشنطن:
● سنسقط «صفقة القرن»
● قادرون على إقامة مصانع للصواريخ الدقيقة
● الحرب على إيران تعني إبادة مصالح أميركا في المنطقة
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بينما أحيت فلسطين «يوم القدس العالمي» بالمواجهات ،تظاهر مئات اآلالف في نحو ألف مدينة وبلدة في العالم (مروان طحطح)
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قضية اليوم

سفراء «الوصاية» ينتقدون خطة الكهرباء؟

اصمتوا وإال سنقيم مصانع للصواريخ الدقيــقة!
ُيمكن أن ُ
رسائل التهديد،
من
مجموعة
الردع».
«خطاب
توصيف
أمس،
الله،
نصر
حسن
السيد
الله
لحزب
العام
األمين
خطاب
على
طلق
ي
ّ
ّ
وجهها نصر الله أمس إلى الواليات المتحدة األميركية ،ومن «يختبئ» خلفها من أنظمة عربية و«إسرائيل» .زبدة الحديث ،أن المشروع
األميركي في المنطقة واهن ،وأدواته مرتبكة وخائفة ،في مقابل استعداد جبهة المقاومة ألي مواجهة ،و«إلبادة مصالح أميركا
في المنطقة إذا هاجمت إيران»
رسالة ردعّ ،
وجهها أمس األمني العام
ٍ
ل ـح ــزب ال ـل ــه ال ـس ـيــد ح ـســن ن ـصــر الـلــه
إلى الواليات املتحدة ّاألميركية ،التي
ت ـس ـعــى إلـ ــى وضـ ــع م ـل ــف ال ـص ــواري ــخ
الــدقـيـقــة الـتــي تمتلكها امل ـقــاومــة ،في
س ـلــة م ـف ــاوض ــات واح ـ ــدة م ــع تــرسـيــم
الـحــدود الـبــريــة والـبـحــريــة .أراد نصر
الله أن يسحب من يدها ورقة الضغط
ه ــذه ،وال ـت ــي كــانــت تـسـتـخــدمـهــا ضـ ّـد
امل ـ ـسـ ــؤولـ ــن الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــن ،م ـس ـت ـغ ـلــة
ح ــاج ــة امل ـح ـل ـي ــة إل ـ ــى االنـ ـتـ ـه ــاء مــن
الـ ـ ّ
س ـيــم .رفـ ــع ال ـس ـقــف عــالـيــا،
ـر
ـ
ت
ـ
ل
ا
ـف
م ـل ـ
ّ
ُمـتـحـ ّـديــا بــأنــه إذا استمر املـســؤولــون
األمـ ـي ــركـ ـي ــون ب ــالـ ـس ــؤال عـ ــن ام ـت ــاك
ح ــزب ال ـلــه مـصــانــع ص ــواري ــخ دقـيـقــة،
«فـسـنـبــدأ الـتــأسـيــس لـهــذه املـصــانــع...
ّلدينا القدرة على التصنيع»ُ ،ممازحًا
ّ
أنـ ــه ب ـمــا أن ت ـج ــارة ال ـس ــاح ه ـ ُـي أ ّه ـ ّـم
ُ
ســوق فــي الـعــالــم« ،يمكننا أن نصنع
ال ـصــواريــخ ونبيعها لـلـعــالــم ،ونــدعــم

ُيمكن ّمواجهة صفقة
القرن ألن جبهة المقاومة
أقوى من أي زمن مضى
ّ
الخزينة»ُ .من حق املقاومة« ،أن نمتلك
دافع عن بلدنا» ،قال نصر
أي سالح لن ّ
ال ـل ــه ،عـلـمــا ب ــأن ــه «ل ـيــس لــدي ـنــا ،حتى
اآلن ،أي مصانع صــواريــخ دقيقة في
ل ـب ـنــان .ن ـحــن أصـ ــدق م ــن األمـيــركـيــن
ّ
اإلسرائيليني
ومن
خلفهم .أصدق من ّ
ّ
ومــن خلفهم .حــن نقول إنــه ال يوجد
م ـص ــان ــع ،ي ـع ـنــي ال ي ــوج ــد م ـصــانــع».
والـخـطــأ فــي املــوضــوع ،بحسب نصر
الله ،هو في موافقة بعض املسؤولني
اللبنانيني «على فتح هذا النقاش مع
األم ـيــرك ـيــن» .ال ـكــام عــن ال ـصــواريــخ،
سببه الــواليــات املـتـحــدة ،التي «تأتي
الس ـت ـغــال امل ـف ــاوض ــات ح ــول ترسيم
ال ـح ــدود ال ـبــريــة وال ـب ـحــريــة ،م ــن أجــل
مـ ـع ــالـ ـج ــة م ـ ـلـ ــف جـ ــان ـ ـبـ ــي ،مل ـص ـل ـحــة
إســرائـيــل ،وهــي عـجــزت عــن معالجته
عـلــى م ــدى س ـن ــوات» .وخــاطــب األمــن
ال ـ ـ ـعـ ـ ــام لـ ـ ـح ـ ــزب الـ ـ ـل ـ ــه ال ــدبـ ـل ــوم ــاس ــي
ً
األمـيــركــي ديفيد ساترفيلد قــائــا له:
ـاقـ ــل» ،ف ــي إشـ ـ ــارة م ـنــه إلــى
«قـ ـع ــود عـ ـ ِ
رفــض إدخــال بند الصواريخ الدقيقة

ّ
نصر الله :الحرب لن تبقى عند حدود إيران ،كل المنطقة ستشتعل (مروان طحطح)

في مفاوضات ترسيم الحدود .وكشف
ّ
ن ـصــر ال ـل ــه أن ج ـم ـيــع مـمـثـلــي الـ ــدول
ُ
الغربية ،حتى التي تصنف حزب الله
على الئحة اإلره ــاب ،اتصلوا للسؤال
ّ
عن امتالكه صواريخ دقيقة« ،وأن هذا
مــوضــوع لــن تتحمله إســرائ ـيــل .قلنا
ن ـعــم لــدي ـنــا ص ــواري ــخ دق ـي ـقــة وت ـطــال
كـ ــل األهـ ـ ـ ـ ــداف امل ـط ـل ـ ُـوب ــة فـ ــي ال ـك ـي ــان
الصهيوني .واليوم أعيد على مسمع
العالم :نعم لدينا في لبنان صواريخ
دقيقة وبالعدد الكافي التي تستطيع

ّ
ّ
الفلسطينية
القضية
الحص« :صفقة القرن» هدفها إنهاء
ّ
توجه رئيس الحكومة السابق سليم ّ
ّ
الحص إلى «اإلخوة الفلسطينيني في كل مكان» ،بمناسبة
ُ ّ
ّ
يوم القدس العاملي ،محذرًا من جديد أن «فلسطني الساكنة في وجدان أحرار األمة العربية ،تتكالب
عليها قوى الشر والظلم بتواطؤ فاضح من بعض الدول العربية ،أو عبر مبادرات أثبتت فشلها ولم
تؤت أكلها ،أو بالشروع في مفاوضات عقيمة مع العدو املحتل ،أو عبر تطبيع إعالمي وسياسي
واقتصادي مع الكيان الصهيوني الغاصب ،وآخر فصول لعنة التواطؤ هو بالترويج ملا ُس ّمي
صفقة القرن ،وهدفها إنهاء القضية الفلسطينية» .والدفاع عن فلسطني ،ال ّ
يتم بحسب الحص
ُ ّ
إال «بالوحدة الفلسطينية ،التي هي الدرع األساس ،وألن وحدتكم تشكل سدًا منيعًا بوجه تمرير
ّ
«الحق املغتصب ال ُي ّ
سترد بإبرام صفقات مشبوهة بني عدو محتل
الصفقات املشبوهة» .وقال ّإن
ومغتصب ،وبني أنظمة عربية متواطئة ،أو بمفاوضات عقيمة واتفاقات سالم واهيةّ ،
ألن التاريخ
ُ
أثبت ّأن ما أخذ بالقوة ،ال ُيسترد بغير القوة» .واعتبر الحص ّأن فلسطني «هي القضية ،أما القدس
فهي تمثل نبض القضية .إن ضاعت القدس ضاعت كل فلسطني ،وإن ضاعت فلسطني ضاعت
األمة العربية وضاع معها تاريخها وعزتها وكرامتها وحضارتها».
(األخبار)

أن ُت ّ
غير وجه املنطقة .وأي استهداف
ّ
سنرد عليه سريعًا وبقوة،
للصواريخ،
ّ
وسنرد الصاع صاعًا وربما أكثر».
م ــن مــوقــع ال ـق ــوي أي ـض ــا ،أط ـلــق نصر
ال ـل ــه ت ـحــذيــره ال ـث ــان ــي« :الـ ـح ــرب على
إي ـ ـ ــران ،ل ــن ت ـب ـقــى ع ـنــد حـ ــدودهـ ــا ،بل
ّ ّ
يعني أن كــل املنطقة ستشتعل ،وكل
ال ـ ـق ـ ــوات وامل ـ ـصـ ــالـ ــح األمـ ـي ــركـ ـي ــة فــي
ُ
امل ـن ـط ـقــة س ــت ـب ــاد ،وم ـع ـهــا امل ـت ــآم ــرون
ّ
وأول ـه ــم إس ــرائ ـي ــل وآل س ـع ــود» .ي ــدل
ذل ــك ع ـلــى ج ــاه ــزي ــة م ـح ــور امل ـق ــاوم ــة،
وسقوط الحدود بني جميع الساحات
اإلقـ ـلـ ـيـ ـمـ ـي ــة ،وتـ ـح ــولـ ـه ــا إل ـ ـ ــى ج ـب ـهــة
واحـ ــدة ف ــي وج ــه امل ـح ــور األم ـيــركــي ـ ـ
ـاذا قــال
اإلس ــرائ ـي ـل ــي ـ ـ ـ ـ الـ ـسـ ـع ــودي .مل ـ ـ ّ
ُمــرشــد الـجـمـهــوريــة اإليــران ـيــة إن ــه لن
تـقــع ال ـحــرب؟ ومل ــاذا تــراجــع مستشار
األمــن القومي جــون بولتون« ،الكذاب
وأبــو الرسوم املتحركة» ،عن الحديث
عــن إسـقــاط الـنـظــام اإلي ــران ــي؟ تحليل
ّ
نصر الله يقود إلى أن األمر «ليس كرم
أخالق من أحد ،بل بسبب قوة إيران».
وكــانــت مـنــاسـبــة ليغمز األم ــن الـعــام
ّ
مــن قناة ال ــدول العربية ،بــأن «ترامب
ّ
ال يــأتــي ل ـي ـشــن حــربــا ض ـ ّـد أش ـخــاص
ال ي ـص ـم ــدون أسـ ـب ــوع ــا» .أمـ ــا الـسـبــب
ّ
الثاني ،فهو إدراك ترامب وإدارت ــه أن
«الحرب لن تبقى عند حدود إيران .ما
يهمه أن سعر برميل النفط سيرتفع
إ ّلـ ــى  200و 300و 400دوالر ،يعني
أنــه سيسقط فــي االنتخابات .أولوية
تــرامــب هــي ال ـحــرب االقـتـصــاديــة على
إي ــران ،كما الـصــن وفـنــزويــا وكــوريــا
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ّ
الشمالية» .وأوضح نصر الله أن إيران
«ل ــن ت ـبــدأ حــربــا مــع أح ــد .أم ــا أمـيــركــا
ّ
ـرب ،فيجب أن تدرس
إذا أرادت شن حـ ٍ
هذه الحسابات» .وسخر من األنظمة
الـعــربـيــة ،وت ـحــدي ـدًا ال ـسـعــوديــة ،التي
«تــريــد أن يــأتــي تــرامــب لـلــدفــاع عنها.
ي ــا ع ـمــي ،أن ـتــم ال ــذي ــن تـعـمـلــون لــديــه،
وليس هو أداة بمشروعكم .حساباته
ّ
هي املاليني والــدوالر والنفط .إذا شن
ح ــرب ــا ،ف ـمــا ال ــداع ــي لـيـبـيــع ال ـس ــاح؟
هناك غباء ...سبحان الله».
كـ ــام األم ـ ــن الـ ـع ــام ل ـح ــزب الـ ـل ــه ،كــان
بـمـنــاسـبــة إح ـي ــاء أرب ـع ــن ع ــام ــا على
إعــان اإلم ــام الخميني الـيــوم العاملي
لـ ـلـ ـق ــدس .أم ـ ــام ش ـ ـعـ ـ َـاري «ال لـصـفـقــة
ال ـقــرن» و«سـتـتـحــرر» ،ارتـفـعــت رايــات
حزب الله وفلسطني ،وكان الفتًا تنظيم
اسـ ـتـ ـع ــراض ع ـس ـك ــري ل ـل ـم ــرة األول ـ ــى
بـهــذا الحجم (ول ــو الــرمــزي) منذ عام
 .2006تمامًا ،كما دعــا نصر الله إلى
التوقف عند التظاهرات الضخمة في
إي ــران ،إلحـيــاء الـيــوم الـعــاملــي للقدس،
ّ
ّ
«ألن ترامب يقول إن الشعب اإليراني
ي ـن ـت ـف ــض عـ ـل ــى دولـ ـ ـت ـ ــه وحـ ـك ــومـ ـت ــه،
ّ
وأن إي ـ ـ ــران ت ـن ـه ــار ،وسـ ـتـ ـس ــارع إل ــى
ّ
ّ
االتـ ـ ـص ـ ــال ب ـ ـ ـ ـ ــه ...ب ـ ـ ـ ــدو ي ـ ـضـ ــل ن ــاط ــر
لـتـخـلــص ال ـس ـج ــادة .االح ـت ـف ــاالت في
ّ
إيــران «رسالة إلى كل الذين يراهنون
ّ
على أن الشعب العظيم تعب .وهــو ال
يتظاهر في ذكــرى انتصار الـثــورة أو
دفاعًا عن النظام اإلســامــي ،بل حول
م ـنــاس ـبــة الـ ـق ــدس ،ال ـق ـض ـيــة ال ـعــرب ـيــة
اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة ،ي ـع ـن ــي شـ ـ ــأن لـ ــه ع ــاق ــة

بالسياسة الخارجية» .وتوقف أيضًا
عند التظاهرات في اليمن والبحرين،
ّ
«باعتبار أن الخطوة العملية األولــى
لصفقة القرن ُيــراد لها أن تنطلق من
البحرين ،وقد خرج العلماء والشعب
وال ـ ـقـ ــوى ال ـس ـي ــاس ـي ــة ل ـي ـق ــول ــوا أن ال
شرعية لكل ما ُيقام على أرضهم».
ص ـف ـقــة ال ـ ـقـ ــرن« ،أو ص ـف ـقــة ت ــرام ــب»،
هـ ــي الـ ـتـ ـح ــدي األس ـ ــاس ـ ــي ال ـ ـيـ ــوم فــي
امل ـن ـط ـقــة .ومـ ــن واج ـب ـن ــا «مــواجـهـتـهــا
ألنـ ـ ـه ـ ــا صـ ـفـ ـق ــة الـ ـ ـب ـ ــاط ـ ــل ،وت ـض ـي ـي ــع
الـحـقــوق الفلسطينية الـعــربـيــة .إنها
عـ ــار وج ــري ـم ــة ت ــاري ـخ ـي ــة ،وي ـج ــب أن
ت ــواج ــه بـكــل امل ـعــاي ـيــر» .ه ــل ُيـمـكــن أن
نقف بوجه هــذه الصفقة؟ ســأل نصر
الـلــهُ ،مجيبًا«ّ :بكل تأكيد نـعــم» .بلغة
الواثق ،قال إنه يجب أن «يكون لدينا
ّ
كــل األم ــل والــوضــوح ،بأننا نستطيع
تحقيق الـهــدف ونمنع هــذه الجريمة
التاريخية من أن تتحقق» .والـ«نا» في
ّ
حديثه ،تعني «الشعوب العربية ،وكل
مــؤيــد لقضية فـلـسـطــن» .يـقــن نصر
ّ
اللهّ ،
مرده إلى أن «جبهة املقاومة ،هي
الـيــوم أقــوى مــن أي زمــن مـضــى» .ففي
فلسطني ،بــاتــت املـقــاومــة «ق ــادرة على
ض ــرب ت ــل أب ـي ــب وم ــا ب ـعــدهــا وت ـطــال
الكثير مــن املـسـتـعـمــرات» .فــي لبنان،
«ال شك أنــه لم يــأت زمــان فيه مقاومة
بمواجهة إسرائيل ،بمستوى التطور
واإلم ـك ــان ـي ــات واالسـ ـتـ ـع ــداد امل ــوج ــود
اآلن» .أم ـ ـ ــا سـ ـ ــوريـ ـ ــا ،ف ــامل ـج ـم ــوع ــات
ال ـ ـت ـ ـك ـ ـف ـ ـيـ ــريـ ــة «ت ـ ـل ـ ـف ـ ــظ أنـ ـ ـف ـ ــاسـ ـ ـه ـ ــا.
وامل ـعــارضــون الــذيــن وع ــدوا بالصلح

مــع إســرائـيــل ،والتخلي عــن الـجــوالن،
أص ـب ـح ــوا ج ـل ـســاء ال ـب ـي ــوت ولـ ــم نعد
ن ــرى وجــوه ـهــم» .فــي ال ـع ــراق ،إضــافــة
إلى موقعه السياسي الجديد« ،فشلت
كل محاوالت السيطرة عليه» .واليمن،
ه ــو ال ـي ــوم «الـ ـق ــوة امل ـت ـص ــاع ــدة ،الـتــي
ف ـش ـلــوا ف ــي ف ــرض إرادات ـ ـهـ ــم عـلـيـهــا».
ّ
وأضـ ــاف نـصــر ال ـلــه إن «أه ــم عناصر
ّ
ال ـقــوة هــي إيـ ــران .ك ــل الـتــركـيــز عليها
إلضـعــاف مـحــور املـقــاومــة .هــي املوقع
املــركــزي في املـحــور ،والـقــوة اإلقليمية
األولـ ـ ـ ــى والـ ـعـ ـظـ ـم ــى .ص ــاح ـب ــة ال ـق ــوة
ال ــذاتـ ـي ــة وال ـح ـق ـي ـق ـيــة .ف ــي ح ــن ق ــوى
إقـلـيـمـيــة أخـ ــرى تـسـتـنــد إل ــى أمـيــركــا
والغرب وأجهزة املخابرات والقواعد
ال ـع ـس ـكــريــة األم ـي ــرك ـي ــة» .ف ــي امل ـقــابــل،
ســأل نصر الـلــه مــن هــم أهــم العناصر
في الجبهة الثانية ،التي تريد فرض
ص ـف ـق ــة الـ ـ ـق ـ ــرن؟ هـ ـن ــاك «إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل».
يرفض نصر الله القول إنها ضعيفة،
فهي «جيش ُصنعت له دولــة .ولكنها
فـ ــي الـ ـ ـ ـ  ،2019أضـ ـع ــف مـ ــن أي زم ــن
مـ ـض ــى» .وال ـ ــوالي ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة« ،أي ــن
موقعها فــي العالم الـيــوم؟ مواجهات
على امتداد العالم .أدواتها في املنطقة
خ ــائـ ـف ــة ،م ــرت ـب ـك ــة ،ض ــائـ ـع ــة .ال ـن ـظ ــام
الـسـعــودي وجـيــوشــه املــرتــزقــة فشلوا
أمـ ــام ش ـعــب ال ـي ـمــن .وب ـعــض األنـظـمــة
الـعــربـيــة قـلـقــة ،ك ـ ــاألردن ألن ــه يخشى
تحويله إلى وطن بديل للفلسطينيني
وانـ ـتـ ـه ــاء ال ـ ـعـ ــرش الـ ـه ــاشـ ـم ــي .حـتــى
م ـ ـصـ ــر ،قـ ـلـ ـق ــة م ـ ــن م ـس ـت ـق ـب ــل ص ـف ـقــة
الـ ـق ــرن ،وال ت ـع ــرف مــوقـعـهــا ودورهـ ــا
اإلقليمي ،لــو ُطبقت» .بـنـ ً
ـاء على ذلــك،
«م ـحــور امل ـقــاومــة ،وجـبـهــة الــرافـضــن
لصفقة ال ـقــرن ،أقــويــاء وقـ ــادرون على
ّ
مواجهتها .إذا بقينا حاضرين في كل
امليادين ،متمسكني بالحقوق ،واثقني
ب ــوع ــده بــال ـن ـصــر ،املـسـتـقـبــل لـلـقــدس
ولـ ـي ــس لـ ـت ــرام ــب وال األقـ ـ ـ ـ ــزام ال ــذي ــن
يعملون م ـعــه» .الــذيــن وصـفـهــم نصر
ّ
يستعدون ،أثناء
الله بـ«األقزام» كانوا
إلقائه كلمته ،لعقد القمة اإلسالمية،
بعدما ُعقدت قمتان عربية وخليجية
فـ ــي مـ ـك ــة .وص ـف ـه ــا ن ـص ــر الـ ـل ــه بـقـمــم
ُ
«االسـ ـتـ ـغ ــاث ــة الـ ـسـ ـع ــودي ــة .ت ـع ـب ــر عــن
العجز والـفـشــل أم ــام الجيش اليمني
والـشـعــب الـيـمـنــي وال ـل ـجــان الشعبية
اليمنية .فأنتم تدينون ضرب أنابيب
الـنـفــط ،وتـسـكـتــون عـلــى ض ــرب شعب
عــربــي ُيــذبــح أطـفــالــه ون ـس ــاؤه .بلعتم
ألسنتكم» .القمم التي ُ«دعي إليها على
ّ
عـجــل ،ألن الـنـظــام الـسـعــودي لــم يجد
ً
ُ
حــا ،وعلم أن ترامب لن يأتي ليقاتل
إيران عنكم .يقول السعوديون تعالوا
أيـ ـه ــا ال ـ ـعـ ــرب ل ــاسـ ـتـ ـق ــواء بــال ـخ ـلـيــج
الــذي مزقه ،وبالعرب الذين حطمهم،
وبــاملـسـلـمــن ال ــذي ــن ن ـشــر بـيـنـهــم فكر
التكفير» .الدليل على حـضــور اليمن
بشكل قوي في هذه القمم ،هو صدور
بيان عن القمة العربية من  10بنود،
ّ
«ك ــل ــه ع ــن إي ـ ــران وال ـح ــوث ـي ــن ،وآخ ــر
سـ ـط ــري ــن فـ ـي ــه بـ ـخـ ـص ــوص ال ـق ـض ـيــة
ّ
الفلسطينية» .فوجد نصر الله أن من
واج ـبــه« ،اإلشـ ــادة بموقف ال ـعــراق .يا
ليت بقية الرؤساء العرب حكوا نصف
ال ـل ـغــة ال ـع ــراق ـي ــة .ف ــي امل ـق ــاب ــل ،سـ ّـجــل
هجومًا على الوفد اللبناني برئاسة
رئـ ـي ــس ال ـح ـك ــوم ــة س ـع ــد الـ ـح ــري ــري.
فاعتبره موقفًا «ال ينسجم مع البيان
الوزاري ،ومخالفًا لتعهدات الحكومة.
أيــن هــو الـنــأي بالنفس؟ غير مطلوب
منك أن تحكي مثل الرئيس العراقي.
ّ
بإمكانك أن تـقــول إن الحكومة تنأى
بـنـفـسـهــا ،ك ـمــا كـ ــان ي ـحـصــل ف ــي قمم
ّ
أخ ـ ــرى» .وأك ــد نـصــر ال ـلــه أن «املــوقــف
مرفوض ومدان وال ُيمثل لبنان».
(األخبار)

ميسم رزق
منذ اللحظة األولى لتأليف الحكومة،
ّ
تركز االهتمام ،وال سيما من جانب
ال ـت ـيــار الــوط ـنــي ال ـح ــر ،ع ـلــى إن ـجــاز
ّ
خطة الكهرباء .كان وزير الخارجية
ج ـب ــران بــاس ـيــل يـعـتـبــرهــا «ض ــربــة»
الـ ـعـ ـه ــد ،ويـ ــراهـ ــا رئـ ـي ــس ال ـح ـكــومــة
سعد الحريري إثباتا بأنها حكومة
«إل ــى ال ـع ـمــل» .قـ ّـدمـهــا االث ـن ــان كــأول
م ــدخ ــل إصـ ــاحـ ــي ل ـل ـح ـص ــول عـلــى
مـ ـس ــاع ــدات م ــؤت ـم ــر «س ـ ـيـ ــدر» ،ك ــون
الجهات الــراعـيــة للمؤتمر فرضتها
ك ـشــرط أســاســي لــدفــع األمـ ـ ــوال .لكن
م ــا إن أقـ ـ ــرت الـ ـخـ ـط ــة ،ح ـت ــى أخ ــذت
الدول األوروبية موقفًا سلبيًا منها.
عـ ّـبــرت عــن ّ
توجسها منها ،ألنـهــا ال
تحقق «ال ـشــروط املـطـلــوبــة» ،وألنها
«ناقصة وغير شفافة» .هكذا يصفها
س ـفــراء أوروبـ ـي ــون خ ــال جلساتهم
م ــع م ـس ــؤول ــن ل ـب ـنــان ـيــن ،مـعـ ّـبــريــن
عــن موقفهم بصفتهم س ـفــراء لــدول
«الوصاية االقتصادية».
قـبــل أي ــام ،أعـلـنــت وكــالــة التصنيف
«سـ ـت ــان ــدرد أنـ ــد ب ـ ـ ــورز» ،أن «خ ـطــة
امل ــوازن ــة ف ــي لـبـنــان لـخـفــض الـعـجــز
ال تكفي السـتـعــادة الـثـقــة» ،وقــد «ال
يكون ذلك كافيًا في حد ذاته لتحسني
ثقة املودعني واملستثمرين» .وليس

)هيثم الموسوي(

ألي أحــد أن يـفــاجــأ بـهــذا التشكيك.
ف ــال ـج ـه ــات ال ـل ـب ـنــان ـيــة ك ــان ــت تــأمــل
بـ ــردود دول ـي ــة مــرحـبــة ب ــاإلج ــراء ات
الـتــي تتخذها الـحـكــومــة ،رغ ــم أنها
كــانــت تـ ــدرك األجـ ـ ــواء ال ـت ــي ينقلها
املـ ــوفـ ــدون الـ ــدول ـ ـيـ ــون ،ك ـم ــا س ـف ــراء
ال ـ ـ ـ ـ ــدول «امل ـ ــان ـ ـح ـ ــة» ف ـ ــي املـ ـج ــال ــس
ال ـخ ــاص ــة .وف ــي أك ـث ــر م ــن اج ـت ـمــاع،
أبـ ــدى هـ ــؤالء تـحـفـظـهــم ع ـلــى األداء
ال ـل ـب ـن ــان ــي ف ــي م ـل ــف امل ـ ــوازن ـ ــة .ول ــم
ت ـكــن خ ـطــة ال ـك ـه ــرب ــاء اس ـت ـث ـنــاء فــي
حديثهم .األمر بالنسبة إليهم أشبه

ما يكون بـ «ترقيع ثياب قديمة كي
ُ
تصبح على املوضة».
ه ــذا مــا أكــدتــه م ـصــادر نـيــابـيــة على
ت ــواص ــل دائـ ــم م ــع ال ـس ـف ــراء ،مـشـيــرة
إلـ ـ ــى أنـ ـه ــم «نـ ـقـ ـل ــوا وجـ ـه ــة ن ـظــرهــم
ه ــذه خ ــال االج ـت ـم ــاع الـ ــذي عـقــدتــه
وزيرة الطاقة واملياه ندى البستاني
مـ ــع الـ ـجـ ـه ــات امل ــانـ ـح ــة والـ ـسـ ـف ــارات
ل ــدع ــم ت ـن ـف ـيــذ خ ـط ــة ال ـك ـه ــرب ــاء مـنــذ
أس ـبــوعــن» .خ ــال االج ـت ـمــاع« ،عـ ّـبــر
السفراء عن امتعاضهم من أن الخطة
لــم تتضمن تــألـيــف الهيئة الناظمة

وال مجلس إدارة الكهرباء» ،واعتبر
هؤالء أن «هذه الوعود التي تعهدت
بـهــا الــدولــة اللبنانية ك ــان يـ ِـجــب أن
تتحقق قبل سيدر ،إذ ال ُيمكن إقرار
خطة من دون الهيئة ألن ذلك يعني
أنكم تسيرون بعكس هــذه الــوعــود،
وأنـتــم تظنون أنــه ُيمكن تأجيلها».
ولم يقتنع السفراء بجواب البستاني
التي أكدت «االلتزام بهيئات الرقابة
ودائـ ـ ــرة امل ـن ــاق ـص ــات» ،مـعـتـبــريــن أن
ال ـجــواب «غـيــر مـقـنــع» ،وال سيما أن
أحــد السفراء خــال تناوله موضوع
الهيئة سأل عما إذا كان هناك تاريخ
محدد لتأليفها.
وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة ال ـ ـ ـطـ ـ ــاقـ ـ ــة نـ ـ ـف ـ ــت كـ ـ ـ ــل ه ـ ــذه
«الشائعات» ،مؤكدة أن «الحاضرين
كـ ـ ــانـ ـ ــوا مـ ــرتـ ــاحـ ــن لـ ـسـ ـي ــر ال ـخ ـط ــة
ّ
وعبروا عن ذلك ،ألنهم ملسوا جدية
ف ــي ت ـن ـف ـيــذ اآلل ـ ـيـ ــة… وع ـل ــى سـبـيــل
امل ـثــال ،حـمـلــة إزال ــة الـتـعــديــات التي
تــدخــل ضمن الـخـطــة» .وفــي اتصال
مع «األخبار» ،أشارت البستاني إلى
أنـهــم «طــرحــوا أسـئـلــة ح ــول الهيئة
الناظمة وهذا حقهم ،لكننا شرحنا
أن موضوع الهيئة الناظمة يحتاج
إلــى تعديل قــانــون تــم االتـفــاق عليه
ف ــي ج ـل ـســة م ـج ـلــس ال ـ ـنـ ــواب ،وك ــان
هـ ـن ــاك ت ــوص ـي ــة ب ـت ـق ــدي ــم ت ـعــديــات
ّ
ننتظر بتها».

تقرير

ّ
المولى :لماذا ال تبت «التمييزية» شكوانا؟
أص ـ ـ ـ ــدر م ـ ــدي ـ ــر الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــؤون الـ ـع ــربـ ـي ــة
ف ــي وزارة ال ـخ ــارج ـي ــة وامل ـغ ـتــربــن،
السفير علي املولى ،بواسطة وكيله
امل ـح ــام ــي ح ـســن ب ـ ــزي ،ب ـيــانــا يــؤكــد
فيه براءته املطلقة من جرم تسريب
امل ـح ــاض ــر ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة املـتـعـلـقــة
بـ ـلـ ـق ــاءات م ـس ــؤول ــن ل ـب ـنــان ـيــن فــي
الواليات املتحدة األميركية (نشرتها
«األخـ ـ ـب ـ ــار» ي ــوم ــي  19و 24نـيـســان
ّ
 .)2019واع ـت ـب ــر أن االس ـت ـم ــاع إلــى
ال ـش ـهــود م ــن ق ـبــل قــاضــي التحقيق
األول ف ــي بـ ـي ــروت ال ـق ــاض ــي غ ـســان

عويدات« ،وال سيما الشاهد إبراهيم
ّ
األمـ ــن ب ــات ُي ـشــكــل مـنـطـلـقــا ملـعــرفــة
ّ
امل ـس ــرب ال ـح ـق ـي ـقــي ،وال ســي ـمــا بعد
إبــراز األمــن صــورة ملونة عن أصل
الــوث ـي ـقــة امل ـس ــرب ــة م ـم ـه ــورة بــالـلــون
األزرق من قبل السفير اللبناني في
واشنطن ،والتي أثبتت التحقيقات
ّ
أن املوكل ال يحوز إال صورة ضوئية
عـنـهــا ب ــاألس ــود واألبـ ـي ــض مسجلة
ف ــي ق ـلــم وزارة ال ـخ ــارج ـي ــة وعـلـيـهــا
تعليمات الرؤساء التسلسليني».
النقطة الثانية التي أثارها البيان هي

ّ
تقدم املولى منذ أسبوعني «بشكوى
أمــام النيابة العامة التمييزية ضد
ّ
صحيفة الجمهورية ،وكل من ُيظهره
التحقيق من ضباط وعناصر جهاز
أم ــن الــدولــة وامل ـســؤولــن واملــوظـفــن
ف ــي وزارة ال ـخ ــارج ـي ــة وق ـص ــر عــدل
ب ـ ـيـ ــروت بـ ـج ــرم ت ـس ــري ــب ال ـت ـح ـق ـيــق
األولي وتحويره ونقل نتائج ُم ّ
حرفة
ع ـنــه ل ـل ـم ـســؤولــن ،خ ــاف ــا لـلـقــانــون،
وتـشــويـهــا لـلـحـقـيـقــة ...حـتــى اآلن لم
تتخذ النيابة العامة التمييزية أي
قـ ــرار بــال ـش ـكــوى املـ ــذكـ ــورة ،ألس ـبــاب

غـ ـي ــر م ـ ـعـ ــروفـ ــة ،األمـ ـ ـ ــر الـ ـ ـ ــذي يـضــع
عالمات استفهام عديدة حول أدائها
ّ
وس ـبــب اسـتـنـكــافـهــا عــن بــتـهــا سلبًا
أو إيـجــابــا ،رغ ــم أن الـقــائـمــن عليها
فتحوا مكاتبهم يــوم عطلة رسمية
للسير بملف معني بفعل الضغوط
السياسية واإلعــام ـيــة» .لــذلــك ،دعــا
املــولــى ،النائب الـعــام التمييزي إلى
«ال ـق ـي ــام ب ـ ــدوره وإلـ ــى ب ـ ّـت الـشـكــوى
والسير بها وعدم تغطية أي مسؤول
أساء للموكل».
(األخبار)

تقرير

هل «يطعن» النائب العام التمييزي
بالحكم على سوزان الحاج؟
لــم تتوقف تــداعـيــات الحكم الصادر
بحق املقدم سوزان الحاج واملقرصن
اإلل ـك ـتــرونــي إي ـلــي غـبــش ف ــي قضية
ت ـل ـف ـي ــق جـ ـ ــرم الـ ـتـ ـع ــام ــل مـ ــع الـ ـع ــدو
اإلســرائـيـلــي للممثل املـســرحــي زيــاد
ُ ّ
عـيـتــانــي .اســتـ ِـهــل ن ـهــار أم ــس بخبر
جرى تداوله عن طلب معاون مفوض
الـحـكــومــة ل ــدى املـحـكـمــة الـعـسـكــريــة
الـقــاضــي هــانــي الـحـجــار إع ـفــاءه من
مهماته في النيابة العامة العسكرية.
وت ــرددت معلومات أن السبب يعود
إلـ ـ ــى سـ ـ ــوء الـ ـع ــاق ــة مـ ــع «رئـ ـيـ ـس ــه»
القاضي بيتر جرمانوس ،ألن األخير
ب ــات فــي الـفـتــرة األخ ـيــرة يمتنع عن
ً
استقبال معاونيه في مكتبه ،فضال
ّ
يسجله على كيفية إدارة
عن اعتراض
امل ـل ـفــات ،وت ـحــدي ـدًا قـضـيــة ال ـح ــاج ـ ـ
غبش .غير أن مصادر عسكرية ذكرت
ل ــ«األخ ـبــار» أن الـقــاضــي الـحـ ّـجــار لم
يغادر املحكمة ،وأنــه عـ َـدل عن قــراره
ترك مكان عمله .مالبسات هذا القرار
ل ــم ت ـت ـضــح ب ـع ــد ،إن ـم ــا ت ــزام ـن ــت مع

(مروان طحطح)

طلب النائب العام التمييزي باإلنابة
القاضي عماد قبالن الحكم الصادر
عـ ــن امل ـح ـك ـم ــة ال ـع ـس ـك ــري ــة ال ــدائـ ـم ــة
ب ــرئ ــاس ــة ال ـع ـم ـيــد ح ـس ــن ع ـب ــد ال ـلــه

وال ــذي قـضــى بسجن امل ـقــدم س ــوزان
الـحــاج شهرين وغــرامــة قــدرهــا ٢٠٠
ألــف لـيــرة بـجــرم إهـمــال اإلخ ـبــار عن
جــري ـمــة عـ ِـل ـمــت ب ـهــا ب ـمــوجــب امل ــادة
 ٣٩٩مــن قــانــون ال ـع ـقــوبــات .وعلمت
«األخـبــار» أن القاضي قبالن بصدد
تمييز الـحـكــم ال ـص ــادر ،إال أن لغطًا
أثير في هذه القضية ،وال سيما على
وقع تداول أخبار تفيد بأن القاضي
جرمانوس امتنع عن تسليم الحكم
ملحكمة التمييز .وعلمت «األخـبــار»
أن م ـف ــوض ال ـح ـكــومــة ل ــدى محكمة
التمييز العسكرية الـقــاضــي غسان
ال ـ ـخـ ــوري ط ـل ــب ش ـف ـه ـيــا ال ـح ـك ــم مــن
ج ــرم ــان ــوس ،الـ ــذي ط ـلــب مخاطبته
ّ
خطيًا .وبالفعل ،عاود الخوري طلب
الحكم خطيًا ،إال أن جرمانوس كان
قــد غ ــادر املـكـتــب ،مــا أدى إلــى إرجــاء
إحالة الحكم الى االثنني املقبل.
مــا تـقـ ّـدم تــرافــق مــع سـجــال سياسي
بني تيار املستقبل من جهة ،والتيار
الـ ــوط ـ ـنـ ــي ال ـ ـحـ ــر م ـ ــن جـ ـه ــة أخ ـ ـ ــرى،

ع ـلــى خـلـفـيــة ال ـح ـكــم الـ ـص ــادر ال ــذي
انتقده الرئيس سعد الحريري عبر
«أوســاطــه» والــوزيــر السابق النائب
نهاد املشنوق ،واألمــن العام للتيار
األزرق أح ـمــد ال ـح ــري ــريّ .
ورد وزي ــر
الــدولــة ل ـشــؤون رئــاســة الجمهورية
سليم جــريـصــاتــي عـلــى مــن ّ
سماهم
«ال ــرب ــع ال ـ ـخـ ــاوي» امل ـن ـت ـقــد لـلـقـضــاء
وحكمه .من جهتها ،قالت مصادر في
املديرية العامة لقوى األمن الداخلي
الجمهورية العماد ميشال
إن رئيس ّ
ع ــون لــم يــوقــع بـعــد مــرســوم تشكيل
الهيئة الناظرة في االعـتــراض الذي
قـ ّـدم ـتــه امل ـقــدم سـ ــوزان ال ـحــاج بـقــرار
«ط ــرده ــا» مــن عملها (انـقـطــاع دائــم
عــن ال ـخــدمــة) ال ــذي أص ــدره املجلس
التأديبي في املديرية في كانون األول
 .2018وقالت املصادر إن املرسوم لم
يعد بحاجة سوى إلى توقيع رئيس
الجمهورية ،وإنــه أحيل على بعبدا
منذ نحو  3أشهر.
(األخبار)
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سياسة

سياسة

قضية اليوم

ّ
االدعاء على «أوجيرو» بملف التوظيف :صراع قانوني وزبائني!

ً
قد يكون ادعاء النيابة العامة المالية في ديوان المحاسبة على «أوجيرو» ،واحدة من أبرز اإلشكاليات القانونية ،إذ إن
التي تمنع «جميع حاالت التوظيف» ،فيما استندت
االدعاء استند إلى مخالفة للمادة  21من قانون سلسلة الرتب والرواتب ً
«أوجيرو» ،الستخدام المياومين ،إلى قانون إنشائها الذي يمنحها استقالال ماليًا وإداريًا يعزلها نسبيًا عن المادة المذكورة.
هذه اإلشكالية برزت في سياق التهافت السياسي على التوظيف الحاصل قبل االنتخابات النيابية ،ما يلغي حقيقة الصراع
القانوني على التوظيف ،بل تصبح واحدًا من أبرز تجليات الزبائنية!
محمد وهبة
ف ـ ــور ص ـ ــدور ق ـ ـ ـ ــرارات امل ــاحـ ـق ــة بـحــق
رئيس هيئة «أوج ـيــرو» عماد كريدية
وعضوي الهيئة غسان ضاهر وهادي
أب ــو فــرحــات ،ت ـسـ ّـرب الـخـبــر مــن مكتب
امل ــدع ــي الـ ـع ــام امل ــال ــي ال ـق ــاض ــي ف ــوزي
خـمـيــس ،مـشـيـرًا إل ــى مــاحـقــة كــريــديــة
وض ــاه ــر وأبـ ـ ــو ف ــرح ــات «ملـخــالـفـتـهــم
أص ـ ـ ــول ال ـت ــوظ ـي ــف امل ــرعـ ـي ــة اإلجـ ـ ـ ــراء،
ومــاحـقــة كــريــديــة المتناعه عــن إيــداع
النيابة العامة املستندات واإليضاحات
امل ـط ـلــوبــة م ـن ــه» .كــذلــك تـضـمــن الـخـبــر
ّ
املسرب أنه تم االدعاء على  463موظفًا
مـ ّـمــن ُوظ ـف ــوا خــافــا لـلـقــانــون بـعــد آب
 ،2017مــن بينهم  453فــي «أوج ـيــرو»،
واث ـن ــان فــي املــديــريــة الـعــامــة للحبوب
والشمندر السكري ،وثــاثــة فــي وزارة
الثقافة ،وأربعة في مديرية اليانصيب
الوطني اللبناني.

نالت القوى السياسية  %61من
المياومين في «أوجيرو»
تطبيق استنسابي للمادة  21من
القانون  46التي تفرض تحديد
المالكات والشغور خالل  6أشهر
وق ـ ـ ــد اسـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــوذت «أوج ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــرو» ع ـلــى
االهـ ـتـ ـم ــام األكـ ـب ــر نـ ـظـ ـرًا ال ـ ــى أن مـلــف
التوظيف فيها كان مفتوحًا في البازار
السياسي العلني ثــم انتقل إلــى لجنة
املـ ــال واملـ ــوازنـ ــة ،وألن ع ــدد امل ـيــاومــن
املعينني فيها هــو األك ـبــر .خلفية هذا
ال ـن ـق ــاش ك ــان ــت م ــع بـ ــدء ال ـن ـق ــاش فــي
م ـش ــروع م ــوازن ــة  .2019فـ ــإزاء م ــا قيل
ع ــن ان ـت ـف ــاخ ف ــي ك ـل ـفــة ال ـق ـط ــاع ال ـع ــام
بسبب التوظيفات اإلضافية املخالفة
ل ـل ـمــادة  21م ــن ق ــان ــون سـلـسـلــة الــرتــب
والـ ــرواتـ ــب  ،46ق ـ ــررت غــال ـب ـيــة ال ـقــوى
السياسية غسل يديها مــن الضغوط
الـتــي مارستها بـهــدف نيل حـ ّـصــة من

الجهة السياسية

كان كريدية قد أشار في أكثر من مناسبة إلى أن الهيئة أخذت حاجتها من المياومين (هيثم الموسوي)
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مختلف (وزراء ،قضاة ،أمنيون)…،
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ُ
أرقام حصلت عليها «األخبار» من هيئة «أوجيرو» ،تظهر تصنيف اإلدارة للمياومين الذين جرى
توظيفهم بعد آب  ،2017بحسب الجهة السياسية التي «توسطت لهم»

ال ـتــوظ ـي ـفــات ذات ال ـط ــاب ــع الــزبــائ ـنــي،
وبالتالي رفــع مسؤوليتها عــن زيــادة
كلفة القطاع العام على الخزينة ،وربما
كــان الـهــدف خفض عجز الخزينة من
خــال فــرض اقتطاع نسبته  %15على
العام.
موظفي القطاع ُ
م ــن ه ـ ــذا ال ـ ـبـ ــاب ،فـ ـت ــح م ـل ــف تــوظـيــف
املـ ـي ــاوم ــن فـ ــي «أوجـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرو» .لـ ــم تـنــف
الـهـيـئــة قـيــامـهــا بـعـمـلـيــات الـتــوظـيــف،
لكنها حاججت بوجود سند قانوني
يمنحها هذا الحقّ ،
وبررت التوظيفات
بـ ــ«ح ــاجـ ـتـ ـه ــا إلـ ـ ــى الـ ـقـ ـي ــام ب ــاألعـ ـم ــال
االس ـت ـث ـم ــاري ــة ال ـه ــائ ـل ــة الـ ـت ــي ت ـع ـتــزم
الـقـيــام ب ـهــا ،وبــالـشـغــور ال ــذي يضرب
مالكها»… هــذا األمــر قيل في جلسات
لجنة املال واملوازنة وأمام املدعي العام
املالي القاضي علي ابراهيم وفي ديوان
املحاسبة أيضًا.
ب ـ ـح ـ ـسـ ــب م ـ ـ ـصـ ـ ــدر ق ـ ـضـ ــائـ ــي مـ ـطـ ـل ــع،
ليست هـنــاك عملية اسـتـهــداف لهيئة
«أوجيرو» ،واالدعــاء عليها بهذا امللف
جـ ــاء ب ـعــد االن ـت ـه ــاء م ــن دراسـ ـ ــة املـلــف
«وهــو واحــد مــن بــن أكثر مــن  60ملفًا

تتعلق بمخالفة للمادة  21من القانون
 .»46وتمنع هذه املــادة «جميع حاالت
ال ـتــوظ ـيــف وال ـت ـعــاقــد… إال ب ـق ــرار من
م ـج ـلــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء بـ ـن ـ ً
ـاء ع ـل ــى تـحـقـيــق
ت ـجــريــه إدارة األبـ ـح ــاث وال ـت ــوج ـي ــه»،
ثـ ــم تـ ـف ــرض ع ـل ــى ال ـح ـك ــوم ــة «إنـ ـج ــاز
مسح شامل» ضمن مهلة ستة أشهر،
ّ
يبي الوظائف امللحوظة فــي املالكات
والشغور وتحديد الحاجات والفائض
والكلفة الحالية واملستقبلية.
ويشير املصدر إلى أن «أوجيرو» ّردت
على النيابة العامة املالية لدى ديوان
املحاسبة بــاإلشــارة إلــى املــادة الثانية
م ــن ق ــان ــون إنـ ـش ــاء ال ـه ـي ـئــة ()72/21
ونـ ّـصـهــا« :تتمتع الهيئة بالشخصية
املعنوية واالستقاللني املالي واإلداري
وتمارس مهماتها تحت وصاية وزير
االتـ ـ ـص ـ ــاالت ،وال ت ـخ ـضــع ال ـه ـي ـئــة في
أعـمــالـهــا إال لــرقــابــة ديـ ــوان املـحــاسـبــة
املؤخرة وألحكام هذا القانون واألنظمة
التي تضعها وفقًا له».
ه ـك ــذا ظ ـه ــرت اإلش ـك ــال ـي ــة ال ـقــانــون ـيــة.
الـنـيــابــة ال ـعــامــة ف ــي ال ــدي ــوان اعـتـبــرت

أن أع ـمــال الــرقــابــة عـلــى الـتــوظـيــف في
أوجيرو تأتي بعد عمليات التوظيف،
أي أنها من اختصاص الــديــوان ضمن
رق ــاب ـت ــه املـ ــؤخـ ــرة ،لـكـنـهــا ل ــم تستطع
تقديم حجج وافـيــة فــي الـشــق املتعلق
بخضوع الهيئة للمادة  ،21بل رأت أن
هناك الكثير من القوانني التي صدرت
الحقًا والتي تلغي من استقالل الهيئة
املـنـصــوص عليه فــي الـقــانــون ،72/21
وخصوصًا لجهة التوظيف.
هــذه ليست نهاية النقاش بــل بدايته.
ف ـه ـنــاك خ ـب ــراء ف ــي ال ـق ــان ــون يـشـيــرون
إلى أن هذا النوع من االستقالل املالي
واإلداري ال ي ـم ـكــن إلـ ـغ ــاؤه إال بنص
ص ــريــح وواضـ ـ ــح ،ألن ال ـق ــوان ــن تتبع
مـنـهـجـيــة واض ـح ــة ف ــي تـسـلـسـلـهــا وال
ي ـم ـك ــن ت ـق ـي ـي ــد نـ ــص ق ــان ــون ــي خ ــاص
كــالــذي أنـشــأ هيئة أوج ـيــرو ،إال بنص
مماثل في ّ
القوة القانونية.
ومــن ذرائ ــع الهيئة أيـضــا ،أن القانون
 46امل ـت ـع ـلــق ب ــإع ـط ــاء س ـل ـس ـلــة ال ــرت ــب
والـ ـ ــرواتـ ـ ــب مل ــوظـ ـف ــي ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع الـ ـع ــام
وامل ــؤسـ ـس ــات ال ـع ــام ــة وال ـب ـل ــدي ــات ،لم

يـطـبــق ع ـلــى مــوظ ـفــي ال ـه ـي ـئــة .يــومـهــا
رفـ ــض وزي ـ ــر امل ـ ــال ع ـل ــي ح ـس ــن خليل
مـنــح مـسـتـخــدمــي «أوجـ ـي ــرو» زيـ ــادات
م ـمــاث ـلــة لـلـتــي ح ـصــل عـلـيـهــا مــوظـفــو
القطاع العام ،أو ملؤسسات عامة مثل
ال ـك ـهــربــاء وال ـس ـكــك ال ـحــديــد وس ــواه ــا.
وال ينطبق هــذا األمــر على «أوجـيــرو»
وح ــده ــا ،ب ــل يـشـمــل مــؤس ـســات أخ ــرى
ل ــدي ـه ــا االس ـ ـت ـ ـقـ ــال املـ ــالـ ــي واإلداري
وال ـخــاض ـعــن ل ـقــوانــن إن ـشــائ ـهــا مثل
الضمان االجتماعي ومصرف لبنان.
هذا النقاش القانوني ال حسم فيه ،وكل
طرف فيه يحمل الكثير من االجتهادات
التي تؤيد هذه النظرة أو املضادة لها،
لكن املشكلة تكمن في حقيقة الوضع.
ف ــ«أوج ـيــرو» كــانــت ،ومــا زال ــت ،تعاني
مــن شغور كبير فــي مالكها الــذي كان
عــدد املستخدمني فيه  4330ف ــردًا عام
 ،2000وتناقص إلــى  2916مستخدمًا
فــي نهاية عــام  2016ويتوقع أن يبلغ
 1875مستخدمًا عــام  ،2022إال أن هذا
األم ــر لــم يظهر إلــى العلن بشكل كاف
بسبب املشاكل التي أثيرت حول رئيس
الـهـيـئــة ال ـســابــق ع ـبــد امل ـن ـعــم يــوســف.
ه ــو اآلخ ـ ــر كـ ــان ل ــه نـصـيــب واس ـ ــع من
تعيينات املياومني ،إال أن امتناعه عن
الـقـيــام بــاسـتـثـمــارات فــي مـجــال قطاع
ّ
االت ـص ــاالت وخــدمــاتــه ،قــلــص الحاجة
إلى أعداد كبيرة من املستخدمني خالفًا
ملا صارت عليه الحال في مطلع .2017
ّ
ففي ذلــك الــوقــتّ ،قدمت أوجـيــرو خطة
ملـشــاريــع ع ـ ّـدة؛ مــن أبــرزهــا مـشــروع مدّ
«الـفــايـبــر أوبـتـيــك» فلجأت إل ــى تعيني
 688مياومًا بني  2017و.2018
امل ـش ـك ـلــة ال ـت ــي ب ـ ــرزت ف ــي ذلـ ــك الــوقــت
ال ت ـت ـع ـل ــق بـ ـق ــان ــونـ ـي ــة الـ ـتـ ـعـ ـي ــن ،بــل
بـ ــآل ـ ـيـ ــات الـ ـضـ ـغ ــط ال ـ ـتـ ــي اع ـت ـم ــدت ـه ــا
القوى السياسية لنيل ّ
حصة من هذه
التعيينات .غالبية الـقــوى السياسية
املشاركة في الحكومة كان لها دور في
ه ــذا امل ـج ــال ،وغالبيتها نــالــت حـ ّـصــة،
وقـ ــد ب ـل ـغــت قـ ـ ــدرة الـ ـق ــوى الـسـيــاسـيــة
ف ــي تـعـيــن امل ـي ــاوم ــن ف ــي «أوجـ ـي ــرو»
م ــا ن ـس ـب ـتــه  %61م ــن عـ ــدد امل ـي ــاوم ــن
املعينني ،وإن كان كريدية قد أشار في
أكثر من مناسبة إلى أن الهيئة أخذت
حاجتها ،رغم كل الضغوط السياسية
التي واجهتها.
ّ
ه ــذه ال ـض ـغــوط ه ــي ال ـعــلــة األســاس ـيــة
الـتــي خلقت كــل ه ــذه البلبلة .فالقوى
ال ـس ـيــاس ـيــة ف ــي ل ـب ـن ــان اع ـ ـتـ ــادت عـلــى
الـ ـت ــوظـ ـيـ ـف ــات ال ــزب ــائـ ـنـ ـي ــة ف ـ ــي س ـي ــاق
السباق على االستحواذ على الناخبني.
«أوجيرو» ليست سوى مثال فاقع عن
ه ــذا الـسـلــوك ،وه ــو مـثــال يــذهــب اليوم
إل ــى الـقـضــاء حيث ال ـصــراع مــن شقني:
ّ
قــانــونــي وزب ــائ ـن ــي .تـشــكـلــه م ــن هــذيــن
العنصرين يستند إلى اآلتي :ملاذا أخذ
الـقـضــاء مــن املـ ــادة  21فــي ال ـقــانــون 46
العبارة التي تشير إلى منع التوظيف،
وأهمل العبارة التي تشير إلى ضرورة
ت ـحــديــد املـ ــاكـ ــات والـ ـشـ ـغ ــور والـكـلـفــة
املالية خــال ستة أشهر؟ (وهــو أمــر لم
يحصل)
ّ
األنكى من ذلك كله ،أن يصبح املوظف
ّ
الضحية .فمنذ ّ
تسرب قرار النيابة
هو
العامة لدى ديوان املحاسبة إلى العلن،
خــرجــت أص ــوات مـنــاديــة بــوقــف الــدفــع
للموظفني (مـثــل وزي ــر ال ـق ــوات غسان
ح ــاص ـب ــان ــي) ألنـ ـه ــم م ـع ـي ـن ــون خــافــا
ً
ل ـل ـقــانــون ،م ــا يـثـيــر تـ ـس ــاؤال أســاس ـيــا:
هل هــذا يعني أن كل حــاالت التوظيف
في اإلدارة العامة واملؤسسات العامة
وال ـب ـلــديــات والـ ـق ــوى األم ـن ـيــة ب ـعــد آب
( 2017يقال إن عددهم  10آالف موظف)
سينقطعون عن وظائفهم؟ أليست هذه
الـسـلـطــة ال ـتــي عينتهم وضـغـطــت من
أجل تعيينهم ،هي نفسها التي تطالب
بإقالتهم؟ وهي نفسها سبب استمرار
هــذا النظام االقتصادي القاتل لفرص
الـعـمــل؟ وه ــي نفسها الـتــي استنكرت
ال ـ ـتـ ــوظ ـ ـي ـ ـفـ ــات؟ ه ـ ـ ــذه ه ـ ــي ت ـج ـل ـي ــات
الزبائنية السياسية.
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تقرير

ّ
يوم الجامعة اللبنانية :مطالبنا سلة واحدة!
فاتن الحاج
 25يــومــا مـضــت عـلــى إض ـ ــراب أســاتــذة
الـجــامـعــة اللبنانية ولــم ُت ـ َ
ـدع رابطتهم
إلــى الـتـفــاوض على سلة املـطــالــب بعد.
كــل الـلـقــاءات واالت ـصــاالت الـتــي نشطت
فــي اليومني األخـيــريــن ركــزت على عزل
م ـط ـلــب «إضـ ــافـ ــة خ ـم ــس سـ ـن ــوات عـنــد
احـتـســاب امل ـعــاش الـتـقــاعــدي لــأسـتــاذ»
عن «السلة» والتعهد بإقراره .أو هذا ما
تعهد به وزير التربية أكرم شهيب وما
عرضته النائبة بهية الحريري.
ه ــذا ال ـع ــزل الـ ــذي رفـضـتــه ال ــراب ـط ــةّ ،
رد
عليه ،أمــس ،رئيس هيئتها التنفيذية،
يوسف ضاهر ،خــال اليوم التضامني
مع الجامعة بــأن «اإلض ــراب مستمر ما
لــم تتحقق املـطــالــب سلة واح ــدة ،وهــي:
عــدم تهميش الجامعة الوطنية ،زيــادة
موازنة الجامعة ،عدم املساس بصندوق
التعاضد ،إعطاء ثالث درجات لألساتذة،
إضافة  5سنوات عند احتساب املعاش
الـتـقــاعــدي ،إق ــرار ملف الـتـفــرغ املـتــوازن
وملف دخــول املــاك» .ضاهر راهــن على
ال ـحــركــة الـطــابـيــة إلس ـقــاط أي مخطط
يمكن أن ُيعد للجامعة بهدف وضعها
على سكة الــزوال وعــدم السماح للتآمر
على الجامعة الوطنية كما تآمروا على
املــدرســة الــرسـمـيــة .وط ـمــأن وف ــد «تكتل
الطالب واألندية املستقلة» وطالب معهد
العلوم االجتماعية ـ ـ الفرع األول الذين
ح ـضــروا إل ــى مـقــر الــراب ـطــة متضامنني
بــأن «عامكم الــدراســي سينتهي بسالم

(مروان بو حيدر)

ً
وس ـن ـع ـط ـي ـكــم ح ـق ـكــم ك ــام ــا ومـ ــن دون
تكثيف ،حتى لو اضطررنا الى أن نعمل
فــي أشـهــر الـصـيــف وخ ــال الـعـطــل .ولــم
يحصل في تاريخ الجامعة أن أعطينا
اسـتـثـنــاءات أو منحنا إف ــادات للطالب
ً
بدال من الشهادات الجامعية».
وفيما تواصل أحــزاب السلطة ممارسة
الـضـغــوط عـلــى مـجــالــس ف ــروع الـطــاب
غ ـيــر املـنـتـخـبــة ك ـمــا ح ـصــل ف ــي ال ـحــدث
والـ ـفـ ـن ــار وط ــرابـ ـل ــس ،ت ـت ــوق ــع م ـص ــادر
جامعية أن يشتد الضغط على الرابطة
في األيام املقبلة .وكان الكالم الذي أشيع
أن وزيــر الخارجية جبران باسيل قاله
ف ــي أح ـ ّـد ال ـل ـق ــاءات ف ــي ال ـب ـقــاع الـغــربــي
لجهة أنــه «لــو كــان وزي ـرًا للتربية لكان
ع ـ ــرف ك ـي ــف ي ــرب ــي أسـ ــاتـ ــذة ال ـجــام ـعــة
املضربني» قد أثــار غضب األســاتــذة ،ما
استدعى ردًا من املكتب التربوي للتيار
الوطني الحر الــذي وصفه بـ«التشويه

املتعمد والتحريف املفضوح».
ما عدا املشاركة الفردية لبعض األساتذة
الثانويني واملعلمني واملتقاعدين ،كانت
الف ـتــة مـقــاطـعــة روابـ ــط هـيـئــة التنسيق
النقابية لليوم التضامني مع الجامعة

السلطة السياسية
نجحت في استفراد
األساتذة والموظفين،
كل منهم على حدة

ّ
الـلـبـنــانـيــة ،ف ــي إش ـ ــارة إل ــى أن السلطة
السياسية نجحت في استفراد األساتذة
واملوظفني ،كل منهم على حدة ،وتمزيقهم
إلى قطاعات يسهل احتواؤها ،فاستبدل
كــل قطاع املطالب الجامعة لكل العمال
واملوظفني بمطالبه الخاصة واملباشرة
ال ـت ــي ال تـعـنــي ال ـق ـط ــاع اآلخـ ـ ــر .فبعض
األساتذة الثانويني يعيبون اليوم على
أساتذة الجامعة اللبنانية أنهم خرجوا
من هيئة التنسيق النقابية عندما نالوا
سلسلة الــرتــب وال ــروات ــب الـخــاصــة بهم
في عام  ،2012وبعض أساتذة الجامعة
يرفضون أن يطالب األساتذة الثانويون
بــردم الـهــوة وتقليص الـفــارق معهم .أو
هذا ما تهامس به بعض األساتذة حني
حـضــر األم ــن ال ـع ــام لـلـحــزب الـشـيــوعــي
حنا غريب متضامنًا.
معركة
في
جنود
«إننا
إال أن غريب قال:
ّ
الجامعة اللبنانية التي لوالها لم نتلق
املعرفة والفكر والعمل النقابي» ،داعيًا
إلى أن يكون هذا الصرح الصخرة الذي
تتحطم عليها كل املخططات واملؤامرات
لـلـحـفــاظ ع ـلــى خ ــط ن ـقــابــي مـسـتـقــل في
وجه السلطة الفاسدة».
ومـ ـ ــن امل ـت ـض ــام ـن ــن وف ـ ـ ــود مـ ــن ال ـح ــزب
الـتـقــدمــي االش ـتــراكــي ،وح ــزب الـكـتــائــب،
والتنظيم الشعبي الـنــاصــري ،ومنظمة
ال ـع ـمــل ال ـش ـيــوعــي ،وح ــرك ــة «مــواط ـنــون
وم ـ ــواط ـ ـن ـ ــات ف ـ ــي دول ـ ـ ـ ـ ـ ــة» ،و«ب ـ ـي ـ ــروت
مـ ــدي ـ ـن ـ ـتـ ــي» وال ـ ـج ـ ـم ـ ـع ـ ـيـ ــة الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة
لديموقراطية االنتخابات وأســاتــذة في
الجامعة األميركية في بيروت.

تقرير

ّ
«نادي قضاة لبنان» يعلل أسباب االعتكاف القضائي
إيلده الغصين
ب ـعــد أربـ ـع ــة أس ـ ّـاب ـي ــع ع ـلــى االع ـت ـكــاف
الثالث الــذي ينفذه الجسم القضائي
«مـ ـك ــره ــا» ك ـم ــا ي ـ ـقـ ــول ،ب ـ ـ ــادر «ن ـ ــادي
ق ـض ــاة ل ـب ـن ــان» إلـ ــى إيـ ـض ــاح أس ـب ــاب
ّ
علنية عقدها
هذا االعتكاف في نــدوة
أمـ ــس ،ب ـع ـنــوان «اس ـت ـقــال ـيــة الـسـلـطــة
ال ـق ـض ــائ ـي ــة :ت ـح ــدي ــات وح ـ ـل ـ ــول» ،فــي
ّ
م ـب ـنــى ن ـق ــاب ــة ال ـص ـح ــاف ــة .امل ـنــظ ـمــون
قـ ــالـ ــوا «إن الـ ـ ـن ـ ــدوة هـ ــي األول ـ ـ ـ ــى مــن
نــوع ـهــا م ـنــذ خـمـســن ع ــام ــا» ،وتــأتــي
بعد عــام على تأسيس نــادي القضاة
(نيسان  ،)2018بالرغم مــن معارضة
ال ـس ـل ـطــة ال ـس ـيــاس ـيــة ل ــه وأه ـ ــل الـبـيــت
الــواحــد .اإلعــان عن االعتكاف األخير
ّ
ّ
الستقاللية القضاء ومــا رتبه
صــونــا
ّ
مــن تأخير فــي املحاكمات ،ردت عليه
رئيسة النادي القاضية أماني سالمة
ـ«االعـ ـت ــذار م ــن الـشـعــب
ف ــي كـلـمـتـهــا بـ ـ ّ
الـ ـلـّ ـبـ ـن ــان ــي» ،م ـع ــق ـب ــة «نـ ـعـ ـت ــذر ألن ـن ــا
تأخرنا في تحقيق استقالليتنا».
إلــى «وضــع قصور الـعــدل وافتقادها
الـ ـح ــد األدنـ ـ ـ ــى مـ ــن ش ـ ـ ــروط ال ـع ـم ــل»،
أع ـ ــادت س ــام ــة ال ـتــذك ـيــر بـ ـ «اع ـت ـكــاف
القضاة عام  1982الذي ّأدى إلى إنشاء
ص ـن ــدوق ت ـعــاضــد ال ـق ـض ــاة» ،وكــذلــك
باعتكاف «عــامــي  2018 - 2017الــذي
ّأدى إل ــى إن ـش ــاء نـ ــادي ق ـضــاة لـبـنــان
ورف ــع رئـيــس مجلس الـقـضــاء األعلى
(الـقــاضــي جــان فهد) كتابًا إلــى وزيــر
ال ـعــدل ال ـســابــق (سـلـيــم جــريـصــاتــي)،
ومـمــا ج ــاء فـيــه «ال رئـيــس مـبــاشــر أو
غير مباشر للقاضي كي يخضع له أو
ّ
ينفذ تعليماته أو أوامره .»...عند هذه
العبارة ،عال تصفيق الحاضرين من
قضاة وجمعيات وناشطني ،فيما برز
بني الحضور السياسي النائب شامل
روك ــز .التصفيق ت ـكـ ّـرر أكـثــر مــن مــرة
فــي حماسة واضـحــة مــن الحاضرين
ت ـجــاه كـلـمــة «اسـتـقــالـيــة الـقــاضــي أو
القضاء» موضوع الندوة ،بالرغم من

اختالف املشهد خارجًا.
مـ ـش ــروع املـ ــوازنـ ــة ال ـح ــال ــي «ي ـخــالــف
امل ـ ــادة ال ـخــام ـســة م ــن ق ــان ــون الـقـضــاء

ال ـ ـعـ ــدلـ ــي» وفـ ـ ــق سـ ــامـ ــة ،و«ي ـق ـت ـط ــع
 10ب ــامل ـئ ــة م ــن م ـســاه ـمــة الـ ــدولـ ــة فــي
صـنــدوق تعاضد الـقـضــاة ،و 5باملئة
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م ــن واردات تـطـبـيــق ق ــان ــون ال ـس ـيــر...
والـ ـق ــان ــون ي ـم ـنــح ال ـق ـض ــاء  0.47مــن
م ــوازن ــة ال ــدول ــة ،ف ــي ح ــن أن ــه الـجـهــة
الـتــي تــؤمــن ثــالــث مــدخــول ل ـهــا» .كما
أع ـ ـ ـ ــادت سـ ــامـ ــة الـ ـت ــذكـ ـي ــر ب ـم ـطــالــب
ال ـق ـض ــاة ح ـي ــال «وضـ ــع مـهـلــة زمـنـيــة
م ـح ـ ّـددة لـلـسـلـطــة الـتـشــريـعـيــة إلق ــرار
قانون استقاللية السلطة القضائية،
رفـ ــع ال ـس ــري ــة امل ـصــرف ـيــة وإطـ ـ ــاق يــد
ال ـ ـق ـ ـضـ ــاء ف ـ ــي م ــاحـ ـق ــة الـ ـف ــاس ــدي ــن،
استثناء القضاة من مشروع املوازنة
ال ــراه ــن بـمــوجــب نــص صــريــح ،وعــدم
الـتـعـ ّـرض لـصـنــدوق تـعــاضــد القضاة
انسجامًا مع استشارة هيئة التشريع
واالسـتـشــارات (ص ــادرة عــام .»)2005
تحقيق هذهّ املطالب اعتبرته سالمة
شرطًا لـ «توقف القضاء عن االعتذار»!
املحامي جــاد طمعة ألقى كلمة نقيب
امل ـحــامــن ال ـســابــق ع ـصــام ك ــرم (ال ــذي
ّ
ّ
تغيب بسبب ّ
وشدد
تعرضه لحادث)،
فيها على عبارة كــرم «ثالثة يجب أال
يخطئوا :املعجم والطبيب والقاضي
ألن خ ـطــأ األخ ـي ــر يـصـبــح اج ـت ـه ــادًا...
وتـحـقـيــق اسـتـقــالـيــة ال ـقــاضــي يــؤدي
إل ـ ـ ــى ت ـ ـفـ ــاديـ ــه األخ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــاء» .الـ ـق ــاض ــي
املـتـقــاعــد مـنـيــف ح ـم ــدان أع ـلــن ب ــدوره
«تأييدي الكامل للحركة التي قام بها
نـ ــادي ق ـضــاة ل ـب ـن ــان» .جـمـعـ ّـيــة «كـلـنــا
إرادة» ال ــداعـ ـم ــة لـ ـلـ ـن ــادي ،أبـ ـ ــدت فــي
كلمتها «القلق من تخصيص مؤتمر
سيدر لتحسني البنى التحتية وبحث
الـسـلـطــة ع ــن رض ــى املـجـتـمــع ال ــدول ــي
بدل إجراء اإلصالحات الحقيقية» .أما
املدير التنفيذي لـ«املفكرة القانونية»
املـ ـح ــام ــي نـ ـ ــزار ص ــاغـ ـي ــة ،ف ــاع ـت ـب ــر أن
ّ
التحرك األخـيــر هــو «نقطة تـحـ ّـول في
أدوات دفـ ــاع ال ـق ـضــاة ع ــن حـقــوقـهــم»،
ّ
م ــذك ـرًا بـبـيــان ن ــادي الـقـضــاة ( 8أي ــار)
الذي دعا الشعب إلى مساندة القضاء.
كذلك أشــار إلــى «وعــد» النائب جورج
عـ ــدوان بــوضــع مـطــالــب ال ـق ـضــاة على
جدول لجنة اإلدارة والعدل النيابية.
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مجتمع

مجتمع
قضية فرضت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان ،األسبوع الماضي ،زيادة مقطوعة بقيمة  45ألف ليرة على
المشتركين سنويًا بحجة دعم استكمال «منظومة المياه» التي تتضمن إنشاء سدود ومحطات تكرير لجر المياه
الى بيروت .في غياب استراتيجية مائية ،تلجأ المؤسسة والقيمون على السياسة المائية الى سياسة إنشاء
مصادر المياه الموجودة حاليًا كفيل بتحقيق «االكتفاء
السدود حصرًا ،فيما ّتؤكد الدراسات العلمية أن تطوير
ُ
المائي» ،وبكلفة تقل كثيرًا عن مئات ماليين الدوالرات التي تصرف على السدود

المياه متوافرة ...المشكلة في سوء إدارتــها
جديدة  -من درس املعطى الطبيعي،
من مياه سطحية وينابيع متفجرة
ً
أوال ،فاعتبرت حماية امل ـصــادر من
الـتـلــوث واالع ـتــداء والـســرقــة أولــويــة
قصوى ،وضبط الهدر في الشبكات
وتطوير املصادر والتفكير بالبدائل
اولى من انشاء السدود وأقل كلفة!

حبيب معلوف
ف ــي بـ ـي ــان لـ ـه ــا ،األس ـ ـبـ ــوع امل ــاض ــي،
أعلنت مؤسسة مياه بيروت وجبل
لـبـنــان إق ــرار زي ــادة عـلــى اشـتــراكــات
املـ ـي ــاه لـ ـه ــذا الـ ـع ــام ب ـم ـب ـلــغ مـقـطــوع
ق ــدره  45أل ــف ل ـيــرة لــدعــم استكمال
«مـ ـنـ ـظ ــوم ــة امل ـ ـ ـيـ ـ ــاه» بـ ـحـ ـل ــول س ـنــة
 .2022وت ـت ـض ـم ــن هـ ـ ــذه امل ـن ـظ ــوم ــة
تأهيل شبكات املياه غير الصالحة
وتـ ـ ـ ـج ـ ـ ــدي ـ ـ ــده ـ ـ ــا ،اسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــداث آبـ ـ ـ ــار
ومـ ـحـ ـط ــات تـ ـك ــري ــر ،املـ ـس ــاهـ ـم ــة فــي
مشروع جر مياه االولي الى بيروت،

تطوير المصادر
ليست عبارة تطوير املصادر كبديل
ُ
عن السدود نظرية تطلق في الهواء.
فاملصدر االســاس للقسم االكبر من
م ـي ــاه بـ ـي ــروت وس ــاح ــل املـ ــن يـمـكــن
تــأم ـي ـنــه م ــن ن ـبــع جـعـيـتــا اذا م ــا تم
تطويره .وهذا ما اكده تقرير البعثة
االملـ ــان ـ ـيـ ــة الـ ـت ــي ع ـم ـل ــت بـ ــن ع ــام ــي
 2006و 2014لحماية مغارة جعيتا
مــن الـتـلــوث ودراسـ ــة م ـصــادر املـيــاه
املتدفقة داخلها .إذ ّ
قدر حجم املياه
املتدفقة من املغارة بـ  1690ليترًا في
الثانية ،اي ما يقارب  146ألــف متر
مكعب في الـيــوم .وهــذا يعني تدفق
أكثر من ضعف التقديرات الرسمية
( 70ألف متر مكعب يوميًا) في شهر
الشحائح (ايـلــول)! وأكــد التقرير ان
الـكـمـيــة املـتـفـجــرة ش ـتــاء مــن امل ـغــارة
تـتـجــاوز مليون متر مكعب يوميًا،
وأن امل ـي ــاه امل ـتــدف ـقــة م ــن ال ـن ـبــع غير
مـحـصــورة جـيــدا ،بمعنى انــه يمكن
االستفادة من كميات أكبر من املياه
وج ــره ــا ال ــى ب ـي ــروت .ول ـفــت ال ــى أن
الـنـفــق ال ــذي ينقل املـيــاه الــى محطة
ضبية ال يستوعب كمية املياه كلها،
وك ــذل ــك االمـ ــر بــالـنـسـبــة ال ــى محطة
ضـبـيــه ال ـتــي ال تستطيع أن تعالج
اال كمية مـحــدودة مــن املـيــاه .وأشــار
التقرير إلى أن ما ال يقل عن  %30من

البعثة األلمانية قدرت حجم
المياه المتدفقة من مغارة
جعيتا بضعف التقديرات الرسمية
إنـشــاء محطة تكرير لــآبــار املالحة
التي تغذي بيروت الكبرى ،استالم
ثـ ـ ـ ــاث م ـ ـح ـ ـطـ ــات ت ـ ـكـ ــريـ ــر ل ـل ـص ــرف
الصحي ،استكمال مشروع سد جنة
ونقل املياه منه الى ضبيه .علمًا أن
رسم االشتراك زاد عام  2014من 236
ألف ليرة الى  296الفًا.
مشكلة مؤسسة مياه بيروت وجبل
لـبـنــان شـبـيـهــة بـمـشــاكــل مــؤسـســات
ال ـ ــدول ـ ــة الـ ـت ــي ال ت ـع ـم ــل مـ ــن ضـمــن
اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ش ــامـ ـل ــة .ف ـل ــو كــانــت
لـهــذه املــؤسـســة (كـمــا ل ــوزارة الطاقة
وامل ـ ـيـ ــاه ول ـل ـح ـك ــوم ــات امل ـت ـع ــاق ـب ــة)،
استراتيجية فعلية إلدارة املياه غير
تلك التي اقرها مجلس الــوزراء عام
 2012من دون نقاش حقيقي ،لكانت
انطلقت  -قبل أي قرار بفرض رسوم

ُ
ليست عبارة تطوير المصادر كبديل عن السدود نظرية تطلق في الهواء (هيثم الموسوي)

املياه املتدفقة تتسرب قبل أن تصل
الــى محطة ضبية ،فيما ُيهدر %40
بسبب اه ـتــراء الـشـبـكــات .ولـفــت الى
إمكانية انشاء سد في منطقة داريا،
ّ
ف ــوق ن ـبــع جـعـيـتــا ،اذا ت ـطــلــب االم ــر
بـكـلـفــة ال ت ـت ـج ــاوز خـمـســن مـلـيــون
دوالر.
فلماذا لم تاخذ وزارة الطاقة واملياه
ومؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان
ب ـ ـهـ ــذه الـ ـت ــوصـ ـي ــات ال ـ ـتـ ــي ت ـس ــاه ــم
ب ــزي ــادة امل ـي ــاه امل ـتــوفــرة م ــن جعيتا
وحدها الــى الضعف؟ وملــاذا ال يزال
بند «معالجة الـهــدر فــي الشبكات»
على برنامجها ،بعد كل هــذه املــدة؟
وأل ــم يـكــن اول ــى مــن ان ـشــاء ال ـســدود
غ ـيــر الـ ـض ــروري ــة ،ت ـطــويــر امل ـص ــادر
ووقف هدر الشبكات والسرقات؟
أث ـب ــت ت ـقــريــر الـبـعـثــة األمل ــان ـي ــة عــدم
دق ــة االرقـ ــام الــرسـمـيــة ،وأن املشكلة
الحقيقية تكمن فــي «ادارة» الـثــروة
امل ــائـ ـي ــة ال فـ ــي قـ ـل ــة امل ـ ـ ـصـ ـ ــادر .كـمــا
اثبت صحة املــراهـنــة على التخزين
ال ـج ــوف ــي ل ـل ـم ـيــاه ال ع ـلــى الـتـخــزيــن
ال ـس ـط ـحــي ،وع ـل ــى ضـ ـ ــرورة حـمــايــة
املـصــادر الجوفية املتفجرة وحسن
توزيعها بدل البحث عن سد مجار
م ـ ـلـ ــوثـ ــة وحـ ـ ـص ـ ــره ـ ــا وتـ ـع ــريـ ـضـ ـه ــا
لـلـمــزيــد مــن الـتـلــوث والـتـبـخــر… ثم
إن ـشــاء مـحـطــات ملعالجتها واع ــادة
ضخها بــأكــاف مضاعفة وبنوعية
متدنية.
ال ــى ذل ــك ،اكـتـشـفــت الـبـعـثــة مـجــاري
اخـ ـ ــرى ت ـت ــدف ــق مـ ــن م ـ ـغـ ــارة جـعـيـتــا
(أح ــده ــا ب ـق ــوة  20أل ــف م ـتــر مكعب
يــوم ـيــا) يـمـكــن أن تـغـنـيـنــا ع ــن حفر
اآلبـ ـ ــار االرت ـ ــوازي ـ ــة امل ـك ـل ـفــة وإن ـش ــاء
السدود .استخدام مثل هذه املجاري
يمكن أن يغذي الشبكة الحالية التي
تـصــل م ـيــاه جعيتا بمحطة ضبية
بكميات إضافية ضخمة من املياه،
عـلــى أن تـسـتـخــدم األم ـ ــوال الـطــائـلــة
التي تنفق لحفر آبار ارتوازية (كلفة
حفر  3آبار بالقرب من مغارة جعيتا
بلغت ثالثة ماليني دوالر لسحب 9
آالف متر مكعب يوميا وضخها الى
منطقة كسروان) ،في تطوير الشبكة
وتوسيعها وضـبــط الـهــدر بكلفة ال
تـقــارن بكلفة حفر اآلب ــار االرتــوازيــة
وتـجـهـيــزهــا وتشغيلها ،وال تـقــارن
بــال ـك ـل ـفــة امل ـ ـقـ ــدرة ل ـس ــد ج ـن ــة (ن ـحــو
مليار دوالر) وسد شبروح (أكثر من
 60مليون دوالر لتخزين  7ماليني
متر مكعب من املياه غير الصالحة
للشرب!).
البعثة أشــارت أيضًا الــى إمكانيات

كـبـيــرة ج ــدا الكـتـشــاف م ـجــار أخــرى
ف ــي امل ـن ـط ـقــة امل ـم ـت ــدة ف ـ ــوق جـعـيـتــا
ً
وصـ ــوال ال ــى مـنـطـقــة اف ـقــا ال ـجــرديــة،
وهــي منطقة وصفتها بـ«مستودع
ل ـل ـث ـل ــوج» الـ ـت ــي تـ ـغ ــذي الـ ـخ ــزان ــات
الجوفية ،ويمكن استثمار معظمها
بـقــوة الجاذبية مــن دون حــاجــة الى
مـ ـضـ ـخ ــات وم ـ ـح ـ ـطـ ــات م ـع ــال ـج ــة…
بما يؤمن فائضا كبيرا لحاجاتنا
امل ــائ ـي ــة ،ويـغـنـيـنــا ع ــن ال ـحــاجــة الــى
مـ ـش ــاري ــع الـ ـ ـس ـ ــدود ،خ ـص ــوص ــا إذا
م ــا ت ــراف ــق ذل ــك م ــع س ـيــاســة تــوزيــع
وترشيد حكيمة.

اي ميزان مائي لبيروت؟
ام ــام ه ــذه املـعـطـيــات ،املـفـتــرض قبل
أي أمر آخر حصول مراجعة عميقة
للميزان املائي لبيروت الكبرى على
األقل ،وإلستراتيجية إدارة املياه في
لبنان.
ف ــاذا كــانــت املـصــادر املـتــوفــرة حاليا
ل ـب ـي ــروت ال ـك ـب ــرى وقـ ـس ــم م ــن جـبــل
لبنان (ســاحــل املــن على االق ــل) من
ن ـب ـع ــي ج ـع ـي ـتــا والـ ـقـ ـشـ ـق ــوش ت ـق ـ ّـدر
بـنـحــو  200أل ــف مـتــر مـكـعــب يوميًا
فــي فـصــل الـشـحــائــح ،ي ـضــاف اليها
فوار انطلياس (اكثر من  50ألف متر
مكعب) ،والى اآلبار على مجرى نهر
الكلب (نحو  150متر مكعب) ،ونبعي
عني الدلبة والديشونية (بني  30و40
مترا مكعبا ) وآبار بعبدا والدامور
الـ ـت ــي ض ــرب ـه ــا الـ ـتـ ـل ــوث وال ـت ـم ـل ــح،
ناهيك عن مصادر أخــرى ...سنكون
أم ــام كـمـيــات ال ب ــأس بـهــا مــن املـيــاه
في فصل الشحائح ،قياسا الى عدد
املشتركني فــي بـيــروت وجـبــل لبنان
(نحو  392ألف مشترك) .فيما تؤكد
دراســات هيدروجيولوجية امكانية
حفر آبار في مرج بسري ،بدل انشاء
سد سطحي ،كاحتياط استراتيجي
ف ــي ح ــال ت ــراج ــع امل ـت ـســاق ـطــات ،بما
ينسف كل االدعــاءات بوجود نقص
في امليزان املائي لبيروت وبالحاجة
الى السدود!
مؤسسة بيروت وجبل لبنان أشارت
في بيانها االخير إلى ان إجراءاتها
ســاه ـمــت ف ــي «وقـ ــف ع ـمــل  %30من
صـهــاريــج املـيــاه فــي مناطق بيروت
وج ـ ـبـ ــل ل ـ ـب ـ ـنـ ــان» .وهـ ـ ـن ـ ــا ،ي ـف ـت ــرض
تذكيرها بــأن مــن ينقلون املـيــاه في
الصهاريج ال يأتون بها من الخارج،
مما يؤكد أن املياه متوفرة في لبنان
من دون حاجة الــى السدود املكلفة،
وأن امل ـش ـك ـلــة ه ــي ف ــي س ــوء االدارة
والهدر والفساد.
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ّ
الـ«تيربان»« :تسوية» بين محجبات والحجاب!

رحيل دندش
لــم تكن مــاك تعلم ،لــدى عودتها من
نيجيريا إلى لبنان قبل  6سنوات ،أن
ال ــ«ت ـيــربــان» (الـعـمــامــة) ال ــذي فرضت
ظ ــروف تـلــك ال ـب ــاد أن تــرتــديــه كـنــوع
م ــن الـ ـحـ ـج ــاب ،س ـي ـص ـبــح «م ــوض ــة»
في بلدها األم .حينذاك ،بــدت الشابة،
العائدة ّ
لتوها ،استثناء بني محجبات
متشابهات .ب ـ «الـعـمــامــة» الـتــي كانت
تـخـفــي ش ـعــرهــا ،وبـحـجــابـهــا ال ـقــادم
مــن ب ــاد أخـ ــرى ،كــانــت مـجـبــرة على
ُ
م ــواج ـه ــة واق ـ ـ ٍـع يـسـتـنـكــر م ــا اعــت ـبــر
«إساءة للحجاب».
ً
ل ــم يـ ــدم ذلـ ــك طـ ــويـ ــا .ش ـي ـئــا فـشـيـئــا
ص ـ ـ ــارت «اإلسـ ـ ـ ـ ـ ــاءة» الـ ـت ــي تــرتــدي ـهــا
«ستايل» لــدى معظم املحجبات .منذ
ع ــام ــن ،بــاتــت ك ــل «م ـح ــات الـحـجــاب
ال ـش ــرع ــي» تـ ــدرج م ــودي ــات مـتـعــددة
ل ـل ـ ـ «ت ـ ـيـ ــربـ ــان» ض ـم ــن ت ـش ـك ـيــات ـهــا،
وص ــارت بعض املـحــال تنفرد ببيعه

دون ســواهــا .هـكــذا ،انتشرت موضة
الـ«تيربان» وصار لها زبائن كثر .مع
الوقت ،تنوعت وظائفه ،فعدا عن كونه
ً
«ستايال عصريًا» ،بات أيضًا «ملجأ»
ملن يرتدين الحجاب ألسباب «عائلية
واج ـت ـم ــاع ـي ــة» ،كـعـبـيــر ال ـت ــي ل ــم تـعــد
مقتنعة بحجابها فــوجــدت ضالتها
ف ـيــه كـحــل أم ـث ــل« ،وإذا كــانــت الـغــايــة
اخفاء شعري فأنا ملتزمة بذلك!».
أول ظهور للـ«تيربان» ،كما هي حال
ـدد من
كــل منتج ،كــان على رؤوس عـ ٍ
الـنـجـمــات ال ـعــامل ـيــات ف ــي املـهــرجــانــات
وع ـل ــى ال ـس ـج ــادة ال ـح ـم ــراء .ســرعــان
م ــا ان ـت ـشــر كــآخــر ص ـي ـحــات املــوضــة
للمحجبات ولغيرهن .مع تلك العمامة،
صرنا نرى نوعًا مما يمكن تسميته
بـ«محاوالت ّ
الحد األدنى من الحجاب»
ُ
املـ ـنـ ـتـ ـش ــرة ف ـ ــي بـ ـع ــض امل ـج ـت ـم ـع ــات
اإلســامـيــة ،وهــي أن ــواع الحجاب التي
ً
إرضاء
تحاول االلتزام بتغطية الرأس
لرغبتني متناقضتني :اإللتزام الديني

ّ
العصري.
ومجاراة النمط
ان ـت ـشــار «ال ـع ـمــامــة» ك ــان طـفـيـفــا في
مـ ـح ــات ب ـي ــع لـ ـ ـ ــوازم امل ـح ـج ـب ــات فــي
الضاحية الجنوبية عــام « .2017أمــا
ال ـ ـيـ ــوم ف ـم ــا نـ ـك ــاد نـ ـع ــرض ب ـضــاعــة
ج ــدي ــدة ح ـتــى ت ـط ـيــر» ،ت ـقــول مــوظـفــة
ف ــي أح ــد ه ــذه امل ـت ــاج ــر ،م ـش ـيــرة إلــى
أن ال ــ«ت ـيــربــان» اج ـتــذب ع ــددًا ال بــأس
بـ ــه مـ ــن املـ ـحـ ـجـ ـب ــات ،خـ ـص ــوص ــا أن
ال ـك ـث ـي ــرات م ــن ال ـ ـ ـ «ف ــاش ــون ـي ـس ـت ــاز»
يــروجــن لــه عـبــر «ان ـس ـت ـغــرام» وغـيــره
م ــن وس ــائ ــل ال ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي.
وت ـض ـيــف أن أك ـث ــر ال ـل ــوات ــي يـخـتــرن
ارتــداءه «من اللواتي يرتدينه كمقدمة
لخلع الحجاب ،أو ألنهن غير مقتنعات
بالحجاب وال يستطعن خلعه لسبب
أو آلخر» .فيما تلجأ اليه بعض كبيرات
السن «كونه أريح» ،وبعض املحجبات،
في املناسبات« ،ليالئم الفستان الذي
يفسد مظهره بالحجاب العادي».
والـ«تيربان» ،كأنواع الحجاب األخرى،

في غالبيته ليس محلي الصنع ،وإنما
يستورد من مصر وتركيا ،واألخيرة
بــاتــت تـعــد بـلــد «املــوضــة اإلســامـيــة».
تـ ــراوح أس ـع ــاره ب ــن  10و 20دوالرًا
بحسب نوع القماش واألكسسوارات
ال ـ ـتـ ــي ي ـت ـض ـ ّـم ـن ـه ــا ،ف ـي ـم ــا ازدهـ ـ ـ ــرت
صـنــاعـتــه محليًا فــي بـعــض مشاغل
الضاحية.
فــي ك ـتــاب «إسـ ــام ال ـس ــوق» لباتريك
ه ــاي ـن ــي ،ي ـت ـح ــدث األخـ ـي ــر ع ــن تـغـيــر
ً
م ـظــاهــر ال ـح ـج ــاب وات ـ ـخـ ــاذه أش ـك ــاال
جــديــدة ،أو مــا عـ ّـبــر عنه بالـ«ستريت
وي ــر» اإلس ــام ــي  .streetwearوهــي
«أشكال خالية من السياسة ومنفتحة
عـلــى ال ـتــأث ـيــرات الـثـقــافـيــة األجـنـبـيــة»،
وهو «إن خال من السياسة وكان أقل
نضالية ،إال أنه يبقى ملتزمًا بمركزية
م ـب ــادئ ال ـح ـش ـمــة ،م ــع الـتـخـفـيــف من
حدتها مقارنة بحجاب الجيل األول».
وي ـخ ـل ــص ه ــاي ـن ــي ال ـ ــى أن «أنـ ـص ــار
إسالم السوق استثمروا الورع والقيم

الخاصة ليشكلوا حداثة مسلمة ترمز
إلى تراجع اآلمال العلمانية التي تدعو
إلى إسالم الشأن الخاص ،وفي الوقت
نـفـســه ت ــراج ــع امل ـش ــروع اإلس ــام ــوي
ذي الطبيعة الثقافوية الذي يدعو إلى
شمولية اإلســام لكل مناحي الحياة
من جهة أخرى».
بـ ــرأي الـسـيــد ّجـعـفــر فـضــل ال ـلــه فــإن
الـ«تيربان» يمثل نوعًا من «التسوية»
الـتــي تلجأ إلـيـهــا الـفـتــاة «للتحلل من
القيود الشرعية ،وتحافظ في الوقت
ن ـف ـســه ع ـل ــى ص ـل ــة م ــع مـجـتـمـعـهــا».
واع ـت ـبــر أن «ه ــذا ال ـن ــوع م ــن الـحـجــاب
اخ ـت ــراع ال يــدخــل ف ــي حـ ّـيــز الـسـفــور
حسب القيم االجتماعية ويحافظ على
الـخـيــط ال ــذي يـبـقــي الـصـلــة بــاالنـتـمــاء
االج ـت ـم ــاع ــي وإل ـ ــى ح ــد م ــا االن ـت ـم ــاء
الــدي ـنــي» ،بـمــا يـعــد ـ وف ــق فـضــل الـلــه ـ
تعايشًا بــاالكــراه بــن بعض الفتيات
ومجتمعهن الذي يقبل هذا النوع من
الحجاب على مضض.

كل محالت الحجاب الشرعي تدرج موديالت متعددة للـ «تيربان» ضمن تشكيالتها (مروان بو حيدر)
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الجعفرية:
المحكمة
ُ
قصة حضانة أخرى تروى!
راجانا حمية
ال تنتهي قصص الحضانة في محاكم الـشــرع .كلما انتهت واحــدة فتحت
أخ ــرى ألم تـكــابــد لـلـحـفــاظ عـلــى حـضــانــة أطـفــالـهــا ،أو فــي أحـســن األح ــوال
الحصول على حقها برؤيتهم .فــي األمــس القريبُ ،سجنت خديجة نايف
في نظارة مخفر الغبيري ألنها أرادت رؤية أطفالها .قبلها بعامني سجنت
فاطمة حمزة بعدما رفضت تسليم وحيدها إلى والده الذي استحصل على
أطفال ،نحو مصير
حكم بحضانته .اليوم ،تسير هنا عواضة ،األم لثالثة
ٍ
ٍ
حكم صدر مؤخرًا عن املحكمة الجعفرية يحرمها من حقها
بسبب
مشابه،
ٍ
بأطفالها.
بــدأت القصة قبل عــامــن ،عندما نالت عــواضــة حكمًا بالطالق مــن زوجها
ال ـعــراقــي عـمــر امل ـش ـهــدانــي .يــومـهــا ،تـقــدمــت بــدعــوى أم ــام محكمة األح ــوال
الشخصية في األعظمية (بـغــداد) ،حصلت بموجبها على الحق بحضانة
أطفالها حكمًا مبرمًا ،كون «الوالد لم يتقدم بطلب استئناف للدعوى» ،تقول
عواضة.
من العراق إلى لبنان ،حملت ورقتها «الرابحة» وأعادت التأكيد على مضمونها
من خالل إعطائها الصيغة التنفيذية لدى محكمة استئناف بيروت .هكذا،
ّ
صدقت الحكم الصادر عن املحكمة
الـعــراقـيــة بــ«تــأيـيــد حـضــانــة املدعية
لـ ــأط ـ ـفـ ــال تـ ـ ـ ــاال ( )2009وعـ ـل ــي
( )2014ولني ( )2007وهم أوالدها
نقضت المحكمة حكمًا م ــن امل ــدع ــى عـلـيــه (…)» .ل ـك ــن ،لم
تكد فرحة األم تكتمل ،حتى جاءت
مبرمًا صدر في العراق
الصاعقة من املحكمة الجعفرية التي
ّ
ّ
محكمة
من
قًا
ومصد
تقدم الوالد أمامها بدعوى حضانة
استئناف بيروت!
أوالده .إذ قضت بـ«إلزامها بتسليم
أوالدها الثالثة لوالدهم (…)».
لـيـســت ه ــذه ق ـصــة اسـتـثـنــائـيــة في
املحاكم الجعفرية .لكن ما يميزها
أن ـ ـن ـ ــا أم ـ ـ ـ ــام حـ ـكـ ـم ــن ب ــال ـح ـض ــان ــة
متناقضني فــي قضية واح ــدة .واملشكلة ليست فــي الحكمني بحد ذاتهما،
بـقــدر مــا هــي مشكلة ت ـضــارب صــاحـيــات بــن املـحــاكــم .فـمــا ال ــذي يعنيه،
ً
ّ
ومصدق من أعلى
مثال ،أن يصدر حكم مبرم بالحضانة للوالدة في العراق
محكمة استئناف لبنانية ،ثم يأتي حكم من املحكمة الجعفرية لينسف ذلك
ً
جملة وتفصيال ويعيد الحضانة كاملة للوالد؟ وهو ما يعيد طرح السؤال
عن التناتش على الصالحيات بني املحاكم املدنية والشرعية ،وهو املوضوع
املفتوح منذ زمن طويل وال تبدو نهايته قريبة.
في املبدأ ،وبحسب القانون «ال يفترض أن يكون هناك تعارض بني الحكمني،
بل يفترض أن يكون هناك انسجام بينهما» ،يقول محامي املدعى عليها علي
فقيه .هذا على األقل ما يقوله القانون واملنطق ،أما ما حدث في  24نيسان
املاضي ،فقد سار مسارًا آخر «يجعلنا نطرح عالمات استفهام عما ّ
تغير
بني جلسات اإلستماع والحكم الذي عرفناه صدفة» ،يتابع فقيه.
على الطرف اآلخــر من القضية ،تقف وكيلة املدعي املحامية إقبال شعيب.
ت ــروي األخـيــرة قصة وص ــول املشهداني إلــى هـنــا .تـقــول بــأنــه «عندما كان
متزوجًا من املدعى عليها كتب باسمها نصف شقة في بلدة البرج الشمالي
(صور) ،على أن يكتب القسم اآلخر باسم أطفالها (…) كما كان يملك عقارًا
ً
في برج الشمالي .في تلك الفترة أقام الزوج توكيال عامًا لزوجته كونه يتنقل
بشكل دائم» .لكن« ،بعد الطالق أقدمت األخيرة على
خارج األراضي اللبنانية
ٍ
بيع العقار واإلستيالء على أمواله» ،مشيرة إلى أن «دعــوى نصب واحتيال
مرفوعة الـيــوم أمــام القضاء ،بعدما سرقت عــواضــة أمــوالــه» .غير أن مــا لم
تشر له شعيب أن الدعوى انتهت في القضاء بـ«اتفاقية مصالحة قضائية»،
وقعت عليها شعيب نفسها ،وتقاضى «بموجبها املشهداني  320ألف دوالر
استردها من شاري العقار».
أطفال يعيشون اليوم تحت
3
ثمة
الطليقني،
بني
بغض النظر عن الخالفات
ٍ
حكم تضارب الصالحيات بني القضاءين املدني والشرعي .هذا التعارض
يضعهم في خانة الالشرعيني ،إذ أنهم بال جوازات سفر وال إقامات تشرعن
وجــودهــم على األراض ــي اللبنانية ،بعدما انتهت إقاماتهم ولــم تستطع األم
تجديدها.
القضية الـيــوم فــي محكمة اإلسـتـئـنــاف ،بعدما قــدم محامي املــدعــى عليها
مراجعة قانونية إلبطال القرار .لكن ،قبل أن تسلك القضية هذا املسار ،ثمة
«خـطــأ» يــرصــده أحــد القضاة فــي املحكمة الجعفرية إذ أنــه «فــي حــال بلوغ
البنات سن التخيير ،تصبح دعوى الحضانة باطلة ويفترض أن يكون املسار
هو تقديم دعوى تخيير ،فإن اختار األوالد أحد الطرفني يصدر الحكم على
ً
أس ــاس ذل ــك» .وعـلــى هــذا األس ــاس ،يـعـ ّـد «الحكم الـصــادر بالحضانة باطال
وجائرًا إذا عرض على األطفال التخيير واختاروا األم» .وهذا قول مبرم.
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دوري أبطال أوروبا

الجماهير اإلنكليزية
سعيدة بوجود
ناديين من بريطانيا
في النهائي(أ ف ب)

مواجهات ثنائية

هو تتويج لكرة القدم اإلنكليزية .يتواجه ليفربول مع توتنهام في
نهائي «بريطاني» لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم على ملعب
واندا متروبوليتانو في مدريد ،بعد تأهلهما «بشق النفس» أمام برشلونة
االسباني وأياكس امستردام الهولندي( .المباراة الليلة الساعة )22:00

قطار النهائي يصل مدريد

عراقة ليفربول vs
طموح توتنهام
جماهير الـ«بيتلز» جاهزة
تزينت مدينة ليفربول الواقعة في شمال غرب بريطانيا استعدادًا للمباراة النهائية ،التي تجمع
نادي املدينة األول مع توتنهام الذي يعتبر من أهم نوادي العاصمة لندن .وتزينت واجهات املحال
التجارية في ليفربول بأعالم النادي األحمر ،وصور الالعبني .وانتشر العديد من الصور التي
تظهر استعدادات املشجعني في ليفربول ملشاهدة املباراة عبر تجمعات في املدينة ،ســواء في
مناطق حددتها السلطات للمشجعني ،أم في مقاهي املدينة .وتتمنى جماهير الريدز أن يبتسم
لهم الحظ اليوم ،خاصة بعد نكسة العام املاضي وخسارة النهائي أمام ريال مدريد اإلسباني
في مدينة كييف األوكرانية .وكما في ليفربول والعاصمة اإلنكليزية لندن ،كذلك في العاصمة
اإلسبانية مدريد ،فقد وصلت الجماهير اإلنكليزية قبل أيام إلى هناك ،وتشهد ساحات العاصمة
احتفاالت دائمة ،وخاصة أن الجماهير اإلنكليزية معروفة بشغفها بكرة القدم ،وال سيما جماهير
ليفربول ،كما أنها معروفة أيضًا بالشغب الذي تقوم به ،خصوصًا عندما تكون املباريات نهائية،
وحساسة كما هي مباراة اليوم .وتعيش الجماهير أوقاتًا جيدة في مدريد ،وخاصة أن الجهات
املنظمة قامت بنشر الشعاراتّ ،
وزينت الشوارع بكأس «ذات األذنني» ،لكي تأخذ الجماهير الصور
التذكارية معها.

ي ـب ـحــث ن ـ ــادي ل ـي ـف ــرب ــول م ــع م ــدرب ــه
املـ ـخـ ـض ــرم األمل ـ ــان ـ ــي يـ ــورغـ ــن ك ـلــوب
عـ ـ ـ ــن ل ـ ـق ـ ـبـ ــه الـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــادس فـ ـ ـ ــي أم ـ ـجـ ــد
الـ ـك ــؤوس األوروب ـ ـيـ ــة ،أم ــا تــوتـنـهــام
مـ ـ ـ ــع األرج ـ ـن ـ ـت ـ ـي ـ ـن ـ ــي م ـ ــاوريـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــو
بوكيتينو ،املـطـلــوب بـقــوة مــن أبــرز
األن ــدي ــة األوروبـ ـي ــة ،فـهــو يــريــد لقبه
األول .يـعـ ّـول ليفربول على الثالثي
الهجومي املؤلف من املصري محمد
صـ ـ ــاح ،ال ـس ـن ـغــالــي س ــادي ــو مــانـيــه
والبرازيلي روبــرتــو فيرمينو وقلب
الــدفــاع العمالق الهولندي فيرجيل
ف ــان داي ـ ــك ،لـتـعــويــض خ ـســارتــه في
نـهــائــي النسخة املــاضـيــة أم ــام ريــال
مدريد اإلسباني ،فيما يأمل توتنهام
أن يكون مهاجمه الدولي هاري كاين
ف ــي ك ــام ــل ل ـيــاق ـتــه ب ـع ــد ع ــودت ــه مــن
إصابة أبعدته سبعة أسابيع.

¶ المباراة النهائية باألرقام
* الـنـهــائــي الـســابــع بــن فــريـقــن من
ب ـل ــد واح ـ ـ ــد وج ـم ـي ـع ـه ــا م ـن ــذ ال ـع ــام
 .2000فاز ريال مدريد اإلسباني على
فــالـنـسـيــا ( )2000وأتـلـتـيـكــو مــدريــد
( 2014و ،)2016وم ـي ــان اإلي ـطــالــي
ع ـلــى يــوف ـن ـتــوس ب ــرك ــات الـتــرجـيــح
( ،)2003وبـ ـ ــايـ ـ ــرن مـ ـي ــونـ ـي ــخ ع ـلــى
ب ــوروس ـي ــا دورت ـم ــون ــد ف ــي (،)2013
فيما كان النهائي اإلنكليزي الوحيد
ف ــي ( )2008ع ـنــدمــا ف ــاز مــانـشـسـتــر
ي ــون ــايـ ـت ــد عـ ـل ــى ت ـش ـل ـس ــي ب ــرك ــات
الترجيح ( )5-6بعد تعادلهما ()1-1
في موسكو.
* ال ـ ـن ـ ـهـ ــائـ ــي الـ ـ ـخ ـ ــام ـ ــس يـ ـ ـق ـ ــام فــي
مــدريــد بـعــد ( ،1957و ،1969و1980
و ،)2010وج ـم ـي ـع ـهــا أق ـي ـم ــت عـلــى
مـلـعــب ســانـتـيــاغــو بــرنــابـيــو الـتــابــع
لــريــال مــدريــد .وهــو النهائي الثامن
الـ ـ ــذي ت ـس ـت ـض ـي ـفــه إس ـب ــان ـي ــا ،فـيـمــا
ت ـل ـع ــب م ـ ـبـ ــاراة ال ـل ـي ـل ــة ع ـل ــى مـلـعــب

اكتملت االستعدادات في العاصمة اإلسبانية للنهائي (غابرييل بويس ـ أ ف ب)

سيكون النهائي
السابع بين فريقين من
بلد واحد وجميعها منذ
العام 2000
فاز ليفربول
في خمس مباريات
تتويج ضمن المسابقة
من أصل ثمان
يخوض توتنهام
النهائي القاري
الخامس له والثاني
ضد فريق انكليزي

نـ ـ ـ ـ ــادي أتـ ـلـ ـتـ ـيـ ـك ــو مـ ـ ــدريـ ـ ــد «وانـ ـ ـ ـ ــدا
ميتروبوليتانو»
* ف ــاز تــوتـنـهــام م ــرة وخ ـســر مــرتــن
ب ــرك ــات ال ـت ــرج ـي ــح ف ــي امل ـســاب ـقــات
األوروب ـي ــة ،فيما فــاز ليفربول ثالث
مرات وخسر مرة.

¶ التاريخ مع ليفربول
* ال ـت ـقــى ال ـفــري ـقــان م ــرة واح ـ ــدة في
املـ ـس ــابـ ـق ــات االوروب ـ ـ ـيـ ـ ــة فـ ــي نـصــف
نـ ـه ــائ ــي كـ ـ ــأس االتـ ـ ـح ـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ــي
«يوروبا ليغ حاليًا» موسم (،)1973
فـ ـف ــاز ل ـي ـف ــرب ــول ذه ــاب ــا ( )0-1عـلــى

أرضه ورد توتنهام إيابًا ( ،)1-2بيد
أن األول تــأهــل ب ـفــارق ال ـهــدف الــذي
سجله خــارج ارضــه ،ثم أحــرز اللقب
ض ـ ــد بـ ــوروس ـ ـيـ ــا م ــون ـش ـن ـغ ــادب ــاخ
االملاني.
* الـ ـنـ ـه ــائ ــي الـ ــوح ـ ـيـ ــد ال ـ ـ ـ ــذي ج ـمــع
ال ـف ــري ـق ــن كـ ـ ــان فـ ــي كـ ـ ــأس ال ــراب ـط ــة
االنـكـلـيــزيــة ع ــام ( )1982عـلــى ملعب
ويمبلي ،عندما قلب ليفربول تأخره
وفاز ( )1-3بعد التمديد.
* تواجه الفريقان في  170مباراة في
مختلف املسابقات ،ففاز ليفربول 79
ً
مرة مقابل  48لتوتنهام و 43تعادال.
* خسر ليفربول مرة وحيدة في آخر
 14مواجهة بــن الطرفني منذ العام
( 2013فـ ــاز ف ــي  .)9وف ــي مــواجـهـتــي
املــوســم الحالي فــي «البريميرليغ»،
فاز ليفربول مرتني (.)1-2

¶ توتنهام لباكورة ألقابه
* يخوض توتنهام النهائي القاري
الـ ـخ ــام ــس لـ ــه والـ ـث ــان ــي ضـ ــد فــريــق
ان ـك ـل ـيــزي .ف ــاز ع ـلــى ولـفــرهــامـبـتــون
( )2-3بـمـجـمــوع امل ـب ــارات ــن ،ليحرز
لـقــب الـنـسـخــة االفـتـتــاحـيــة مــن كــأس
االتحاد االوروبــي عام (ّ .)1972
توج
بـعــدهــا بلقب املـســابـقــة فــي (،)1984
ويـمـلــك ف ــي رص ـي ــده ك ــأس ال ـكــؤوس
األوروبـ ـ ـي ـ ــة ( )1963ع ـن ــدم ــا أص ـبــح
أول فريق إنكليزي يحرز لقبًا قاريًا.
خسر نهائيًا قــاريــا واح ـدًا فــي كأس
االتـ ـ ـح ـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ـ ــي ( )1974أمـ ــام
فينورد روتردام الهولندي.
* يــأمــل توتنهام أن يصبح ســادس
فريق يحرز األلـقــاب القارية الثالثة
بعد يوفنتوس اإليـطــالــي ،وأيــاكــس
الهولندي ،بــايــرن ميونيخ األملــانــي،
وت ـش ـل ـس ــي وم ــان ـش ـس ـت ــر ي ــون ــاي ـت ــد
اإلنكليزيني.
* أص ـ ـبـ ــح ت ــوتـ ـنـ ـه ــام ثـ ــامـ ــن ف ــري ــق

ستشهد املباراة النهائية لدوري األبطال ّ
عدة مواجهات ثنائية ّقوية ،تمامًا كغيرها من املباريات
النهائية أو املفصلية ،والتي تلعب على الجزئيات الصغيرة .لعل أبرز مواجهة ثنائية هي التي
ستأخذ الطابع التكتيكي بني كل من مدربي الفريقني ،األرجنتيني ماوريتسيو بوكيتينو
مدرب توتنهام ،واألملاني يورغن كلوب مدرب الـ«ريدز» ليفربول .يختلف «بوكي» عن كلوب،
بأنه لم يحتج إلى ميزانية كبيرة من قبل إدارة النادي لكي يبني فريقًا ،استطاع من ّخالله
الوصول إلــى املـبــاراة النهائية ألمجد الكؤوس األوروبـيــةّ .أمــا بالنسبة إلــى صاحب النظارات
الكبيرة ،فقد فتحت إدارة ليفربول املجال أمامه لصرف مبالغ كبيرة لكي يحصل على تشكيلة
شبه مثالية ،والعبني يساعدونه على ترجمة أفكاره على أرض امللعب .بعيدًا عن املواجهات
ُ
التكتيكية التي تصاغ على العارضة الفنية لكل فريق ،توجد مواجهات أخرى سيكون مركزها
املستطيل األخضر .وال يمكن إنكار املواجهة األبرز ،التي ستجمع بني كل من النجم املصري
محمد صالح هداف ليفربول ّ
األول ،أخيرًا ،ومهاجم توتنهام هاري كاين الذي عاد من اإلصابة،
ّ
ّ
ومن املتوقع أن يشارك أساسيًا في تشكيلة املدرب األرجنتيني بوكيتينو .صالح قدم موسمًا
ّ
مميزًا ،تمكن من تحقيق لقب الحذاء الذهبي كهداف للدوري اإلنكليزي املمتاز ،بينما على
الجهة املقابلة ،عانى «األمـيــر» هــاري من إصــابــات عــديــدة ،حـ ّـدت من مشاركاته هــذا املوسم.
محمد صالح مطالب بالتسجيل وحمل فريقه للفوز باللقب ،لكي يثبت أنه يمتلك الشخصية
القيادية ،والـقــدرات الفنية ّ
املميزة .غياب صــاح عن نهائي العام املاضي بعد اإلصــابــة التي
تعرض لها في بداية املباراة أثر على ليفربول ،وبالتالي اليوم هو جاهز بدنيًا ومعنويًا ،ومطالب
بتقديم كل ما يملك.
مواجهة أخرى ال يمكن تجاهلها خالل هذا النهائي ،وهي التي ستجمع بني حارسي مرمى
الفريقني ،الحديث هنا عن كل من أليسون بيكير البرازيلي وهوغو لوريس الفرنسي .هذا
الثنائي كان له دور كبير ومؤثر في بلوغ ناديي ليفربول وتوتنهام املباراة النهائية ،وهذا أمر
ّ
شبه مؤكد ،فال يمكن ألي فريق أن يصل الى املباراة النهائية من دون خط دفــاع متماسك،
وحارس مرمى على مستوى عال ،يصنع الفارق في كثير من املناسبات.
واألكيد ايضًا أنه سيكون هناك دور مهم لكل من هيونغ مني سون مع توتنهام ،وساديو مانيه
مع ليفربول.

إنكليزي يبلغ نهائي املسابقة ،لتعزز
انكلترا رصيدها أمام كل من إيطاليا
وأملانيا ( .)6كما أصبح الفريق الـ40
الذي يبلغ النهائي وأول وافد جديد
منذ تشلسي في (.)2008

¶ ليفربول يريد السادسة
* أص ـبــح ل ـي ـفــربــول ث ــالــث ف ــري ــق في
تــاريــخ املسابقة يقلب تــأخــره ()3-0
ذهابًا ،بعد فــوزه على برشلونة (-4
 )0بفضل ثنائيتي البلجيكي ديفوك
أوريـ ـج ــي وال ـه ــول ـن ــدي جــورجـيـنـيــو
فينالدوم.
* فــاز ليفربول فــي خمس مباريات
ت ـت ــوي ــج ض ـم ــن امل ـس ــاب ـق ــة مـ ــن أص ــل
ث ـ ـمـ ــان ،فـ ـت ــوج فـ ــي ( 1977و،1978
و 1981و 1984و ،)2005وخـســر في
( 1985و 2007و.)2018
* هذا النهائي القاري الـ 21لليفربول.
إل ــى جــانــب مـشــاركــاتــه الـثـمــانــي في
املسابقة األه ــم ،أحــرز كــأس االتحاد
االوروب ــي ثــاث مــرات ( 1973و1976
و )2001وخسر نهائي ( ،)2016خسر
ن ـهــائــي ك ــأس الـ ـك ــؤوس ف ــي ()1966
وشـ ـ ـ ـ ـ ــارك خ ـ ـمـ ــس مـ ـ ـ ـ ــرات فـ ـ ــي كـ ــأس
الـســوبــر ومــرتــن فــي ك ــأس أوروب ـ ــا ـ
أميركا الجنوبية.
* س ـ ـجـ ــل امل ـ ـ ـصـ ـ ــري مـ ـحـ ـم ــد صـ ــاح
ف ــي م ــرم ــى تــوت ـن ـهــام ف ــي إي ـ ــاب ربــع
نهائي مسابقة يــوروبــا ليغ ()2013
ع ـنــدمــا شـ ــارك ف ــي ف ــوز فــري ـقــه ب ــازل
ّ
السويسري ،وهز شباكه بعد سنتني
خالل فوز فريقه فيورنتينا اإليطالي
في دور الـ  32من املسابقة عينها.
* ه ــذه امل ــرة الـثــالـثــة يـبـلــغ ليفربول
الـ ـ ـنـ ـ ـه ـ ــائ ـ ــي مل ـ ــوسـ ـ ـم ـ ــن مـ ـتـ ـت ــالـ ـي ــن.
وحدهما يوفنتوس ( 1997و)1998
وفالنسيا ( 2000و )2001خسرا في
سنتني متتاليتني.
(األخبار)

القائد الحقيقي
ال شك في أن مدافع ليفربول األغلى في العالم ،وهو الهولندي فيرجيل فان دايك ،يعتبر صاحب
الدور األساسي في وصول ليفربول إلى ما هو عليه اليوم .وصل الهولندي القوي ( 1،93م)
إلى «أنفيلد» مقابل  75مليون جنيه استرليني ( 95مليون دوالر) بعد ستة أشهر من إعالن
النادي االنكليزي عدم رغبته في التعاقد معه ،إثر تلويح فريقه السابق ساوثهامبتون بتقديم
شكوى ضد ليفربول بسبب مقاربة غير قانونية الستقطاب الالعب.
إصرار املدرب كلوب على قراره دفع النادي إلى التعاقد مع فان دايك .سريعًا ،أثبت هذا الرهان
نجاحه .في عام ونصف عام ،أسهم قلب الدفاع في إيصال فريقه إلى نهائي املسابقة القارية
مرتني ،وبات أول مدافع منذ  14عاما يتوج بلقب أفضل العب في الدوري اإلنكليزي من قبل
رابطة املحترفني ( ،)2019-2018وكان ليفربول قريبًا من الفوز بلقب الدوري اإلنكليزي للمرة
األولــى منذ عام  ،1990وحصد  97نقطة ،منهيًا موسمه بفارق نقطة يتيمة عن مانشستر
سيتي الذي احتفظ بلقبه.
قال كلوب ،في إشــارة الى املبلغ القياسي الــذي دفعه ليفربول للتعاقد مع فان دايــك« ،ال أحد
يفكر باألمر حاليًا .هذا أمر جيد ألنه في سوق االنتقاالت في اللحظة الحالية ،يستحق سعر
االنتقال ،أو أنه زهيد للغاية» مقارنة بما قدمه املدافع الدولي .وفي السياق ذاته ،تحدث بوكيتينو
نفسه عن قيمة فان دايك ،وذلك عقب املباراة التي جمعت الفريقني في الدوري في آذار/مارس
املاضي ،وكان للمدافع الهولندي دور كبير في الفوز بها ،خاصة عندما أوقف هجمة خطيرة
في الدقائق األخيرة لتوتنهام .فقال بوكيتينو «هذا يظهر ملاذا دفع ليفربول أكثر من  70مليون
جنيه للتعاقد مع فان دايك» .أما كلوب فقال «للجودة كلفة محددة .السيارات هي كذلك ،والكثير
من األشياء أيضًا ،والالعبون حتى .لهذا السبب دفعنا هذا املبلغ».
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روالن غاروس

مهارات فنية دونها القيادية

ّ
نيمار النجم الالمع والقائد المزيف
ال ُيعتبر نيمار
نموذجًا جيدًا
لالعبين الشبان
(كارل دو سوزا
ـ ا ف ب)

ضربة معنوية جديدة لنجم منتخب البرازيل نيمار تلقاهابعد
سحب شارة القيادة منه .هي خطوة غير مفاجئة بالنسبة
إلى كل من تابع مسيرة مهاجم باريس سان جيرمان في
الفترة األخيرة ،إن كان مع ناديه أو مع «السيليساو» ،حيث
لم يظهر يومًا بصفات القائد على أرضية الميدان أو خارجه

شربل ّ
كريم
عندما يحصل العب مثل داني الفيش
على شــارة قـيــادة املنتخب البرازيلي،
ف ــإن ه ــذا األم ـ ــر يـعـنــي أش ـي ــاء كـثـيــرة.
فهنا الـحــديــث عــن الع ـ ٍـب مثير للجدل
بتصريحاته التي ُوصفت بـ«الوقحة»
العب ال يملك أي
في محطات عدة ،وعن ٍ
دبلوماسية في التعاطي مع الظروف
ً
الـتــي يعيشها نــاديــه مـثــا ،على غــرار
ما خرج به منتقدًا سياسة االنتقاالت
في باريس ســان جيرمان ،معتبرًا أنه
يـفـتــرض أخ ــذ رأيـ ــه ف ــي م ــا خ ـ ّـص هــذا
امل ـج ــال .كــذلــك هـنــا الـحــديــث عــن العــب
ُوص ـ ــف ب ـ ـ «املـ ـ ـه ـ ــرج» م ــن ِقـ ـب ــل بـعــض
ال ـص ـح ــاف ـي ــن ،ال ب ـس ـبــب مـ ــا يــرتــديــه
م ــن مــابــس غــري ـبــة ،ب ــل أي ـضــا بسبب
تصرفاته التي تبدو أشبه بتصرفات
املراهقني في بعض األحيان.
ل ـكــن رغـ ــم ك ــل هـ ــذه ال ـن ـق ــاط الـسـلـبـيــة،
أل ـف ـيــش ال ـي ــوم ه ــو «ك ــاب ــن» ال ـبــرازيــل
ً
ب ــدال م ــن نـجــم املـنـتـخــب األول نـيـمــار.
حــالــة غريبة لكنها ليست سابقة إذا
ما ارتبط الحديث بـ«السيليساو» ،إذ
ال ضـ ــرورة أن ي ـكــون أف ـضــل الع ــب في
املنتخب هو قائده ،وقد تم تسجيل هذا
األمــر فــي مناسبات كثيرة عــدة ،إذ لم
يكن بيليه قائدًا للبرازيل في مونديال
 ،1970ول ـ ــم ي ـك ــن روم ـ ــاري ـ ــو ال ـك ــاب ــن
ف ــي مــونــديــال  ،1994وال رون ــال ــدو أو
ريفالدو في مونديال  ،2002بل العبون
كانت لهم خبرتهم الطويلة في املالعب
وت ــأث ـي ــره ــم ف ــي امل ـج ـم ــوع ــة وق ــدرت ـه ــم
على ّ
لم الشمل عند كل مفترق صعب.
ّ
وبــال ـط ـبــع ه ــذا م ــا دف ــع ال ـقــي ـمــن على
املنتخب البرازيلي الحالي إلى الذهاب
نحو اختيار الفيش للمهمة الصعبة.
ً
هــي مـهـمــة صـعـبــة ف ـعــا ألن ال ـبــرازيــل
وملهم
قائد
تحتاج اليوم إلى أكثر من ٍ
ٍ
لتقف على قدميها مــن جــديــد وتعود
بعبعًا مــرعـبــا لـكــل منتخبات ّالـعــالــم.
حاول نيمار لعب هذا الدور لكنه فشل
ب ـش ـكـ ٍـل ك ـب ـيــر ،أق ـل ــه ف ــي كـ ــأس ال ـعــالــم،
ول ــو أن ــه نـجــح فــي لـعــب دور البطولة
فــي االل ـعــاب األوملـبـيــة وحـمــل الذهبية
الوحيدة لبالده في عام .2016

القائد الضعيف
بعد خيبة مونديال  2014ثم املونديال
األخ ـ ـ ـيـ ـ ــر ،حـ ـك ــى ك ـ ـث ـ ـيـ ــرون ع ـ ــن ق ــائ ـ ٍـد
ض ـع ـيــف اس ـم ــه ن ـي ـم ــار ،إذ ل ــم ينتظر
أح ـ ــد مـ ــن ص ــاح ــب ال ـق ـم ـي ــص رق ـ ــم 10
أن يـحـمــل «الـسـيـلـيـســاو» عـلــى كتفيه
وينطلق بــه إلــى منصة التتويج ،ولم
ينتظر منه أحــد أن يكون البطل الذي
ال ُيـقـهــر وال ــذي ال يـتـعــرض لــإصــابــة،
بل ما انتظره الجميع هو العب يملك
ّ
تأثيرًا إيجابيًا لبث الــروح في زمالئه
العاطفيني ،الذين نظروا إليه منذ فترة
طويلة بــأنــه بيليه الـجــديــد كــونــه برز
ٍّ
فــي ســن صغيرة ،والــدلـيــل أن االتـحــاد
(لدواع تسويقية عمليًا)
البرازيلي قرر
ٍ
ً
منحه قميص «املـلــك» (ب ــدال مــن الرقم
ً
 )11متأمال أن يسير على خطاه.
ل ـك ــن ن ـي ـم ــار بـ ـ ــدوره ك ـ ــان ض ـع ـي ـفــا ،ال
بسبب تـعــرضــه لــإصــابــات وابـتـعــاده

لم يكن نيمار
ملهمًا لزمالئه داخل
أو خارج الملعب

عن املباريات أو التمارين ،وال بسبب
ً
عاطفيته أوال ،إذ ال يحتاج إلى الكثير
من الوقت ليجهش في البكاء في حالة
الحزن أو حتى الفرح!
كما أنه بدا ضعيفًا أمام زمالئه ّ
بتعمده
السقوط بسبب أي احتكاك بسيط مع
أح ــد ال ـخ ـص ــوم ،ول ــم يـتـمـتــع بــالـتــالــي
بـ ـعـ ـن ــاد الـ ـق ــائ ــد وشـ ــراس ـ ـتـ ــه وروح ـ ــه
ال ـقــويــة ع ـلــى املـسـتـطـيــل األخ ـض ــر ،بل
ت ـحـ ّـول إل ــى الع ــب كــرتــونــي بحسب ما
وص ـف ـتــه إحـ ــدى ال ـص ـحــف الـبــرازيـلـيــة
خ ــال م ــون ــدي ــال  ،2018ح ـيــث أصـبــح
م ــادة أســاسـيــة للنكات والفيديوهات
الساخرة.
وجــاءت مسائل أخــرى لتضيف نقاطًا
س ــوداء إل ــى الـسـجــل الـقـيــادي لنيمار،
مـنـهــا أنــانـيـتــه وع ــدم اك ـتــراثــه لــوجــود
ـوم آخ ـ ــري ـ ــن إل ـ ــى ج ــانـ ـب ــه .أض ــف
نـ ـ ـج ـ ـ ٍ
مشاكله في الفترة األخيرة على صعيد
ّ
تعرضه لإليقاف أوروبـيــا ومــن ثم في
فرنسا بعد تعرضه ألحد املشجعني.

بين الماضي والحاضر

ك ــل ه ــذه امل ـســائــل صـ ّـبــت ف ــي مصلحة
الـفـيــش فــي اسـتـعــادة أكـثــر مــن صــورة
للماضي ،حيث بحثت البرازيل دائمًا
قائد قــوي الشخصية .والالفت أن
عن ٍ
هذا القائد حضر في شخصية العبني
شغلوا مركز الفيش أي الظهير األيمن،
نجم في لعب دور
وبدوا أفضل من أهم ٍ
«الكابيتانو» على أكمل وجه.
ال ـكــام عــن مــونــديــال ُ 1970ي ـبــرز اســم
كــارلــوس ألـبــرتــو ال ــذي لــم يــرحــم العب
امل ـن ـت ـخــب اإلن ـك ـل ـي ــزي ف ــران ـس ـي ــس لــي
بسبب ركله لزميله الحارس فيليكس،
قاس جدًا بعد دقائق
فانتقم منه بخطأ
ٍ
ف ـق ــط ع ـل ــى الـ ـح ــادث ــة .وفـ ــي م ــون ــدي ــال
 2002وضــع كــافــو ش ــارة الـقـيــادة على
س ــاع ــده األيـ ـس ــر ،ول ـع ــب دور امل ـ ّ
ـوج ــه
بــام ـت ـيــاز لـكــوكـبــة م ــن ال ـن ـجــوم الــذيــن
يـعـ ّـدون بــن األفـضــل فــي الـتــاريــخ .كما
لعب دور املــواجــه ّ
ّ
يتعرض
خصم
ألي
ٍ
لـهــم ،وضـبــط اإليـقــاع الجماعي ،فكان
النجاح الكبير بإضافة نجمةٍ جديدة
إلى القميص الذهبي.
واألكيد أن نيمار ليس من طينة هؤالء
ال ــاع ـب ــن ال ـق ـي ــادي ــن ،أق ـل ــه م ــن خــال
األنباء التي تتوارد دائمًا من معسكرات
املنتخب البرازيلي ،والتي تحكي عن
الع ـ ٍـب غـيــر منضبط فــي الـتـمــاريــن أو
غ ـيــر م ـك ـتــرث لـلـكـثـيــر م ــن الـتـفــاصـيــل
خاللها .وهنا يمكن الجزم بأن نيمار
ل ـيــس ال ــرج ــل امل ـنــاســب لـلـمـهـمــة كــونــه
ً
يفترض أن يكون مثاال أعلى يحتذى
بــه للمجموعة بأكملها ،وهــو مــا دفع
املــدرب تيتي سابقًا إلى عدم االعتماد
على قائد واحــد للمنتخب ،حيث ّ
مهد
ٍ
ٍ
الطريق لسحب الـشــارة مــن نيمار من
دون االصـطــدام معه ،ولــو أنــه ارتداها
مرة واحدة بعد املونديال ،قبل صدور
القرار األخير.
أم ــا اخ ـت ـيــار الـفـيــش فـهــو أي ـضــا فـكــرة
ذكية من قبل ّ
القيمني ،وتـنــدرج طبعًا
شرخ أو
ضمن املحاوالت لعدم إحداث
ٍ
ت ــرك تــأثـيــر مـعـنــوي عـلــى نـيـمــار الــذي
من دونه يخسر املنتخب الكثير فنيًا.
واملـقـصــود هنا بــأنــه تـ ّـم اختيار العـ ٍـب
(ورغ ــم صـفــاتــه الـكـثـيــرة غـيــر املقبولة
بالنسبة إل ــى قــائــد) ،اع ـتــاد الــاعـبــون
س ـم ــاع ص ــوت ــه وآرائ ـ ــه ال ـصــري ـحــة في
غرف املالبس .كما أنه ّ
مقرب من نيمار
إلى ٍّ
حد كبير ،وقد لعب األخير دورًا في
قــدومــه إلــى العاصمة الفرنسية حيث
لم يحققا الشيء الكبير معًا حتى اآلن
(عـلــى الصعيد األوروب ـ ــي) ،لـكــن ربما
يفعالنها فــي كــوبــا أمـيــركــا ويحمالن
اللقب التاسع للبرازيل واألول منذ عام
.2007

ُ
أعلن االتحاد األملاني لكرة القدم أن مدرب املنتخب يواكيم لوف ،أدخل املستشفى بسبب
حادث تعرض له أثناء قيامه بالتمارين البدنية ،وسيحل محله مساعده في املباراتني املقبلتني
للمانشافت في تصفيات كأس أوروبا  .2020وأدخل لوف مستشفى في فرايبورغ (جنوب-غرب
أملانيا) بسبب معاناته من مشاكل في أحد الشرايني ،نتيجة حادث تعرض له قبل أيام .وأوضح
االتحاد األملاني في بيان له أن املدرب املتوج بكأس العالم  ،2014تعرض إلصابة في عضالت صدره
ّ
سيعوض
خالل التدريب سببت ضغطًا على أحد شرايينه ،مشيرًا إلى أن مساعده ماركوس سورغ
غيابه عن املباراتني املقبلتني املؤهلتني لكأس أوروبا ،وذلك في  8حزيران/يونيو ضد املضيف
منتخب بيالروسيا ،وفي  11منه أمام ضيفه منتخب إستونيا( .آن كريستني بوجوال ـ أ ف ب)

خروج بليسكوفا وفوز
موغوروزا

خرجت التشيكية كارولينا بليسكوفا املصنفة
ثانية عامليًا من الدور الثالث لبطولة روالن
غاروس الفرنسية ،ثانية البطوالت األربع
الكبرى في كرة املضرب ،بخسارتها أمام
الكرواتية بترا مارتيتش ( )6-3و(.)6-3
وبإقصاء بليسكوفا ،ضمنت اليابانية ناومي
أوساكا البقاء متصدرة لتصنيف الالعبات
املحترفات ،بصرف النظر عن النتيجة
التي تحققها في روالن غاروس .وارتكبت
بليسكوفا التي استعادت املركز الثاني بعد
دورة روما اإليطالية قبل نحو
تتويجها بلقب ً
أسبوعني 28 ،خطأ مباشرًا في مباراة أمس
الجمعة ،وخطأين مزدوجني على إرسالها
في الشوط التاسع من املجموعة الثانية ،ما
ّ
سهل مهمة الكرواتية املصنفة  ،31التي حققت
فوزها الـ 14على املالعب الترابية هذا املوسم،
وهو أكثر من أي العبة أخرى .وفي مباراة
ماراتونية لثالث ساعات و 18دقيقة ،تغلبت
الالتفية أناستازيا سيفاستوفا الثانية عشرة
على البلجيكية إيليز مرتنز املصنفة  20بثالث
مجموعات ( )7-6ـ ( )7-3و( )4-6و(.)9-11
وفي مباراة ثالثة تأهلت اإلسبانية جاربيني
موغوروزا (املتوجة باللقب في عام )2016
إلى الدور ثمن النهائي ،بفوزها على األوكرانية
إلينا سفيتولينا ( )3-6و( )3-6في ساعة و28
دقيقة.
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أفقيا

 -1صحافية وإعالمية لبنانية ‒  -2راقصة لبنانية ‒ يجري في العروق ‒  -3من
ملوك العهد القديم أقام معابد لآللهة بعد إنقسام مملكة سليمان ‒ تعب وشقاء
في العمل في سبيل تحصيل لقمة العيش ‒ ّ -4
صوت الرصاص ‒ سنة وحول ‒
شهر أيار باألجنبية ‒  -5بلدان ‒ صوت املاء ‒  -6يرقد في الفراش ‒ من أسماء
األسد ‒  -7صفحات داخلية مضافة الى الجريدة ‒ يأتي بعد ‒  -8إحسان ‒ خالف
النهار ‒  -9إبــن آوى باللغة العامية ‒ ماركة طعام أطفال معروف ‒  -10مخرج
مصري راحل ّ
لقب بشيخ املخرجني ومن أكثرهم إنتاجًا لألعمال السينمائية أخرج
فيلم « أفواه وأرانب»

عموديًا

 -1مغنية وممثلة ومــذيـعــة وعــارضــة أزي ــاء لبنانية إشـتـهــرت مــن خــال برنامج
ستوديو الفن عــام  1996وكــانــت مــن نجوم فريق الـفــور كاتس ‒  -2أكبر نهر في
العالم من حيث الحجم والعمق والتدفق والغزارة ‒ نهر في سويسرا وفرنسا من
أنهر فرنسا ‒  -3نادر باألجنبية ‒ عاتب ‒ مقياس مساحة ‒  -4يخرج املاء
أغزر ّ
ويتدفق من األرض ‒ دولة أفريقية حبيسة عاصمتها ليلونغوي ‒  -5بلدة لبنانية
بقضاء زغرتا ‒ من غذاء األطفال ‒  -6والدة ‒ ّ خالف أكثر ‒  -7ال وجود أو ال شيء
‒ ُيستخرج من العنب والتفاح ‒ يضعف ويرق ‒  -8حرف جزم ‒ مدينة فرنسية ‒
برقي باألجنبية ‒ خنزير ّ
ّ
بري ‒  -10فنان كوميدي لبناني مشهور
 -9سلك

شروط اللعبة

هذه الشبكة ّ
مكونة من  9مربعات
ّ
كبيرة وكل مربع كبير مقسم إلى
 9خ ــان ــات ص ـغ ـي ــرة .م ــن ش ــروط
اللعبة وضع األرقــام من  1إلى 9
ضمن الـخــانــات بحيث ال يتكرر
الرقم في كل مربع كبير وفي كل
خط أفقي أوعمودي.
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أفقيا
ّ
 -1املز – دفة –ّ  -2ماناغوا – فل –  -3بر – رف – لوار –  -4رنم – البروس –  -5اكاي – برق –
 -6طاغور – مل –  -7آمون – ّ
قجة – ّ -8ردد – ُيخابر – ُ -9يباهت – سلوى –  -10نور الهدى
عموديًا
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حلول الشبكة السابقة

 -1امبراطورية –  -2الرنكا – دب –  -3من – ماغادان –  -4زار – يوم – هو –  -5غفل – رويتر –
 -6دو – اب – نخ –  -7فالبرغ – اسل –  -8ورق – ّقبله –  -9فاو – مجرود –  -10الرسالة – ى ى

حل الشبكة 3172

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

مـ ّ
ـدرب والع ــب كــرة قــدم بــرازيـلــي ( .)2006 -1931لـقـ ّـب بــاألسـطــورة وبــدأ
مشواره الكروي كحارس مرمى في فريقه .كان أحد مدربي النادي األهلي
السعودي
 = 10+9+1+7+5عامان ■  = 7+11+8+6أنثى الحمار ■  = 2+3+4يأتي بعد

حل الشبكة الماضية :حافظ ابراهيم

واصل السويسري روجيه فيدرر املصنف
ثالثًا عودته املوفقة إلى بطولة روالن غاروس
الفرنسية التي يشارك فيها للمرة األولى منذ
( ،)2015بتأهله إلى الدور الرابع لثانية بطوالت
الغراند سالم بعد فوزه السهل على النروجي
كاسبر رود ( )3-6و( )1-6و( )6-7ـ (.)8-10
واحتاج السويسري البالغ من العمر  37عامًا
إلى ساعتني و 14دقيقة لحجز بطاقته إلى
الدور الرابع من البطولة الفرنسية التي فاز
بلقبها مرة واحدة في مسيرته املرصعة بـ20
لقبًا كبيرًا ،وذلك عام  2009على حساب
السويدي روبن سودرلينغ الذي كان قد ّ
جرد
في طريقه إلى النهائي اإلسباني رافايل نادال
من اللقب الذي احتكره ألربعة أعوام متتالية،
بإقصائه من الدور الرابع.
ويأمل السويسري أن تكون العودة إلى البطولة
الفرنسية مكللة في نهاية املطاف بلقبه الـ21
في الغراند سالم ،ما سيجعله البطل األكبر
سنًا في تاريخ البطوالت الكبرى.
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أسعد أبو خليل *
يخال أنصار الحزب الديموقراطي أن دونالد
ً
تــرامــب ب ــات رئـيـســا إل ــى األب ــد :يجلس ثقيال
على صدورهم وهناك من ّ
يعد أيامه بثوانيها
ّ
ّ
لشدة وطأتها .والحزب الديموقراطي يتطلع
ّ
بتفاؤل إلى االنتخابات الرئاسية املقبلة في
ّ
ع ــام  2020وه ــو يـقــلــل م ــن اح ـت ـمــاالت إع ــادة
فوز ترامب .لكن تفاؤل الحزب الديموقراطي
يـعـتـمــد ع ـلــى ت ـق ــدي ــرات م ـغ ـلــوطــة )١ .يـبــالــغ
الحزب الديموقراطي كثيرًا في نسب أسباب
فـشــل حـمـلــة ه ـي ــاري كـلـيـنـتــون إل ــى مــؤامــرة
روسـ ـ ّـيـ ــة خ ـط ـي ــرة ل ـل ـتــأث ـيــر ع ـل ــى ال ـج ـم ـهــور
األم ـي ــرك ــي .والـ ـح ــزب ال ــدي ـم ــوق ــراط ــي أصـيــب
ّ
ْ
كبيرين جــراء فــوز ترامب،
وتشوش
بإحباط
ّ
ّ
ما عزز في صفوفه اإليمان بنظريات مؤامرة
ّ
الصحة ،مثل أن ترامب هو
ال أســاس لها من
عميل روسي أو أنه عمل مع فالديمير بوتني
من أجل الوصول إلى الرئاسة .وليس هناك من
دليل طبعًا لهذه النظريات التي سلبت عقول
ّ
ونظرية
الكثير في الجمهور الديموقراطي.
ّ
ّ
التدخل الروسي ليست بريئة عن مخططات
ّ
أجهزة االستخبارات األميركية التي ال تزال
ّ
ت ـحــاول بـشــتــى الــوســائــل أن ت ـحــارب رئــاســة
تــرامــب— الــذي يبادلها الـعــداء .والتذكير أن
ّ
العدد
هيالري فــازت بأصوات شعبية ّ تفوق ّ
ال ــذي حصل عليه تــرامــب ال يـقــدم وال يؤخر
ّ
ألن ّ
الجمهورية (ألسـبــاب ال مجال
مؤسسي
لذكرها هنا) اخـتــاروا نظامًا فــريـدًا الختيار
الرئيس ،حيث أن الفوز ال ّ
يتقرر بمجمل عدد
ّ
الجمهورية بل بعدد األصــوات
األصــوات في
ّ
االق ـت ــراع ـ ّـي ــة ف ــي «ال ـك ـلـ ّـيــة االق ـت ــراع ــي ــة» (أراد
ّ
املؤسسون نظامًا مــزدوج االنتقاء كي تكون
ّ
عـمـلــيــة اخـتـيــار الــرئـيــس بـيــد الـنـخـبــة ال بيد
ّ
أميركيني
الجمهور) :وقد فاز خمسة رؤســاء
م ــن دون أن ي ـح ـص ـلــوا ع ـلــى عـ ــدد األص ـ ــوات
الـشـعـبـ ّـيــة اإلج ـمــالــي (ثــاثــة مـنـ ّهــم فــي الـقــرن
الـتــاســع عـشــر) .ال يستطيع املــرشــح الخاسر
أن ي ـع ـتــرض ع ـلــى شـ ــروط االن ـت ـخ ــاب ــات بعد
الخسارة .خوض االنتخابات يعني التسليم
ب ـع ــدال ــة ش ــروط ـه ــا .االعـ ـت ــراض ع ـلــى ش ــروط
ً
االنـتـخــابــات بعد حصولها يعني شـكــا من
أشكال اعتراض املهزوم.
 )٢إن تفاؤل الحزب الديموقراطي يعود إلى
تـعــامـلــه م ــع أ ّس ـب ــاب ن ـجــاح ت ــرام ــب :ه ــو يــرى
ّ
ّ
اعتراضية
سياسيًا -لحظةأن ترامب يمثل
ّ
ّ
هــامـشـ ّـيــة ف ــي ال ـح ـيــاة الـسـيــاســيــة األمـيــركــيــة
فـيـمــا األص ــح — مــن زاويـ ــة دراسـ ــة الـظــواهــر
ّ
ّ
األميركية — التعامل مــع ترامب
السياسية
ّ
عـلــى أن ــه تـعـبـيــر ع ــن ظ ــاه ــرة شـعـبــيــة ولـيــس
ص ــان ـع ــا لـ ـه ــا )٣ .إن ال ـ ـصـ ــورة الـ ـت ــي ي ـ ـ ّ
ـروج
لـهــا ال ـحــزب الــدي ـمــوقــراطــي (وب ـعــض الـحــزب
الـ ـج ـمـ ـه ــوري) ت ـض ـفــي ع ـل ــى أم ـي ــرك ــا مـسـحــة
ّ
ّ
جمهورية عادلة ومنصفة
مثالية ،على أنها
ّ
ّ
وال تلعب فيها العنصرية دورًا مركزيًا .لكن
ترامب هو تعبير ليس فقط عن حالة تململ
ّ
العمالية (التي
اقتصادي في أوساط الطبقة
ك ــان ــت فـ ــي املـ ــاضـ ــي ت ــدي ــن بـ ــالـ ــوالء ل ـل ـحــزب
ال ــدي ـم ــوق ــراط ــي) ب ــل ع ــن ح ــال ــة م ــن االس ـت ـيــاء
ال ـع ـن ـصــري م ــن ق ـبــل ال ــذك ــور ال ـب ـيــض الــذيــن
يعبرون عن ّ
ّ
تخوف من ضياع موقع الحظوة
ّ
ّ
الــذي تمتعوا بــه منذ إنـشــاء الجمهورية .إن
زيــادة نسبة ّ
امللونني هنا تصيب الكثير من
البيض بالفزع مع أن التغيير الديموغرافي
تغير لحالة السيطرة على َّ
لم ينتج عن ّ
أزمة
ال ـح ـكــم أو ع ـلــى م ــواق ــع الـ ـق ــرار االق ـت ـص ــادي
والـ ـثـ ـق ــاف ــي .والـ ـ ــدراسـ ـ ــات الـ ـت ــي جـ ـ ــرت مـنــذ
ّ
انـتـخــابــات  2016تــؤكــد ّأن الـفـكــر واالسـتـيــاء
الـعـنـصــري عــامــان م ــؤث ــران فــي حــالــة تأييد
ترامب بني البيض.
إن حالة صعود باراك أوباما السريع أصابت
ال ـك ـث ـي ــر مـ ــن ال ــديـ ـم ــوق ــراط ـ ّـي ــن الـ ـشـ ـب ــاب فــي
الكونغرس (وخارجه) بالطموح الشديد .فكرة
االستثناء تصيب الشعب األميركي بانتشاء
ال يتوافق مع الواقع .هذه مثل مثال «الحلم
األميركي» :فكرة أن كل أميركي يستطيع لو
َ
عمل جاهدًا أن يصل إلى تكوين ثروة كبيرة
واالنضمام إلى طبقة األثرياء .ما الدليل على
ٌ
ٌ
هذه الفكرة؟ فالن في هذه الوالية أو فالن في
ّ
تلك الوالية .وأقول لألميركيني دومًا إن الفوز
ّ
نتحدث عنه هنا
بــورقــة يانصيب (وه ــذا مــا
ال أكثر) ممكن في كل دول العالم وليس ّفي
أمـيــركــا فـقــط .عـلــى الـعـكــس ،إن أمـيــركــا تمثل
ّ
الطبقية واضمحالل
الـيــوم ح ـ ّـدة الـخــروقــات
فــرص الـتـقـ ّـدم الطبقي ،كما أن نسبة الـثــروة
ّ
ّ
وراثيًا تزداد .لكن صعود أوباما
تتكون
التي
ّ
زرع قناعة عند سياسيني وسياسيات ذوي

تجارب متواضعة أن الفوز بالرئاسة ممكن.
لكن دعـ َـك مــن مثال أوبــامــا :خــذ حالة ترامب.
هــذا رجــل كــان ليس أكثر من نجم تلفزيوني
ّ
ّ
األميركية
للجمهورية
وإذ به يصبح رئيسًا
(أو ما ّ
ّ
الحر» —
يسمونه هنا« ،زعيم العالم
ّ
ك ــأن الـعــالــم ال ـحــر يـجــري انـتـخــابــات ،ثــم «مــا
هو العالم الـحـ ّـر» وكيف نجده على خارطة؟
أنا أعيش في أميركا منذ عام  ١٩٨٣وال أزال
ّ
الحر هــذا الــذي ّ
ّ
يحدثونني
أفتش عن العالم
عنه).
جو بايدن يبلغ السادسة والسبعني من العمر
وسيكون أكبر رئيس أميركي يصل إلى البيت
األبيض ّلو وصل (إال إذا وصل برني سندرز).
وهو يمثل ما يحتاج له الحزب الديموقراطي
لـلـفــوز —بـحـســب ال ـنــافــذيــن الـتـقـلـيـ ّ
ـديــن في
ال ـح ــزب ،وه ــو ج ــذب ال ـنــاخــب األب ـي ــض ال ــذي
استحوذ الحزب الجمهوري على تأييده من
دون انقطاع منذ انتخابات عام ( ١٩٨٠لو أن
االنتخابات جــرت منذ تلك السنة فقط بناء
على تصويت الذكور البيض ملا فاز أي رئيس
دي ـم ــوق ــراط ــي ب ــال ــرئ ــاس ــة) .وب ــاي ــدن يـخــاطــب
ّ
صناعية
الطبقة العاملة البيضاء في واليات
(سـ ــاب ـ ـقـ ــا) مـ ـث ــل ب ـن ـس ـل ـف ــان ـي ــا وم ـي ـت ـش ـي ـغــان
وأوهـ ــايـ ـ ّـو وي ـس ـكــون ـســن وم ـن ـي ـس ــوت ـ ّـا ،وه ــي
واليات حقق ترامب فيها نجاحات مؤثرة .لكن
الهوس بجذب الرجل األبيض رحلة محفوفة
باملخاطر ،ألن أكثر من ثلثي البيض الذكور
يـ ّ
ـؤيــدون الـحــزب الجمهوري بـقـ ّـوة ومحاولة
الرئاسي لجذبهم ليست
قولبة برامج املرشح
ّ
ّ
الحزبية
مضمونة أبدًا ويمكن أن تنفر القاعدة
ّ
ّ
ليبرالية
الديموقراطية ،التي تريد برامج أكثر
(وه ــذه الـبــرامــج تزعج الــذكــور الـبـيــض) .وقد
ّ
دلت تجربة أوباما عل أن هناك وصفة أخرى
للفوز ،أال وهي االعتماد على تحالف النساء
وامللونني وتحميسهم لالقتراع ّ
ّ
بقوة لصالح
الـحــزب وزي ــادة نسبة الناخبني مــن الشباب
ّ
قياسية في
(وقد اقترعوا ضد ترامب بنسب
ّ
النصفية األخـيــرة ،وهــم يميلون
االنتخابات
ب ـق ـ ّـوة ل ـصــالــح ال ـح ــزب ال ــدي ـم ــوق ــراط ــي) .لكن
بــايــدن يفتقر إلــى الـسـحــر الـجـمــاهـيــري ،وقــد
عانى مؤخرًا من تزايد نشر املقاالت عن ميله
للمس ومداعبة النساء من دون استئذان في
ّ
االنتخابية ورحــاتــه عبر السنوات.
جوالته
َ
ول ــم يـحــظ بــاديــن بمبايعة مــن أوبــامــا الــذي
يـحــافــظ عـلــى مـســافــة واحـ ــدة ب ــن املــرشـحــن
واملرشحات.
وبايدن يعاني من صــورة رجل من املاضي
يـ ـح ــاول أن ي ـص ـبــح أمـ ــل مـسـتـقـبــل ال ـح ــزب
الديموقراطي الــذي يسوسه في انتخابات
الـ ـت ــرشـ ـي ــح ح ـ ـمـ ــاس ال ـ ـش ـ ـبـ ــاب ال ـل ـي ـب ــرال ــي
وأع ـب ــاء النخبة
ال ــذي
ض ــاق ذرع ــا بـتـقــالـيــد ّ
ّ
التقليدية لـلـحــزب ،والـتــي مثلها كلينتون
ّ
(ال ـ ـ ـ ـ ــزوج والـ ـ ـ ــزوجـ ـ ـ ــة) .وس ـ ـجـ ــل بـ ــايـ ــدن فــي
مـجـلــس ال ـش ـيــوخ يـضـعــه ف ــي مــوضــع يمني
ال ـحــزب ال فــي ي ـس ــاره ،خـصــوصــا أن ــه وافــق
ع ـل ــى ق ــان ــون م ـكــاف ـحــة ال ـج ــري ـم ــة (ال ـظ ــال ـّـم)
ف ــي ع ــام  ،١٩٩٤وال ـ ــذي ب ـن ــاء عـلـيــه تـضــخــم
ّ
ع ــدد ســكــان الـسـجــون فــي أمـيــركــا ألكـثــر من
ْ
مليوني (وهي أعلى نسبة في العالم حتى
ّ
لو احتسبنا عــدد السكان) ،وعانى من هذا
القانون (الــذي فــرض عقوبة ّ
أبدية على من
ّ
ّ
جنائية) امللونون
تصدر ضده ثالثة أحكام
وال ـف ـق ــراء أك ـث ــر م ــن غ ـيــرهــم ك ــال ـع ــادة .وفــي
إدارته للجنة العدل في مجلس الشيوخ كان
بايدن يبالغ في مسايرة الحزب الجمهوري
خصوصًا في لجنة االستعماع إلى اتهامات
ّ
ض ال ـج ـن ـســي ض ــد ع ـض ــو املـحـكـمــة
الـ ـتـ ـح ــر ُ
(امل َّ
عي يومها) كالرنس توماس في
العليا
ع ــام  .١٩٩٢وأداء بــايــدن أغـضــب يــومـهــا كل
ّ
ّ
النسوية .لكن مناصري الحزب
الجمعيات
ّ
الديموقراطي محتارون :هل نؤيد من نراه
على صورتنا أم ّ
نؤيد املرشح القادر أكثر من
غيره على هزيمة تــرامــب؟ الحساب الثاني
هو الــذي دفــع ببايدن إلــى الصف ّ
األول في
ّ
كل استطالعات الرأي ،بال شك.
بوتجيج ،هو عمدة ملدينة «ساوث بند»
بيت ِ
فــي واليــة إنــديــانــا الصغيرة والـتــي ال يزيد
ّ
عــدد سكانها عــن الستة مــايــن .والرئيس
األمـيــركــي يــأتــي غالبًا مــن مجلس الشيوخ
أو ي ـكــون ق ــد ش ـغــل مـنـصــب نــائــب الــرئـيــس
األميركي ،لكن منصب عمدة ملدينة صغيرة
ّ
ّ
تقليديًا شاغله للرئاسة .والرجل
ال يؤهل
هــذا بــات الثالث أو الــرابــع فــي استطالعات
الـ ــرأي األم ـيــركــي واإلع ـ ــام ال ـســائــد يحتفي
ب ـ ــه بـ ـ ـص ـ ــورة مـ ـشـ ـب ــوه ــة ،وهـ ـ ـن ـ ــاك م ـق ــارن ــة
ت ـجــري بـيـنــه (وهـ ــو أب ـي ــض) وب ــن شخص
أوبـ ــامـ ــا .ص ـح ـيــح ،ه ـن ــاك م ـج ــال لـلـمـقــارنــة:

بوتجيج في مناظرة كالمية مع «فوكس نيوز» (أ ف ب)
بيت ِ

بوتجيج فــي جامعة هــارفــارد ثــم في
درس ِ
جــام ـعــة أوكـ ـسـ ـف ــورد (فـ ــي زم ــال ــة «رودس»
ّ
التي ال يحصل عليها هنا إال نخبة طــاب
الجامعات ،وكان قد حصل عليها كلينتون
في سنوات دراسته في جورجتاون) كما أن
ّ
نخبويًا .وبوتجيج هو
تعليم ّأوبــامــا كــان
ّ
ّ
مثلي مـتــزوج من رجل.
ّأول مرشح رئاسي
ّ
مقبولية (من أكثر من
وهذا األمر بات أكثر
ّ
نصف السكان) خصوصًا من الجيل الجديد
ّ
ّ
ال ــذي ت ـعـ ّـود عـلــى مـعــرفــة مثليني ومثليات
ال يـخـفــون أه ــواء ه ــم — كـمــا كــانــت الـحــالــة
ف ــي امل ــاض ــي ف ــي أجـ ــواء الـتـخــويــف وال ـع ــداء
ّ
ّ
محدث طليق وفصيح،
للمثلية .وبوتجيج
وهـ ـ ــذا نـ ـ ــادر ب ــن الـ ـس ــاس ــة هـ ـن ــا .ه ــو لـيــس
خطيبًا ّ
مفوهًا لكن حديثه ُمحكم التركيب
ّ
لغويًا وال تعوزه كلمة .وخالفًا ملعظم ساسة
ّ
بوتجيج بأكثر من لغة :إذ
أميركا ،يتحدث ِ
ّ
ّ
ّ
ّ
واملالطية
والعربية
الفرنسية
يتحدث
هــو
ّ
ّ
ّ
واإلي ـطــالــيــة وال ــداري ــة .ومـعــرفـتــه بالعربية
لفتتني ف ـقـ ّـر ُ
رت ق ــراءة كتابه «أقـصــر طريق
للعودة إلى الوطن».
ّ
ّ
ّ
كاثوليكية
مالطية
بوتجيج من عائلة
يتحدر ِ
ّ
ّ
(لكنه تحول إلى البروتستانتية في سنوات
دراسته في أوكسفورد) .واسمه صعب اللفظ
ّ
ّ
واإلعالميات في إفساد
اإلعالميون
ويتنافس
لفظه .وتـبـ ّـن لــي بعد تمحيص فــي األم ــر أن
ّ
املالطية ،بالرغم
اسمه من أصل عربي .واللغة
ّ
ّ
املالطيني املتعصبني
من معارضة الكثير من
ّ
دي ـن ـ ّـي ــا ل ــاعـ ـت ــراف ب ــذل ــك ،ل ـي ـســت إال لـهـجــة

سندرز هو يساري في
وهو
المفهوم األميركي
ّ
اإلمبراطورية
ال يعارض مسار
ّ
وهيمنتها العالمية
الالفت ّفي هذه الحملة
االنتخابية في الحزب
أن المرشحين والمرشحات
يتنافسون للظهور
بمظهر الناقد ّإلسرائيل
ال بمظهر المؤيد

ّ
ّ
ّ
العربية»،
للعربية (أو هي «فــرع من
مغربية
كما قال أحمد فارس الشدياق في «الواسطة
إلى معرفة أحوال مالطة») وإن ّ
غيرها بعض
ّ
الـشــيء غ ــزارة االسـتـيــراد للكلمات اإليطالية
ف ـي ـهــا (كـ ـم ــا أورد م ــاك ـس ـي ــم رودنـ ـ ـس ـ ــون فــي
كتابه «الـعــرب» (ص .))٨٠.وأصــل اســم عائلة
بــوت ـج ـيــج ه ــو «ب ــو دج ـ ــاج» ،ف ــي إش ـ ــارة إلــى
عــائــات كــانــت تــاريـخـ ّـيــا تمتهن إدارة مــزارع
ـوتـجـيــج في
الــدجــاج فــي األرخ ـب ـيــل .وي ـقــول بـ ِ
ّ
العربية في
كتابه املذكور أعاله أنه ّقر َر دراسة
سنوات دراسته في هارفرد (حيث هناك عدة
ّ
العربية ولهجاتها)
صفوف ملستويات اللغة
ّ
للتعمق فــي دراسـتـهــا.
ثــم ســافــر إلــى تــونــس
لكن كـتــاب بوتجيج (أو «بــو دج ــاج») ال ّ
ينم
ّ
البتة عن اهتمام بالشعب العربي وقضاياه،
بل على العكس هو اعترف أن هدف الدراسة
كان من أجل الحصول على وظيفة في أجهزة
ّ
ّ
ضـلـيـعــن
املـ ـخ ــاب ــرات األمـ ـي ــرك ــي ــة امل ـه ـت ــم ــة بـ ّ
وضليعات في لغات الشعوب التي تتلقى أكثر
ّ
األميركية.
من غيرها القنابل والصواريخ
ّ
وبــوتـجـيــج سـيـبــرز فــي الـسـيــاســة األمـيــركــيــة
(وهـ ـ ــو ف ــي ال ـس ــاب ـ ّع ــة والـ ـث ــاث ــن م ــن ع ـم ــره)
وسيصعد إذ إن ّملفه يحمل ّالكثير من املزايا
ال ـت ــي يـسـعــى م ــرش ـح ــو وم ــرش ـح ــات ال ـحــزب
إلـ ــى ال ـح ـص ــول ع ـل ـي ـهــا .ف ـهــو ب ــاإلض ــاف ــة إلــى
تحصيله األكاديمي خدم في سلك االحتياط
فـ ــي الـ ـبـ ـح ـ ّ
ـري ــة األمـ ـي ــرك ـ ّـي ــة ّفـ ــي أف ـغــان ـس ـتــان
وخ ـط ـبــه وب ـي ــان ــات ــه ال ت ـت ــوق ــف ع ــن الـتــذكـيــر
ّ
ّ
العسكرية ألن ذلك يعزز من حظوظ
بخدمته
ّ
أي مرشح ديموقراطي ألن ذلــك يقضي على
سـمـعــة ا ّل ـض ـعــف وال ـح ـمــائ ـمـ ّـيــة ال ـتــي يـعــانــي
الحزب بني الذكور
منها مرشحو ومرشحات
ّ
البيض الذين ينزعون نحو مرشحي القسوة
وال ـ ـحـ ــرب وال ــوعـ ـي ــد .وال ـخ ـل ـف ـ ّـي ــة ال ـع ـس ـكـ ّ
ـريــة
ّ
الديموقراطيني كثيرًا إال إذا
تفيد املرشحني
ك ــان ــوا ي ـف ـت ـقــرون إل ــى ال ـكــاريــزمــا وال ـح ـضــور
ّ
مـثــل ج ــون ك ـيــري .وبــوتـجـ ًيــج أق ــل املرشحني
ّ
ال ــدي ـم ــوق ــراط ـ ّـي ــن يـ ـس ـ ّ
ـاري ــة وهـ ـ ــذا م ــا ي ـع ــزز
ّ
حظوظه ويجذب إليه املتمولني الخائفني من
صعود الجناح اليساري في الحزب .وبني كل
املرشحني ،يكون بوتجيج أكثرهم مناصرة
إلسـ ــرائ ـ ـيـ ــل فـ ــي وسـ ـ ــط يـ ـ ّ
ـؤيـ ــد ف ـي ــه ال ـج ـم ـيــع
إسرائيل.
الـ ــافـ ــت فـ ــي ه ـ ــذه ال ـح ـم ـل ــة االن ـت ـخ ــاب ـ ّـي ــة فــي
ّ
وللمرة
الحزب أن املرشحني واملرشحات —
األول ــى منذ وصــولــه إلــى هــذه الـبــاد فــي عام
 – ١٩٨٣يـتـنــافـســون لـلـظـهــور بمظهر الناقد
إلسرائيل ال بمظهر املـ ّ
ـؤيــد — حتى مــن ِقبل
ّ
ه ــؤالء الــذيــن لــديـهــم سـجــل طــويــل (مـثــل جو
ب ــاي ــدن) ف ــي تــأي ـيــد دول ـ ــة االح ـ ـتـ ــال .الـسـبــب
فــي ذل ــك أن قــاعــدة ال ـحــزب الـلـيـبــرالـ ّـيــة بــاتــت
أكثر تأييدًا لفلسطني منها إلسرائيل ّ
للمرة
األول ــى منذ عــام  .١٩٤٨ونسبة التأييد تزيد
ب ــن ال ـش ـبــاب وتـخـفــت ب ــن ال ـك ـهــول .وقــاعــدة

الحزب باتت تطالب املرشحني بمواقف أكثر
نـقـ ّ
ـديــة إلســرائ ـيــل ،وه ــذا جــديــد عـلــى الـحـيــاة
ّ
ّ
الـسـيــاســيــة األم ـيــركــيــة ومـقـلــق كـثـيـرًا لــدولــة
ال ـع ـ ّ
ـدو ألن ــه يلصقها فــي ال ـس ـيــاق األمـيــركــي
باليمني الرجعي العنصري .وحظوة إسرائيل
ّ
التاريخية كمنت في أن الدفاع عن إسرائيل
ْ
ك ــان سـيــاسـيــة م ــوازي ــة ومـتـطــابـقــة لـلـحــزبــن.
ّ
الحزبية لم ينعكس بعد
لكن أهــواء القاعدة
على قيادات الحزب لكن املرشحني ارتــأوا أن
يضعوا مسافة بينهم وبني إسرائيل ،وبينهم
اإلسرائيلي« ،إيباك» .ومن غير
وبني اللوبي
ّ
امل ـس ـبــوق أن يـتـمــنــع — ول ـل ـمـ ّـرة األولـ ــى منذ
قــدومــي إل ــى ال ـبــاد —مــرشـحــو الــرئــاســة عن
حضور مؤتمر «إيـبــاك» وبناء على التنظيم
الليبرالي الفاعل« ،موف أون» ،والتي ناشدت
كل املرشحني واملرشحات بمقاطعة املؤتمر.
ّ
الستينيات يتنافسون
كــان املــرشـحــون منذ
وب ـق ــوة وص ـفــاقــة ف ــي إظ ـه ــار م ــدى تــأيـيــدهــم
إلسرائيل وسرعة نقلهم للسفارة األميركية
ّ
ّ
مــن يافا املحتلة إلــى الـقــدس املحتلة (فعلها
ترامب).
لـيــس عـ ّ
ـاديــا أن يـكــون بــرنــي س ـنــدرز (الـبــالــغ
ال ـس ــاب ـع ــة وال ـس ـب ـع ــن) ه ــو امل ــرش ــح ال ـثــانــي
فــي االسـتـطــاعــات (ب ــاي ــدن هــو ّ
األول فــي كل
االستطالعات) .لقد استفاد سندرز من عهد
تــرامــب إذ إن ــه امل ـضــاد لـتــرامــب عـنــد كثيرين
ك ـم ــا انـ ــه ي ـح ـســن امل ــاك ـم ــة ال ـك ــام ـ ّـي ــة والـ ـ ـ ّ
ـرد
ال ـح ــازم خــافــا لـسـلــوك الـضـعــف الـ ــذي شــاب
خـطــاب الـحــزب الــديـمــوقــراطــي عبر السنوات
ّ
األخـ ـي ــرة .وس ـن ــدرز يـتـمــتــع بـمـصــداقـ ّـيــة عند
يسار الحزب ألنــه خــاض حملة ضد هيالري
ّ
ديموقراطية
الـتــي استخدمت أســالـيــب غير
ل ـهــزي ـم ـتــه .ولـ ــه م ــوق ــف ث ــاب ــت ض ــد ال ـح ــروب
األم ـي ــرك ـ ّـي ــة بــالــرغــم م ــن أن ــه ل ــم يـنـتـقــد حــربــا
ّ
إسرائيلية ّ
مرت عليه ،وهو — مثل غيره من
أعضاء مجلس الشيوخ — يخاف من سطوة
ال ـل ــوب ــي اإلس ــرائ ـي ـل ــي ونـ ـق ــده ض ــد إســرائ ـيــل
ال ي ـت ـجــاوز ع ـبــارتــه ال ــازم ــة« :م ــن امل ـع ــروف
ُ
لست معجبًا بنتنياهو» ،كــأن شخص
أنني
نتنياهو هــو املشكلة ال دولــة االحـتــال بحد
ذات ـ ـهـ ــا .وس ـ ـنـ ــدرز ه ــو يـ ـس ــاري ف ــي امل ـف ـهــوم
ّ
اإلمبراطورية
األميركي وهو ال يعارض مسار
ّ
وعن
فنزويال
العاملية وكالمه عن
وهيمنتها
ّ
الـ ـش ــرق األوس ـ ــط ال ي ــرف ــض ذرائ ـ ــع ال ـتــدخ ــل
األم ـيــركــي ح ــول ال ـعــالــم وال يــرفــض املعايير
ال ـج ــائ ــرة لـلـسـيــاســة ال ـخ ــارج ـ ّـي ــة األم ـيــركـ ّـيــة.
هو رفــض الحرب في الـعــراق لكنه لم يرفض
الحرب في أفغانستان في .2001
أم ــا الـسـيـنــاتــور إلـيــزابـيــت وران فـهــي تـتـقـ ّـدم
على املرشحني اآلخرين ربما ألنها أدركت كم
ّ
يسارية (باملفهوم
أن القاعدة )١ :تريد برامج
ّ
األم ـي ــرك ــي)  :٢ت ــري ــد ب ــرام ــج مـ ـح ــددة ولـيــس
شـعــارات .وسـ ّـر نجاح حملة َورن أنها ّ
قدمت
ِ
أكثر من غيرها برامج مـحـ ّـددة .وهــي تنتمي

إل ــى ال ـفــريــق الـ ــذي يـطــالــب ب ـعــزل ت ــرام ــب عن
منصبه (وه ــذا مطلب تـ ّ
ـؤيــده قــاعــدة الحزب
وت ــرف ـض ــه ح ـتــى ال ـس ــاع ــة قـ ـي ــادة الـ ـح ــزب في
الـكــونـغــرس مـخــافــة أن تـسـ ّـجــل ســابـقــة تــرتـ ّـد
عـلــى الــرئـيــس الــدي ـمــوقــراطــي املـقـبــل ،كـمــا أن
ّ
ّ
عملية ال ـعــزل تتطلب أكـثــريــة غـيــر مــوجــودة
في مجلس الشيوخ (ال يزال مجلس الشيوخ،
خ ــاف ــا مل ـج ـل ــس ال ـ ـ ـنـ ـ ـ ّـواب ،ي ـخ ـض ــع ألك ـث ـ ّ
ـري ــة
جـمـهـ ّ
ـوريــة) .ووارن ب ــادرت إلــى تأييد مطلب
عزل ترامب ،فيما أحجم الباقون في البداية.
ّ
وهي ّ
قدمت برنامجًا ملحو دين الطلب الذي
ّ
ّ
يثقل ميزانية  40مليون أميركي وأميركية.
وه ـ ــي م ــن األصـ ـل ــب ف ــي م ــواج ـه ــة املـ ـص ــارف
والشركات الكبرى وتعرض برنامجًا لفرض
ض ــرائ ــب ب ــاه ـظ ــة ع ـل ــى األث ـ ــري ـ ــاء .ومـ ـث ــل كــل
املرشحني واملرشحات في الحزبّ ،
تؤيد وارن
ّ
بــرامــج بـيـئـ ّـيــة مـتــقــدمــة وت ـبــذل ج ـه ـدًا لكسب
تأييد السود.
املــرشــح (األسـ ــود) ك ــوري بــوكــر ك ــان يــريــد أن
يصبح أوباما الثاني ،واملقارنة تلك تضعفه
ّ
أكـ ـث ــر م ـم ــا ت ـف ـي ــده ألن ـ ــه ال ي ـت ـم ــت ــع ب ـص ـفــات
أساسية ألوبــامــا ،خصوصًا سحر الجمهور
ّ
الخطابية .السيناتور بوكر أتى من
والقدرة
ّ
ّ
خلفية السياسة املحلية في والية نيوجرسي
ً
إلـ ــى أن أص ـب ــح م ـم ـثــا ل ـل ــوالي ــة ف ــي مـجـلــس
ال ـش ـيــوخ .وه ــو مــن خـلـفـ ّـيــة أكــاديـمـيــة مـبــرزة
ل ـك ــن أص ـب ــح م ـن ــذ دخ ــول ــه م ـج ـلــس ال ـش ـيــوخ
لوبيي ْ
ْ
اثني ،ال واحدًا فقط .هو مرتبط
أسير
ّ
بلوبي شــركــات األدوي ــة االحـتـكــاريــة (الكثير
مـنـهــا مـقـيــم ف ــي ال ــوالي ــة) وه ــو خـ ــادم مطيع
للوبي اإلسرائيلي .بوكر ضعيف في الجوالت
ّ
االنتخابية وأداؤه يــرســم عــامــات استفهام
حول مقدرته في االستمرار ألشهر طويلة في
الــدورة هــذه .لم يختر من املشاريع ما ّ
يميزه
عــن غ ـيــره ،وه ــو لـيــس ي ـسـ ّ
ـاريــا فــي مــرحـلــة ال
ّ
يحمس الجمهور الديموقراطي إال الشعارات
ّ
ّ
اليسارية واملطالبة املستمرة بتأييد الشروع
فــي حملة إقـصــاء تــرامــب مــن البيت األبيض.
وهو يبدو مـتـ ّ
ـرددًا :هل يميل نحو اليسار أم
ّ
يبقى في الوسط كي يــروج لنفسه بأنه أكفأ
من غيره في جذب الناخب األبيض املحافظ؟
لكن هل الناخب األبيض املحافظ يريد رئيسًا
مرة ّ
أسود ّ
ثانية (أو حتى مرة واحدة)؟
أم ــا تلسي غ ـبــارد (ال ـتــي ك ــان لـهــا سـجــال مع
إبراهيم األمــن في هــذه الجريدة) فهي تثير
الكثير مــن الـسـجــاالت واإلع ــام هنا يكرهها
وال يريد أن ّ
يروج لها (مع أن غلني غرينوود
فــي الـ ـ «إنـتــرسـبــت» يسعى جــاه ـدًا للترويج
لـ ـه ــا) .ه ــي ن ــائ ــب ع ــن واليـ ــة ه ـ ــاواي وكــانــت
ّ
بتشددها فــي مواضيع محاربة ما
معروفة
ّ
تسميه أميركا ب ــ«اإلرهــاب» وكانت تعترض
على ممانعة الحزب الديموقراطي في إطالق
صفة «اإلرهاب اإلسالمي النزعة» كي ال يثير
ذل ــك حـفـيـظــة ج ـم ـهــور املـسـلـمــن ف ــي أمـيــركــا
وح ــول ال ـعــالــم .لـكــن فــي الـسـ ّنـتـ ْـن األخـيــرتـ ْـن
باتت مرشحة معارضة للتدخل األميركي في
الشرق األوسط .وهي بدأت متأخرة في انتقاد
إسرائيل لكن الذي جعلها مرفوضة في أندية
ْ
زيارتها إلى سوريا في عام 2017
الحزبي هو ّ
ولقاؤها مع بشار األســد وهي متهمة بأنها
معجبة باألسد وببوتني .وألن هناك إجماعًا
ْ
في
الحزبي حول سوريا (برفض التعامل مع
الـنـظــام ال ـســوري وتــأيـيــد املـعــارضــة املسلحة
إما باملال أو السالح أو املوقف) فإن زيارتها
باعدت بينها وبني قيادة حزبها.
ّ
هندية
كالميال هارس هي مرشحة من أصول
وسوداء وهي عضو مجلس الشيوخ من والية
ّ
التقدم
كاليفورنيا .تجد هــارس صعوبة في
ألن ـهــا تــأتــي م ــن خـلـفـ ّـيــة مـحــافـظــة خـصــوصــا
ّ
ع ـنــدمــا ت ــول ــت مـنـصــب امل ــدع ــي ال ـع ــام لــواليــة
كــالـيـفــورنـيــا حـيــث انـتـهـجــت سـيــاســة قاسية
في التعامل مع تطبيق القانون — الذي ،هنا
وهناك — يصيب ّ
امللونني والفقراء أكثر مما
يصيب البيض واألثــري ــاء .وهـنــاك عــدد كبير
(يـفــوق العشرين) مــن املرشحني واملرشحات
لـ ـكـ ـنـ ـن ــا سـ ـ ــرعـ ـ ــان مـ ـ ــا سـ ـنـ ـنـ ـس ــى أس ـ ـمـ ــاء هـ ــم
وامل ـنــاظــرات بينهم ستبدأ فــي شهر حــزيــران
وهي ستجوجلهم وتفرض انسحابات مبكرة،
ّ
االنتخابية باتت باملاليني
ألن نفقات الحمالت
ّ
من الــدوالرات وكل يوم إضافي يكلف املرشح
أعـ ـب ــاء (وأحـ ـي ــان ــا ديـ ــونـ ــا) جـ ــديـ ــدة .ال يـمـكــن
ترجيح هذا املرشح أو ذاك لكن بايدن سيبقى
ّ
استمر فــي ملــس ومداعبة
فــي الطليعة إال إذا
نساء يلتقيهن في تجواله االنتخابي .عندها
ّ
األولية.
سيسرق سندرز منه موقع
* كاتب عربي (حسابه على «تويتر»
)@asadabukhalil
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َّ
مم تخاف السلطة في لبنان؟
وفاء أبو شقرا *
ّ
ّ
ُ
كليات وطالب وأساتذة الجامعة اللبنانية ،والذي ُيخاض ،هذه ّ
املرة ،بسالح
 ...القصف املركز على
ُ
ّ
قرأت ُه يومًا في صحيفة «لوموند» الفرنسية .كان تحقيقًا يستشهدُ
اإلهانة الثقيل ،ذكرني بما
ّ
ُ
ُ
ُ
ألحد األباطرة بخصوص حمالته
كاتبه بنصيح ٍة أسداها أحد حكماء الصني ،وهو يقدم املشورة ِ
َ
بلد من البلدان ،فال
العسكرية .قال له هذا الحكيم« :إذا أردت يا سيدي اإلمبراطور احتالل أو تدمير ٍ
حاجة لك في أن َّ
لسنوات طويلة ،وأن تفتك باألرواح والعباد فيه .يكفي ،أن
تشن عليه حربًا دامية
ٍ
ِّ
ِّ
ّ
تدمر نظام هذا البلد التربوي والتعليمي ،وتعمم الفساد في ربوعه ،ومن ثم عليك االنتظار عشرين
ّ
َ
َ
سنة تقريبًا .سترى أمامك بلدًا يبنيه جهلة ويقوده سارقون ،وعندها ،فقط ،ستدرك أن السبيل
ُ
حكم قبضتك عليها ...بسهول ٍة مطلقة».
بات مفتوحًا أمامك لتسحق هذه البالد ،وت ِ
ّ
ً
إنشاء إعالميًا وال يحتاج إلى فك رمز ّأي معنى مضمر فيهِّ .لكن ،أنعش ذكراه،
هذا الكالم،
ُ
ليس َ
ُ
ّ
علن (ولم يعلن) عما تحيكه الطبقة السياسية اللبنانية للقطاع التربوي ،بكل فئاته ،وللجامعة
ما أ ِ
ّ
ّ
بخاصة .وهذا الكالم ليس للتدليل على «نظرية املؤامرة» املمجوجة ،بل إنه ذاك الصياح
اللبنانية،
ّ
املزعج وأصــوات النشاز التي تعلو ،هنا وهناك وهنالك ،وتتجرأ على شخص جامعتنا املعنوي؛
مـ ّـرة مــن هــذا الــوزيــر املنتمي بــاألمــس إلــى شريحة «حديثي النعمة» فــي السلطة ،وم ـ ّـرة مــن ذاك
الزعيمّ ،
تصريحات مشينة لكن ساذجة ،تجريح وتشويه سمعة،
ومرة من ذلك املسؤول ...وهكذا.
ّ
افتراء وكذب ،تهديدات تحت الطاولة وفوقها ...،وكلها معطيات يحاسب ّعليها القانون اللبناني ،لو
وتم ِّ
حصل ّ
على أساسها .نعم ،يحدث هذا في بالد األرز ،التي علمت الكبير قبل الصغير
االدعاء
َ
ْ
ّ
والحريات .نعم ،يحدث
(كما أخبرونا) ،األصول واألخالقيات واألخالق وكيفية صون الكرامات
هذا في جمهورية املوز ،وسط صمت ّ
مد ٍو ومريب لـ«قادة الرأي» في لبنان« .قادة الرأي» ،موضوع
ٍ
ّ
اقترحته على أحد طالبي عنوانًا لرسالة ماستر ُيعدها« .قادة الرأي؟! وفي لبنان؟!» سألني .قلت
ُ
ّ
وفكرت ّ
له «نعمَ ..
مليًا ،بعد ذلك ،وتساءلت«َ :م ْن هم قادة الرأي في بالدي يا ترى؟ َم ْن
ولم ال؟!»
ُ
ْ
َ
ُهم هؤالء الوسطاء بني مصادر املعرفة والناس؟ من هم أولئك املساهمون بفعالية في تشكيل
الرأي العام وتوجيهه والسيطرة عليه داخل املجتمعات املحلية؟ َم ْن ُهم القادة الذين يأخذون زمام
املبادرة في قبول أو رفض األفكار الجديدة قبل أن يمتثل لها التابعون لهم؟ َم ْن ُهم صانعو الفكر
ّ
ّ
ّ
اللبنانيني ،أكثر من روافد املعرفة األخرى؟ َم ْن منهم يتمتع باملقدرة واملسؤولية
الذين يؤثرون في
َ
ْ
والذكاء واإلملــام بأمور العمل والقدرة على اإلنجاز وفهم املواقف والتعبير عن األفكار واالنفتاح
العقلي والعاطفي ُ
صفات من هذا
وسعة املعرفة واملثابرة و....
والحكم الصائب ونفاذ البصيرة ِ
ٍ
ََ
القبيل (بالغ ،لألمانة ،علماء االجتماع واالتصال والسياسة في اجتراحها)»؟!
ولكن ...بقيت تساؤالتي من دون أجوبة .هل من قادة رأي في لبنانَ ،وم ْن هم (عذرًا على التكرار)؟
ّ
املثقفون املتوارون عن األنظار؟ أم ِّ
ِّ
واملبرجون الذين خلت لهم ساحات استقراء الواقع
املنجمون
وحال مستقبلنا؟ أم السياسيون الذين يرفضهم الشعب لكن يعشقهم ُ
ناسهم عشقًا ممنوعًا؟
أم رجال الدين الذين يعجز الكالم أمام آرائهم السديدة والتي ،للمناسبة ،تبحث عنهم شاشاتنا
ّ
اإلعالميون (ما دمنا أتينا على سيرة الشاشات) الذين ّ
حولهم
التلفزيونية بإصرار عظيم؟ أم
ّ
ّ
ُ
حكامنا إلى «أيتام ٍعلى مائدة اللئام» ،بعد أن سلمت املؤسسات التي يعملون فيها مقاليد ّ
حريتهم
ّ
لحراس الهيكلّ ،وأدخلتهم غرفة العناية الفائقة بداعي دخولهم في الـ coma؟ فمصالح صاحب
املؤسسة فوق كل اعتبار ،وهي ،دون غيرها من شروط املهنة وتقاليدها ،التي تملي دفتر شروط
الضوابط واملسموح به واملرفوض واملطلوب وغير املطلوب (ففضيحة سلوك التلفزيونات اللبنانية
في االنتخابات النيابية األخيرة عندما حصرت اإلطالالت الحوارية لدى َ«م ْن استطاع إلى الدفع
ً
سبيال» ،هي بمثابة إخبار في الدول املحترمة).
ّ
ّ
في الحقيقة ،ليس هناك أدهى من الحكام في لبنان (هم حكام للتوضيح وليسوا مسؤولني) ،وليس
نموذجًا ومرجعًا عامليًا للفساد.
هناك َم ْن يستطيع املزايدة على سقوطهم األخالقي ،الذي أمسى
ّ
ُ
هم يعرفون (عبر مستشاريهم؟) ّأن سمعتهم في أسفل ْ
الدرك وعلى كل لسان ،لكنهم ال يبالون،
ّ
ّ
ُ
ّ
يتحصنون
ظهرون قلة حياء غير مسبوقة ،تحت عنوان «لسنا نحن املقصودين» .إنهم
بل ي ِ
ّ
ّ
ّ
بالحصانة القانونية لحماية أنفسهم ،ويجرون ،باملقابل ،أي مواطن حر محترم ،ومهما عال شأنه،
إلــى املحاكم ،إذا مــا سـ ّـولــت لــه نفسه وتـجـ َّـرأ على التشويش على مصالحهم أو على امل ـ ّـس ،من
ّ
َّ
«قدسيتهم» .ليس هناك أعتى من حكام لبنان .معظمهم ،يفتقد أبسط
قريب أو بعيد ،بصورة
ٍ
ّ
الصفات املطلوبة لقادة الــرأي (املــذكــورة أعــاه) ،اللهم إال الذكاء ـ الشيطاني .منذ ما بعد حلول
السياسية الحاكمة على «قــادة الــرأي» ّ في لبنان ،تمامًا كما
حقبة اتفاق الطائف ،قضت الطبقة
ُ َ
ّ
َّ
ست َ
واملشوهة :يقتلون كل ضباط الصف األول
خة
نس
امل
بنسختهم
يفعل حكام الدول التوتاليتارية
ّ
ْ
ُ
ُ
من الجيش (خشية التخطيط ّ
ألي انقالب) ...ويخصون كل صاحب رأي ّ
حر يعارضهم ويقول
«ال» ،جـهــارًا أو س ـ ّـرًا .ومـســار التنكيل استمر؛ فقضت هــذه السلطة ،أيضًا وأيـضــا ،على شيء
لبلد ّ
ُي ّ
متنوع وسـ ّـبــاق بــن دول محيطه ،أن
سمى فــي ال ــدول املحترمة «مـعــارضــة» .عجبًا ،كيف ٍ
ُ
يعيش من دون «معارضة» ومن دون «قــادة رأي» .لكنه بلد ،ولسوء طالعنا ،و ِلــد وفي شرايينه
استحال اسمه في لبنان من «نقص املناعة» إلى «الطائفية» .ففتك باكرًا
يسرح فيروس ّ ،virus
وبمؤسساته...وبكل شيء ،وبدأت العوارض تشير إلى ّأن البالد باتت في مرحلة ّ
متقدمة
بعباده
مــن امل ــرضّ .أمــا بعد ،فنعود إلــى مؤسسة الجامعة اللبنانية التي احتفلنا ،فــي األمــس القريب،
بعيدها الـ ،68ولكن بغياب أفراد عائلتها الذين كانوا معها ،بمعظمهم ،في غرفة العناية الفائقة.
النار عليها ُ
أدخلتها السلطة إلى هناكْ ،
قسرًا وبرعب شديد ،بعد أن أطلق َ
بعض الحاقدين من
ٍ
ُ
ّ
أصحاب الثأر املحسوبني على حكامنا ،يا للعار .السلطة تطلق النار على أحد أوالدها .ولكن ،ملاذا
ّ ّ
يصدق أنها قلقة على حياة الجامعة اللبنانية ،فلماذا تركت صغارها ،إذًا،
هي خائفة؟ ال أحد
ً
يلعبون بالنار؟ مهال ،ليس في واقعّ الجامعة اللبنانية ما يخيف ،فافعلوا ما شئتم في حسابات
وجــداول موازناتكم لهذه السنة وكــل سنة .ال تخيفكم الجامعة مثل غيرها :فليس في الجامعة
اللبنانية عسكر لينتفضوا ،فيمتشقون السالح ويقطعون مفارق الطرقات ويخلخلون ما ُي ّ
سمى
«السلم األهلي»! وليس في الجامعة اللبنانية قضاة ليغضبوا ،فأنتم ساهرون لشراء ذممهم كي
ّ
ّ
ومصرفيون
يسكتوا عن جرائم الحكام ،أيام الحرب والسلم! وليس في الجامعة اللبنانية مصارف
ليغتاظواّ ،
فيلوحون بتركيع الفقراء تحت طائلة تجويعهم! وليس في الجامعة اللبنانية ضباط
جمارك مرتشون ليمتعضوا ،فيقطعون «الهدايا» ّ
عمن تعرفون أسماءهم! وليس في الجامعة
اللبنانية جمعيات للزوجات الفاضالت لتحرد ،فيسكت املسؤولون في ما بينهم تحت شعار
باملثل ومني ســاواك بنفسو ما ظلمك»! وليس في الجامعة اللبنانية مؤسسات وهمية
«املعاملة ِ
تخيف ،فيخرس املسؤولون أيضًا في ما بينهم تحت الشعار نفسه! وليس في الجامعة اللبنانية
جمعيات لتأصيل الخيول وتحسني نسل الجواد العربي ،كي تصرف لها الحكومة  460مليون
ُ
ليرة كما فعلت مؤخرًا كرمى لعيون رئيس بلدية بيروت! وليس .....وليس....وليس ....ملا الخوف
ّ
ٌ
إذًا من الجامعة اللبنانية؟ غريب أمر هذه السلطة! ربما ألنه في قلب هذه الجامعة يكمن نبض ثورة
القادم من األيام؟ إقتضى التشكيك.
* أستاذة في كلية اإلعالم في الجامعة اللبنانية
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تصوير
علي حشيشو

نجتاز الحدود من «كردستان العراق» إلى شمال سوريا فوق جسر حديدي عائم تتالعب به
ترددات فيضان نهر دجلة ،الجسر أميركي الصنع على األرجح ،والدخول «غير الشرعي» إلى سوريا
يستلزم «إذن خروج» من «بيشمركة (مسعود) البارازاني» في فيشخابور ويتبعه «فيزا» دخول
من «قوات سورياالديموقراطية» في سيمالكا« .كيف كانت معاملتهم لكم؟» ،يبادر مسؤول
«األسايش» (جهاز األمن) بالسؤال ،مشيرًا بيده إلى الضفة العراقية من دجلة

شرق الفرات
ّ

«قداس األحد» يوم الجمعة...
برئاسة الخوري عمر
علي حشيشو
عبد الله أوجالن هنا ،يتوسط صور
ق ـت ـ ّل ــى «وح ـ ـ ـ ـ ــدات حـ ـم ــاي ــة ال ـش ـع ــب»
بشقيها الرجالي ( )YPGوالنسائي
( .)YPJهنا تعلو صــوره الجبال ،أما
م ـقــوالتــه األيــديــولــوج ـيــة ع ــن ال ـثــورة
واملـ ـ ـ ـ ــرأة وال ـ ـفـ ــن وال ـ ــري ـ ــاض ـ ــة ،فـتـمــأ
ال ـ ـ ـشـ ـ ــوارع والـ ـ ـ ـج ـ ـ ــدران وال ـ ـحـ ــواجـ ــز.
وتـنـتـشــر األع ـ ــام حــام ـلــة صـ ــوره في
ّ
َّ
األسواق واملحال ،وتوزع على الناس
مـ ـج ــات ون ـ ـشـ ــرات دوريـ ـ ـ ــة تـتـضـمــن
م ـق ــاالت «آب ـ ــو» ك ـمــا يـحـلــو ألن ـصــاره
مـ ـن ــادات ــه .نـ ـس ــأل م ــا ع ــاق ــة أوجـ ــان
بـ ـح ــزب «االت ـ ـحـ ــاد ال ــدي ـم ــوق ــراط ــي»؟
فيأتي الجواب بأنه «التوأم السوري
لـحــزب الـعـمــال الـكــردسـتــانــي التركي
(.»)PKK
ٌ
سيطرة وحواجز
ـب،
ـ
ي
ـر
ـ
غ
خليط
هنا
ٌ
مسلحة لـ«قسد» وتنسيق مع القوات
األميركية ،وهنا أيضًا مناطق وأحياء
وم ـ ـطـ ــارات ع ـس ـكــريــة وم ــدن ـي ــة تـحــت
س ـي ـطــرة ال ــدول ــة الـ ـس ــوري ــة ،ودوائ ـ ــر
رس ـم ـيــة وت ـمــاث ـيــل ل ـلــرئ ـيــس ال ــراح ــل
حافظ األسد تمر من أمامها دوريات
مشتركة لـ«قسد» ولألميركيني .حتى
رجال الشرطة في القامشلي تابعون
لـلـحـكــومــة ،تـتــداخــل مـصــالــح محلية

بــن الــدولــة و«ق ـس ــد» :كـهــربــاء مقابل
الـ ـنـ ـف ــط ،وح ـ ـبـ ــوب مـ ـق ــاب ــل ال ـط ـح ــن،
ومـ ـ ــواد غ ــذائ ـي ــة م ـقــابــل ال ـخ ـض ــروات
والفاكهة« .وزير» في «اإلدارة الذاتية»
يوضح« :حضور النظام هنا شكلي،
السيطرة لـنــا ،لكننا ال نــرى الجيش
ال ـ ـسـ ــوري ع ـ ـ ــدوًا ،وأقـ ـص ــى طـمــوحـنــا
ال ـس ـيــاســي ق ـيــام ن ـظــام الم ــرك ــزي في
سـ ــوريـ ــا ي ـع ـط ـي ـنــا ح ـق ــوق ـن ــا كــأق ـل ـيــة
ك ــردي ــة ،وخ ـص ــوص ــا ب ـعــدمــا حــررنــا
مناطقنا مــن إره ــاب داع ــشّ ،
وقدمنا
 11أل ــف ش ـه ـي ــد ...فـتـحـنــا ح ـ ــوارًا مع
الدولة ،لكنها تماطل بضغط روسي
أحيانًا يدخل في إطار كباش الروس
مع األمـيــركــان .ال ننادي باالنفصال،
نــريــد اسـتـقــالـيــة مـحـلـيــة ل ـكــن تحت
سقف الدولة».

«العدو تركيا ...ال النظام»
ف ــي ال ـقــام ـش ـلــي وال ـح ـس ـك ــة الف ـت ــات
تـ ـح ــري ــض ض ـ ــد ت ــركـ ـي ــا« :ق ــاطـ ـع ــوا
ال ـ ـب ـ ـضـ ــائـ ــع الـ ـ ـت ـ ــركـ ـ ـي ـ ــة» ،و«تـ ــرك ـ ـيـ ــا
شريكة اإلرهابيني في قتل أطفالنا
وت ــدمـ ـي ــر ق ـ ــران ـ ــا» .ص ـح ــاف ــي ك ــردي
سـ ــوري يـعـمــل ل ـق ـنــاة غــرب ـيــة ي ـقــول:
«ك ــل مصيبتنا صـنــاعــة تــركـيــة ،هم
مــن أدخـلــوا داعــش وجبهة النصرة
إلـ ــى م ـنــاط ـق ـنــا ،ف ــارت ـك ـب ــوا امل ـج ــازر

ت ـحــت أن ـظ ــار األتـ ـ ــراك وم ـبــارك ـت ـهــم،
ّ
وهم من سلح شبيحة الجيش الحر
ال ــذي ــن ن ـه ـبــوا م ـنــاط ـق ـنــا» .وع ـنــدمــا
ت ـض ـع ــه أم ـ ـ ــام مـ ـف ــاض ـل ــة ،ال يـ ـت ــردد
ب ــال ـق ــول« :ال ـن ـظ ــام الـ ـس ــوري ظلمنا
ّ
في حقوقنا السياسية ،لكن زعــران
تــركـيــا ذبـحــونــا ،ال مـجــال للمقارنة
بينهما؛ أنــا الـيــوم إذا ق ــررت تركيا
اج ـت ـي ــاح م ـن ـط ـق ـت ـنــا ،ف ـس ــأه ــرب أن ــا
وع ــائـ ـلـ ـت ــي إل ـ ـ ــى مـ ـن ــاط ــق الـ ـنـ ـظ ــام،
بينما لــو ق ــرر الـنـظــام إع ــادة فــرض
سـيـطــرتــه ع ـلــى مـنــاطـقـنــا ،فـســأتــرك
عائلتي وأهــرب وأعــود بعد تسوية
وضـ ـع ــي ك ــون ــي م ـط ـل ــوب ــا ل ـل ـخــدمــة
العسكرية» .مع ذلك ،تغرق األسواق
بـ ـم ــواد غ ــذائ ـي ــة ت ــرك ـي ــة م ـه ــرب ــة مــن
«كردستان العراق» .حتى السيارات
و«الفانات» تأتي من هناك بنصف
سعرها في السوق السورية ألنها ال
تخضع للجمارك.

بحيرات النفط «السائب»
تـعــوم الحسكة فــوق آب ــار مــن النفط؛
وس ــط الـسـهــوب ال ـخ ـضــراء ،تنتصب
شعالت النار دائمة االتقاد بني مئات
تنتصب
امل ـض ـخ ــات امل ـت ـنــاثــرة ال ـت ــي
ً
وتنحني في حركة ميكانيكية خارقة
هدوء الطبيعة ،ليتدفق النفط الخام

إلى برك مكشوفة تحت إدارة «قسد»
ظاهرًا ،لكن ليس بعيدًا عن األصابع
األمـ ـي ــركـ ـي ــة .إل ـ ــى ت ـل ــك ال ـ ـبـ ــرك ،تــأتــي
م ـئ ــات ال ـص ـهــاريــج ال ـض ـخ ـمــة (مـنـهــا
تابعة لوسطاء من مناطق الحكومة
الـ ـس ــوري ــة) ل ـت ـغ ــرف آالف ال ـب ــرام ـي ــل
وتـعــود بها إلــى منشآت التكرير في
حمص ،بعد دفــع ثمنها لــ«قـســد» أو
مقايضتها معها.

ّ
قداس الجمعة والخوري ُعمر!

ف ــي ع ــن الـ ـع ــرب (ك ــوب ــان ــي) ،ظــاهــرة
ال ـت ـحــول م ــن اإلسـ ــام إل ــى املسيحية
الف ـتــة ،وه ــو مــا اس ـتــدعــى اسـتـحــداث

كـنـيـســة «األخ ـ ـ ـ ـ ّـوة» الـبــروتـسـتــانـتـيــة
فـ ـ ــي ب ـ ـنـ ــايـ ــة سـ ـكـ ـنـ ـي ــة قـ ـ ـ ــرب ال ـ ـسـ ــوق
ُجهزت على عجل بمذبح ونسخ من
اإلنـجـيــل وتـمــاثـيــل الـسـيــدة ال ـع ــذراء.
املؤمنون «الجدد» باملسيحية ّ
يؤمون
ال ـك ـن ـي ـس ــة صـ ـب ــاح كـ ــل ج ـم ـع ــة (يـ ــوم
العطلة الرسمية) إلقامة ما اصطلح
على تسميته مسيحيًا قـ ّـداس األحد.
م ــؤس ــس ال ـك ـن ـي ـســة وق ـ ّـسـ ـه ــا امل ــدع ـ ّـو
ُعمر يشرح« :بسبب انهماك املؤمنني
فــي دوامــاتـهــم الوظيفية أي ــام األحــد،
ولكون الجمعة يوم العطلة الرسمية،
ن ـق ـي ــم قـ ـ ّـداس ـ ـنـ ــا الـ ـجـ ـمـ ـع ــة .وهـ ـ ـ ــذا ال
يــؤثــر فــي مـشــروعـيــة ه ــذه الـقــداديــس
الهوتيًا».
ال ـ ـحـ ــركـ ــة الـ ـتـ ـبـ ـشـ ـي ــري ــة ف ـ ــي امل ــديـ ـن ــة
ك ـ ـ ـ ـ ــان ب ـ ـط ـ ـل ـ ـهـ ــا الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــس األم ـ ـ ـيـ ـ ــركـ ـ ــي
آن ـ ــدرو ب ــرون ـس ــون الـ ــذي س ـ ّـب ــب أزم ــة
دب ـلــومــاس ـيــة ب ــن واش ـن ـطــن وأن ـق ــرة،
بعدما اعتقلته أجهزة األمــن التركية
عــام  2016بتهمة التجسس ملصلحة
أوج ـ ـ ــان وف ـت ــح ال ـل ــه غ ــول ــن ،ق ـب ــل أن
ت ـض ـط ــر إل ـ ـ ــى إط ـ ــاق ـ ــه إث ـ ـ ــر ض ـغ ــوط
أم ـيــرك ـيــة! ي ـق ــول أحـ ــد املـنـتـقـلــن إلــى
املسيحية إنــه التقى بــرونـســون على
ال ـ ـحـ ــدود مـ ــع ت ــرك ـي ــا أكـ ـث ــر مـ ــن مـ ــرة،
واس ـت ـم ــع الـ ــى ت ـعــال ـي ـمــه املـسـيـحـيــة؛
وبعد اعتقال القس األميركي ،جاءه
اتـصــال مــن داخــل تركيا ،تــأكــد الحقًا
أنــه مــن االسـتـخـبــارات التركيةُ ،دعــي
خــالــه لـلـحـضــور إل ــى تــرك ـيــا لتسلم
أم ـ ــوال مــوضــوعــة بــاس ـمــه ه ـن ــاك في
ح ـ ـسـ ــاب بـ ـنـ ـك ــي ،ف ـ ــارت ـ ــاب مـ ــن األمـ ــر
ورفض ،وال ّ
سيما أنه ال يملك أرصدة
مالية في تركيا ،قبل أن تتضح األمور
بعدما سأله املتصل عــن اجتماعاته
ببرونسون.

«»I love Israel
بينما يوضح عدد من املسلمني األكراد
املتحولني إلــى املسيحية أنـهــم التقوا
ال ـق ــس ب ــرونـ ـس ــون ،ي ــؤك ــد آخ ـ ـ ــرون أن
ً
تغيير الدين صار سهال بعد سيطرة
«قـ ـ ـس ـ ــد» .ويـ ـنـ ـف ــي الـ ــدك ـ ـتـ ــور م ـح ـمــود
(املـ ـتـ ـح ــول م ـن ــذ  12سـ ـن ــة) االن ـط ـب ــاع
السائد عن أن التحول جاء رد فعل من
السكان املسلمني على جرائم «داعش»
بـ ـحـ ـقـ ـه ــم ب ـ ــاس ـ ــم الـ ـ ــديـ ـ ــن اإلسـ ـ ــامـ ـ ــي.
يـقــول« :إنـنــي على ثقة بــأن ال خالص
لــأكــراد إال بــالـخــروج مــن اإلس ــام إلى

ّ
فتزوجن وأنجنب «جيشًا» من األطفال
ّ
تيتم عدد كبير منه.
فــي «الـهــول» أه ــوال ،فاملخيم تتفشى
فيه األمراض وتغيب النظافة ويفتقر
إلى مقومات البقاء .املرضى باملئات،
وك ــذل ــك م ـص ــاب ــو الـ ـح ــرب وم ـب ـت ــورو
األطراف ،عدا مئات األطفال الحديثي
ال ـ ـ ـ ـ ــوالدة املـ ـص ــاب ــن ب ـ ـسـ ــوء ت ـغ ــذي ــة.
الـ ـع ــاج األول ـ ــي ي ـ ّ
ـؤم ـن ــه مـسـتــوصــف
ت ـش ــرف ع ـل ـيــه فـ ــرق «الـ ـه ــال األح ـمــر
العربي السوري» (الرسمي) و«الهالل
ال ـ ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ــردي» ،و«الـ ـ ـصـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــب األح ـ ـمـ ــر
الدولي» و«منظمة الصحة العاملية»
وجـمـعـيــات مـحـلـيــة .يـشـهــد «ال ـهــول»
وف ـي ــات دائ ـم ــة وي ـج ــري دف ــن الـجـثــث
خارج املخيم دون حضور األهل.
املسيحية ،ليس حبًا باملسيحية ،بل
بالحضارة الغربية» .ال تقف قناعات
ال ـط ـب ـيــب امل ـش ـه ــور هـ ـن ــا ،ف ـل ـقــد دف ـعــه
انفعاله أمام طاقم صحافي أجنبي إلى
النهوض من على كرسيه والتمني لو
تمنحه «إســرائـيــل جنسيتها» ،معلنًا
بصوت أعلى ّ
حبه للكيان الصهيوني:
« ،»I love Israelقبل أن يستميح العذر
من أحدهم (لبناني الجنسية)« ...ومن
حزب الله تبعك».

«الماركسية» وأميركا!

ّ
ل ـ ـ ـع ـ ـ ــل الـ ـ ـلـ ـ ـغ ـ ــز األك ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــر فـ ـ ـ ــي «روج
آفـ ـ ـ ـ ــا» هـ ـ ــو الـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــرام بـ ـ ــن «االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد
ال ـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــوق ـ ـ ـ ــراط ـ ـ ـ ــي» املـ ـ ـ ــارك ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ّـي
األي ـ ــدي ـ ــول ـ ــوج ـ ـي ـ ــا ،و«اإلم ـ ـبـ ــريـ ــال ـ ـيـ ــة
ّ
األميركية» ،فالحزب ت ـ ّ
ـدرب وتسلح
ون ـ ّـس ــق أم ـن ـيــا وع ـس ـكــريــا م ــع ق ــوات
االحـ ـت ــال األم ـي ــرك ـي ــة امل ـن ـت ـشــرة في
ســوريــا .وألن الحزب يخضع لنظام
«امل ــرك ــزي ــة الــدي ـمــوقــراط ـيــة» وتـتـســم
عالقاته التنظيمية بانضباط صارم
واحترام للتعليمات القيادية (يظهر
ج ـل ـي ــا ف ـ ــي ص ـ ـفـ ــوف ال ـع ـس ـك ــر ع ـلــى
ال ـحــواجــز األم ـن ـيــة) ،يــأتـيــك ال ـجــواب
عن سر تلك العالقة موحدًا أكان من
الرفيق املبتدئ أم من الكادر األعلى،
ومفاده« :وسط هذا الصراع الدولي،

نحن بحاجة إلــى دعــم ،لــم نجد غير
أميركا تقف إلــى جانبنا ،مع فهمنا
للتناقضات ومعرفتنا بأن لكل دولة
مـصــالــح خــاصــة ،فــإنـنــا ال نستطيع
ال ـن ـض ــال دون سـ ـن ــد»؛ إنـ ــه ال ـج ــواب
الحصري من حزب «االتحاد».
مــع أن ال ــوج ــود الـعـسـكــري األمـيــركــي
يكاد يكون غير مرئي ،ما عدا دوريات
مؤللة قد تلمحها في الحسكة أو في
عني العرب ،فإن تأثيره حاضر ويظهر
ف ــي ال ـخ ـط ــط األم ـن ـي ــة ال ـت ــي تـنـفــذهــا
«قـ ـ ـس ـ ــد» وف ـ ـ ــي ت ـن ـس ـي ــق ال ـع ـم ـل ـي ــات
القتالية ،وآخرها في معركة الباغوز
ض ــد «داعـ ـ ـ ــش» ،ح ـيــث أدى ال ـط ـيــران
األمـ ـي ــرك ــي ال ـ ـ ــدور الـ ـح ــاس ــم .ل ـك ــن مــا
ُيـسـ ّـجــل لـلـحــزب مــاركـســي املـنـبــت أنــه
قطع أشواطًا كبيرة في مسألة تحرير
امل ــرأة وتـحـقـيــق امل ـس ــاواة مــع الــرجــل،
وأنزل تلك األفكار من رفوف النظريات
ُ
إلى ّ
حيز التنفيذ ،فاملرأة هنا ترى في
كل ميادين الحياة :العسكر واإلدارة
واملــؤسـســات؛ األهــم أنــك ال تلمس في
السلوك اليومي للسكان ذاك التفاوت
أو ال ـت ـم ـي ـيــز ال ـج ـن ـســي ب ـي ـن ـهــا وب ــن
ال ــرج ــل ،وت ـش ـعــر بـ ــأن ال ــرج ــل ارت ـقــى
بنظرته للمرأة ،فيغيب «التلطيش»
ف ــي الـ ـس ــوق وامل ـط ــاع ــم وع ـن ــد ق ـيــادة
السيارة.

«داعش» ُيبعث من جديد؟
هناك إشارتان ال تبشران بالخير حول
املصير النهائي لــ«داعــش» ،فـ«قسد»
ال ـ ـتـ ــي ت ـح ـت ـج ــز آالفـ ـ ـ ــا مـ ــن ع ـن ــاص ــره
املستسلمني من الباغوز والــرقــة ،في
معتقل «روج» ،تتخوف مــن خطورة
االنـتـفــاضــات الـتــي يشهدها املعتقل
ب ـمــا يـجـعـلــه قـنـبـلــة مــوقــوتــة جــاهــزة
لالنفجار .آخر انتفاضة تمرد وقعت
قـبــل شـهــريــن وق ــد اسـتـنـفــرت «ق ــوات
مـكــافـحــة اإلرهـ ـ ــاب» لـقـمـعـهــا ،وتـ ـ ّ
ـردد
أن األخ ـيــرة اسـتـنـجــدت باألميركيني
وطـلـبــت تــدخــل مــروح ـيــات ـهــم .وبـنــاء
ّ
عليه علقت كــل تصاريح اإلعالميني
األجــانــب واملحليني ملقابلة املعتقلني
واستصراحهم.
اإلش ـ ــارة ال ـثــان ـيــة م ــن مـخـيــم ال ـهــول
ٌّ
للنازحني ترسلها كل من اللبنانية
أم ـ ـ ــل ال ـ ـسـ ــوسـ ــي والـ ـ ـس ـ ــوري ـ ــة روان
عـ ـب ــود ،ال ـل ـتــن ت ـت ـن ـبــآن بـ ـ «ان ـب ـعــاث
جــديــد ل ــدول ــة ال ـخــافــة» ع ـلــى أي ــدي
«الداعشيات األجنبيات» من أوروبا
ّ
وشمال أفريقيا ،وهن األشــرس ،وال
يـتـحــركــن إال تـحــت حــراســة مـشــددة
م ــن م ـق ــات ــات «ق ـ ـسـ ــد» .أمـ ــل وروان
تشكيان سيطرة تلك الـنـســوة على
ّ
ّ
املخيم وقراره ،وتتهمهن باضطهاد
وت ـك ـف ـي ــر وتـ ـخ ــوي ــن ك ــل َم ـ ــن يـنـتـقــد
«داعش».
الـ ـه ــول بـ ـل ــدة ف ــي ال ـح ـس ـكــة ت ـحـ ّـولــت
إل ـ ـ ــى مـ ـخـ ـي ــم ي ـ ـ ـ ــؤوي نـ ـح ــو  75أل ــف
نـ ــازح مـعـظـمـهــم ن ـســاء وأط ـف ــال ممن
استسلموا لــ«قـســد» .مخيم «أمـ ُمـ ُـي»
بــامـتـيــاز؛ الـجــابـيــب ال ـســود والــنــقــب
ُ
ال ـت ــي تــرتــدي ـهــا ال ـن ـســوة ت ـخ ـفــي تلك
ّ
األم ـم ـيــة ،ل ـكــن مــامــح أط ـف ــال املـخـيــم
ٌ
تكشفها عيون صينية وأخرى زرقاء
أوروبـيــة وأن ــوف مفلطحة وسحنات
ش ـ ـ ــرق آس ـ ـيـ ــويـ ــة َ
وسـ ـ ـم ـ ــار خ ـل ـي ـجــي
وسواد أفريقي .يوجد هنا عينات من
 48دولة من القارات الخمس؛ النساء
أت ـ ــن ل ــال ـت ـح ــاق بـ ـ ــ«دول ـ ــة اإلسـ ـ ــام»

ّ
الخروج من «جهنم»!

مــن بــن ع ـشــرات ال ـشــاك ـيــات ،تلتقط
أذن ــك صــوتــا يتكلم بلكنة لبنانية،
إن ـه ــا أمـ ــل ال ـس ــوس ــي ( 20ع ــام ــا مــن
طرابلس) التي تزوجت في عمر الـ 12
بـ«داعشي» والتحقت به في سوريا،
قـبــل أن ُيـقـتــل فــي ال ــرق ــة .استسلمت
مــع ولــدي ـهــا ل ــ«ق ـســد» ،لكنها عــادت
ُ ّ
وسلمت لـ«داعش» في عملية تبادل.
أمل ،التي من السهل مالحظة الكحل
على رمــوش جفنيها ،كونها ترتدي
نقابًا من النوع الذي يظهر العينني،

الوجود العسكري األميركي يكاد
يكون غير مرئي ،لكن تأثيره حاضر
في الخطط األمنية
ال ُيفهم لماذا تحافظ «الداعشيات»
األجنبيات على إخالصهن لـ«دولة
الخالفة» حتى اآلن
تـ ـس ـ ّـب «داعـ ـ ـ ـ ــش» وت ـت ـم ـن ــى فـ ـن ــاءه؛
وتقول إن َمن أتى مجبرًا إلى مناطق
التنظيم يجب تركه ليعود إلى وطنه
وأه ـلــه ،وتـطــالــب «دول ـتــي اللبنانية
وال ـ ـلـ ــواء ع ـب ــاس إب ــراه ـي ــم إلع ــادت ــي
وطـ ـفـ ـل ـ ّـي إلـ ـ ــى لـ ـبـ ـن ــان وم ـح ــاك ـم ـت ــي
وسجني فــي لبنان إذا كنت مذنبة،
ّ
يضهروني من جهنم».
املهم
تـ ـعـ ـت ــرف «ق ـ ـس ـ ــد» ب ـ ـ ــأن إم ـك ــان ــات ـه ــا
مـ ـت ــواضـ ـع ــة ،وأن ـ ـهـ ــا لـ ــن ت ـت ـم ـكــن مــن
ً
الـصـمــود طــويــا فــي تــوفـيــر الــرعــايــة
ل ـن ــزالء «ال ـ ـهـ ــول» ،وت ـنــاشــد املـجـتـمــع
الـ ـ ـ ــدولـ ـ ـ ــي لـ ـتـ ـحـ ـم ــل «م ـ ـسـ ــؤول ـ ـيـ ــاتـ ــه
األخالقية» ،وأوالها استعادة كل دولة
رعاياها .كذلك تطالب «دول املنشأ»
بتسلم حملة جنسياتها ومحاكمتهم
ع ـل ــى أراض ـ ـي ـ ـهـ ــا ،دون أن ت ـل ـق ــى أي

تـ ـ ـج ـ ــاوب .امل ـ ـقـ ــابـ ــات مـ ــع امل ـع ـت ـق ـلــن
ّ
«الـ ـ ـ ـ ــدواعـ ـ ـ ـ ــش» ت ـ ــذك ـ ــرن ـ ــا ب ــالـ ـعـ ـم ــاء
الـ ـلـ ـح ــدي ــن بـ ـع ــد تـ ـح ــري ــر ال ـج ـن ــوب
ّ
ّ
اللبناني؛ كلهم يتملصون من أي دور
إره ــاب ــي لـهــم فــي ال ـجــرائــم الوحشية
للتنظيم .عبد األحــد الطاجيكي (28
ع ــام ــا) ال ـ ـقـ ــادم م ــن ش ـ ـ ــوارع مــوسـكــو
ح ـي ــث ع ـم ــل س ــائ ــق ت ــاك ـس ــي ق ـب ــل أن
تـغــريــه فـكــرة دول ــة «ال ـخــافــة» ،وصــل
ال ــىُ س ــوري ــا ع ــام  2014ع ـبــر تــركـيــا،
ثـ ــم أرسـ ـ ـ ــل إلـ ـ ــى املـ ــوصـ ــل ل ـل ـت ــدري ــب،
مـ ــع ع ـ ـشـ ــرات اآلسـ ـي ّــوي ــن اآلخـ ــريـ ــن.
ّ
ويدعي الرجل أن ظنه خاب بـ«الدولة
ّ
اإلسالمية» وأنه لم يقاتل قط وحاول
الـهــروب م ــرارًا .عبد األح ــد الـيــوم إلى
جانب آالف مــن أمثاله ،نزيل معتقل
«روج» .أحضره عناصر استخبارات
«قسد» إلــى املقابلة مغمض العينني
وه ـك ــذا أع ـ ـ ــادوه .ل ــم ي ـنـ َـس ال ــرج ــل أن
ي ــوص ــي ال ـص ـحــافــة بـطـمــأنـتــه بـشــأن
زوجته الشيشانية التي تركها وهي
حامل ،وطفليه اللذين تركهما فريسة
الجوع في الباغوز.
أما خديجة ،فجاءت من تركمانستان
لـ ــال ـ ـت ـ ـحـ ــاق ب ـ ـ ـ ـ ــ«داعـ ـ ـ ـ ــش» .تـ ــزوجـ ــت
«داع ـش ـي ــا» ق ـبــل أن ت ـتــرمــل وت ـت ــزوج
زم ـي ـل ــه ،وأث ـ ـنـ ــاء ه ــرب ـه ــا م ــن «ق ـس ــد»
ف ـ ــي ال ـ ـبـ ــاغـ ــوز ت ـل ـق ــت رص ـ ــاص ـ ــة فــي
رأسـهــا مــن قناصة الجيش الـســوري
املوجود على الضفة الغربية للفرات،
وه ــي اآلن تـخـضــع ل ـل ـعــاج ف ــي أحــد
م ـس ـت ـش ـف ـيــات ال ـح ـس ـك ــة .أيـ ـض ــا هـنــا
«داع ـش ـيــة» أوكــران ـيــة تــدعــى كــاتــريــن
ت ـج ــاور خــدي ـجــة ف ــي ال ـغ ــرف ــة ،نـخــرت
شـظــايــا ال ـصــواريــخ جـســدهــا وقتلت
زوج ـهــا املـقــاتــل فــي مـعــركــة الـبــاغــوز.
تـ ـق ــول إن مـ ـئ ــات الـ ـنـ ـس ــاء واألط ـ ـفـ ــال
قـتـلــوا ب ــال ـغ ــارات ال ـجــويــة األمـيــركـيــة
التي أحرقت الخيام بساكنيها ،وإن
العشرات منهم ذهبوا لجلب املاء من
النهر ولم يعودوا قط.
ال ُيـفـهــم مل ــاذا تـحــافــظ «الــداعـشـيــات»
األجـنـبـيــات عـلــى إخــاصـهــن ل ــ«دولــة
ّ
الـخــافــة» حتى وهــن فــي شبه مخيم
اع ـت ـق ــال ،وب ــاألخ ــص امل ـت ـح ــدرات من
ّ
ش ـم ــال أف ــري ـق ـي ــا .ت ـق ـســم سـ ـي ــدة ،ت ــدل
لكنتها على أنها من تونس أو املغرب،
أن «دولة الخالفة باقية وستتجدد»،
وأن «الله سيبعث املدد لنا وسنعود
للحكم بــاســم الـشــريـعــة وسـنـهــزم كل
الكفار».
ان ـت ـه ــت ال ــرحـ ـل ــة .ال ـج ـس ــر ال ـح ــدي ــدي
يـنــاديــك ل ـل ـعــودة .حـقــائــب املـســافــريــن
تسبقهم على ظهر «بيك آب» ونحن
نلحق بها فــي الحافلة .وأن ــت وسط
الجسر فــوق نهر دجلة تتحسر على
«بالد العرب أوطاني» ،فخلفك «روج
آفــا» وأمامك «كردستان البارازاني»،
ي ــربـ ـطـ ـهـ ـم ــا ج ـ ـسـ ــر حـ ـ ــديـ ـ ــدي عـ ــائـ ــم،
أميركي الصنع على األرجح.
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مقالة

مؤتمرات تحضيرية لمواجهة «صفقة القرن»

محور فلسطين ومحور األعداء

فلسطين تحيي «يوم القدس» بالمواجهة
استشهد شاب وفتى
في «يوم القدس العالمي».
«على طريق
أحدهما كان ً
القدس» ،محاوال الوصول ً
إلى المسجد األقصى متسلال.
والثاني استشهد خالل
محاولته تنفيذ عملية طعن
في المدينة المحتلة .في
وقت متزامن ،تعمل الفصائل
الفلسطينية في غزة
وبيروت على عقد مؤتمرات
ولجان لمواجهة
«صفقة القرن»

وق ــال ــت ال ـه ـي ـئــة ف ــي بـ ـي ــان ،إن «ي ــوم
ال ـق ــدس ال ـعــاملــي ي ــوم لـتــأكـيــد خـيــار
امل ـق ــاوم ــة وحـ ــق شـعـبـنــا وم ـقــاوم ـتــه
ف ــي ال ــدف ــاع ع ــن ال ـح ــق الفلسطيني
الثابت وانتصار ملحور صراع األمة
جمعاء».
في سياق متصل ،تتواصل املشاورات
السياسية بــن الـقــوى الفلسطينية
ل ـلــوصــول إل ــى م ـي ـثــاق ش ــرف ي ـجـ ّـرم
«صـ ـفـ ـق ــة ال ـ ـ ـقـ ـ ــرن» ،وت ـش ـك ـي ــل لـجـنــة
وط ـن ـيــة م ــوح ــدة ملــواج ـهــة تــداع ـيــات
الصفقة .ومــن املقرر اإلعــان رسميًا
عنها منتصف األسبوع املقبل ،عقب
اجتماع للفصائل غدًا للوصول إلى
م ـســودة ختامية بـشــأنـهــا .املساعي
مساع
السياسية في غزة تترافق مع
ٍ
فصائلية في لبنان لتشكيل «لجنة

وطنية موحدة» تتواصل مع الجانب
ال ـل ـب ـن ــان ــي م ـ ــن أجـ ـ ــل إطـ ـ ـ ــاق ح ـ ــوار
م ـش ـت ــرك إلسـ ـق ــاط «ص ـف ـق ــة الـ ـق ــرن»،
تــرجـمــة ل ــدع ــوة األم ــن ال ـع ــام لـحــزب
الـلــه ،السيد حسن نصر الـلــه .ووفــق
امل ـ ـصـ ــادر ،بـ ـ ــدأت املـ ـ ـش ـ ــاورات فـعـلـيــا
لتشكيل «اللجنة الفلسطينية» التي
ستعمل على الـتــواصــل مــع الجانب
الـلـبـنــانــي إلطـ ــاق الـ ـح ــوار ،ع ـلــى أن
تركز على إسقاط الصفقة ومواجهة
تــداعـيــاتـهــا فــي لـبـنــان وحـمــايــة دور
«األونروا» ورفض التوطني.
وينعقد في بيروت اليوم اجتماعان
ت ـح ـضــره ـمــا ش ـخ ـص ـي ــات ورؤسـ ـ ــاء
وأم ـ ـنـ ــاء ع ــام ــون وق ـ ـ ــادة امل ــؤت ـم ــرات
واالتـ ـ ـح ـ ــادات وامل ـن ـظ ـمــات الـشـعـبـيــة
ال ـ ـعـ ــرب ـ ـيـ ــة وذل ـ ـ ـ ـ ــك يـ ـ ــومـ ـ ــي الـ ـسـ ـب ــت

واألحـ ـ ــد ( 1و 2حـ ــزيـ ــران /يــون ـيــو)،
أولـ ـه ــا ل ــرف ــع ال ـح ـص ــار ع ــن س ــوري ــا،
وال ـث ــان ــي ملــواج ـهــة «ص ـف ـقــة ال ـق ــرن».
االجتماع الــذي دعت إليه املؤتمرات
الـثــاثــة (الـقــومــي الـعــربــي ،الـقــومــي/
اإلس ـ ـ ــام ـ ـ ــي واألح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزاب الـ ـع ــربـ ـي ــة)
ومــؤس ـســة «ال ـق ــدس الــدول ـيــة» قالت
األوساط املعنية إنها «لدراسة سبل
مواجهة صفقة القرن قبيل الورشة
ّ
ستعد
التحضيرية فــي الـبـحــريــن...
ال ـل ـج ـن ــة ال ـت ـح ـض ـي ــري ــة ورق ـ ـ ــة عـمــل
تتضمن أفكارًا ومواقف واقتراحات
وتوصيات».
م ــن ج ـه ــة أخ ـ ـ ــرى ،ت ـس ـت ـعــد الـسـلـطــة
الفلسطينية لعقد اجتماع لـ«املجلس
املــركــزي ملنظمة التحرير» بعد عيد
الفطر للشأن نفسه .وتشير مصادر

إل ــى وج ــود تــوجــه لـعـقــد «امل ــرك ــزي»،
لكنه تأخر النتظار نتائج قمم مكة،
ل ـكــن م ــن املـ ـق ــرر أن ت ـب ــدأ مـ ـش ــاورات
ان ـ ـع ـ ـقـ ــاده بـ ـع ــد الـ ـعـ ـي ــد الس ـت ـك ـم ــال
املـبــاحـثــات مــع الجبهتني (الشعبية
والـ ـ ــدي ـ ـ ـمـ ـ ــوقـ ـ ــراط ـ ـ ـيـ ـ ــة) إلقـ ـن ــاعـ ـهـ ـم ــا
باملشاركة في أعمال املجلس .وتربط
ال ـج ـب ـه ـت ــان م ـش ــارك ـت ـه ـم ــا بـتـنـفـيــذ
املـ ـق ــررات ال ـســاب ـقــة لـلـمـجـلــس ،الـتــي
دعـ ــت الـ ــى ت ـحــديــد ال ـع ــاق ــة األمـنـيــة
والسياسية والعسكرية بني السلطة
والعدو اإلسرائيلي.
ف ــي ش ــأن آخ ــر ،أثـ ــارت قـضـيــة زي ــادة
رواتــب وزراء الحكومة الفلسطينية
ً
في رام الله ،تفاعال كبيرًا في أوساط
الـفـلـسـطـيـنـيــن بــال ـق ـطــاع وال ـض ـفــة،
وخــاصــة مــع إع ــان الحكومة صرف

ُيعقد في بيروت
مؤتمر دولي لمواجهة
تداعيات «صفقة القرن»
على لبنان

وليد شرارة

ن ـصــف راتـ ــب ملــوظ ـف ـي ـهــا ،وحــديـثـهــا
املتكرر عن التقشف بفعل الضغوط
امل ـ ــالـ ـ ـي ـ ــة ال ـ ـت ـ ــي ت ـ ـت ـ ـعـ ــرض ل ـ ـهـ ــا م ــن
واشـنـطــن ،كـمــا ت ـقــول .ف ـجـ ّـراء وثيقة
مـســربــة بــن رئ ـيــس «هـيـئــة التقاعد
واملعاش» في رام الله ،ماجد الحلو،
لــرئ ـيــس ال ـح ـك ــوم ــة ،م ـح ـمــد اش ـت ـيــه،
ح ــول زي ـ ــادة روات ـ ــب الـ ـ ـ ــوزراء ،ث ــارت
مــوجــة غـضــب ع ــارم ــة ب ــن املــوظـفــن
الــذيــن يتقاضون  %50مــن رواتبهم

إحراق العلمين اإلسرائيلي واألميركي في العاصمة العراقية بغداد (أ ف ب)

أسفرت المواجهات في غزة أمس عن إصابة نحو  16شخصًا (أ ف ب)

ّ
والحر الفلسطينيني
لم يمنع الصيام
من الـخــروج للمشاركة في فعاليات
الـ ـجـ ـمـ ـع ــة الـ ـسـ ـت ــن م ـ ــن «مـ ـسـ ـي ــرات
العودة» التي حملت اسم «يوم القدس
الـ ـع ــامل ــي» .ف ــي ي ــوم ـه ــم ال ـ ــذي ح ــدده
مــرشــد ال ـثــورة اإلســامـيــة فــي إي ــران،
اإلمـ ــام روح ال ـلــه الـخـمـيـنــي الــراحــل،
فــي آخــر جمعة مــن كــل رمـضــان ،قـ ّـدم
الفلسطينيون شهيدين فــي الضفة
املحتلة و 16جريحًا في غزة .الشهيد
األول هــو يــوســف وجـيــه ( 18عــامــا)
ال ــذي ح ــاول تنفيذ عملية طـعــن في
القدس املحتلة ،والثاني الفتى عبد
الله غيث ( 16عــامــا) الــذي استشهد
وهو في طريقه إلى املسجد األقصى
ألداء آخــر صــاة جمعة ،حينما كان
يقفز عن جــدار الفصل في بيت لحم
ليتسلل إلى القدس.
فــي غ ــزة ،تــوجــه اآلالف إل ــى الـحــدود
ال ـش ــرق ـي ــة ل ـل ـق ـطــاع ح ـي ــث ت ــواج ـه ــوا
مـ ـ ــع جـ ـ ـن ـ ــود ال ـ ـ ـعـ ـ ــدو اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـلـ ــي،
مـ ــا أسـ ـف ــر عـ ــن إصـ ــابـ ــة  16شـخـصــا
ّ
بجراح مختلفة .وهنا أكدت «الهيئة
الــوط ـن ـيــة ال ـع ـل ـيــا مل ـخ ـي ـمــات مـسـيــرة
العودة وكسر الحصار» حق الشعب
الفلسطيني فــي «خـيــار املقاومة من
أج ــل ال ــدف ــاع عــن ال ـحــق الفلسطيني
الـثــابــت» ،وش ـ ّـددت على أنــه «ال أحد
ً
يستطيع أن يملي على شعبنا حلوال
هابطة» ،وأن «الحل الوحيد للقضية
الـفـلـسـطـيـنـيــة ه ــو ج ــاء االحـ ـت ــال».
مسيرة إحياء اليوم في العاصمة السورية دمشق (أ ف ب)
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في الضفة ،بينما في غزة يتقاضون
 %50مــن نسبة  %70بـعــد إحالتهم
على التقاعد.
ً
لـ ــم ي ـل ـب ــث اشـ ـتـ ـي ــه ط ـ ــوي ـ ــا ،قـ ـب ــل أن
ي ـصــدر ب ـيــانــا ع ــزا ف ـيــه اإلجـ ـ ــراء إلــى
رئـ ـي ــس الـ ـحـ ـك ــوم ــة ال ـ ـسـ ــابـ ــق ،رامـ ــي
ال ـح ـم ــد ال ـ ـلـ ــه ،الـ ـ ــذي رد ب ــالـ ـق ــول إن
ه ــذا الـ ـق ــرار ج ــاء ب ـنــاء ع ـلــى م ـبــادرة
شخصية مــن الـ ــوزراء تــوجـهــوا بها
إلــى رئيس السلطة محمود عباس،
يطالبون فيها برفع نسبة الرواتب
ل ـغ ــاء امل ـع ـي ـشــة وقـ ــد وافـ ـ ــق عـلـيـهــا.
تصريح الحمد الـلــه تضمن دعــوات
الــى الــوحــدة وتـجــاوز الـخــافــات ،في
إشــارة ضمنية إلى وجود محاوالت
لفتح ملفات الرجل بعد إطاحته من
«فـتــح» ،وفــق ما يتحدث به مقربون
منه .وبعد الجدل ،قرر عباس تجميد
ّ
العمل بالقرار ،لكن مفاعيله انعكست
ع ـل ــى ح ـك ــوم ــة اش ـت ـي ــه ال ـت ــي أعـلـنــت
ال ـت ـق ـشــف ك ـع ـن ــوان ل ـه ــا م ـن ــذ تـسـلــم
مهماتها قبل أشهر قليلة.
إلى ذلــك ،وصل أعضاء من «مركزية
فتح» ،يضم روحي فتوح وإسماعيل
ج ـ ـبـ ــر ،إض ـ ــاف ـ ــة إل ـ ـ ــى نـ ــائـ ــب رئ ـي ــس
ال ـ ــوزراء زي ــاد أب ــو ع ـمــرو ،إل ــى قطاع
غ ــزة ،فــي زي ــارة تنظيمية كما قالت
مصادر فتحاوية ،تهدف إلــى إجــراء
مـبــاحـثــات م ــع ق ـي ــادات األقــال ـيــم في
ال ـح ــرك ــة وخ ــاص ــة ب ـع ــد اإلشـ ـك ــاالت
الـتــي أعـقـبــت ع ــدم تنظيم احـتـفــاالت
انطالقة الحركة في غزة.

خالل إحدى المسيرات في إسطنبول بتركيا (من الويب)

مسيرة في العاصمة اإليرانية طهران (أ ف ب)

من مسيرات صنعاء أمس (األخبار)

مواقف مهمة صدرت عن قادة فصائل املقاومة خالل «املؤتمر الدولي لدعم االنتفاضة
الفلسطينية» الذي عقد في غزة ،لكن تلك الصادرة عن السيد يحيى السنوار خاصة
(قائد «حماس» في غزة) تستحق التوقف عندها لخطورة دالالتها .قال السنوار ،في
معرض حديثه عن املواجهات السابقة وتلك املستقبلية املحتملة ،بني «حماس» وبقية
فصائل املقاومة من جهة ،والكيان الصهيوني من جهة أخــرى ،إن حركته ضربت
تــل أبيب خــال حــرب  2014ب ـ  170صــاروخــا ،مضيفًا« :إذا وقعت حــرب جديدة،
فسنطلق على إسرائيل أضعاف هذا العدد ...بعض الصواريخ التي أطلقتها املقاومة
خالل الحروب السابقة من صنع إيــران ،والبقية صنع محلي بدعم مالي وفني من
طهران» .وهو أكد أنه «لوال دعم إيران للمقاومة في فلسطني ،ملا تمكنت من امتالك
هذه القدرات بعدما تخلت عنها األمة العربية ...من يدعم املقاومة والقدس فهو في
صف األصدقاء ،ومن يراهن على بيع القدس فهو في صف األعــداء» .استنتاجات
ُ
عدة تستخلص من هذا الكالم ،تظهر أبرزها الترابط الوثيق بني الدور االستراتيجي
املركزي ملحور املقاومة في الصراع الدائر مع الكيان الصهيوني داخل فلسطني ،وبني
االستهداف األميركي الحالي إليران ،الطرف املحوري فيه .استنتاج آخر تترتب عليه
تداعيات جسيمة هي تصنيف املحور السعودي ـ ـ اإلماراتي ـ ـ البحراني في خانة
أعداء فلسطني من قبل «حماس» ،الفصيل األكبر في املقاومة الفلسطينية اليوم.

التحالف االستراتيجي بين إيران وحماس
ال شك أن انفجار األزمة السورية وتحولها بسرعة الى حرب إقليمية ـ ـ دولية متعددة
األط ــراف ،ومــا نجم عنها مــن خــاف علني فــي املــوقــف بــن «ح ـمــاس» ،وح ــزب الله
وإيران ،حذا بكثيرين إلى الجزم بأن القطيعة بني الطرفني حتمية ونهائية .والحقيقة
أن أطرافًا عدة ومتباينة املصالح أرادت هذه القطيعة ،كل خدمة ألجندته الخاصة.
الجبهة املعادية لسوريا رأت في احتمال مثل هــذه القطيعة بني «حماس» ومحور
املقاومة سحبًا لـ«الورقة» الفلسطينية من يــده ،ونزعًا للشرعية عنه .وهي راهنت
أيضًا على إمكانية أن تفضي إلى دفع «حماس» نحو «االعتدال» والقبول في مرحلة
الحقة بتسوية ما مع إسرائيل .طرف آخر في محور املمانعة اعتقد أن «حماس»
نتيجة صلتها العضوية بجماعة «اإلخوان املسلمون» ،التي وقفت منذ اندالع األزمة
ضد الدولة السورية ،قد اختارت االنحياز إلى ما اعتبر مشروعًا إخوانيًا على نطاق
اإلقليم ،يتضمن صفقة مفترضة مع الواليات املتحدة ،وبالتالي الخروج من املحور.
وظن هذا الطرف أن «فضح حماس ضروري» في املعركة مع املشروع اإلخواني في
اإلقليم.
خطاب السنوار يظهر أن الخالف حــول األزمــة السورية ،رغــم خطورته ،لم يتحول
قطيعة ،وأن الــدعــم العسكري اإليــرانــي النوعي للحركة ،الــذي ال يقتصر على نقل
الصواريخ ،بل ،وهذا هو األهم ،على نقل الخبرات حول كيفية تصنيعها وتطويرها،
ً
لم يتوقف أبدًا .يعني هذا األمر أوال أن إيران ترى في «حماس» شريكًا استراتيجيًا
في مواجهة إسرائيل ال تــؤدي الخالفات معه ،حتى حول قضايا مهمة ،إلى إعادة
النظر في الشراكة .يثبت ثانيًا أن الحركة من جهتها بقيت حريصة على هذه الشراكة
الـتــي تكتسب بالنسبة إليها أيـضــا طابعًا استراتيجيًا .فقد أوضـحــت الـتـطــورات
امليدانية خالل املعارك واملواجهات مع إسرائيل نموًا مستمرًا ونوعيًا في قدراتها
العسكرية ،ما يؤكد أن رهانها الرئيسي بقي على املقاومة املسلحة .ولكن ،على من
اعتمدت لضمان استمرارية هذا الرهان؟ كالم السنوار ال يحتمل التأويل :وحدها
إيــران دعمتنا بعدما تخلت عنا األمــة العربية .وبقدر ما لهذا اإلق ــرار من إيجابية
عالية لصدقية مواقف طهران وسياساتها بني شعوب األمة ،في سياق تصاعد حدة
املواجهة بينها وبني الواليات املتحدة ،بقدر ما يشكل إدانة صارخة للغالبية العظمى
من األنظمة العربية .فلسطني بجميع فصائلها املقاومة تقف اليوم في صف واحد
مع إيران.
حرب إسرائيلية على إيران بسبب فلسطين
دور إسرائيل وحلفائها األيديولوجيني والعقائديني داخــل إدارة دونالد ترامب في
التحريض على اتباع سياسة حافة الحرب مع إيران ،التي قد تقود إلى الحرب كما
يريد بعضهم ،لم يعد خافيًا على أحد .اعتبرت معظم التحليالت أن هذا الدور يرتبط
أساسًا بتطوير إيران للقدرات العسكرية والصاروخية ألطراف محور املقاومة في
لبنان وسوريا .خطاب السنوار يشكل اعترافًا من الفلسطينيني بأن القفزة النوعية
التي حققوها في قدراتهم العسكرية والصاروخية يعود فيها فضل كبير إليران.
من ال يدرك حجم اإلهانة التي لحقت بالجيش اإلسرائيلي في مواجهاته األخيرة مع
غزة وتداعياتها الكارثية على صورته وهيبته داخل إسرائيل ،وفي اإلقليم والعالم،
ال يستطيع أن يفهم مدى تأجج الحقد الصهيوني عليها .إيــران ،وسوريا رغم كل
ما وقع عليها ،هما الدولتان األخيرتان في العالم املشاركتان مباشرة في مواجهة
مع إسرائيل .وهما في دائرة االستهداف األميركي نتيجة موقفهما املبدئي والعملي
مع فلسطني.

من مسيرة في مدينة الهور الباكستانية (أ ف ب)

ألف مدينة وبلدة تحيي
«يوم القدس»
أحيت  84مدينة فــي ثالثني دولــة فــي العالم «يــوم القدس
العاملي» .وانطلقت مسيرات عدة في كل من :إندونيسيا،
ماليزيا ،إيــران والـعــراق ،باإلضافة إلــى  19مدينة هندية،
و 24مــديـنــة باكستانية .وأقـيـمــت مــراســم «ي ــوم الـقــدس»
فــي  12والي ــة أميركية ،وثماني دول أوروب ـيــة ،و 11دولــة
إفريقية ،باإلضافة إلى سيدني وملبورن في أوستراليا.
كما شهدت الجمهورية اإلسالمية اإليرانية مسيرات في
ً
إحياء للمناسبة نفسها.
 950مدينة وبلدة
(األخبار)

معسكر األعداء
اتهام السنوار ألنظمة خليجية بالتخلي عن فلسطني ،وبالرهان على بيع القدس،
تحول كبير آخر له تبعات .حرصت «حماس» في العقدين املاضيني على السعي إلى
بناء أفضل العالقات مع جميع الدول العربية واإلسالمية ،بما فيها تلك التي اختلفت
معها وهاجمتها علنًا .لقد كــان للحركة ،قبل الحرب في ســوريــا ،عالقات تحالف
معها ومــع إي ــران ،وفــي اآلن نفسه مــع تركيا وقـطــر ،وحــاولــت على ال ــدوام تحسني
عالقاتها مع السعودية ومصر .اندرجت هذه التحالفات واملساعي ضمن سياسة
تقوم على التركيز على التناقض الرئيسي مع إسرائيل ومحاولة بناء أوسع جبهة
ضدها أو على األقل تحييد من ال يمكن ضمه إليها .لكن توجهات األنظمة الحاكمة
ً
في السعودية واإلمارات والبحرين لم تترك مجاال الستمرار مثل هذه السياسة غير
االستقطابية .لقد أصبحت هذه األنظمة مصنفة رسميًا ضمن معسكر األعداء الذي
يقف اآلن في مواجهة محور يمتد مجددًا من غزة إلى طهران.
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العالم

العالم

ّ
الحدث ان ـع ـقــدت ،م ـســاء أم ــس ،الـقـمــة ال ـ ــ 14لمنظمة
«التعاون اإلسالمي» في مكة ،في إطار مواصلة سياسة
التحشيد والتعبئة الدبلوماسية التي تتبعها السعودية
ضد إيران ،في محاولة إلظهار التأييد العربي واإلسالمي
للتصعيد في وجه طهران

ّ
طهران ترد على
السعودي:
التحشيد
ّ

استغلت
الرياض
ّ
رمضان ومكة
ألغراض سياسية
واصـلــت الـسـعــوديــة ،أمــس ،محاولة
ال ـت ـع ـب ـئ ــة ض ـ ــد إي ـ ـ ـ ـ ــران ،خـ ـ ــال ق ـمــة
«منظمة املــؤتـمــر اإلس ــام ــي» ،فيما
اتهمتها طـهــران بــزرع االنقسامات
فـ ـ ــي امل ـ ـن ـ ـط ـ ـقـ ــة ،ب ـ ـعـ ــد ب ـ ـيـ ــانـ ــن ضــد
الـجـمـهــوريــة اإلســام ـيــة ص ــدرا ليل
أم ــس ع ــن قـمـتــن عــربـيــة وخليجية
عقدتا في مكة.
ّ
واتهمت وزارة الخارجية اإليرانية
الـ ـسـ ـع ــودي ــة ،ب ـ ـ ـ «إث ـ ــارة ال ـخ ــاف ــات»
فــي ال ـشــرق األوس ــط خــدمــة ملصالح
إس ــرائـ ـي ــل ،إذ قـ ــال امل ـت ـح ــدث بــاســم
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة ع ـ ـ ـبـ ـ ــاس م ـ ـ ـ ــوس ـ ـ ـ ــوي ،إن
ال ـس ـعــوديــة «ت ــواص ــل ال ـس ـيــر بنهج
خــاطــئ ف ــي م ـســار إث ـ ــارة ال ـخــافــات
بـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدول اإلسـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة ،وفـ ـ ــي
املنطقة ،وهــو مــا ي ــروم إلـيــه الكيان
ال ـ ـص ـ ـه ـ ـيـ ــونـ ــي» .وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف« :إن ـ ـنـ ــا
نعتبر محاوالت السعودية لتعبئة
أص ـ ــوات ال ـ ــدول الـ ـج ــارة وال ـعــرب ـيــة،
ب ــأنـ ـه ــا تـ ــأتـ ــي اس ـ ـت ـ ـم ـ ــرارًا مل ـس ـي ــرة
عقيمة تمضي فيه أميركا والكيان

ال ـ ـص ـ ـه ـ ـيـ ــونـ ــي ض ـ ـ ــد الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة
اإلسالمية اإليرانية» .موسوي أشار
إلــى أن «السعودية استغلت فرصة
شهر رمضان املـبــارك ومكة املكرمة
ك ـم ـكــان م ـق ــدس ألغ ـ ــراض سـيــاسـيــة
وأداة لتوجيه اتـهــامــات على لسان
بعض املشاركني في االجتماع ضد
الجمهورية اإلسالمية اإليرانية».
وكــانــت قــد ان ـع ـقــدت ،لـيــل الخميس
الجمعةّ ،
قمة طارئة لــدول «مجلس
الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون الـ ـخـ ـلـ ـيـ ـج ــي» فـ ـ ــي مـ ـك ــة،
تـلـتـهــا ق ـمــة ط ــارئ ــة لـ ــدول الـجــامـعــة
ال ـ ـعـ ــربـ ـ ّـيـ ــة ،بـ ـ ـن ـ ـ ً
ـاء عـ ـل ــى دع ـ ـ ـ ــوة مــن
الـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــاض ال ـ ـت ـ ــي تـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاول إظ ـ ـهـ ــار
ت ــأي ـي ــد ل ـه ــا ف ــي ال ـت ـص ـع ـيــد األخ ـي ــر
م ــع إي ـ ـ ــران ،م ـس ـت ـف ـيــدة م ــن الـهـجـمــة
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة والـ ـضـ ـغ ــوط
ال ـ ـتـ ــي تـ ـم ــارسـ ـه ــا واش ـ ـن ـ ـطـ ــن ع ـلــى
ّ
استمرت السعودية
طهران .وأمس،
بـسـيــاســة الـتـحـشـيــد ال ـتــي تتبعها،
مستفيدة من الظرف الدبلوماسي،
ّ
فــاس ـت ـضــافــت ف ــي م ــك ــة ال ـق ـمــة ال ـ ــ14

القمة الخليجية التي شاركت فيها قطر أعلنت تأييدها «لالستراتيجية األميركية تجاه إيران» (أ ف ب)

ّ
ملنظمة «ال ـت ـعــاون اإلســامــي» التي
ّ
تضم  57دولة ،بينها إيران ،من دون
أن يكون هناك مشاركة إيرانية.
وبـ ــاإلشـ ــارة إلـ ــى ال ـب ـي ــان ال ـخ ـتــامــي
الذي صدر بعد اجتماع قادة الدول
الـعــربـيــة ،فـقــد ن ـ ّـدد ه ــؤالء ب ـ «سـلــوك
ال ـج ـم ـهــوريــة اإلس ــام ـي ــة اإلي ــران ـي ــة
ف ــي امل ـن ـط ـق ــة» ،ال ـ ــذي «يـ ـه ــدد األم ــن
واالس ـ ـت ـ ـقـ ــرار فـ ــي اإلقـ ـلـ ـي ــمّ ت ـه ــدي ـدًا
مـبــاشـرًا وخ ـط ـي ـرًا» ،وبـتــدخــل إي ــران
في الشؤون الداخلية للدول .وأكدوا

اعترض العراق
على بيان القمة
العربية فيما رفضت
سوريا ما ورد فيه

«تـضــامــن ال ــدول العربية وتكاتفها
ف ــي وجـ ــه ال ـت ــدخ ــات اإلي ــرانـ ـي ــة فــي
شـ ــؤون ـ ـهـ ــا ال ـ ــداخـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــة» ،م ـط ــال ـب ــن
«امل ـج ـت ـمــع ال ــدول ــي ب ــات ـخ ــاذ مــوقــف
ح ـ ــازم مل ــواج ـه ــة إيـ ـ ــران وأنـشـطـتـهــا
امل ــزع ــزع ــة ل ــاس ـت ـق ــرار ف ــي املـنـطـقــة
وال ــوق ــوف بـكــل ح ــزم وق ــوة ض ــد أي
م ـ ـح ـ ــاوالت إيـ ــران ـ ـيـ ــة ل ـت ـه ــدي ــد أم ــن
ال ـط ــاق ــة وح ــري ــة وس ــام ــة امل ـن ـشــآت
ال ـ ـب ـ ـحـ ــريـ ــة فـ ـ ــي الـ ـخـ ـلـ ـي ــج الـ ـع ــرب ــي
وامل ـمــرات املــائـيــة األخـ ــرى» .وأدان ــوا

«األعمال التي قامت بها امليليشيات
ال ـحــوث ـيــة اإلره ــاب ـي ــة امل ــدع ــوم ــة من
إيران من العبور بالطائرات املسيرة
ع ـلــى مـحـطـتــن ل ـضــخ ال ـن ـفــط داخ ــل
امل ـم ـل ـك ــة ال ـع ــرب ـي ــة ال ـس ـع ــودي ــة وم ــا
قامت به من أعمال تخريبية طاولت
السفن التجارية في املياه اإلقليمية
لدولة اإلمارات العربية املتحدة».
إال أن العراق اعترض على بيان القمة
العربية .وقال األمني العام للجامعة
ال ـعــرب ـيــة أح ـم ــد أبـ ــو ال ـغ ـي ــط ،خــال

تالوة البيان الختامي« :في حني أن
ال ـعــراق يعيد تأكيد اسـتـنـكــاره ألي
عمل من شأنه استهداف أمن اململكة
وأمن أشقائنا في الخليج» ،يسجل
«اعتراضه على البيان الختامي في
صـيــاغـتــه الـحــالـيــة» .وك ــان الــرئـيــس
العراقي برهم صالح ،قد حذر خالل
الـقـمــة م ــن انـ ــدالع ح ــرب شــامـلــة في
املنطقة فــي ظــل استمرار األزمــة مع
إيران.
كـ ــذلـ ــك ،أك ـ ـ ــدت سـ ــوريـ ــا رف ـض ـه ــا مــا
ورد ّ فــي الـبـيــان ،معتبرة أن البيان
ً
ي ـم ــث ــل ب ـع ـي ـنــه ت ــدخ ــا غ ـي ــر مـقـبــول
فـ ـ ــي ش ـ ــؤونـ ـ ـه ـ ــا ال ـ ــداخـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــة .وقـ ـ ــال
مصدر رسمي في وزارة الخارجية
واملغتربني إن «الجمهورية العربية
السورية تؤكد أن الوجود اإليراني
في سوريا مشروع ألنه جاء بطلب
مـ ــن ال ـح ـك ــوم ــة ال ـ ـسـ ــوريـ ــة ،وس ــاه ــم
ب ــدع ــم ج ـه ــود س ــوري ــا ف ــي مـكــافـحــة
اإلره ـ ـ ـ ــاب املـ ــدعـ ــوم مـ ــن ق ـب ــل بـعــض
املـجـتـمـعــن ف ــي ه ــذه ال ـق ـم ــة» .وأك ــد
املـصــدر أنــه «كــان حــريــا بـهــذه القمة
إدان ـ ــة ت ــدخ ــات ال ـ ــدول األخ ـ ــرى في
الـ ـش ــأن ال ـ ـسـ ــوري الـ ـت ــي ت ـف ـت ـقــر إل ــى
الـ ـش ــرعـ ـي ــة وامل ـ ـشـ ــروع ـ ـيـ ــة ،وك ــان ــت
وال تـ ــزال ت ـه ــدف إل ــى ت ـقــديــم الــدعــم
ال ــام ـح ــدود بـمـخـتـلــف أش ـكــالــه إلــى
املـجـمــوعــات اإلرهــاب ـيــة وإطــالــة أمــد
األزمة في سوريا».
أمــا القمة الخليجية ،الـتــي شاركت
فـيـهــا ق ـط ــر ،ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن ال ـن ــزاع
بينها وبــن السعودية ،فقد أعلنت
تأييدها «لالستراتيجية األميركية
تجاه إيران» .وأكدت «تعزيز التعاون
ال ـخ ـل ـي ـجــي األم ـي ــرك ــي امل ـش ـت ــرك فــي
إطار الشراكة االستراتيجية القائمة
بـ ــن م ـج ـل ــس الـ ـتـ ـع ــاون والـ ــواليـ ــات
املتحدة األميركية».
كذلكّ ،
شدد املجتمعون على ضرورة
أن تــوقــف إيـ ــران «دع ــم امليليشيات
والتنظيمات اإلرهــابـيــة وتمويلها
وت ـ ـس ـ ـل ـ ـي ـ ـح ـ ـهـ ــا» ،داعـ ـ ـ ـ ــن «ال ـ ـن ـ ـظـ ــام
اإلي ـ ــران ـ ــي إل ـ ــى ال ـت ـح ـل ــي بــال ـح ـك ـمــة
واالبـ ـتـ ـع ــاد ع ــن األع ـ ـمـ ــال ال ـعــدائ ـيــة
وزعـ ـ ـ ــزعـ ـ ـ ــة األم ـ ـ ـ ـ ــن واالسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرار».
وطــالـبــوا «املجتمع الــدولــي بتحمل
م ـ ـسـ ــؤول ـ ـيـ ــاتـ ــه بـ ــامل ـ ـحـ ــاف ـ ـظـ ــة ع ـل ــى
األم ــن والـسـلــم الــدول ـيــن ،وأن يقوم
ب ــاتـ ـخ ــاذ إج ـ ـ ـ ـ ــراء ات حـ ــازمـ ــة ت ـج ــاه
ال ـن ـظ ــام اإليـ ــرانـ ــي ،وخـ ـط ــوات أك ـثــر
فــاعـلـيــة وجــديــة ملـنــع حـصــول إي ــران
ع ـلــى ق ـ ــدرات ن ــووي ــة ،ووضـ ــع قـيــود
أك ـث ــر ص ــرام ــة ع ـلــى ب ــرن ــام ــج إيـ ــران
للصواريخ البالستية».
(األخبار ،رويترز ،أ ف ب)
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مقالة

«بقايا أسلحة يمنية» للعرض في مكة:
السيف يكسر المدفع
لقمان عبد الله
في إطــار التحشيد ضد إي ــران ،نظمت وزارة الــدفــاع وزارة
الخارجية السعوديتان معرضًا ضم عــددًا من الصواريخ
وال ـطــائ ــرات والـ ـق ــوارب امل ـسـ َّـيــرة وغـيــرهــا مــن امل ـع ــدات التي
اسـتـهــدف بها الجيش اليمني و«الـلـ ّجــان الشعبية» نقاطًا
ُ
عسكرية وحيوية فــي السعودية .نــظــم املـعــرض فــي مطار
ُ
امللك عبد العزيز الدولي في جدة ،حيث عرض على الرؤساء
وممثلي ال ــدول املـشــاركــة فــي القمم الـثــاث بقايا األسلحة
والصواريخ التي من املفترض أن الدفاعات الجوية السعودية
اعترضتها .ووفــق بيان نشرته «وكالة األنباء السعودية»،
ـن امل ـعــروضــات صـ ــاروخ بــالـسـتــي إي ــران ــي مــن طــراز
مــن بـ ُ
«قيام» أطلق على الرياض في مارس /آذار من العام املاضي،
وكذلك طائرة ّ
مسيرة إيرانية من طراز «أبابيل» ،وأخرى من
طراز «راصد».
تريد الرياض من املعرض املذكور تقديم أدلة ملموسة على
الدور اإليراني في استهداف األمن القومي السعودي بتقديم
األدوات العسكرية لهذا االستهداف ،وتبرير عدوانها على
اليمن وأنها في موقع الــدفــاع عن النفس .ويأتي كذلك في
سياق معركتها في مواجهة «النفوذ والتمدد اإليراني» في
اإلقليم .وهي فرصة للنظام السعودي إلعادة إنتاج سردية
إعالمية جديدة بعد أن فشلت سياسته اإلعالمية في إقناع
الـعــاملــن الـعــربــي واإلس ــام ــي وكــذلــك ال ــدول ــي فــي صــوابـيــة
استمرار عدوانه على الشعب اليمني.
يأتي املعرض املذكور في إطار سياسة التضليل املتعمدة
إلظـهــار اململكة أنـهــا فــي مــوقــع الضحية ،وإلخ ـفــاء ّ
النيات
واأله ـ ـ ــداف الـحـقـيـقـيــة ل ـل ـحــرب ب ـعــد أن تـكـشـفــت ول ــم تعد
تنطلي على أحد .وهو أسلوب استخدمته مندوبة الواليات
املتحدة األميركية السابقة في األمم املتحدة ،نيكي هايلي،
العام املاضي ،حينما عرضت الشيء نفسه في مستودع
واشنطن حيث وقفت أمــام أج ــزاء تعود إلى
عسكري فــي ُ َ ُ
صــاروخــن انت ِشلت وأعـيــد تجميعها ،قالت إن «الحوثيني
أطلقوها على السعودية» .وأكدت هايلي يومها أن «بصمات
إيران موجودة على هذين الصاروخني اللذين أطلق أحدهما
على مطار الرياض» في  4تشرين الثاني /نوفمبر املاضي
تجدر اإلشارة إلى أنها املرة األولى التي تستخدم فيها مكة
في مثل أنشطة كهذه .فلطاملا دعا النظام السعودي إلى عدم

تسييس األمــاكــن املقدسة حتى للقضية املركزية للعرب،
أي فلسطني ،ولــم يسمح بإقامة أي نشاطات أو مؤتمرات
أو حتى معارض لصور عشرات املجازر الصهيونية بحق
أبناء الشعب الفلسطيني منذ النكبة حتى اليوم .كذلك منعت
الـسـعــوديــة بــاسـتـمــرار إقــامــة مـسـيــرات تــدعــو إل ــى الــوحــدة
األنظار عن
اإلسالمية في موسم الحج ،بدعوى أنها تحرف ّ
املقصد العبادي للحجيج .لكن النظام السعودي حلل لنفسه
ما ّ
حرمه لقضايا العرب واملسلمني منذ بداية العدوان على
تماه غير
اليمن ،بزعمه الدفاع عن الحرمني الشريفني في ٍ
بــريء ومشبوه بني القيادة السياسية واملوقع الديني ملكة
املكرمة.
القمم الثالث اإلسالمية والعربية والخليجية لم تكن لتعقد
لــوال الشعور الـسـعــودي بالضيق ج ــراء التحول فــي الــرأي
العام اإلسالمي والعاملي املعارض الستمرار عدوانها على
الشعب اليمني ،وكذلك العجز عن التصدي ألدوات الصمود
املختلفة سواء العسكرية التي تستخدم في إطار الدفاع عن
النفس أو تلك املتعلقة بصمود الشعب اليمني وإص ــراره
على نيل حريته واستقالله مهما غلت التضحيات .وهي
(القمم الثالث) حاجة سعودية ضرورية للبحث عن شرعية
للتصعيد والتوتير في املنطقة بزعمها الدفاع عن الحقوق
ال ـعــرب ـيــة وم ـنــع ال ـتــوغــل اإلي ــران ــي ،وك ــذل ــك ص ـبــغ عالقتها
املشبوهة بالرئيس األمـيــركــي ،دونــالــد تــرامــب ،واالن ـجــرار
خلف إدارت ــه فــي مـشــاريــع وصـفـقــات ليست فــي مصلحة
العاملني العربي واإلسالمي ،بنوع من اإلجماع .وتأتي هذه
الـقـمــم بـعــد تـعــرض منظومة األم ــان والـحـمــايــة الـتــي تدعي
واشنطن تأمينها للمملكة للخرق والضرر الكبير في أكثر
من منطقة وموقع حيوي في العمق على يد الجيش اليمني،
وهي معرضة في حال استمرار تلقيها الضربات ألن تفقد
على نطاق واسع مع مرور الزمن قيمتها العملية.
على ّأي حال ،نجح النظام السعودي ،في الشكل ،في توجيه
عدد من الرسائل ،أبرزها إلى حلفائه الغربيني ،بأنه ال يزال
يمسك زعــامــة الـعــاملــن الـعــربــي واإلس ــام ــي ،وذل ــك بإقامة
ثــاث قمم في وقــت واحــدّ ،
لكن أيــا من تلك القمم لن تغير
واقــع التوازنات أو التحالفات اإلقليمية والدولية ،كما ليس
بمقدورها صــرف البيانات الدعائية واإلنشائية الصادرة
عنها في ٍّأي من بؤر الصراع في اإلقليم ،ولن تساعد النظام
السعودي أبدًا في الخروج املشرف من املستنقع اليمني.

تقرير

ُ
أسانج :سرد أحداث موت معلن
ّ
تردت صحة جوليان
أسانج ،الذي يقبع أسيرًا
في زنزانة انفرادية في
سجن بريطاني ّ
مخصص
لعتاة المجرمين ،حتى لم
يعد قادرًا على تقديم
شهادته بالفيديو من
سرير عيادة السجن ،ما
ّ
جدد المخاوف من نهج
إعدام بطيء
تنفذه ّ
ّ
السلطات البريطانية بحق
الرجل النبيل الذي ّ
تشجع
على تعرية طرائق عمل
اإلمبراطورية األميركية

لندن ــ سعيد محمد
أع ــرب م ـقــرر األم ــم امل ـت ـحــدة الـخــاص
ل ـ ـشـ ــؤون ال ـت ـع ــذي ــب ن ـي ـل ــز م ـي ـل ــزي ــر،
عـ ــن ق ـل ـق ــه الـ ـش ــدي ــد ب ـع ــدم ــا ت ـنــاهــت
األخـ ـب ــار م ــن داخـ ــل س ـجــن بـلـمــارش
في العاصمة البريطانية ،عن ّ
تردي
ص ـحــة جــول ـيــان أس ــان ــج الـصـحــافــي
األش ـهــر فــي الـعــالــم ومــؤســس موقع
«ويـكـيـلـيـكــس» ،عـلــى نـحــو اضـطـ ّـرت
م ـعــه ال ـس ـل ـطــات إلـ ــى إي ــداع ــه ع ـيــادة
السجن .ولم تسمح حالته ،يوم أول
م ــن أمـ ــس ،بـنـقـلــه إل ــى م ـقــر املحكمة
الـبــريـطــانـ ّـيــة ـ ـ ال ـتــي تـنـظــر ف ــي طلب
تــرحـيـلــه إل ــى ال ــوالي ــات امل ـت ـحـ ّـدة ـ ـ أو
حتى باملثول أمامها عبر الكاميرات
امل ـغ ـل ـقــة ،األمـ ــر الـ ــذي دف ــع الـقــاضـيــة
إلى تأجيل جلسة االستماع إلى 12
حزيران /يونيو املقبل.
ّ
وقـ ـ ــد شـ ـ ــن م ـي ـل ــزي ــر هـ ـج ــوم ــا الذعـ ــا
ّ
ع ـ ـلـ ــى حـ ـمـ ـل ــة وص ـ ـف ـ ـهـ ــا ب ــاملـ ـن ــظـ ـم ــة
لـشـيـطـنــة أس ــان ــج ،ي ـقــودهــا تـحــالــف
دولـ ـ ـ ّـي ت ـت ــرأس ــه الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ـ ّـدة،

وتشارك فيه جهات عديدة تنفيذية
وت ـشــري ـع ـيــة وق ـضــائ ـيــة ،ف ــي ك ــل من
ب ــري ـط ــان ـي ــا والـ ـس ــوي ــد واإلكـ ـ ـ ـ ــوادور
وأس ـت ــرال ـي ــا ،م ــن دون أدنـ ــى اك ـتــراث
ب ـح ـ ّقــوق مــزعــومــة ل ــإن ـس ــان ،لـطــاملــا
تـغــنــت بـهــا ه ــذه الـ ــدول ف ــي املـحــافــل
العاملية.
وي ـق ـض ــي أسـ ــانـ ــج ح ـك ـم ــا بــال ـس ـجــن
ل ـخ ـم ـس ــن أس ـ ـبـ ــوعـ ــا ،ب ـت ـه ـم ــة كـســر
ال ـك ـف ــال ــة والـ ـ ـف ـ ــرار إل ـ ــى م ـق ــر س ـف ــارة
اإلكوادور في لندن عام  ،2012بعدما
ّ
ت ـيــقــن م ــن أن ال ـس ـل ـطــات األم ـيــرك ـيــة
ّ
ت ــري ــده حــيــا أو م ـي ـتــا .وكـ ــان أســانــج
يواجه طلبًا الستدعائه إلى السويد،
ملواجهة ّاتهامات يعتقد على نطاق
واسـ ـ ــع أنـ ـه ــا م ـل ـف ـقــة ل ــه بــاغ ـت ـصــاب
سيدتني كانتا قد استضافتاه لعدة
ّأيـ ـ ــام ،ف ــي وق ــت س ــاب ــق ل ــدى زي ــارت ــه
استوكهولم.
ّ
ورغم أن القضايا القانونية املتعلقة
بتلك االتهامات أسقطت في السويد،
سـ ــارعـ ــت حـ ـك ــوم ــة ل ـ ـنـ ــدن إلـ ـ ــى أس ــر
أس ــان ــج ون ـق ـل ــه م ـخ ـف ــورًا م ــن داخ ــل
مبنى السفارة اإلكــوادوريــة إلى مقر
مـحـكـمــة ك ــان ــت مـنـعـقــدة بــان ـت ـظــاره،
أص ـ ـ ـ ــدرت مـ ــن فـ ــورهـ ــا ح ـك ـم ــا عـلـيــه
بالسجن ـ ـ غير مسبوق فــي قسوته
ـ ـ ـ وذلـ ــك عـشـيــة إبــاغ ـهــا رس ـم ـيــا من

لوحظ أن أسانج
يفقد وزنه بنحو
متسارع ويصاب بنوبات
ّ
توتر شديد

قبل سلطات كويتو بــرفــع الحماية
الديبلوماسية عنه.
وي ـب ــدو أن ال ـح ـل ـقــات ال ـقــانــون ـيــة قد
بدأت تضيق على الرجل ،بعدما ّ
جدد
القضاء السويدي طلب استرداده إثر
إعادة فتح دعوى االغتصاب املوجهة
ّ
ضده ً
بناء على طلب إحدى السيدتني
املشتكيتني ،في الوقت الذي وجه فيه
ّ
ّ
العامون األميركيون الئحة
املدعون
ّ
ّ
ادعــاء جديدة ومطولة بحقه ،ضمت
 17ات ـه ــام ــا وفـ ــق ق ــان ــون للتجسس
مـ ــن ال ـ ـحـ ــرب ال ـع ــامل ـي ــة األول ـ ـ ـ ــى ،ك ــان
ُيستخدم لترهيب دع ــاة الـســام من

معارضي انخراط الواليات املتحدة
في الحرب العاملية األولى .وأضيفت
ه ـ ــذه ال ـق ــائ ـم ــة إل ـ ــى ال ـت ـه ــم ال ـحــال ـيــة
(باختراق أجهزة حواسيب الحكومة
الفيديرالية األمـيــركـيــة) ،التي ينظر
بـهــا ال ـق ـضــاء ال ـبــري ـطــانــي .وبحسب
الخبراء القانونيني ،إن إدانة أسانج
بتلك التهم األميركية الجديدة تعني
إم ـكــان الـحـكــم عـلـيــه ب ـ ــ 175عــامــا من
السجن ،أو حتى عقوبة اإلعــدام ،في
حال إضافة اتهامات أخرى الحقًا.
الـخـطــوة األمـيــركـيــة األخ ـي ــرة ،تعني
بـبـســاطــة م ـ ّـد سـلـطــة اإلم ـبــراطــوريــة
ملحاكمة أي صحافي في أي مكان في
الـعــالــم ،إن لــم يتوافق مــا ينشره مع
هــوى السلطات األميركية .فأسانج
ليس مواطنًا أميركيًا ،ولم يرتكب أي
جرم على أراضــي الواليات املتحدة،
لكن معظم صحف الـعــالــم ووســائــل
إعـ ـ ــامـ ـ ــه الـ ـ ـكـ ـ ـب ـ ـ ّـرى تـ ـج ــاهـ ـل ــت هـ ــذه
الخطوة التي تمثل أفدح اعتداء على
حـ ّ
ـري ــات الـتـعـبـيــر ومـهـنــة الصحافة
ّ
ك ـك ــل ،فـيـمــا سـتـفـتــح ال ـب ــاب مـشــرعــا
ع ـلــى إطـ ــاق ســاب ـقــة قــانــون ـيــة ت ـبـ ّـرر
ص ـيــد ال ـص ـحــاف ـيــن امل ـع ــارض ــن من
قبل األنظمة الفاسدة.
ولم تثر هذه الخطوة قلق البرملانيني
في ٍّ
أي من الديموقراطيات الغربية،

فغلب الصمت حتى على البرملانيات
الـ ـ ـ ـث ـ ـ ــاث الـ ـ ـع ـ ــالـ ـ ـي ـ ــات الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــوت ف ــي
الـكــونـغــرس األم ـيــركــي :أليكسندريا
أوسكازيو ـ كورتيز ،ورشيدة طالب،
وإلـهــان عمر ،بينما ّ
تطوعت ستيال
كــريـســي ،وه ــي نــا ّئـبــة بريطانية في
ّ
«العمال»
مجلس العموم تمثل حزب
ـ ـ ي ـس ــار ال ــوس ــط املـ ـع ــارض ـ ـ لـجـمــع
تواقيع  70من زمالئها من مختلف
األح ـ ـ ــزاب ،ع ـلــى رس ــال ــة ت ــدع ــو وزي ــر
الداخلية البريطاني ـ ـ ال ــذي ينتمي
إل ـ ــى ح ـ ــزب «املـ ـح ــافـ ـظ ــن» الـيـمـيـنــي
ال ـح ــاك ــم ـ ـ ـ إلـ ــى اإلسـ ـ ـ ــراع بــال ـت ـعــاون
ال ـتــام مــع الـسـلـطــات ال ـســويــديــة ،في
ّ
مــا يـتـعــلــق بـتـهــم االع ـت ــداء الجنسي
املوجهة إلى أسانج ،كي ال يظن أحد
نـفـســه أن ــه ف ــوق ال ـقــانــون ـ ـ عـلــى حـ ّـد
تعبيرها.
م ـ ـصـ ــادر «وي ـك ـي ـل ـي ـك ــس» ت ـقــاط ـعــت
مــع مـصــادر أخ ــرى طبية وقانونية،
ل ـت ـن ـق ــل ص ـ ـ ـ ــورة م ـق ـل ـق ــة ع ـ ــن ص ـحــة
األس ـ ـيـ ــر املـ ـعـ ـتـ ـق ــل .فـ ـق ــد ل ــوح ــظ أن ــه
مصاب بالهزال ،ويفقد وزنــه بنحو
مـ ـتـ ـس ــارع ،ويـ ـص ــاب ب ـن ــوب ــات تــوتــر
شــديــد فــي أوقـ ــات مـتـقــاربــة ،إضــافــة
إل ـ ــى نـ ــوبـ ــات أل ـ ــم ح ـ ــاد مـ ــن أس ـن ــان ــه
الـ ـت ــي ت ـح ـت ــاج إل ـ ــى ع ـن ــاي ــة عــاج ـلــة،
ويعجز عن التركيز أو إجراء حديث

طـبـيـعــي ف ــي األوقـ ـ ــات الـقـلـيـلــة الـتــي
يـتـسـنــى ملـحــامـيــه ل ـق ــاؤه فـيـهــا .وقــد
اعتبر ميلزير أن هذه أعــراض تظهر
ت ـع ـ ّـرض أس ــان ــج ملـسـتــويــات تعذيب
سـ ـيـ ـك ــول ــوجـ ـي ــة تـ ـم ــاث ــل تـ ـل ــك ال ـت ــي
تـعـ ّـرض لها املعتقلون فــي السجون
ال ـســريــة لــاس ـت ـخ ـبــارات األم ـيــرك ـيــة،
وأنــه قد يصاب قريبًا بذبحة قلبية
أو قد يكون مريضًا بالسرطان ،من
دون أن تـتــوافــر لــه فــي عـيــادة سجن
البلمارش اللندني ،السيئ السمعة،
أي مــن أدوات التشخيص الـكــافـيــة.
وميلزير كان قد عمل لعشرين عامًا
مع منظمة الصليب األحمر الدولي،
وزار مـئــات الـسـجـنــاء فــي املعتقالت
ال ـس ــري ــة ،وأس ـ ــرى الـ ـح ــروب ،واط ـلــع
على أوضاعهم عن قرب.
ً
وفضال عن ذلك ،اعتبر خبراء آخرون
ـ ـ ومــن بينهم دبـلــومــاســي بريطاني
ّ
س ــاب ــق مــط ـلــع ع ـلــى ح ـ ــاالت تـعــذيــب
واسعة قامت بها بالده ضد األسرى
واملعتقلني السياسيني ـ أن ما يجري
يرقى ،بالفعل ،إلى حالة إعدام بطيء
لرجل فرد تتآمر عليه مجموعة دول
كبرى وسياسيون فاسدون ،وقضاة
مـفـتـقــدون لـلـصــدقـ ّـيــة ،وصـحــافـيــون
ٌ
أنــذال ،بغرض تقديم درس ال ُينسى
ّ
لكل من تسول له نفسه أن يخرج عن

الخطوط الحمراء املرسومة.
إلـ ـ ـ ــى ج ـ ــان ـ ــب ال ـ ـض ـ ـغـ ــوط ال ـن ـف ـس ـي ــة
ّ
املتعمد،
الكثيفة ،واإله ـمــال الـطـبـ ّـي
تمنع السلطات البريطانية أسانج
مــن الحصول على م ــواد للكتابة أو
ال ــوص ــول إل ــى أج ـهــزة الـكــومـبـيــوتــر،
وال ت ـس ـمــح مل ـس ـت ـشــاريــه ال ـقــانــونــن
بزيارته لوقت يكفي لتحضير دفاع
جيوش املحامني
فاعل في مواجهة ّ
والقانونيني الذين جندتهم الواليات
امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة وبـ ــري ـ ـطـ ــان ـ ـيـ ــا وال ـ ـسـ ــويـ ــد
لضمان إدانته .وقد اشتكى عديدون
حاولوا زيارته بصفتهم الشخصية،
مــن عـقــم إجـ ــراءات سـلـطــات السجن،
م ــا ي ـع ـنــي ع ـم ـل ـيــا ع ــزل ــه ع ــن ال ـعــالــم
الخارجي في زنزانة انفراديةُ .
وعلم
أيضًا أن طاقم السفارة اإلكــوادوريــة
فـ ـ ــي ل ـ ـ ـنـ ـ ــدن ،صـ ـ ـ ـ ــادر ك ـ ــاف ـ ــة أوراقـ ـ ـ ـ ــه
الـشـخـصـيــة وم ــراس ــات ــه وأغ ــراض ــه
وكمبيوتره املحمول ،وسارعوا إلى
أسيادهم األميركيني لالطالع
دعــوة
ُ
عليها ـ وربما نقلت بالفعل اآلن إلى
الواليات املتحدة.
لـيــس جــول ـيــان أســانــج م ـجـ ّـرد سجني
آخــر .لقد كــان هــذا الـشــاب الــذي قضى
آخر سبع سنوات من عمره مسجونًا،
الـصـحــافــي الــوح ـيــد فــي ه ــذا الـكــو ّكــب
بـ ّ
ـرمـتــه ال ــذي ت ـجـ ّـرأ عـلــى كـشــف مــوثــق

وشــامــل لـطــرائــق عـمــل اإلم ـبــراطــوريــة
األمـ ـي ــركـ ـي ــة فـ ــي قـ ـه ــر ال ـ ـعـ ــالـ ــم ،وق ـت ــل
الـ ـشـ ـع ــوب ونـ ـه ــب مـ ـق ــدراتـ ـه ــا ،وذلـ ــك
عـنــدمــا نـشــر مــايــن الــوثــائــق السرية
مـ ــن ُم ـ ــراس ـ ــات األجـ ـ ـه ـ ــزة األم ـي ــرك ـي ــة
ّ
الخارجية والدفاع وغيرها
املختلفة ـ
ـ مجانًا في الفضاء السيبيري املفتوح
ل ـل ـع ـمــوم .وه ــو طـ ــارد ص ـحــف الـعــالــم
ومثقفيه لنشر تلك الوثائق على أوسع

ّ
نطاق ،فتجنب أغلبها إغضاب السادة
فـ ــي ال ـب ـي ــت األب ـ ـيـ ــض ،ب ـي ـن ـمــا اخ ـت ــار
بعضها نشر مختارات قليلة ،ومنها
«ذي ن ـي ــوي ــورك تــاي ـمــز» و«األخـ ـب ــار»
و«ذي غارديان» البريطانية .واألخيرة
انقلبت عليه ،وكشفت الرموز السرية
للسلطات األميركية ،التي تعتمد اآلن
عليها بالذات ،في بناء لوائح االتهام
بحقه.

يعجز أسانج
عن إجراء
حديث طبيعي
في األوقات
القليلة
ّ
التي يتسنى
لمحاميه
لقاؤه فيها
(أ ف ب)
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العالم
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الجزائر

ّ
للحوار:
الجيش
دعوة
على
يرد
الحراك
ً

الصين تثأر ّلـ«هواوي»...
وترامب يصعد مع المكسيك

لرحيل بن صالح وبدوي أوال
اشترط المتظاهرون في ساحات المدن
الجزائرية ،أمس ،رحيل الواجهة المدنية
في الحكم المحسوبة على الرئيس
السابق ،لقبول دعوة الحوار التي أطلقتها
المؤسسة العسكرية ،في حين تزداد
الضغوط على الجيش ،لقبول حل سياسي
لألزمة الحالية مع قرب إلغاء االنتخابات
الرئاسية التي كانت مقررة الشهر المقبل
الجزائر ـــ محمد العيد
ّ
لم تشذ جمعة أمس عن سابقاتها في
التعبئة الــواسـعــة فــي املـسـيــرات التي
عمت كعادتها كل محافظات الجزائر،
ووجـهــت رســائــل إلــى أصـحــاب الـقــرار
في البالد ،من أجل «عدم املماطلة في
إيجاد حل لألزمة» .وركز املتظاهرون
هتافاتهم في الــرد على دعــوة رئيس
أرك ـ ــان ال ـج ـيــش ،ال ـفــريــق أح ـم ــد قــايــد
صـ ــالـ ــح ،إلـ ـ ــى ض ـ ـ ـ ــرورة اإلسـ ـ ـ ـ ــراع فــي
تنظيم «ح ــوار وطـنــي» حــول الوضع
الحالي .ومع أن املتظاهرين لم تصدر

برزت مخاوف من «ثورة
مضادة» بعد تبني أحزاب
السلطة طرح الحوار
عـنـهــم مـمــانـعــة ل ـهــذه ال ــدع ــوة ،فإنهم
رفضوا باملطلق أن يكون الـحــوار مع
رئيس الــدولــة املــؤقــت ،عبد الـقــادر بن
ص ــال ــح ،أو وزي ـ ــره األول ،ن ــور الــديــن
بدوي ،إذ انتشر في غالبية املسيرات
شعار «ال حــوار حتى تسقط الباءات
(إشـ ـ ـ ــارة إلـ ــى ب ــن ص ــال ــح وبـ ـ ـ ــدوي)»،
كما ُحملت الفتات مكتوب عليها «ال
ح ــوار مــع العصابة (اس ــم بــات يطلق
على رموز نظام الرئيس السابق عبد
العزيز بوتفليقة)» .كذلك ،انتشر بقوة
املطلب االعتيادي بتفعيل املادة  7و8
مــن الــدس ـتــور ،ال ــذي يـشـيــر أصـحــابــه

ّ
ّ
انتقالية قصيرة» (أ ف ب)
تتالقى جل المبادرات المطروحة في الساحة حول «مرحلة

إل ــى اع ـت ـمــاد ح ــل سـيــاســي قـيــاســا ملا
تقوله هاتان املادتان اللتان تعتبران
الشعب مصدر السلطة ،وتــؤكــدان أن
السلطة التأسيسية ملك للشعب.
وكان قايد صالح ،في خطابه األخير
األرب ـع ــاء املــاضــي ،قــد دع ــا إل ــى إج ــراء
انتخابات رئاسية في أقرب وقت ،من
دون املرور إلى مرحلة انتقالية تكون
«غير مأمونة العواقب» .وأكد في ظل
اإللغاء الوشيك لالنتخابات الرئاسية
ف ــي  4ت ـم ــوز /يــول ـيــو ،ضـ ــرورة تبني
«الـ ـ ـح ـ ــوار» ل ـت ـج ــاوز األزم ـ ـ ــة ،مـعـتـبـرًا
أن «ال ـج ــزائ ــر ال يـمـكـنـهــا أن تتحمل
املـ ــزيـ ــد مـ ــن ال ـت ــأخ ـي ــر والـ ـتـ ـس ــوي ــف»،
ومشددًا على ضرورة انتهاج «املخرج
ال ـقــانــونــي وال ــدس ـت ــوري ال ــذي يقيها
ال ــوق ــوع ف ــي أي ش ـكــل م ــن ال ـت ــأزي ــم».
ل ـك ــن خـ ـط ــاب ق ــاي ــد ص ــال ــح رغ ـ ــم أن ــه
القى ترحيبًا من بعض األحــزاب ،فإن
م ـض ـمــونــه كـ ــان خــال ـيــا م ــن تـفــاصـيــل
م ـه ـم ــة عـ ـل ــى غ ـ ـ ـ ــرار مـ ــوقـ ــع ال ــرئ ـي ــس
الحالي والوزير األول من هذا الحوار،
باإلضافة إلى شكل الحوار ومضمونه
ومــدى مساهمة املؤسسة العسكرية

فيه باعتبارها السلطة الفعلية اآلن.
ك ـمــا أن رفـ ــض ق ــائ ــد ال ـج ـيــش املـ ــرور
ّ
عـلــى مــرحـلــة انتقالية ول ــد تـســاؤالت
ح ــول م ــا ي ــري ــده بــالـضـبــط ،ألن الـحــل
السياسي ال ــذي يطالب بــه الفاعلون
ف ــي الـ ـح ــراك ي ـمــر حـتـمــا ع ـبــر ت ـجــاوز
ن ـطــاق الــدس ـتــور ال ـحــالــي ،والـتــرتـيــب
ملرحلة بينية يتم فيها اعتماد لجنة
مستقلة لتنظيم االنتخابات ،وتعديل
قانون االنتخابات يقوده شخصيات
تحظى بقبول شعبي ،قبل الــوصــول
إلى تنظيم انتخابات رئاسية تتوفر
على معايير النزاهة.
وق ـ ــد ج ـ ــاء إسـ ـ ـ ــراع ال ـ ـحـ ــراك ال ـش ـع ـبــي
بــرفــض قطعي لـبـقــاء الــرئـيــس املــؤقــت
ووزيـ ـ ـ ــره األول ف ــي ظ ــل مـ ـخ ــاوف مــن
تمسك املــؤسـســة العسكرية بهما في
إطار الحل الدستوري الذي تنادي به
بعد إلغاء االنتخابات الرئاسية .وتثار
فــي ه ــذه الـنـقـطــة ت ــأوي ــات لـلــدسـتــور،
من بينها إمكانية التمديد في والية
الرئيس املؤقت بعد نهاية عهدته يوم
 7تموز /يوليو املقبل ،حتى يتسنى
له من جديد اإلشراف على االنتخابات

الــرئــاس ـيــة ،وتـسـلـيــم الـسـلـطــة لرئيس
الجمهورية الجديد ،وهــو إذا ما وقع
ً
فعال ،سيؤدي وفق متابعني إلى إعادة
إنتاج األزمــة نفسها التي قضت على
ان ـت ـخــابــات  4ت ـم ــوز /يــول ـيــو .ك ـمــا أن
م ـخ ــاوف أخـ ــرى م ــن «ث ـ ــورة م ـضــادة»
ب ـ ــرزت ب ـع ــد ت ـب ـنــي األحـ ـ ـ ــزاب امل ــوال ـي ــة
ل ـلــرئ ـيــس بــوت ـف ـل ـي ـقــة طـ ــرح املــؤس ـســة
العسكرية واسـتـعــدادهــا لتكون جــزءًا
مــن ال ـحــوار ال ــذي دع ــت إل ـيــه ،وه ــو ما
دفــع بعض املتظاهرين إلــى استثناء
األحــزاب التي كانت شريكة في األزمة
من هذا الحوار أيضًا ،شأنها في ذلك
شأن الواجهة املدنية للحكم حاليًا.
ورغم رفضها من املؤسسة العسكرية،
ف ـ ــإن جـ ــل امل ـ ـ ـبـ ـ ــادرات املـ ـط ــروح ــة فــي
الساحة تتالقى حول فكرة املرور على
«مرحلةّ انتقالية قـصـيــرة» ،وآخرها
بيان وقـعــه مشايخ وعلماء يرمزون
لـكــل امل ــذاه ــب الـفـقـهـيــة والـعـقــديــة في
ال ـب ــاد ،دع ــا إل ــى «تـفـعـيــل امل ــادت ــن 7
و 8م ــن ال ــدس ـت ــور ،وإسـ ـن ــاد املــرحـلــة
االنـتـقــالـيــة إل ــى مــن يـحـظــى بموافقة
أغلبية الشعب لتولي مسؤولية قيادة

الوطن ،نحو انتخابات حرة ونزيهة،
وذات صــدقـيــة» .واقـتــرح البيان على
مــن يـقــود املرحلة االنتقالية «تعيني
ح ـكــومــة م ــن ذوي ال ـك ـف ــاءات الـعـلـيــا،
وت ـع ـي ــن ل ـج ـن ــة م ـس ـت ـق ـلــة ل ــإش ــراف
على االنـتـخــابــات املقبلة مــن البداية
إلـ ــى ال ـن ـه ــاي ــة ،وت ـن ـظ ـيــم ن ـ ــدوة ح ــوار
ُ
وطني شــامــل ،ال تقصي أح ـدًا ،تكون
مهمتها وضع أسس معالم املستقبل،
وفـتــح خــريـطــة طــريــق لــرســم سياسة
ج ــدي ــدة ت ـح ـ ّـص ــن ال ـ ــوط ـ ــن» .وم ـ ــع أن
البيان ال يختلف كثيرًا عن مبادرات
سابقة ،فإنه استرعى اهتمامًا خاصًا
ك ــون ــه ي ــزي ــل ف ـك ــرة أن دع ـ ــاة املــرح ـلــة
االنتقالية ينتمون في معظمهم إلى
الـتـيــار العلماني التغريبي املرتبط
ب ــدوائ ــر أج ـن ـب ـيــة ،ك ـمــا يـ ــردد أن ـصــار
ق ـيــادة الـجـيــش املـتـمـسـكــون بحرفية
الدستور.
من جانب آخر ،عكست مسيرات أمس
حالة غضب عارمة من وفــاة الناشط
الحقوقي اإلباضي كمال الدين فخار
داخ ــل السجن الـثــاثــاء املــاضــي ،بعد
إضـ ـ ــراب ط ــوي ــل ع ــن ال ـط ـع ــام .وحـ َّـمــل
املتظاهرون الذين رفعوا صور فخار
ش ـع ــارات م ـنــاوئــة لـلـسـلـطــة ،محملني
إي ــاه ــا م ـســؤول ـيــة وف ــات ــه ال ـغــام ـضــة.
وه ـ ـ ـ ــذا املـ ـ ــوضـ ـ ــوع ح ـ ـسـ ــاس ل ـل ـغ ــاي ــة
ك ــون فـخــار ينتمي إل ــى طــائـفــة «بني
م ـي ــزاب» ال ـتــي تـسـكــن مــديـنــة غــردايــة
فـ ـ ــي ال ـ ـج ـ ـنـ ــوب ال ـ ـشـ ــرقـ ــي لـ ـلـ ـج ــزائ ــر،
وتـعـتـنــق امل ــذه ــب اإلب ــاض ــي .وتـعــرف
ه ــذه املــدي ـنــة م ـنــذ س ـن ــوات صــراعــات
مــذهـبـيــة ب ــن امل ـيــزاب ـيــن والـشـعــانـبــة
الذين يعتنقون املذهب املالكي (قبيلة
عربية كبيرة من بني سليم) ،وصلت
إلى حد مواجهات دموية سنة .2013
وك ـ ــان فـ ـخ ــار لـ ـسـ ـن ــوات ط ــوي ـل ــة أح ــد
وج ـ ــوه ال ـع ـن ـصــر املـ ـي ــزاب ــي امل ـن ــددي ــن
بـمــا يــرونــه «الـتـضـيـيــق ال ــذي يـطــاول
هــذه الطائفة» ،وهــو مــا كلفه السجن
ملرات ،لكن حبسه أخيرًا اكتسى طابعًا
خ ــاص ــا ،ك ــون ــه ج ـ ــاء ف ــي ع ــز الـ ـح ــراك
ال ـش ـع ـب ــي امل ـ ـن ـ ــادي ب ـت ـح ــري ــر ج ـه ــاز
القضاء ،ما جعل موته بهذه الطريقة
يترك انطباعًا بــأن الــوضــع لــم يتغير
كثيرًا عما كان.

تقرير

نيران «جيب إدلب» ترسم شروط «الهدنة» المفترضة
وسط التجاذبات الروسية ـ ـ التركية
ح ـ ــول إم ـ ـكـ ــان ت ـط ـب ـيــق «هـ ــدنـ ــة» فــي
«ج ـيــب إدلـ ـ ــب» ،شـهــد أم ــس هجومًا
واسـعــا مــن فصائل عــدة على مواقع

«التحالف» :قتلنا 1300
مدني «دون قصد»
أقر «التحالف الدولي» الذي تقوده واشنطن ،بمقتل أكثر
مــن  1300مدني «مــن دون قصد» فــي غ ــارات شنها
فــي ســوريــا وال ـعــراق منذ بــدء عملياته ضــد «داعــش»
فــي  .2014وأش ــار «الـتـحــالــف» فــي بـيــان إلــى أنــه شن
 34502غارة بني آب /أغسطس  2014ونهاية نيسان/
أبريل املاضي ،وقتل خاللها «ما ال يقل عن  1302من
املدنيني دون قصد نتيجة لغارات التحالف» .وأوضح
أنه ال يزال هناك  111تقريرًا حول مقتل مدنيني ينظر
فيها ،فيما تقدر منظمات أعــداد القتلى املدنيني جراء
غارات «التحالف» بأكثر مما يقر به األخير.
(أ ف ب)

الجيش فــي بـلــدة الـحــويــز ،فــي ريف
حـ ـم ــاة ال ـش ـم ــال ــي الـ ـغ ــرب ــي .واف ـت ـتــح
ال ـه ـج ــوم بـتـفـجـيــر سـ ـي ــارة مفخخة
ل ــم ت ـصــل الـ ــى ن ـق ــاط ال ـج ـيــش داخ ــل
البلدة ،فيما ساهم ســاح الجو في
اس ـت ـهــداف خـطــوط إم ــداد املسلحني
والـ ـ ـح ـ ــد م ـ ــن نـ ـش ــاطـ ـه ــم .ال ـت ـص ـع ـيــد
مــن جــانــب الـفـصــائــل لــم يـكــن خــارج
ح ـس ــاب ــات ال ـج ـيــش امل ـي ــدان ـي ــة ،وهــو
ما أتــاح ّ
ّ
التحرك بأقل الخسائر
صد
املـمـكـنــة ،لـيـنـتـهــي م ــن دون تـغـيــرات
على خريطة السيطرة فــي املنطقة.
لـ ـك ــن فـ ـت ــح ائـ ـ ـت ـ ــاف م ـ ــن ال ـف ـص ــائ ــل
ـاع تركية لوقف
معركة ،فــي ظــل مـسـ ٍ
إط ــاق ال ـنــار ،جعل إحـيــاء «الـه ّــدنــة»
خاضعًا لحسابات إضافية معقدة.
ّ
وتـ ـ ـ ـ ـ ــدل ك ـ ـثـ ــافـ ــة ال ـ ـق ـ ـصـ ــف امل ــدفـ ـع ــي
وال ـ ـجـ ــوي أم ـ ــس ع ـل ــى أن اس ـت ـم ــرار
اش ـ ـت ـ ـعـ ــال املـ ـ ـ ـي ـ ـ ــدان هـ ـ ــو االح ـ ـت ـ ـمـ ــال
األكـثــر رجـحــانــا ،إن لــم تتمكن أنقرة
م ــن ض ـب ــط م ـفــات ـيــح ال ـت ـص ـع ـيــد فــي
الـ ـ ـج ـ ــان ـ ــب الـ ـ ـ ـ ــذي «ت ـ ـض ـ ـم ـ ـنـ ــه» وفـ ــق
صيغة «أستانا» .ويشير استهداف
محيط إحــدى النقاط التركية أمس،

فـ ــي م ـح ـي ــط سـ ـه ــل الـ ـ ـغ ـ ــاب ،إلـ ـ ــى أن
التصعيد امليداني لن يكون محدودًا
إن فشلت مساعي «الهدنة» .ونقلت
وك ــال ــة «األنـ ـ ــاضـ ـ ــول» ع ــن «مـ ـص ــادر
م ـح ـل ـيــة» أنـ ــه ت ــم اس ـت ـه ــداف «نـقـطــة
املــراق ـبــة الـتــركـيــة الــرقــم  ،10الــواقـعــة
ف ــي مـنـطـقــة جـبــل ال ــزاوي ــة» بـقــذائــف
مــدف ـع ـيــة ،وأن ـه ــا س ـبــق أن تـعـ ّـرضــت
الستهداف ثالث مرات في  29نيسان
و 4و 12أي ــار املــاض ـيــن .وبـيـنـمــا لم
ي ـص ــدر تـعـلـيــق ت ــرك ــي م ـبــاشــر على
ه ــذا ال ـت ـط ــور ،دف ــع ال ـج ـيــش الـتــركــي
ب ـت ـع ــزي ــزات م ــن الـ ــوحـ ــدات ال ـخــاصــة
إلـ ــى ل ـ ــواء إسـ ـكـ ـن ــدرون ،قـ ــرب ح ــدود
محافظة إدلب.
الجانب الروسي املعني باملحادثات
مع أنقرة وضع أمس الكرة في امللعب
ال ـت ــرك ــي ،وأك ـ ــد أن ن ـج ــاح «ال ـه ــدن ــة»
املـفـتــرضــة يـتـطـلــب ال ـت ــزام الـفـصــائــل
«وق ـ ــف اس ـت ـه ــداف امل ـن ــاط ــق املــدن ـيــة
واملواقع التي يوجد فيها عسكريون
م ــن الـ ـق ــوات ال ــروسـ ـي ــة» ،مـضـيـفــا إن
تــرك ـيــا ه ــي امل ـس ــؤول ــة م ـب ــاش ــرة عن
ذلــك ،لكونها ملتزمة تطبيق «اتفاق

بومبيو :نواصل
جهود إقامة «المنطقة
اآلمنة» شرق الفرات

س ــوت ـش ــي» .ج ــاء ال ـحــديــث الــرسـمــي
الروسي في تصريح للمتحدث باسم
«الـ ـك ــرمـ ـل ــن» ،ديـ ـمـ ـت ــري ب ـي ـس ـكــوف،
ع ـق ــب اج ـت ـم ــاع ال ــرئ ـي ــس فــادي ـم ـيــر
بوتني واألعضاء في «مجلس األمن
الــروســي» لنقاش الــوضــع فــي إدلــب.
ول ـفــت بـيـسـكــوف إل ــى أن املـشــاركــن
فـ ــي االجـ ـتـ ـم ــاع أع ـ ــرب ـ ــوا عـ ــن قـلـقـهــم
«إزاء ال ـق ـصــف اإلره ــاب ــي املـسـتـمــر»
هـ ـن ــاك .وأكـ ـ ــد امل ـت ـح ــدث ض ـم ـن ـيــا أن
اتصال الرئيس التركي ،رجــب طيب
إردوغـ ــان ،بنظيره الــروســي أول من

ل ـ ــم يـ ـط ــل ال ـ ــوق ـ ــت حـ ـت ــى أتـ ـ ــى ال ـ ــرد
ال ـص ـي ـنــي ال ـ ــذي ك ــان ــت ق ــد ت ـ ّ
ـوع ــدت
بــه بـكــن ،عـلــى الـخـطــوة األمـيــركـيــة
األخـ ـ ـي ـ ــرة ب ـح ــق ش ــرك ــة «هـ ـ ـ ــواوي»
الـصـيـنـيــة .ف ــأم ــس ،ات ـخ ــذت الـصــن
خطوة جديدة تصعيدية في الحرب
ال ـت ـج ــاري ــة م ــع الـ ــواليـ ــات امل ـت ـحــدة،
مـعـلـنــة نـيـتـهــا إع ـ ــداد قــائ ـمــة تضم
أسـ ـم ــاء ال ـش ــرك ــات األج ـن ـب ـيــة الـتــي
تضر باالقتصاد الصيني .ويأتي
اإلعــان قبل يوم من زيــادة صينية
على الــرســوم الجمركية املفروضة
على سلع أميركية ،بقيمة  60مليار
دوالر ،فــي نـهــايــة أس ـبــوع هيمنت
عليه تـهــديــدات صينية متصاعدة
بــالــرد على إدراج الــرئـيــس دونــالــد
ترامب مجموعة «هواوي» العمالقة
على «القائمة السوداء».
وفي بيان لوزارة التجارة الصينية،
ُ
ست ّ
عد قائمة «املؤسسات
قالت إنها

استبعد ترامب التصديق
على اتفاق جديد بعد
فرضه جمركًا على
المكسيك

الـ ـع ــديـ ـم ــة ال ـ ـث ـ ـقـ ــة» ال ـ ـتـ ــي س ـت ـضــم
ش ــرك ــات وم ـن ـظ ـمــات وشـخـصـيــات
«تـنـتـهــك مـعــايـيــر ال ـســوق والـعـقــود
املبرمة وتعرقل اإلمدادات للشركات
الصينية ألغ ــراض غـيــر تـجــاريــة»،
وتلحق أنــواعــا أخ ــرى مــن اإلض ــرار
ِ
ب ــامل ـش ــاري ــع ال ـت ـج ــاري ــة ف ــي الـصــن
ومـصــالـحـهــا االق ـت ـص ــادي ــة .وفـيـمــا
ل ــم ي ـع ـلــن ال ـب ـي ــان ه ــوي ــة ال ـشــركــات
وال ـش ـخ ـص ـي ــات ال ـت ــي سـ ـت ــدرج فــي
قائمتها أو ماهية اإلج ــراءات التي
سـتـتـخــذ بـحـقـهــا ،تـعـهــدت الـ ــوزارة
بـنـشــر م ــزي ــد م ــن امل ـع ـل ــوم ــات بـهــذا
ال ـخ ـصــوص قــري ـبــا .وجـ ــاء اإلع ــان
ال ـص ـي ـن ــي فـ ــي وقـ ـ ــت ّ
رج ـ ـحـ ــت فـيــه
ص ـح ـي ـف ــة «ذي غ ـ ـلـ ــوبـ ــال ت ــاي ـم ــز»
ال ـ ـتـ ــاب ـ ـعـ ــة لـ ـصـ ـحـ ـيـ ـف ــة «ال ـ ـش ـ ـعـ ــب»
الناطقة باسم الحزب «الشيوعي»

الحاكم في بكني ،أن تلك القائمة قد
تشمل شركتي «غــوغــل» األميركية
و« »ARMالبريطانية ،ألنهما سبق
أن جمدتا مشاريعهما مع «هواوي»
بطلب من الواليات املتحدة .وعلى
إثر القرار الصيني ،أعلنت سلسلة
ش ــرك ــات أم ـيــرك ـيــة أن ـه ــا سـتـتــوقــف
عــن التعامل تجاريًا مــع «ه ــواوي»
بـيـنـمــا تـنـظــر ش ــرك ــات أجـنـبـيــة في
م ـس ــأل ــة هـ ــل الـ ـ ـق ـ ــرار ي ـن ـط ـبــق عـلــى
تعامالتها مع املجموعة الصينية.
فــي سـيــاق آخ ــر ،بـعـيـدًا عــن حربها
مع الصني ،أطلقت اإلدارة األميركية
ع ـم ـل ـي ــة الـ ـتـ ـص ــدي ــق عـ ـل ــى االتـ ـف ــاق
ال ـجــديــد ل ـل ـت ـجـ ّـارة ال ـح ــرة ألمـيــركــا
ال ـش ـم ــال ـي ــة امل ـ ــوق ـ ــع بـ ــن الـ ــواليـ ــات
املـ ـتـ ـح ــدة وامل ـك ـس ـي ــك وكـ ـ ـن ـ ــدا ،لـكــن
ت ــرام ــب أث ـ ــار بـلـبـلــة أمـ ــس بــإعــانــه
ف ـ ـ ـ ـ ــرض رسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوم جـ ـ ـم ـ ــركـ ـ ـي ـ ــة ع ـل ــى
الـسـلــع املـكـسـيـكـيــة اع ـت ـبــارًا م ــن 10
ح ـ ــزي ـ ــران /ي ــون ـي ــو ب ـس ـب ــب قـضـيــة
الـ ـهـ ـج ــرة ال ـ ـسـ ــريـ ــة .وق ـ ــال ـ ــت إدارة
املمثل األمـيــركــي لـلـتـجــارة ،روبــرت
اليتهايزر ،الــذي أجــرى املفاوضات
ح ــول االتـ ـف ــاق ،إن م ـش ــروع «إع ــان
إجــراء إداري» قــدم إلــى الكونغرس،
ف ـي ـم ــا أوض ـ ـ ــح مـ ـص ــدر فـ ــي ال ـب ـيــت
األبـ ـي ــض أن هـ ــذا ي ـع ـنــي عـمـلـيــا أن
إدارة ترامب يمكنها تقديم قانون
تطبيق االت ـفــاق بــن ال ــدول الـثــاث
إلى الكونغرس خالل ثالثني يومًا،
اعتبارًا من الخميس املقبل.
وي ـف ـتــرض أن تـحــل ه ــذه االتـفــاقـيــة
َّ
الـ ـج ــدي ــدة مـ ـح ــل ات ـ ـفـ ــاق «الـ ـتـ ـب ــادل
الحر» املطبق منذ  1994بني الدول
الـثــاث ،الــذي انتقده ترامب بشدة.
وسيسمح التصديق على االتـفــاق
ل ـ ـل ـ ــدول امل ـ ـ ــذك ـ ـ ــورة ب ـ ـت ـ ـبـ ــادل س ـلــع
وخدمات بقيمة مليارات الدوالرات
ّدون رسـ ــوم جـمــركـيــة .لـكــن تــرامــب
قلل مــن احتمال التصديق بسرعة
بعدما أعلن فــرض رســوم جمركية
ن ـس ـب ـت ـهــا  %5ع ـل ــى كـ ــل ال ـب ـضــائــع
ال ـق ــادم ــة م ــن املـكـسـيــك اع ـت ـب ــارًا من
 10حزيران /يونيو .وقــال الرئيس
األميركي في تغريدة على «تويتر»،
إن «ال ــرس ــوم ال ـج ـمــرك ـيــة سـتــرتـفــع
تدريجيًا مــا دامــت مشكلة الهجرة
ّ
لــم ت ـحــل .فــي تـلــك الـلـحـظــة سترفع
الرسوم الجمركية».
(األخبار ،أ ف ب)

ُ
لم تعلن بكين هوية الشركات والشخصيات التي ستدرج في قائمتها السوداء (أ ف ب)

أمـ ـ ــس ،كـ ــان ي ـت ـض ـمــن طـ ــرح ال ـع ــودة
إل ـ ــى «ه ـ ــدن ـ ــة» فـ ــي م ـن ـط ـقــة «خ ـفــض
التصعيد» ،مشيرًا في الوقت نفسه
إلى عدم «وجود خالفات» بني بالده
وتركيا حول إدلب.
في مــوازاة النقاش التركي ـ ـ الروسي
املـ ـسـ ـتـ ـم ــر ،خ ـ ـ ــرج وزي ـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
األمـيــركــي ،مــايــك بومبيو ،مــن أملانيا،
ليعلن أن بالده تواصل «جهود إقامة
منطقة آمنة» في شمال شرق سوريا،
على ال ـحــدود مــع تــركـيــا .وفــي مؤتمر
مع نظيره األملــانــي ،هايكو مــاس ،قال
بــومـبـيــو« :لـقــد شــاهــدتــم الـعـمــل الــذي
قمنا به مع األتراك في منبج غربي نهر
ال ـف ــرات ...إضــافــة إل ــى ه ــذا (ال ــدوري ــات
التركية األميركية املشتركة في منبج)،
نسعى ال ــى تــأسـيــس ن ـظــام ،بوسعكم
تسميته منطقة عازلة أو أي شيء آخر
لـلـحــد مــن خـطــر الـهـجـمــات اإلرهــابـيــة
على تركيا» ،مضيفًا« :املنطقة اآلمنة
تـهــدف إلــى إنـهــاء الـتــوتــر» بــن تركيا
وامل ـج ـمــوعــات امل ــدع ــوم ــة م ــن الـجــانــب
األميركي.
(األخبار)

◄ وفيات ►
◄ذكرى ►
ذكرى أسبوع
ت ـصــادف غ ـدًا األح ــد ال ــواق ــع فـيــه 2
حزيران  2019ذكــرى مــرور أسبوع
على وف ــاة ،فقيدنا الـغــالــي النائب
والوزير السابق:
عبد اللطيف يوسف بك الزين
زوجته :أليس أوهانس قصرجيان.
إبنته :نائلة.
حفيدتاه :ياسمني و جولي عودة.
أشـ ـق ــاؤه امل ــرح ــوم ــون :إس ـمــاع ـيــل،
طلعت ،ع ــزت ،عبد الـعــزيــز ،رفعت،
ع ـبــدامل ـج ـيــد ،ع ـبــد ال ـك ــري ــم ،ج ــودت
ومحمد.
ش ـق ـي ـق ــات ــه :ف ــاط ـم ــة ع ـم ــر ق ـب ـط ــان،
واملــرحــومــات :وح ـيــدة محمد علي
رضــا ،فريحة الشيخ جعفر الزين،
عزيزة شوكت العباس ،منيفة علي
فهمي وناديا نزار شعيتاني.
وب ـه ــذه امل ـنــاس ـبــة س ـي ـقــام احـتـفــال
تــأب ـي ـنــي ع ــن روح ـ ــه الـ ـط ــاه ــرة فــي
حسينية بلدته كفررمان للرجال،
وللنساء في دارة آل الزين الساعة
العاشرة والنصف صباحًا.
اآلسفون :آل الزين ،آل قصارجيان،
آل ع ــودة وع ـمــوم أهــالــي كـفــررمــان
والجنوب.

 بمناسبة مرور أربعني يوما على
وفاة املرحومة
الدكتورة  /ندى ناجي غراوي
زوج ـ ـ ـ ــة املـ ـ ــرحـ ـ ــوم سـ ــامـ ــي زك ــائ ــي
الصلح
التي توفيت في باريس في تاريخ
 ٢٧نيسان ٢٠١٩
سـتـتـلــىب ـهــذه امل ـنــاس ـبــة آيـ ــات من
الذكر الحكيم على روحها الطاهرة
يوم الخميس  ٦حزيران ٢٠١٩
ابتداء من الساعة  ٣ظهرا ولغاية ٨
مساء للرجال والنساء
فــي م ـنــزل امل ــرح ــوم ســامــي الصلح
الكائن في تلة الخياط ـ بيروت.

رقد على رجاء القيامة يوم االثنني
 27أيار  ٢٠١٩املأسوف عليه
فؤاد فريد فليحان
زوجته ماري آن ايستوود
أبناؤه :فريد وعائلته
رمزي
ابنته املرحومة ناديا
أشقاؤه :املرحوم الدكتور أمني
الدكتور سمير وعائلته
عائلة املرحوم الدكتور نديم
الدكتور كميل وعائلته
وعموم عائالت فليحان ،ايستوود،
رعد ،أبو رحمة ،أبي عاد ،مغبغب،
بستاني ،حداد ،فرح وعموم أهالي
عــن زحلتا وأنسباؤهم فــي لبنان
واملهجر ينعونه بمزيد من األسى.
تـ ـق ــام خ ــدم ــة ص ـ ــاة الـ ـجـ ـن ــازة فــي
الـ ـكـ ـنـ ـيـ ـس ــة اإلنـ ـجـ ـيـ ـلـ ـي ــة  -ري ـ ــاض
الصلح  -مقابل السرايا الحكومية
يوم األحد  2حزيران  2019الساعة
الـثــانـيــة والـنـصــف بـعــد الـظـهــر ،ثم
ينقل الجثمان إلــى مــدافــن العائلة
في عني زحلتا حيث يوارى الثرى.
تـ ـقـ ـب ــل ال ـ ـت ـ ـعـ ــازي ي ـ ـ ــوم االثـ ـ ـن ـ ــن 3
حزيران  2019في قاعة شارل سعد
ف ــي الـكـنـيـســة اإلنـجـيـلـيــة  -ري ــاض
الصلح  -مقابل السرايا الحكومية
م ــن ال ـســاعــة ال ـثــان ـيــة ع ـشــرة ظـهـرًا
ً
مساء.
ولغاية الساعة السادسة
الــرجــاء استبدال األكاليل بالتبرع
للكنيسة أو ألي جمعية خيرية

اب ـنــاهــا :الــدك ـتــور ال ـف ــراد وزوج ـتــه
منى األشقر وعائلتهما
جـ ـمـ ـي ــل وزوجـ ـ ـ ـت ـ ـ ــه إل ـ ـ ـيـ ـ ــان جـ ـب ــور
وعائلتهما
ابنتها :آمال زوجة إسكندر العليا
وعائلتهما
أش ـ ـقـ ــاؤهـ ــا :م ـ ـ ــاري ال ـع ـل ـي ــا أرمـ ـل ــة
املرحوم سليم وعائلتها
نعيم العليا وعائلته
جرجي العليا وعائلته (في املهجر)
وديع العليا وعقيلته
وأن ـ ـس ـ ـبـ ــاؤهـ ــم يـ ـنـ ـع ــون ف ـق ـيــدت ـهــم
املرحومة
عليا يوسف العليا
أرمـ ـ ـل ـ ــة امل ـ ــرح ـ ــوم ش ـ ـكـ ــري م ــرق ــص
الحايك
الراقدة على رجاء القيامة املجيدة
يــوم الخميس الــواقــع فيه  30أيــار
ّ 2019
مزودة باألسرار املقدسة.
تـقـبــل ال ـت ـعــازي قـبــل الــدفــن وبـعــده
وي ـ ــوم ـ ــي الـ ـسـ ـب ــت واألح ـ ـ ـ ـ ــد  1و2
ح ــزي ــران  2019اب ـت ـ ً
ـداء مــن الساعة
الـحــاديــة عـشــرة قـبــل الـظـهــر لغاية
ً
مساء في صالون
الساعة السابعة
ّ
الرعية.
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◄ إعالنات رسمية ►
إعالن الى املشتركني
في مشروع ري القاسمية ورأس العني
ومشروع ري صيدا – جزين
تـ ـعـ ـل ــن امل ـ ـص ـ ـل ـ ـحـ ــة الـ ــوط ـ ـن ـ ـيـ ــة ل ـن ـه ــر
الليطاني الــى املشتركني في مشاريع
ال ـ ـ ـ ــري ف ـ ــي املـ ـصـ ـلـ ـح ــة (م ـ ـ ـشـ ـ ــروع ري
القاسمية ورأس الـعــن ومـشــروع ري
صـ ـي ــدا – ج ــزي ــن) انـ ـه ــا وضـ ـع ــت قـيــد
التحصيل ج ــداول التحقق عــن العام
 2019وت ـط ـلــب م ــن امل ـش ـتــركــن الــذيــن
لــم يـســددوا بــدل اشتراكاتهم املـبــادرة
ف ـ ـ ــورًا ل ــدف ــع مـ ــا ي ـت ــوج ــب ع ـل ـي ـهــم فــي
مهلة اقصاها  2019/6/30في مراكز
الجباية في صيدا ومكاتب املصلحة
في القاسمية ولبعا علمًا انــه اعتبارًا
م ــن  2019/7/1ي ـتــوجــب ع ــن امل ـبــالــغ
املستحقة وغير املسددة غرامة تاخير
مقدارها  %2عن كل شهر ويعتبر كسر
ً
الشهر شهرًا كامال.
كما تنذر االدارة املشتركني املتخلفني
عن دفــع اشتراكاتهم املستحقة لغاية
 2018/12/31املـ ـ ـ ـب ـ ـ ــادرة فـ ـ ـ ــورًا ال ــى
دف ــع م ــا ي ـتــرتــب عـلـيـهــم ت ـحــت طــائـلــة
مــاحـقـتـهــم تـبـعــا لـلـقــوانــن واالنـظـمــة
امل ــرعـ ـي ــة االج ـ ـ ـ ــراء ل ـت ـح ـص ـيــل امل ـب ــال ــغ
املـسـتـحـقــة عليهم وكــذلــك قـطــع املـيــاه
عن اشتراكاتهم .وبكل االحــوال تؤكد
امل ـص ـل ـح ــة عـ ـل ــى ح ـق ـه ــا فـ ــي مــاح ـقــة
امل ـش ـتــركــن امل ـخــال ـفــن ل ـن ـظــام الـ ــري ال
سيما املخالفات املنصوص عنها في
املادة  23من النظام خاصة لجهة عدم
صحة املساحات املروية.
رئيس مجلس االدارة /املدير العام
للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني
د .سامي علوية
التكليف 909
تصحيح إعالن منشور في جريدة األخبار

عدد  /3770/تاريخ 2019/5/30
ورد خطأ مادي يف االعالن الصادر عن دائرة
تنفيذ كرسوان يف املعاملة التنفيذية رقم
 2017/1189فيام خص بدل طرح القسم
 9/138أدما والدفنة  -اذ ورد فيه ان بدل
طرحه / 780772 ،338/د.أ .سبعامية ومثانون
الف واثنان وسبعون دوالر أمرييك وثالمثاية
ومثانية وثالثون سنتا ،يف حني ان الصحيح ان
بدل طرحه / 780772 ،338 /د.أ .سبعامية
ومثانون الف وسبعامية واثنان وسبعون
دوالر أمرييك وثالمثاية ومثانية وثالثون سنتاً.

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

◄ مبوب ►

مطلوب
هاتف 759555 :ــ 01
فاكـس 759597 :ــ 01

مـ ـ ـطـ ـ ـل ـ ــوب سـ ـ ــائـ ـ ــق ي ـ ـ ـقـ ـ ــود عـ ـ ـ ــادي
واوتوماتيك
لديه دراجــة قانونية العمر 30-25
سنة
للمراجعة 01-455000
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ُ
ورش كتابة السيناريو ...منقذة الدراما العربية؟
عبدالرحمن جاسم
ل ــم ي ـكــن ك ـث ـيــرون ي ـعــرفــون ب ــأن أنـجــح
كتبها
مسلسالت مصر هــذا الـعــام قــد ً ٌ
م ـج ـم ــوع ــة مـ ــن املـ ــؤل ـ ـفـ ــن .أصـ ـ ـ ــا ق ـل ــة
ّ
م ــن امل ـشــاهــديــن ت ـه ـتـ ّـم بــأس ـمــاء كــتــاب
العمل ،فــي غـيــاب ثقافة عربية تجعل
املشاهد يهتم بغير املمثلني /النجوم
ال ــذي ــن ي ـ ــؤدون ال ـع ـمــل .ف ــي امل ـع ـت ــاد ،ال
يعرف معظم الجمهور العربي  -غير
املـتـ ّخـصــص/املـخـتــص -أس ـمــاء أي من
ص ــن ــاع األع ـم ــال امل ـه ـّمــة ،إال إذا كــانــت
أعـ ـم ــال هـ ـ ــؤالء الـ ـص ــن ــاع أكـ ـب ــر بـكـثـيــر
مــن نـجــومـهــم ،وه ــي ح ــاالت شخصية
إل ـ ــى ح ـ ـ ٍّـد مـ ــا ك ــأس ــام ــة أن ـ ـ ــور ع ـكــاشــة
(ت ـل ـف ــزي ــون ـي ــا) ويـ ــوسـ ــف ش ــاه ــن (أو
مخرجي العصر الذهبي سينمائيًا).
مع تطور وسهولة استخدام اإلنترنت
ٌ
خــال األعــوام الفائتة ،بــدأ ّجيل جديد
باالهتمام أكثر فأكثر بصناع األعمال
وبهؤالء الذين يقفون خلف الكواليس
وال ـ ـكـ ــام ـ ـيـ ــرات .أم ـ ــر ف ـت ــح ال ـ ـبـ ــاب أمـ ــام
أسـئـلــة كـثـيــرة ك ــان أب ــرزه ــا بــالـتــأكـيــد:
ً
هــل أسـتـطـيــع أن أقـ ـ ّـدم ع ـمــا مشابهًا،
ّ
خصوصًا مع ضحالة مستوى «كتاب»
الــدرامــا العرب .بــدا واضحًا أن الدراما
امل ـصــريــة /الـعــربـيــة عـمــومــا أم ــام أزمــة
«كاتب» أكثر من أي شــيء آخــر .يوجد
لــدي ـنــا م ـم ـث ـلــون ك ـ ـفـ ــوؤون ،م ـخــرجــون
أكـ ـف ــاء ،وبــال ـتــأك ـيــد رأس مـ ــال يـمـكـنــه
إنتاج أعمال ضخمة ،لكن ليس لدينا
كـتــاب درامـ ــا /سـيـنــاريــو قــادريــن على
تقديم «قـصــص» تستطيع «منافسة»
الدراما الغربية والعاملية.
غــربـيــا ،ب ــدا أن تـجــربــة املــؤلــف الــواحــد
غـ ـي ــر قـ ـ ـ ـ ــادرة عـ ـل ــى م ـ ـ ـجـ ـ ــاراة ال ـع ـص ــر
الـحــديــث ،خصوصًا إذا مــا عرفنا بأن
غالبية املسلسالت في هوليوود تكتب
ع ـبــر عـ ـ ّـدة ك ـت ــاب ي ـس ـمــون ف ــي املـعـتــاد
 ghost writersال توضع أسماؤهم في
شــارة املسلسل أو حتى يتم التعريف
عنهم ،فيما يتم وضع اسم كاتب واحد
على املسلسل باعتباره صاحب العمل
ال ــوح ـي ــد .ه ـنــا ي ـص ـبــح ال ـك ــات ــب أشـبــه
باملايسترو املوسيقي ،الذي ينسق بني
عـمــل األورك ـس ـت ــرا لـتـخــرج بـعـمــل فني
متناسق .من هنا يتم الحديث في أغلب
األحيان عن «الفرقة بقيادة املايسترو»
وه ـك ــذا .طـبـعــا ق ــد يـعـتـقــد ال ـق ــارئ بــأن
ه ــؤالء ال ـك ـتــاب يـظـلـمــون ب ـعــدم وجــود
ً
أسـمــائـهــم ،لـكــن للعلم مـثــا فــإن كاتبًا
كبيرًا مثل ج ــورج أر .أر .مــارتــن كاتب
ـف
سـلـسـلــة «ص ـ ــراع الـ ـع ــروش» ل ــم يـخـ ِ
أنه هو نفسه كان كاتبًا «شبحيًا» في
الـعــديــد مــن املـسـلـســات فــي هــولـيــوود
ول ــم يــوضــع اس ـمــه عـلـيـهــا ،وأن ــه يقوم
بذلك منذ عــام  ،1993وأنــه لــن يتوقف

زينب حاوي

ع ــن ال ـق ـيــام بــذلــك حـتــى م ــع «شـهــرتــه»
الحالية .ولم ينس كذلك أن يشير إلى
أنــه استعان بالكاتبني ايليو غارسيا
جونيور وليندا أنتونسون ملساعدته
ف ــي ك ـت ــاب ــة «ع ــال ــم ال ـج ـل ـي ــد وال ـ ـنـ ــار»،
وأن ـه ـمــا كــانــا ع ـلــى اس ـت ـع ــداد لـيـكــونــا
«ك ــات ـب ــن ش ـب ـح ـي ــن» .إذًا بــاخ ـت ـصــار
ُ
نحن أمام عمل تقني يتقاضى مقابله
الكاتب أجرًا كبيرًا من دون وضع اسمه
على العمل باختياره ،ومن دون طبعًا
نـظــريــة أن ــه «ي ـســرق جـهــد ال ـكــاتــب» أو
«يسرق عمله».
عربيًا ،وإن كنا ال نعرف حتى اللحظة
فكرة «الكاتب الشبحي» ،إال أن مجرد
ظـهــور مسلسالت ذات أكـثــر مــن كاتب
واحد ،هو أمر صحي ،ويمكن اعتباره
ّ
تقدمًا مهمًا .وعلى الرغم من أن كتاب
املسلسل جميعهم تــوضــع أسـمــاؤهــم
ع ـل ــى ال ـع ـم ــل ،فـ ــإن األخـ ـي ــر ه ــو شـبـيــه
بفكرة «الـكـتــاب الشبحيني» مــن حيث
ال ـت ـق ـن ـيــة وال ـص ـن ـع ــة .كـ ــان عـ ــام 2016
فــاتـحــة مـهـمــة فــي عــالــم «ورش كتابة
الـسـيـنــاريــو» أو املـسـلـســات املكتوبة
عبر أكثر من كاتب .إذ بدأت املسلسالت
م ــن ه ــذا ال ـن ــوع بــاالن ـت ـشــار خصوصًا
مع مسلسل «فوق مستوى الشبهات»
للنجمة يسرا الذي كتبه عبدالله حسن
وأمـ ـ ــن جـ ـم ــال وم ـح ـم ــد رج ـ ـ ــاء ،وك ــان
املشرف على الكتابة هو مدحت العدل.
يسرا بدورها كررت التجربة في العام
الـ ــذي ت ــاه م ــع مـسـلـسـلـهــا «ال ـح ـســاب

أحمد
صالح
حسني
وياسمين
عبد العزيز
في
مشهد
من «آلخر
نفس»

ي ـ ـج ـ ـمـ ــع» م ـ ــع مـ ـحـ ـم ــد رج ـ ـ ـ ـ ــاء وإي ـ ـ ــاد
عبداملجيد .الزعيم عــادل إمــام لحقها
ب ــدوره فــي الـعــام الــاحــق مــع مسلسله
«عــوالــم خفية» الــذي كتبه أمــن جمال
ومـ ـحـ ـم ــد مـ ـح ــرز ومـ ـحـ ـم ــود حـ ـم ــدان.
أيضًا ،ال يمكن نسيان تجربة «ليالي
أوجيني» الرائعة مع الكاتبتني سماء
ع ـبــدال ـخــالــق وإن ـج ــي ال ـق ــاس ــم ،الـلـتــن
ً
شــاركـتــا أص ــا فــي كـتــابــة مسلسل «ال
واحد فقط.
تطفئ الشمس» قبلها بعام
ٍ
ويمكن اإلشــارة إلى أن كال التجربتني
من أهم تجارب املسلسالت «العاطفية»
غير السطحية عربيًا .في اإلطار نفسه،
ظهرت مسلسالت كوميدية مثل «ريح
امل ــدام» لكتاب ورش شـبــاب مثل تامر

مصر خاضت هذه التجربة التي أثبتت
نجاحًا في مسلسالت هذا الموسم
ابراهيم ووالء الشريف.
ه ـ ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــام ،اسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــرت الـ ـتـ ـج ــرب ــة
باالزدهار من خالل مسلسالت مهمة
ّ
مثل« :قابيل» مع الكتاب كريم يوسف،
أشرف نصر ،مصطفى صقر ومحمد
عــزالــديــن .وك ــان صـقــر وعــزالــديــن قد
شـ ــاركـ ــا أيـ ـض ــا فـ ــي ك ـت ــاب ــة املـسـلـســل
ال ـك ــوم ـي ــدي «ال ـ ـ ــواد س ـيــد ال ـش ـحــات»
(بالتشارك مع كريم يوسف وابراهيم
ّ
خـ ـ ـ ــطـ ـ ـ ــاب) ،وه ـ ـ ـنـ ـ ــاك «آلخـ ـ ـ ـ ــر نـ ـف ــس»

ّ
م ــع الـ ـك ــت ــاب ع ـب ــدال ـل ــه ح ـس ــن وأم ــن
ج ـمــال وطـ ــارق ال ـكــاشــف ،نــاهـيــك عن
املسلسلني الكوميديني «البرنسيسة
ب ـي ـس ــة» م ــع ال ـك ـت ــاب م ـص ـط ـفــى عـمــر
وف ـ ـ ـ ـ ــاروق ه ـ ــاش ـ ــم ،و«الـ ـ ـ ــزوجـ ـ ـ ــة »18
ّ
للكتاب محمد أبــو السعد ،خالد أبو
ب ـك ــر ،ول ـي ــد أب ــو امل ـج ــد ،فـيـمــا أش ــرف
أمني جمال على الكتابة .بعد كل هذا،
يمكن اإلش ــارة إلــى أن التجربة آخذة
ّ
ّ
التقدم مصريًا ،واملالحظ أن معظم
في
هذه املسلسالت تحظى حتى اللحظة
بالنجاح واإلقبال الجماهيري ،وهي
كذلك متنوعة ،تــراوح بني الكوميدي
والدرامي الجاد.
ف ــي امل ـح ـص ـلــة؛ ت ــأت ــي أه ـم ـيــة تـجــربــة
ال ـك ـتــابــة ّع ـبــر أك ـث ــر م ــن ك ــات ــب ،على
أسـ ــاس أن ـه ــا تـعـطــي «مـتـسـعــا» أكـبــر
ل ـل ـش ـخ ـص ـيــات ال ــدرامـ ـي ــة بــال ـظ ـهــور.
ب ـم ـع ـن ــى أنـ ـ ــه ي ـم ـك ــن لـ ـك ــل ك ــات ــب مــن
ه ـ ــؤالء تـ ـن ــاول شـخـصـيــة ف ــي الـعـمــل
وال ـت ــرك ـي ــز ع ـل ـي ـه ــا ،وه ـ ـكـ ــذا دوالـ ـي ــك
بـ ـحـ ـس ــب الـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــات ال ــرئ ـي ـس ـي ــة
امل ـ ــوج ـ ــودة ف ــي امل ـس ـل ـس ــل .ث ــم يـمـكــن
للمشرف على العمل كتابة وصياغة
الـقـصــة الرئيسية للعمل باالعتماد
ع ـل ــى «ط ـب ـي ـع ــة» ال ـش ـخ ـص ـيــات ال ـتــي
ُ
ص ـن ـع ـهــا كـ ـت ــاب ال ـش ـخ ـص ـيــات حـتــى
يتم إخــراج القصة كاملة .طبعًا هذه
واح ـ ــدة م ــن ال ـط ــرق امل ـت ـب ـعــة ،وه ـنــاك
طريقة أخــرى تتم عبر تشارك جميع
ال ـك ـتــاب ف ــي ص ـيــاغــة أح ـ ــداث الـقـصــة

«قابيل» ليس مجرد مسلسل رمضاني!
ي ـخ ـطــئ م ــن ي ـع ـت ـبــر «ق ــابـ ـي ــل» م ـجــرد
م ـس ـل ـس ــل رم ـ ـضـ ــانـ ــي ،ف ــال ـع ـم ــل الـ ــذي
يـ ـخ ــرج ــه كـ ــريـ ــم ال ـ ـش ـ ـن ـ ــاوي ،وك ـت ـب ــه
الــربــاعــي كــريــم يــوســف ،أش ــرف نصر،
م ـص ـط ـفــى ص ـق ــر وم ـح ـم ــد ع ــزال ــدي ــن،
ويـ ـ ـخ ـ ــوض بـ ـط ــولـ ـت ــه الـ ـنـ ـج ــم م ـح ـمــد
ممدوح بمشاركة أمينة خليل ومحمد
فراج ،يعتبر من أهم التجارب الدرامية
وال ـك ـتــاب ـيــة ال ف ــي م ـصــر ف ـح ـســب ،بل
أيضًا في العالم العربي .يأتي املسلسل
كـتـجــربــة خــاصــة فــي الـكـتــابــة .تجربة
ب ــات ــت ت ــزده ــر ف ــي م ـصــر ب ـعــد تـجــربــة
نجاح ورش كتابة املسلسالت خروجًا
عن «معتاد» الدراما املصرية/العربية
ح ـيــث ال ـكــاتــب ه ــو م ـس ـت ـفـ ٌ
ـرد مـتــوحــد.
ّ
هنا يجتمع أربعة كتاب ليقدموا نصًا
دراميًا متميزًا بهذا الحجم .تدور قصة
املسلسل تقريبًا حتى الحلقة الخامسة

أعمال الموسم:
في
المرأة
صورة
ّ
خاضعة حينًا ...متمردة أحيانًا!

ع ـ ـشـ ــرة مـ ـن ــه ح ـ ــول ضـ ــابـ ــط ال ـش ــرط ــة
ط ــارق كـمــال ال ــذي يـعــانــي مــن مشاكل
نفسية تجعله ي ــرى مجموعة كبيرة
من األشخاص املتوفني ومــن ضمنهم
زوجته التي فقدها في حادث «مدبر»
ّ
ّ
تعرض له .تبدو مهارة املخرج وكتاب
العمل كبيرة في إعطاء املشاهدين هذا
ال ـش ـعــور ب ــأن ط ــارق لـيــس «مـجـنــونــا»
بــل هــو م ـجــرد «مـتـضــرر/مـتــأثــر» بما
حــدث مــع زوجـتــه الـتــي يحبها بشدة.
ُيـ ـسـ ـت ــدع ــى ط ـ ـ ـ ــارق ك ـ ـمـ ــال ل ـل ـت ـح ـق ـيــق
ف ــي قـضـيــة ق ــات ـ ٍـل ي ـعــرض فـيــديــوهــات
لضحاياه على اإلنـتــرنــت .وألن طــارق
ال يعرف عن اإلنترنت شيئًا ،يستعني
ب ـضــابــط ش ــاب (ع ـل ــي ال ـط ـيــب) يــدعــى
عـ ـب ــدال ــرحـ ـم ــن خ ـب ـي ــر ف ـ ــي اإلنـ ـت ــرن ــت
ومواقع التواصل .من هنا تبدأ رحلة
املسلسل مــع القاتل املسمى «قابيل».

وطوال الحلقات الخمس عشرة األولى،
ال نــرى من املمثلني إال محمد ممدوح
وعلي الطيب وال يظهر بطال املسلسل
اآلخــران أمينة خليل ومحمد فـ ّـراج إال
ملامًا ،نظرًا إلى أنهما كانا أول ضحايا
قابيل .تتعقد القصة كثيرًا مــع تطور

يثبت كريم الشناوي أنه من
طينة خاصة من المخرجين
أس ـل ــوب ال ـق ــات ــل ،وفـ ــوق ك ــل ه ــذا نجد
أن ال ـض ــاب ــط ي ـص ـبــح ه ــو امل ـش ـت ـبــه به
الرئيس والوحيد خلف هــذه الجرائم
الوحشية.
أدائيًا ،يمكن اعتبار محمد ممدوح نجم
مـصــر ال ـق ــادم ب ـق ــوة ،فــاملـمـثــل املـصــري

املولود في الكويت الذي ّ
تربى في حي
الحلمية الشهير ،بدأ ظهوره القوي في
مسلسل «غراند أوتيل» ( .)2016أصر
عـلــى أن ي ـكــون أداؤه يـلـيــق بمستوى
مـ ـع ــن ،ق ـل ـم ــا ن ـج ــد م ـث ـل ــه فـ ــي ال ـع ــال ــم
العربي .عبر تنفسه املتقطع ،وقدرته
على تجسيد أدق املشاعر عبر مالمح
وج ـه ــه أو ج ـس ــده ،يـسـتـطـيــع م ـمــدوح
أن يعطي املـشــاهــد تـجــربــة فــريــدة في
عــالــم ال ــدارم ــا ال الـعــربـيــة فـحـســب ،بل
ال ـعــامل ـيــة ح ـتــى .أم ـي ـنــة خـلـيــل تلميذة
مــدرســة «لــي سـتــراسـبــورغ» الشهيرة،
يمكن اعتبارها أحد ورثة «كالسيكية»
الدراما املصرية ،فهي األقــرب إلى أداء
ن ـج ـمــات ال ـع ـص ــور الــذه ـب ـيــة ل ـلــدرامــا
املصرية .خرجت خليل هنا عن اإلطار
ّ
ال ـ ـ ــذي «ح ـ ـشـ ــرهـ ــا» فـ ـي ــه أغـ ـل ــب ك ــت ــاب
ال ـ ــدرام ـ ــا واملـ ـخ ــرج ــن نـ ـظـ ـرًا لـطـبـيـعــة

األص ـ ـل ـ ـيـ ــة وتـ ــرك ـ ـيـ ــب ال ـش ـخ ـص ـي ــات،
ً
فـيـتــولــى أح ــد ال ـك ـتــاب م ـثــا صـنــاعــة
الجوانب الطيبة والجيدة من جميع
الـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــات ،فـ ـيـ ـم ــا يـ ـت ــول ــى آخ ــر
كتابة الـجــوانــب «الشريرة/املظلمة»
مـ ــن ال ـش ـخ ـص ـي ــات ويـ ـت ــم دم ـ ــج ه ــذه
الـشـخـصـيــات ضـمــن ال ـنــص الــرئـيــس
للقصة الــذي تتم صناعته ً
بناء على
تركيب هــذه الشخصيات وقــس على
ذلـ ــك .م ــن ه ـنــا ،ف ــإن ت ـجــربــة أك ـثــر من
كاتب ٍّ
لنص واحــد إذا ما تمت ضمن
إشراف وتدقيق ،يمكنها إنتاج أعمال
فنية ذات ج ــودة عالية تحافظ على
«صدق املحتوى» الدرامي .أمر تعاني
منه أغلب األعمال العربية هذه األيام،
إذ تـبــدو الـشـخـصـيــات «تمثيلية» ال
ٌ
ٌ
واحد سلبي في كل هذه
جانب
أكثر.
ّ
األع ـمــال هــو حــن يـكــون أحــد الكتاب
ضعيفًا أو غـيــر مسيطر عـلــى مــادتــه
الدرامية ،فهذا يخرج العمل بأخطاء،
خصوصًا إذا كان هو «مسيطرًا» على
ال ـجــو ال ـك ـتــابــي (كـ ــأن ي ـكــون صــاحــب
الشركة املنتجة ،أو املمثل نجم العمل
وهكذا).
«الواد سيد الشحات» 19:30 :بتوقيت بيروت
على dmc
*«آلخر نفس» 20:30 :على «الحياة»
*«البرنسيسة بيسة» 22:00 :على «الحياة،
و 00:00على « artحكايات»
*«الزوجة  21:00 :»18على «النهار»

محمد ممدوح في «قابيل»

في السباق الرمضاني الحالي ،ما زالت
صــورة املــرأة في الدراما ّ
تتكرس سلبًا
عبر كتابات وسيناريوات تعيد إنتاج
ّ
ال ــواق ــع ،أو تـســطـحــه (ك ـت ـنــاول قضية
الـعـنــف األسـ ــري) ،مــن دون أن تضيف
عـلـيــه ،أو حـتــى تـسـعــى إل ــى تحسينه.
ه ـ ــذا الـ ـع ــام الـ ـ ــذي ح ـف ــل ب ــاإلن ـت ــاج ــات
امل ـح ـل ـيــة ،ال ـعــرب ـيــة وامل ـش ـتــركــة ،تـطــول
الئحة النماذج النسائية التي ّ
كرست
ص ــورة امل ــرأة بشكل سلبي ّ
ونمطتها
في إطار ضيق .ال يختلف األمر هنا إذا
بحثنا في جنس الكاتب ،أكان امرأة أو
ً
رج ــا .فخلفية املــؤلــف والسيناريست
الـثـقــافـيــة واإلبــداع ـيــة وكـيـفـيــة إسـقــاط
رؤيته في العمل الدرامي ،هي األهم ،من
دون أن يكون مرتهنًا لشركات اإلنتاج
واإلع ــان .مــن املمكن أن تكون الكاتبة
امـ ـ ـ ـ ــرأة ،وتـ ـشـ ـج ــع الـ ـعـ ـن ــف ال ـ ــذك ـ ــوري،
ّ
وتكرسه في عملها ،وفي املقابل يمكن
لـسـيـنــاريـســت رج ــل أن يـنـصــف امل ــرأة
على أوراقــه ،حتى على هامش الحدث
األساس لقصته ،عبر إضاءات بسيطة
تلقي بثقلها على أسماع الجمهور.
«دق ـ ـي ـ ـق ـ ــة ص ـ ـم ـ ــت» (ك ـ ـت ـ ــاب ـ ــة س ــام ــر
رض ـ ــوان ـ ـ ـ ـ إخ ـ ــراج ش ــوق ــي امل ــاج ــري)،
الـعـمــل الـلـبـنــانــي والـ ـس ــوري املـشـتــرك،
ّ
ت ــدور أحــداثــه فــي ســوريــا .صحيح أن
حبكته بعيدة جدًا عما سنتناوله هنا
(ق ـصــة ال ـف ـســاد فــي الـهـيـكــل العسكري
والـسـيــاســي) ،لكن يمكن التوقف عند
ب ـعــض ال ـن ـم ــاذج ال ـتــي قــدم ـهــا الـكــاتــب
إلبراز واقع املرأة السورية .على سبيل
املـ ـ ـث ـ ــال ،ت ـج ـس ــد رنـ ـ ــا ش ـم ـي ــس (ربـ ـ ــى)
شـقـيـقــة «أمـ ـي ــر ن ــاص ــر» (ع ــاب ــد ف ـهــد)،
ن ـمــوذج امل ــرأة الـقــويــة والـصـلـبــة ،التي
تتحدى املنظومة ،هي التي تعيش في
قرية سورية نائية محكومة بالعادات
والـ ـتـ ـق ــالـ ـي ــد .فـ ــي م ـن ـت ـصــف ال ـح ـل ـقــات
تقريبًا ،تقف «رب ــى» فــي مواجهة أهل
القرية الذين يرفضون دفن شقيقها في
أرضها والصالة عليه .ويذهب املؤلف
فــي اتـجــاه لــم تعهده الــدرامــا مــن قبل،
إذ تـقـتــرح أن تـتــولـ ُـى بنفسها الـصــاة
على جسد أخيها (أعــدم شنقًا) ،وسط
اع ـتــراضــات واض ـحــة مــن أه ــل قريتها
وم ـ ــن ش ـي ـخ ـهــا تـ ـح ــديـ ـدًا .إل ـ ــى جــانــب
«رب ــى» ،تطل زوج ــة (مـيــريــام عطالله)
العقيد «عصام» (خالد القيش) .علمنا
بـمــا ح ــدث مـعـهــا ،عـلــى ل ـســان زوجـهــا
الــذي أسـ ّـر مرة إلى «أبــو العزم» (فادي
صـبـيــح) ،بــأنـهــا كــانــت ام ــرأة طموحة،
وف ــاع ـل ــة ف ــي مـجـتـمـعـهــا ،واض ـطــرت ـهــا

شـكـلـهــا وأدائ ـ ـهـ ــا .هـ ـك ــذا ،ق ــدم ــت هــذه
املــرة صــورة الفتاة «اإليـمــو» و«مدمنة
ـدرات» .أم ـ ــا م ـح ـمــد فـ ـ ـ ـ ّـراج ال ــذي
املـ ـ ـخ ـ ـ
ً
عرفناه بداية في فيلم « 1000مبروك»
( ،)2009فقد تطور كثيرًا ،وبــرهــن أنه
يستطيع أن «يــواجــه» أعـتــى املمثلني.
من هنا ،فإن وقوفه أمام محمد ممدوح
وأمينة خليل تجربة ناجحة للغاية.
طبعًا يـتــألــق فــي املـسـلـســل كــذلــك علي
الطيب الذي يحافظ على أداء موزون،
وينطبق األمــر على الــوجــوه الجديدة
تـقــريـبــا مـثــل روزال ـ ــن الـبـيــه وحسني
شتا الـلــذيــن قــدمــا أداء يمكن املراكمة
عليه خالل األعمال املقبلة.
إخراجيًا يثبت املخرج كريم الشناوي
أن ــه م ــن طـيـنــة خ ــاص ــة ض ـمــن «لـعـبــة»
اإلخراج .الشناوي الذي درس السينما
في الجامعات البريطانية ،يقدم أفكارًا

الظروف (أي اقترانها برجل عسكري)
لتظل حبيسة املنزل مع أوالدها ،دافنة
ّ
تلك الـطـمــوحــات إلــى غير رجـعــة .لعل
الـنـقـطــة اإليـجــابـيــة هـنــا ،هــي الحديث
ّ
بتحسر على لسان
عــن هــذا الـنـمــوذج
زوجها ،وهــذا األمــر ّ
يعد إيجابيًا ولو
لــم يغير الــواقــع ،بااللتفات إلــى الظلم
الــواضــح الــذي تعانيه امل ــرأة السورية
والعربية كذلك.
دفن الطموح النسائي شاهدناه أيضًا
ف ــي م ـس ـل ـســل «الـ ـك ــات ــب» (ك ـت ــاب ــة ري ــم
ح ـنــا -إخ ـ ــراج رامـ ــي ح ـنــا) م ــع املمثلة
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة نـ ـ ــدى أبـ ـ ــو فـ ــرحـ ــات ال ـت ــي
ت ـل ـعــب دور طـلـيـقــة «ي ــون ــس ج ـب ــران»
(بــاســل خ ـي ــاط) .فــي س ـيــاق ّ الـحـلـقــات،
تكشفت قصتها ،فعرفنا أن ـهــا دفنت
ط ـمــوح ـهــا كـمـمـثـلــة إرض ـ ـ ً
ـاء لــزوج ـهــا،
بـعــدمــا خــدعـهــا بــأنــه سـيـكــون داعمها
األول ،ل ـت ـعــود ف ــي ال ـح ـل ـقــات األخ ـي ــرة
وتنتفض على هذا الواقع مهما كلفها،
مــن تضحيات تخص ابنها الصغير،
والحالة االجتماعية التي تحيا فيها.
ومن «الكاتب» إلى «إنتي مني؟» (كتابة
وس ـي ـنــاريــو وحـ ــوار ك ــاري ــن رزق الـلــه-
إخراج إيلي حبيب) ،الذي تندرج تحته
نـ ـم ــاذج ن ـســائ ـيــة م ـخ ـت ـل ـفــة ،م ــن املـ ــرأة
ّ
تتسمر انتظارًا (أكثر من
السلبية التي
ّ
 30عــامــا) عــل حبيبها ي ــرأف ويرتبط
ّ
ب ـهــا (ش ـخ ـص ـيــة «س ــام ـي ــة» جــســدتـهــا

املمثلة رفقا الــزيــر) ،إلــى نموذج امــرأة
ق ــوي ــة ت ـت ـخ ــذ قـ ـ ـ ـ ــرارات م ـص ـي ــري ــة فــي
حياتها وال تعبأ بالقيود االجتماعية
والــزوجـيــة .نتحدث هنا عــن «عــايــدة»
(جــولـيــا ق ـصــار) املـقــاتـلــة الـســابـقــة في
ال ـح ــرب األه ـل ـيــة ،ال ـتــي تـشـكــل نـمــوذج
املـ ـ ــرأة «املـ ـتـ ـح ــررة» ،ب ـم ـع ـنــاه الـعـمـيــق
ب ـم ـع ـن ــى غ ـ ـيـ ــاب امـ ـتـ ـث ــالـ ـه ــا ألي ق ـيــد
حـتــى ل ــو ك ــان زوج ـه ــا .أخ ـي ـرًا ،علمنا
أن ـه ــا ق ـ ــررت مـ ـغ ــادرة بـيـتـهــا ال ــزوج ــي
بسبب عقلية زوجـهــا (أسـعــد رشــدان)
ال ــرج ـع ـي ــة ،ال ـت ــي ل ــم يـتـقـبـلـهــا ك ــام ــرأة
عاشرت غيره جنسيًا (من دون زواج)
وأنـجـبــت مـنــه ولـ ـدًا .فــي املــواجـهــة بني
الثنائي ،تتضح غلبة املرأة وما تريده
ل ـح ـيــات ـهــا ،وض ــرب ـه ــا عـ ــرض ال ـحــائــط
املغريات املادية واالجتماعية التي كان
يـمـكــن أن تستحصل عـلـيـهــا فــي حــال
إذعــان ـهــا ل ـل ـصــورة االجـتـمــاعـيــة الـتــي
يراد وضعها فيها.
* «انتي مني» 21:30 :على mtv
* «الكاتب» 22:30 :على  ،lbciو«نتفليكس»
( ،)19:00و«أب ـ ــو ظ ـب ــي» ( ،)23:00و«art
حكايات )21:00( »2
*«دق ـي ـقــة ص ـمــت» 22:30 :بـتــوقـيــت بـيــروت
على «الجديد» ،و 21:00على « artحكايات»،
و 1:00على «أبــو ظـبــي» ،و 21:00على «أبــو
ظبي دراما»

ندى أبو فرحات في «الكاتب»

مختلفة عــن مـعـتــاد الــدرامــا املـصــريــة.
يلعب لعبة «تدرج األلوان» و«استعمال
اإلضاءة» بشكل مختلف ،فنالحظ لون
امل ـشــاهــد يـتـغـيــر تـمــامــا ف ــي الـلـحـظــات
التي «يتخيل» فيها البطل شخصياته
«الوهمية» .كذلك نالحظ تركيزه على
ً
«ال ـع ـت ـم ــة» ف ــي مـ ـش ــاه ــده ،فـ ـض ــا عــن
اعتماده على مهارات أبطاله األدائية
فـيـظـهــر ك ـث ـي ـرًا مـمـثـلــوه ك ـمــا ل ــو أنـهــم
على خشبة مسرح .وهذا يظهر التأثر
الكبير بــالــدرامــا /املـســرح البريطاني.
كتابيًا ،يـبــدو أن فـكــرة ورش ــة الكتابة
ال ــدرام ـي ــة ن ــاج ـح ــة ،ف ـم ـجــرد أن يـكــون
هـنــاك ع ـ ّـدة كـتــاب يعملون على «نص
واح ــد» ،يجعله يمتلك أب ـعــادًا كثيرة.
من هنا نالحظ بأن الشخصية بعيدة
كــل البعد عــن «التسطيح» املعتاد في
ً
الـ ــدرامـ ــا ال ـل ـب ـنــان ـيــة وامل ـص ــري ــة ع ـ ــادة.

بمعنى :الشخص إمــا يكون «شــريـرًا»
أو «ط ـي ـبــا» ونـقـطــة عـلــى ال ـس ـطــر .هــذا
األم ــر نجح فيه كـتــاب العمل األربـعــة،
ويحسب لهم أيضًا تقديم عالم مدمني
امل ـ ـخـ ــدرات ب ـش ـكــل «واق ـعــي/ح ـق ـي ـقــي»
بعيدًا عن الكليشيهات.
ب ــاخ ـت ـص ــار ،ي ـم ـكــن اع ـت ـب ــار «ق ــاب ـي ــل»
فاتحة تجارب مهمة للدراما املصرية
مكان
والعربية ،فهو فعليًا يغامر في
ٍ
خ ــاص ب ــه وح ـ ــده :م ـخ ــرج ش ــاب لــديــه
رؤية مختلفة ،مجموعة كتاب يبذلون
جهدًا كبيرًا ،ممثلون محترفون لديهم
ٌ
مهارت كبيرة .النتيجة :عمل يستحق
املشاهدة.
عبدالرحمن...
*«قــاب ـيــل» 23:00 :بتوقيت بـيــروت على
« mbcمصر»

من خلدون قتالن إلى كمال الرياحي

َّ
السرقة األدبية...
رسالة «الكاتب» وتهمته
مهدي زلزلي
في الحلقات األخيرة من مسلسل «الكاتب»
(ك ـت ــاب ــة ريـ ــم ح ـنــا ـ إخ ـ ــراج رام ـ ــي ح ـنــا)،
ّ
يكتشف املشاهد السبب الذي يدفع كل من
َّ
َ
البوليسية الشهير
كاتب الروايات
يلتقي
ّ
«يونس جبران» (باسل خياط ,الصورة)
إلى إبداء إعجابه بروايته «حارس القمر»
ً
دون غ ـي ــره ــا ،ف ـض ــا ع ــن رغ ـب ــة بعضهم
بتحويلها إلــى فيلم سينمائي .الــروايــة
َّ
نجومية الكاتب بعد سلسلة
التي أطلقت
أع ـم ــال غـيــر مــوف ـقــة ،كـتـبـهــا ف ــي الحقيقة
«س ـ ـ ّـي ـ ــد حـ ـلـ ـم ــي» (مـ ـ ـج ـ ــدي م ـش ـم ــوش ــي)
ً
متكال على صديقه امل ـقـ َّـرب «يــونــس» في
إيصالها إلــى دار النشر واالت ـفــاق معها
بشأنها ،الضطراره إلى َّ
السفر إلى العراق
عام  ،2003حيث اختفى أثــره وشــاع خبر
ّ
األميركي للبالد،
مقتله هناك أثناء الغزو
فلم ّ
يفوت يونس فرصة وضع اسمه على
ال ــرواي ــة ال ـتــي كــانــت ال ـخ ـطــوة األولـ ــى في
طريقه إلى املجد والشهرة.
الـ ـ ــدخـ ـ ــول م ـ ــن ه ـ ـ ــذه الـ ـج ــزئ ـ َّـي ــة ت ـح ــدي ـدًا
للحديث عن املسلسل ،رغم اتكاء الحكاية
ف ــي األصـ ــل ع ـلــى م ـج ـمــوعــة م ــن ال ـجــرائــم
املتسلسلة التي تبدأ بقتل عشيقة يونس
املــراهـقــة «ت ـمــارا» (ري ــم خ ــوري) قريبًا من
مـنــزلــه الجبلي ال ـسـ ّ
ـري واتـهــامــه بقتلها،
ق ـب ــل ظـ ـه ــور بـ ــراء تـ ــه ع ـل ــى يـ ــد امل ـحــام ـيــة
«م ـجــدولــن» (دانـيـيــا رح ـمــة) ،عــائـ ٌـد إلــى
كــون هــذه الـجــزئـ َّـيــة تنطوي على مفارقة
ّ
مهمة!
َّ
االت ـه ــام ــات بــالـســرقــة األدب ــي ــة للمسلسل
الـ ـ ــذي ي ـع ــال ــج هـ ــذه ال ـق ـض ـ َّـي ــة بـ ــالـ ــذات لــم
تتوقف .بــدأت مع السيناريست السوري
َّ
خلدون قتالن الذي أكد وجود حالة سرقة
درام ـ َّـي ــة غـيــر مـسـبــوقــة عـبــر الـسـطــو على
نـ ّـصــه «ال ـخ ــون ــة» الـ ــذي ق ـ ّـدم ــه إل ــى شــركــة
َّ
إنتاجية
«كــاكـيــت» ،ولــم ُيـنـ َـجــز ألسـبــاب
ووصــل بطريقةٍ ما إلــى صناع «الكاتب»،
َّ
َّ
الرئيسية في
الشخصية
مشيرًا إلى كون
العملني «كــات ـبــا» ،وافتتاحهما بجريمة
ّ
الكتابي نفسه
قتل ،واعتمادهما التكنيك
م ــن ح ـيــث ال ـن ـقــل ب ــن امل ـش ــاه ــد املـتـخـ َّـيـلــة
والـ ـ ـع ـ ــودة إل ـ ــى ال ـ ـكـ ــاتـ ــب ،وكـ ـ ـ ــون عــائ ـلــة
الكاتب مؤلفة من زوجــة مطلقة وابــن في
ً
الـ ـع ــاش ــرة ،ف ـض ــا ع ــن وج ـ ــود شـخـصـ َّـيــة
تعمل في املحاماة .وقد أكد قتالن
رئيسة َّ
لجوء صناع «الكاتب» إلى إعادة تصوير
الحلقة األخيرة بعد إدخال تعديالت على
أحداثها في محاولة متأخرة للتملص من
هذا االتهام.
وقـبــل أن يعلن قـتــان توقفه عــن نشر ّ
أي
شيء يتعلق باملوضوع ،ونقله التخاصم
إل ــى أروق ــة الـقـصــر الـعــدلــي لـلــوصــول إلــى
حـقــه بـعـيـدًا ع ــن الـتـشـهـيــر ،ك ــان ال ــروائ ـ ّـي
ال ـت ــون ـس ـ ّـي ك ـم ــال ال ــري ــاح ــي ي ـعـلــن تلقيه
مئات الرسائل التي تدعوه إلى مشاهدة
رواي ـت ــه «عـشـيـقــات ال ـن ــذل» (دار الـســاقــي
 )2015 /وق ـ ــد ت ـح ـ َّـول ــت م ــن دون عـلـمــه
إل ــى مسلسل تلفزيوني ال يحمل اسـمــه!

ّ
وي ـلــخــص ال ــري ــاح ــي ن ـق ــاط ال ـت ـشــابــه بني
العملني في افتتاحهما بمقتل مراهقة في
ـروف غــامـضــة وات ـهــام الـكــاتــب بقتلها،
ظـ ٍ
وف ــي تـمـلــك الـكــاتــب بـيـتــا سـ َّ
ـريــا يـكـتــب له
فيه طلبة روايــات وسيناريوهات جعلت
مـنــه نجمًا مـعــروفــا ،وف ــي حــديــث الكاتب
«فـ ـ ــوق ال ــواقـ ـع ــي» م ــع صـ ـ ــورة غــابــري ـيــل
غارسيا ماركيز الذي َّ
تحول إلى حوار مع
َّ
شخصياته داخل قطار ،وتحويل املحامي
اليهودي صديق الكاتب إلى محامية تقع
ف ــي غ ــرام ــه الس ـت ـحــالــة عـ ــرض شـخـصـ َّـيــة
ـودي م ـع ــاص ــر فـ ــي م ـس ـل ـســل س ـ ـ ّ
ي ـ ـهـ ـ ّ
ـوري
ّ َّ
َّ
لبناني ألن الحالة تونسية.
مع كتابة هــذه الكلمات ،بــرز اتهام َّ
صرح
بــه لـنــا الـكــاتــب والـسـيـنــاريـســت ال ـســوري
َّ
ف ـتــح ال ـل ــه ع ـم ــر ،ال ـ ــذي أكـ ـ ـ َـد س ــرق ــة الـخــط
املـتـعـلــق بــالـصـحــافــي االن ـت ـه ـ ّ
ـازي وثقيل
ّ
ال ـظ ــل «رائ ـ ــد» (إي ـل ــي ن ـج ـيــم) ح ــرف ـ َّـي ــا من
َّ
َّ
شخصية «رأفت» التي أداها الفنان قصي
خولي في مسلسل «وصمة عــار» (كتابة
ف ـتــح ال ـل ــه ع ـمــر وإخـ ـ ــراج ن ــاج ــي طـعـمــي/
 )2008الـ ـ ــذي ح ـظ ــي ب ـم ـتــاب ـعــة واسـ ـع ــة،
وكان أبرز أعمال املوسم في حينه ،حيث
ّ
يـتـشــارك كــل مــن رأف ــت ورائ ــد فــي متابعة
َّ
القضايا اإلشكالية حصرًا ،وفــي تحوير
ً
ابتغاء
التصريحات التي يحصالن عليها
للسبق الصحافي ،وفــي وضــع نفسيهما
ّ
بتصرف من يدفع أكثر والقفز في التبعية
طرف ما إلى خصمه بحسب املصلحة
من
ٍ
ً
ع ـلــى مـ ــدار ح ـل ـقــات امل ـس ـل ـســل ،ف ـضــا عن
تشابه اللغة واألسلوب والحوارات.
وفـ ــي ان ـت ـظ ــار ص ـ ــدور م ــوق ــف م ــن كــاتـبــة
الـعـمــل ومـخــرجــه والـجـهــة املنتجة بشأن
اتـهــامــات قـ َّتــان والــريــاحــي وع ـمــر ،يؤكد
مـتــابـعــون أن ــه يـتـكــئ أي ـضــا عـلــى قصص
َّ
أجنبية ،وهو ما لم ينفه أحــد ،كون األمر
ص ــار فــي ال ـس ـنـ ًـوات األخ ـي ــرة شــائـعــا ولــم
ّ
يشكل تهمة .هل يمكن أن تصل َّ
الهوة
يعد
َّ
بني النظرية والتطبيق ،وبــن الشعارات

االكتفاء بعبارة «رؤية :ريم
حنا» في شارة العمل
وال ـ ـس ـ ـلـ ــوك ال ـ ـيـ ــومـ ـ ّـي ،إلـ ـ ــى حـ ـ ـ ّـد تـضـمــن
مسلسل قائم على سرقة َّ
أدبية موصوفة،
عبارة
نـقـدًا للسرقة األدبـ َّـيــة؟ وهــل تعفي
َ
«رؤية :ريم حنا» في شارة العمل ،الكاتبة
م ــن م ـســؤولـ َّـيــات ـهــا ت ـج ــاه األعـ ـم ــال الـتــي
استندت إليها هذه «الرؤية»؟
* «الكاتب» :يوميًا على  lbciو( ldcس،)22:30 :
و«نتفليكس» ( ،)19:00و«أبــو ظبي» (،)23:00
و« artحكايات )21:00( »2
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 15عامًا على انطالق المغامرة
«سوق الطيب»
يربح معركة الـ slow food

صورة
وخبر

بـدءًا مـن اليـوم السـبتُ ،يفتتـح فـي غوادالخـارا معـرض «غييرمـو ديـل تـورو :فـي
وطنـي مـع وحوشـي» .يضـم الحـدث أكثـر مـن  800قطعـة (أزيـاء ،أكسسـوارات،
لوحـات )...تعـود ملكيتهـا إلـى السـينمائي المكسـيكي ( )1964الحاصـل علـى
أوسـكار ،بعضهـا شـخصية وبعضهـا اآلخـر متعلـق بمجموعـة مـن أشـهر أفالمه،
مـن بينها« :شـكل المـاء» (عام  )2017و( Pacific Rimعـام  )2013و( HellBoyعام
( .)2004أوليسـيس رويـز ـــ أ ف ب)

في  ،2004انطلقت في العاصمة اللبنانية
متفردة حملت اسم «سوق ّ
تجربة ّ
الطيب»،
راهنت على ثقافة األكل الصحي وتشجيع
الـ ــزراعـ ــة وامل ـن ـت ـج ــات امل ـح ـل ـي ــة .ال ـت ـجــربــة
ّ
املستمرة لغاية اليوم ،والتي أفرزت خطوات
مشابهة عـلــى ام ـتــداد ال ـبــاد ،تـهــدف إلــى
مساعدة صغار املنتجني واملزارعني على
تـســويــق بضائعهم مـبــاشــرة للمستهلك
ع ـبــر الـ ـق ــدوم أس ـبــوع ـيــا م ــن ال ــري ــف إلــى
املدينة ولقاء الزبائن املتعطشني إلى مثل
هذه املنتجات األصيلة /وال ّ
سيما البلدية
ّ
ّ
وال ـع ـض ــوي ــة م ـن ـهــا .ل ـع ــل أك ـث ــر م ــا يــركــز
عـلـيــه ال ـســوق ال ــذي ّأس ـســه ك ـمــال م ـ ّ
ـزوق،
اإلض ـ ــاءة عـلــى تـقــالـيــد الـطـهــي ف ــي لبنان
وإعادة إحيائها وتمكني صغار املزارعني
واملـنـتـجــن وال ـط ـهــاة وربـ ــات امل ـن ــازل على
اختالف خلفياتهم وانتماءاتهم.
تحت شعار «اصنعوا الطعام ،ال الحرب»،
مضى «سوق ّ
الطيب» في رحلته آخذًا في
ال ـتـ ّ
ـوســع ،ليشمل بـعــد ذل ــك بـثــاثــة أع ــوام
إط ــاق م ـهــرجــانــات أك ــل تــرمــي إل ــى حــثّ
الناس على زيارة القرى واألطراف ّ
لتذوق
األط ـع ـمــة و«امل ــون ــة» الـلـبـنــانـيــة الـتـقـلـيــديــة،
وال ـت ـعـ ّـرف فــي الــوقــت نـفـســه إل ــى مناطق
لبنانية مجهولة بالنسبة إليهم .والدة هذه
املبادرة لم تلغ وجود «سوق ّ
الطيب» ،وأخذ
املـشــروعــان يسيران بــالـتــوازي على خط
واحد ،إلى جانب إطالق برامج بناء القدرات
لتعزيز جودة املنتجات في سوق املزارعني
األس ـب ــوع ــي ،وتــوف ـيــر ال ـف ــرص التعليمية
ل ـل ـمــزارعــن وامل ـن ـت ـجــن ،لـيـجــد نـفـســه في
النهاية ،وبفضل شراكات ّ
منوعة ،منصة
خ ـل ــق ف ـ ــرص ع ـم ــل وزي ـ ـ ـ ــادة االس ـت ـق ــرار
االقتصادي لألسر .أمــا «طــاولــة» ،فكانت
خالصة التجارب املذكورة آنفًا ،إذ ُوجدت
لإلفادة من التجربة بديمومة واستمرارية
من خالل مطعم ثابت (في بيروت وعميق
ودير القمر ودوما ...وتشهد الحمرا اليوم
اف ـت ـتــاح «ب ـيــت ال ـح ـمــرا» ف ــي م ـنــزل تــراثــي

قــديــم) يـقـ ّـدم طعامًا لبنانيًا مئة فــي املئة،
م ـع ـ ّـدًا ب ــأي ــدي ّربـ ــات م ـن ــازل م ــن مـشــارب
لبنانية عديدة ،أبصر النور في .2009
ب ـ ــن الـ ـخ ــام ــس وال ـ ـثـ ــامـ ــن م ـ ــن حـ ــزيـ ــران
(يــونـيــو) الـحــالــي ،يحتفل «س ــوق ّ
الطيب»
ّ
بــذكــرى مـيــاده ال ــ 15عبر أنشطة منوعة
ف ــي فـ ـض ــاءات ب ـيــروت ـيــة ع ــدي ــدة ،تحتفي
بـ«اإلنجازات والرؤية والقيم» .ستربط هذه
املواعيد املشاركني بالجدل الــدائــر عامليًا
ح ــول «ال ـت ـن ـ ّـوع وال ــدم ــج والـ ـت ــراث الـثـقــافــي
واملمارسات الصديقة للبيئة والزراعة على
نطاق ّ
ضيق.»...
ف ـ ــي  5ح ـ ـ ــزي ـ ـ ــران ،س ـي ـش ـه ــد «مـ ـع ــرض
الحدائق ومهرجان الربيع» (بــدءًا من س:
 )17:00فــي مـيــدان سباق الخيل ،املحطة
االفتتاحية ،قبل االنتقال في اليوم التالي
إلــى «بـيــت الـحـمــرا» (ش ــارع بعلبك ـ ـ بــدءًا
من س )18:00 :حيث اللقاءات والنقاشات
حول مواضيع ّ
منوعة مع منتجي «سوق
الطيب» ومتحدثني وخبراء ذائعي الصيت
وط ـن ـيــا ودولـ ـي ــا .ويـن ـت ـهــي ه ــذا ال ـي ــوم مع
مـســاحــة لــأطـعـمــة وامل ـش ــروب ــات الـلــذيــذة.
وف ــي  8ح ــزي ــران ،يـنـتـقــل االح ـت ـف ــال إلــى
املـحـطــة األسـبــوعـيــة ل ــ«ســوق الـطـيــب» في
سـ ــوق املـ ــزارعـ ــن ف ــي «أسـ ـ ـ ــواق ب ـي ــروت»
(وسط املدينة ـ بدءًا من س.)11:00 :

RUPTURED & LUMEN PROJECT PRESENT

أدهم الدمشقي:
سرديات جنسية

العيد في البقاع
تهريج وفن و«أمل»

«الثورة» مستمرة
في «سرسق»!

يوم األربعاء املقبلّ ،
يقدم أدهم
الدمشقي (الصورة) عرض
«سرير» في «مسرح مونو»
(األشرفية) .العمل عبارة عن
مشهديات سردية حقيقية،
مكتوبة بلغة شعرية حديثة.
ّ
الذي
ّ
يصف الدمشقي نصه ّ
سيؤديه على الخشبة بأنه «كتابة
تصالحية ّ
تطهرية» ،يعالج فيها
تجربته الخاصة مع الجنس ،بدءًا
من منظوره إلى صورة األبوين،
ً
وصوال إلى سرد قصة تحرش
ّ
تعرض لها في مراهقته األولى،
لتكون هذه الحادثة« ،العقدة
حولها
األبرز في شبكة تحاك
ّ
ّ
مشهديات سردية أخرى تمثل
ّ
ّ
محطات مهمة» في حياته .ترافق
«سرير» موسيقى ربال مالعب
(فيوال) التفاعلية املرتجلة.

تحت عنوان «العيد في
البقاع» ،تدعو مؤسسة «العمل
لألمل» ،يوم السبت املقبل،
إلى حضور احتفال تقيمه في
«مسرح املشهد» ّ
(بر الياس ـ
البقاع) .تبدأ األنشطة مع فقرة
شعرية للفائزين بمسابقة
«مجال» ،قبل االنتقال إلى
عرض مهرجني لفرقة The Two
 ،Man Showتليه محطة فنية
لفرقة «زهورات» ّ
تعد الحفلة
األولى في جولة «دارج» للفرق
املوسيقية ّ
ّ
متخرجي
املكونة من
مدرسة العمل لألمل للموسيقى.
أما الختام ،فسيكون مع فرقة
«سيف الشام» إلحياء التراث
ّ
ستقدم عراضة
الشعبي التي
شامية وعروض سيف وترس
وأخرى نارية.

«سرير» :األربعاء  5حزيران (يونيو)
الحالي ـ  19:00ـ «مسرح مونو»
(األشرفية ـ بيروت).
لالستعالم01/202422 :

«العيد في البقاع» :السبت  8حزيران
(يونيو) الحالي ـ  16:00ـ «مسرح
املشهد» (مركز العمل لألمل الثقافي
ـ ّبر الياس ـ البقاع) .الدعوة عامة.

اكتساح سوري «معارض» لجوائز
«سمير قصير لحرية الصحافة»
التي أقيمت أخيرًا في حديقة
«سرسق» .الحفلة (تنظيم «مؤسسة
سمير قصير» واالتحاد األوروبي)
منحت روجيه أصفر جائزتها (فئة
«كابنت ماجد أو
«مقال الرأي») عن ّ
األب القائد؟» .بعد تسلمه الجائزة،
قال أصفر بأنه من «باب النقد
الذاتي ،يجب اإلضاءة على أن العيش
لسنوات في ظل نظام ديكتاتوري
أسهم في تشكيل الجانب السلبي
من ممارسات املعارضة السورية»،
قبل أن يشكر األخيرة .وفي فئة
«التحقيق االستقصائي» ،فاز علي
اإلبراهيم (الصورة) عن «النظام
السوري يخفي جرائم الحرب» .وفي
فئة «التقرير اإلخباري السمعي-
البصري» ،فاز املغربي يوسف
الزيراوي عن «بشرى :امرأة» الذي
يتناول حياة سائقة حافلة .هكذا،
أضحت الجائزة في سنتها الـ 14
محصورة باملشهدية السورية
املعارضة منذ .2006

IN COLLABORATION WITH WOODWORK STUDIOS
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كلمات

سعدي يوسف
ّ

في مهب اللغة والحياة
خليل صويلح

ّ
ّ
ال يتوقف سعدي يوسف ( )1934عن التجوال ،مثل سندباد بجناحني .هذا الشاعر سليل ّرحالة وجغرافيني وعشاق ،يستكشف
ّ
ّ
فتهب الرائحة على هيئة ذكرى أو
يتشمم رائحة نبتة منسية في الظل،
الضوء في أكثر األماكن عتمة بحواسه الخمس.
أسطورة أو بيت طني مهمل .لم يعد املنفى عقابًا دنيويًا بقدر ما هو فضاء رحب ملقاومة العزلة والشيخوخة والفقدان.
كأن «البالد التي قد ُولدت بها لم تكن» .ويضيف« :لم أبدأ في اكتشاف نفسي ،ومعرفة ما أريد ،إال حني صرت ّرحالة وحيدًا»،
ّ
ّ
املهب» (دار
منوهًا إلى أن «املغادرة هي األصل ،واإلقامة هي املؤقت» .كتابه الجديد الذي يحمل الرقم  110أسماه «أوراقي في
التكوين ـــــ دمشق) .مزيج من يوميات ومواقف وأفكار ،في أطلس مدن وأنهار وبشر ،وإذا بالبصرة تقوده إلى بغداد ،ودمشق،
يقودها
وبيروت ،والجزائر ،وعدن ،ولندن ،وحتى الصني .غرف فنادق ،ومحطات قطارات ،وجزر نائية ومجهولة .احتفال بحياة ّ
مركب سكران بال مجذاف .ابن بطوطة آخر ،لكن بأسئلة مختلفة ،وحيرة وجودية واحتدامات فكرية ،وقبل ذلك ،هو املشاء

ّ
ً
ً
أسماء أخرى ،مثل عبد األمير الحصيري وسركون بولص
أسماء ،ويمتدح
في حقول الشعرية العربية ،يجز بمنجله النقدي
(الشاعر العراقي الوحيد) ّ
ليرتد الحقًا إلى الشعر الجاهلي بوصفه بوصلة ديوان العرب في غياب التجارب العميقة« .ديوان
ّ
ّ
العرب مأهول ،لكن أيام الجاهلية األولى» يقول« .حفيد امرئ القيس» ال يتردد في املكاشفة بمصارحات فجة ،وفضح البذاءات
الثقافية ونبذ حاالت االحتضار ،ذاهبًا إلى «مديح الخسارة» في تجسير الهوة نحو ما هو مشع ونادر ،وما يقع في باب الخذالن،
ً
عن بالد تعيش القهقرى ،وسماسرة الحقبة االستعمارية الجديدة ،واندحار الذائقة الجمالية وصوال إلى «شاعر املليون» .هكذا
اخترع «الشيوعي األخير» ّ
مدونته الخاصة التي تشبه سفينة نوح :الغراب والهدهد فوق خشبة واحدة ،من دون تزويق أو زخرفة،
ّ
فضائح وفضائل ،ألوان العار ،وخريطة بالد كانت ذات يوم بستانًا أو جنة ،قبل أن يجتاحها البرابرة واألوباش وصيارفة الثقافة،
لكنه يهتف من متراسه املضاد «إنهم ذاهبون مع أول ّ
هبة للريح ،ولقد بدأ موسم العواصف» .هذه األوراق إذًا ،هي حصيلة
ّ
مواقف نقدية ،وترجمات ،وأسفار ،وصورة شاعر ثمانيني بال أقنعة أو تقية أو سقوف ،في تشريح بثور الثقافة العربية من
ً
جهة ثانية .يقول مختزال تجواله «سيرتي :مغادرات متصلة»
جهة ،وتأريخ بهجات عابرة وسعادات روحية من ٍ
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ملف

 200عام على والدة صاحب «أوراق العشب»

وريث هوميروس وفرجيل ودانتي وشكسبير

ول ـ ــد والـ ـ ــت وتـ ـم ــان ف ــي ل ــون ــغ اي ـل ـن ــد فــي
نـ ـ ـي ـ ــوي ـ ــورك .ول ـ ـ ــو بـ ـق ــي حـ ـي ــا لـ ـبـ ـل ــغ ســن
املـئـتــن اآلن ،لكنا سنحتفي بـمــولــده في
مـحــاضــرات وع ــروض مسرحية وحفالت
مــوسـيـقـيــة وأم ـس ـيــات شـعــريــة ودراسـ ــات
نقدية جديدة .فهذا الشاعر ()1892-1819
األم ـي ــرك ــي ه ــو وري ـ ــث شـ ـع ــراء م ــن أم ـثــال
هوميروس وفرجيل ودانـتــي وشكسبير
وكــل الـشـعــراء الــذيــن عـ ّـرفــوا الـشــاعــر على
أنـ ــه الـ ــرائـ ــي ،وال ـ ـفـ ــرد امل ـت ـم ـيــز بـمــوهـبـتــه
ولـغـتــه وص ــوره ومــوسـيـقــاه ،وه ــو الـفــرد
املنطلق نحو حريته ،مجسدًا ذلك «الحلم
األميركي» الذي تاق اإلنسان إلى تحقيقه
عـبــر تــاريــخ طــويــل مــن املـعــانــاة والـكـفــاح.
ويجد ويتمان أنه لم يكن فــردًا في جوقة
بل شاعر يعرف «السر املثير للفضول».
اح ـ ـت ـ ـفـ ــى ويـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــان ب ـ ـمـ ــواض ـ ـيـ ــع ت ـغ ـنــت
ب ــال ــديـ ـمـ ـق ــراطـ ـي ــة والـ ـطـ ـبـ ـيـ ـع ــة وال ـ ـحـ ــب
وال ـصــداقــة ،إل ــى جــانــب مــواضـيــع تعلقت
بالروح والجمال وحتى باملوت .وواصل
تطوير أسلوبه الشعري الفريد وأدهــش
مـجــايـلـيــه م ــن ال ـش ـع ــراء وال ـن ـق ــاد ومـنـهــم
رال ــف إيـمــرســون ال ــذي احـتـفــى بالنسخة
األول ــى مــن «أوراق الـعـشــب» الـتــي ضمت
 12قصيدة فقط فــي حينها حيث واصــل
ويتمان تنقيحها وتطويرها ليركز على
م ـه ـمــة بـ ـن ــاء ورسـ ـ ــم ال ـ ـحـ ــدود األخ ــاق ـي ــة
وال ـن ـف ـس ـيــة وال ـس ـيــاس ـيــة ل ـث ـقــافــة ال ـعــالــم
ال ـجــديــد .وح ــن انــدل ـعــت ال ـحــرب األهـلـيــة
فــي أم ـيــركــا ،ق ــرر أن يـحـيــا ح ـيــاة «نـقـيــة»
وتطوع للعمل في املستشفيات ورحل إلى
واشنطن عــام  1862لرعاية شقيقه الــذي
ُج ــرح فــي ال ـح ــرب .وك ــان لـتـجــربــة الـحــرب
ومعاناتها عميق األثر في مسيرته ولغته
وموضوعاته وتطلعاته لبناء عالم خال
من العنف واالستغالل:
ً
«قال طفل ،متسائال ما معنى العشب؟
وهو يحمل عشبًا مأل يديه
كيف لي أن أرد على سؤال الطفل؟
ال أعرف معنى العشب أكثر منه
أو أظن أنه منديل الرب
هدية معطرة ،وذكرى أنزلت عن عمد
تحمل اسم املالك»
في  ،1873تعرض ويتمان لجلطة تسببت
ل ــه ب ـش ـلــل ج ــزئ ــي .ب ـعــد أش ـه ــر رحـ ــل إلــى
كــامــدن فــي نيوجيرسي لــزيــارة أمــه التي
كــانــت تحتضر فــي بيت أخـيــه حيث بقي
حتى عام  1882ونشرت له نسخة جديدة
م ــن «أوراق ال ـع ـش ــب» ،م ـمــا س ــاع ــده على
كسب املــال وشــراء منزل في كــامــدن .لكنه
تــوفــي فــي  26آذار (م ـ ــارس)  1892ودفــن
في القبر الذي صممه بنفسه وبناه على
ق ـط ـعــة أرض ف ــي م ـق ـب ــرة هـ ــارلـ ــي .قـضــى
ّ
وي ـت ـم ــان جـ ــل ح ـيــاتــه ك ـشــاعــر ف ــي كـتــابــة
«أوراق العشب» وتنقيحه حتى وفاته ،ما
أدى إلى إنتاج طبعات عديدة من الديوان
على مدى أربعة عقود .وقد ظهرت الطبعة
األولـ ــى بـكـتــاب صـغـيــر يـضــم  12قصيدة
كما نوهنا ،فيما كانت النسخة األخيرة
تضم أكثر من  400قصيدة.
تتميز قصائد «أوراق الـعـشــب» بضعف
ّ ّ
تقدم كل قصيدة
ترابطها في الديوان ،إذ
اح ـت ـف ــاء ال ـش ــاع ــر بـفـلـسـفـتــه ف ــي ال ـح ـيــاة
والسعادة باملتع الحسية في زمن اعتبر
مـثــل ه ــذا االحـتـفــاء أمـ ـرًا ال أخــاقــي .وفــي
الــوقــت ال ــذي رك ــز فـيــه ال ـش ـعــراء اإلنـكـلـيــز
الــذيــن كـتـبــوا قـبــل ويـتـمــان عـلــى الــرمــزيــة
والــدرس األخالقي والتأمل في القصيدة
الــدي ـن ـيــة وال ــروح ــانـ ـي ــة ،اح ـت ـفــى دي ــوان ــه
«أوراق العشب» بالجسد والعالم املادي،
ح ـي ــث ن ـج ــد وي ـت ـم ــان ال ـ ــذي ت ــأث ــر ب ــرالــف
إيـمــرســون وحــركــة الـتـســامــح ،وهــي نتاج
مباشر وأثر من آثار الحركة الرومانسية،
يحتفي بالطبيعة ودور اإلن ـســان الـفــرد
فـيـهــا .رغ ــم ذل ــك ،لــم يـهـمــل دور الـعـقــل أو
ً
ال ــروح ،بل نجده يسمو باإلنسان ،شكال

أفريقية واملـهــاجــريــن.....وكــل أولئك الذين
يؤمنون بالحقوق املتساوية» (أوريـلــي،
ّ
 .)53أم ــر ظ ــل ي ــواك ــب رح ـلــة وي ـت ـمــان في
كـتــابــة مـلـحـمـتــه ورؤي ـت ــه ألم ـيــركــا الحلم
التي تناقض صورة الدولة التي تخيلها
منتقدوه .وي ـ ّ
ـرد مــن خــال الجمع مــا بني
نزعة الفلسفة املتعالية والــواقـعـيــة ،هذه
الفلسفة التي جسدها في قصائد «أوراق
ال ـع ـش ــب» و«أغـ ـنـ ـي ــة ن ـف ـس ــي» و«آه أي ـهــا
القبطان»:
«الشفتان شاحبتان وساكنتان
أبي ال يشعر بذراعي
ليس هناك نبض وال إرادة
ترسو السفينة ساملة آمنة
انتهت رحلتها
من رحلة حافلة باملوت
السفينة املنتصرة
تدخل منجزة غايتها
امرحي أيتها الشواطئ
ودقي أيتها األجراس»
وف ــي قـصـيــدة «أم ـيــركــا» ،يجسد ويتمان
رؤيته وحلمه بعالم يسمو فوق تفاهات
األخطاء والخصومات والهيمنة ،فتكون
األم واألخــت والحضن .لكن السؤال الذي
يفرض نفسه بعد مرور قرنني على الحلم،
ً
ه ــل م ــا زالـ ـ ــت ه ــي فـ ـع ــا م ــركـ ـزًا ألخ ـ ــوان
وأخوات يتقاسمون املحبة؟
«كلهم سواء في املحبة
إن كــانــوا بالغني أو غير بالغني ،شبانًا،
ً
كهوال
أقوياء ،كرماء ،نزيهني ،صبورين ،قادرين،
أثرياء
«أميركا» خالدة خلود األرض
خلود الحرية والقانون والحب
عظيمة حكيمة متسامية
أم رؤوم في صوان الزمن»
لكن فــي أجـمــل مـقــارنــاتــه ،يــذهــب ويتمان
بعيدًا في مقاربة اإلنسان بالحيوان ،حني
يجد أن الحيوان مكتف ذاتيًا وال يتجاوز
حــاجـتــه وال يـتـ ّ
ـذمــر كـثـيـرًا وال يـسـهــر في
الظالم وال يبكي بسبب ذنوبه ،وال تزعجه
مناقشة واجباته تجاه الخالق!
ويـمـكــن أن يـكــون االق ـت ـبــاس الـتــالــي خير
خاتمة للتذكير بعظمة رؤية هذا الشاعر
وحــداثــة نظرته للشعر رغــم م ــرور قرنني
ع ـلــى والدت ـ ــه« :ن ـح ــن ال ن ـق ــرأ ال ـش ـعــر وال
نكتبه ملجرد أنــه شــيء جميل .نحن نقرأ
ونكتب الشعر ألننا أعضاء من العنصر
ال ـب ـش ــري ،وال ـع ـن ـصــر ال ـب ـش ــري مـشـحــون
بالعاطفة .ولذلك ،يعتبر الطب والقانون
والتجارة والهندسة وغيرها من العلوم
دراسـ ـ ـ ـ ــات ن ـب ـي ـلــة وض ـ ــروري ـ ــة لــدي ـمــومــة
ال ـح ـيــاة ،لـكــن الـشـعــر وال ـج ـمــال واملخيلة
والحب هي األهداف التي نحيا من أجلها»
(من مقدمة كتاب «أوراق العشب»).
ّ
ً
وعـقــا ،ويــرى فيه محط اهتمام الشعراء
واحترامهم.
من حيث الشكل ،أهمل ويتمان القافية
أو أحكام الــوزن الصارمة وطــول البيت
الـشـعــري .وم ــن بــن أشـهــر قـصــائــده في
ه ــذه امل ـج ـمــوعــة« ،أغ ـن ـيــة ن ـف ـســي» الـتــي
يـ ــراهـ ــا الـ ـنـ ـق ــاد ج ــوه ــر رؤي ـ ـ ــة وي ـت ـم ــان
ال ـش ـعــريــة :ق ـص ـيــدة ج ـمــع فـيـهــا م ــا بني
الـ ـسـ ـي ــرة ال ــذاتـ ـي ــة وامل ــوعـ ـظ ــة وال ـت ــأم ــل
الـشـعــري .ويكتب الشاعر فــي مقدمتها
«أتوقف في مكان ما بانتظارك» .ويرى
ويتمان أن محل والدة الشعر هي الذات
اإلنسانية وأفـضــل طريقة لفهم الشعر
ه ــي االس ـت ــرخ ــاء وم ــراق ـب ــة ن ـش ــاط عقل
املرء.
ظلت «أوراق الـعـشــب» مجموعة مثيرة
لـ ـلـ ـج ــدل :ف ـه ــي ت ـح ـت ـفــي بـ ـص ــور حـسـيــة
صريحةّ ،
تعرض بسببها ويتمان للنقد،
ل ـك ـن ـهــا ن ـج ـحــت ف ــي ال ـن ـف ــاذ إل ـ ــى ثـقــافــة
ُ
الشعب واعتبرت من األعمال األساسية
في تاريخ الشعب األميركي .يرى الناقد

مـيـلــر أن تــأكـيــد وي ـت ـمــان عـلــى «الـثـقــافــة
األمـيــركـيــة ســاعــدتــه فــي إي ـجــاد ملحمة
أميركية متميزة يمكن مقارنتها بأعمال
هوميروس» (ميلر )55 ،وفي ثقافة دائمة

أثارت مجموعة «أوراق
كونها
العشب» الجدل
ّ
بالصور الحسية،
ّ
مليئة ّ
لكنها احتلت مكانتها
في تاريخ الشعب
األميركي

ال ـت ـغ ـي ــر ،ن ـج ــد أعـ ـم ــال وي ـت ـم ــان تـتـمـتــع
بالتحرر من قيود الزمن ،وهذا ما تواءم
مـ ــع املـ ـفـ ـه ــوم األمـ ـي ــرك ــي ل ـلــدي ـم ـقــراط ـيــة
واملـ ـس ــاواة« ،م ـمــا أدى إل ــى إن ـتــاج نفس
التجربة ونفس املشاعر في نفوس أناس
تفصلهم ق ــرون مــن الــزمــن» (فيشر)66 ،
وتشير االستعارة املأخوذة من العشب
إلــى رؤي ــة رعــويــة لنظرة مثالية ريفية.
ويــؤكــد الـشــاعــر ه ــذه ال ــرؤي ــة فــي معظم
قصائده التي تحتفي بفكرة الحرية في
ّ
متجسدة في الزمان
الطبيعة التي تكون
واملكان وحرية التعبير.
لكن الشاعر تـعـ ّـرض للنقد بسبب الغلو
في النزعة الوطنية األميركية التي نجدها
واض ـح ــة ف ــي «أوراق ال ـع ـشــب» وقـصــائــد
أخـ ــرى .وي ـقــول الـنــاقــد نــاثــانـيــال أوري ـلــي
ف ــي دراسـ ـت ــه ع ــن هـ ــذه ال ـن ــزع ــة ف ــي شعر
ّ
ويتمان أن أميركا كما تخيلها ويتمان
متغطرسة وتوسعية وهرمية وعنصرية،
ّ
وأن «أمـ ـي ــرك ــا ك ـه ــذه غ ـي ــر م ـق ـبــولــة عـنــد
سكانها األصليني واألميركيني من أصول
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علي عبد األمير
ف ــي أواخـ ــر الـسـبـعـيـنــات ،وفـيـمــا كــانــت ب ـغ ــداد تغلق
صفحات حرية فكرية قليلة ّ
ميزت سنوات الـ -1972
 ،1979ص ـ ــدرت تــرج ـمــة ُم ـب ـه ــرة لـ ـ ـ ـ ــ«أوراق ال ـع ـشــب»
بتوقيع الشاعر العراقي سعدي يوسف ،هي األولى
من طبعات ّ
تجددت الحقًا في القاهرة ودمشق بعد
ّ
نحو ثــاثــن عــامــا .فــي تلك الترجمة ،يــؤكــد صاحب
ّ
«األخـضــر بن يوسف ومشاغله» أن «تقديم ويتمان
إلـ ــى ق ــارئ ـن ــا وش ـع ــرن ــا ف ــي هـ ــذه امل ــرح ـل ــة ب ــال ــذات له
ً
أهـمـيــة ك ـبــرى ،فـهــو أوال نـسـمــة شـعــريــة صـحـيــة بني
الكثير الكثير مما يترجم من شعر إلــى لغتنا .وهو
ثانيًا شاعر أمــة في دور النهوض ،ما يقدم لشعرنا
ّ
املعبر عن نهوضنا ،أنموذجًا
املتطلع إلــى أن يكون
عــال ـيــا .وه ــو ثــالـثــا شــاعــر ث ــورة شـعــريــة ام ـتــدت إلــى
أوروبـ ــا ،وآت ــت أكـلـهــا ،فقصيدة النثر مــا كــان لها أن
ّ
تشق سبيلها األوروبي لوال إسهامة ويتمان الكبرى.
وهو رابعًا شاعر املحسوس والواقع املعيش واملفردة
السائرة ،وما أحوجنا وأحوج شعرنا إلى املحسوس
واملعيش وامل ـفــردة الـســائــرة» .فــي املالحظة األخـيــرة،
ك ـ ــأن سـ ـع ــدي ي ــوس ــف ك ـ ــان ي ـت ـصــل ب ـج ــوه ــر ش ـعــره
الجميل «شاعر املحسوس والواقع املعيش واملفردة
الـســائــرة» الــذي صــار لــه مــريــدوه مــن شـعــراء العربية
في العقود املاضية .ومن هنا بدا مدخله إلى «أوراق
ً
والروحية وحتى
العشب» متصال بتجربته الشعرية ً
قــامــوســه ال ـل ـغــوي ال ـخ ــاص ،وم ـحــاولــة مـنــه ل ــدرء ما
لحق بالشاعر األميركي الذي نحتفي بذكرى والدته

املئتني ،لجهة تعرضه لـ «تشويهني كبيرين» .األول
يتعلق بـ«أفكار ويتمان» وتمثله مراجعات ودراسات
أمـيــركـيــة وأوروبـ ـي ــة «ح ــاول ــت أن تـضــع ال ـشــاعــر في
مـنــزلــة الـنـبــي أو املـتـصــوف حينًا وف ــي مـنــزلــة الـشــاذ
حينًا مستفيدة مــن شــواهــد فــي شعره ومشاهد من
حياته». أما الثاني ،فمثلته نظرة الشاعر ت.س إليوت
إلى شعر ويتمان الذي رأى أن «من غير الخسارة أن
نــرى أفـكــار ويـتـمــان تتساقط عــن أش ـع ــاره» .ولكونه
«شاعر املحسوس والواقع املعيش واملفردة السائرة»،
قرأ سعدي يوسف عمل ويتمان انطالقًا من «سائقي
الـعــربــات والـبـحــارة والنجارين والـجـنــود واستطاع
أن ينتقل مــن دار الـعـتـمــة إل ــى دائـ ــرة ال ـضــوء مقدمًا
وجوههم وكلماتهم وأعرافهم وآالمهم ومباهجهم،
وك ـ ــان حــري ـصــا ف ــي ت ـقــدي ـمــه هـ ــذا ع ـلــى أن يمنحهم
جميعًا بطاقة تعريف واحــدة محترمة ال نجد فيها
غضاضة حني تجمع العاهر والقديس».
صحيح أن هناك ترجمات لشعر ويتمان إلى العربية،
ً
سبقت ما أنجزه سعدي يوسف ،إال أن لألخير فضال
ف ــي ت ـقــديــم صــاحــب «أوراق ال ـع ـشــب» بـلـغــة صــافـيــة
رائ ـقــة مـحـســوســة وم ـت ــداول ــة ،ال تثقلها املــرجـعـيــات
الـقــامــوسـيــة ،بــل كــانــت مــدركــة لعبقرية ويـتـمــان في
إنــزال امللحمة الشعرية من علو سماوي متخيل إلى
نبض أرضــي وحياتي مشتبك باملصائر اإلنسانية
ونشدانها السرمدي للحرية .واملعنى األخير لم يفارقه
ّ
الشاعر واملترجم املصري رفعت ســام الفائز أخيرًا
بــ«جــائــزة أبــوالـقــاســم الـشــابــي» عــن ترجمته «أوراق
ً
الـعـشــب» كــامــا إل ــى الـعــربـيــة ،فـهــو ي ــرى أن ويتمان

«صـ ــوت ش ـع ــري فـ ــادح وف ــري ــدُ ،ي ـن ــزل ال ـق ـص ـيــدة من
علياء التأمل الذهني في القضايا املجردة إلى هموم
اإلنـســان الـيــومــي ،العابر فــي طــرقــات الـعــالــم ،ليحتل
ه ــذا اإلن ـســان قـلــب الـقـصـيــدة ،بــا م ـنــازع ،بــأوجــاعــه،
وأحالمه ،وهمومه» .ترجمة الديوان الكامل لويتمان
التي صدرت في القاهرة عام  2016جاءت بنحو ألف
صـفـحــة ،تضمنت مـقــدمــة مترجمها الـشــاعــر رفعت
ّ
س ــام وتـمـحــورت حــول الـجــوانــب الفنية الجوهرية
في شعر ويتمان ،وتفاصيل تتعلق بنهج الترجمة
إلى العربية ،وأردفها بثانية جاءت أشبه بـ«سيرة»
للشاعر األميركي وديــوانــه الوحيد املتجدد «أوراق
الـعـشــب» .كما احـتــوت على قصيدة لــوركــا الشهيرة
«غنائية إلى والت ويتمان» .ومن هنا بدا طبيعيًا أن
ّ
يصف سلم ترجمته بكونها «سفر ويتمان الشعري
الكامل» ،بل هي لـ «قـ ّـارة شعرية بكاملها  -لم يسبق
أن عرفها األدب األمـيــركــي ،وال املكتوب باإلنكليزية
ً
عــامــة -تضم بـلــدانــا وأن ـهــارًا وج ـبــاال وب ـحــارًا ،مما ال
عــن رأت وال أذن سمعت ،وال خطر على قلب شاعر
ّ
من قبل» .قبل ترجمة ســام «الكاملة» ،هناك ترجمة
أخـ ــرى «جــزئ ـيــة» صـ ــدرت م ــن رك ــن الـثـقــافــة الـعــربـيــة
ال ـث ــال ــث ال ـ ـبـ ــارز ،أي دمـ ـش ــق ،وهـ ــي تــرج ـمــة ال ـشــاعــر
واألكاديمي السوري عابد اسماعيل لقصيدة «أغنية
نفسي» لــويـتـمــان ،الـتــي يــرى بعضها أنـهــا تتضمن
«فــرقــا شاسعًا بينها وبــن ترجمة سعدي يوسف».
يومها ،قال عابد اسماعيل« :حني ذهبت إلى الواليات
املـتـحــدة إلكـمــال دراس ـتــي ،لــم أكــن قــد اكتشفت والــت
ويـتـمــان بـعــد ،إال مــن خــال الـتــرجـمــات املتفرقة هنا

ُ
عشت ألكثر من ست سنوات في املدينة التي
وهناك.
عــاش وتــربــى فيها ،وهــي مدينة نـيــويــورك ،وخـبــرتُ
ّ
الشوارع التي تعود ويتمان التسكع فيها ،واملوانئ
املنتشرة على طول نهر هدسون ،التي اعتاد الذهاب
إليها ،بل كنت أعبر حديقة والــت ويتمان في مدينة
بروكلني ّ
مرتني يوميًا ،ذهابًا وإيابًا ،في طريقي إلى
جامعتي «نيويورك يونيفرستي» في مانهاتن (قلب
ّ
الحسية ،شيئًا
نيويورك) .واكتشفت عوالم ويتمان
فشيئًا ،وب ــدأت أق ــرأ شـعــره فــي ض ــوء ه ــذه املعايشة
ً
اليومية» .وعن اختيار «أغنية نفسي» كونها تمثيال
لشعر ويـتـمــان ،قــال اسـمــاعـيــل« :بـعــد حصولي على
الــدك ـتــوراه فــي الـشـعــر األمـيــركــي الـحــديــث ،وعــودتــي
إلــى سوريا ،بـ ُ
ـدأت ّ
أدرس ويتمان لطالبي في السنة
ّ
ال ــراب ـع ــة ف ــي جــام ـعــة دم ـش ــق ،وركـ ـ ــزت ع ـلــى قـصـيــدة
«أغنية نفسي» كونها تمثل الـنــواة املــركــزيــة لكتاب
ويتمان الوحيدّ «أوراق العشب» الذي أمضى الشاعر
ّ
حياته كلها ينقح فيه ،ويضيف إليه ،ويحذف منه،
حـتــى أن ـنــا نـحـصــي تـســع طـبـعــات مختلفة مـنــه بني
ع ــام ــي  ،1855وهـ ــو ت ــاري ــخ ظ ـه ــور ال ـط ـب ـعــة األول ـ ــى،
و ،1892تــاريــخ ظـهــور الطبعة األخ ـيــرة ،الـتــي عرفت
بـ«طبعة فراش املوت» .شرحت األسباب التي دفعتني
ّ
لترجمة هــذه القصيدة فــي مقدمة كتابي ،وقـلــت إن
الترجمات التي قرأتها لويتمان ال ترتقي البتة إلى
مستوى الـنــص األص ـلــي ،فهي ّإم ــا ترجمة بتصرف
كبير ،أو محاولة لفرض صوت املترجم وأسلوبه على
النص األصلي ،وفي كلتا الحالتني ،نحن أمام ترجمة
غير مثالية ،وناقصة».

ويتمان العربي :وداعًا للخيال
حكمت الحاج *
لقد عمل الشاعر األميركي والــت ويتمان ()1892 - 1819
عـلــى كـســر ح ــدود األش ـك ــال الـشـعــريــة امل ـتــداولــة حـتــى ذلــك
ال ـحــن بينما ك ــان ش ـعــره يـقـتــرب مــن الـنـثــر روي ـ ـدًا رويـ ـدًا.
ضرب بكل األساليب الشعرية القديمة عرض الحائط ،فقد
ّ
تمكن من تحطيم القوالب األوروبـيــة التي كــان يصب فيها
الشعر األميركي عنوة ،مما جعله ّ
مجرد تقليد باهت يخلو
من عناصر األصالة التي تنبع من تربة الوطن نفسه .كما
استخدم قاموسًا ضخمًا من املفردات والصور والرموز غير
املعتادة في الشعر ،بما في ذلك األوراق املتعفنة ،وخصالت
مــن الـقــش ،األن ـقــاض واألزبـ ــال .كما كتب بشكل واض ــح ال
لبس فيه عن املوت والنشاط الجنسي ،بما في ذلك الدعارة.
غالبًا ما يوصف بأنه أبو الشعر الحر ،على الرغم من أنه لم
يخترع ذلــك .كتب ويتمان في مقدمه طبعة عــام  1855من
«أوراق العشب»« :إن برهان الشاعر الحقيقي هو أن تمتصه
ب ــاده ب ـمــودة كلما اسـتــوعـبـهــا ه ــو» .وأع ــرب عــن اعـتـقــاده
بوجود عالقة حيوية وتكافلية بني الشاعر واملجتمع .وقد
تم التأكيد على هذا االتصال وخاصة في القصيدة الشهيرة
«أغنية نفسي» باستخدام ضمير الشخص األول املتكلم.
وكان أول من استعاض بقوة ،ضمن روح امللحمة األميركية،
االسـتـخــدام التاريخي للبطل املتعالي الـخــارق بأبطال من
البشر العاديني .وأثناء عمله في سكرتارية املكتب الهندي
في وزارة الداخلية األميركية ،صدر له ديوان «أوراق العشب»،
فقام الوزير بطرده على أساس أنه عمل غير أخالقيّ .
لكن
ّ
الكتاب واملثقفني لم يتحملوا هذه اإلهانة التي لحقت بالشاعر
الكبير ،فكتب وليام أوكونور كتاب «الشاعر الشيخ الصالح»
عام  .1866واستجابت «أوراق العشب» أيضًا للتأثير الذي
الواليات املتحدة الذي طال
أحدثه التحضر االجتماعي في ُ
ّ
الجماهير العريضة .في عام  ،1873أصيب بنوبة شلل .وأثر
ذلــك على كتاباتهّ ،
وغير املــرض من فكره إلــى حـ ّـد مــا .لقد
تحول أسلوبه الواقعي املباشر إلى صور التلميح والتجسيد
الفني املركب .تبدلت فلسفته التي تعتبر الكون مادة واحدة،
لكي تصبح مثالية روحانية يغلب عليها التصوف .تغيرت
آراؤه السياسية مــن الـفــرديــة إلــى القومية ،ثــم إلــى العاملية.
هبطت درج ــة حماسته املطلقة للحرية الـفــرديــة إلــى تأبيد
مطلق للنظام ال ــذي يتحرك املجتمع فــي إط ــاره .هاجم كل
أنواع التعصب والفاشية والديكتاتورية ،مؤكدًا أن ال ازدهار
ألمــة إال بترسيخ الديمقراطية فيها .لقد آمــن بــأن الحرية
الفردية لن تجد متنفسًا لها إال في الحب ،كما تتمثل الحرية
االجتماعية في الديمقراطية ،وأن الحب والديمقراطية وجهان
لعملة واحدة هي املجتمع اإلنساني كما يجب أن يكون .كانت
عينه على الحياة األميركية في حني تتبعت عينه األخــرى
الحياة في كل مكان .كان يرى أن الشاعر هو ضمير أمته،

مــن ثــم ال يمكنه النظر خ ــارج حــدودهــا الستلهام الــوحــي،
وأن الطريق إلــى العاملية اإلنسانية ال بد أن يمر باإلقليمية
املحلية .يعد والت ويتمان رائـدًا للشعر األميركي ،كما يعد
م ــارك تــويــن رائ ـدًا لـلــروايــة األمـيــركـيــة ،ويــوجــن أونـيــل رائ ـدًا
للمسرح األمـيــركــي .وهـكــذا تــرى عــزيــزي ال ـقــارئ كيف ّأن
بعض معطيات الشاعر والت ويتمان الشخصية والشعرية،
يلفها الغموض وتحيطها الخرافة .لكن الخرافة األكبر في
كل هذا إنما كانت تلك املتعلقة بحضوره في الثقافة العربية
وتمهيده السبيل لثورة الشعر العربي الحديث كما حصل
على أيــدي الشعراء العراقيني ال ــرواد من أمثال بــدر شاكر
السياب ونازك املالئكة وغيرهما .ففي نهايات القرن التاسع
عشر وبدايات القرن العشرين ،كما يقال ،كان العالم العربي
يعيش فترة ّ
تحول مهمة في مختلف بناه الثقافية ،وكان
األدب العربي يشهد محاوالت جادة إلخراج الشعر من أسر
ً
الصناعة والتقليد الذي كبله طويال.

الريحاني وجبران على خطى ويتمان
بحكم وج ــود أمــن الــريـحــانــي وج ـبــران خليل جـبــران في
الواليات املتحدة وإتقان اللغة اإلنكليزية ،توفر لهما االطالع
على أعـمــال ويـتـمــان ،مــا فتح املـجــال أم ــام الريحاني ومن
بعده جبران البتكار نمط شعري جديد أسماه الريحاني
الشعر ّ
الحر ،وأطلق عليه النقاد الحقًا اسم الشعر املنثور
أو قصيدة النثر .وقد جمع الريحاني نصوصه التي كتبها
مـتــأثـرًا بــويـتـمــان فــي كـتــابــه «ه ـتــاف األودي ـ ــة» ال ــذي يعده
النقاد أول ديوان في الشعر املنثور في األدب العربي ،وتبع
جبران خليل جبران الريحاني في تأثره بويتمان وسار
عـلــى نـهـجــه .والـغــريــب هــو تــوفــر ع ــدد كبير مــن الباحثني
الذين يـ ّ
ـروجــون ملثل هاته الخرافات وتصديقها من دون
اإلتيان بدليل يدعم تلك املزاعم .ورغم كل الجهد املبذول
فــي اس ـت ـيــراد وال ــت ويـتـمــان عـبــر أبــوتــه املــزعــومــة للشعر
العربي الحر وكذلك لقصيدة النثر العربية ،ورغم صعوبات
اسـتـنـبــاتــه ف ــي م ـجــال امل ـق ــارن ــات الـنـقــديــة واالصـطــاحـيــة
(شعر حر شعر مرسل شعر منثور قصيدة النثر شعر
غـيــر م ــوزون وغـيــر مقفى إل ــخ) ورغ ــم جـهــود اسـتــزراعــه
ف ــي ال ـتــربــة الـشـعــريــة الـعــربـيــة م ــن خ ــال تــرج ـمــات رائ ــدة
ومتقنة ،ابتدأها الشاعر العراقي سعدي يوسف بترجمته
مختارات من «أوراق العشب» ،وأنهاها الشاعر املصري
رفعت سالم بالترجمة الكاملة واألمينة لــ«أوراق العشب»،
والتي استحق عليها مؤخرًا «جائزة أبو القاسم الشابي»
الـتــونـسـيــة ،تـقــديـرًا ملــا ق ــام بــه مــن فـضــل دائ ــم ال يضاهى
على الثقافة العربية .أقول ،بالرغم من ذلك وكله فقد بقيت
مسألة حضور وتأثير والــت ويتمان على الشعر العربي
مسألة هالمية متأرجحة بــن خفة الصحافة وسرعتها
وراهنيتها ،وبني إسهامات ترجمية أو نقدية غير ممنهجة

وغير مدعومة كمشاريع طويلة األمد ،وبالتالي فال تأثير
حقيقيًا يــرتـجــى ،وال س ـيــرورة فعل يفحص نـقــديــاّ .
لكن
شــاعـرًا عربيًا لبنانيًا مـعــاصـرًا وهــو كــذلــك بــاحــث وناقد
وأكاديمي مرموق أصدر في مقتبل هذا العام كتابًا شعريًا
كبيرًا وغريبًا وغير مألوف بعض الشيء أو كثيره ،أعاد
بل ألقى الضوء من جديد على والت ويتمان بشكل مبتكر
لــم يـتــم لـغـيــره الـسـبــق إل ـيــه عـبــر مـنـظــومــة شـعــريــة تعتمد
تكنيك «تحضير األرواح» بجانبيه السحري والعلمنفسي،
وتعتمد في الوقت عينه أسلوب التصادي صوتًا ووعيًا ما
بني شاعرنا العربي وشاعرهم األميركي ،نازعًا عنه معظم
الخرافات التي التصقت به منذ اكتشافه عربيًا .وإني ألظن
بشيء من التأكد املريح إن الكتاب الشعري بعنوان «أنا
هو آخر بصحبة ويتمان بودلير رامبو ونيتشه» والصادر
عن «مومنت للكتب والنشر» في اململكة املتحدة ،للشاعر
ً
شربل داغــر ،سيلقى انشغاال مــن الـقــراء الحقيقيني قبل
الـنـقــاد املـغــرمــن بقضية تـطــور األش ـكــال الشعرية وآفــاق
الشعر الحر وحرية الشاعر في اجتراح «حلوالت» ناجعة
ألزم ــة وج ــود مــن أو مــا يسمى بـ ــ«الـعــربــي» كــائـنــا كونيًا
معاصرًا يعاني اللغة ويجنح للحرية والديموقراطية ما
جنحوا لها .يقول شربل داغــر فــي كتابه هــذا« :يـبــدو لي،
عـلــى عـجــلُ ،بـعــدي عــن ويـتـمــان :شــديــد الـخـصــوصـيــة ،ما
ُ
أتفاعل معه ُ
وأجد فيه
ُيقيمني في شعر أجنبي ال في شعر
ما ِّ
يحرضني ،ما يستفزني ،ما ُيبقيني خارجه وأشتهيه.
َ
إذ أقرأ شعره ،أتحقق من أنه يريد أن يبدأ ،أن يستهل ما
َيعتبره افتتاحًا لـتــاريــخ ،حيث هــو َّ
محمل للغاية بما هو
َ
َ
ٌ
ّ
وحاضر لدرجة التوثيق واإلخبار الورقي
حالي (في زمنه)
أو العياني» .يصف شربل داغر شغل ِويتمان في قصيدته،
بأنه قد َ
طلب هوية أخــرى للشعر ،وكيانًا آخــر للقصيدة،
َ
فانتسب إلــى «ديموقراطيته» هــذه كثيرون ،وحتى اليوم.
ً
وس ــرع ــان م ــا ي ـس ـتــدرك شــاعــرنــا ق ــائ ــا« :ب ـكــل أس ــف ،يا
ُ
وي ـت ـمــان ،لـهــذا ال أح ــب أحـيــانــا أمـيــركــا الـتــي ت ـح ــب ...لهذا
شعرت بوهج الحماسة املندلعة في سطوركَ
ُ
ُ
ضجرت ،وما
املمتدة ،مثل من ينتشي بفعلته من دون أن ينتبه إلى أن
املتفرج عليه يتثاءب ويستعد للمغادرة .ال ألبي نداء النفير،
ْ
وقـ ُ
ـرع الطبول أداريــه بسماع «الـجــاز» ،فال تأمل بــأن أكون
َ
َ
انبالج
مشهد ووقائع تريد لها أن تكون تكوينية ،مثل
رفيق
ٍ
ِ
حيا ٍة حيث لم تكن هناك حياة ،في أرض عدن الفردوسية».
لقد تسنى لــي أن ألتقي شــربــل داغ ــر وســألـتــه عــن بنيان
ً
كتابه الشعري هذا ،فأفاد قائال بأن كتابه الشعري األخير،
«أنا هو آخر بصحبة ويتمان ،وبودلير ،ورامبو ونيتشه»
يتكون من أربعة كتب ،واألول منها مخصص لويتمان .وما
استوقفني في شعره ،والكالم لشربل داغــر ،في تفاعلي
معه ،هو أنه بني الشعراء الثالثة اآلخرين كان له وجه عربي
واض ــح .هــذا مــا جعلني أخـصــص قطعة فــي كتابي تحت

عنوان« :ويتمان العربي» .وبالفعل ،فالقارئ لهذا الكتاب
املدهش يرى كيف ّأن والت ويتمان يتحدث عن مصر ،أو
امل ــؤذن ،أو النيل وغيرها الكثير ،مثلما تحدث رامبو عن
«لبنانات الحلم» .تحدث هذا أو ذاك ابتداء من الكتب .وطلب
ويتمان خصوصًا اللحاق بما هو بعيد عنه ،في نوع من
عــوملــة ال اس ــم لـهــا بـعــد« .أس ـم ـ ُـع ال ـج ــراد فــي ســوريــا وهــو
يضرب املحاصيل والعشب باندفاعات غيومه الرهيبة،
ُ
أسمع الالزمة القطبية في الغروب ،متساقطة في استغراق
على صــدر النيل األم الــداكـنــة الشاسعة املهيبة»« .أسمع
املؤذن العربي يدعو من قمة املسجد« .»...أرى الصحراوات
ُ
«أسمع الدراويش ينشدون
الليبية ،والعربية ،واآلسيوية».
ّ
ُ ِّ
برتابة ،توشيهم صيحات مسعورة ،فيما يدورون متجهني
نحو مكة»« .أسمع من املسجد اإلسالمي أذان املؤذن،
دائمًا ِّ
أرى املصلني بالداخل ،بال نسق وال موعظة ،ال جــدال وال
كلمة ،بــل صامتني ،غــربــاء ،مخلصني ،ب ــرؤوس مرفوعة،
محتدمة ،ووج ــوه منتشية .أسمع القيثارة املصرية ذات
األوتار الكثيرة ،األغاني البدائية ملراكبية الليل».
وي ـت ـم ــان ي ـب ــدو ف ــي «أوراق ال ـع ـش ــب» م ـث ــل كــري ـس ـتــوف
كــولــومـبــس ،ف ــوق سفينة ،ولـكــن فــي ات ـجــاه مـعــاكــس :من
أميركا صوب العالم القديم .وما يتضح ،في شعره ،قوة
عــامــرة بـقــدراتـهــا الـتــي تتحقق منها :قــوة مــن يـخــرج من
قريته ،من واليـتــه ،إلــى أميركا كلها .هــذا ما نــراه ،ودائمًا
مع الشاعر شربل داغر ،في وقائع حياته أو في أشعاره،
التي تحتفي باألرض ،وبتلك الروح التي تتأكد من تملكها
ألرض باتت لها ،وتسود فوقها ،وتمنع ما يهددها فيها.
ما يستوقف في شعر ويتمان هو هذا الجمع بني الخفة
وال ـق ــوة ،بــن الـلـهــو والـتـمـكــن ،بــن طـلــب ال ـتــواصــل وإع ــاء
ال ـص ــوت االنـ ـف ــرادي .وق ــد أك ــد ل ــي شــربــل داغ ــر ف ــي آخــر
حــوارنــا املتشعب ذاك أن ويتمان يكتب قصيدته بعينه،
بـعـيـنـيــه ،إذ تـتـنـبـهــان ألي ــة ح ــرك ــة ،ألي ضـ ــوء ،للماشني
املتهادين في شــارع ،أو للجرحى في خيمة منصوبة في
العراء .أكثر من عينني ،إذ يبدو مسافرًا بقوة الرغبة في
لـقــاء ،فــي تــواصــل ،مــع الـغـيــر ،أيــا ك ــان .لـهــذا تتخذ حركة
ً
عينيه شكال أبعد من املعاينة ،أقــرب إلى سرعة الكاميرا
امل ـت ـحــركــة ،أق ــرب إل ــى الـسـيـنـمــا قـبــل م ـيــاد الـسـيـنـمــا .ال
أتـصــور ّأن أح ـدًا منا اسـتـطــاع التفاهم مــع وال ــت ويتمان
شعرًا وفكرًا ،بهذا الشكل الذي عاد به شربل داغر إلينا
ً
شعرًا وخياال وانتباهات .لذلك وجدته يختتم حديثه لي
ً
قائال بخصوص ويتمان إن القصيدة باتت معه متخففة
مــن األخـ ــاق ،ص ــارت مـشـغــولــة بــالــزمــن ،صـنــو الـحــركــة،
والكيانية الفردية ،في شغف للحياة ،سواء في االنفراد أو
في الجموح أو في التطلع إلى البعيد.
* شاعر ومترجم وناشر
مقيم بني تونس ولندن
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ُ َ َ ٌ
ـات َس ـ ْـو َداءُ
دعاب ـ
قصائد

سرد

قصتـ ــان
أسماء فيصل عواد*
قصفة بيغونيا
ال أحد يختار طواعية أن يقطن في
ذل ــك الـحــي املـكـتــظ خ ــارج نــافــذتـهــا،
ومكتظ هنا تعني حقًا أنــه مكتظ؛
هناك ،حتى فلذات األكباد الصغار
ال ـ ـعـ ــائـ ــديـ ــن م ـ ــن مـ ـق ــاع ــد درس ـ ـهـ ــم،
ب ـح ـقــائ ـب ـهــم امل ـت ـخ ـم ــة ،وب ـب ـطــون ـهــم
الجائعة ،يخفقون فــي غـمــرة زحــام
امل ـب ــان ــي ،ف ــي م ـعــرفــة م ــا تـمـخـضــت
ع ـن ــه ق ــري ـح ــة أم ـه ــات ـه ــم لـ ـغ ــداء ذل ــك
ال ـيــوم ،فـحــن تـتــداخــل أبـخــرة قــدور
امل ـ ـطـ ــابـ ــخ ف ـ ــي آن مـ ـع ــا م ـت ــراق ـص ــة
بخطوات غير محترفة ،تــدوس في
طريق عشوائها خيال أحد الجياع
َ
الـ ـصـ ـغ ــار ف ـي ـص ــرخ رافـ ـض ــا تـ ـن ــاول
العدس فيما داعبت رائحة امللوخية
أن ـف ــه ،ال ي ـح ـتــاج األمـ ــر لـلـكـثـيــر من

عدنان محسن *
اإلنصات لسماع نهنهاته حتى من
وراء زجــاج ـهــا امل ـغ ـلــق ،بـعــدمــا نــال
نصيبه مرتني وبقي جائعًا ،يبكي
في زاوية مكشوفة ،دموعه تصطف
على خــده ،وليس هناك من يكترث
ملدى جودة أو رداءة تلك املوسيقى
التصويرية اليومية ،املتقافزة من
ال ـن ــواف ــذ ومـ ــن ت ـحــت األب ـ ـ ــواب ومــن
حلوق مفاتيحها ،إلى جانب نعيق
ث ــاث ــة م ــن ذك ـ ــور الـ ـغ ــرب ــان ،وجـلـبــة
عصافير الدوري األبدية.
ّ
في كل ظهيرة ،تدرك أنها ال تنتظر
أح ـ ـ ـ ـ ـدًا ،فـ ـص ــاح ــب الـ ـشـ ـخـ ـي ــر ال ـ ــذي
يشوش على صــوت مذيعة النشرة
الـ ـج ــوي ــة ،ت ـق ــاع ــد مـ ــؤخ ـ ـرًا وان ـض ــم
لعفش بيت متواضع يخلو من آثار
شغب الطفولة ،كــل مــا يرتسم على
الجدران ٌ
عري يبدو مقصودًا ،يبعث
َ
بــرســائــل ملتبسةٍ ل ــزواره ــا ،تحمل
ـاض
ع ـنــوانــا وح ـي ـدًا م ـف ــاده أن ال م ـ ٍ

اس ـتــوطــن ه ــذه ال ـب ـق ـعــة؛ وكـ ــأن هــذا
ما كانت تربيه طوال الوقت :طمس
تفاصيلها بعناية مفرطة حتى بات
من الصعب التقاط عالمة فارقة لها!
زن ـبــركــات ســريــرهــا ت ـمــددت بـبــادة
قط بلدي ما أن جلست عليه ،تلوك
ورقـ ــة خ ــس فـيـمــا ال ـش ــارع امل ـحــاذي
ي ـم ـت ـلــئ ب ـم ـج ـمــوعــات ال ـل ـع ــب ال ـتــي
سرعان ما تحولت لدوري محترفي
ك ــرة ال ـقــدم فــي الـ ـح ــواري ،صخبهم
وهــم يشتمون بعضهم ويحتفلون
بــأهــداف ـهــم أزعـ ــج ال شـيـئـهــا ف ــاذت
بـمـطـبـخـهــا ف ــي ال ـج ــان ــب اآلخـ ــر من
ش ـق ـت ـه ــا ،ت ـط ــل ع ـل ــى شـ ـ ــارع خـلـفــي
ينعم بهدوء نسبي؛ من على طرف
ـاولــة املـحــاذيــة لـلـجــدار ،التقطت
الـطـ َ
قصفة بيغونيا .نجح غمر طرفها
السفلي في املاء بإنبات شبكة جذور
ت ــراه ــا ف ــي ت ـل ــك ال ـل ـح ـظ ــة مـنــاسـبــة
للزراعةّ ،
همت بالخروج باحثة عن

تـ ــراب أح ـمــر ت ـمــأ ب ــه عـلـبــة الـسـمــن
الـ ـف ــارغ ــة ،ل ـ ـتـ ــواري عـ ـ ــورة نـبـتـتـهــا،
ولـكــن ص ــوت صــريــر ب ــاب يغلق مع
ض ـح ـكــة ل ـع ــوب اس ـتــوق ـف ـهــا ل ـقــربــه،
مــن ال ـنــافــذة املـفـتــوحــة املـقــابـلــة رأت
عناقهما الحميم ،عندما استلقيا
ل ــم ي ـع ــد ف ــي م ــرم ــى ن ـظ ــره ــا س ــوى
خ ــزان ــة ب ــا أبـ ـ ــواب ،لـلـحـظــة أحـســت
أن جلبة الكون توقفت والضحكات
املكبوتة الالمسموعة تــرج األرض
من تحتها ،راقتها تلك الرعشة التي
س ــرت فــي جـســدهــا ال ـهــرم وتــذكــرت
أن ـه ــا ل ــم ت ـب ـتــع ف ــوط ــا ص ـح ـيــة مـنــذ
فـ ـت ــرة ،ت ـم ـل ـك ـت ـهــا رغـ ـب ــة ب ـ ــأن ت ـكــون
مستلقية مكان تلك الجارة!
— ألم تكبري؟ مازحت نفسها
ـار،
انتصب الـجــار أمامها بـصــدر عـ ٍ
أتراه سمعها؟!
أغ ـل ــق ال ـس ـت ــارة ف ــال ـن ــاف ــذة ،تـنـهــدت
وعـ ـ ــادت لــواق ـع ـهــا ت ـس ــوق أقــدام ـهــا

وشيء ما يرفض الخيبة ذات اإلرث
القديم من أن تلوح على جنباتها.
عـ ـل ــى دك ـ ـ ــة األري ـ ـ ـكـ ـ ــة الـ ـق ــريـ ـب ــة مــن
الـ ـ ـب ـ ــاب ،تـ ـح ــت سـ ــاعـ ــة ت ـن ـب ــض وال
تـتـحــرك عـقــاربـهــا ،تـكــومــت بصمت،
ت ـ ـحـ ــاول ت ـخ ـل ـي ــص بـ ـق ــاي ــا ال ـخ ـســة
م ــن ب ــن أس ـنــان ـهــا ب ـطــرف لـســانـهــا،
فيسيل لعابها غــزي ـرًا ،دمـهــا يغلي
وأنـ ـف ــاسـ ـه ــا ت ـ ـخـ ــرج ح ـ ـ ـ ــارة ،ملـلـمــت
ط ــرف ثــوبـهــا م ــن ف ــوق ركـبـتـهــا في
كف يسرى تخلو من أي خاتم ،هي
بــالـضـبــط ع ـلــى ال ـح ــد ال ـفــاصــل بني
أط ـف ــال يــداع ـبــون ال ـك ــرة وب ــن كـبــار
يداعبون أجسادهم ،تشعر نفسها
غــري ـبــة ع ــن ال ـج ـب ـه ـتــن ومـنـصـهــرة
بهما في آن!
كل طرف في هذه التوليفة هو سبب
لــآخــر ونـتـيـجــة ل ــه ،يـلـتـقــي الـكـبــار
ً
فينجبون أطفاال يخرجون للشارع
لـيـلـعـبــوا ،مـفـسـحــن امل ـج ــال للكبار

ْ ُ
َ
ور ْر ـ «أزهار بيغونيا
ِلين ف ِ
صفراء» (أكريليك على
قماش)2017 ،

للقاء آخــر ،فينجبون ثانية وهكذا
دواليك؛ كيف لها أن تكون جزءًا في
هذه الحلقة مع زوج متهدل الرجولة
مذ عرفته ألول مرة على فراش وهو
في منتصف العشرينات؟
ّ
ت ـقــلــب وج ـه ـهــا ف ــي ك ــل االت ـجــاهــات
محاولة إزاحــة صورة الجار الفحل
وتفشل ،الشعر الكثيف النابت في
صــدره يشعل مرجلها أكـثــر ،عــادت
لتسترق النظر من نافذة مطبخها
مخفية وجهها بسذاجة وراء قصفة
البيغونيا إيــاهــا ،الـنــافــذة مــا زالــت
مغلقة والغيرة تنهشها كضبع!
ت ـ ـفـ ــرق جـ ـم ــع ال ـص ـب ـي ــة م ـ ــن األزق ـ ــة
عـ ـ ــائـ ـ ــديـ ـ ــن ل ـ ـب ـ ـيـ ــوت ـ ـهـ ــم مـ ـتـ ـع ــرق ــن
ومتسخني فيما تلك النافذة مغلقة
م ـثــل ق ـبــر ف ــرع ــون ــي .مـ ـ ّـر الـ ـ ــزوج من
جــانــب زوبـعــة شهوتها ولــم يلحظ
ذلك الوجه املقهور ،أي خواء أفاض
به على حياتها؟
ي ـق ـض ــي ح ــاجـ ـت ــه واقـ ـ ـف ـ ــا دون أن
يـغـلــق ب ــاب ال ـح ـم ــام ،ظ ـهــره ضئيل
وق ــوس ن ـصــره مـنـخـفــض يتناسب
مــع بـطــوالتــه الـتــي لــم تـحــدث .كانت
تشغلها الـعــاطـفــة بـعــد أن أدركـتـهــا
هـ ـ ـب ـ ــات «سـ ـ ـ ــن األمـ ـ ـ ـ ـ ــل» ك ـ ـمـ ــا ت ـصــر
ع ـلــى تـسـمـيـتــه امل ـمــرضــة ف ــي املــركــز
الـصـحــي ،ولـكــن أن يـجــوع جسدها
ب ـع ــد أن ح ـس ـب ـتــه ق ــد ت ـح ـنــط فــذلــك
مــا أث ــار سخطها وأجـفــل الـنــوم من
عيونها.
ي ـ ـك ـ ــاد يـ ـنـ ـقـ ـض ــي الـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــل ،س ـك ـي ـن ــة
يشوبها زعـيــق طفل تسكته حلمة
أم ــه ،وخـفــافـيــش تـحـلــق مــن مسافة
قــريـبــة تـفــزع شـبــانــا يــدخـنــون تبغًا
رديئًا ،يفزعون ثم يضحكون.
قـلـقــة ،تـنـظــر ل ـل ـشــارع ال ـف ــارغ حيث
ٌ
مــواء القطط آخــذ بالتصاعد شيئًا
ّ
فـشـيـئــا ،ي ـح ـتــرب ق ــط ــان ع ـلــى أنـثــى
تفترش الرصيف محركة ذيلها ،كل
ذكر يتمترس في زاوية مستعرضًا،
ي ـبــدأ ال ـن ــزال الـ ــذي يـنـتـهــي ســريـعــا،
ف ـي ـع ـت ـلــي الـ ـف ــائ ــز م ـن ـص ــة ت ـتــوي ـجــه
غارزًا فكيه في رقبتها ،تحدق بهما
بعيون واسـعــة وتتحسس رقبتها
هـ ــي أي ـ ـضـ ــا ،وت ـن ـت ـف ــض ك ـل ـم ــا غ ــرز
نـفـســه عـمـيـقــا ف ــي جـســد مستسلم،
تأخذها الرغبة ملطبخها فتجد أن
ال ـنــافــذة املـغـلـقــة ق ــد فـتـحــت وض ــوء
خافت ينبعث منها ،تعود لتخطف
نـ ـظ ــرة ع ـل ــى الـ ـقـ ـط ــط ،الـ ـ ـف ـ ــارس فــي
م ـك ــان ــه ع ــال ـي ــا ،مـ ــرة أخ ـ ــرى ت ـه ــرول
لـلـمـطـبــخ ال ت ــرى أحـ ـ ـدًا ،بــاتــت على
ي ـق ــن أن ـ ــه يـ ـن ــام اآلن فـ ــي حـضـنـهــا
ورب ـ ـمـ ــا ي ـع ـت ـل ـي ـه ــا ،الـ ـغـ ـي ــرة تـحـكــم
قبضتها عليها ،يتضاعف نبضها،
تـ ـغ ــرز أظ ــاف ــره ــا ب ــوج ـه ـه ــا ،تــدخــل
لغرفتها وتتعرى أمــام امل ــرآة ،تهدأ
ً
قليال وهي تتحسس ثديها األيسر
ً
م ـت ـكــورًا ج ـم ـيــا ،ع ـلــى يـمـيـنــه ف ــراغ
تعلوه ندبة ،وإلى األسفل منه بطن
متجعد بعض الشيء ،تشده بكلتا
يديها فيفصح عن ندبة أخرى.
ترمق زوجها بنظرة حقد وتبصق
فينتشر الرذاذ على نصف صدرها،
تغمض عينيها وتحلم بذلك الجار
يحدثها هامسًا ،فيسترسل عسلها
م ــن ب ــن رج ـل ـي ـهــا وت ـش ـعــر بـنـعــاس
ي ـح ـم ـل ـه ــا وح ـ ـي ـ ــدة ِلـ ـتـ ـح ــت غ ـط ــاء
رت ـيــب ال حـضــن يـحـتــويـهــا كقصفة
البيغونيا في مطبخها.

وصفة
في تلك املرة اصطادتني كف خالتي
َ ُ
نظمية؛ أصابعها ال ـبــاردة وخـ ِـشــن
جـلــدهــا كــانــا ف ـحــوى تـحــذيــرهــا لي
ق ـب ـيــل أن ت ـل ـم ـس ـنــي ،ل ــم ت ـن ـت ـظــر رد
فعلي وب ــدأت بتمريج ُع ـ ّـري ظهري
الذي اقشعر كزغلول أجرد.

غـسـلــت كـفـيـهــا وبـتـثــاقــل جففتهما
بـ ـط ــرف م ـن ــدي ـل ـه ــا املـ ـعـ ـق ــود لـخـلــف
رأسـ ـه ــا ،أغ ــرق ــت سـبــابـتـهــا بصحن
الزيت ثم ما لبثت أن أدخلتها إلى
فمها مدلكة مكان أسنانها ،بلعت
ريـقـهــا وبـنـبــرة لـعــوب أش ــارت ّ
علي
بتخفيف اإلض ــاءة فــي غرفة نومي
عــدة أي ــام وهــي تضحك كاشفة عن
لثتها الصلعاء الالمعة.
أمضيت مساء ذلك النهار بتفحص
نفسي ،في الحقيقة ،لم تكن الجروح
ّ
غ ــائ ــرة ك ـمــا ك ـنــت أش ـع ــر ب ـهــا كــلـمــا
المسها قميصيَ ،تحسست سطح
مــا اعتقدته خ ـنــادق ،وم ــرارًا قارنت
بـيـنــه وب ــن ان ـع ـكــاس ص ــورت ــه على
املــرآة ،وكان ال شيء ،مجرد خدوش
بـسـيـطــة؛ ه ــل أصـ ــدق إح ـســاســي أم
أصـ ــدق وج ــه امل ـ ــرآة الـ ـب ــارد وقـلـبـهــا
األجوف؟
م ــرة أخ ــرى فــي املــوعــد البيولوجي
املـحــدد يسحبني ال ــدرج اإلسمنتي
ال ـطــويــل لـ ــذات ال ـك ــف؛ ل ـقــد ص ـعـ ُ
ـدت
لألسفل!
مع كل درجة أهبطها ،كانت روحي
ت ـن ـت ــزع ن ـف ـس ـهــا م ـن ــي ب ـع ــد فـشـلـهــا
بـتـفــادي هــذه الــزيــارة االسـتـشــاريــة،
ف ــأكـ ـت ــاف أم ـ ــي ال ــذابـ ـل ــة س ـ ــدت أف ــق
الـ ـط ــري ــق خ ـل ـف ــي ،وم ـ ــا م ــن م ـف ــر إال
الصعود لألسفل.
على الضفة الترابية يساري ،جدائل
«حصى البان» تنثر بوح زيتها في
ركن الشمس ساعة العصر؛ كنت قد
وص ـلــت لـقـعــر الـ ــدرج عـنــدمــا مــددت
يـ ـ ــدي وص ــافـ ـح ــت ج ــديـ ـل ــة ع ـطــريــة
دون أن أب ـتــرهــا ،ت ــذوق ــت أصــابـعــي
فتجعدت مالمحي مــن امل ــرارة ومن
ً
هــول الطعم ،هــل أخبركم أحــد قبال
أن ب ــوح الــزيــت مــر والـشـفــاء طريقه
مـ ـ ــر؟ أمـ ـ ــا أنـ ـ ــا ف ـق ــد أف ـه ـم ـت ـن ــي ه ــذه
ال ـح ـق ـي ـقــة خـ ـط ــوات ال ـك ــف الـخـشـنــة
ال ـ ـبـ ــاردة ع ـل ــى ظ ـه ــري ف ــي زي ــارت ــي
امل ــاضـ ـي ــة .اس ـت ـل ـق ـيــت ع ـل ــى األرض
كما لو كنت على دكة غسل املوتى؛
ه ـب ـطـ ْـت ب ـجــان ـبــي م ــرت ــدي ــة قميصًا
قطنيًا مزركشًا ثبتت أزراره بخيط
غـلـيــظ كـصــوتـهــا وه ــي تـطـلــب مني
أال أخجل منها؛ كيف أخجل واملقام
مقام ألم؟!
حـ ـ ــرثـ ـ ـ ْـت بـ ـطـ ـن ــي وك ـ ــأنـ ـ ـه ـ ــا ت ـب ـح ــث
ع ـ ــن م ـ ـف ـ ـقـ ــود ،وبـ ـسـ ـب ــابـ ـتـ ـه ــا ،ال ـت ــي
تستخدمها فــي كــل ش ــيء ،ضغطت
ع ـل ــى ُصـ ـ ّـرتـ ــي ف ـص ــرخ ــت ،نـهــرتـنــي
وعدت لدكتي أبتلع دمعة متحجرة.
الوصفات الطبيعية ،وبركة القديم،
وتوصية بزيارة الطبيبة الروسية،
خ ــاص ــة ف ـح ـص ــي ال ـش ـع ـب ــي الـ ــذي
يــرمــي لـتـعـمـيــر بـطـنــي بـطـفــل؛ إذن،
علي أن أتـبــع التعليمات بــدقــة قبل
زي ــارة تلك الطبيبة الــروسـيــة ،التي
ت ـع ـت ـقــد ع ـج ــائ ــز ح ـي ـنــا أنـ ـه ــا أف ـخــم
ط ـب ـي ـبــة عــرف ـت ـهــا ال ـب ـش ــري ــة ،فـهـكــذا
أوحــت لهن شهادتها بالطب العام
املعلقة على حائط عيادتها الرتيبة
فــي املـجـمــع ال ــذي يـقـبــع ف ــوق ســوق
الخضار والفواكه! ً
أدخــل ملخدعي منهكة من الفحص،
ومرارة حصى البان تلتصق بباطن
ك ـف ــي ك ــوش ــم أبـ ـ ـ ــدي؛ ه ـ ــذا س ــري ــري
َ
ُّ
امل ـ ـ ــزدوج ال ـ ــذي أحـ ـت ــل ي ـم ـنــاه فـيـمــا
شطره اآلخر مهجور ،هذه الشماعة،
هـ ـن ــاك ال ـ ـنـ ــافـ ــذة ت ـك ـس ــوه ــا سـ ـت ــارة
متواضعة ولكنها نظيفة ،الخزانة
وق ـ ــورة ،أف ـتــح بــابـهــا ب ــروي ــةٍ ألعـلــق
مالبسي ،أمد يدي ألتأكد من الركن
الخاص بقمصانه فيرد علي صدى
ال ـف ــراغ ،يـقــرصـنــي األل ــم فــي صرتي
وي ـقــرع فــي رأس ــي صــوتــي املختنق
يـســألـنــي :هــل هـنــاك حــاجــة لوصفة
خــالـتــي نظمية ،بـعــد س ـنــوات ثــاث
جاورني بها في الحجرة األخرى؟
* عمان /األردن

هجاء الذات:
كل هذا العدد من املوتى
وما زلت قادرًا على تناول
ثالث وجبات في اليوم
بدم بارد
وبأعصاب تتطاير منها النيران.
¶¶¶
لي أصدقاء
ماتوا في ساحة الحرب
لي أصدقاء
ماتوا في غرف التعذيب
ولي أصدقاء ماتوا
وال أحد يعرف كيف.
¶¶¶
دومًا
يأتي القطار في موعده
ّ
حتى االنتظار
لم يعد ممكنًا في هذه البالد.
¶¶¶
أن القافلة
رغم ّ
قد توقفت عن املسير
منذ فترة طويلة
لكن الكالب
ما زالت تنبح بحماس منقطع النظير
حتى في أوقات فراغها.
¶¶¶
هكذا كانت املعادالت منذ األزل:
 . 1من ال يغضب من الرجال
ال يعرف املتعة
ومن ال تعرف املتعة من النساء
ال تعرف الخجل.
 . 2من ال خصوم له
مثل الذي ال أصدقاء ّ
لديه
األول ينام مثل خروف
والثاني مثل ذئب
ال حاجة لالثنني إلى أقراص ّ
منومة.
 .3من فرط اللدغ
كي يبقى الواحد منهم مؤمنًا
هو في ّ
أمس الحاجة
إلى أكثر من جحرين.
 . 4ال فرق بني امرأة وامرأة
وال بني رجل ورجل
وال بني رجل وامرأة
ّ
إل في القدرة على الطاعة
واالستعداد للعصيان.
 . 5نحن واحد من اثنني
ٌ
ّإما رجل
فشل في أن يكون أبًا ناجحًا
ٌ
أو رجل
ً
َ
نجح في أن يكون ابنًا فاشال.
 . 6خلقنا الله
أو صنعتنا الطبيعة
ً
كي ننجب أطفاال
ليكونوا أسيادًا علينا
وعبيدًا ملن ّ
يحبون.
 . 7الحلم الوحيد
ّ
الذي يستطيع الواحد منا تحقيقه
ً
هو أن يكون عاطال عن األمل.
¶¶¶
بنت واحدة
من أجل ٍ
أنسى جميع البنات
وأول ما أنساه
بنات أفكاري.
¶¶¶
ُ
املوت عادة شائعة
ُ
أموت من الحب
ُ
أموت من امللل
ُ
أموت من ّاالنتظار
وعندما أكف عن املوت
ّ
سأقد ًم إلى مجلس الشعراء
نسخة من استقالتي.
¶¶¶
يا أبا فرات!
«أتعلم َ
أنت أم ال تعلم»
ّ
أننا نستورد الكراث
واملعدنوس
واللهانة
والقرنبيط
ّ
وشحت الدماء في عروق أطفالنا
ّ
فقرر أصحاب الشأن
ً
دماء تكون أفواهًا
أن يستوردوا
لضحايا السنوات املقبلة
كي يجبروا بخاطرك
من جهة

ّ
الرسمة ّ
ليحيى الشيخ
(العراق ـ زيت
على ورق)

ومن جهة أخرى
ّ
ّ
ضحية
سنضمن لكل
ما يكفي من الدماء.
¶¶¶
قالت لي األيام
تبك في حياتك ّإل ّ
مرتني
ال ِ
ّ
مرة
عندما تكون
ّ
ومرة
عندما تكاد أن تكون .قال لي النهر
جميع األصدقاء من الغرقى
ينتظرون قدومك
بقلوب حافية القدمني.
قالت لي املرآة
ال ّ
تحدق كثيرًا بوجهي
َ
وجهك فيّ.
فتنسى
قال لي املاضي
انظر إلى الوراء
ّ
كل ما تريده
في الخلف.
¶¶¶
وحيد
مثل قطرة نبيذ
في كأس فارغة
ما هذه الصورة الباهتة
قل
وحيد مثلي.
¶¶¶
ّ
كل ما أخشاه
أن يأتي ٌ
يوم
لن أكتب فيه حرفًا واحدًا
يحبه ممن ّ
مخافة ّأن ال ّ
أحبهم
ويريده من ال أريد.
¶¶¶
ّ
يقولون
كلهم
ّ
«يا ليتنا كنا معكم
عظيمًا»
فنفوز فوزًا
ّ
ّ
الكل يحلم بالجنة
والكل يرفض أن يموت.
¶¶¶
ً
ُ
املوت رجال
لو كان
ملا قتلته
ّ
ُ
وكنت سأعلمه التدخني بشراهة
والشرب في أقرب بار
ُ
ّ
وحب امرأة تجيد القراءة والكتابة
عندها
حتفه
سيلقى
ّ
وفي نفسه شيء مني.
¶¶¶
لم َأر كيف فعل ّ
ربك
بأصحاب الفيل
ّ
ُ
رأيت ّ
ّ
عيني
بأم
لكني

كيف فعل بأصحابي
¶¶¶
أنا صانع املعجزات
لم أمش أبدًا على ماء
لكن
من فرط هزائمي
سقطت على األرض
مزهرية البيت من تلقاء نفسها
ّ
ومن فرط ما يتسع القلب
ُ
صرت أحفظ على ظهره
جميع ما لم أكتب
من قصائدي
وآخر معجزاتي
ُ
ذهبت هذا الصباح
مقبرة األصدقاء
إلى
ّ
ولم أتعثر في مشيتي
ّإل ّ
مرة واحدة.
¶¶¶
ترستان تزارا
صديقي العزيز!
َ
ّ
سبق َ
لك أن علمتنا
كيف نكتب قصيدة دادائية
وها أنا اآلن بدوري
ّ
ّ َ
سأعلمك كيف تحنط شاعرًا
بسهولة بالغة
ً
خذ قليال من املجاز والكثير من الصفات
ّ
َ
وكل ما يروق لك من االستعارات
وبنفس املقادير من املضاف واملضاف إليه
مثل
بريد البرق
منزل الدم
أيادي الريح
بئر القلب
سفينة النوم
باخرة الليل ..الخ الخ
اخلط الجميع حسب االتفاق
أطلق رصاصة الرحمة على املعنى
بعد أكثر من مجلد أو مجلدين
من األعمال الكاملة
ها َ
أنت أمام مومياء ناطقة
حاضرة في جميع املناسبات.
¶¶¶
ُ
سابقًا كان
البكاء نادرًا
حينئذ
دخلت كلمة دمعة
ّ
كل القواميس الشعرية
واليوم
ّ
الكل يبكي لسبب أو
بدون سبب
فخرجت الدموع من الشعر
وخرج هو اآلخر عليها.
* باريس /العراق
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فلسفة
أوسع .إن اكتشاف األعداد غير املنطقية
أك ـ ـثـ ــر إثـ ـ ـ ـ ــارة لـ ـلـ ـمـ ـش ــاع ــر ،ألن ـ ـ ــه ي ـش ـمــل
مجموعة من األشخاص ،الفيثاغوريني،
امل ـك ـ ّـرس ــن ل ـن ــوع م ــن ع ـب ــادة الـعـقــانـيــة
كما هو موضح في الرياضيات ،الذين
يدرسون الرياضيات على وجه التحديد
كـتـعـبـيــر ع ــن ه ــذه ال ـع ـب ــادة ،ويـكـشـفــون
عــن غـيــر قـصــد الــاعـقــانـيــة فــي صميم
ال ـش ــيء الـ ــذي اع ـت ـب ــروه ه ــدف ــا لـلـعـبــادة
حـيــث أط ـل ـقــوا عـنـفــا غـيــر عـقــانــي على
أنفسهم .هــذا التسلسل مــن الـخـطــوات،
يأخذنا من تاريخ العلم والتكنولوجيا
الـ ــذي ت ــم ت ـص ــوره ت ـص ــورًا ض ـي ـقــا ،إلــى
تــاريــخ اجـتـمــاعــي وس ـيــاســي ،غــالـبــا ما
تتميز فصوله بهذا الـنــوع مــن الحركة
الـجــدلـيــة :مــن االل ـت ــزام إل ــى املـثــالــي ،إلــى
االكتشاف داخــل حركة إجهاد ال يمكن
تعويضه بشيء يتناقض مع هذا املثل
األعلى ،أخيرًا ،االنحدار إلى هذا الشيء
املعاكس.
ه ــذا ه ــو ت ــاري ــخ ال ـع ـقــان ـيــة ،وبــالـتــالــي
أيضًا تاريخ الالعقالنية التوأم :تمجيد
العقل والــرغـبــة فــي القضاء على عكس
ذلـ ــك؛ الـتـحـمــل الـحـتـمــي لـلـعـقــانـيــة في
الـحـيــاة الـبـشــريــة ،ح ـتــى ،ورب ـمــا بشكل
خ ــاص ،ال ـحــركــات ال ـتــي أوق ـفــت نفسها
ل ـل ـق ـضــاء ع ـل ــى ال ــاع ـق ــان ـي ــة؛ وأخـ ـيـ ـرًا،
االن ـح ــدار إل ــى التضحية بالنفس غير
امل ـن ـط ـق ـيــة لـ ـتـ ـي ــارات ال ـف ـك ــر وال ـت ـن ـظ ـيــم
االجتماعي التي وضعت نفسها حصنًا
ضد الالعقالنية.
عـ ـ ـل ـ ــى امل ـ ـ ـس ـ ـ ـتـ ـ ــوى ال ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ــردي ،ت ـت ـج ـل ــى
ال ـ ــاعـ ـ ـق ـ ــانـ ـ ـي ـ ــة ف ـ ـ ــي صـ ـ ـ ـ ـ ــورة األحـ ـ ـ ـ ــام
واألحـ ـ ــاس ـ ـ ـيـ ـ ــس وال ـ ـعـ ــاط ـ ـفـ ــة والـ ــرغ ـ ـبـ ــة
والتأثير ،وتعززها املخدرات والكحول
وال ـت ــأم ــل .ع ـلــى امل ـس ـتــوى االج ـت ـمــاعــي،
دومًا بكلمات الكاتب ،يتم التعبير عنها
كدين وتصوف وســرد قصص ونظرية
املؤامرة وألتراس الرياضة والتشويش
والـ ـب ــاغ ــة وامل ـ ـظـ ــاهـ ــرات ال ـج ـمــاه ـيــريــة
وال ـج ـن ــس ع ـن ــدم ــا يـن ـفـجــر م ــن األدوار

إعداد زياد منى

ّ
كرس التنوير
في الغرب،
العقالنية
كقيمة عليا

امل ـقــررة لــه ،واملــوسـيـقــى عندما تنفصل
عن املالحظات على الورقة وتأخذ حياة
خــاصــة بـهــا .إنـهــا تشمل ال ـجــزء األكـبــر
من حياة اإلنـســان ،وربما تحكم معظم
ف ـت ــرات ت ــاري ــخ الـب ـشــريــة ،ورب ـم ــا تـســود
دائ ـمــا ،فــي حــن أن الـفـتــرات التاريخية
الـتــي يقنع فيها البشر أنفسهم بأنهم
ن ـج ـحــوا ف ــي إب ـقــائ ـهــا ف ــي م ـ ــأزق ،قليلة
ومتباعدة.
أي انتصار للعقالنية هو مؤقت وقابل
للقلب .أي جهد طوباوي لتنظيم األمور
تـنـظـيـمــا دائ ـم ــا م ــن أج ــل ال ـق ـضــاء على
ال ـت ـطــرف وتــأمــن ح ـيــاة هــادئــة مريحة
ل ـل ـج ـم ـيــع داخ ـ ـ ــل م ـج ـت ـمــع م ـب ـن ــي عـلــى
مبادئ عقالنية ،محكوم عليه بالفشل
م ـن ــذ ال ـ ـبـ ــدايـ ــة .إذ ت ـك ـم ــن امل ـش ـك ـل ــة فــي

الطبيعة الجدلية حيث يـحــوي الشيء
املــرغــوب فيه نقيضه ،حيث تنتهي كل
محاولة جــادة لبناء املجتمع بعقالنية
ً
ً
ع ــاج ــا أو آج ـ ــا ،إل ــى ث ــورة عـنــف غير
عقالني .يبدو أنه كلما كافحنا أكثر من
أجل العقالنية ،انتهينا إلى الالعقالنية.
ال ــرغ ـب ــة ف ــي فـ ــرض ال ـع ـق ــان ـي ــة ،وج ـعــل
الناس أو املجتمع أكثر عقالنية ،تتحول
ك ـقــاعــدة ع ــام ــة إل ــى ن ــوب ــات مــذه ـلــة من
الالعقالنية .إمــا أنها تثير الالعقالنية
الرومانسية كرد فعل ،أو أنها تحث في
أكـثــر مــروجـيـهــا املتحمسني عـلــى فكرة
غير متماسكة مفادها أن العقالنية هي
شــيء يمكن فــرضــه بالقوة أو بواسطة
قاعدة القلة املستنيرة على العامة.
ه ــذا ال ـت ــاري ــخ لـلـسـعــي وراء الـعـقــانـيــة

غالبًا مــا قــاد إلــى انـفـجــار الالعقالنية.
إن ـ ـهـ ــا قـ ـص ــة ال ي ـم ـك ـن ـن ــا ال ـ ـتـ ــوقـ ــف عــن
ال ـح ــدي ــث ف ـي ـه ــا .اإلغ ـ ــري ـ ــق ،ك ـم ــا ُيـ ـق ــال،
اخ ـتــرعــوا الـعـقــانـيــة .وف ــي وق ــت الحــق،
كـ ـ ّـرس ال ـت ـنــويــر ف ــي الـ ـغ ــرب ،الـعـقــانـيــة
ك ـق ـي ـمــة ع ـل ـي ــا وأط ـل ـق ـن ــا ع ـل ــى أن ـف ـس ـنــا
مصطلح ال ـح ـيــوان الـعـقــانــي .لـكــن هل
هذه القصة املذهلة بحد ذاتها عقالنية؟
ف ــي ه ــذا ال ـح ـس ــاب ال ـش ــام ــل لـلـعـقــانـيــة
م ــن ال ـع ـصــور ال ـقــدي ـمــة وح ـت ــى ال ـي ــوم -
مــن مقتل هيبياس فــي الـقــرن الخامس
ق ـب ــل املـ ـي ــاد ل ـك ـش ـفــه ع ــن وج ـ ــود أرقـ ــام
غير عقالنية إلــى صعود الغوغاء على
تويتر وانـتـخــاب دونــالــد تــرامــب ،يقول
ج ــاس ــن س ـم ـيــث إن األدل ـ ـ ــة ت ـش ـيــر إل ــى
عكس ذلــك .من الجنس واملوسيقى إلى
الدين والحرب ،تشكل الالعقالنية الجزء
األكـ ـب ــر م ــن ح ـي ــاة اإلن ـ ـسـ ــان وت ــاري ـخ ــه.
الـ ــاع ـ ـقـ ــان ـ ـيـ ــة تـ ـ ـ ـ ـ ــراوح بـ ـ ــن ال ـف ـل ـس ـف ــة
والسياسة واألحــداث الجارية .في ٍّ
تحد
للتفكير التقليدي حول املنطق ،والعقل
الـطـبـيـعــي ،واألحـ ـ ــام ،وال ـف ــن وال ـع ـلــوم،
والعلوم الزائفة ،والتنوير ،واإلنترنت،
والـ ـنـ ـك ــات واألكـ ـ ــاذيـ ـ ــب ،وامل ـ ـ ـ ــوت ،وه ــي
م ــواد ف ـصــول امل ــؤل ــف الـتـسـعــة ،يــوضــح
ال ـك ـت ــاب ك ـي ــف ي ـك ـشــف الـ ـت ــاري ــخ أن أي
انتصار للعقل مؤقت وقابل للقلب ،وأن
املخططات املنطقية ،بما في ذلك العديد
مــن وادي السيليكون ،غالبًا مــا تــؤدي
إلى عكس القطبية .املشكلة أن العقالني
ّ
يولد الالعقالني والعكس بالعكس في
دورة ال نهائية ،وأي جهد لوضع األمور
ً
ً
على نحو دائ ــم ينتهي عــاجــا أو آجــا
في انفجار غير منطقي .ولهذا السبب،
مــن غير املنطقي محاولة القضاء على
الــاعـقــانـيــة .لــأفـضــل أو األسـ ــوأ ،إنها
ُ
سمة ال تنسى من الحياة.
* Irrationality A History of the Dark
Side of Reason-pup 2019- Justin E.
H. Smith

باتريك جاي .دينين :لهذه األسباب أخفق النظام الليبرالي
ّ
ثـمــة ع ــدد مـتــزايــد مــن املـفــكــريــن يشككون
فــي جــدوى النظام الليبرالي السائد في
العالم بعد هزيمة الشيوعية .وخير دليل
على ذلك عدد األعمال التي تنتقده وإقبال
ال ـق ــراء الـكـبـيــر عـلـيـهــا وك ـث ــرة املـنــاقـشــات
التي تجري في هــذا الخصوص ،بما في
ذلك كتاب «ملاذا أخفق النظام الليبرالي»
(م ـن ـشــورات جــامـعــة ي ــال ـ  )2018باتريك
جــاي .دينني الــذي حظي باهتمام واســع
لـ ـي ــس ب ـ ــن أه ـ ـ ــل االخ ـ ـت ـ ـصـ ــاص ف ـح ـســب
وإنـ ـم ــا ب ــن ال ـ ـقـ ــراء ع ـم ــوم ــا .ل ـك ـن ـنــا ن ــرى
اآلن أن ال ـل ـي ـب ــرال ـي ــة تـ ـم ــوت ك ـم ــا حـصــل
م ــع ال ـش ـيــوع ـيــة .األطـ ـ ـ ــراف ت ـن ـهــار بــدايــة
مــع املـجــر وبــولـنــدا وغـيــرهـمــا فــي شرقي
أوروب ـ ـ ـ ــا .األن ـ ـمـ ــوذج األمـ ـي ــرك ــي ال ـســاطــع
األلـ ـ ــوان ل ــم ي ـعــد ي ـج ــذب أح ـ ـدًا ،ح ـتــى في
دول أوروبـيــة غربية مثل أملانيا املوحدة
تـ ّ
ـرســخ فيها الخيار الليبرالي .حتى إذا
صوبنا نظرنا تـجــاه دول إسالمية مثل
تــركـيــا ،ك ــان يـفـتــرض ب ـثــورة أت ــات ــورك أن
ً
ت ـكــون م ـثــاال لــدولــة ذات غــالـبـيــة مسلمة
وغ ــرب ـي ــة ودي ـم ـق ــراط ـي ــة .الـ ـي ــوم ه ــي غير
ليبرالية بغض الطرف عن ديمقراطيتها،
وأصبحت أقل علمانية وأكثر عصبية من
ذي قبل وأقل توجهًا نحو الغرب.
ال ش ــك ف ــي أن ال ـن ـظ ــام ال ـل ـي ـب ــرال ــي حـقــق
ن ـج ــاح ــات مـهـمــة ل ـل ـب ـشــريــة ،لـكـنــه أخـفــق
في أمــور أســاس وجوهرية مثل املساوة،
ح ـيــث ن ــرى ال ـت ـف ــاوت ال ـهــائــل ف ــي الــدخــل
وال ـ ـ ـثـ ـ ــروات بـ ــن أق ـل ـي ــة ض ـئ ـي ـلــة ل ـل ـغــايــة
وأغـلـبـيــة ســاحـقــة .الـنـظــام الـلـيـبــرالــي هو
ال ــذي سـ ّـبــب ن ـجــاح الـبـعــض فــي تكديس
ال ـث ــروات عـلــى سبيل امل ـثــال ،لـكــن أسـبــاب
إخـفــاقــاتــه تكمن فــي نـجــاحــه ،أي إن هــذا
النظام حمل في داخله أسباب نجاحاته
وم ــن ث ــم زوال ـ ــه ال ـح ـت ـمــي .ن ـحــن نـعـلــم أن
هزيمة الشيوعية في االتحاد السوفييتي
أثــارت موجة حماس بني بعض املفكرين
في الغرب الــذي ظنوا أن الرأسمالية هي
النهاية الحتمية للبشرية ،مغفلني حقيقة

أن ـه ــا ،وال ـن ـظ ــام ال ـل ـي ـبــرالــي ،لـيـســا ســوى
أيديولوجية ،وأنهما ليسا قدر البشرية.
كــاتــب ه ــذا امل ــؤل ــف بــاتــريــك ج ــاي .ديـنــن
بروفسور العلوم السياسية في «جامعة
ن ــوت ــردام» .علمًا بــأنــه سبق لــه التدريس
في «جامعات برينسنت» و«جورجتاون»،
ومـجــال اهتماماته نظرية الديمقراطية
واالقـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاد ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــي وال ـ ـ ــاه ـ ـ ــوت
ال ـس ـيــاســي .وامل ـق ـص ــود بــاألخ ـيــر دراس ــة
الطرق التي ترتبط بها املفاهيم الالهوتية
أو ط ــرق الـتـفـكـيــر بــالـسـيــاســة واملـجـتـمــع
واالقتصاد ،وغالبًا ما ارتبط باملسيحية،
لكنه نوقش في الفترة األخيرة باالرتباط
م ـ ــع األدي ـ ـ ـ ـ ــان األخ ـ ـ ـ ـ ــرى .أم ـ ـ ــا مـ ـفـ ـه ــوم أو
م ـص ـط ـلــح ال ـل ـي ـب ــرال ـي ــة ف ـ ـجـ ــذره liberty
بمعنى ال ـحــريــة ،ال ـتــي عـ ّـرفـتـهــا الفلسفة
السياسية اإلغريقية واملسيحية املبكرة
بــأنـهــا امل ـق ــدرة عـلــى تنمية الفضيلة من
أجل حكم الذات واملدينة خاصة الفرد عبر
ضبط النفس .أما الليبرالية القياسية أو
الكالسيكية ،فقد وسعت مفهوم الحرية
ليعني امل ـقــدرة عـلــى الـعـيــش والـعـمــل من
دون قيود السلطة القانونية التعسفية
أو العادات االجتماعية القمعية .علمًا بأن
األخ ـيــر هــو ال ــذي س ــاد عـلــى ســابـقــه .هــذا
اإلط ــار الليبرالي قــاد ب ــدوره إلــى أمــراض
اجتماعية هو غير قادر على معالجتها.
على سبيل املـثــال ،يتناول الكاتب وضع
املرأة في النظام الليبرالي بالقول« :غالبًا
ً
ما يشير املدافعون إلى تحرير املرأة مثاال
هامًا على نجاح الليبرالية ،ويـ ّـدعــون أن
أي نقد لليبرالية دعوة إلعادة النساء إلى
العبودية السابقة .لكن اإلنـجــاز العملي
الــرئـيــس لـتـحــريــر املـ ــرأة هــو نـقــل الـعــديــد
منهن إلــى الـقــوى العاملة فــي رأسمالية
ال ـســوق .فالليبرالية تـفـتــرض أن تحرير
الـنـســاء مــن األس ــرة يـعــادل الـتـحــرر ،لكنه
يساوي النساء بالرجال في عبودية أكثر
ً
شـمــوال بكثير» .وهــو يــرى أيـضــا أن أهم
عواقب الليبرالية سلبية ،إذ إنها تخلق
الـتـقـنـيــات ال ـت ــي تـجـعـلـنــا وح ـيــديــن مثل

خلق
التقنيات
التي تجعلنا
وحيدين
ََ
مثل الخل ِوي

َ َ
الــخــلـ ِـوي وهــي تخلق مؤسسات تنفرنا.
فثقافة َالربط وإدمان الهواتف املحمولة،
َ
أي الـ ـ ــخـ ـ ــلـ ـ ـ ِـوي م ـ ــن ع ـ ــام ـ ــات االنـ ـهـ ـي ــار
الـ ـحـ ـض ــاري ،ألن ال ـل ـي ـبــرال ـيــة ت ـج ـعــل مــن
األف ــراد منفصلني ومستقلني ووحيدين
وال عالقة للفرد بالعالقات .وفي املدارس
يتم استبدال الفوضى الواسعة النطاق
والـ ـ ـغ ـ ــش ب ـ ـقـ ــواعـ ــد ال ـ ـتـ ــواضـ ــع وال ـ ــرف ـ ــاه
والـ ـص ــدق ال ـت ـع ـل ـي ـمــي .ك ـمــا إن ـن ــا نــواجــه
ضعفًا سياسيًا واالن ـخــراط فــي إجبارنا
على اختيارات ال تمثل في جوهرها سوى
العبودية .في الوقت نفسه ،الكاتب يرى
أن الليبرالية فلسفة سياسية تم إطالقها
لتعزيز قــدر أكبر من اإلنصاف وتوسيع
ِّ
دائــرة الحريات التي هي في الواقع تولد
عــدم امل ـســاواة الهائلة ،وتـفــرض االتساق
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كتاب «أنــا قناصة فــي مـعــارك دفــاعــا عن
سفستبول وأودي ـس ــا» (ع ـنــوان النسخة
الــروس ـيــة) ال ــذي ص ــدر بــاإلنـكـلـيــزيــة عن
«غرينهيل بوكس» بعنوان آخر ،اخترنا
عرضه في ذكــرى مــرور يــوم النصر على
ال ـن ــازي ــة وال ـف ــاش ـي ــة ،أي يـ ــوم اس ـت ـســام
أملــانـيــا الـنــازيــة رسـمـيــا ل ـقــوات التحالف
الــواقــع في التاسع من شهر أيــار (مايو)
ّ
 .1945إذ أن ال ـق ـيــادة ال ـنــازيــة كــانــت قد
استسلمت للقوات األميركية فــي نهاية
شـهــر نـيـســان (أب ــري ــل) م ــن ال ـع ــام نفسه،
لـ ـك ــن م ــوسـ ـك ــو احـ ـتـ ـج ــت عـ ـل ــى ذلـ ـ ــك ألن
االت ـفــاق بينها وبــن واشـنـطــن كــان على
أن االس ـت ـس ــام ي ـتــم ل ـق ـيــادتــي ال ـطــرفــن
الـعـسـكــريــن .اخـتـيــار ه ــذا املــؤلــف املثير
لـهــو اع ـتــراف بــالــدور املـهــم ال ــذي مــارســه
االتـ ـح ــاد الـســوفـيـيـتــي دف ــاع ــا ع ـنــا حيث
سقط له ضحايا كثر في معارك التصدي
العتداءات العدو الصهيوني ،وال ننسى
أيضًا دوره في الدفاع عن سوريا في وجه
اإلرهاب الناتوي واإلرهاب اإلسلمنجي-
التكفيري.
ال ش ــك ف ــي أن ت ــاري ــخ الـ ـح ــرب ال ـعــامل ـيــة
ً
الثانية ما زال مثقال بأسرار كثيرة منها
م ــا ك ـشــف أخ ـي ـرًا ع ــن أن ل ـن ــدن وب ــاري ــس
كانتا تخططان ملهاجمة مراكز استخراج
البترول في باكو التي كانت وقتها ضمن
حــدود االتحاد السوفييتي ،وكانت ّ
تمد
أملــانـيــا بـمــا تـحـتــاج إلـيــه مــن الـنـفــط وفــق
رأي سادة بريطانيا وفرنسا.
لقد فقد االتحاد السوفييتي نحو عشرين
مليون ضحية في الحرب وخسائر مادية
ال حصر لها .على سبيل املثال ،فقد نحو
مـلـيــون ج ـنــدي فــي مـعــركــة ستالينغراد
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جاستن سميث :انتصار العقالنية مستحيل!
«الــاعـقــانـيــة :تــاريــخ جــانــب العقالنية
املـظـلــم» (ب ــوب  )2019لـجــاســن سميث
م ـ ــؤل ـ ــف فـ ـلـ ـسـ ـف ــي يـ ـبـ ـح ــث فـ ـ ــي م ـس ــأل ــة
العقالنية والالعقالنية .مؤلف الكتاب
الـفــرنـســي هــو أس ـتــاذ الـتــاريــخ وفلسفة
ال ـع ـل ــوم ف ــي «ج ــام ـع ــة ب ــاري ــس  .»7فــي
ت ـم ـه ـيــده ل ـل ـع ـمــل ،ي ـ ــروي ال ـك ــات ــب قصة
أو لنقل أس ـطــورة ـ ـ ـ كـمــا ي ــرى هــو ـ ـ عن
الفيلسوف والـكــاتــب والـشــاعــر األثيني
هيبياس ال ــذي ك ــان مــن أت ـبــاع املــدرســة
الفيثاغورية ،التي تعد في الوقت نفسه
أخ ــوي ــة .ت ـقــول ال ــرواي ــة /األسـ ـط ــورة إن
أت ـب ــاع األخ ــوي ــة قـتـلــوه ألن ــه أف ـشــى أهــم
أسـ ــرارهـ ــم مل ــن ه ــم ل ـي ـس ــوا م ـن ـه ــا .كـتــب
ه ـي ـب ـيــاس« :ال ي ـم ـكــن ب ـن ــاء ال ـع ــال ــم من
أرق ــام .إذا كــان العالم مبنيًا على أرقــام،
فـيـجــب أن ي ـكــون غـيــر ع ـقــانــي .ه ــذا ما
اكتشفته الطائفة أخيرًا من قطري مربع:
إنه غير قابل للتوافق مع جانب املربع.
إذا حــاول املــرء حسابه ،سينتهي األمر
به إلــى سلسلة عشرية ليس لها نهاية
طبيعية .ذلــك لـيــس ممكنًا! إذا لــم تكن
هـنــاك حقيقة م ـحــددة ح ــول ه ــذا الــرقــم،
فـكـيــف يـمـكــن أن ي ـكــون ال ــرق ــم م ــا يميز
شيئًا معينًا فــي العالم؟ ال  ،هــذا خطأ.
إنه غير منطقي».
قضية هيبياس ـ ـ حسب قــول بابوس ـ ـ
هــي فــي ظــن الكاتب مجرد حالة أخــرى
في هذا الزمن الطويل واملتكرر للتاريخ،
ل ـك ــن ه ـن ــاك أي ـض ــا شـ ــيء م ـم ـيــز ح ــول ــه.
االكتشافات التي أعطتنا أسلحة نووية
لم تكشف عن أي شيء غير منطقي حول
كيفية عمل العالم .لقد أدركنا بالفعل أن
الـعــالــم يـتـكــون مــن الـعــديــد مــن األشـيــاء
التي تكون شــديــدة ال ـحــرارة أو شديدة
ال ـبــرودة أو شــديــدة الـتــآكــل أو متقطعة
عندما تكون متوافقة مع حياة اإلنسان.
لقد أتاحت لنا هــذه االكتشافات املزيد
مـ ــن ال ـ ـفـ ــرص لـ ـنـ ـك ــون ش ــري ــري ــن ت ـج ــاه
بـعـضـنــا ب ـع ـضــا ،ب ــل ح ـتــى ع ـلــى نـطــاق
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وحــدهــا ،وكــان مئات اآلالف مــن املدنيني
سـ ـك ــان م ــدي ـن ــة ل ـي ـن ـي ـن ـغ ــراد امل ـح ــاص ــرة
يقضون يوميًا جوعًا أو بسبب األمراض
واألوبئة .لكن املدافعني عن الوطن كانوا
ً
على استعداد للتضحية بأرواحهم رجاال
ون ـس ـ ً
ـاء وإح ــداه ــن لــودمـيــا بفلتشنكو،
الجندية في سالح القناصة التي نعرض
مذكراتها هنا.
لقد خالفت لــودمـيــا األوام ــر العسكرية
ب ـك ـت ــاب ــة ي ــوم ـي ــات ـه ــا فـ ــي ال ـج ـب ـه ــة ،لـكــن
ه ــذه امل ـخــال ـفــة أن ـت ـجــت م ــذك ــرات نـ ــادرة،
بقلم قناصة ام ــرأة ،وأكثر من ذلــك ،فهي
ص ــاح ـب ــة ال ــرق ــم ال ـق ـي ــاس ــي ح ـي ــث سـجــل
لها  309إصــابــات قاتلة رسمية ،إضافة
إل ــى نـحــو مـئـتــي إص ــاب ــة قــاتـلــة إضــافـيــة
غير رسمية ،أي مــن دون شاهد غيرها،
ف ـح ـص ـلــت ع ـل ــى أعـ ـل ــى أوسـ ـم ــة ال ـج ـيــش
األحمر.
ي ـقــول ال ـخ ـبــراء إن ف ـتــرة ح ـيــاة الـقـنــاصــة
السوفييت على الجبهة قصيرة حيث ال
تتجاوز األسبوعني .كلما بقيت على قيد
الـحـيــاة ،زادت خبرتهم وبــالـتــالــي فرص
النجاة من املوت .لكن القناصة املحاربني
على الجبهة يتعرضون لـحــاالت إرهــاق
م ـ ــن امل ـ ـ ـعـ ـ ــارك وم ـ ـ ــن ال ـ ـت ـ ـعـ ــرض ألق ـص ــى
الـشــروط البدنية .هــذا ي ــؤدي إلــى فقدان
الـقـنــاصــة الـتــركـيــز وعـ ــادة مــا ي ـكــون أول
خطأ يرتكبونه هو الخطأ األخير.
امتلكت لودميال الكفاءة الطبيعية وهي
إح ــدى املــواهــب الطبيعية ،عندما يكون
لــدى شخص مــا املــزيــج الصحيح تمامًا
م ــن الـتـنـسـيــق ب ــن ال ـيــد وال ـع ــن ،وثـبــات
العضالت ،والبصر الجيد والصبر  ..لكن
هناك أمر أكثر غموضًا يميز القناص من

حصلت
على أعلى
أوسمة
الجيش
األحمر

غـيــره يـعـ ّـرفــه بعضهم بــأنــه غــريــزة صيد
م ـتــأص ـلــة ،ال ت ـك ــون م ــوج ــودة دائ ـم ــا في
الرجال ،وهي نادرة في النساء .بعضهم
يـعــرف األم ــر الـغــامــض بــأنــه قــوة الـهــدف،
وامـ ـت ــاك ق ــوة اإلرادة إل ــى م ــا ه ــو أبـعــد
مــن الـقــاعــدة املقبولة .إن إيـمــان لودميال
بــوطـنـهــا وع ــدال ــة الـقـضـيــة السوفييتية،
كان مطلقًا ،ما منحها إصرارًا استثنائيًا
ملواجهة الصعاب الساحقة.

مــن طباع لودميال عــدم حبها لــأضــواء،
وهـ ــذا م ــن طـبـيـعــة ال ـق ـنــاصــة املتحفظني
إل ــى درج ــة ت ـق ــارب االنـ ـط ــواء .فـقــد كتبت
إن القناص عليه أال يلفت االنتباه إليه.
ك ـ ــان ال ـ ـشـ ــرط ال ــرئـ ـي ــس ل ـل ـع ـمــل ب ـن ـجــاح
ه ــو ال ـخ ـفــاء ،وه ــذا ال يـنـطـبــق فـقــط على
ساحة املعركة .القناص ،بكلمات الكاتبة،
يحتاج إلى صبر قطة ،ومكر فطري وما
ي ـش ـبــه الـ ـه ــوس بـمـهـمـتــه ،وي ـح ـت ــاج إلــى

الصمت والهدوء والوقت للتأمل وملراقبة
محيطه.
عـنــدمــا تــوجـهــت إل ــى ال ــوالي ــات املـتـحــدة
ف ــي زيـ ـ ــارة رس ـم ـيــة ض ـمــن وفـ ــد شـبـيـبــة،
ف ــوج ـئ ــت ب ـك ـي ـف ـُيــة ت ـع ــاط ــي األم ـي ــرك ـي ــن
م ــع ال ـ ـحـ ــرب ،وذه ـ ـلـ ــت ل ـس ـخ ــاف ــة أس ـئ ـلــة
الـصـحــافـيــن األم ـيــرك ـيــن .فـمــن األسـئـلــة
التي طرحت عليها أي مكياج تستعمل
وط ــول تـنــورتـهــا وم ــا إذا كــانــت تستحم
ع ـلــى الـجـبـهــة وح ـتــى م ــا ل ــون مالبسها
الداخلية ،مما دفعها لتشبيههم بالقوات
النازية املهاجمة التي كانت تسعى إلى
إرهاب العدو .كما رفضت باحتقار عرض
ش ــرط تصنيع سـجــائــر أمـيــركـيــة لوضع
ص ــورت ـه ــا ع ـل ــى ع ـل ــب ال ـس ـج ــائ ــر مـقــابــل
نـصــف مـلـيــون دوالر .وال يـمـكــن نسيان
مــواج ـه ـت ـهــا الـلـفـظـيــة األول ـ ــى م ــع سـيــدة
البيت األبيض إلينور روزفلت ،ما اضطر
األخيرة ملغادرة طاولة الطعام.
الـ ـت ــواض ــع ل ــم ي ـك ــن ي ـن ـق ـص ـهــا ،فـعـنــدمــا
هنأها قائد الجبهة في سفستبول على
إصــابــاتـهــا الـكـثـيــرة فــي ص ـفــوف ال ـعــدو،
أجابت إنهم «كان يهجمون بأعداد كثيرة
حتى صار من غير املمكن إخطاء الهدف.
ل ـقــد ت ـعــرضــت ل ــودم ـي ــا لـ ـج ــراح ك ـث ـيــرة،
جسدية ونفسية ،لكنها عــاشــت لتكتب
مذكراتها الثمينة قبل وفاتها عام 1974
عن عمر  58عامًا.
* I am a sniper: In Battles for Sevastopol and Odessai. greenhill books 2015/
2018. translation from russian: Alla Igorevna Begunova. 216 pp with many illustrations

«م ــذك ــرات ل ـي ـنــا مــوخ ـي ـنــا :ح ـيــاتــي في
مــديـنــة لـيـنـيـنـغــراد امل ـح ــاص ــرة» مــؤلــف
آخـ ــر أردن ـ ـ ــا ع ــرض ــه ه ـن ــا ألن كــات ـب ـتــه،
وه ــي مــواط ـنــة ســوفـيـيـتـيــة م ــن مــديـنــة
ل ـي ـن ـي ـن ـغ ــراد ،س ـج ـل ــت ف ـي ــه يــوم ـيــات ـهــا
بني أيــار (مــايــو)  1941وأيــار  1942عن
حياتها فــي املدينة قبل الـغــزو النازي
وحصار املدينة وخالله .لينا موخينا
صاحبة هــذه اليوميات لــم تكن كاتبة
وال صحافية ،وإنما فتاة في الخامسة
عـشــر مــن ال ـع ـمــر ،مــا يـمـنــح الـنـصــوص
ب ــراء ة إضــافـيــة .ال ـبــراء ة األصلية تنبع
م ــن أن كــاتـبــة ال ـس ـطــور ل ــم تـكــن تـعــرف
إن ك ــان ــت سـتـعـيــش ف ــي ه ــذا الـحـصــار
امل ــدم ــر ال ـ ــذي بـ ــدأ أس ــاب ـي ــع قـلـيـلــة بـعــد
ع ـ ــدوان أملــان ـيــة ال ـن ــازي ــة ع ـلــى االت ـح ــاد
الـســوفـيـيـتــي واس ـت ـمــر ن ـحــو تسعمئة
يوم ،لذا من البديهي أنها كانت تسجل
وقائع حقيقية.
لقد قامت قوات أملانية النازية بحصار
م ــديـ ـن ــة ل ـي ـن ـي ـن ـغ ــراد وكـ ــانـ ــت األوام ـ ـ ــر
بـتـســويـتـهــا ب ـ ــاألرض وعـ ــدم ق ـب ــول أي
استسالم.
لكن ذلــك لم يكن معلومًا لــدى السكان.
كـ ــان ع ـل ـي ـهــم ،ه ــم ال ــذي ــن ي ـن ـت ـمــون إلــى
عــرق أدنــى بحسب الجنون العنصري
النازي ،املوت أو الرحيل ،ليفسحوا في
املـجــال لتنفيذ خطط الـنــازيــة بإسكان
ال ـ ـعـ ــرق اآلري «األرقـ ـ ـ ـ ــى» ض ـم ــن خـطــة
ً
«املجال الحيوي» بدال من سكان شمال
غ ــرب ــي روس ـي ــا ال ــذي ــن س ـيــرح ـلــون إلــى
س ـي ـب ـيــريــا .م ــن ال ـج ــان ــب الـســوفـيـيـتــي،
كـ ــان األم ـ ــر ب ــال ــدف ــاع ع ــن امل ــدي ـن ــة الـتــي

انطلقت منها الثورة البلشفية وتحمل
اســم قائدها وملهمها لينني .فسقوط
املــديـنــة لـلـنــازيــن ك ــان سيشكل ضربة
م ـع ـنــويــة هــائ ـلــة لـلـجـيــش األحـ ـم ــر؛ (ال
أدري ك ـيــف ق ـ ِـب ــل س ـك ــان املــدي ـنــة تغير
اسمها والعودة إلى اسمها القيصري
األمل ــان ــي ،ولـيــس ال ــروس ــي ،بـعــدمــا دفــع
مــايــن األفـ ــراد حـيــواتـهــم دفــاعــا عنها
كونها رمز البالد – ز م).
لينا موخينا تبدأ يومياتها بالحديث
ع ــن ح ـي ــات ـه ــا ف ــي امل ــدي ـن ــة ق ـب ــل ال ـغ ــزو
الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــازي ،وع ـ ـ ــن ال ـ ـ ــدراس ـ ـ ــة وامل ـ ــدرس ـ ــة
وصــديـقــاتـهــا وع ــن حـيــاتـهــا فــي أج ــواء
الـ ــدعـ ــايـ ــة ال ـس ــوف ـي ـي ـت ـي ــة ،وعـ ـ ــن حـبـهــا
الـ ـخـ ـف ــي لـ ـط ــال ــب م ـع ـه ــا اس ـ ـمـ ــه ف ــوف ــا،
لتنتقل بعدها إلى الحديث عن الحرب،
الـتــي كــانــت تتوقعها ،لكن الـقـيــادة في
موسكو كانت تتوقع عكس ذلك .تصف
ال ـح ـيــاة الـيــومـيــة وال ـع ــذاب ــات املــراف ـقــة،
خ ـ ـصـ ــوصـ ــا أن عـ ـ ـ ــدم ت ـ ــوق ـ ــع ال ـ ـق ـ ـيـ ــادة
السوفييتية عدوانًا أملانيًا نازيًا عنى
أن امل ــدي ـن ــة ل ــم ت ـق ــم ب ـت ـخــزيــن األغ ــذي ــة
وغيرها من مواد املعيشة.
ثـمــن ذل ــك الـتـقـصـيــر ك ــان بــاهـظــا حيث
قـ ـض ــى أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن مـ ـلـ ـي ــون م ـ ــن ج ـن ــود
ال ـج ـي ــش األحـ ـم ــر دف ــاع ــا ع ـن ـهــا وأك ـث ــر
مــن مليوني مـصــاب ،إضــافــة إلــى موت
م ـئ ــات اآلالف م ــن املــدن ـيــن ج ــوع ــا .كل
ذل ـ ــك تـ ــذكـ ــره ك ــات ـب ــة الـ ـي ــومـ ـي ــات ،مـثــل
قولها إن جدتها مــرضــت وكــانــت على
ّ
وشــك املــوت ،لكنها تمنت أال ترحل إال
بعد مطلع الشهر كي تستفيد هي من
ب ـطــاقــة ال ـت ـمــويــن خــاصـتـهــا (تـمـنـحـهــا

وال ـت ـج ــان ــس ،وت ـش ـجــع ال ـت ــده ــور املـ ــادي
والروحي وتقوض الحرية.
هذا النمط واضح ال يمكن تفويته :سواء
كانت الحضارة مسلمة أو هندوسية أو
أرثــوذكـسـيــة ،فثمة عــامــات انـطـبــاق ذلك
ح ـتــى ع ـلــى ال ـع ــال ــم الـ ـب ــوذي ومـ ــا وراءه
حـيــث تــم تــأكـيــد ال ــدول ــة الـقــومـيــة تعبيرًا
عــن شـعــوب متميزة لها مصالح مميزة
وآلهة متنافسة ،في وجه النظام العاملي
ّ
لليبرالية العقالنية .يـجــادل الكاتب بــأن
األسـ ـ ــس ال ـف ـل ـس ـف ـيــة واألن ـث ــروب ــول ــوج ـي ــة
لليبرالية ،التي تمتد إلــى توماس هوبز
( )1679 - 1588 ,Thomas Hobbesوجون
لوك ( )John Locke 1704 – 1632الذي يعد
األب الــروحــي لليبرالية ،وكــذلــك توماس
جيفرسون (- 1743 ,Thomas Jefferson

الناس لم
يعودوا
يكترثون
للنزول إلى
المالجئ
ألنهم
ما عادوا
يملكون
الطاقة لذلك

 125غرامًا من الخبز يوميًا) .تعليقات
مماثلة كانت نادرة في اليوميات ،لكن
بؤس حالة األحياء مميت حقًا .في أحد
األي ـ ــام ،كـتـبــت أن ال ـس ـكــان سـيـصــابــون
بــالـجـنــون ج ــراء قـصــف ق ــوات الحصار
النازية املكثف الذي طال حتى مخازن
الحبوب والطعام واملطابخ الجماعية
ومراكز توليد الطاقة الكهربائية.

لـيـنــا كـتـبــت أن ال ـسـكــان اض ـط ــروا ألكــل
الورق املقوى مع الغراء الذي يستعمله
الـ ـنـ ـج ــارون ،ث ــم اض ـط ــرت ألك ــل قطتها
لـتـفــادي ال ـت ـضــور .وتــاحــظ أن القطط
والـ ـك ــاب اخ ـت ـف ــت م ــن امل ــدي ـن ــة ،بـيـنـمــا
ُح ِك َي أيضًا عن حاالت أكل لحم األموات
م ــن ال ـب ـشــر .عــاشــت لـيـنــا لـتـشـهــد وف ــاة
والــدتـهــا وخالتها وصديقة لها كانت

 )1826وجون ديوي (-1859 ,John Dewey
 )1952وغـيــرهــم ،ق ــادت إلــى قـيــام السوق
الحرة ،والحكومة املركزية الكبيرة للعمل
معًا لتحرير األفراد من بعضهم ،بل حتى
تحريرهم من طبيعتهم الخاصة ،بما قاد
بدوره إلى فقدان الفضيلة وإشاعة القلق
الدائم خاصة بالعالقة مع التكنولوجيا،
وكــذلــك الـشـعــور بالعجز والـتـغــرب تجاه
حكم الــذات ،وسلسلة من الكوارث املالية
والبيئية والوشيكة .يوضح الكاتب في
عـمـلــه أن ــه ال يــريــد ب ـقــاء الـلـيـبــرالـيــة ،لكن
مــن دون تقديم بــديــل .مــع ذلــك ،فقد نجح
ه ــذا الـكـتــاب فــي الـحـصــول عـلــى عــروض
وم ــراج ـع ــات ك ـث ـيــرة ،م ــن ك ـتــاب تقدميني
وم ـف ـكــريــن م ـحــاف ـظــن ،وه ـ ــذا أمـ ــر يــدعــو
للدهشة ،آخــذيــن فــي االعـتـبــار أن الكتاب
مسيحي كاثوليكي محافظ وناقد ألفكار
اليمني األمـيــركــي بما فــي ذلــك االقتصاد
الرأسمالي .لقد نجح الكاتب في اجتذاب
اهـتـمــامــات الـطــرفــن اليميني والتقدمي
ألن ـ ـ ــه يـ ـه ــاج ــم الـ ــرأس ـ ـمـ ــال ـ ـيـ ــة والـ ـثـ ـق ــاف ــة
اليسارية .النقطة األخيرة هي قول الكاتب
إن ال ـت ــوق ال ـي ــوم واسـ ــع ل ـقــائــد ق ــوي ذي
إرادة الستعادة السيطرة الشعبية على
أشكال الليبرالية للحكومة البيروقراطية
واالقتصاد املعولم ،يأتي بعد عقود من
الـتـفـكـيــك الـلـيـبــرالــي لـلـمـعــايـيــر الـثـقــافـيــة
وال ـع ــادات السياسية ال ـضــروريــة للحكم
الـ ــذاتـ ــي .ال ـت ـحــريــر االقـ ـتـ ـص ــادي ال ـ ــذي ال
يــرحــم ،تــرك كثيرًا مــن الـنــاس غير آمنني
مــاديــا ،والـتـحــرر الثقافي ال ــذي ال هــوادة
فـ ـي ــه ج ـع ـل ـه ــم فـ ــي وضـ ـ ــع غـ ـي ــر م ـس ـت ـقــر،
والـ ـع ــاق ــات امل ـح ـل ـيــة ()communal ties
يـتــم التخلي عنها لتشجيع ق ــوة عاملة
متنقلة ،والحرية تصبح شيئًا للحكومة
القوية على نحو متزايد ،فإما أن تمنحها
أو تحجبها.
* Why Liberalism Failed (Politics and
Culture) by Patrick J. Deneen - Yale
University Press -2018

تعيش معهم فــي املـنــزل وانتهى األمــر
ب ـهــا إل ــى اض ـط ــراره ــا لـتــدبـيــر أمــورهــا
وحــدهــا فــي املــديـنــة امل ـحــاصــرة .نصف
يــومـيــات لينا مخصصة للحديث عن
الـ ـطـ ـع ــام ،أو فـ ـق ــدان ــه ،وع ـ ــن املـ ـ ــوت فــي
امل ــدي ـن ــة ال ـص ــام ــدة وال ـ ـغـ ــارات ال ـجــويــة
النازية.
ك ـم ــا ك ـت ـبــت ع ــن م ـش ــارك ـت ـه ــا ف ــي حـفــر
الخنادق ضمن حدود املدينة الجنوبية
ح ـي ــث ك ـ ــان ع ـل ــى ال ـج ـم ـي ــع ال ـع ـم ــل 12
ساعة ،تتخللها عشر دقائق استراحة
كل ساعة .قرب نهاية اليوميات كتبت
لـيـنــا إن ال ـن ــاس ل ــم ي ـع ــودوا يـكـتــرثــون
لـلـنــزول إلــى املــاجــئ ألنـهــم لــم يـعــودوا
يملكون الطاقة الــازمــة وغـيــر قــادريــن
ع ـل ــى بـ ــذل ال ـج ـه ــد ال ـج ـس ــدي امل ـط ـلــوب
لنزول الدرج وصعوده.
يـ ــوم ـ ـيـ ــات لـ ـيـ ـن ــا ،ه ـ ـ ــذا الـ ـكـ ـن ــز ال ـث ـم ــن
وال ـش ــاه ــد ال ـتــاري ـخــي امل ـه ــم ع ـثــر عليه
بطريق املـصــادفــة فــي ستينيات القرن
امل ــاض ــي ول ــم ت ـن ـشــر بــال ـل ـغــة الــروس ـيــة
ُ
إال ف ــي ع ــام  .2011ف ـصــاح ـبــت ـهــا دعــت
في اليوميات أي شخص يعثر عليها
إلي ـص ــال ـه ــا إلـ ــى أق ــاربـ ـه ــا ك ــي ي ـعــرفــوا
ال ـ ـ ـعـ ـ ــذابـ ـ ــات الـ ـ ـت ـ ــي ت ـ ـعـ ــرضـ ــت ل ـ ـهـ ــا فــي
لينينغراد املحاصرة.
* The Diary of Lena Mukhina: A
Girl›s Life in the Siege of Leningrad
Hardcover
by Lena Mukhina (Author), Amanda
)Love Darragh (Translator
ـ Pan Macmillan2016
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أوراق

ّ
بيع السرار
وال مــن ض ــروب العبث والـلـهــو واختبار
الحظوظ» (عرفان حمور ،مواسم العرب
الكبرى ،ص .)844-843
وأنا أختلف ّ
بشدة مع حمور هنا ،وأجد
أن ــه لـيــس م ــن الـسـهــل أبـ ـدًا الـتـشـكـيــك في
م ـص ــداق ـي ــة اب ـ ــن ح ـب ـيــب أخـ ـب ــر ال ـخ ـب ــراء
فــي الـجــاهـلـيــة .ف ــوق ذل ــك ،فـهـنــاك حديث
مـشـهــور يـنـهــى عــن بـيــع ال ـس ــرار« :إيــاكــم
وبيع الـســرار» .ولــم يكن الــرســول لينهى
عن هــذا البيع لو لم يكن شائعًا .والحق
أن نـفــي بـيــع ال ـس ــرار سيمنعنا مــن فهم
آي ـ ـ ــات س ـ ـ ــورة ي ــوس ــف الـ ـت ــي أوردن ـ ــاه ـ ــا
أعاله .ومشكلة عرفان أنه فهم أن الجملة
تـتـحــدث فـقــط عــن ط ــراز واح ــد مــن البيع
في عكاظ هو «بيع السرار» .والحقيقة أن
جملة «وكان بيعهم السرار» ال تعني أنه
بيعهم الوحيد ،بل أنه واحد من بيوعهم.

يريده وال يريده

ّ «يوسف ،االبن
المفضل» (منمنمات
العهد القديم مع
كتابة بالفارسية
والالتينية واليهودية
ــ  390×300مم ــ
)1254/1244

زكريا محمد *
ّ
تتحدث
أثــارت آيات سورة يوسف ،التي
عن بيعه ،اضطرابًا عظيمًا عند املفسرين
وال ـل ـغ ــوي ــن« :وجـ ـ ـ ــاءت سـ ـي ــارة أرس ـل ــوا
واردهـ ــم فــأدلــى دل ــوه ق ــال يــا بـشــرى هــذا
غ ــام وأسـ ـ ـ ّـروه بـضــاعــة وال ـلــه عـلـيــم بما
ي ـع ـم ـلــون .وشـ ـ ــروه ب ـث ـمــن ب ـخــس دراهـ ــم
معدودة وكانوا فيه من الزاهدين .وقال
ال ــذي اش ـت ــراه م ــن مـصــر الم ــرأت ــه أكــرمــي
مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولـدًا»
(سورة يوسف.)21-19 :
وك ــان ــت جـمـلــة «وأسـ ـ ـ ـ ّـروه ب ـضــاعــة» هي
التي سببت كل هذا االضطراب .وقد ذهب
املفسرون مذاهب في تفسير جملة:
 :1أن جملة «أسروه بضاعة» تعني :أخفوا
أم ــره ّ
وادع ـ ــوا أنـهــم أخ ــذوه معهم لبيعه
كبضاعة لصالح آخــريــن« :يعني الــوارد
وأصحابه ،فخافوا أن يقولوا اشتريناه
ّ
فيقول الرفقة اشركونا فيه فقالوا :إن أهل
امل ــاء استبضعونا هــذا ال ـغــام» (الكامل
في التاريخ) .يضيف الزبيدي« :وأسروه:
الـضـمـيــر ل ـل ــوارد وأص ـحــابــه :أخ ـفــوه من
الرفقة .وقيل :أخفوا أمــره ووجدانهم له
فــي ال ـجــب ،وقــالــوا لـهــم :دفـعــه إلـيـنــا أهــل
امل ــاء لنبيعه لـهــم بـمـصــر» (الــزمـخـشــري،
الكشاف).
 :2لـكــن ه ـنــاك مــن ي ـقــول إن الـضـمـيــر في
أس ـ ــروه ي ـعــود ع ـلــى إخـ ــوة ي ــوس ــف .فهم
الذين أخفوا كونه أخًا لهم ،و«قالوا :إنه
عبد لنا أبق منا» .بل إن هناك من يرى أن
إخوة يوسف هم من باعوه ،وأنهم أخفوا
ذلك« :وعن ابن عباس :أن الضمير إلخوة
ي ــوس ــف وأن ـه ــم ق ــال ــوا لـلــرفـقــة ه ــذا غــام
لنا قد أبــق فاشتروه منا» (الزمخشري،
الكشاف).
 :3أن كلمة أسروه تعني ّ
نوه«ُ :وقوله
خم
َ ُّ ُ َ َ ً
َ
اعة «أي خ َّم َنوا ًفي
تعالى» َوأسروه ِبض
َُْ
ُ
ْ
َ
ْ
َ
أنف ِس ِهم أن َي ْح ُصلوا من بي ِعهِ ِبضاعة»
(الزبيدي ،تاج العروس).
لكن الحقيقة أن «أســروه بضاعة» تعني
باعوه كبضاعة .وقد جرى البيع بطريقة

«بـ ـي ــع ال ـ ـس ـ ــرار» .ب ـ ــذا ف ـي ــوس ــف ب ـي ــع فــي
الواقع مرتني :مرة باعه من عثر عليه في
البئر بثمن بخس ،وثانية حني باعه من
اشتراه بمصر.

بيع السرار
ال ـب ـي ـعــة األولـ ـ ــى ق ــرب ال ـب ـئــر ه ــي الـبـيـعــة
األهــم ألنها تفتح لنا بــاع فهم واحــد من
بيوع الجاهلية الغامضة« :بيع ّ
السرار».
وه ــذا الـبـيــع مختلف ح ــول طبيعته في
امل ـصــادر الـعــربـيــة .ولـيــس لدينا عنه من
امل ـ ـصـ ــادر ال ـق ــدي ـم ــة سـ ــوى ف ـق ــرة واحـ ــدة
مــن ابــن حبيب .والجميع لنا ينقل هذه
الفقرة الغامضة« :وك ــان بيعهم الـســرار:
إذا وجــب البيع وعند التاجر فيها إلف
ممن يريد الـشــراء وال يــريــده ،أشــركــه في
الــربــح» (املحبر ،ابــن حبيب) .فاملرزوقي
ً
يـ ـق ــول مـ ـ ٌث ــا« :ف ـ ـ ــإذا وج ــب ال ـب ـي ــع وع ـن ــد
التاجر إلف ممن يريد الشراء وال يريده،
فله الشركه في الربح» (املرزوقي ،األزمنة
واألمـكـنــة) .وهكذا فاملرزوقي ّ
غير جملة
«أشــركــه في الــربــح» بجملة «فله الشركة
في الربح» .هذا كل شيء .كما أن الدكتور
جــواد علي نقل الفقرة ذاتها كما جاءت:
ومنها ال ـســرار« :ف ــإذا وجب البيع وعند
التاجر إلف ممن يريد الشراء وال يريده،
أشــركــه فــي الــربــح» (ج ــواد علي ـ املفصل
فــي تــاريــخ الـعــرب قبل اإلسـ ــام) .ويؤكد
لنا سعيد األفغاني أن بيع السرار لم يرد
إال عند ابــن حبيب فــي فقرته الشهيرة:
«لم أجد هذا الضرب في جميع املصادر
التي بيدي ،لم يذكره أحد غير محمد بن
حبيب بقوله« :وكان بيعهم (أي بعكاظ)
ال ـس ــرار ،ف ــإذا وجــب الـبـيــع وعـنــد التاجر
إلف ممن يريد الشراء وال يريده ،اشركه
ف ــي ال ــرب ــح» (س ـع ـيــد األفـ ـغ ــان ــي ،أسـ ــواق
العرب في الجاهلية واإلس ــام ،ص .)26
املطرزي
لكن األفغاني وجــد فقرة أ
خــرى ُْ ْ َ َ
املتأخر صاحب «املنقى»َ :
«و ِفــي النتقى:
َْ َ ُ َ ُ ْ
َ َبـ ْـيـ ُـع َ ا ْلـ ِّـسـ َـر ِار أ َن تــقــول َ أخ ـ ِـر َ ُج َي ـ ِـدي َو َي ـ َـد َ َك
َ
ْ
َْ َ ُ َ َْ ٌ َ
ف ِإن َأ ْخ َر ْج ُت خَات ِمي ق َبلك فهَو بي َع ِب َكذا
َ
ْ
َ ْ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
و ِإن أخ ــرج ــت خــاتــمــك قــبـ ِـلــي فـ ِـبــكــذا ،ف ـ ِـإن

ْ
َ ْ
َ َ
أخـ َـر َجـ ْـا َمعًا أ ْو لـ ْـم ُيــخـ ِـر َجــا َج ِميعًا َعـ َـادا
ْ
َ
اج» (املطرزي ،املغرب في ترتيب
ِفي ِ
الخر ِ
امل ـعــرب) .وه ــذه الـفـقــرة تشير فــي الــواقــع
إلــى أن هناك من كتب عن «بيع السرار»
غير ابــن حبيب ،وأن املـطــرزي كــان ينقل
عنه.
ويبدو أن بعض األجانب شــارك في هذا
ال ـ ـجـ ــدال .إذ ي ـخ ـبــرنــا األف ـغ ــان ــي أن أحــد
املستشرقني له تفسير آخر لبيع السرار:
«أرسـ ــل إل ــي األس ـت ــاذ كــرنـكــو املستشرق
املـ ـع ــروف ع ـقــب صـ ــدور الـطـبـعــة األولـ ــى،
يـ ـق ــول« :وألرجـ ـ ـ ــع إل ـ ــى ب ـي ــع ال ـ ـسـ ــرار فــي
عـكــاظ ،وأظــن أن أمــر البيع وال ـشــراء كان
سرًا الجتماع القبائل التي بينهم عداوات
ودم ــاء فــي هــذه الـســوق .وعـلــى هــذا ،تدل
قـصــة طــريــف الـعـنـبــري الـتــي ذكــرتـمــوهــا
وقد كانوا يتلثمون عند حضور السوق
مخافة أن يراهم عدوهم ،وهذا رأيي والله
أعلم» (سعيد األفغاني ـ أسواق العرب في
الجاهلية واإلس ــام ،هامش  ،2ص .)26
وقــد ع ــارض األفـغــانــي هــذا ال ــرأي ،ومعه
حق في ذلك.
ان ـط ــاق ــا م ــن ك ــل ه ـ ــذا ،ف ـقــد ن ـفــى عــرفــان
حمور وجود هذا البيع من أصله« :وكنت
ذكرت ،في كالمي عن خصائص األسواق
املوسمية ،أن سوقًا كسوق عكاظ ،يتوجه
إليها التجار من كل مكان ،ويعدون لها
م ــا اس ـت ـطــاعــوا م ــن ص ـنــوف ال ـب ـيــاعــات...
ال يمكن أن تـكــون الـبـيــوع فيها بطريقة
واحدة مبهمة ،ال هي من ضروب القمار،

ظلوا مقتنعين بأن
يوسف بيع مرة واحدة،
في حين أنه بيع مرتين

ع ـلــى ك ــل ح ـ ــال ،فـ ــإن م ــا زاد أمـ ــر «بـيــع
ال ـ ـسـ ــرار» غ ـمــوضــا وإب ـه ــام ــا إن ـم ــا هو
الجملة املــركــزيــة فــي نــص اب ــن حبيب:
«يريد الـشــراء وال يــريــده» .وهــي جملة
شديدة الغموض كما نــرى .فما معنى
أنه يريد الشراء وال يريده في اللحظة
عينها؟ والغريب أن هذه الجملة تنقل
عند الجميع من دون شرح أو توضيح.
بل بتظاهر َمن يبدو أنه يفهم الجملة
وأنها وال تشكل مشكلة بالنسبة لهم،
مــع أن ـهــا شــديــدة ال ـغ ـمــوض كـمــا نــرى.
ومــن الواضح أن الخطوة األولــى لفهم
«بيع ال ـســرار» تبدأ بفهم هــذه الجملة
ً
وجالئها أوال.
ول ـج ــائ ـه ــا أق ـ ـتـ ــرح أن ك ـل ـم ــة «ي ــري ــد»
األولـ ـ ـ ــى م ـص ـح ـف ــة ،وأن ـ ـهـ ــا فـ ــي األصـ ــل
بــالــزاي ال بــالــراء (ي ــزي ــد) .أم ــا «اإلل ــف»
ف ـمــن اإلل ـف ــة وامل ـصــاح ـبــة ،وه ــي تعني
هـنــا الـصــاحــب امل ـش ــارك .ب ــذا فالجملة
تـقــول :فــإذا حــل وقــت البيع ،وكــان عند
التاجر مــؤالــف يزيد فــي سعر الـشــراء،
لكنه ال يريد الشراء حقيقة ،وعده الذي
سيشتري السلعة بأنه سيشاركه في
الربح الحقًا ،حتى يخلص من مزايدته
الـتــي تــزيــد مــن سعر السلعة عليه .أي
يغريه بوقف املزايدة عبر تقاسم الربح
معه عند بيعه للسلعة الحقًا .هذا هو
املعنى بالتحديد.
لكنني أعـتـقــد ،وانـطــاقــا مــن قـصــة بيع
يــوســف ،أن بيع ال ـســرار ليس بالضبط
كما يقول ابــن حبيب .فــالـســرار يوجب،
في ما يبدو لي ،أن يكون «اإللف» شريكًا
فــي السلعة املـعــروضــة للبيع .وإذا كان
ابــن حبيب يقصد باإللف الشريك ،فهو
ي ــواف ــق م ــا أدعـ ـي ــه .بـ ــذا ي ـجــب أن يـكــون
هناك شركاء في السلعة التي تباع «بيع
السرار» .واحــد من هــؤالء الشركاء يريد
أن يشتري السلعة ،أي أن يشتري حصة
اآلخر عمليًا .لكن اآلخر يتظاهر بأنه هو
اآلخ ــر يــريــد أن يـشـتــري .ف ــإذا قــال األول:
أش ـت ــري الـبـضــاعــة بـعـشــرة دراه ـ ــم ،قــال
الثاني :ال ،أنا أشتريها بعشرين درهمًا.
وهو ال يريد أن يشتري في الواقع ،لكنه
يفعل فعل «مــزايــدة» حتى يكسب أكثر
مــن األول .عليه ،فهناك سلعة مشتركة
بني طرفني ،واملطروح أن يشتريها أحد
منهما .وكــل واح ــد يـطــرح سـعـرًا .واحــد
من الطرفني ال يريد أن يشتري حقًا لكنه
يعلي السعر كي يرغم مقابله على دفع
ثـمــن أع ـلــى .ه ــذا هــو بـيــع ال ـس ــرار .بناء
على ذلــك ،فقد اعتبر «بيع ال ـســرار» في
اإلسالم طرازًا من املقامرة .لذا نهى عنه
الــرســول فــي الحديث ال ــذي أشــرنــا إليه:
«إياكم وبيع السرار».

بيع المجر
وق ــد رب ــط ب ـيــع الـ ـس ــرار ب ـط ــراز آخ ــر من
ال ـب ـيــوع ه ــو «ب ـي ــع ِاملـ ـ ْـجـ ــر» .وامل ـج ــر هو
بـيَــع مــا فــي ب ـطــون األن ـع ــام مــن مــوالـيــد:
«امل ـ ـ ْـج ـ ـ ُـر :م ـ ــا فـ ــي ُب َـ ـطـ ــون َ الـ ـح ـ ْـوام ــل مــن
َ
اإلبـ ــل والـ ـغـ ـن ــم؛ وامل ـ ْـج ـ ُـر :أن ُ َي ــش ــت ـ َـرى ما
ِ
فـ ــي ب ـط ــون ـه ــا ،وق ـ ـيـ ــل :هـ ــو أن ي ـش ـتــرى

َالـ ـبـ ـعـ ـي ــر بـ ـم ــا ف ـ ــي بـ ـط ــن ال ـ ـنـ ــاقـ ــة؛ وق ــد
َ َ َ ُ َ َ ً
أ ْم ـ ـ َ َ
ـاجـ ـ َـرة
ـاجـ ـ ــر مـ ـ َـمـ ـ
ـج ـ ــر ف ـ ــي ال ـب ـي ــع ومـ ـ ـ َ
ْ
ُ
ومـ ـ َـجـ ــارًا .الـ ـج ــوه ــري :وامل ــج ــر أن يـبــاع
ِ
ال ـشــيء بـ َمــا فـ َـي بـطــن ه َــذه ال ـنــاقــة .وفــي
الحديث :أنه نهى عن امل ْج ِر  ...وكان من
ياعات الجاهلية» (لسان العرب) .وقد
ِب
ِ
ـان عـبــر مـثــل أو ق ــول شهير:
ـ
ع
ـ
ي
ـ
ب
ـ
ل
ا
ـط
ـ
ب
ر
َ
ُُ ُ ْ
الء ُم ّ
سر».
«كل مج ٍر بالخ ِ
وقد فهم هذا القول خطأ في اعتقادي.
إذ ظن كلمة «مسر» هنا تعني السرور:
ّ
مسر ،ولم يقولوا
«كل مجر في الخالء
مسرور .وكل صواب» (البيان والتبيني).
وفــي العقد الفريد ،حولت «مـســر» إلى
ّ
«يسر» انطالقًا من هذا الفهم« :كل مجر
ب ــال ـخ ــاء يـ ـس ـ ّـر .وأصـ ـل ــه :ال ـ ــذي يـجــري
فرسه في املكان الخالي فهو يسر بما
يرى منه» (العقد الفريد) .والحقيقة أن
األم ــر ال يتعلق بــال ـســرور وال بالخيل
وج ـ ــري ـ ــانـ ـ ـه ـ ــا ،بـ ـ ــل بـ ـ ــواحـ ـ ــد مـ ـ ــن ب ـي ــوع
الـجــاهـلـيــة ه ــو «ب ـيــع الـ ـس ــرار» .فاملجر
هـنــا هــو «بـيــع امل ـج ــر» ،بــالـتــالــي فاملثل
يقول :كل بيع مجر هو بيع مقامرة .أي
«امل َس ّر» هنا ،بكسر امليم ال بضمها،
أن ِ
«مـ َـسـ ّـر» أي
بيع
ـو
ـ
ه
و
ـه.
ـ
ت
ذا
ـرار
ـ
س
ـ
هــو ال
ِ
بيع مقامرة .عليه ،فاملثل يقول إن بيع
األوالد في أرحــام الــدواب مقامرة مثله
م ـثــل ب ـيــع ال ـ ـسـ ــرار .وب ـي ــع امل ــوال ـي ــد في
أرحــام األنـعــام يجري عــادة في الخالء،
أو بعيدًا فــي مـبــارك اإلب ــل ومعاطنها.
ولـ ـع ــل اس ـ ــم ل ـع ـبــة «املـ ـيـ ـس ــر» ال ـعــرب ـيــة
ـى ،أي مـعـنــى
ال ـق ــدي ـم ــة م ـ َـن ْه ُـ ــذا ِّامل ـع ـن ـ َ
الربا .وامل ْج ُر ال ِق َم ُار»
املقامرة« :واملجر
(لسان العرب) .ويبدو لي أن ابن سيده
حــة ال ـف ـهــم ال ـســائــد لـلـمـثــل:
ش ـ َّـك ُف ـ ْـي ص ـ َ
ُ
بالخالء ُم َس ٌّر؛ قال ابن سيده:
«كل مجر
ٍ َ َّ ُ َ
ـط ِإنـمــا جــاء على
هـكــذا َحـكــاه أفـ ــار لـ ِقـيـ ٍ
ت ــوه ــم أ َسـ ـ ـ ـ َّـر» (ل ـس ــان الـ ـع ــرب) .ك ـمــا أن
اســم «الـسـ ّـريــة» ،أي الجارية ،ربما جاء
ّ
من هنا .ذلك أن السراري كن في األصل
أسالب حرب .وفي الحروب ،فإن السلب
شركة .لذا كانت النساء األسيرات يبعن
كجوار «بيع سرار» من قبل الشركاء في
ما يبدو.
وم ـ ــن امل ـح ـت ـم ــل أن ال ـ ـسـ ــرار واملـ ـس ــر فــي
األصل من معنى االستسرار ،أي الخفاء.
فالعرب تسمي آخر ليلة في الشهر ،وهي
ّ
التي
يستسر فيها القمر ،أي يغيب غيابًا
ً
ّ
كامال ،باسم ليلة السرار« :فإنها تسمى
«السرار» الستسرار القمر فيها ،وتسمى
«ال ـف ـح ـم ــة» أي ـض ــا ل ـع ــدم الـ ـض ــوء فـيـهــا،
ويقال لها البراء ،وكآخر يوم من الشهر،
فإنهم يسمونه النحير ،وكالليلة الثالثة
ع ـشــرة ،فــإنـهــا تسمى ال ـس ــواء ،والــرابـعــة
عشرة ليلة البدر»( .جــواد علي ـ املفصل
في تاريخ العرب قبل اإلســام) .إذا صح
هـ ــذا ،ف ــإن ب ـيــع ال ـس ــرار ه ــو ب ـيــع الـخـفــاء
واإلع ـت ــام وع ــدم ال ــوض ــوح .فــال ـشــاري ال
يـعــرف طبيعة الـسـلـعــة الـتــي يشتريها،
كما هو الحال مع يوسف .فهم ال يعرفون
من هو ،وال من ألقاه في البئر.
إذن ،فتقديري أن يوسف بيع بيع سرار.
لكن لم يــدرك ذلــك من تحدثوا عن بيعه
مــع أنـهــم جميعًا يـعــرفــون بـيــع ال ـســرار،
ومع أن بعضهم تحدث في السياق عن
ه ــذا ال ـب ـيــع؟ والـ ـج ــواب :ه ــو أن ـهــم ظـلــوا
مقتنعني بــأن يــوســف بيع مــرة واح ــدة،
ف ــي ح ــن أن ــه ب ـيــع ف ــي الـحـقـيـقــة مــرتــن.
فــي امل ــرة األولـ ــى بـيــع سـ ــرارًا ،أو مـســرة،
و«بـثـمــن بـخــس دراهـ ــم مـ ـع ــدودة» .وفــي
املرة الثانية لم يبع بخسًا ،فقد كان من
اشـتــراه يقدر قيمته كما يبدو من اآلية
بوضوح« :وقــال الــذي اشتراه من مصر
المرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو
نتخذه ول ـدًا» .فمن يريد ولـدًا ال يبخس
هذا الولد قيمته .بالتالي ،فبيع يوسف
فــي مـصــر ك ــان بيعًا عــاديــا ،ولـيــس بيع
ســرار .وفي كل حال ،فإن يوسف والبئر
والسيارة والفرعون وكل عناصر القصة
حـقــائــق ديـنـيــة ال عــاقــة لـهــا بالحقائق
التاريخية.
* شاعر فلسطيني

