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المشهد السياسي

في الواجهة

ٌ
ّ
لقاء المصالحة :قليل من الثلج على التورم

مصالحة بعبدا :اللي استحوا ماتوا!
ّ
كرست القوى السياسية في لقاء المصالحة الذي انعقد َ
يوم أمس بين وليد جنبالط وطالل أرسالن صورتها كقوى غير مؤتمنة
على إدارة البالد .بالتأكيد ،ليس المطلوب منها االستمرار في التقاتل وتعطيل الحكومة ،لكن أضعف اإليمان هو إظهار بعض الخجل،
واالعتذار عن إهدار المزيد من الوقت ،رغم أنه لم يكن ُ
سيستغل في تحسين حياة الناس .فالمتصالحون أمس تراجعوا عن سقوفهم
وقبلوا بحلول كان يمكن السير بها منذ اللحظة األولى .يمكن الجزم أن أحدًا منهم لن يعتذر ،ألن «اللي استحوا ماتوا»
ب ـع ـ َـد أك ـث ــر م ــن ش ـه ــر و 10أي ـ ــام عـلــى
َ
تصاعد الدخان
حادثة «قبر شمون»،
األبيض من املساعي املاراثونية التي
َ
وص ـل ــت ال ـل ـيــل بــال ـن ـهــار ف ــي الـيــومــن
املـ ــاض ـ ـيـ ــن ،وأس ـ ـ ـفـ ـ ــرت ع ـ ــن ف ـ ـ ـ ّـك أس ــر
ال ـح ـكــومــة ال ـت ــي سـتـجـتـمــع ق ـبــل ظهر
ال ـيــوم بـعــد تعطيل جلساتها بسبب
االنـ ـقـ ـس ــام ال ـ ـحـ ــاد فـ ــي املـ ــوقـ ــف ح ــول
وجهة السير القضائية التي يجب أن
يسلكها التحقيق في الحادثة .برعاية
الرؤساء الثالثة ،اجتمع النائب طالل
أرس ـ ـ ـ ــان وغ ــريـ ـم ــه الـ ـن ــائ ــب ال ـس ــاب ــق
ولـيــد جنبالط فــي قصر بعبدا أمــس،
ليتصالحا بعد الجريمة.
أمـ ـ ـ ـ ــام هـ ـ ـ ــذا امل ـ ـش ـ ـهـ ــد ،لـ ـ ـي ـ ـ َـس ُم ـم ـك ـن ــا
س ــوى ال ـس ــؤال عــن الـسـبــب ال ــذي دفــع
بالقوى السياسية الى تعطيل البالد
بعراضاتها الكالمية ،ومن ثم الذهاب
الى حلول لم تحقق مكسبًا ألي طرف
س ـ ــوى الـ ـتـ ـع ــادل ال ـس ـل ـب ــي وال ـت ــأك ـي ــد
ع ـلــى أن ش ــرك ــاء االئـ ـت ــاف الـحـكــومــي

قوى سياسية بال خجل ،وبال
أي حس بالمسؤولية ،قررت
تعطيل البلد اآلخذ باالنهيار
مـقـتـنـعــون بـ ــأن حـكــومـتـهــم «ال ت ـقـ ّـدم
وال ت ــؤخ ــر» .م ــا الـ ــذي تـحـقــق نتيجة
ال ـت ـع ـط ـيــل؟ م ــن الـ ــرابـ ــح؟ ه ــل ث ـمــة من
اسـتـغــل جــريـمــة قـبــر شـمــون لتحقيق
ب ـنــود م ــا ف ــي بــرنــامــج ع ـمــل سـيــاســي
خ ــاص ب ــه؟ ح ـتــى ال ـل ـح ـظــة ،ل ــم يظهر
ً
م ــا ي ـبــرر الـتـعـطـيــل س ــوى أن ك ــا من
طــرفــي ال ـنــزاع رف ــع سـقــف مــواقـفــه إلــى
درج ـ ــة صـ ــار م ـع ـهــا ال ـت ــراج ــع صـعـبــا،
واضـطــر حلفاء كــل منهما إلــى دعمه،
مـ ــن دون أي ط ــائ ــل سـ ـي ــاس ــي .ق ــوى
س ـيــاس ـيــة ب ــا خ ـج ــل ،وبـ ــا أي حــس
باملسؤولية ،قررت تعطيل البلد الذي
تـ ـج ــاوز ش ـف ـيــر الـ ـه ــاوي ــة اق ـت ـص ــادي ــا،
ً
وب ــدأ فـعــا بــاالنـهـيــار .األصـ ــح ،ربـمــا،
أن ــه فــي حــالــة ان ـح ــدار دائ ـم ــة ،لـكــن ما
تـغـيــر هــو الـســرعــة ال ـتــي يـنـحــدر بها.
وع ــدا عــن ال ـقــوى الـسـيــاسـيــة ،لــم يجد
حاكم مصرف لبنان رياض سالمة ،ما

يحول دون أن يقول أمــس إن الوضع
املالي في البالد «!»Top
ب ــدا الـجـمـيــع مـحـكــومــن بــال ـنــزول عن
ال ـش ـجــرة ،وتـحـقــق م ــا اع ـت ـبــره رئـيــس
مجلس ال ـنــواب نبيه ب ــري «إن ـج ــازًا»،
وخ ـص ــوص ــا أن األمـ ـ ــور كـ ـ ـ َـادت تـعــود
إلى النقطة الصفر أول من أمــس .لكن
«صــرخــة» ب ـ ّـري خــرجــت ب ــأن «الــوضــع
ل ــم ي ـ ُـع ــد ي ـح ـتـ ِـمــل ،وأن الـ ـب ــاد مقبلة
عـلــى تـصـنـيـفــات سـلـبـيــة ت ـكــاد تطيح
بـ ـن ــا» .ل ـ ــذا ،ل ــم يـسـتـسـلــم امل ـف ــاوض ــون
ُ
ه ــذه املـ ــرة ،بــل كـثـفــت االت ـص ــاالت بني
رئيس املجلس وحزب الله ،وال سيما
بعدما رفض جنبالط املسعى األخير،
وأبلغ بري عبر أحد وزراء االشتراكي
أنــه مــا «بــن وج ــوده والــوضــع السيئ
سيختار وجوده» ،مؤكدًا أنه سيطلب
من وزراء الحزب االشتراكي االستقالة
من الحكومة فيما لو انعقدت جلسة
وط ـ ـ ــرح اقـ ـ ـت ـ ــراح إحـ ــالـ ــة ج ــري ـم ــة قـبــر
شمون على املجلس العدلي .في هذه
األثـ ـن ــاء ،أعـ ــاد بـ ـ ّـري ت ـعــويــم م ـبــادرتــه
الـ ـت ــي س ـب ــق أن ط ــرح ـه ــا م ـن ــذ ب ــداي ــة
األزمة وتتضمن لقاء املصالحةّ ،
وفعل
اتـ ـص ــاالت ــه م ــع حـ ــزب ال ـل ــه لـلـتـنـسـيــق
مــع رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة مـيـشــال عــون
وبــاس ـيــل وأرسـ ـ ــان ،فـيـمــا واص ــل هو
التفاوض مع جنبالط للقبول باللقاء
والتالزم بإسقاط الحق الشخصي في
َ
حــادثــتــي «الـبـســاتــن» و«الـشــويـفــات».
ً
ل ـكــن ذلـ ــك ،ال يـسـجــل ان ـت ـص ــارًا كــامــا
لجنبالط ،إذ إن البيان الذي تال اللقاء
َ
كــان واضـحــا لجهة أن «خـيــار العدلي
لــم يسقط بالكامل ،وبــاإلمـكــان إعــادة
إحيائه على ضــوء التحقيقات» وهو
ما أصر عليه أرسالن وحلفاؤه.
موافقة األطــراف تأمنت صباح أمس،
وعـ ـل ــى ع ـج ــل تـ ـق ــرر لـ ـق ــاء امل ـصــال ـحــة
العشائري لتهدئة التوتر السياسي
ف ــي الـ ـب ــاد ،وال ـ ــذي سـبـقــه ل ـقــاء مــالــي
ـ ـ ـ ـ اق ـت ـص ــادي ب ــن الـ ــرؤسـ ــاء ال ـثــاثــة،
انضم إليه الــوزراء :علي حسن خليل،
مـنـصــور بطيش وسـلـيــم جريصاتي،
بــاإلضــافــة ال ــى حــاكــم م ـصــرف لـبـنــان
ري ـ ـ ـ ـ ــاض س ـ ــام ـ ــة ورئـ ـ ـي ـ ــس ج ـم ـع ـي ــة
املـ ـ ـ ـص ـ ـ ــارف سـ ـلـ ـي ــم صـ ـفـ ـي ــر ورئ ـ ـيـ ــس
لجنة امل ــال النيابية ابــراهـيــم كنعان،

للبحث فــي كيفية الـخــروج مــن األزمــة
االق ـت ـص ــادي ــة واالج ـت ـم ــاع ـي ــة ،بـسـبــب
ســوء الـحــال وبلوغه درجــة عالية من
الخطورة نتيجة التعطيل الحكومي،
مـ ــا اسـ ـت ــدع ــى تـ ـح ــذي ــرات دول ـ ـيـ ــة مــن
ان ـع ـكــاس ذل ــك ع ـلــى امل ـس ــاع ــدات الـتــي
ينتظرها لبنان.
رئيس الحكومة سعد الحريري ،الذي
التقى السفيرة األميركية قبل التوجه
ال ــى ب ـع ـبــدا ،أش ــار ب ـعـ َـد الـلـقــاء يــن إلــى
أن «املجتمعني ع ـبــروا عــن ارتياحهم
ل ـل ـت ـطــور ال ـح ــاص ــل ل ـج ـهــة املـصــالـحــة
وامل ـص ــارح ــة ب ــن جـنـبــاط وأرس ـ ــان،
والـ ـتـ ـش ــدي ــد عـ ـل ــى ض ـ ـ ـ ــرورة االل ـ ـتـ ــزام
باملحافظة على االستقرار السياسي،
وأك ــد املـجـتـمـعــون ال ـتــزام ـهــم للحفاظ
على سعر صــرف الليرة ،وتــم االتفاق
على خـطــوات سياسية سيعمل على
تطبيقها فــي املرحلة املقبلة ،تساهم
ف ــي تـعــزيــز االق ـت ـصــاد وامل ـب ــاش ــرة في
مناقصة ماكنزي».
وأضـ ــاف «م ــن ال ـخ ـطــوات األســاسـيــة،
إق ــرار مــوازنــة  2020وتطبيق موازنة
 2019ووضـ ـ ـ ـ ـ ــع خـ ـ ـط ـ ــة ت ـف ـص ـي ـل ـي ــة
ل ـ ـل ـ ـم ـ ـب ـ ــاش ـ ــرة ب ـ ـ ـ ــإط ـ ـ ـ ــاق مـ ـ ـش ـ ــاري ـ ــع
اسـتـثـمــاريــة والـبــالـغــة  3.3مـلـيــارات،
إضــافــة ال ــى مـشــاريــع س ـيــدر ،تطبيق
خـطــة الـكـهــربــاء كــامـلــة ،إق ــرار قــوانــن
إص ــاحـ ـي ــة وال س ـي ـم ــا امل ـن ــاق ـص ــات
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــام ـ ـ ــة وال ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــرب ال ـ ـضـ ــري ـ ـبـ ــي
والـ ـجـ ـم ــرك ــي ،وال ـت ـن ـس ـيــق م ــع لـجـنــة
تحديث القوانني ،تفعيل لجان العمل
الوزراية ،استكمال خطوات اإلصالح
الـ ـقـ ـض ــائ ــي وت ـ ـعـ ــزيـ ــز عـ ـم ــل أجـ ـه ــزة
الرقابة ،ضبط الهدر والفساد ،إعادة
النظر باملؤسسات غير املجدية» .أما
بــالـنـسـبــة إل ــى االج ـت ـمــاع الـخـمــاســي،
ف ـ ـقـ ــال إن «املـ ـجـ ـتـ ـمـ ـع ــن اسـ ـتـ ـنـ ـك ــروا
خالله حادثة قبر شمون ـ ـ البساتني
وال ـ ـت ــي س ـق ــط ن ـت ـي ـج ـت ـهــا ضـحـيـتــان
وع ــدد مــن ال ـجــرحــى ،وه ــي بــاتــت في
عهدة القضاء العسكري استنادًا الى
القوانني املرعية اإلجراء ،وعلى ضوء
التحقيقات تتخذ الحكومة القرارات
امل ـنــاس ـبــة» ،مـعـلـنــا ع ــن «ع ـقــد جلسة
للحكومة غدًا الساعة  11صباح اليوم
في قصر بعبدا».

بــالـنـسـبــة ال ــى االج ـت ـمــاع امل ــال ــي ،فقد
أش ــارت مـصــادر قصر بعبدا الــى أنه
وضـ ــع «خ ــري ـط ــة ط ــري ــق» ل ـل ـخ ـطــوات
اإلص ـ ــاحـ ـ ـي ـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي ت ـع ـت ـب ــر ركـ ـي ــزة
الـثـقــة عـنــد ال ــدول املــانـحــة فــي مؤتمر
«س ـي ــدر» .وقــالــت امل ـص ــادر إن «جــرى
التأكيد على ضرورة الصمود ملتابعة

ه ـ ــذه اإلجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ،ك ـم ــا ج ـ ــرى ع ــرض
تفصيلي من قبل الحاضرين من أهل
االخـتـصــاص ،فتحدث حاكم مصرف
لبنان عن املصارف ،فيما تناول كنعان
عـمــل لـجـنــة املـ ــال واملـ ــوازنـ ــة» .ولفتت
املـصــادر الــى أن «الـنـقــاش فــي موازنة
ع ـ ــام  2020أخ ـ ــذ ح ـ ّـيـ ـزًا ف ــي الـجـلـســة

وكـ ـ ـ ــان ه ـ ـنـ ــاك ت ــأكـ ـي ــد عـ ـل ــى ضـ ـ ــرورة
االنـتـهــاء منها فــي الــوقــت املـنــاســب»،
باإلضافة إلى «موضوع التصنيفات
التي وعد سالمة بمتابعتها والعمل
على تأجيلها أو الـحـ ّـد مــن سلبيتها
بالتواصل مع الجهات املعنية».
(األخبار)

اوحت الساعات القليلة
التي سبقت لقاء قصر
بعبدا في حضور الرؤساء
الثالثة وطرفي النزاع
الدرزي وليد جنبالط وطالل
ارسالن ،انه حاصل بتوقعات
مخفوضة .هو اقرب الى
وضع قليل من الثلج على
التورم منه معالجة الورم

حتى اللحظة ،لم يظهر ما يبرر التعطيل (داالتي ونهرا)

نقوال ناصيف
ّ
عولت جهود ليل الخميس وقبل ظهر
الجمعة عـلــى حـصــول مصالحة بني
رئ ـيــس ال ـح ــزب الـتـقــدمــي االش ـتــراكــي
ول ـ ـي ـ ــد ج ـ ـن ـ ـبـ ــاط ورئـ ـ ـي ـ ــس ال ـ ـحـ ــزب
الديموقراطي اللبناني النائب طالل
ارس ـ ـ ـ ـ ــان ،فـ ـ ـ ــإذا ال ـ ـسـ ــاعـ ــات االخ ـ ـيـ ــرة
املمهدة لها ركزت على الشق الشكلي
ً
ف ـي ـه ــا اوال  -وه ـ ــو م ـه ــم فـ ــي ذات ـ ـ ــه -
املرتبط بلقاء الرجلني ،على ان يصار
الى إنجاح املضمون في اللقاء نفسه.
هــذه الخالصة كانت افضل ما يمكن
توقعه حتى انعقاد االجتماع :حضر
جـنـبــاط بـعــد ايـ ــام قـلـيـلــة عـلــى قــولــه
ان ــه ال ي ـشــارك فــي ل ـقــاء مـصــالـحــة مع
ارسالن في قصر بعبدا ،وبعد ساعات
على قوله ايضًا ان رئيس الجمهورية
وف ــري ـق ــه يـ ــريـ ــدان «االن ـ ـت ـ ـقـ ــام» .كــذلــك
حضر ارســان قبل ان يتحقق اي من
شــروط ــه لـلـمـصــالـحــة .ل ــم ُي ــرد رئـيــس
مجلس النواب نبيه بـ ّـري ،عـ ّـراب هذه
املصالحة ،اساسًا من مساعي الليلة
السابقة وتواصله مع رئيس الحكومة
سعد الحريري ســوى الفصل الكامل
مــا بــن حــادثــة قبرشمون واستعادة
مجلس ال ــوزراء اجتماعاته ،آخـذًا في
االعتبار ان املصالحة الجدية تحتاج
ال ـ ــى وق ـ ــت ب ـع ــدم ــا ت ـس ـب ـبــت ن ــزاع ــات
جنبالط وارســان في اهدار دم درزي
فــي ال ـش ــارع مــرتــن عـلــى ال ـتــوالــي في
سـنــة واحـ ــدة تـقــريـبــا ،فــي الـشــويـفــات
وقـبــرشـمــون .فــي املـقــابــل كــان القاسم
املـ ـ ـشـ ـ ـت ـ ــرك ال ـ ــوحـ ـ ـي ـ ــد ب ـ ـ ــن جـ ـنـ ـب ــاط
وارس ــان ان وزراء ه ـم ــا ال يحضرون
مـجـلــس وزراء ال ي ــأخ ــذ ب ـش ــروط كل
منهما ،بذلك التقيا وحلفاؤهما على
تعطيل الجلسات.
صباح امس خابر بري ارسالن وطلب
منه املـشــاركــة فــي لـقــاء املصالحة في
قصر بعبدا برعاية الرؤساء الثالثة،
بعدما كان تحدث مع عون والحريري
وجـ ـنـ ـب ــاط ،فـ ــرد بــال ـت ـح ـفــظ ،مــواف ـقــا
فحسب على لقاء «مصارحة» .من ثم
ات ـصــل ارسـ ــان بــرئـيــس الـجـمـهــوريــة
ً
وك ـ ـ ـ ــرر ل ـ ــه امل ـ ــوق ـ ــف نـ ـفـ ـس ــه ،م ـف ـض ــا
االتـفــاق سلفًا على معالجة متكاملة
ملشكلة قبرشمون .خابر ارس ــان من
ثــم رئـيــس املـجـلــس مــوافـقــا عـلــى لقاء
وف ــق مــواصـفــاتــه ه ــو ،ارف ـقــه بــاصــدار
ب ـيــان بــذلــك .ج ــواب ب ــري ان املـطـلــوب
في االساس اللقاء ،ثم يصار الى طرح
كل املواضيع .عند هــذا الحد اكتملت
حلقة الحضور.
بـ ـي ــد ان ب ـض ـع ــة م ـع ـط ـي ــات اح ــاط ــت
ب ـجـهــود ال ـســاعــات االخـ ـي ــرة ،وتــركــت

تأثيرًا متفاوتًا على استعجال اللقاء:
اولها ،بيان كتلة نواب حزب الله الذي
دعا الى وقف السجاالت واملماحكات،
اعقبه تعميم داخلي من جنبالط الى
ن ــواب حــزبــه بــوقــف الـسـجــاالت ايضًا
ح ـي ــال ك ــل م ــن ال ـت ـيــار الــوط ـنــي الـحــر
يخف حزب الله تضامنه
وارسالن .لم
ِ
مع ارسالن ووقوفه الى جانبه ،اال انه
حذر من التالعب بأمن الجبل واهدار
دم درزي  -درزي فيه .كل ذلك ال يحجب
خالف حزب الله مع جنبالط وانقطاع
التواصل معه ،واملحافظة على هدنة
ال ـق ـط ـي ـعــة ،اال ان ب ـع ــض امل ـع ـلــومــات
رج ــح ،بــالـتــزامــن مــع لـقــاء املـصــالـحــة،
فتح قنوات حــوار محددة مع الزعيم
الدرزي مجددًا.
ثانيها ،البيان غير املسبوق للسفارة
االميركية بتحدثه عن قضية ذات بعد
امني محض ،في الظاهر على االقل،
هي حادثة قبرشمون واق ــران الكالم
عنها بالدعوة الى مراجعة قضائية
ش ـفــافــة ،وتـجـنـيــب ال ـح ــادث ــة مــواقــف

هل ُيستكمل لقاء قصر
بعبدا بفتح قنوات حوار
بين حزب الله وجنبالط؟

سياسية ونعرات طائفية ومناطقية.
ليس قليل االهمية ان بيان السفارة
ال ـتــي غــالـبــا م ــا ت ـح ــاذر ال ـخ ــوض في
مسائل حساسة كالقضاء ،لم يصدر
قبل تشاورها مع االدارة االميركية.
منذ وصــول السفيرة مــورا كونيللي
ال ــى ل ـب ـنــان ع ــام  2011ال ــى الـسـفـيــرة
الحالية اليزابيت ريتشارد ،احجمت
ال ـ ـس ـ ـفـ ــارة ع ـ ــن االف ـ ـ ـ ـ ــراط ف ـ ــي إظـ ـه ــار
التدخل في شؤون محلية على غرار
م ــا كـ ــان ال ـس ـف ـيــر ج ـي ـفــري فـيـلـتـمــان،
مكتفية بتبادل املعلومات واملواقف
م ــع اص ــدق ــائ ـه ــا ال ـل ـب ـن ــان ـي ــن ب ـع ـي ـدًا
م ــن االع ـ ــام .ل ــذا اح ـت ــاج ه ــذا الـبـيــان
ال ـح ـس ــاس الـ ــى إذن م ــن ال ـخــارج ـيــة
االميركية ،ناهيك بأنه يبدو موجهًا
فـ ـحـ ـس ــب ال ـ ـ ــى رئ ـ ـيـ ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة
وف ــريـ ـق ــه ،ب ــاع ـت ـب ــار ان ـه ـم ــا مـتـهـمــان
ب ــال ـت ــأث ـي ــر عـ ـل ــى الـ ـقـ ـض ــاء مـ ــن جـهــة
وامـســاكـهـمــا بمفاتيح ه ــذه السلطة
م ـ ــن الـ ـ ــوزيـ ـ ــر صـ ـ ـع ـ ــودًا ال ـ ـ ــى م ـج ـلــس

ً
ال ـق ـضــاء االع ـل ــى ن ـ ــزوال ال ــى الـقـضــاة
ال ـك ـبــار .بــالـتــأكـيــد لــم ت ـعـ ِـن ال ـس ـفــارة،
في االش ــارات السلبية التي تناولها
البيان ،جنبالط احد اقرب اصدقائها
ال ـل ـب ـنــان ـيــن ال ـ ــذي ال ـت ـق ــى بــاركــان ـهــا
قبل ايــام ،اضــف انــه يتحضر لتكريم
فيلتمان مساعد االمــن الـعــام لالمن
املتحدة مع قرب احالته على التقاعد.
مع ان البيان تحدث عن نقاط مبدئية
ك ـن ــزاه ــة ال ـت ـح ـق ـي ــق ،اال انـ ــه ان ـط ــوى
ب ــالـ ـفـ ـع ــل عـ ـل ــى مـ ـضـ ـم ــون س ـي ــاس ــي
مضمر ،هو لفت االفرقاء اللبنانيني،
املـ ـنـ ـقـ ـسـ ـم ــن ،ال ـ ـ ــى ضـ ـ ـ ـ ــرورة ال ـت ـن ـب ــه
ال ــى ع ــدم االخـ ــال بـخـطــوط الـتـمــاس
امل ـن ـص ــوب ــة ب ـي ـن ـهــم م ـن ــذ ع ـ ــام 2005
بسبب حــادثــة قبرشمون ،والحرص
عـ ـل ــى اب ـ ـق ـ ــاء ه ـ ـ ــذا ال ـ ـت ـ ـمـ ــاس ه ــادئ ــا
ومـسـتـقـرًا ،وإن بـعـيـدًا مــن اصطفاف
 8و 14آذار .لـ ـي ــس خـ ــاف ـ ـيـ ــا ،ت ـب ـعــا
للمطلعني على دالالت بيان السفارة
االميركية ،ان االميركيني يأخذون في
االعـتـبــار االنـقـســام الــداخـلــي الحالي
بــن رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة وح ــزب الله
وحـلـفــائـهـمــا ،وب ــن جـنـبــاط وح ــزب
ال ـقــوات اللبنانية فـّـي مقلب مـنــاوئ.
بــن الـفــريـقــن ،يـتـقــلــب ال ـحــريــري من
غير ان يفقد عالقته بكل منهما .اذ
استقر رئيس الحكومة على املعادلة
امل ـع ـقــدة ال ـتــال ـيــة :ال يــريــد االش ـت ـبــاك
مــع رئـيــس الـجـمـهــوريــة ،وال الخالف
مــع ح ــزب ال ـلــه ،ومـتـمـســك بالتسوية
مع الوزير جبران باسيل ،وال يسعه
التخلي عــن جنبالط او الـتـحـ ّـرك في
معزل عن بـ ّـري .االهــم في ذلــك كله ان
يقطف من اليمني واليسار في آن.
ث ــال ـث ـهــا ،ل ـع ــل االي ـج ــاب ـي ــة الــرئـيـسـيــة
امل ـن ـب ـث ـقــة مـ ــن لـ ـق ــاء امل ـص ــال ـح ــة ان ـهــا
ات ـ ــاح ـ ــت املـ ـص ــافـ ـح ــة ،وت ــالـ ـي ــا رغ ـب ــة
ج ـن ـبــاط وارس ـ ــان ف ــي الـ ـخ ــروج من
دوامـ ــة الـعـنــف ال ـ ــدرزي  -الـ ـ ــدرزي ،ما
ق ــد يـ ــؤول ال ــى ط ــي صـفـحــة م ــا حــدث
ف ـ ــي الـ ـش ــويـ ـف ــات وقـ ـب ــرشـ ـم ــون عـلــى
ال ـســواء .بيد ان قلب املشكلة واولـهــا
لم ُي َّ
سو بعد .قبل ايام تجاوز الحزب
التقدمي االشـتــراكــي الـخــاف الــدرزي
 الـ ـ ــدرزي ع ـنــدمــا اع ـ ــاد ،ف ــي مــؤتـمــرهالصحافي ،النزاع الدموي الــى اصله
الـسـيــاســي ،وهــو الـخــاف مــع باسيل
وال ـت ـيــار الــوط ـنــي ال ـح ــر ،واس ـت ـطــرادًا
توجيه سهام الى رئيس الجمهورية.
بيد ان هــذا الشق من املشكلة ال يزال
عــال ـقــا ،وه ــو م ــا حـمــل ج ـن ـبــاط ،منذ
 30حزيران ،على القول انه مستهدف
ك ـك ـيــان وزعـ ــامـ ــة .بــال ـتــأك ـيــد ل ــم ي ـعـ ِـن
ارســان ،بل كل ما ترتب على مرحلة
ما بعد انتخابات .2018

تقرير

ناد للمتقاعدين من السياسة!
«مجلس الحكماء»ٍ :
ّ
تتهيأ بعض الشخصيات السياسية،
بقيادة الرئيس األسبق للحكومة،
فؤاد السنيورة إلى إطالق مشروع
«مجلس حكماء» .المجلس الجديد
نسخة «مزيدة ومنقحة» عن«لقاء
ناد سياسي لمجموعة
الجمهورية»ٍ :
فشلت في استعادة حضورها بعد
التسوية الرئاسية
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ميسم رزق
منذ إبــرام الرئيس سعد الحريري
ال ـت ـس ــوي ــة ال ــرئ ــاس ـي ــة ع ـ ــام ،2016
بــدأت تظهر الــى العلن مجموعات
س ـيــاس ـيــة ت ـن ـشــط جـمـيـعـهــا تحت
عنوان حماية الطائف والدستور.
وال ت ـتــوقــف ه ــذه امل ـج ـمــوعــات عن
االج ـت ـم ــاع ب ــن ال ـح ــن واآلخ ـ ــر من
أجــل النقاش والتباحث وصياغة
الـبـيــانــات .ب ــدأ تفعيل ه ــذه الفكرة
ب ـ ـعـ ـ َـد ان ـ ـك ـ ـشـ ــاف أم ـ ـ ــر «م ـج ـم ــوع ــة
ال ـ ـع ـ ـشـ ــريـ ــن» ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـمـ ــدد ش ـع ــور
أع ـض ــائ ـه ــا ب ــال ـس ـخ ــط ع ـل ــى إدارة

رئيس الحكومة للعالقة مع التيار
ال ــوط ـن ــي الـ ـح ــر ،ل ـي ـط ــاول ع ـ ــد ُدًا ال
بأس به من الشخصيات التي تعد
مرجعية على الساحة السنية .ومن
ث ـ ّـم َ
درج ل ـقــاء رؤس ـ ــاء الـحـكــومــات
الـســابـقــن (ف ــؤاد الـسـنـيــورة ،تمام
سالم ونجيب ميقاتي) تحت شعار
«الدفاع عن رئاسة الحكومة» ،في
ً
اعتداء عليها.
ضوء ما يعتبرونه
وفي ظل األزمة الحكومية واعتبار
الحريري فاقدًا القدرة على تحقيق
الـتــوازن مــع «العهد الـقــوي» تــزداد
اآلراء الرافضة للتسوية الرئاسية
الـ ـت ــي أدت إلـ ـ ــى «اب ـ ـ ـتـ ـ ــداع أعـ ـ ــراف

جــديــدة فــي نـظــام الـحـكــم» ،بحسب
املعترضني على التسوية .آخر بدع
هؤالء التحضير ملشروع ما ُي ّ
سمى
ّ
«مـجـلــس ح ـك ـمــاء» ،ك ـلــف أع ـضــاؤه
ّ
أنـ ـفـ ـسـ ـه ــم مـ ـه ـ ّـم ــة «رد االعـ ـتـ ـب ــار
ل ـلــدس ـتــور وال ـح ـف ــاظ ع ـلــى وثـيـقــة
الــوفـ ّـاق الوطني» .منذ أسابيع ،لم
ت ـتــوقــف امل ـ ـشـ ــاورات ب ــن ال ــرؤس ــاء
ال ـســاب ـقــن لـلـجـمـهــوريــة واملـجـلــس
الـ ـنـ ـي ــاب ــي وال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة ،وح ـق ـق ــت
تقدمًا كـبـيـرًا ،إذ علمت «األخ ـبــار»
متخصصًا أع ـ ّـد صياغة
أن فــريـقــا
ّ
البيان الرقم  1وسلمه الى الرئيس
ف ــؤاد ال ـس ـن ـيــورة ،ال ــذي بـ ــدوره بــدأ

َ
بـتــوزيـعــه عـلــى األع ـض ــاء ،وف ــق ما
ّ
يــؤكــد املـطـلـعــون عـلــى سـيــر العمل
فيه.
هــذا امل ـشــروع الــذيــن سينضم إليه
ع ــدد م ــن الـشـخـصـيــات السياسية
شبه املتقاعدة (مــن بينها الــوزيــر
والـ ـن ــائ ــب الـ ـس ــاب ــق بـ ـط ــرس ح ــرب
وإدمــون رزق وطــارق متري وخالد
قـ ـب ــان ــي والـ ــرئ ـ ـي ـ ـسـ ــان الـ ـس ــابـ ـق ــان
للجمهورية ميشال سليمان وأمني
الجميل ،والنائب السابق لرئيس
م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـنـ ـ ــواب فـ ــريـ ــد م ـ ـكـ ــاري)
سينطلق من عنوان «وجوب وقف
ال ـخ ـض ــوع مل ــا ي ـع ـت ـبــرونــه املـنـطــق

ال ـ ـ ـهـ ـ ـ ّـدام عـ ـل ــى مـ ـسـ ـت ــوى ال ـت ـم ـث ـيــل
واإلدارة» .كما «الدعوة الدائمة الى
الدستور ووثيقة الــوفــاق الوطني
َ
كمرجعية حني يتصرف املسؤولون
فــي هــذه الـبــاد كمجانني ،وإع ــادة
االنـتـظــام للمؤسسات الدستورية
ع ـل ــى ق ــاع ــدة وجـ ـ ــوب ال ـف ـص ــل بــن
الـ ـسـ ـلـ ـط ــات» .وحـ ـس ــب مـ ــا تـكـشــف
املـ ـ ـص ـ ــادر ،ف ـ ــإن «ال ــرئـ ـيـ ـس ــن ت ـمــام
ســام ونجيب ميقاتي لــن ينضما
ـس ،ولـ ـك ــل مـنـهـمــا
ال ـ ــى ه ـ ــذا املـ ـجـ ـل ـ ُ
أسبابه» .القاسم املشترك بينهما
هو «أنهما يريدان البقاء كالعبني
بـ ـ ــارزيـ ـ ــن عـ ـل ــى ال ـ ـسـ ــاحـ ــة ف ـ ــي ظــل

ميقاتي
الرئيسان
ّ
وسالم لن ينضما إلى
«مجلس الحكماء»

االعـتـقــاد ب ــأن دوره ـمــا كمرشحني
لــرئــاســة الـحـكــومــة ل ــم يـنـتــه بـعــد».
ل ـ ـكـ ــن لـ ـل ــرئـ ـي ــس مـ ـيـ ـق ــات ــي وجـ ـه ــة
ن ـظــر أخـ ــرى تـعـتـبــر ب ــأن «ال داع ــي
لــوجــود ه ـكــذا مـجـلــس يـســاهــم في
زيـ ـ ــادة االن ـق ـس ــام ف ــي ال ـب ـل ــد ،فيما
ل ـق ــاء رؤس ـ ــاء ال ـح ـكــومــة الـســابـقــن
يدعم موقع رئيس مجلس الــوزراء
ّ
وشــاغ ـلــه ،مــن دون مـجــالــس تــذكــر
ب ــأي ــام ال ـب ــري ـس ـت ــول»ُ .
وي ـن ـق ــل عــن
مـيـقــاتــي تــأكـيــده أن ــه لــن ي ـكــون في
«مجلس الحكماء».
تـقــول املـعـلــومــات إن ه ــذا املـشــروع
س ـي ـن ـط ـل ــق ب ـ ـعـ ـ َـد األعـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاد ،ح ـيــث

سـيـعـقــد اج ـت ـمــاعــه األول ،ف ــي ظل
التشكيك بـقــدرتــه عـلــى إح ـ ُـداث أي
فرق ،وال سيما أن األسماء املندرجة
ـاد
ت ـح ــت لـ ــوائـ ــه ت ـب ـح ــث عـ ــن أي نـ ـ ٍ
سياسي بعدما فشلت في استعادة
حضورها .وقــد أفقدها ذلــك ،طيلة
الفترة املاضية ،القدرة على بلورة
مشروع ّ
جدي .بعض الذين رفضوا
االنـضـمــام ال ــى امل ـش ــروع ،أك ــدوا أن
«مجلس الحكماء» سيكون نسخة
مكررة عن «لقاء الجمهورية» الذي
َ
سبق أن أطلقه رئيس الجمهورية
ـابــق مـيـشــال سـلـيـمــان «لتبقى
ال ـسـ ِ
ً
ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــة أوال» .وفـ ـ ـ ــي رأي ـ ـ ـهـ ـ ــم أن

«امل ـج ـلــس» ال ـجــديــد ،ال ــى مــا سبقه
مــن م ـشــاريــع ،يـسـ ّـجــل ح ـضــورًا في
املـشـهــد ال ـع ــام ،يـطـلــق الـخـطــابــات،
وبرقيات التعازي والتهاني .يدعو
الــى االجتماع ومــن ثم يختفي عن
الـســاحــة الـسـيــاسـيــة كــأســافــه .أمــا
أعضاؤه الحريصون أو الخائفون
على موقعهم في املعادلة الجديدة،
والـ ـ ــذيـ ـ ــن واظ ـ ـ ـبـ ـ ــوا عـ ـل ــى ت ـس ـج ـيــل
اعتراضاتهم منذ انتخاب العماد
ميشال عــون رئيسًا «فلن يفيدهم
املـجـلــس الـجــديــد فــي تـحــويــل هــذه
االعتراضات الى مشروع سياسي
جدي وستبقى بال طائل».
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لبنان

لبنان
تقرير

مقالة

الغوغائية وغياب النقاش :لسنا في زمن موسوليني

مخاوف من استغالل خفض تصنيف لبنان

أجندة «صندوق النقد»
جاهزة دائمًا
مـنــذ ت ـسـ ّـرب خـبــر احـتـمــال ق ـيــام «سـتــانــدر
أنــد بــورز» بخفض تصنيف لبنان ،انطلقت
حملة تهويل مبنية على ضرورة تقديم
التضحيات تفاديًا لالنهيار ،وبــدأ العمل
على اسـتـغــال هــذا «االح ـت ـمــال» لترويج
وصـفــة ضــرائــب أعـ ّـدهــا ص ـنــدوق النقد
مسبقًا تصيب الشرائح األقل قدرة وتضرب
القطاع العام ّ
وتحيد المصارف من دفع
ثمن اإلصالحات ،رغم أنها جنت الكثير من
األرباح من إقراض الدولة ومصرف لبنان
محمد وهبة
اح ـت ـم ــال خ ـفــض تـصـنـيــف ل ـب ـنــان من
قـ ـب ــل وك ـ ــال ـ ــة ت ـص ـن ـي ــف ث ــانـ ـي ــة (ب ـع ــد
وكـ ــالـ ــة «مـ ـ ــوديـ ـ ــز») ص ـ ــار أمـ ـ ـ ـرًا واردًا
جـ ـدًا .والـحــديــث عــن تــداعـيــاتــه يشمل،
ّ
كـمــا دائ ـم ــا ،تـســويــق الــوص ـفــة املـعــلـبــة
الـتــي يتبعها صـنــدوق النقد الــدولــي،
وال ـقــائ ـمــة عـلــى زيـ ــادة الـضــريـبــة على
اسـ ـتـ ـه ــاك الـ ـبـ ـن ــزي ــن ،ورف ـ ـ ــع ضــري ـبــة
الـقـيـمــة امل ـضــافــة إل ــى  %15وتقليص
إنـفــاق الخزينة على املتقاعدين .هذه
الـطــروحــات التي تظهر مــن حــن آلخر
ويـتـبـنــاهــا سـيــاسـيــون ورجـ ــال أعـمــال
ومـ ـص ــرفـ ـي ــون وت ـ ـجـ ــار وص ـن ــاع ـي ــون،
عــادت إلــى الـســوق مـجــددًا متكئة على
م ــا تـ ـس ـ ّـرب ع ــن اح ـت ـم ــال ق ـي ــام وك ــال ــة
«ستاندر أند بــورز» بخفض تصنيف
ل ـب ـنــان ف ــي ت ـقــريــرهــا امل ــرت ـق ــب ف ــي 23
آب ال ـج ــاري .ي ـجــري اس ـت ـغــال مسألة
خ ـف ــض ال ـت ـص ـن ـيــف بـ ـه ــدف ال ـت ــروي ــج
ألجندة صندوق النقد التي تعمل على
تـحـيـيــد املـ ـص ــارف ع ــن امل ـســاه ـمــة في
عملية التصحيح املــالــي وفــرض عبء

التصحيح عـلــى ال ـشــرائــح األق ــل قــدرة
فــي املـجـتـمــع مــن خ ــال رف ــع الضريبة
على االستهالك .ما يقال للناس هو أن
الخيارات املتاحة أصبحت ّ
ضيقة إلى
درجة أن زيادة الضرائب على البنزين
ّ
والـقـيـمــة املـضــافــة هــي ال ـحــل الــوحـيــد.
ح ـص ــر الـ ـخـ ـي ــارات ب ــأج ـن ــدة ص ـن ــدوق
النقد هو ما يـ ّ
ـروج له حاليًا .وهو أمر
كانت بعض قــوى السلطة قــد حاولت
فرضه أثـنــاء مناقشة مـشــروع موازنة
 ،2019وه ــي سـتـحــاول م ـجــددًا فرضه
أثناء مناقشة مشروع موازنة .2020
فــي الــواقــع ،إن خفض تصنيف لبنان
ّ
من قبل «ستاندر أند بورز» لن يشكل
ان ـحــدارًا إضافيًا فــي تصنيف الــديــون
الـلـبـنــانـيــة ،ب ــل ه ــو خ ـط ــوة مـكـ ّـمـلــة ملا
قــامــت ب ــه «م ــودي ــز» ف ــي مـطـلــع الـسـنــة
ال ـج ــاري ــة ع ـنــدمــا خـفـضــت الـتـصـنـيــف
م ــن ( )B3إلـ ــى ( .)Caa1ف ـم ــن الـ ـ ــوارد
أن ت ـقــوم س ـتــانــدر أن ــد بـ ــورز بخفض
م ـمــاثــل لـتـصـنـيــف ل ـب ـنــان م ــن الــدرجــة
الحالية ( )B-إلى درجة ( )CCC+التي
ت ــوازي ( )Caa1لــدى «مــوديــز» .خفض
التصنيف بحسب تعريفات «موديز»،
يـعـنــي االن ـت ـق ــال م ــن درجـ ــة «امل ـخــاطــر
االئ ـت ـمــان ـيــة املــرت ـف ـعــة» إل ــى «امل ـخــاطــر
االئتمانية املرتفعة جـدًا» ،أما بحسب
تـعــريـفــات «س ـتــانــدر أن ــد بـ ــورز» ،فهذا
يـعـنــي االن ـت ـق ــال م ــن درجـ ــة «هـشــاشــة
ت ـج ــاه عـ ــدم الـ ـس ــداد م ــع وج ـ ــود ق ــدرة
على اإليـفــاء بــااللـتــزامــات املــالـيــة» إلى
«هـشــاشــة أكـثــر تـجــاه عــدم ال ـســداد مع
انعدام القدرة على تغطية االلتزامات
امل ــالـ ـي ــة فـ ــي ظـ ــل ظـ ـ ــروف اق ـت ـص ــادي ــة
ومالية معينة».
انـ ـح ــدار تـصـنـيــف ال ــدي ــون الـلـبـنــانـيــة
ليس حــدثــا بـحـ ّـد ذات ــه ،بــل هــو يعكس
مستوى التدهور الــذي بلغته األزمــة،
أي أنه ليس مسببًا لألزمة كما يجري
تسويقه اليوم بني املصرفيني ورجال
األع ـم ــال .ه ــؤالء لــديـهــم أهـ ــداف أخــرى

مـ ــن وراء الـ ـت ــروي ــج ت ـت ـق ــاط ــع مـ ــع مــا
يحاول صندوق النقد الترويج له منذ
فترة طويلة ،أي زيــادة الضرائب على
االستهالك وإعفاء أصحاب الرساميل
منها.
وب ـح ـس ــب م ـص ــرف ـي ــن م ـط ـل ـع ــن ،ف ــإن
خـ ـف ــض ال ـت ـص ـن ـي ــف م ـ ــن قـ ـب ــل وك ــال ــة
تصنيف ثانية ،يفرض على املصارف
ج ـم ـل ــة إجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات مـ ـنـ ـص ــوص عـلـيـهــا
ف ــي تـعــامـيــم م ـص ــرف ل ـب ـنــان املـتـعـلـقــة
بنسب امل ــاءة املالية واملــؤونــات التي
ي ـج ــب اتـ ـخ ــاذه ــا تـ ـج ــاه ال ـت ـس ـل ـي ـفــات
وال ـت ــوظ ـي ـف ــات .ف ــامل ــادة ال ـســاب ـعــة مــن
ال ـ ـ ـقـ ـ ــرار األسـ ـ ــاسـ ـ ــي  12713امل ـت ـع ـلــق
ب ـت ـط ـب ـيــق امل ـع ـي ــار الـ ــدولـ ــي ل ـل ـت ـقــاريــر
املــال ـيــة رق ــم  )IFRS9( 9ت ـف ــرض على
املـ ـ ـص ـ ــارف واملـ ــؤس ـ ـسـ ــات امل ــالـ ـي ــة «أن
ت ـج ــري تـقـيـيـمــا دوري ـ ـ ــا ،فـصـلـيــا على
األقـ ــل ،وكـلـمــا دع ــت ال ـحــاجــة ،ملخاطر
االئتمان لكل نــوع مــن األص ــول املالية
داخ ـ ــل امل ـي ــزان ـي ــة وااللـ ـت ــزام ــات خ ــارج
امل ـيــزان ـيــة ال ـتــي تـنـطــوي عـلــى مخاطر
ائتمانية ،وال سيما لجهة التأكد من
احـتـمــال ح ـصــول ارت ـف ــاع مـلـحــوظ في
مستوى هــذه املخاطر ومــن مــدى هذا
االرتفاع».
ويـ ـح ـ ّـدد الـ ـق ــرار األس ــاس ــي رق ــم 6939
وع ـنــوانــه «اإلط ـ ــار الـتـنـظـيـمــي لكفاية
رس ـ ــامـ ـ ـي ـ ــل امل ـ ـ ـصـ ـ ــارف ال ـ ـعـ ــام ـ ـلـ ــة فــي
ل ـ ـب ـ ـنـ ــان» ،أوزان مـ ـخ ــاط ــر االئـ ـتـ ـم ــان
مل ـح ـف ـظــة ال ـت ــوظ ـي ـف ــات فـ ــي ال ـس ـن ــدات
ال ـح ـك ــوم ـي ــة الـ ـت ــي ي ـج ــب أن تـتـبـعـهــا
امل ـص ــارف انـسـجــامــا م ــع التصنيفات
امل ـع ـت ـم ــدة .ف ـع ـلــى س ـب ـيــل املـ ـث ــال ،وفــي
ح ــال خـفــض تـصـنـيــف لـبـنــان مــن قبل
«ستاندر أند بورز» أو من قبل شركتي
ّ
تـ ـصـ ـنـ ـي ــف ،فـ ــإنـ ــه ب ـ ـ ــات ي ـ ـتـ ــرتـ ــب ع ـلــى
امل ـص ــارف أن تــزيــد أمــوال ـهــا الـخــاصــة
إل ــى املـسـتــويــات امل ـح ـ ّـددة مــن مصرف
لـبـنــان لـنـســب املـ ــاءة املــال ـيــة« .خفض
التصنيف مرتبط بمستوى املخاطر

هيام القصيفي

تعديالت مرتقبة على أوزان المخاطر االئتمانية ونسب المالءة المصرفية (مروان طحطح)

عـلــى تــوظـيـفــات امل ـص ــارف» وف ــق أحــد
املـصــرفـيــن ال ــذي يـفـ ّـســر األم ــر بــاآلتــي:
«إن ارتفاع املخاطر يقاس بــأوزان لكل
بند من بنود األصول املصرفية ،سواء
كانت هــذه األصــول تسليفات للقطاع
ال ـخــاص أو تـسـلـيـفــات ل ـلــدولــة .ال ـقــرار
األســاســي  6369يشير إلــى أن ــه ضمن

خفض التصنيف
من وكالة ثانية يعني
أن األزمة تتدحرج
أكثر فأكثر

ّ
درجة تصنيف  B-أو أدنى يترتب على
املصارف أن تحتسب مخاطر االئتمان
على سندات الخزينة بالدوالر بنسبة
ً
 %150ب ـ ــدال م ــن  ،%100أمـ ــا مـخــاطــر
االئـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــان ع ـ ـلـ ــى شـ ـ ـ ـه ـ ـ ــادات اإليـ ـ ـ ـ ــداع
ال ـصــادرة عــن مـصــرف لبنان بــالــدوالر
فترتفع من  %50إلى  .»%75وبالتالي،
فـ ــإنـ ــه ف ـ ــي ح ـ ـ ــال خـ ـف ــض ال ـت ـص ـن ـي ــف،
ستنخفض قدرة املصارف على تغطية
التزاماتها املالية ،ما يوجب عليها أن
تزيد اموالها الخاصة .هناك خيارات
ل ـه ــذه الـ ــزيـ ــادة :زي ـ ــادة الــرســام ـيــل من
املـ ـس ــاهـ ـم ــن ،أو اقـ ـتـ ـط ــاع م ـب ــال ــغ مــن
في الرساميل.
األرباح وضخها ّ
ســألــة امل ـعــقــدة تـقـنـيــا ،تنطوي
ه ــذه امل ـ ّ
عـلــى مــؤشــر أس ــاس ــي ،وه ــو أن األزم ــة
تتدحرج أكثر فأكثر ،لكنه ال يعني بأي
شكل من األشـكــال أن االنهيار حاصل
ون ـ ـهـ ــائـ ــي ،بـ ــل ي ـع ـن ــي أن احـ ـتـ ـم ــاالت
حصوله ص ــارت أكـبــر تبعًا لتطورات
األزمة .لكن بحسب مصادر اقتصادية

«ي ـجــري اسـتـغــال ه ــذا األم ــر مــن أجــل
الـ ـت ــروي ــج مل ـج ـم ــوع ــة مـ ــن اإلجـ ـ ـ ـ ــراءات
املرفوضة ألنها تصيب شرائح فقيرة
وم ـت ــوس ـط ــة فـ ــي م ـق ــاب ــل ال ـع ـم ــل عـلــى
تحييد املصارف من إمكانية املساهمة
أك ـثــر كــونـهــا معنية أك ـثــر ب ـهــذا األم ــر.
على املصارف أن تدفع ألنها هي التي
حـقـقــت األرب ـ ــاح مــن الــديــن ال ـعــام على
حـســاب الـشــرائــح الفقيرة واملتوسطة
الـ ـت ــي يـ ـج ــري ال ـع ـم ــل ع ـل ــى تــدفـيـعـهــا
الثمن».
عـلــى أي ح ــال ،يـشـيــر أح ــد املصرفيني
إل ــى أن ح ــاك ــم م ـص ــرف ل ـب ـنــان ري ــاض
س ــام ــة ،يـعـمــل ع ـلــى إج ـ ــراء تـعــديــات
على نسب أوزان املـخــاطــر االئتمانية
وعـ ـل ــى نـ ـس ــب امل ـ ـ ـ ــاءة انـ ـسـ ـج ــام ــا مــع
احتمال خفض تصنيف لبنان من قبل
«س ـتــانــدر أن ــد بـ ــورز» وه ــو طـلــب إلــى
الجهات املعنية إعداد سيناريوات عن
األثــر الــذي سيتركه خفض التصنيف
على املصارف ونسب املالءة لديها.

تقرير

صفقة «مبنى تاتش» :محمد شقير يدين نفسه!
ليا القزي
ّ ُ
«ك ـل ـم ــة حـ ــق ت ـ ـقـ ــال» (الـ ـعـ ـب ــارة ال ـتــي
ُيـ ـك ـ ّـرره ــا وزيـ ـ ــر االتـ ـ ـص ـ ــاالت مـحـمــد
ّ
شقير كثيرًا) ،إن املؤتمر الصحافي
ال ــذي أراده وزي ــر االت ـص ــاالت أمــس،
لشرح ُمالبسات صفقة شراء «مبنى
ّ
إدانة ذاتية .يكفي
تاتش» ،تحول إلى ّ
أن ي ـك ـش ــف ش ـق ـي ــر أن ـ ـ ــه س ـي ـب ــدأ فــي
أيـلــول ،التفكير بشراء مبنى لشركة
«أل ـ ـفـ ــا» م ــع وجـ ـ ــود خ ـ ـيـ ــارات خ ــارج
مــدي ـنــة بـ ـي ــروت ،وأن ذلـ ــك سـيـجــري
بموجب مناقصة ،ومع إطالع الرأي
ّ
الـعــام على تفاصيلهاُ ،ليشكل ذلك
اعترافًا بخطأ «تهريب» شراء مبنى
فــي «ســول ـيــديــر» ،بقيمة  75مليون
دوالر لشركة «تاتش».
صفقة «مبنى تــاتــش» ،الـتــي كشفت
«األخ ـب ــار» تفاصيلها (ع ــدد  8آب)،
ُي ّ
وزير االتصاالت على تقديمها
صر
ّ
للناس كأنها «خــدمــة» .فهو استهل
لقاءه مع الصحافيني أمــس ،بالقول
ّ
«إنـنــا مجموعني الـيــوم على الخير.
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امل ــوض ــوع دس ــم وملـصـلـحــة ال ــدول ــة».
ال شـ ـ ّـك لـ ــدى أحـ ــد ب ـم ــدى «دس ــام ــة»
ّ
الـصـفـقــة ،ول ـك ــن ال ـخ ــاف م ــع رئـيــس
الـ ـهـ ـيـ ـئ ــات االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة ه ـ ــو ع ـلــى
تحديد مصلحة الدولة ،وعلى تبذير
أمــوال عامة ،مع اإلصــرار على تبرير
قراراته .فإذا كان لهذه الدرجة ُمقتنعًا
بجدوى شــراء املبنى ،كــان باإلمكان
أن يحمل معه إلــى مؤتمره املنتظر
ُ ّ
م ـن ــذ أي ـ ـ ــام ،امل ـس ـت ـن ــدات ال ـت ــي ت ـع ــزز
حـجـتــه ّ .مل ــاذا ل ــم ُي ـب ــرز عـقــد اإلي ـجــار
الــذي وقــع بداية في  13تموز ،2018
 ،ACممثلة
بني شركة Realty Group
ُ
بحسني عـيــاش (أح ــد أب ــرز املـقــربــن
مــن رئـيــس مجلس إدارة ُتــاتــش بدر
الـخــرافــي) و«مـيــك ُ ،»2ثـ ّـم ألـغــي بعد
انفضاح القصة ،وأعيد توقيعه يوم
األربـعــاء  7آب ،تسجيله فــي السجل
الـتـجــاري ،باسم رجــل األعـمــال نبيل
كـ ــرم؟ «ه ـي ــدا م ــش م ــزب ــوط يـلـلــي عم
تقوليه»ّ ،
رد شقير على «األخ ـبــار»،
ُ
رغم وجود أوراق رسمية تثبت ذلك.
وزيـ ـ ـ ـ ــر االت ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــاالت ع ـ ـقـ ــد مـ ــؤت ـ ـم ـ ـرًا،

ليقول… ال شيءّ .
كرر «خبريات» هي
ف ــي م ـت ـنــاول ال ـج ــزء األك ـب ــر م ــن ال ــرأي
العام« :قمت بما يمليه ّ
علي ضميري،
ّ
ووفـ ـ ــرت ع ـلــى الـ ــدولـ ــة» .وأض ـ ــاف إلــى
ّهــذه الــازمــة ،تقديم نبيل كــرم كما لو
أن ــه جمعية خـيــريــة ،ق ـ ّـرر الـتـنــازل عن
عقد اإليجار مقابل بيع املبنى ،خدمة
للمصلحة الــوطـنـيــة ولـلـتــوفـيــر على
الخزينة« .بتعرفي ّ
قديش شاري متر
ّ
الـهــوا املـعــتــر (ك ــرم)؟ ش ــاري أرض ــو عا
ّ
الـغــالــي» ،وك ــأن مــن مسؤولية الــدولــة
ُ
رجال
أن تعوض خسائر (إن وجــدت) ّ
األعـ ـم ــال ،م ــن أم ـ ــوال امل ــواط ـن ــن .لـكــنــه
ّ
ّ
ج ـ ـ ـ ّـدد اإلش ـ ـ ـ ــارة إل ـ ــى أن «ك ـ ـ ــل ال ـق ــوى
بالصفقة».
السياسية على علم
ّ
قــال شقير في املؤتمر ،إنــه كــان أمامه
 4خيارات:
بشيء« ،بما أنني لم أكن
يقوم
ـ ـ أن ال
ّ
موجودًا ولم أوقــع على عقد اإليجار»
(الـ ــذي ج ــرى تــوقـيـعــه ف ــي عـهــد سلفه
جمال الجراح)،
ـ ـ أن يستملك أرض ــا فــي «ســولـيــديــر»
بمساحة  15ألــف مـتــر« ،ستكلفنا 98

مليون دوالر ،يعني املشروع فاشل»،
ـ ـ استئجار مبنى آخر بعقد أرخص،
«ولكن سأحتاج إلى سنة لتجهيزه،
والــديـكــور «مــن قــريـبــو» ُ
سيكلف 10
ماليني دوالر .أيضًا املشروع فاشل»،
ـ ـ أن نشتري املبنى في «سوليدير».
ب ـ ـعـ ــد  10س ـ ـ ـنـ ـ ــوات (انـ ـ ـت ـ ـ ـهـ ـ ــاء ع ـقــد
اإلي ـجــار) ،كــانــت الــ«مـيــك  »2ستترك
امل ـب ـن ــى ب ـت ـك ـل ـفــة  94م ـل ـي ــون دوالر
(أضـ ــاف إل ــى قـيـمــة اإلي ـج ــار البالغة
 68.5مليون دوالر على  10سنوات،
تكاليف التجهيزات) ،ولكن فضلت
شراءه بـ  68مليونًا و 600ألف دوالر،
وسندفع  5ماليني و 100ألــف دوالر
كفائدة تقسيط  45مليون دوالر على
ثــاث سـنــوات (الدفعة األول ــى بلغت
 23مليون دوالر و 600ألف دوالر)».
ّ
ي ــؤك ــد م ـط ـل ـعــون ع ـل ــى ال ـص ـف ـق ــة ،أن
ّ
كــام شقير غير دقيق« ،ألن الفائدة
لن تكون أقــل من ّ  10ماليني دوالر»،
ُم ـشـ ّـدديــن عـلــى أن ــه ال ُيـمـكــن اعتبار
ّ
خـيــار ال ـشــراء تــوفـيــري« ،ألن رئيس
الهيئات االقتصادية يتناسى قاعدة

اق ـت ـصــاديــة أس ــاس ـي ــة ،وه ــي الـقـيـمــة
الصافية إليـجــار املـبـنــى ،الـتــي تبلغ
 41.6مليون دوالر ،مــع فــائــدة .٪10
و 38.2مليون دوالر ،مع فائدة .»٪12
م ـ ــن أجـ ـ ــل اسـ ـتـ ـئـ ـج ــار املـ ـبـ ـن ــى (ق ـب ــل
بيعه) ،تأسست شركتا AC Realty
 Groupو  ،1526 BCوحصلتا على
قـ ــرض م ـص ــرف ــي ب ـق ـي ـمــة  22مـلـيــون
دوالر لـشــراء البلوكني  Bو ،Cجرى
ت ـس ــدي ــده م ــن اإلي ـ ـجـ ــار الـ ـ ــذي كــانــت
ُ
تحوله «تاتش» .وتنتشر معلومات
ع ــن ع ــاق ــة م ـبــاشــرة ل ـب ــدر ال ـخــرافــي
بــال ـص ـف ـقــة ،وأف ـ ـ ــراد ك ــان ــوا ي ـ ــدورون
ّ
في فلك تيار املستقبل .ولكن شقير
يـسـتـنـفــر« :والـ ـل ــه ال ـع ـظ ـيــم حـ ـ ــرام .ال
يـجــوز ك ـ ّـب الـحـكــي عـلــى ال ـنــاس .هل
تـعـلـمــن م ــن ه ــو بـ ــدر ال ـخ ــراف ــي في
ال ـك ــوي ــت وال ـع ــال ــم؟ ه ــل ه ــو بـحــاجــة
ملبنى؟ استفسرت كثيرًا ،وال علم لي
بهوية أصحاب الشركات .أنا وقعت
ّ
مــع شقيق نبيل ك ــرم ،وك ــل شــيء تم
بطريقة قانونية».
ُ
امللف الكامل عن املبنى ،أرســل أمس

إ ُلـ ـ ــى ل ـج ـن ــة االت ـ ـ ـصـ ـ ــاالت ال ـن ـي ــاب ـي ــة،
«أنـ ـس ــق م ــع ال ـن ــائ ــب ح ـســن ال ـحــاج
حـ ـس ــن وع ــاقـ ـت ــي بـ ــه جـ ـ ـي ـ ــدة» ،ق ــال
ّ
شقير ،الــذي أكد لـ«األخبار» أن قرار
البيع ُ
«مشترك بني الــوزارة وتاتش،
ُ
فــالــوزيــر ال ي ـقــدر أن يـجـبــرهــم على
ش ـ ـ ــيء» .وف ـ ــي اإلط ـ ـ ــار ن ـف ـس ــه ،أش ــار
ّ
إلـ ــى أن شــرك ـتــي «ألـ ـف ــا» و«ت ــات ــش»
لديهما ،بحسب القانون ،استقاللية
بقرارهما« ،ووزي ــر االتـصــاالت لديه
ال ــوص ــاي ــة عـلـيـهـمــا ف ـق ــط وه ـ ــذا هــو
ال ـ ــواق ـ ــع» .قـ ــال ذل ـ ــك ،ل ـت ـبــريــر ص ــرف
األمــوال العامة ،من دون رقابة ،وهو
امل ـن ـط ــق ال ـس ــائ ــد م ـن ــذ س ـ ـنـ ــوات ،فــي
التعامل مع إي ــرادات الخلوي .ولكن
ّ
فات شقير أن استمالك عقار ومبنى،
م ـن ــاق ــض ألص ـ ــل ت ــأس ـي ــس ال ــ«م ـي ــك
 »1و« ّم ـيــك ( »2ال ـتــي تملك الشبكة،
ُ
وت ـش ــغ ـل ـه ــا ش ــرك ــة «ت ـ ــات ـ ــش» ،ال ـتــي
ُ
تديرها مجموعة زيــن) في ال ـ .2002
الشركتان تملكان فقط الشبكة ،من
دون دور وظيفي أو أمالك (باستثناء
محطات اإلرسال).

كــرســت الغوغائية ،عند رحـيــل البطريرك مــار نصر الله
ب ـطــرس صـفـيــر وق ـبــل حــادثــة قـبــرشـمــون وب ـعــدهــا ،وفــي
خــاف العونيني والقواتيني ومــا رافــق منع حفلة غنائية،
تدني مستوى الخطاب السياسي والفكري واالجتماعي
واالعالمي .أبدع اللبنانيون في تحويل وسائل تواصلهم
وال ـت ـل ـفــزيــونــات ،إل ــى ح ـبــل غـسـيــل وش ــرف ــات ع ـ ــراك .هو
انعكاس ملسار االحــزاب والقوى الراعية لكل هــذه الــردود
وال ـ ـ ــردود املـ ـض ــادة ،كــزع ـمــاء مــاف ـيــات اي ـطــال ـيــة يـجـنــدون
شبانهم في ساحات املواجهة مع املافيات االخرىّ .
تحول
املغردون والفنانون والسياسيون والناشطون واملذيعون
واالعــام ـيــون وك ــل مــن يحمل هــاتـفــا خـلــويــا ،إل ــى قضاة
ل ــأخ ــاق ومـطـلـقــن الت ـهــامــات عـشــوائـيــة تـمــس أع ــراض
الناس ،وموزعني للشهادات بالوطنيةّ ،
ونصبوا أنفسهم
علماء فقه والهــوت وسياسيني ومثقفني .كل شــيء بات
مسموحًا ،إال النقاش الــذي انعدم في الحياة السياسية ـ
واالعالمية .وال يمكن فصلهما ،الن كل واحدة باتت مرآة
االخرى.
ال يناقش الــزعـمــاء حلفاءهم وال أع ــداءه ــم ،واألك ـيــد أنهم
ال يناقشون مناصريهم .وه ــؤالء ال ينقاشون أح ـدًا وال
يقبلون ال ــرأي اآلخ ــر ،إال وفــق تصنيفات حزبية معلبة.
غياب النقاش الجدي ،ولم يحصل مثله في عز الحرب ،هو
العنصر االساسي في جعل الحياة السياسية خاوية.
كان حاكم مصرف لبنان الدكتور إدمون نعيم يأبى اال ان
يدخل الــى مكتبته ،املمتدة على مساحة طابق كامل من
منزله ،ترتفع فيها الكتب على أعمدة حديدية ،يغرق فيها،
وال يقول كلمة اال ويعود فيها الى مرجعها االصلي .هذا
املشهد الذي ال يفارق ذاكرة أي زائر ،نراه اليوم معكوسًا
ً
ل ــدى سـيــاســي نــاشــئ مـخـتــزال آراءه الـسـيــاسـيــة بكلمات
مستقاة من املوقع اإللكتروني التابع لحزبه .ال يقرأ جريدة
وال كتابًا ،وال يسمع إال ما يقوله رئيس حزبه.
كــان كميل شمعون يكتب مذكراته ،يــروي فيها يوميات
السلم والحرب .رسالته الى زوجته الراحلة زلفا ،عبارة عن
رسالة حب استثنائية ،لكنه لم يفته التوقف فيها عند أهمية
قراءة الكتب بينهما .كان ريمون إده وشارل حلو يكتبان،
وكمال جنبالط يكتب في صورة دائمة ويقرأ بال توقف،
رشـيــد كــرامــي وصــائــب س ــام ،جميعهم كــانــوا يكتبون
ويقرأون باملعنى الواسع للكلمتني .وكان النقاش محتدمًا
ال ــى ح ــد اس ـت ـخــدام ع ـب ــارات ح ــادة ب ــن جـنـبــاط واالم ـيــر
مجيد أرسالن ،بني جنبالط وصائب سالم ،بني شمعون
وجنبالط والشهابية وســوريــا الحقًا .لكن ظلت مساحة
الـنـقــاش واس ـع ــة .عـنــاويــن صـحــف قـبــل ال ـحــرب وخاللها
عكست هذه السجاالت ،مانشيتات ومقاالت رئيسية .اال
ان ما نشر ال يزال يحمل غنى ثقافيًا وإرثًا سياسيًا والى
ّ
حد كبير فكريًا ،ألن قادة تلك املرحلة ،زعماءها وقيادات

الصف الثاني ،وكانوا اساسيني ،من النخبة الفكرية ،التي
أنتجتها الجامعات اللبنانية والخاصة :أي جامعة لم تشهد
نقاشًا حول املقاومة الفلسطينية والقضية الفلسطينية؟
أي منتدى لــم يحمل ب ــذور نـقــاش حقيقي ،مــن االصــاح
ً
االجـتـمــاعــي والـصـحــي والـجــامـعــي والـطــابــي وص ــوال الى
الـقـضــايــا الـفـكــريــة ،مــن حــركــة الــوعــي ال ــى كــل االتـجــاهــات
اليمينية واليسارية وما بينهما .نقاشات القومية اللبنانية
والـعــربـيــة واالم ـم ـيــة ،حـتــى نـقــاشــات الـكـنــائــس والـجــوامــع،
مؤلفات املـطــارنــة واالســاقـفــة ،مــن املـطــران يوسف الدبس
الى ميشال الحايك وغريغوار حداد ،وخطب االمام موسى
الصدر ،وأدبــاء جبل عامل وعلمائه ،نقاشات الشيخ عبد
الله العاليلي والشيخ صبحي الصالح ،كل ذلك كان على
قــاعــدة أرق ــى مـ ّـمــا نـشـهــده ال ـي ــوم ،رغ ــم اخ ـتــاف معايير
التعليم والثقافة بني سنوات قبل الحرب وبعدها ،فانتشار
املـ ــدارس والـجــامـعــات وحـمـلــة االل ـق ــاب ،لــم يسهم فــي رفــع
مستوى الثقافة.

من هم المشرعون الذين
يحاورون بما يتعدى
طاعة زعيمهم؟

لم تتمكن الحرب من إسكات النقاشات ،بعدما أضيفت
م ـســاحــات أخـ ــرى ،م ــن الـجــامـعــة االم ـيــرك ـيــة والـيـســوعـيــة
واللبنانية الى جامعة الروح القدس الكسليك ،التي وإن كانت
شريكًا فــي مـشــروع ،لكنها فرضت أيضًا دوره ــا كركن
نقاش حيوي .حتى الحياة االجتماعية ،والصاخبة منها،
كانت مبنية على قــاعــدة ثقافية .تــروي السيدة الشهيرة
مــود فــرج الله فــي مذكراتها املعبرة عــن حياة اجتماعية
الفتة قبل الـحــرب ،قــراءاتـهــا الكالسيكية وكــل مــن عرفته
مــن شخصيات سياسية واجتماعية مــؤثــرة ،تمامًا كما
تتحدث عن السهرات واالحالف والوساطات السياسية.
كل االحزاب في الحرب والسلم لجأت الى الحوار .لم تقتصر
حلقات إذاعـيــة للحزب الـســوري القومي االجتماعي على
شرح عقيدة الحزب ،واالحــزاب االخــرى ،بل تناولت ايضًا
االدب واملــوسـيـقــى وحـتــى الــريــاضــة .كــانــت الجلسات مع
قادة الحزب الشيوعي حلقات حوارية عن فكرة أو نظرية
اقتصادية أو عن مقال وكتاب صدر حديثًا .هل يمكن أن
يحمل عنوان كتاب افضل من كلمة "حوارات" لكريم مروة
يحاوره فيه أهم املفكرين العرب؟ كل االحــزاب ،واليمينية

منها ،كانت تعقد حلقات فكرية مستمرة ،أغنت النقاش
في صحفها واعالمها ،العمل ،االحــرار ،البناء ،النداء ،قبل
أن يتوسع عبر صحف ومجالت بتمويل يساري ويميني،
في لبنان ومن ثم قبرص وبعدها باريس .لم تخرج الحرب
مــن الـنـقــاش وان وص ــل ال ــى ع ـبــارات ح ــادة .جـيــل الـحــرب
يتذكر السجاالت الـحــادة بــن االذاع ــات الخاصة الحزبية
وتلفزيون لبنان حني انقسم بني قناتي  5و ،7لكنه ايضًا
يذكر اللقاءات الحوارية الكثيفة في لبنان والخارج ،ويذكر
املسارح في البلدات املحاصرة واالندية من جل الديب الى
زغرتا الى بيروت املنقسمة على ذاتها ،والجنوب وشعرائه
ّ
ومتخرجي املسرح
الخارجني من رحــم املعاناة والـحــرب
فيه .في الحرب نمت الرواية وبرزت اسماء المعة ،وانتعش
امل ـس ــرح وازده ـ ــر ال ـفــن واملــوس ـي ـقــى بــأس ـمــاء كالسيكية
وجديدة ،وبعدها بقليل زمن السلم بعد الطائف ،حني ولدت
املـســارح الجدية مــن رحــم الـحــرب .دار نقاش جــدي حول
الحرب ومسبباتها وأخطائها .لم يــأت فنان اال ونوقش،
باحترام من دون سخرية بذيئة وال استعالء وال توجيه
احكام مسبقة .ثمة قاعدة لم تسرقها كل املدافع واملجازر،
وهي االحترام واللياقة والتهذيب .يصبح اللبنانيون شيئًا
فشيئًا شعبًا فــاقـدًا لـهــذا الـثــالــوث ،عـلــى مـسـتــوى الحياة
االجتماعية اليومية ،وفــي الفن واالع ــام ،وفــي السياسة
ايضًا يفقدون رقــي الحوار ورفعته .وال يمكن فصل كل
ه ــذه االت ـج ــاه ــات بـعـضـهــا ع ــن ب ـعــض ،ف ــا سـيــاســة من
دون ثقافة .رســائــل الرئيس الفرنسي فــرانـســوا ميتران
الى من أحب ،رسائل أدبية .الكاتب فاكالف هافل رئيسًا
لـتـشـيـكــوسـلــوفــاكـيــا ه ــو جــوهــر ال ـس ـيــاســة .ف ــي املـجـلــس
النيابي اليوم رئيس أديــب وشــاعــر ،لكن في املقابل غاب
املشرعون الحقيقيون عنه كما في مجالس سابقة.
م ــن ه ــم امل ـش ــرع ــون ال ــذي ــن ي ـ ـحـ ــاورون ،م ــا ي ـت ـعــدى طــاعــة
زعيمهم ،ومن هم املناصرون الذين يحترمون الرأي اآلخر
ّ
وال يسفهونه .ليس نقاشًا ما سمعناه من عبارات بذيئة
وسخرية وعظات من فنانني وإعالميني ومواطنني (آخر
كتاب قــرأوا فيه كــان في الصفوف االبتدائية) ،بل إطالق
أحكام ٍّ
وتعد على خصوصيات اآلخرين وسعي إلى فرض
اآلراء عليهم ،وتبجيل زعماء وكأنهم أنصاف آلهة وعدم
االع ـت ــراف بــاآلخــر ،مهما ك ــان رأي ــه .يـكــاد يشبه مــا قاله
االديــب سعيد تقي الدين عن الــرأي الـعــام .واالكـيــد أن قلة
تعرف ما قاله.
يحتاج لبنان الى مساحة نقاش تشبه تلك التي حملت آراء
غسان كنفاني ومثقفني وسياسيني عرب مــأوا مقاهي
بـيــروت وصحفها نـقــاشــات ،واالجـتـمــاعــات الفكرية التي
يتحدث عنها األباتي بولس نعمان في مذكراته ،وحوارات
مهدي عامل ،وصخب الحركة الوطنية وقياداتها .يحتاج
لبنان إلى هدوء الياس سركيس ورصانته ،يحتاج الجميع
الى التواضع والنقاش ،ال الى صراخ وحوار أحادي .لسنا
في زمن موسوليني.
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لبنان

لبنان
قضية لقيت نتائج تثبيت األساتذة في مالك الجامعة األميركية في بيروت ،للسنة الثانية على التوالي ،اعتراضات
من أساتذة ُرفضت طلبات تثبيتهم .وقد أثار هؤالء شبهة تكرار «سيناريو» العام الفائت باستخدام ملف التثبيت
وسيلة لـ«إقصاء» األساتذة غير ُ
المرضى عنهم

تقرير

نهاية «بسطة الكتب» في بئر العبد

بلدية حارة حريك تكتشف مخالفة!

نتائج تثبيت أساتذة :AUB
نهج «اإلقصاء» مستمر؟
هديل فرفور
لـلـسـنــة ال ـث ــان ـي ــة ،ي ـث ـيــر م ـلــف تثبيت
األســاتــذة فــي الجامعة األميركية في
بـ ـي ــروت ات ـه ــام ــات ل ـ ـ ــإدارة بــاعـتـمــاد
«االس ـت ـن ـس ــاب ـي ــة» ،و ُب ــاس ـت ـخ ــدام هــذا
امللف لـ«إقصاء غير املرضى عنهم».
ّ
وبحسب املـعـلــومــات ،ف ــإن مــن بــن 45
أسـ ـت ــاذًا ت ـق ـ ّـدم ُــوا ب ـط ـل ـبــات تثبيتهم
فــي آب  ،2018قبلت طلبات  ،36فيما
ّ
ُرفضت تسعة .مصادر االساتذة أكدت
ل ــ«األخ ـبــار» «ع ــدم أهـلـيــة» بـعــض من
َّ
تم تثبيتهم في مقابل إقصاء أساتذة
ّ
ُ
«يـشـكـلــون أرق ــام ــا صـعـبــة» .ورغ ـ ّـم أن
مثل هــذه االعتراضات تبدو متوقعة
ّ
مــن املتضررين مــن النتائج ،إل أنها
ّ
تذكر باملالبسات التي أحاطت بملف
التثبيت الـعــام الـفــائــت (عـنــدمــا أعيد
إح ـي ــاء ه ــذا امل ـل ــف ب ـعــد  45ع ــام ــا من
ت ــوقـ ـف ــه) ،إذ أبـ ـ ــدى أكـ ـث ــر م ــن ثــاثــن
أس ـت ــاذًا ،يــومـهــا ،اسـتـيــاء هــم مــن آلية
دراسـ ــة الـطـلـبــات ،مــؤكــديــن أن «غبنًا
ك ـ ـب ـ ـي ـ ـرًا» لـ ـح ــق ب ـ ـهـ ــم .ون ـ ـقـ ــل ه ـ ـ ــؤالء،
ي ــوم ـه ــا ،ع ــن ن ــائ ــب رئ ـي ــس الـجــامـعــة
للشؤون األكاديمية محمد حراجلي
ّ
إق ـ ــراره بـ ــأن بـعــض الـطـلـبــات ُرفـضــت
ّ
ّ
ّ
ألن أصحابها يتسمون بــ«الـتـمــرد»،
ليأخذوا
وعليهم «تحسني سلوكهم» ُ
فرصهم في التثبيت في املـ ّـرة املقبلة.
(راج ـ ــع ال ـجــام ـعــة األم ـيــرك ـيــة :تنظيم
أم تطهير؟ https://al-akhbar.com/
 .)263890/Communityاملعترضون
عـلــى نـتــائــج الـتـثـبـيــت ال ـع ــام املــاضــي
ّ
ّ
أكدوا أن ملفات األساتذة لم تدرس وفق

القواعد العلمية واملعايير األكاديمية
التي تنص عليها الجامعة ،بــل وفق
«استنسابية غير ُمـبـ ّـررة» ،خصوصًا
ّ
أن غالبية مــن رفـضــت طلباتهم كــان
قد مضى على تدريسهم في الجامعة
ّ
(تنص
نحو عشر سنوات على األقــل
ت ــوصـ ـي ــات «ج ـم ـع ـي ــة األسـ ـ ــاتـ ـ ــذة فــي
الـ ـج ــامـ ـع ــات األمـ ـي ــركـ ـي ــة» «»AAUP
ع ـلــى م ـب ــدأ تـثـبـيــت أي أس ـت ــاذ يعمل
سبع سـنــوات متواصلة فــي مــاك أي
جامعة ،باعتبار أن هــذه فترة كافية
ليثبت كفاءته).
بـ ـع ــض األسـ ـ ــاتـ ـ ــذة امل ـع ـن ـي ــن بــامل ـلــف
ّ
ال ـ ـي ـ ــوم ي ــتـ ـهـ ـم ــون إدارة ال ـج ــام ـع ــة
باعتماد املعيار نفسه هذا العام« ،إذ
كـيــف ُيـعـقــل أن ُي ــرف ــض طـلــب تثبيت
رئـ ـيـ ـس ــة قـ ـس ــم االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد ف ـ ــي كـلـيــة
اآلداب والعلوم التي دفعت الجامعة
كلفة عالية الستقدامها مــن الـخــارج
ّ
لـتــولــي ه ــذه املـهـمــة بـسـبــب كـفــاء تـهــا،
ُ
فيما تقبل طلبات مــن هــم أقــل كفاءة
م ـن ـه ــا فـ ــي ال ـك ـل ـي ــة نـ ـفـ ـسـ ـه ــا؟» .كــذلــك
ُرف ــض طلبا أسـتــاذيــن فــي كلية إدارة
األع ـم ــال «م ـش ـهــود لـهـمــا بكفاءتهما
ّ
األكــاديـمـ ُيــة» .ونـقــل أحــد األســاتــذة أن
أحــده ـمــا أب ـلــغ مــن قـبــل عـمـيــد الكلية
ّ
بـ ـ ــأن ت ـق ـي ـيــم م ـل ـفــه م ــن ق ـب ــل ال ـع ـم ــادة
ُ
كــان إيجابيًا «ولــم يفهم سبب رفض
اإلدارة للطلب».
ّأما كلية الهندسة التي شهدت طلبات
ً
أســاتــذتـهــا «تـشـحـيــا» الـعــام املــاضــي
ـط قـبـلــت طـلـبــاتـهــم) ،فتقول
( %44فـقـ ّ
امل ـص ــادر إنـ ــه ت ــم «تـ ـ ــدارك» األمـ ــر عبر
قبول كل الطلبات هذا العام باستثناء

بورتريه

حافظ جريج

«حكواتي» الملح

ّ
من «ملحة أمه» في أنفه إلى سوق جبيل ،يسير حافظ
جريج أسبوعيًا ليسرد حكاية الملح اللبناني الذي ّ
تعد بلدته
ّ
أنفه إحدى مدنه .ال يكل الحكواتي من استعادة دروب الملح
«من إيام الرومان وحتى إيام دير الناطور اليوم» .تلك الحكاية
التي ستصدر قريبًا في كتاب يحمل عنوان «حبات الملح»
راجانا حمية
م ــع آخ ــر «ق ـط ـف ــة» ،ال ـع ــام امل ــاض ــي ،مــات
الـيــاس الـنـ ّـجــار ،أكبر «املــاحــن» فــي ّ
دده
الكورانية .قبل ساعات قليلة من موته،
مـ ّـر على مالحته ،قبل أن يـعــود أدراج ــه

صوب الكنيسة .هناك ،فارق التسعيني
ع ـم ــره ال ـ ــذي ق ـضــى  67ع ــام ــا م ـنــه في
«شغل» امللح.
ال ـيــوم ،ب ــدأ مــوســم املـلــح مــن دون الـيــاس
ّ
النجار .توقفت مالحة أخرى عن العمل،
ومــات معها جــزء من الحكاية .مع ذلك،

ُ
ّ
ـد .وأضافت أن «املفارقة أن عددًا
واحـ ُ
ممن قبلت طلبات تثبيتهم هم طالب
ســابـقــون ألس ــات ــذة ُرف ـضــت طلباتهم
العام املاضي».
رغـ ـ ــم ك ـ ــل م ـ ــا س ـ ـبـ ــق ،ت ـل ـف ــت مـ ـص ــادر
مـ ـح ــاي ــدة وم ـت ــاب ـع ــة ل ـل ـم ـلــف ال ـ ــى أن
حظوظ أســاتــذة الدفعة الثانية أعلى
ّ
م ــن أســاف ـهــم« ،ألن آل ـيــة االس ـتــرحــام
مغايرة ملا كانت عليه العام املاضي»،
وأوض ـ ـحـ ــت« :ال ـ ـعـ ــام املـ ــاضـ ــي ،كــانــت
اآلل ـ ـ ـيـ ـ ــة م ـ ـح ـ ـصـ ــورة بـ ـطـ ـل ــب ُي ـ ـقـ ـ ّـدمـ ــه
االستاذ املعترض الى رئيس الجامعة
ف ـقــط .ولــأخ ـيــر وح ــده حــريــة الـقـبــول
ودرس ال ـط ـلــب ،فـيـمــا ت ــدرس طلبات
االس ـت ــرح ــام حــال ـيــا لـجـنــة مــؤل ـفــة من
 13عضوًا ،ما يجعل درس األمر أكثر
ّ
الشخصانية»،
جدية وأكثر بعدًا عن
ُ
ّ
عـلـمــا ب ــأن  21طـلــب اس ـتــرحــام قــدمــت
العام املاضي رفضها رئيس الجامعة
فضلو خوري كلها.
م ـصــدر رس ـمــي فــي «األم ـيــرك ـيــة» قــال
ّ
في اتصال مع «األخبار» إن الجامعة
ُ ّ
«لــن تعلق أب ــدا على األم ــور املرتبطة
بـ ـ ـش ـ ــؤون املـ ــوظ ـ ـفـ ــن أو املـ ـعـ ـل ــوم ــات
املتعلقة بالتقييمات األكاديمية».

ّ
جدد مجلس أمناء الجامعة
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة فـ ـ ــي ب ـ ـيـ ــروت
(،)Board of Trustees
قـ ـب ــل نـ ـح ــو سـ ـت ــة أشـ ـه ــر،
ل ــرئ ـي ــس ال ـج ــام ـع ــة فـضـلــو
خــوري لوالية ثانية تنتهي
سـ ـ ـن ـ ــة  .2025وعـ ـلـ ـم ــت
«األخ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــار» ّأن امل ـج ـل ــس
استعان بشركة Spencer
 Stuartلتقييم أداء خوري
ّ
قـبــل ات ـخ ــاذ الـ ـق ــرار« ،وه ــو
أمر لم تعتده الجامعة ،وما
كـ ـ ــان ل ـي ـك ــون لـ ـ ــوال وجـ ــود
عالمات استفهام حول أداء
الــرئـيــس» ،على حـ ّـد تعبير
مصادر إداريــة أشارت إلى
أن املجلس «املنحاز لخوري
ونائبه للشؤون األكاديمية
مـحـمــد حــراج ـلــيُ ،منكفئ
عــن أداء دوره الـفـعـلــي في
املـ ـح ــاسـ ـب ــة وامل ـ ـس ـ ــاءل ـ ــة»،
و«تـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـك ـ ـ ــم آل ـ ـ ـيـ ـ ــة عـ ـمـ ـل ــه
ت ـنــاق ـضــات ك ـث ـيـ ُـرة دف ـعــت
ببعض أعضائه املستقلني
م ـمــن يـتـمـتـعــون بخلفيات
أكــاديـمـيــة عالية الــى تقديم
استقاالتهم».

ّ
بت طلبات االسترحام
لم يعد في يد رئيس
الجامعة وحده
(مروان طحطح)

ت ــرك عـمـيــد امل ــاح ــن ،كـمــا ص ــار اسـمــه
أواخر عمره ،شغفه ملن بقي هناك .واحد
من هؤالء هو حافظ جريج .يكمل األخير
س ـي ــرة امل ـل ــح ع ــن أم ــه ال ـت ــي ع ــاش ــت مئة
أعوام تشتغلها وترويها.
وثالثة
ٍ
من أنفه ،حيث مالحة ّأمــه ،ينتقل جريج
فـجــر كــل سـبــت إل ــى ال ـســوق العتيق في
ً
مــدي ـنــة جـبـيــل ح ــام ــا م ـعــه إن ـتــاجــه من
امللح .هو ليس بائعًا ،بقدر ما هو «راوي
ّ
قصة» .حضوره إلى السوق ليس هدفه
«أن ن ـب ـيــع امل ـل ــح ف ـق ــط ،وإنـ ـم ــا أن نخبر
عــن تــاريــخ ملحنا وأمــاكــن إنـتــاجــه ومــا
تتعرض له اليوم» .لذلك ،ال يحسب غلته
ف ــي آخ ــر ن ـه ــاره ،فـكــل م ــا ي ـعــود ب ــه هــذا
ً
املنتج «خير وبــركــة» .ال يهمه أصــا كم
يجني .املهم أنه «يشتغله» بشغف« :كل
شـغــل بتشتغليه بـهـيــدا الـنـفــس بتجني
مـنــو أف ـضــل مـمــا يـمـكــن إن ــو تـجـنــي من
عمل تجاري».
هـ ــذه ال ـع ــاق ــة أس ــاس ـه ــا ال ـب ـح ــر .وهـ ــذا،
بــال ـن ـس ـبــة ل ـج ــري ــج ،ل ـي ــس ف ـق ــط «س ـمــك
وم ـل ــح» ،وإن ـمــا ش ـغــف .الـبـحــر مـصـيــدة.
بجانبه ،أكمل جريج  68عامًا من العمر
بدأها بعمر سنتني مع أمــه عند شاطئ
أنفه .هذا ما كنت تفرضه «الديموغرافيا
ف ــي ح ـي ـن ـهــا» :ال ـن ـســاء واألوالد ألع ـمــال
امل ــاح ــات والـ ــرجـ ــال لـلـصـيــد وال ــزراع ــة
والتجارة .هكذاّ ،
تربى مع من يشبهونه
على شــواطــئ أنـفــه بــن «غـبــابـيــط» امللح.
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ّ
ص ـح ـيــح أن ـه ــم ت ـع ــل ـم ــوا ،إال أن صحبة
البحر ّ
ردتهم إليه .درس جريج في كلية
ال ـح ـقــوق وال ـع ـل ــوم الـسـيــاسـيــة «ب ــس ما
عملت محامي» .وألنه لم يكن قادرًا على
تــرك إرث أمــه« ،عملت بالتدريس وعلى
ّ
املالحة» التي بقيت له بعدما تقاعد من
عمله في التعليم.
اليوم ،هو مالح في أنفه وبائع و«حكواتي»
فــي ســوق جبيل وفــي مهرجانات امللح.
يتوكأ على ذاكــرتــه لـســرد تلك الحكاية
لقاصديه عــن إنـتــاج امللح اللبناني وعن
النباتات التي تعيش معه وآخــر قالعه.
هــذا «امل ــارش» ال ــذي يــواظــب عليه جريج
ك ــان ن ــواة ال ــرواي ــة الـتــي سـتـصــدر قريبًا
باسمه تحت عنوان «حبات امللح» .وفيها،
يجمع قصصه وقصص الناس مع امللح
وم ــا كــانــه وم ــا آل إل ـيــه ال ـي ــوم م ــع طـفــرة
املـنـتـجـعــات الـسـيــاحـيــة الـتــي قــامــت فــوق
امل ــاح ــات ،و«ال ـح ــرب» الـقــائـمــة ال ـيــوم مع
ديــر الـنــاطــور ،آخــر مساحة إلنـتــاج امللح
في الشمال.
يــرفــض جــريــج أن ينتهي املـلــح اللبناني
ه ـكــذا .وه ــو إذ يـمـ ّ
ـن لـهــذا املـنـتـ ّـج فــي ما
وص ــل إل ـيــه ،إال أن ــه يــأســف ل ــ«قــلــة وفــاء
البعض» الذين استبدلوا حياتهم ونمط
عيشهم ورزق ـهــم للعمل «عـنــد الـنــاس».
امللح هو «اللي عمل املدينة» قبل أن تأتي
الوظائف ،وهو كان املال بالنسبة لكثير
مــن ال ـعــائــات وك ــان يـجــري ال ـت ـبــادل بــه.

فمقابل امللح «كنا نأكل املؤونة الجبلية
وتذوقنا البطيخ من الطنابر التي كانت
ت ــأت ــي م ــن جـ ـب ــال املـ ـنـ ـي ــة ...املـ ـل ــح خ ـ ّـرج
ومهندسني وأط ـبــاء» ،وال يــزال
محامني
ّ
كذلك بالنسبة للقلة التي ال تزال تعتاش
من مردوده.
امل ـلــح الـلـبـنــانــي لـيــس «إب ــن م ـب ــارح» .هــو،
فــي أنـفــه ودده وفـيــع وغـيــرهــا« ،مــن أيــام
الـ ــرومـ ــان وال ـف ـي ـن ـي ــق» .يـسـتـنــد ف ــي ذلــك
عـلــى ك ـت ــاب ملـ ـ ّ
ـؤرخ أمل ــان ــي اس ـمــه «لـبـنــان
ٍ
الـقــديــم» ،يـســرد فيه امل ــؤرخ حكاية «تلك
املادة البيضاء التي اكتشفها الفينيقيون
ص ــدف ــة ح ـيــث كـ ــان ي ـقــذف ـهــا ال ـب ـحــر في
الجور الطبيعية التي صار اسمها الحقًا
غبابيط»ّ .
تذوقها الفينيقيون «فوجدوا
لها طعمًا مستساغًا واكتشفوا الحقًا
أنها تحفظ أطعمتهم ،فاستخدموها في
أسفارهم ،كما استخدمها الــرومــان في
صناعة األرجوان».
مــن ه ـنــاك ،ك ــان صـيــت امل ـلــح ،وه ــو لذلك
«ل ـي ــس ب ـح ــاج ــة إلـ ــى دعـ ــايـ ــة» .أمـ ــا امل ـلــح
امل ـس ـتــورد ال ــذي غ ــزا األسـ ــواق اللبنانية
وخـ ّـرب املهنة فقد بدأ «مع اإلنتداب الذي
عمد إلى منع إنتاج امللح لحماية مصالح
تجار بيروت الذين بدأوا باستيراد امللح».
في تلك الفترة ،عمدت سلطات اإلنتداب
إلى تكسير املالحات فكان ّ
الرد بـ«ثورات
ف ــي الـ ـبـ ـت ــرون وأنـ ـ ـف ـ ــه» .ي ــومـ ـه ــا ،اع ـت ـمــد
األهــالــي ّ
«ردي ــة» ال يــزال جريج يحفظها.

منتجعات سياحية
فوق
نشأت خالل الحرب ّ
نحو  450ألف متر مربع
من المالحات

كانوا يقفون أمــام مالحاتهم وي ـ ّ
ـرددون:
ّ
ّ
بتتكسر  /لــو تحت السيف
«مــاحــة مــا
ّ
ّ
متنا  /ملحة ما بتتكسر  /هاي عيشتنا
ورزقتنا».
استمرت الحرب حتى سنوات اإلستقالل
حــن ع ــادت امل ــاح ــات إل ــى الـعـمــل بـقــرار
حكومي ،قبل أن يصدر قــرار بتنظيمها
م ـ ــن خ ـ ـ ــال اسـ ـتـ ـحـ ـص ــال م ـس ـت ـث ـمــري
املالحات على تصاريح .عام  1956صدر
أول ق ـ ــرار يـسـمــح ل ـل ـمــاحــن بـتــأسـيــس
نقابة كانت مدينة امللح أنفه مركزها .في
ذلك الوقت ،كان اإلستهالك املحلي يقدر
بخمسني أل ــف طــن سـنــويــا« ،كــانــت أنفه
وال ـجــوار تنتج منه  35ألــف ط ــن» .وكــان
اإلن ـت ــاج املـحـلــي «مـحـمـيــا ب ـق ــرار رسـمــي
وضع ضريبة قاسية على اإلستيراد».

ه ـ ـكـ ــذا ،سـ ـ ــار ال ـ ـن ـ ـظـ ــام .كـ ـ ــان امل ــاح ــون
ي ــدفـ ـع ــون ال ـ ــرس ـ ــوم مـ ـق ــاب ــل اس ـت ـث ـم ــار
امل ــاح ــات ،واس ـت ـم ــروا عـلــى ه ــذه الـحــال
حتى اندلعت حرب العام  .1975يومها،
ت ــوقـ ـف ــت املـ ـ ــاحـ ـ ــات .ازدادت ال ـح ــاج ــة
إل ــى امل ـل ــح ،ف ـص ــاروا يـسـتـخــرجــونــه من
الصخور ومــن ثم يطحنونه ويكررونه.
ّ
يتذكر جريج بحسرة «كيف كانت تقف
عشرات الكاميونات أمام معامل التكرير
منتظرة دوره ــا ،فيما املــاحــات الـتــي ال
يحتاج ملحها للتكرير متوقفة» .يومها
أيضًا ،دخل املستورد بقوة.
في أواخر الثمانينيات ،أعاد أبناء املنطقة
إح ـي ــاء مــاحــات ـهــم .ول ـك ــن ،ك ــان ثـمــة ما
تـغـيــر .ك ــان «ص ــار بـهـيــدي الـفـتــرة غــزو
للملح املستورد وللمنتجعات السياحية
الـ ـت ــي اشـ ـت ــرت حـ ـق ــوق اإلس ـت ـث ـم ــار مــن
أصحاب املالحات وقامت فوقها».
ما الــذي تغير؟ يقول جريج «كــل شيء،
إال ط ـع ـم ــة امل ـ ـ ـلـ ـ ــح» .ص ـ ـغـ ــرت م ـس ــاح ــة
اإلن ـ ـتـ ــاج .طـ ــار م ــا ي ـق ــار  800ألـ ــف متر
مـ ــربـ ــع «م ـن ـت ـج ـع ــات س ـي ــاح ـي ــة ن ـش ــأت
خالل الحرب ،منها  450ألف متر ّ
مربع
مالحات» ،وقسم آخر هجره أهله ،وقسم
ّ
ثالث معطل وال يزال «بأمر من بطركية
الــروم االرثــوذوكــس ،خصوصًا أن أكبر
مـســاحــة إنـتــاجـيــة للملح فــي لـبـنــان ملك
لوقف ديــر الناطور» .قبل ذلــك ،كــان ثمة
عقد استثمار بــن «البطركيةواملالحني

في أنفه وفيع ودده والـقــرى على التالل
الـقــريـبــة م ــن ال ـب ـحــر» .وكـ ــان م ــن ضمن
العقد بندان «أحدهما يقول إنه إذا أرادت
املطرانية إلـغــاء املــاحــات يجب أن تدفع
تـعــويـضــا إل ــى أصـحــابـهــا ي ـق ـ ّـرره خبير
بـحـســب سـعــر امل ـتــر ال ـحــالــي ،وثانيهما
أنـ ــه إذا أرادت ال ــدول ــة إلـ ـغ ــاء امل ــاح ــات،
ال ت ــدف ــع امل ـطــران ـيــة اي ت ـع ــوي ــض» .هــذه
النقطة األخيرة كانت بداية «الخطة» التي
انـتـهـجـتـهــا الـبـطــركـيــة «م ــن خ ــال عقد
وقـعـتــه م ــع شــركــة إن ـم ــاء دي ــر ال ـنــاطــور،
ظ ــاه ــره ت ـطــويــر ال ـع ـمــل وب ــاط ـن ــه تــدمـيــر
املــاحــات وإقــامــة مـشــروع استثماري».
وهو التوجه الذي ال يزال قائمًا حتى هذه
اللحظات.
الـيــوم ،األمــاكــن التي هجرت تحولت إلى
مكب للنفايات ومحرقة ،وهــي التي تقع
«ف ــوق الطريق الساحلية» .أمــا مــا تحت
ال ـطــريــق ال ـســاح ـل ـيــة ،فـفـيــه م ــا ب ـقــي من
مــاحــات أنفهوالتي ضــاقــت مساحتها
إلــى ح ــدود  200ألــف متر مــربــع .هناك،
لكن ،الخوف من أن تصغر أكثر ،والدليل؟
أنـ ــه «ك ـل ـم ــا أراد املـ ــاحـ ــون أن ي ـقــومــوا
بـصـيــانــة مــاحــات ـهــم ت ــرس ــل الـبـطــركـيــة
واملستثمرين الجدد الدرك إليهم».
«املعركة طويلة» ،يقول جريج .وما يفعله
ّ
راو لحكاية ال
اليوم أنــه استحال مجرد ٍ
تتعدى مساحتها أكثر من  200ألف متر
ّ
مربع!

«ح ـكــم ال ـقــوي عـلــى الـضـعـيــف» ،بهذه
الكلمات واجه ناشطون على صفحات
التواصل االجتماعي قرار بلدية حارة
حــريــك إزالـ ــة بـسـطــة كـتــب ك ــان الـشــاب
حسني املوسوي قد افتتحها وإخوته
ب ــداي ــة ال ـش ـه ــر ال ـ ـجـ ــاري ع ـن ــد تـقــاطــع
ال ــروي ــس ـ ـ ـ ـ بـئــر الـعـبــد ف ــي الـضــاحـيــة
الجنوبية لبيروت .البسطة التي أطلق
عليها «كلمة عالطريق» القت ترحيبًا
ك ـب ـي ـرًا ع ـنــد اإلعـ ـ ــان ع ـن ـهــا ،واحـتـفــت
فيها املواقع اإلخبارية والتلفزيونية،
ون ـ ـ ـ ّـوه ب ـه ــا ب ــاع ـت ـب ــاره ــا ب ـق ـعــة ض ــوء
تـ ـعـ ـك ــس وجـ ـ ـه ـ ــا لـ ـطـ ـيـ ـف ــا ل ـل ـض ــاح ـي ــة
ولـبـلــديــة ح ــارة حــريــك تـحــديـدًا ،يجب
تعزيزها وتعميمها في كل البلديات
لتشجيع القراءة والثقافة ،وخصوصًا
أن البسطة جمعت إلى الكتب لوحات
فـنـيــة ل ــ«ف ـي ــروز» و«غ ـي ـف ــارا» و«ع ـمــاد
م ـغـ ـنـ ـي ــة» وغ ـ ـيـ ــرهـ ــم م ـ ــن رمـ ـ ـ ــوز ال ـف ــن
واملقاومة.
وأثــار مشهد إزالــة البسطة ومصادرة
الكتب أول من أمس ،موجة عارمة من
االستياء ،واستنكر املعترضون قرار
بلدية تضيق ذرعًا ببسطة كتب ّ
تزين
زاوي ـ ــة أح ــد ش ـ ــوارع ال ـضــاح ـيــة ،فيما
تـتــرك مـئــات املخالفات على الطرقات
واألرصفة.
وعـلــى إث ــر الـتـنــديــد بــال ـقــرار ،أص ــدرت
ال ـ ـب ـ ـلـ ــديـ ــة ب ـ ـيـ ــانـ ــا أوض ـ ـ ـحـ ـ ــت ف ـ ـيـ ــه أن
البسطة غير مرخصة وتشكل مخالفة
للقانون .وشرحت أن «شرطة البلدية
أن ــذرت صــاحــب البسطة لــرفــع الكتب،
لـكـنــه أص ــر ع ـلــى ع ــرض ك ـت ـبــه ،فطلب
مـ ـن ــه اتـ ـ ـب ـ ــاع اإلجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـق ــان ــون ـي ــة
وتقديم طلب لدراسته وإعطاء القرار
ّ
املـ ـن ــاس ــب» ،م ـش ـيــرة إلـ ــى أن املـجـلــس
الـ ـ ـبـ ـ ـل ـ ــدي اتـ ـ ـخ ـ ــذ قـ ـ ـ ـ ـ ــرارًا أكـ ـ ـ ــد م ــوق ـف ــه
السابق فــي عــام  2005عــدم إعـطــاء أي
تــرخ ـيــص ألي كـ ــان ب ــإش ـغ ــال األمـ ــاك
العامة واألرصـفــة حرصًا على تمكني
املواطنني من استعمال األمالك العامة
واألرصفة واملرور عليها بشكل يسير،
من دون عوائق ولتخفيف االزدحــام».
وت ــاب ــع« :ل ــم يـسـبــق لـلـبـلــديــة يــومــا أن
أعـطــت أي شخص ترخيصًا بإشغال
األمالك العامة واألرصفة».

وف ـ ــي اتـ ـص ــال م ــع «األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» ،كـشــف
رئيس بلدية حــارة حريك زيــاد واكــد،
«أنـنــا عرضنا على الفتى الـبـقــاء ملدة
شهرين كي يسترزق ويتابع تحصيله
الـتـعـلـيـمــي ،لـكـنــه رف ــض تـ ّحــديــد وقــت
لـ ـت ــرك امل ـ ـكـ ــان ،ف ــي ح ــن أنـ ـ ــه ال يـمـكــن
إشـ ـغ ــال ال ــرص ـي ــف إلـ ــى م ــا ال ن ـهــايــة،
وبذلك لم يوافق املجلس البلدي على
منحه الرخصة».
وأوض ـ ـ ـ ــح أن الـ ـبـ ـل ــدي ــة ل ــديـ ـه ــا م ــرك ــز
ث ـقــافــي ي ـضــم أك ـث ــر م ــن ع ـشــريــن ألــف
ك ـ ـتـ ــاب ،وي ـ ـقـ ــدم الـ ـخ ــدم ــات ال ـث ـقــاف ـيــة
والتربوية واإلنترنت لألبحاث بشكل
مجاني… لكن البسطات تختلف عن
املــراكــز الثقافية واملكتبات وال تغني
واحــدة عن األخــرى ،وأن كبريات املدن
ف ــي ال ـع ــال ــم ت ـح ـتــوي م ـك ـت ـبــات عــريـقــة
وتستضيف شوارعها بسطات مماثلة
في الوقت نفسه؟ أجاب واكد« :صحيح،
لكن ليس لدينا أمـكـنــة» ،وملــح إلــى أن
ه ــذه الـبـسـطــة ق ــد تـجــر بـسـطــات كتب
وغيرها من أنواع البسطات ،ما يغلق
شــوارع الحارة ويضيقها ،وهذه املرة
«ملصلحة دور النشر ،في حني يوجد
الكثير من املكتبات التي تبيع الكتب
فــي ال ـحــارة وتــدفــع اإليـ ـج ــارات» .وردًا
ـاه و«ك ـيــوس ـكــات»
عـلــى سـ ــؤال ع ــن م ـق ـ ٍ
تستخدم املـلــك ال ـعــام فــي الـبـلــدة ،قــال
واك ــد إن تلك املـقــاهــي نــالــت ترخيصًا
من البلدية قبل بداية واليته.
أم ــا الـفـنــان عـبــد الحليم حـمــود الــذي
ي ـ ـشـ ــارك ع ـب ــر ل ــوح ــات ــه فـ ــي ال ـب ـس ـطــة
ّ
فعلق« :لنفترضها مخالفة ،ادعموها
بـطــريـقــة بــراغ ـمــات ـيــة ،وخ ـصــوصــا أن
ال ـج ـم ـه ــور ي ـش ـت ــري ال ـك ـت ــب ويـلـتـقــط
الـ ـص ــور أم ـ ــام ال ـب ـس ـطــة ،وه ـ ــذه نقطة
مضيئة في الضاحية ،بشكل يخالف
االدع ـ ـ ـ ــاءات بــأن ـنــا ج ـم ـهــوريــة ديـنـيــة
ّنعاني الرقابة والقمع» .ورأى حمود
أن ـ ـ ــه كـ ـ ــان مـ ــن األج ـ ـ ـ ــدى أن تـحـتـضــن
ال ـب ـل ــدي ــة املـ ـ ـش ـ ــروع ،وت ـن ـص ــب خـيـمــة
ت ـح ـمــل عـ ـب ــارة «ب ـل ــدي ــة حـ ـ ــارة حــريــك
مــع الـكـتــاب أيـنـمــا ك ــان» ،مــوضـحــا أن
أص ـحــاب امل ـش ــروع اخ ـت ــاروا زاويـ ــة ال
تعوق مرور املشاة.
(األخبار)

حرب على
الملح من
المستوردين
والمنتجعات
السياحية
ودير سيدة
الناطور
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رياضة

رياضة

الكرة اللبنانية

حاوره عبد القادر سعد

حصل الطالق بين نادي النجمة والمدير الفني التونسي طارق جراياٌ .
أمر من الممكن أن يحصل بين أي فريق ومدرب .وكان من
ّ
الممكن أن ّ
تمر األمور بهدوء ،لكن بيانًا من  18بندًا صدر عن النادي وتحديدًا اللجنة الفنية فيه ،أثار حفيظة جرايا الذي اعتبر أن هناك
ُ
جب َر على الكالم لكنه بقي محتفظًا بالكثير ،احترامًا لنفسه وللعالقة التي ربطته بالنادي ،وخصوصًا بالجمهور الكبير
أ
تعرض لهِ .
األحب إلى قلبه بحسب قوله .أبرز جراياخالل المقابلة معه العديدمن المستندات والوثائق والفيديوهات التي تدعم موقفه ،لكنه
رفض نشرها عبر اإلعالم حفاظًا على صورة النادي وشعاره بحسب تعبيره.

طارق جرايا

ّ
يمر نادي التضامن صور بفترة صعبة عشية انطالق الموسم الجديد في كرة القدم اللبنانية،
أروقة ّ«سفير الجنوب»،
إذ أن الوضع المالي الصعب الذي طارد العديد من األندية وصل إلى ّ
ما يترك قلقًا واضحًا حول مصير الفريق في الموسم المقبل في ظل توقع المتابعين أن
يقف في دائرة الخطر

طلب جرايا االحتفاظ
ببعض المعلومات
لنفسه (عدنان الحاج
علي)

• ّ
حملوني مسؤولية عدم التعاقد مع معتوق
• اإلدارة تراجعت عن بعض الصفقات ألسباب مالية
• محبة جمهور النجمة وسام على صدري
¶ انتهى مشوارك مع نادي النجمة بسرعة،
ما الذي حصل؟
ب ــداي ــة ّ
أود أن أع ـبــر ع ــن أس ـفــي لــذلــك.
ّ
ال ـك ــل ي ـع ـلــم مـ ــدى ت ـعــل ـقــي بــالــاعـبــن
ول ـع ــل األج ـ ـ ــواء ال ـت ــي راف ـق ــت زي ــارت ــي
الوداعية لهم ّ
تعبر عن حقيقة عالقتي
بـهــم .الـحــزن األكـبــر هــو البـتـعــادي عن
ال ـج ـم ـهــور ال ــرائ ــع الـ ــذي ل ــن أن ـســى ما
حييت استقباله لــي بعد عودتنا من
ال ـس ـعــوديــة ف ــي امل ــوس ــم امل ــاض ــي بعد
إنجاز التأهل في كأس األندية العربية.
حينها حققنا اإلنجاز بتكاتف اإلدارة
والـ ـجـ ـه ــاز ال ـف ـن ــي وال ــاعـ ـب ــن .مـحـبــة
ُ
الـجـمـهــور ال ت ـش ـتــرى ب ــامل ــال ،ومحبة
جـمـهــور النجمة وس ـ ٌ
ـام عـلــى صــدري.
ولذلك وإكرامًا لهذا النادي ّوجمهوره
الـ ــذي رف ـع ـنــي إل ــى فـ ــوق ،أف ــض ــل عــدم
الـحــديــث عــن األس ـب ــاب ،عـلـمــا أن لــدي
الـكـثـيــر م ــن ال ـح ـجــج وال ـب ــراه ــن الـتــي
توضح األم ــور التي ّ
تمس بسمعتي،
والـ ـت ــي يـم ـكــن أن أق ــدم ـه ــا مل ــن يـطـلــب.
ّ
قــدمــت كــل أم ـ ٍـر إيـجــابــي ووق ـعــت عقدًا
ّ
لــم أط ـلــع عـلـيــه ،رغ ــم اكـتـشــافــي الحقًا
أن ــه يـمـ ّـس فــي بـعــض ب ـنــوده بحياتي
ال ـش ـخ ـص ـيــة وه ـ ــذا م ـخ ــال ــف ل ـقــانــون
الـفـيـفــا .لـكــن قـمــت بــذلــك ألظـهــر ُحـ ُـســن
ّ
نيتي وتحديدًا للرئيس أسعد صقال.
ّ
¶ صدر بيان اتهمك بالعديد من التجاوزات
واألخطاء ومنها مسؤوليتك عن عدم تجديد
العقد مع حسن معتوق؟
تـحــدثــت الـلـجـنــة الـفـنـيــة عــن مــوضــوع
معتوق رغــم أنـهــا لــم تكن قــد تشكلت
بـعــد .حينها كــان املــوضــوع محصور
بــالــرئـيــس ص ـقــال ومــديــر ال ـكــرة مــازن
خالد ،وأنا .خالد كان ضد بقاء معتوق
ّ
ألسباب تتعلق به .الرئيس كان يريد
تخفيض امليزانية .في العلن كان يقول
إنــه مــع بقاء معتوق ،لكن الــواقــع كان
عـكــس ذل ــك .حـ ّـمـلــونــي مـســؤولـيــة عــدم
التعاقد مع معتوق .هل يوجد ّ
مدرب
عاقل في العالم يمكن أن يرفض وجود
معتوق في فريقه؟ العب يحتذى به.
ال ـث ــاب ــت ب ــرأي ــي كـ ــان أن ال ـن ـج ـمــة فــي
ال ــوض ــع الـ ــذي ك ــان عـلـيــه ف ــي املــوســم
امل ــاض ــي ال ي ـم ـكــن أن ُيـ ـح ــرز ال ـ ــدوري
فــي ظــل مــا يقوم بــه األنـصــار والعهد.
امل ـش ـك ـلــة ك ــان ــت ف ــي ض ـع ــف الــاع ـبــن
األجــانــب رغــم وج ــود معتوق حينها.
وعليه ،كان مهمًا أن نتعاقد مع أجانب
ســوبــر .الرئيس صـقــال أبلغني أنــه ال
يستطيع الـتـعــاقــد مــع أجــانــب سوبر
وف ــي الــوقــت عـيـنــه الـتـجــديــد ملـعـتــوق.
قلت له إن الفريق مع معتوق وأجانب
جيدين ٌ
قادر على إحراز الدوري .ومن
دون معتوق لكن مــع أجــانــب جيدين
سيكون الفريق سوبر ،أما مع معتوق
ف ـقــط وأج ــان ــب م ـتــوس ـطــي امل ـس ـتــوى،
فـ ـحـ ـيـ ـنـ ـه ــا س ـ ـن ـ ـح ـ ـتـ ــاج إل ـ ـ ـ ــى العـ ـب ــن
لبنانيني .السوق ّ
ضيق واللبنانيون
املميزون أسعارهم عالية ،لذا اخترت
الـتـعــاقــد مــع أجــانــب مـمـيــزيــن فــي ظل

س ـعــي ال ــرئ ـي ــس لـتـخـفـيــض امل ـيــزان ـيــة
بــدلـيــل االس ـت ـغ ـنــاء ع ــن يـحــي الـهـنــدي
والـ ـ ـ ـح ـ ـ ــارس ع ـ ـبـ ــاس حـ ـس ــن الرت ـ ـفـ ــاع
سعريهما.

وهو مبلغ غير منطقي ،وحتى عضو
اللجنة الفنية حـســن دي ــب استغرب
أن يـكــون الــاعــب قــد قبل بـهــذا املبلغ،
وبالفعل لم يقبل به خليفة.

¶ ك ــان ه ـنــاك ك ــام عــن الــاعـبــن األجــانــب
ورفضك لتجربتهم وتقاضي عموالت ،ما
هي القصة؟
ت ـحــدثــوا ع ــن ر ّف ـضــي لـتـجــربــة العـبــن
أجـ ــانـ ــب لـ ــم أرش ـ ـح ـ ـهـ ــم ،فـ ــي حـ ــن أن
ال ـن ـي ـج ـي ــري ج ــوزي ــف الـ ـ ــذي أت ـ ــى عــن
طــريــق مـ ــازن خــالــد ووك ـي ــل الــاعـبــن
رام ـ ــي س ـ ـعـ ــود ،والـ ــاعـ ــب ال ـب ــرازي ـل ــي
الــذي أحضره علي هشام السبع تمت
تجربتهما ومن ثم رفضهما بإجماع
اللجنة الفنية والجهاز الفني.
أمــا الحديث عن عموالت وسمسرات،
ٍّ
ف ـه ــذا افـ ـت ــراء وتـ ـج ــن .ك ـيــف أت ـقــاضــى
عمولة مــن عقد سعيت إلــى تخفيض
قـيـمـتــه؟ كـمــا حـصــل مــع الــاعــب مــراد
ال ـه ــذل ــي ،الـ ــذي ق ـبــل ع ـقــد قـيـمـتــه مئة
ألـ ــف دوالر رغـ ــم وج ـ ــود ع ـ ــروض مــن
السعودية وتونس تصل إلى  140ألف
دوالر سنويًا .حتى أنني أقنعت وكيل
أع ـم ــال ــه ب ـع ــدم ت ـقــاضــي ع ـمــولــة حتى
أساعد في إتمام الصفقة.
والـ ـس ــؤال األهـ ــم ك ـيــف ي ـت ـحــدثــون عن
تضخيم عقود لصالح عموالت ،وفي
الــوقــت عينه يـتـعــاقــدون مــع الالعبني
وفق هذه العقود كما حصل مع مراد
الهذلي .واألغرب أن الرئيس تعاقد مع
يومني على
الالعب الغاني إيزاكا بعد ّ
رحيلي عن النادي ولــم يخفض قيمة
العقد.
تـ ـح ــدث ــوا أيـ ـض ــا عـ ــن الـ ــاعـ ــب صــابــر
خـلـيـفــة ودوري ف ــي ع ــدم مـجـيـئــه ،في
حني أن التواصل معه كان عبر الوكيل
أيـمــن خضر ال ــذي عــرض على خليفة
أن ي ـكــون وك ـي ـلــه ف ــي ل ـب ـنــان ،وم ــن ثم
ق ـ ــال ب ـ ــأن الـ ــاعـ ــب رض ـ ــي ب ـ ـ ـ ــ 150أل ــف
الكالم غير صحيح ولدي
دوالر وهذا ّ
محادثات موثقة بــذلــك .قيمة خليفة
ف ــي سـ ــوق االنـ ـتـ ـق ــاالت ه ــي  850أل ــف
دوالر وبالتالي من املستحيل أن يقبل
بهذا املبلغ .حتى أن خضر لم يرسل أي
عقد لالعب وبعد متابعة من الرئيس
صقال أرسلت أنا له العقد بقيمة 150

¶ مــا قصة الــاعــب نياس ودورك فــي عدم
مجيئه إلى لبنان؟
ع ـلــى صـعـيــد الــاع ـبــن األج ــان ــب ،أنــا
ال أت ــواص ــل مـعـهــم بـشـكــل ف ـ ــردي .إمــا
عبر اتصال مفتوح بحضور الرئيس
واللجنة الفنية أو بينهم وبني الالعب
مباشرة دون حـضــوري .مهمتي فقط
ت ــرشـ ـي ــح الـ ــاعـ ــب واملـ ـ ـف ـ ــاوض ـ ــات مــع
الــرئ ـيــس وامل ـس ــؤول ــن .بــالـنـسـبــة إلــى
ن ـيــاس الــاعــب ك ــان يــريــد ع ـق ـدًا ب ــ120
أل ــف دوالر وأقـنـعـتــه بتخفيضه إلــى
م ـئــة ألـ ــف وب ـع ــد ذلـ ــك ت ـس ـلــم الــرئ ـيــس
والــوكـيــل خضر املـفــاوضــات ولــم أعلم
ماذا حصل بعد ذلك.

أبلغت الرئيس بأن
لدي ُ ُعرضًا من
وأبرزت
نادي أحد
ّ
له العرض الموقع
بتاريخ 2019/5/10

¶ ُحـ ـك ــي أيـ ـض ــا ع ــن دور س ـل ـبــي ل ــك فــي
موضوع عدد من الالعبني اللبنانيني وعرقلة
مجيئهم إلى النجمة كإدمون شحادة وعلي
حالل ومحمد زين طحان وإياد حمود ،ماذا
حصل؟
بالنسبة إل ــى إدم ــون ش ـحــادة ،أن ــا لم
أواف ـ ــق ع ـلــى مـجـيـئــه ن ـظ ـرًا إل ــى قيمة
العقد املرتفعة ،والتي تصل إلــى 220
أل ــف دوالر .إذا ل ــم نـسـتـطــع الـتـعــاقــد
م ــع م ـع ـتــوق ب ـ ــأقــل م ــن  300ألـ ــف ،هل
نـتـعــاقــد مــع ش ـحــادة ب ـ ــ 220أل ـفــا؟ كما
أن ـن ــي أم ـل ــك أك ـث ــر م ــن العـ ــب ف ــي ه ــذا
املــركــز وأري ــد منحهم فــرصــة ،إضــافــة
إلــى مـســاعــدة الــرئـيــس على تخفيض
امليزانية كما يــريــد .أمــا طـحــان ،فأنا
من طلبت ّ
ضمه إلى الفريق في املوسم
املـ ــاضـ ــي ب ــال ـب ـط ــول ــة الـ ـع ــربـ ـي ــة ن ـظ ـرًا
لقناعتي بقدراته .وهذه السنة لم تتم
صـفـقــة ت ـب ــادل ط ـحــان م ــع الع ـبــن من
الـنـجـمــة بـسـبــب تــراجــع اإلدارة عنها
ُ
بعد أن طــرحــت على مــواقــع التواصل
االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع ـ ــي وك ـ ـ ـ ـ ــان ه ـ ـ ـنـ ـ ــاك رفـ ــض
جماهيري لها ما دفــع املسؤولني في
النادي إلى إلغائها.
وبالنسبة إلى الحارس علي حالل ،فإن
ع ــودة الـحــديــث عــن التعاقد معه بعد
إصــابــة ال ـحــارس عـلــي الـسـبــع ،جــاءت
بعد مصالحته مــع نــاديــه ومشاركته
في املباراة الودية بني شباب الساحل
والنجمة .فكيف أكون أنا السبب بعدم
التعاقد معه؟
أم ــا ال ــاع ــب إي ــاد ح ـم ــود ،ف ــإن اإلدارة
تراجعت عن الصفقة نظرًا إلى قيمتها
العالية وال عالقة لي باملوضوع.
ُ
¶ م ــوض ــوع االتـ ـ ـص ـ ــاالت م ــع نـ ـ ــادي أ ُح ـ ــد
ال ـس ـع ــودي وال ـتــوق ـيــع م ـعــه ،وح ـتــى انـتـقــال
ال ـ ــاع ـ ــب ه ـ ـشـ ــام الـ ـسـ ـيـ ـف ــي إلـ ـ ــى ال ـ ـنـ ــادي
السعودي ،من االتهامات التي ُو ّجهت إليك
ومن ضمنها تقاضي عمولة .فماذا تقول؟
فــي أول ل ـقــاء لــي مــع ص ـقــال بحضور
مـ ـ ـ ــازن خـ ــالـ ــد عـ ـل ــى يـ ـخ ــت األول فــي

أبلغت الرئيس بأن
حــزيــران املــاضــي،
ُ
لــدي عــرض م ّــن نــادي أ ُحــد وأب ــرزت له
ال ـعــرض امل ــوق ــع بـتــاريــخ 2019/5/10
ب ـق ـي ـمــة  13ألـ ــف دوالر ،أي ق ـب ــل ب ــدء
امل ـ ـفـ ــاوضـ ــات مـ ــع ال ـن ـج ـم ــة .ورف ـض ــت
الـ ـ ـع ـ ــرض رغ ـ ــم أن ـ ــه أك ـ ـبـ ــر م ـ ــن ع ــرض
النجمة رغبة فــي تــدريــب هــذا النادي
الــذي أحبه وأحــب جمهوره .ولو كنت
أري ــد ال ــذه ــاب إل ــى ال ـن ــادي الـسـعــودي
لقبلت ال ـعــرض مــن ال ـبــدايــة ،أو قبلت
العرض من الصفاقسي التونسي.
وح ـت ــى ح ــن وافـ ـق ــت ع ـلــى عـ ــرض من
وكـيــل وهـمــي ،فـكــان هــذا ألنـنــي عرفت
بــأنــه م ــن قـبــل ص ـق ــال .وأمـ ــا مــوضــوع
الـ ـ ــاعـ ـ ــب الـ ـسـ ـيـ ـف ــي ف ـ ـهـ ــو كـ ـ ـ ــان ع ـلــى
استعداد للمجيء إلــى النجمة إكرامًا
لي رغم أن العرض لم يكن مشجعًا .هو
قبل بمبلغ  150ألف دوالر من ضمنها
م ـقــدم ع ـقــد  60أل ـف ــا .ل ـكــن الــرئ ـيــس لم
ي ـك ــن ي ــري ــدّ أن ي ــدف ــع س ـ ــوى أرب ـع ــن
أل ـفــا ،لـيـتــدخــل عـضــو اللجنة اإلداري ــة
ابراهيم فنج عارضًا دفــع عشرة آالف
مــن جيبه الـخــاص مقابل دفــع صقال
خمسني أل ـفــا ،وت ـ ّـم االت ـفــاق عـلــى ذلــك.
لكن الرئيس عــاد وأرســل عقدًا لالعب
بـ 140ألف دوالر ومقدم عقد من ضمن
القيمة الكاملة بـ 40ألف دوالر ،بعكس
ما تم االتفاق عليه في االجتماع ،لذلك
فشلت الصفقة ،حيث رفــض السيفي
العرض .كل املفاوضات كانت تحصل
بـحـضــور الــرئـيــس واألعـ ـض ــاء ،فكيف
يمكن لي أن أتقاضى عمولة ولست أنا
من يفاوض؟
¶ مـ ــن م ــاحـ ـظ ــات ال ـل ـج ـن ــة ال ـف ـن ـي ــة أي ـضــا
موضوع معارضة تأجيل مباراة الذهاب مع
الترجي في البطولة العربية حتى  30آب رغم
أن فيه مصلحة فنية للنجمة ،ما هو ّ
ردك؟
وجهة نظري كانت أن الترجي تعاقد
م ــع ث ـمــان ـيــة الع ـب ــن ج ـ ــدد ،معظمهم
ي ـل ـع ـبــون ف ــي امل ـن ـت ـخ ـب ــات كــال ـجــزائــر
وغــانــا وتــونــس .كـمــا أن نـجــم الفريق
كوليبالي مصاب ،والنجم اآلخر فرانك
كوم انتقل إلى قطر ،وبالتالي الفريق
لــم يتأقلم بـعــد .وف ــي ح ــال تــم تأجيل
امل ـ ـبـ ــاراة ل ـع ـشــرة أي ـ ــام ف ـس ـت ـكــون هــذه
فــرصــة لـلـفــريــق الـتــونـســي كــي يتأقلم
أك ـث ــر ،ول ــذل ــك كـنــت أعـ ــارض الـتــأجـيــل
وليس لي سبب آخر.
ّ
¶ كيف تعلق على كل ما حصل؟
أح ـت ــرم ال ـط ــاق الـ ــذي ح ـصــل وأش ـكــر
الـجـمـهــور ال ــذي احتضنني ورفـعـنــي
ع ــال ـي ــا ،ول ـع ــل ردة ال ـف ـعــل ع ـلــى بـيــان
اإلدارة امل ـلــيء بــاالف ـتــراءات وتضامن
ال ـج ـم ـهــور م ـع ــي ،ه ــو أف ـض ــل ش ـهــادة
عـ ـل ــى أنـ ـن ــي دخـ ـل ــت الـ ـ ـن ـ ــادي م ــرف ــوع
الـ ــرأس وخــرجــت مـنــه مــرفــوع ال ــرأس.
لــدي الكثير يمكن قــولــه عــن تجربتي
األخـ ـي ــرة م ــع امل ـس ــؤول ــن ف ــي ال ـن ــادي،
لكنها أمور يجب أن تبقى سرية داخل
البيت الواحد حفاظًا على النادي.

التضامن يبحث عن منقذ
األزمة المالية تصل إلى «سفير الجنوب»
ّ
شربل ّ
مصرًا على عدم استبعاد مديحلي من دائرة املهتمني
ويبدو بواب
كريم
بمساعدة النادي ،مؤكدًا أنه سيقوم بمساعدته كما فعل موسميًا
ً
لم يكن ّالتضامن صور يومًا ناديًا عاديًا في كرة القدم اللبنانية« ،إذ إنه غطى ربع امليزانية في املوسم املاضي مثال رغم ابتعاده عن
فهو املمثل التاريخي للجنوب ،وال ـنــادي الــذي شكل راف ـدًا ألهم النادي ،وهو مشكور طبعًا ألن مساهمته كانت فعالة ومساعدة
األنــديــة اللبنانية .أس ـمــاء كـثـيــرة م ـ ّـرت عـلــى الـتـضــامــن ووصـلــت إلــى حـ ٍّـد كبير» .ويتابع« :كما أنــه سيساعد فــي عملية استقدام
إلى أعلى مراتب االحـتــراف ،وأبرزها السيراليوني محمد كالون الالعبني األجانب حيث سيقع االختيار عليهم بالتشاور معه».
ً
والقائد السابق ملنتخب لبنان رضا عنتر .األمور لم تتوقف عند لـكــن املـ ــوارد األخ ــرى ال يـبــدو تأمينها س ـهــا ،إذ اع ـتــاد الـنــادي
ّ
محبني له ينظمون
قسم من ميزانيته عبر
هذين االسمني بل قدم التضامن مجموعة كبيرة من األسماء التي الجنوبي على تأمني ٍ
ً
أصبحت عماد الفرق القوية في الدوري ،وتاليًا املنتخب الوطني.
ح ـفــات وي ـعــود ريـعـهــا ل ـص ـنــدوق ال ـن ــادي ،إض ــاف ــة إل ــى الـعـشــاء
لكن موسمًا بعد آخــر ابتعد التضامن عن دائــرة الكبار ،ووجد السنوي الــذي يقيمه في بيروت ،وبعض التبرعات البسيطة من
نفسه مكتفيًا بمراكز في وسط الترتيب أو ما دون .وهذه املسألة أصدقاء النادي تحت شعار «حجر بيسند خابية» بحسب قول
أسباب عدة حول ما آلت إليه األمور.
أعــادهــا الـقـ ّـيـمــون دائـمــا إلــى الـصـعــوبــات املــالـيــة ،إذ لــم يعد هناك بواب ،الذي يلقي اللوم على
ٍ
أشخاص أو رجال أعمال يقومون برعاية النادي ويغذون
خزينته أول هذه األسباب هي عامة وترتبط بالوضع االقتصادي املوجود
ّ
على غــرار ما حصل في املاضي البعيد ،وتحديدًا عندما تمكن فــي الـبــادّ ،وال ــذي يؤثر على اسـتـعــداد بعض الــداعـمــن ملساعدة
ً
«سفير الجنوب» من إحراز اللقب الوحيد في تاريخه مطلع األلفية الـنــادي .ويعقب «أبــو راغــب» قائال« :كما أن رفــع أسعار الالعبني
ّ
الجديدة قبل أن يتم إلـغــاؤه .أكثر من نقطة
يضر اللعبة ،وقد تأثرت أندية عدة بهذا األمر
تـحـ ّـول غـ ّـيــرت مسار التضامن فــي املواسم
وتحديدًا األندية غير امليسورة».
األخـ ـي ــرة ،فـكــانــت املـشـكـلــة املــال ـيــة حــاضــرة
وبــال ّـحــديــث ع ــن ال ــاع ـب ــن ال يـمـكــن ســوى
دائمًا في أحاديث إداريي النادي الذي نشط
التوقف عند ال ــدور املـعــروف للتضامن في
بما ّ
تيسر وتمكن مــن الحفاظ على مكانه
ه ــذا اإلطـ ــار ،حـيــث تشير املـعـلــومــات والـتــي
تقارب ميزانية
فــي دوري األضـ ــواء .لـكــن وبـعــد مــا اضطر
أكــدهــا ب ــواب فــي حديثه إلــى «األخ ـبــار» إلى
التضامن الـ 400
عدد ال بأس به من العبيه
أن ال ـنــادي لــم يهتم ط ــوال  4أع ــوام بالفئات
التضامن إلى بيع ٍ
إلن ـعــاش خــزيـنـتــه ،وف ــي ظ ـ ّـل تـفــاقــم األزم ــة ألف ّدوالر وهي غير
الـعـمــريــة ،لـكـنــه ع ــاد فــي الـعــامــن األخـيــريــن
املالية ،يبدو الـنــادي في طريقه إلــى مشكلة
لـلـسـيــر عـلــى درب الـتـقـلـيــد ال ـقــديــم لناحية
مؤمنة حتى اآلن
غير بسيطة مع انطالق املوسم الجديد.
صقل املــواهــب ،وهـنــاك عــدد ال يستهان به
منها يبدو واعدًا بحسب أمني ّ
هو أمر يؤكده أمني السر سمير بواب الذي
السر.
ٌ
ـص فــي الـسـيــولــة ال في
كالم صحيح بالنسبة إلى املتابعني عن كثب
ال يخفي وج ــود نـقـ ٍ
الديون «إذ أننا سددنا مستحقات الجميع
لكن أيـضــا ال يمكن االنـتـظــار كثيرًا لتزهر
عن املوسم املاضي وامتدادًا إلى املوسم الحالي» .لكن طبعًا هذا هــذه املــواهــب وتحمي الفريق في الــدرجــة األول ــى ،وخصوصًا أنه
يكفي ولــو أن ميزانية التضامن أيضًا ليست بالكبيرة ،خسر نجمًا آخــر هــذا الصيف مــع انـتـقــال العــب الــوســط محمد
األمــر ال َّ
إذ لــم تتخط فــي املــواســم األخـيــرة ال ـ  400ألــف دوالر ،وهــو مبلغ الفاعور إلى البرج .لكن تأكيدات بــواب تشير إلى أنه ال ّنية لبيع
يبدو صعبًا تأمينه هذه ّ
املرة في ظل عدم وجود
رئيس للنادي مع املزيد من الالعبني لتحصيل األموال «ويمكن أن نستثني حارس
ٍ
ّ
االستقالة التي سبق أن تقدم بها الرئيس محمد مديحلي.
املرمى هادي مرتضى من هذه املعادلة رغم أنه لم يتكلم معنا أي
أعقاب
في
استقالة ال تزال إدارة التضامن ترفضها ،وقد جاءت
ويضيف« :يتبقى سنة
صفوفه».
إلى
لضمه
رسمي
بشكل
ـاد
ـ
ن
ٍ
ٍ
ّ
ّ
عدم دخول الفريق دائرة النخبة مع نهاية املوسم قبل املاضي (حل واحدة من عقده ،لكننا نسعى إلى تمديده مهما كلف األمر ،وهناك
سابعًا بـ  8انتصارات 5 ،تعادالت ،و 9هزائم) ،ومن ثم بيع املدافع اتفاق مبدئي معه بخصوص هذه الخطوة».
ً
حسن بيطار إلــى العهد ،وال ــذي انتقل منه إلــى االنـصــار الحقًا .ورغــم كل هــذه األجــواء امللبدة يبدو بــواب متفائال ،إذ أنــه ال يرى
هناك حضر خالف في وجهات النظر حول التأسيس للمرحلة فريقه في الدرجة الثانية في نهاية املوسم املقبل ،بل إن بارقة أمل
ّ
املقبلة ،فتقدم مديحلي باستقالته .صحيح أن الرئيس الشاب قد تطل مع االنتخابات اإلداريــة املزمع إقامتها في تشرين األول
لم يوقف دعمه النهائي بعد رفض استقالته ،لكنه بدا بعيدًا عن املقبل حيث يأمل محبو النادي أن تحمل بعض الوجوه واألسماء
القرارات ،وتابع الدعم بنسب أقل بعدما كان قد غطى حوالى  80الجديدة التي يمكنها أن تساهم في عملية إنقاذ مبكرة وتبقي
في املئة من امليزانية في أول سنتني من واليته.
أوراق اعتماد «سفير الجنوب» في ساحة الكبار.
خسر التضامن صور عددًا من نجومه في الموسم الماضي (عدنان الحاج علي)
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رياضة

بريميرليغ

رياضة
ّ
برفقة تشيلسي ،عندما يحل ضيفًا على مانشستر يونايتد نهار غد األحد (الساعة  18:30بتوقيت
يبدأ فرانك المبارد مشواره التدريبي ٌ
بيروت) على ملعب أولد ترافورد .مباراة صعبة في الجولة األولى من الـ«بريميرليغ» ،يأمل منها الطرفان تحقيق نتيجة إيجابية ،لبدء
الموسم بأفضل صورة ممكنة

مباريات األسبوع

الدوري اإلنكليزي
السبت  10آب

مانشستر يونايتد  Xتشيلسي

مواجهة خاصة بين المبارد وسولشاير
ّ
شكل رحيل مهاجم
الفريق األول روميلو
لوكاكو إلى إنتر ميالنو
الحدث األكبر للنادي هذا
الموسم

سيعتمد
المبارد
على العبي
األكاديمية
(أ ف ب)

حسين فحص
رغ ــم تحقيقه لـقــب الـ ــدوري األوروب ــي
فــي موسمه األول مــع تشيلسي ،عاد
امل ـ ــدرب اإلي ـطــالــي مــاوري ـس ـيــو س ــاري
إلى موطنه من بوابة يوفنتوس ،تاركًا
مـنـصـبــه ألسـ ـط ــورة ال ـفــريــق الـلـنــدنــي
فــرانــك الم ـب ــارد .صـيــف صـعــب عاشه
ت ـش ـي ـل ـســي .م ـش ــاك ــل ع ــدي ــدة عـصـفــت
بــال ـنــادي الـلـنــدنــي ،واجـهـتـهــا اإلدارة
ـات أب ـقــت ال ـفــريــق نـظــريــا في
ب ـس ـيــاسـ ٍ
دائ ـ ــرة امل ـنــاف ـســة ،أق ـلــه لـبـلــوغ املـقــاعــد
امل ــؤه ـل ــة ل ـ ـ ــدوري أبـ ـط ــال أوروبـ ـ ـ ــا فــي

املوسم املقبل .بــدأت املشاكل بحرمان
الـ ـ ـن ـ ــادي مـ ــن ال ـت ـع ــاق ــد مـ ــع ال ــاع ـب ــن
لفترتني مــن س ــوق االن ـت ـقــاالت ،وذلــك
ب ـع ــد م ـخ ــال ـف ــة قـ ــواعـ ــد ال ـل ـع ــب امل ــال ــي
النظيف ،والتوقيع مع العبني شباب.
تبع ذلــك خ ــروج الـعــديــد مــن الالعبني
املــؤثــريــن ،أبــرزهــم الجناح البلجيكي
إيدين هازار واملدافع البرازيلي ديفيد
ّ
لــويــز .فــي ظــل األوض ــاع املـتــرديــة ،رأت
النادي الحل األمثل
اإلدارة في أساطير ّ
ملجابهة املشاكل ،فوقعت مــع حــارس
ّ
الـفــريــق الـســابــق بيتر تشيك ليتسلم
منصب املــديــر الــريــاضــي لـلـنــادي ،ثــمّ

ألحقته بهداف الفريق التاريخي فرانك
المـ ـب ــارد ،ب ـعــد أن ت ــم تـعـيـيـنــه مــدربــا
للفريق .يــدرك المـبــارد خبايا النادي
تشيلسي
جـ ـيـ ـدًا .ه ــو ي ـع ــرف ت ــاري ــخ
ً
الـحــافــل بــإقــالــة امل ــدرب ــن ،إض ــاف ــة إلــى
الـ ـخ ــاف ــات امل ـس ـت ـم ــرة حـ ــول سـيــاســة
ّ
الصفقات ،غير أن السنوات الطويلة
ال ـت ــي ق ـضــاهــا ف ــران ــك ف ــي تـشـيـلـســي،
جعلته يلقي الضوء على ما لم يبصره
املدربون السابقون ،أكاديمية النادي.
ت ـعـ ّـد أكــاديـمـيــة تشيلسي واحـ ــدة من
أب ـ ــرز أك ــادي ـم ـي ــات ال ـع ــال ــم م ــن نــاحـيــة
الـتـج ـه ـيــز ال ـف ـنــي وال ــذه ـن ــي لــاعـبــن

الشباب .بسبب متطلبات اإلدارة وعدم
س ـم ــاح ال ــوق ــت ل ـل ـم ــدرب ــن ال ـســاب ـقــن
بتجربة الشباب ،اقتصرت مشاركات
خريجي األكاديمية على العبني فقط
في العقد األخير ،هما لوفتوس تشيك
وكالوم هودسون أودوي .ارتفع العدد
ّ
ه ــذا املــوســم إل ــى  ،5بعد أن صعد كل
من مايسن ماونت ،فيكايو توموري،
بطلب
ريس جايمس إلى الفريق األول
ٍ
م ــن المـ ـب ــارد ،الـ ــذي يـ ــدرك ج ـي ـدًا مــدى
موهبة هؤالء الشباب ،واإلضافة التي
ّ
يـمـكــن أن ي ـقــدمــوهــا لـلـفــريــق ف ــي ظــل
ّ
العقوبة املترتبة على النادي.
على الجانب اآلخــر ،يدخل مانشستر
ّ
يــونــاي ـتــد ال ـل ـقــاء ب ـحــلــةٍ ج ــدي ــدة ،بعد
توقيع مع العبني والتخلي عن آخرين.
االنـتـصــار األول لـ ــإدارة ك ــان الحفاظ
عـلــى مـتــوســط امل ـي ــدان الـفــرنـســي بــول
ب ــوغـ ـب ــا ،ب ـع ــد أن ارت ـ ـبـ ــط اسـ ـم ــه ه ــذا
الصيف بريال مدريد .رغم عدم إقفال
س ــوق االن ـت ـق ــاالت ف ــي إسـبــانـيــا حتى
اآلن ،إال أن بــوغـبــا ب ــاق داخ ــل أس ــوار
األول ــد ت ــراف ــورد ،فــي ظــل إغ ــاق ســوق
االن ـت ـق ــاالت ف ــي إن ـك ـل ـتــرا دون تــوقـيــع

مــانـشـسـتــر يــونــاي ـتــد م ــع الع ــب بــديــل
للفرنسي .قــام اليونايتد هــذا املوسم
بـ ـص ــرف ق ــراب ــة ال ـ ـ ـ ــ 160م ـل ـي ــون ي ــورو
النـتــداب ثالثة العبني ،يشغل  2منهم
م ــراك ــز دف ــاع ـي ــة .م ــع ت ــراج ــع مـسـتــوى
امل ــداف ــع كــريــس سـمــولـيـ ّنــغ وإص ــاب ــات
إيريك بايلي املتكررة ،وقــع مانشستر
مع مدافع ليستر سيتي هاري ماغوير
م ـق ــاب ــل 87م ـل ـيــون يـ ـ ــورو ،وهـ ــو الــرقــم
األعـ ـل ــى ل ـص ـف ـقــة ان ـت ـق ــال م ــداف ــع عـبــر
التاريخ .قام مانشستر أيضًا باستقدام
الـظـهـيــر األي ـم ــن ف ــان ب ـي ـســاكــا ،قــادمــا
من كريستال بــاالس مقابل  55مليون
يورو ،فيما كان الجناح الويلزي الشاب
دانييل جايمس ،آخر صفقات النادي
ّ
في الصيف .على الجانب اآلخر ،تخلى
مانشستر عن القائد السابق أنطونيو
فالنسيا ،ومتوسط املـيــدان اإلسباني
أن ـ ــدر ه ـي ــري ــرا ب ــامل ـج ــان ،ب ـعــد ان ـت ـهــاء
ّ
عقديهما مع النادي ،فيما شكل رحيل
مهاجم الفريق األول روميلو لوكاكو
إلى إنتر ميالنو الحدث األكبر للنادي
هذا املوسم.
ُ
ت ـل ـعــب امل ـ ـبـ ــاراة ف ــي ظ ــل ال ـع ــدي ــد من
اإلص ــاب ــات لـلـفــريـقــن ،أب ــرزه ــا إيــريــك
بـ ــاي ـ ـلـ ــي وبـ ـ ـ ـ ــول بـ ــوغ ـ ـبـ ــا مـ ـ ــن ج ــان ــب
مانشستر يونايتد ،لوفتوس تشيك
وهودسون أودوي من طرف تشيلسي.
ّ
املرجح
في ظل األوض ــاع الراهنة ،من
أن ي ـل ـعــب ال ـف ــري ـق ــان ب ـح ــذر ل ـل ـخــروج
بــأف ـضــل نـتـيـجــة م ـم ـك ـنــة ،ف ــي مــوســم
يبدو فيه الطرفان بعيدين عن دائــرة
املــرش ـحــن لـنـيــل ال ـل ـقــب .ك ـمــا أن هــذه
املباراة ستكون اختبارًا حقيقيًا مبكرًا
ل ــامـ ـب ــارد وم ـ ـ ــدرب ال ـيــونــاي ـتــد أول ــي
غونار سولشاير ،خاصة أن املدربني
ال ـحــال ـيــن ،ه ـمــا الع ـب ــان ســاب ـقــان مع
نادييهما.

ّ
أسماء مميزة في «حديقة األمراء»
حسن رمضان

ارتبط اسم
نيمار بريال
مدريد (فرانك
فيف -
أ ف ب)

م ــوس ــم ج ــدي ــد م ــن الـ ـك ــرة الـفــرنـسـيــة
ينطلق ،والقاعدة الثابتة هي سيطرة
باريس سان جيرمان .نادي العاصمة
يـبــدو متفوقًا على جميع منافسيه،
فهو يمتلك األسـمــاء املميزة ،القادرة
على تحقيق جميع األل ـقــاب املحلية
كما في السنوات األخيرة.

خـ ـ ــال فـ ـت ــرة االن ـ ـت ـ ـقـ ــاالت ال ـص ـي ـف ـيــة
الحالية ،تعاقدت إدارة نادي باريس
ً
مـ ـ ــع عـ ـ ـ ـ ـ ّـدة الع ـ ـ ـبـ ـ ــن ،م ـ ـع ـ ـت ـ ـمـ ــدة ع ـلــى
خـ ـب ــرة امل ــدي ــر ال ــري ــاض ــي ل ـي ــون ــاردو
أراوجـ ــو .أسـمــاء ستكون مفيدة جدًا
ل ـل ـب ــاري ـس ـي ــن ،ن ـ ـظ ـ ـرًا إلـ ـ ــى ال ـض ـعــف
ال ــذي يـعــانــون مـنــه فــي خــط الــوســط.
اإلسباني أندير هيريراُ ،يعتبر أبرز
األس ـمــاء الـتــي ارت ــدت قميص الــ«بــي

أس جـ ـ ــي» هـ ـ ــذا امل ـ ــوس ـ ــم ،وب ـص ـف ـقــة
مـجــانـيــة .الع ــب مــانـشـسـتــر يــونــايـتــد
اإلنكليزي السابقّ ،
قدم نفسه بصورة
ج ـي ــدة ف ــي ع ــال ــم الـ ـك ــرة اإلن ـك ـل ـيــزيــة،
وسـيـكــون خـيــر بــديــل لـلـشــاب أدري ــان
رابـ ـي ــو ،الـ ــذي ان ـت ـقــل إل ــى يــوفـنـتــوس
اإليطالي في صفقة ّ
مجانية.
ـف ال ـن ــادي الـبــاريـســي بالعب
لــم يـكـتـ ِ
اليونايتد السابق ،بل تعاقد مع ثالثة
العبني آخرين ،وهم املدافع الفرنسي
عبدو ديالو من بوروسيا دورتموند
األمل ــان ــي ( 32مـلـيــون ي ـ ــورو) ،والع ــب
خط الوسط السينغالي إدريسا غانا
غـيـيــه ،ال ــذي ك ــان ينشط فــي صفوف
إي ـفــرتــون ،إضــافــة إل ــى صــانــع ألـعــاب
نادي إشبيلية بابلو سارابيا .غييه،
لفت األنظار خالل الفترة التي قضاها
ب ــن أس ـ ـ ــوار الـ ــ«غ ــوديـ ـس ــون بـ ـ ــارك»،
إضــافــة إلــى تألقه خــال بطولة كأس
األمم األفريقية األخيرة .صفقة ّ
مهمة
ل ـل ـبــاري ـس ـيــن ،ن ـظ ـرًا إلـ ــى ق ـ ـ ّـوة غييه
البدنية .أما سارابيا ،فقد قدم موسمًا
ّ
فسجل 23
جيدًا مع إشبيلية أخـيـرًا،
هدفًا وصنع  17أخرى .أرقام تدل على
أن سارابيا ،سيكون منافسًا لصانع
األل ـع ــاب األمل ــان ــي جــولـيــان دراكـسـلــر،
َ
ال ــذي لــم يـحــظ بالكثير مــن الــدقــائــق
املوسم املاضي.

وال يمكن الـغــوص فــي عــالــم األعـمــال
والـتـعــاقــدات الـخـ ّ
ـاصــة بـبــاريــس سان
ج ـي ــرم ــان ،دون ذك ــر الـقـضـيــة األب ــرز
ال ـي ــوم ،وه ــي ان ـت ـقــال أغ ـلــى الع ــب في
ال ـع ــال ــم الـ ـب ــرازيـ ـل ــي ن ـي ـم ــار .األخـ ـي ــر،
وعلى ما يبدو ،أصبح موقفه واضحًا
ـرار
وص ــري ـح ــا ،ف ـهــو ال يــريــد االس ـت ـمـ ّ
مع باريس .تصريحات مسيئة بحق
ناديه الــذي اختار هو أن ينتقل إليه
م ــن ب ــرش ـل ــون ــة 222 .م ـل ـي ــون ي ـ ــورو،
قيمة صفقة نيمار من برشلونة إلى
ب ــاري ــس .اآلن ،ن ـي ـمــار غـ ّـيــر م ــن رأي ــه،
وبـ ـ ــات ي ــري ــد ال ُـ ـخـ ــروج م ــن «حــدي ـقــة
األم ــراء» .لــم يخض نيمار ّ
أي مباراة
تـحـضـيــريــة م ــع فــري ـقــه ،وه ــا ق ــد بــدأ
ّ
الـ ـ ــدوري امل ـح ــل ــي .م ـص ــادر صحافية
ّ
تفيد أن ري ــال مــدريــد اإلسـبــانــي قــدم
عـ ــرضـ ــا ب ـق ـي ـم ــة  120مـ ـلـ ـي ــون يـ ــورو
إضــافــة إل ــى العـبــه ال ـكــرواتــي (أفـضــل
العب في العالم حاليًا بحسب الفيفا)
لوكا مودريتش .ما يمكن استنتاجه
هــو أن ــه ال يمكن تــوقــع طــريــق نيمار
املقبل ،فمن يخرج من برشلونة رغمًا
عن إدارة النادي ،يمكنه طعن الفريق
عينه مرتني ،والــذهــاب لتمثيل ألــوان
الغريم التقليدي للنادي الكاتلوني،
أي ريــال مدريد .على الجهة املقابلة،
ال يـمـكــن ل ــوم نـيـمــار ل ــوح ــده ،ف ــإدارة

برنلي  xساوثهامبتون

17:00

ك.باالس  xإيفرتون

17:00

واتفورد  xبرايتون

17:00

توتنهام  xأستون فيال

19:30

ليستر سيتي  xوولفز

16:00

نيوكاسل  xآرسنال

16:00

مان يونايتد  xتشيلسي

18:30

السبت  10آب

تستمر أزمة العب نادي يوفنتوس اإليطالي الشاب ،األرجنتيني باولو ديباال .فبعد فشل انتقاله إلى الدوري اإلنكليزي املمتاز ،بسبب تعثر املفاوضات مع مانشستر
يونايتد وتوتنهام قبل وقت قليل من إغالق سوق االنتقاالت اإلنكليزي ،يرتبط اسم ديباال اآلن بناديي باريس سان جيرمان الفرنسي ،وبايرن ميونيخ األملاني .وتحدثت
تقارير صحافية إنكليزية عن أن يوفنتوس يريد بيع ديباال في سوق االنتقاالت الصيفي الحالي ،ولكن املشكلة حتى اآلن تتمثل بسعر الالعب املرتفع .وقد أثار قرار
يوفنتوس غضب الجماهير التي تعتبر أن ديباال يشكل إضافة فنية كبيرة للنادي ،ويجب أن يلعب دورًا أكثر من الذي يقوم به حاليًا مع النادي.

استراحة
1

2

3

4

5

6

7

8

10

ديجون  xسانت-اتيان

21:00

مونمبيلييه  xرين

21:00

نيس  xأميان

21:00

ليل  xنانت

16:00

ستراسبورغ  xميتز

18:00

باريس  xنيم

22:00

8

9

7

5

غوندوغان باق حتى 2023

8

ّ
مدد مانشستر سيتي حامل لقب الدوري
اإلنـكـلـيــزي لـكــرة الـقــدم عقد العــب وسطه
األملاني إيلكاي غوندوغان لثالث سنوات
حتى  ،2023بحسب ما ذكر الـ«سيتيزنز».
ولعب الدولي األملاني البالغ  28عامًا دورًا
ه ــام ــا ف ــي إحـ ـ ــراز فــري ـقــه ثــاث ـيــة محلية
تاريخية املوسم املاضي.
وق ـ ــال م ــدي ــر س ـي ـتــي اإلس ـب ــان ــي تشيكي
بيغيرستاين« :تـجــديــد عـقــد إيـلـكــاي نبأ
ممتاز بالنسبة لنادينا» .وتابع «أظهر ّمدى
أهميته للنادي ولعب دورًا كبيرًا في كل ما
حققناه حتى اآلن .نحن سـعــداء اللتزامه
الطويل األمد مع مانشستر سيتي».
وك ــان غــونــدوغــان أول العــب يتعاقد معه
امل ــدرب اإلس ـبــانــي املـمـيــز بـيــب غــوراديــوال
فور قدومه إلى سيتي ّعام .2016
وق ــال ال ــاع ــب ال ــذي كــلــف ال ـن ــادي األزرق
 20م ـل ـيــون جـنـيــه اسـتــرلـيـنــي ق ــادم ــا من
بــوروسـيــا دورت ـمــونــد« :استمتعت كثيرًا
فــي آخــر ثــاث سـنــوات أمضيتها هنا مع
سيتي ،والجميع في النادي ساعدني كي
أش ـعــر أن ــي ف ــي بـيـتــي م ـنــذ ال ـي ــوم األول».
وتــابــع «أعتقد أننا ّقدمنا كــرة جميلة في
املواسم القليلة املاضية وحققنا الكثير من
النجاحات».
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أفقيا

 -1أكـبــر سلسلة جـبــال فــي أوروبـ ــا تمتد مــن املـتــوســط حـتــى النمسا عـبــر فرنسا
وإيطاليا وسويسرا وسلوفانيا وجنوب غربي أملانيا –  -2والية أميركية – أغلظ
أوتار العود – ّ -3عاصمة موزامبيق –  -4عكسها والدتي – عاصمة عربية –  -5من
الفاكهة – للتمني –  -6إله مصري هياكله في األقصر والكرنك ّ– جدول كثير املاء
–  -7أنجز األمــر – بناء معقود بعضه الى بعض – شخص مكلف باإلشراف على
ّ
يمنية –  -9سهل ونهر إيطالي –
مصالح قاصر –  -8شركة نفط عاملية – جريدة
صفة رجل ليس من القوم –  -10صفة تطلق على جماعة أو طبقة امليسورين الذين
يملكون وسائل اإلنتاج وال يمارسون حرفة يدوية

عموديًا

ّ
وحد معلوم – ّ
شحاذ ومستعطي –
 -1عاصمة أفريقية –  -2قطعة أرض ذات جدار
 -3عاصمة أفريقية –  -4فريق موسيقي سويدي معتزل – ماء كدر – شاب ال خبرة
له أو جندي جديد –  -5أعلى عاصمة في العالم – مالح ماهر – ّ -6
أقدم املال من أجل
إنجاح مشروع تجاري – إسم شهر تموز في بعض البلدان العربية –  -7إتفاقية بني
الكرسي الرسولي والحكومة اإليطالية إستعاد فيها البابا حقوقه الزمنية داخل
دولة الفاتيكان – ريح ّ
ّ
بالحب – -9
مهبها جهة الشرق –  -8نعم باألجنبية – إقرار
ّ
الطماع الذي يسعى الى بلوغ غايته مهما كلفه األمر –  -10برنامج
قلب الثمرة –
سياسي كان يقدمه االعالمي اللبناني وليد عبود على شاشة التلفزة

شروط اللعبة
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مشاهير 3231

حلول الشبكة السابقة

 -1كرم ملحم كرم –  -2وعل – تنب – شح – ّ -3
كدان – احالم –  -4ذوات – عدو –  -5ا ا – غل – ان –
 -6ليماسول – ّلد –  -7شرس – مانسار –  -8ربابة – زيكو –  -9قاري – كيا –  -10صح – الفتوش

حل الشبكة 3230

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

1

 -1كوكب الشرق –  -2رعد – ايرباص –  -3مالذ – مسارح –  -4نوغا – بي – ّ -5
لت – السمة – -6
ّ
ّ
حبات – وا – كل –  -7منح – النزيف –  -8لعن – سيات –  -9رشاد – الك –  -10محمود درويش

عموديًا

برست  xتولوز

21:00

ميركاتو

6

أفقيا

أونجيه  xبوردو

21:00

3231 sudoku

كلمات متقاطعة 3 2 3 1
9

مرسيليا  xريمس

18:30

األحد  11آب

7

ب ــاري ــس سـ ــان ج ـي ــرم ــان ق ــد أحـكـمــت
األص ـف ــاد ج ـي ـدًا ح ــول قــدمــي الــاعــب،
إذ أن البرازيلي من الواضح جدًا أنه
يريد العودة إلى «الكامب نو» ،لتعود
حقبة ال ـ ــ« »MSNمــن جــديــد .بــاريــس،
ّ
«قضية
يعتبر بيع نيمار لبرشلونة
ك ـ ــرام ـ ــة» ،وهـ ـ ــذا م ــا أوضـ ـح ــه رئ ـيــس
الـ ـ ـن ـ ــادي الـ ـقـ ـط ــري ن ــاص ــر ال ـخ ـل ـي ـفــي
ف ــي كـثـيــر م ــن امل ـنــاس ـبــات« ،ل ــن نبيع
بــرش ـلــونــة» .وه ـن ــاك ت ـج ــارب ســابـقــة
تـثـبــت ه ــذه ال ـن ـظــريــة ،كـقـضـيــة العــب
خــط الــوســط مــاركــو فـيــراتــي ،وزميله
في الفريق أدريان رابيو ،اللذين كانا
مــن بــن األه ــداف الـتــي حــاولــت إدارة
«ال ـبــاوغــرانــا» الـتـعــاقــد معهما .لكن
دون جدوى.
مباراة الـ«بي أس جي» األولى ستكون
أمـ ـ ـ ــام نـ ـي ــم املـ ـ ـت ـ ــواض ـ ــع .س ـت ـس ـت ـق ـبــل
الجماهير الباريسية العبي فريقها
في «حديقة األمراء»ّ ،
وربما ،وبحسب
ّ
ّ
ك ــل مــا هــو مـتــوقــع ،سـتــرســم النجمة
ال ـتــاس ـعــة ع ـلــى ق ـم ـيــص ب ــاري ــس في
نهاية املــوســم ،لـيـعــادل بــاريــس سان
جيرمان ،عدد بطوالت نادي مرسيليا
في الـ«ليغ  .»1وتبقى دائمًا الخطوة
األصعب ،كأس دوري أبطال أوروبــا،
التي ال تــزال بعيدة عن باريس سان
جيرمان.
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أسعد أبو خليل *
ج ـ ّـددت وف ــاة محمد مــرســي الـنـقــاش حــول
ّ
ح ــك ــام م ـصــر ف ــي ال ـق ــرن ال ـع ـشــريــن وال ـقــرن
الواحد والعشرين .وكان هناك إجماع في
التغطية ،شرقًا وغربًا ،على أن مرسي كان
َ
ّأول رئيس منتخب ملصر في تاريخها .لكن
ُ
ال ُيثري هذا النقاش ،وال يضفي إضــاء ات
جديدة عليه ،أكثر من كتاب حــازم قنديل،
ّ
«جـنــود وجــواسـيــس وحــكــام :طــريــق مصر
إلى الثورة» .قد يكون هذا الكتاب (املكتوب
ب ــاإلن ـك ـل ـي ـ ّ
ـزي ــة ب ــأس ـل ــوب ش ــائ ــق) م ــن أه ـ ّـم
الدراسات الجديدة عن السياسة املعاصرة
ّ
العربية
في الشرق األوسط ،وترجمته إلى
ّ
ضـ ّ
سيغير من
ـروريــة ألن فيه الكثير مما
ّ
ان ـط ـب ــاع ــات الـ ـع ــرب ع ــن دور ح ــك ــام مـصــر
فــي ال ـقــرن الـعـشــريــن وال ــواح ــد والـعـشــريــن.
والـكـتــاب يعتمد عـلــى املــراجــع اإلنـكـلـيـ ّ
ـزيــة
وال ـع ــرب ـ ّـي ــة ع ـلــى ح ـ ّـد س ـ ــواء :وال ـك ـتــابــة عن
م ـصــر ّإمـ ــا تـعـتـمــد ح ـص ـ ّ
ـري ــا ع ـلــى امل ــراج ــع
ّ
اإلن ـك ـل ـي ـ ّ
ـزي ــة وإمـ ـ ــا ت ـع ـت ـمــد ح ـص ــري ــا عـلــى
ّ
املراجع العربية .والفريد في قنديل (يحمل
الدكتوراه في علم االجتماع السياسي من
جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس) أنه
يستطيع أن يجد ما فـ َ
ـات غيره ّ
ممن قرأوا
ّ
ّ
ن ـفــس امل ــذك ــرات م ــن امل ـس ــؤول ــن امل ـصــريــن
ّ
واألميركيني.
وال ـك ـت ــاب ي ــدح ـ ُـض الـكـثـيــر م ــن ال ـن ـظـ ّ
ـريــات
السائدة عن طبيعة النظام في مصر وفي
الـ ــدول ال ـعــربـ ّـيــة .وه ــو يـنـجــح ف ــي إقـنــاعـنــا
ّ
ب ـض ــرورة الـتـخــلــي ع ــن ان ـط ـبــاعــات ســائــدة
مغلوطة حول دور الجيش .ال يرى قنديل
الجيش على أنه بالضرورة أداة ّ
طيعة بيد
ّ
الحاكم حتى في الدول غير الديموقراطية.
والــذي جــرى في الـســودان والجزائر أخيرًا
ّ
يـ ــؤكـ ــد فـ ـك ــرة الـ ـك ــات ــب ب ـ ــأن ل ـل ـج ـيــش دورًا
ّ
وسلطة ال ترتبط كليًا بالضرورة مع دور
ّ
وسلطة الحاكم .الجيش في السودان تخلى
في اللحظة التي ّ
تهددت فيها مصالحه عن
السلطان العسكري الذي وصل إلى الحكم
عبر الجيش ،كما أن الجيش فــي الجزائر
ّ
تخلى عن الحاكم املدني الذي اعتمد على
الجيش في وصوله في معادلة مبهمة.
املـلــك ف ــاروق لــم يـكــن حــاكـمــا طـبـعــا ،إذ هو
خـ ـض ــع ل ـل ـم ـش ـي ـئــة الـ ـب ــريـ ـط ــان ـ ّـي ــة ،كـ ـم ــا أن
الـسـيــاســة الــداخ ـلـ ّـيــة ش ـهــدت صــراعــا بينه
وب ــن «الـ ــوفـ ــد» .ل ـكــن رئ ــاس ــة ال ـج ـم ـهـ ّ
ـوريــة
انتقلت إلــى محمد نجيب بـعــد «ال ـثــورة».
وال ـن ـظـ ّ
ـريــة ال ـســائــدة ك ــان م ـفــادهــا أن عبد
الناصر استأثر بالحكم ولــم يتح الفرصة
لـلــرئـيــس نـجـيــب الــدي ـمــوقــراطــي أن يحكم.
لـكــن ال ـص ــورة كـمــا ت ــرد فــي تـحـلـيــل قنديل
أن ال ــوض ــع ف ــي ال ـح ـكــم ف ــي م ـص ــر ،وحـتــى
ّ
في داخــل القوات املسلحة في الفترة التي
ُسبقت وتـلــت استقالة نجيب ،ليست كما
خ ِّيل في الــروايــات املعادية لعبد الناصر.
لــم يـكــن الــوضــع مـسـتـقـ ّـرًا فــي الـحـكــم حتى
لـعـبــد ال ـنــاصــر ،وش ـه ــدت مـصــر ب ــن ١٩٥٢
و ١٩٥٤حــركــات ت ـمـ ّـرد فــي س ــاح الـفــرســان
وس ــاح املــدف ـعـ ّـيـ ُـة .ول ــم يـكــن عـبــد الـنــاصــر
ـصـ ّـر بــن أعـضــاء مجلس
بــالـضــرورة هــو املـ ِ
ال ـث ــورة عـلــى رف ــض الــدي ـمــوقــراطـ ّـيــة .وكــان
ي ـ ـجـ ــب ع ـ ـلـ ــى ق ـ ـنـ ــديـ ــل الـ ـتـ ـشـ ـكـ ـي ــك بـ ـص ــدق
شـعــارات نجيب (خصوصًا بعد إقصائه)
عـ ــن حـ ـ ّـبـ ــه لـ ـل ــديـ ـم ــوق ــراط ـ ّـي ــة ألن امل ـ ـنـ ــاداة
ّ
بالديموقراطية ملن ال يملك السلطة أسهل
ع ـلــى ال ـ ــذي ي ـم ـل ـك ـهــا .ل ـكــن ق ـنــديــل يـعـتــرف
ليس فقط أن نجيب حاول استمالة اإلدارة
ّ
األميركية عبر حلفائه من اإلخــوانُ ،بل أن
ّ
ّ
الطبقات االجتماعية الـبــائــدة ،مــن «امل ــاك
ـوازي ــة ال ـثـ ّ
األرس ـت ـقــراطـ ّـيــن وال ـب ــورج ـ ّ
ـريــة»
(ص )٤٠ .كانت داعمة لــه .وأحمد املصري
ّ
االنقالبية في
(الــذي كــان من قــادة الحركة
س ــاح ال ـف ــرس ــان) ف ــي رس ــال ــة م ــن سـجـنــه،
أل ـقــى بــالــائـمــة عـلــى نـخـبــة االسـتـخـبــارات
ف ــي ال ـح ـكــم ول ـي ــس ع ـلــى ع ـبــد ال ـنــاصــر في
قمع الحركة (وهذا يتوافق ،يضيف قنديل،
ص ،٣٤ .مع رواية أنور السادات نفسه في
«الـبـحــث عــن ال ــذات» بــأن عبد الـنــاصــر ّأيــد
ال ــدي ـمــوق ــراط ـ ّـي ــة ف ــي أول اج ـت ـم ــاع ملجلس
ّ
قيادة الثورة لكن الجهاز األمني املتعطش
ل ـل ـس ـل ـطــة عـ ـ ــارض ذلـ ـ ــك .هـ ــذا ال ي ـع ـفــي مــن
الـحـكــم عـلــى ن ـظــام ك ــان عـبــد الـنــاصــر على
ْ
عقدين من الزمن).
رأسه على مدى نحو
لكن كتاب قنديل يضيء على جوانب غير
ّ
م ـعــروفــة ســاب ـقــا .يـحــاجــج امل ــؤل ــف أن عبد
الـنــاصــر لــم يـكــن هــو الـحــاكــم الفعلي حتى

ف ــي س ـن ــوات ذروة شـعـبـ ّـيـتــه ب ــن ًس ـنــوات
 ١٩٥٦و ١٩٦٧ألن النظام كان عرضة لصراع
مرير بني جهاز الجيش واملخابرات (عبد
الحكيم عامر وشمس بدران وصالح نصر)
م ـق ــاب ــل ال ـج ـن ــاح ال ـ ــذي ضـ ـ َّـم س ــام ــي ش ــرف
وشعراوي جمعة .لكن العرض في الكتاب
يـقـنـعـنــا أن ع ـبــد ال ـنــاصــر ل ــم ي ـكــن الـحــاكــم
الـفـعـلــي ملـصــر ف ــي ك ــل تـلــك ال ـس ـن ــوات ،وأن
تحالف عامر  -بدران  -نصر هو الذي صنع
ّ
املصيرية،
القرارات في العديد من املسائل
وأن ال ـس ـيــاســات ال ـتــي ق ــادت إل ــى التهلكة
لــم تـكــن مــن صـنــع عـبــد الـنــاصــر وإن ـمــا من
ّ
النظرية
صنع عامر .وهذا التفسير يغالط
ال ـتــي درجـ ــت ف ــي ال ـك ـتــب وع ـلــى ال ـشــاشــات
أن الـ ــرابـ ــط ال ـع ــاط ـف ــي بـ ــن ع ـب ــد ال ـن ــاص ــر
وعــامــر هــو الــذي أفسد الحكم وأجـبــر عبد
ال ـنــاصــر عـلــى ت ـحـ ّـمــل ف ـســاد وغ ـب ــاء عــامــر.
ّ
ّ
األميركيني
نظريات علماء السياسة
وأذكر
ّ
حــول أن الشللية هــي الـتــي حكمت النظام
الناصري .لكن قنديل يعرض عجز جمال
ع ـبــد ال ـنــاصــر ع ــن ات ـخ ــاذ قـ ــرار ض ــد عــامــر
ألن الجيش لــم يكن مواليًا لعبد الناصر،
وكانت املخابرات في يد نصر ،شريك عامر
فــي مــؤامــرة الحكم املستتر .يصف قنديل
الوضع هكذا« :لم يكن ناصر ينوي إنشاء
ّ
ّ
ديـكـتــاتـ ّ
شعبويًا
عسكرية بــل نظامًا
ـوريــة
يعتمد على دعــم العسكر كي يحكم باسم
ال ـش ـعــب ،ول ــم ي ـكــن ي ـت ـصـ ّـور دور الـعـسـكــر
كشريك مستقبلي ،خالفًا لعامر»( .ص)٤١ .
م ــن الـطـبـيـعــي أن يــأخــذ م ــوض ـ َ
ـوع ـ ْـي حــرب
 ١٩٦٧وحرب  ١٩٧٣اهتمام القراء .قد تكون
املعلومات في الكتاب معروفة عند بعض
ّ
املختصني لكن قنديل نجح فــي تنسيقها
لدعم منهجه التحليلي عن عالقة قطاعات
السلطة بعضها ببعض .وانقسام النظام
ال ـنــاصــري إل ــى أجـنـحــة مـتـصــارعــة أصـبــح
معلنًا بعد هزيمة  ١٩٦٧حــن صــارح عبد
ّ
بتحول الدولة إلى نظام
الناصر جمهوره
مخابرات .والكالم عن عبد الناصر صعب
حتى بعد هذه العقود من وفاته ألن أحدًا
ّ
يتعرض للتهشيم والتشويه واالفتراء
لم
ّ
(ع ـل ــى ي ــد أب ـ ــواق ال ـص ـه ـيــونــيــة ف ــي ال ـغــرب
وأبـ ــواق آل سـعــود وم ـبــارك وال ـس ــادات في
ال ـش ــرق) مـثــل عـبــد ال ـنــاصــر .يـتـفــق الـكــاتــب
مع وصــف حكم عبد الناصر على أنــه كان
ّ
ديكتاتوريًا لكن من دون ديكتاتور
حكمًا
ألن الحاكم لم يكن يملك سلطة الـقــرار في
ّ
أساسية في الحكم (إن في الحرب
مسائل
والسلم أو في الجيش أو املخابرات) (ص.
 .)٤٢والجدال حول هذا املوضوع ُمضحك
ّ
ديكتاتورية
بعض الشيء ألنه بدأ في ظل
أن ــور ال ـس ــادات وف ــي الـصـحــف امل ـمـ ّـولــة من
أن ـظ ـمــة دي ـك ـتــاتـ ّ
ـوريــات ال ـخ ـل ـيــج .وال ـج ــدال
ه ــذا مـنـقــول مــن دعــايــة ال ـغــرب ال ــذي يضع
كــل األنـظـمــة الـتــي ال تخضع لــه فــي مجهر
ّ
الديموقراطية ،وينجو من املجهر
معايير
َمــن يسير مطيعًا مثل ال ـســادات .ويضيف
عصمت سيف الــدولــة فــي كتابه «هــل كان
ّ
ضرورية
عبد الناصر ديكتاتورًا» سياقات
لـ ـلـ ـم ــوض ــوع ،ح ـ ــول األخ ـ ـ ــذ فـ ــي ال ـح ـس ـبــان
طبيعة نـظــام الـقـهــر الـطـبـقــي الـســائــد ّأي ــام
ّ
ّ
ّ
االجتماعية الصارمة
والنخبوية
امللكية
الـ ـت ــي ق ـض ــت الـ ـ ـث ـ ــورة ع ـل ـي ـه ــا (لـ ـك ــن لـيــس
الديموقراطية ال ّ
ّ
تغير بالضرورة
تمامًا).
من نظام القهر الطبقي ال بل هي تشرعن
ّ
ّ
السياسية
للشرعية
نمط تمثيله وكسبه
(ق ــارن ذلــك بــازدهــار الفكر وص ــور الحنني
إلــى عصر االسـتـعـمــار ال ــذي يــزرعــه الغرب
ّ
العربية وعلى
وأنظمة الخليج في الثقافة
مواقع التواصل االجتماعي).
يـمـكــن م ـعــرفــة مـصـيـبــة م ـصــر ال ـك ـبــرى في
تعاطي عــامــر مــع ال ـعــدوان الـثــاثــي .أحمد
حـمــروش روى مشهد زي ــارة عبد الناصر
ّ
العسكرية في  ٣١أكتوبر ١٩٥٦
ملقر القيادة
وعــن انهيار عــامــر (ال ــذي عــاد وانـهــار يوم
االن ـف ـصــال ثــم ع ــاد وان ـه ــار م ـ ّـرة أخ ــرى في
هــزي ـمــة  ،١٩٦٧م ـمــا يـ ـب ـ ّـدد ال ـش ـك ــوك حــول
ص ـحــة إعـ ــان ان ـت ـح ــاره) .وق ــد أم ـس ــك عبد
الناصر بــزمــام األم ــور بعد أن رفــض طلب
عامر لالستسالم الكامل ،وأمر عبد الناصر
ّ
ب ــان ـس ـح ــاب م ـن ــظ ــم م ــن س ـي ـن ــاء وبـتـنـظـيــم
ّ
بطولية .لو أن عبد
املقاومة التي أصبحت
الـنــاصــر اسـتـطــاع أن يمسك بــزمــام األمـ ّـور
في ( ١٩٦٧قبل الحرب) لكان يمكن تجنب
الهزيمة ،ولكان بالتأكيد يمكن التخفيف
من عمق الهزيمة ومداها (بعد الحرب).
ً
وهـ ــزي ـ ـمـ ــة  ١٩٧٦طـ ـبـ ـع ــت ج ـ ـيـ ــا ب ـك ــام ـل ــه

ّ
للبيروقراطيني في املدن واملنتفعني
تأطيرًا
ف ــي األري ـ ـ ــاف .ول ـي ــس م ــن دل ـي ــل ع ـلــى فشل
التجربة إال ســرعــة انـهـيــار الـنــاصـ ّ
ـريــة ،في
مصر وفي العالم العربي بعد وفاة جمال
ع ـبــد ال ـن ــاص ــر .ول ــم ي ـكــن ال ـص ــراع الـطـبـقــي
بـ ـعـ ـيـ ـدًا ع ـ ــن املـ ــواج ـ ـهـ ــة ب ـ ــن عـ ــامـ ــر وع ـب ــد
الـنــاصــر ،إذ أن طبقة ال ـبــورجـ ّ
ـوازيــة كانت
على صلة بعامر فــي حركته الــوجـيــزة من
ّ
ّ
ْ
ثلثي
الديموقراطية .ويذكر قنديل أن
أجل
االقتصاد املصري في تلك الفترة كــان في
يد القطاع الخاص ،ال العام.
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يتفق الكاتب مع وصف
على أنه
حكم عبد الناصر
ّ
كان حكمًا ديكتاتوريًا لكن
من دون ديكتاتور

ّ
وأث ــرت سلبًا ُعلى َ وعـيــه .أنــا كـنـ ُـت فــي سن
السابعة ولــم أش ــف بعد مــن وقــع الهزيمة
ّ
املدوية التي أذكر ليلتها يوم خرج الناس
ّ
فــي حينا بــأثــواب الـنــوم وهــم يهتفون من
مـنـطـقــة ال ـن ــوي ــري إل ــى ك ــورن ـي ــش امل ــزرع ــة:
«عـبــد الـنــاصــر ،يــا حـبـيــب .بــدنــا ن ـحـ ّـرر ،تل
أبـيــب» .ولــوم عبد الناصر كــان فــي الخطأ
ف ــي ال ـح ـســاب وف ــي تــوك ـيــل ق ـي ــادة ال ـق ـ ّـوات
ّ
املـســلـحــة إل ــى امل ـه ـ ّـرج ،عـبــد الـحـكـيــم عــامــر.
ّ
ل ـكــن امل ــراج ـع ــة ال ـت ــاري ـخ ــي ــة ال ـت ــي تـ ــرد فــي
كـتــاب قنديل (كـمــا فــي غـيــره مــن الــروايــات
ّ
املنصفة) تؤكد أن عبد الناصر حاول منذ
 ١٩٥٦أن يقصي عامر عن القيادة لكنه لم
يـسـتـطــع .وه ــذا ه ــو ال ـجــانــب امل ـج ـهــول عن
رج ــل امـتـلـ َـك ال ـشــارع الـعــربــي بـ ّ
ـرمـتــه ودفــع
ٍ
بأمراء من آل سعود ّلالنشقاق وااللتحاق
بـحــركـتــه ال ـث ـ ّ
ـوري ــة ،لـكــنــه عـجــز عــن امـتــاك
ناصية حكمه .هذه هي مفارقة حكم جمال
عـبــد الـنــاصــر .قـنــديــل يـصــف الــوضــع الــذي
نـشــأ بـعــد  ،١٩٥٦بــأن عــامــر أنـشــأ دول ــة في
داخ ــل ال ــدول ــة لـكــن طـمــوحــه ك ــان أن يحكم
ً
ب ــدال مــن عـبــد الـنــاصــر ،لـكــن ذلــك اسـتـحــال.
وكانت الترقيات في الجيش املصري على
ّأيــام عامر مثل الترقيات في قـ ّـوات «فتح»
عـلــى ّأيـ ــام يــاســر ع ــرف ــات :ال ـطــاعــة وال ــوالء
أه ــم مــن الـكـفــاء ة وال ـج ــدارة .وك ــان الـقـطــاع
ال ـع ـس ـكــري-االس ـت ـخ ـبــاراتــي الـ ــذي يسيطر
ع ـل ـيــه ع ــام ــر ي ـم ـ ّـد ال ــرئ ـي ــس ب ـح ـكــايــات عــن
انـقــابــات منتظمة كــي يبقى عبد الناصر

فــي حــالــة ع ــدم اس ـت ـقــرار َّتمنعه مــن إع ــادة
تشكيل الـجـيــش .ول ــم ُيــوفــق عـبــد الـنــاصــر
في اخـتــراق الجهاز االستخباراتي التابع
لـعــامــر ،ألن ص ــاح نـصــر نـجــح فــي إفـشــال
تلك املحاوالت.
ق ــد يـ ـب ــدو م ــن امل ـب ــال ـغ ــة الـ ـق ــول إن كـ ــوارث
ـريــة — مـصـ ّ
املــرحـلــة الـنــاصـ ّ
ـريــا وعــربـ ّـيــا —
كــانــت م ــن ص ـنــع ع ـبــد الـحـكـيــم ع ــام ــر ،لكن
روايـ ـ ــة ق ـن ــدي ــل امل ـف ـ ّـص ـل ــة وال ــدق ـي ـق ــة تــرســم
مــراح ـل ـهــا :م ــن  ١٩٥٦إل ــى ت ـجــربــة الــوحــدة
ِّ
املدمرة إلى الحرب في اليمن حتى هزيمة
ّ
 .١٩٦٧هذه كلها كانت من صنع دولة عبد
ال ـح ـك ـيــم ع ــام ــر .وب ـع ــد ت ـجــربــة االن ـف ـصــال
(التي قادها واحــد من جماعة عامر) حزم
ّ
ـره ل ـل ـت ـخــلــص م ـن ــه .لـكــن
ع ـب ــد ال ـن ــاص ــر أم ـ ـ ّ
صـعــوبــة ذل ــك تـتــوضــح مــن خ ــال اإلخ ــراج
الــذي نسجه عبد الـنــاصــر ،وكــان ذلــك بعد
تقديم عــامــر الستقالته .لكن زكــريــا محي
ال ــدي ــن وس ــام ــي ش ـ ــرف ك ـش ـفــا ف ــي ك ــان ــون
ال ـث ــان ــي ١٩٦٢م ــؤام ــرة عـسـكـ ّ
ـريــة لتنصيب
ّ
ع ــام ــر وإق ـ ـصـ ــاء ع ـب ــد الـ ـن ــاص ــر .أج ـ ــل عـبــد
ّ
الـنــاصــر عـمـلـ ّـيــة الـتـخــلــص مــن عــامــر حتى
أيلول ( ١٩٦٢ص .)٥١ .وطلب عبد الناصر
من عامر تقديم استقالته من قيادة ّ
القوات
ّ
امل ـســل ـحــة ك ــي يـنـضــم إل ــى مـجـلــس رئــاســي
ّ
ّ
َ
جديد .لكن عامر غير رأيه وقرر البقاء في
قيادة الجيش ،خالفًا لوعده .وبعد مماطلة
ّ
ّ
ّ
تضمنت تقريعًا
خطية
قدم عامر استقالة
ّ
بديكتاتورية عبد الناصر وحديثًا مفاجئًا
ّ
للديموقراطية.
عن حب عبد الحكيم ّ عامر
وبعد مفاوضات شــاقــة ،لــم يعد عامر إلى
ّ
موقعه ال بــل هــو عــزز مكانته ونــال ألقابًا
جديدة جعلت منه شريكًا ومنافسًا لعبد
ال ـنــاصــر فــي ال ـح ـكــم .اع ـتــرف عـبــد الـنــاصــر
لــزكـ ّ
ـريــا مـحــي الــديــن أن ه ـنــاك دول ـت ـ ْـن في
ّ
م ـص ــر ب ـع ــد هـ ــذا االن ـ ـقـ ــاب :دول ـ ــة رس ـمــيــة
ّ
يــرأسـهــا عـبــد الـنــاصــر ودول ــة ظــل يرأسها
عامر .لكن عبد الناصر ّ
أقر ألنور السادات
بأن عامر هو الحاكم الفعلي.
وكان إنشاء التنظيم الطليعي محاولة من
عبد النصار لإلمساك بعناصر ّ
قوة جديدة
في مواجهة دولة املخابرات والجيش التي
ك ــان ــت ف ــي ي ــد ع ــام ــر .ع ـبــد ال ـن ــاص ــر فـشــل
أيضًا في التنظيم السياسي إذ أن تجربة
االتـ ـح ــاد االشـ ـت ــراك ــي ال ـع ــرب ــي ل ــم ت ـكــن إال

ّ
أم ــا ال ـف ـصــل امل ـت ـعــلــق ب ـهــزي ـمــة  ١٩٦٧فهي
ُ
تبقى مــن أفـضــل مــا كـتــب مــن شــرح بسيط
وم ـف ـي ــد ع ــن ت ـل ــك امل ــرح ـل ــة الـ ـه ـ ّ
ـام ــة .ي ـشــرح
قنديل بإقناع أنــه خالفًا ملا هو شائع فإن
عـبــد الـنــاصــر بـقــي حـتــى الـلـحـظــة األخ ـيــرة
ي ـحــاول أن يـتــافــى ال ـكــارثــة فـيـمــا ك ــان سـ ّـر
ال ـه ــزي ـم ــة ع ـ ــزم ع ـب ــد ال ـح ـك ـي ــم ع ــام ــر عـلــى
خ ــوض مـغــامــرة عـسـكـ ّ
ـريــة لـتـعــزيــز موقعه
ّ
ف ــي ال ـس ـل ـطــة .ي ـقــول ق ـنــديــل إن شــلــة عــامــر
كــانــت عـلــى قـنــاعــة أن ــه لــو لــم تـقــم ب ـ «شــيء
بــاهــر قــريـبــا» (ص )٦٥ .ف ــإن عـبــد الـنــاصــر
سيستولي عـلــى سلطتها .أي أن املـعــركــة
لم تكن من أجل تحرير فلسطني أو الدفاع
عن سوريا بل هي كانت مغامرة من عامر
ّ
ل ـف ــرض ن ـف ــوذ دول ـ ــة الـ ـظ ــل ال ـت ــي ي ــدي ــره ــا.
والخيانة العظمى التي ارتكبها عامر أنه
ك ــان عـلــى ي ـقــن ،حـســب ق ـنــديــل ،أن جيشه
غير ّ
ّ
مجهز للحرب ،لكنه مضى في
معد أو
املغامرة .وكانت حرب اليمن كافية كي يرى
ّ
أهلية الجيش املصري ضد
عامر قدر عدم
ّ
امللكية وأعوانها في اليمن ،فما
عصابات
بالك ّ
ضد أقوى جيش في الشرق األوسط؟
وق ـن ــدي ــل ع ـل ــى ح ــق بـ ــأن ع ــام ــر ل ــم يـكـتــرث
ألداء جـيـشــه الـبــائــس فــي ح ــرب الـيـمــن ألن
ح ـســابــاتــه ك ــان ــت س ـل ـطـ ّ
ـويــة .وال ـ ــذي ان ـجـ ّـر
إل ــى ال ـ ـ ّ
ـرد ع ـلــى م ــزاي ــدات ال ـن ـظــام األردنـ ــي
وال ـس ـع ــودي والـ ـس ــوري ق ـبــل الـ ـح ــرب ،كــان
ّ
برقية إلى عبد الناصر من
عامر قد أرسل
ّ
ّ
باكستان طالب فيها بنشر قــوات مصرية
ف ــي س ـي ـنــاء ل ــدح ــض ف ـك ــرة االخ ـت ـب ــاء وراء
قـ ــوات األمـ ــم امل ـت ـحــدة — وف ـك ــرة االخ ـت ـبــاء
ّ
روج ــت أب ــواق الــرجـعـ ّـيــة ،مثل وصـفــي التل
ف ــي األردن ،لـ ـه ــا .وأعـ ـل ــن ع ــام ــر الـتـعـبـئــة
الـ ـع ـ ّ
ـام ــة م ــن دون مـ ـش ــورة ع ـب ــد ال ـن ــاص ــر،
ال ــذي طــالــب بــالـتــدقـيــق فــي الـتـقــاريــر التي
ّ
ّ
إسرائيلية ضد سوريا.
تحدثت عن حشود
وم ـب ـعــوث ع ـبــد ال ـنــاصــر إل ــى س ــوري ــا نفى
ف ــي ّّ ١٥أيـ ـ ــار وج ـ ــود ح ـش ــود إس ــرائ ـي ـل ـ ّـي ــة.
وح ــذر عبد الـنــاصــر عــامــر مــن أي تصعيد
فــي املـنـطـقــة .ووردت تـقــاريــر إلــى مـصــر أن
أميركا وإســرائـيــل تـعـ ّـدان السـتــدراج مصر
إلى حرب ِّ
مدمرة .وخدع عامر عبد الناصر
ّ
حول نص املذكرة التي كان سيرسلها إلى
األمم املتحدة ،إذ كان عبد الناصر قد طالب
بانسحاب جزئي ال ّكامل في تعديل أدخله
على النص الــذي حــضــره عــامــر .لكن عامر
أرسل َّ
نصه من دون تعديل متذرعًا بحدوث
ّ
خـطــأ تـقـنــي .لـكــن عـبــد الـنــاصــر لــم ي ــود أن
يــرضــخ لـسـيـنــاريــو األم ــر ال ــواق ــع ،فــاتـصــل
باألمم املتحدة في نيويورك لسحب الطلب
ـب األمـ ــن الـ ـع ــام ،األم ـي ــرك ــي رال ــف
ل ـكــن نــائـ َ
بونش رفض طلب عبد الناصر (دور رالف
ّ
الصهيونية يحتاج
بونش هذا في خدمة
إل ــى دراس ـ ــة مـفـ ّـصـلــة وه ـن ــاك ت ـقــديــر كبير
فــي إســرائ ـيــل وع ـنــد صـهــايـنــة أمـيــركــا لــه).
ّ
مسؤولية قطاع عامر في
والذي يشير إلى
الـحـكــم هــو اع ـتــراف ب ــدران ال ــذي يستشهد
بــه املــؤلــف ،إذ أن ب ــدران اعـتــرف فــي شباط

ّ
يحاجج المؤلف أن عبد الناصر
لم يكن هو الحاكم الفعلي
حتى في سنوات ذروة
ّ
شعبيته

ّ
« :١٩٦٨كــنــا مـتــأكــديــن  ٪١٠٠أن إســرائـيــل
ّ
لن تجرؤ على الهجوم» .هذا الحساب أدى
إلــى الهزيمة ،التي ّ
عمقها أداء وتعليمات
عــامــر (عــدم حماية الـطــائــرات واالنسحاب
غير املنظم مــن سيناء وتعطيل ال ــرادارات
لحفظ ســامــة عــامــر وشلته فــي الـطــائــرة).
وعـ ـن ــدم ــا ع ـل ــم ف ــري ــق ع ــام ــر ب ـم ــا صـنـعـتــه
ي ـ ـ ــداه ،حـ ـ ــاول ل ـ ــوم ع ـب ــد ال ـن ــاص ــر وات ـص ــل
ّ
األميركية عارضًا
صالح نصر باملخابرات
ّ
اعترافًا بإسرائيل مقابل مساعدة أميركية
ّ
للتخلص من عبد الناصر (ص.)٨٠ .
ل ــم ي ـب ــدأ ع ـبــد ال ـنــاصــر بــال ـح ـكــم ف ــي مصر
إال بعد الهزيمة وملــدة ثــاث سـنــوات فقط.
ّ
هيكلية الجيش
وف ــي ه ــذه امل ــدة ،غـ ّـيـ َـر فــي
ّ
ش ــا مـ ـحـ ـت ــرف ــا يـ ـ ـع ـ ــد مل ـع ــرك ــة
وج ـ ـع ـ ـلـ ــه جـ ـيـ ـ
ال ـت ـح ــري ــر ،وخ ـ ّـف ــض ع ــدد ال ـع ـس ـكـ ّ
ـريــن فــي
ّ
املصرية .وترافقت الحرب كما
الحكومات
ّ
تظهر الــوثــائــق األمـيــركــيــة مــع خـطــة كانت
ّ
قــد وضعتها أمـيــركــا للتخلص مــن عــامــر:
ويستشهد قنديل بقول شــارل ديغول عن
تلك الحرب :إنها «تنفيذ إسرائيلي لحرب
ّ
أميركية».
ورث السادات الحكم وأصبح بعد تصفية
ّ
فعليًا ملصر .والرجل
مــراكــز الـقــوى حاكمًا
ّ
ذيليًا بعبد الناصر (كما
الذي كان لصيقًا
ً
أنه كان على وئام مع عامر وكان مسؤوال
ّ
ّ
سياسيًا عــن الـكــارثــة فــي اليمن) تعلم من
ت ـج ــرب ــة ع ـب ــد ال ـن ــاص ــر وأضـ ـع ــف ال ـج ـيــش
وأب ـع ــده ع ــن الـعـمــل الـسـيــاســي واسـتـبــدلــه
لغايات القمع والسيطرة بالشرطة ووزارة
ال ــداخـ ـل ـ ّـي ــة .ل ـك ــن ظ ـ ــروف ق ـض ــاء الـ ـس ــادات
عـ ـل ــى خـ ـص ــوم ــه لـ ــم ت ـ ـ ـ َ
ـرو بـ ـع ــد ألن روايـ ـ ــة
ه ـي ـكــل ع ـن ـهــا ن ــاق ـص ــة (ي ـب ـق ــى دور هـيـكــل
فــي الـقـضـ ّـيــة مــن أس ــوأ أدواره تــاريـخـ ّـيــا إذ
ه ــو ل ـعــب دور ال ـقــاب ـلــة ال ـشــرعـ ّـيــة لـصـعــود
الـ ـس ــادات ب ـ ــرداء ن ــاص ــري .ل ــم يـعـلــم هيكل
ك ـيــف ح ـصــل ال ـ ـسـ ــادات ع ـ ُلــى الـتـسـجـيــات
وع ـل ــى أخ ـب ــار االنـ ـق ــاب املـ ـع ــد .ل ـكــن كـتــاب
أويــن سـيــرز الجديد عــن تــاريــخ املخابرات
ّ
املصرية كشف الحقيقة عن دور املخابرات
ً
ّ
األميركية (نقال عن عميل لهم في الـ «كي.
ّ
يتضمن هذا
جي.بي») في إعالم السادات.
الـكـتــاب ال ـهــام مضبطة ات ـهــام قــاطـعــة ضد
أن ــور ال ـســادات ُ
كمرتكب الخيانة العظمى
ضد بلده وذلك قبل أن يطأ أرض فلسطني
ّ
املحتلة في  .١٩٧٧فقد أدار معركة تشرين
ّ
وحول نصرًا أكيدًا إلى هزيمة محققة على
ّ
ال ـج ـب ـهــة امل ـصــريــة والـ ـس ــوري ــة (ال يـعـتــرف
النظامان بالهزيمة تلك ألن إعــان النصر
النظامي)ّ .
ْ
كــان ضـ ّ
تقدمت
ـروريــا لشرعية
ّ
املصرية والـسـ ّ
ّ
ـوريــة في أول يوميْ
الـقـ ّـوات
ْ
الحرب من دون عائق .لكن بعد يومي فقط
مــن الـتـقـ ّـدم ،أم ـ َـر ال ـســادات قـ ّـواتــه بالوقوف
ّ
االستراتيجية
قـبــل الــوصــول إلــى امل ـمـ ّـرات
ّ
في سيناء ،والتي من دونها تصبح القوات
مــن دون حـمــايــة ،وأعـلــم كيسنجر أن ّنيته
ه ــي ف ـقــط ح ــرب مـ ـح ــدودة .وهـ ــذا ال ـتــوقــف
سـمــح لـلـعـ ّ
ـدو بتجميع ق ـ ّـوات ــه ل ــرد ال ـقــوات
الـ ـس ـ ّ
ـوري ــة ع ـل ــى ج ـب ـهــة ال ـ ـجـ ــوالن ،ق ـب ــل أن
ّ
ّ
ّ
يتفرغوا لالنقضاض على القوات املصرية.
هــذا الـكـتــاب هــو سـ ّ
ـرديــة مـغــايــرة ورصينة
لـلـتــاريــخ امل ـصــري امل ـعــاصــر ،وف ـيــه تحليل
دق ـيــق وشــامــل لـطـبـيـعــة ن ـظــام الـحـكــم منذ
ثــورة  ٥٢حتى حكم حسني مبارك ،وكيف
ت ــاب ــع م ـب ــارك ن ـمــط ح ـكــم الـ ـس ــادات إل ــى أن
شعر بخطر مــن صعود نجم عبد الحليم
ّ
ّ
ويتضمن الكتاب
أبو غزالة فتخل َص منه.
املفارقة الهائلة عن حكم السادات ومبارك:
أنهما— خالفًا لعبد الناصر — حكما من
دون منافسة من قطاعات أخرى في الدولة،
ل ـك ـن ـه ـمــا ك ــان ــا األك ـ ـثـ ــر ارتـ ـه ــان ــا ل ـ ـ ــإرادات
ّ
الخارجية فــي الحكم (وهــذا يتسق مــع ما
ّ
أورده عـمــرو مــوســى فــي مــذكــراتــه عــن قلق
مـ ـب ــارك امل ـس ـت ـم ــر م ــن غ ـض ــب ال ـك ــون ـغ ــرس
والـ ـبـ ـي ــت األب ـ ـيـ ــض مـ ــن مـ ــواقـ ــف م ـص ــر مــن
ال ـق ـضـ ّـيــة الـفـلـسـطـيـنـ ّـيــة) .ن ـجــح ق ـنــديــل في
الفصل فــي تــاريــخ الحكم فــي مصر ،لكننا
نحتاج إلــى كـتــابــات تــاريــخ مغاير للحكم
فــي كــل ال ــدول الـعــربـ ّـيــة .اق ــرأوا واق ــرأن هذا
الكتاب تعرفون السبب.
ّ
مالحظة :أختلف مع املؤلف في بعض التفسيرات
واملواقف لكن ال مجال لذكرها هنا بسبب ضيق
ُ
املساحة ،وقد أرسلتها له مباشرة.
* كاتب عربي (حسابه على «تويتر»
)@asadabukhalil
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ٌ
تفسير بهدف إلغاء اإللغاء!
كاظم الموسوي *
ً
كانت وال تزال املــادة  95من الدستور األكثر إثــارة للجدل ،واألكثر تعطيال لتطبيقها من قبل
السلطات املتعاقبة .النص ،في متنها ،على الطابع املؤقت العتماد القيد الطائفي في توزيع املناصب
والوظائف العامة ،استمر قبل تعديلها بالقانون الدستوري الصادر بتاريخ  ،1990/9/21حوالى
خمسني عامًا! القانون الدستوري املشار إليه هنا هو ذلك الذي ّ
كرس في الدستور التغييرات
التي أدخلها «اتفاق الطائف» على صالحيات وتوازنات املؤسسات الدستورية .مضمون املادة
 95من الدستور في صيغتها الجديدة إقرار آلية «إلغاء الطائفية السياسية وفق خطة مرحلية»
يضطلع بها «املجلس املنتخب على أســاس املناصفة ،بني املسلمني واملسيحيني» .وذلــك عبر
«تشكيل هيئة وطنية برئاسة رئيس الجمهورية ،تضم ،باإلضافة إلى رئيس مجلس النواب
ورئيس مجلس الوزراء ،شخصيات سياسية وفكرية واجتماعية».
ً
مضى على إقرار هذا النص حوالى  30عامًا ،شهدت ،بشكل عام ،تعطيال ملضمون هذه املادة
امللزمة التطبيق ،كسواها من مواد الدستور (إال بعض املحاوالت الخجولة التي كان معظمها
أقرب إلى املناورات السياسية) .شارك في هذا التعطيل جميع أفرقاء السلطة بدرجات متفاوتة.
شارك في ذلك أيضًا الراعي السوري طيلة فترة إدارته للبالد بني عام  1989و.2005
اليوم يعود رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى هذه املــادة من أجل «تفسيرها» .وكل
تفسير للدستور بحسب القانوني الكبير الــراحــل إدمــون ّ
ربــاط هو «تعديل» لــه ،كما أوضح
ُ
فــي رده على رئـيــس مجلس الـنــواب السابق السيد حسني الحسيني (تــراجــع مطالعاته في
كتاب «الدستور اللبناني أحكامه وتفسيرها للمستشار» كميل منسى) .تقدير ّ
رباط يقع في
مكانه تمامًا عندما يتعلق األمــر برسالة الرئيس عــون .فالعماد عون ناهض «اتفاق الطائف»
ِّ
وخصوصًا بـنــوده اإلصــاحـيــة .تباهى بذلك م ــرارًا وتـكــرارًا متفاخرًا بأنه رفــض أن «يــوقــع».
اليوم يواصل الرئيس عون وفريقه السياسي ،عبر ثنائية شعاري «الرئيس القوي» «واستعادة
الحقوق» ،وجملة مواقف وممارسات متواصلة ومتصاعدة ،تجاوز التعطيل إلى محاولة إلغاء
البنود اإلصالحية وفي مقدمها تلك ،في املادة  ،95التي تنص على تشكيل هيئة «إلغاء الطائفية
السياسية» .في ممارسة الرئيس عون وفريقه ،عمومًا ،وفي مسألة مباريات مجلس الخدمة
املدنية املعطلة منذ حوالى خمس سنوات بذريعة عدم التوازن الطائفي بشكل خاص ،ما يؤكد
بشكل قاطع ،أن املطلوب من قبل رئيس البالد تعديل الدستور وليس مجرد تفسيره بسبب
احتمال وجود مجرد التباس في النص.
الحقيقة الساطعة أن النص ال يحتاج إلى «تفسير» كما يطالب الرئيس عــون ،وهو جاء على
الشكل اآلتي:
أ « -تمثل الطوائف بصورة عادلة في الوزارة.
ب -تلغى قاعدة التمثيل الطائفي ويعتمد االختصاص والكفاءة في الوظائف العامة والقضاء
واملؤسسات العسكرية واألمنية واملؤسسات العامة واملختلطة وفقًا ملقتضيات الوفاق الوطني
باستثناء وظــائــف الفئة األول ــى فيها ،وفيما يـعــادل الفئة األول ــى فيها ،وتـكــون هــذه الوظائف
مناصفة بني املسيحيني واملسلمني دون تخصيص أيــة وظيفة أليــة طائفة مع التقيد بمبدأي
االختصاص والكفاءة».
أخضع هــذا النص الصريح والقاطع في وضوحه لسياسة «التفتيش تحت األظــافــر» .الجملة
الواردة في صيغة «وفقًا ملقتضيات الوفاق الوطني» والتي ّ
تبرر استثناء وظائف الفئة األولى،
يجري اللجوء إليها وإقحامها في خارج السياق واملعنى التبريري الذي أضيفت بسببه ،من
أجل إطاحة نص حاسم وقطعي ،بطريقة رغائبية ،وإلحاقه بالفقرة «أ» املتعلقة بالتوزيع الطائفي
في الوزارة وبالـ «استثناء» املتعلق بوظائف الفئة األولى...
األخطر في هذا األمر ،تجاوز تعليق وتأجيل وتعطيل اإلصالحات التي لن يكون لبنان دولة ولو
باملعنى البسيط للكلمة ،بدونها ،إلى االرتداد على هذه اإلصالحات ومحاولة إلغائها بالكامل.
يتواصل هذا النهج ِّ
موجهًا سياسات فريق يحتل املوقع األول املسؤول في البالد .الرئيس عون،
كرئيس للبالد ،هو الوحيد الذي يقسم على احترام الدستور .وهو كان أعلن في سياق معركته
ّ
االنتخابية التي تعطل معها إشغال املوقع األول في البالد لحوالى سنتني ،أنه موافق على «اتفاق
الطائف» الذي هو مصدر تعديالت الدستور لعام  1990ومصدر إصالحاته .إن وقائع كثيرة
ومتالحقة تسمح بالقول إن التيار العوني يسعى ،ضمن خطة ومسار ،إلى استعادة مرحلة
االمتيازات مفسرًا أهميتها وصفتها كما وصفها ناطقون باسمه في اإلعالم والتصريحات،
باعتبارها «ضمانات» وليست امتيازات .املسؤولون الكبار في «التيار الوطني الحر» ال يترددون
في املباهاة بإنجازاتهم وفي املضي في نفس السياسات .ويتضح اآلن أن كل ما نسجه التيار
ّ
من تحالفات وعالقات ،وما ينظمه من حمالت ،وينخرط في صراعات ،وما يتخذه من مواقف
ّ
يصب في خدمة أهداف الخطة واملسار املشار إليهما.
وسياسات ...إنما
ال فائدة من القول إن املأمول كان غير ذلك من ِقبل تيار ناشئ وحديث ،بأن يغادر ما تبلور
ّ
وترسخ من تقاليد قديمة وحتى متخلفة في السياسة اللبنانية ،إذ ال بد من التحذير من مخاطر
تمادي هذا النهج في إضعاف فرص قيام دولة مواطنة ومساواة بني اللبنانيني .فالدويالت هي
التي تحول دون قيام الدولة ،واملحاصصة ،الطائفية واملذهبية ،تحول دون قيام املؤسسات ودون
قيامها بدورها ،ودون بناء وحدة وطنية حصينة .العكس هو ما يحصل في هذه األيام .وهو أمر
خطير في ظروف صراعات املنطقة وتفشي الحروب والتصدعات داخلها وفيما بينها ،وكذلك
التدخل الخارجي والعدوانية األميركية واألطماع الصهيونية.
من نافل القول إن أزمــات لبنان الراهنة ،االقتصادية منها بشكل خاص ،والناجمة عن النهب
والفلتان والـفـســاد وغـيــاب املحاسبة ،باتت أكثر خـطــورة اآلن وأبـعــد مــن أن يجري التصدي
ملعالجتها أو الحتوائها بما يمنع اإلفالس واالنهيار التام.
إن املقاربات التقليدية السابقة ،قد أبقت لبنان وطنًا هشًا مفككًا وقيد الدرس ،ما يتطلب مقاربة
وطنية إنقاذية تنهض بها قوى حريصة وعريضة ومتضررة عبر مبادرة موحدة ّ
وفعالة ...وفي
وقت ممكن.
أقرب ٍ
* كاتب عراقي
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مقالة تحليلية

محور املقاومة سيواجه الحرب اإلسرائيلية ـ ـ األميركية على املنطقة ُم ّ
وحدًا .هي
ً
حرب إسرائيلية ـ ـ أميركية ،ألن عقال إسرائيليًا هو الذي خطط لها ويقودها،
ً
مستخدمًا عضالت أميركية« .حزب الحرب» في الواليات املتحدة ،ممثال بجون
ُّ
إسرائيلي الهوى أيديولوجيًا وعقائديًا،
بولتون ومايك بنس ومايك بومبيو،
ّ
ويعتبر أن املصلحة العليا للواليات املتحدة تقتضي الحفاظ على التفوق
النوعي إلسرائيل على جميع دول املنطقة وشعوبها ،حتى لو كان ثمن ذلك
توريط الواليات املتحدة في مواجهة عسكرية مجهولة التكاليف واملدى الزمني
ّ
والجغرافي .تحكم فريق صهيوني عضوي في السياسة الخارجية األميركية
يفضي إلى صدام حتمي ،مهما طال الزمن ،بني الواليات املتحدة وأطراف محور
ّ
خضم املواجهة
املقاومة ،وفي القلب منه إيران .فأطراف هذا املحور شرعوا ،في
املستعرة على مستوى اإلقليم ،في تطوير قدراتهم العسكرية ،بمساعدة
ومشاركة إيرانية مباشرة ،في عملية ستؤدي إلى تغيير تدريجي ،ولكن مستمر،

في ميزان القوى اإلجمالي لغير مصلحة العدو الصهيوني .هذه العملية كانت
ُ
ست ّ
عد تجاوزًا للخطوط الحمر من ِق َبل ّأي إدارة أميركية سابقة ،فكيف باإلدارة
الحالية؟ وال شك في أن مهندسي الحرب الحالية ،وهي حرب على الصعد كافة،
باستثناء العسكري حتى اللحظة ،راهنوا على إمكانية استغالل خالفات ماضية
بني حركة «حماس» وبقية أطراف املحور ،خرجت إلى العلن بعد اندالع الحرب
في سوريا عام  .2011أسباب سياسية وعسكرية ورمزية بديهية تفسر مثل
ّ
هذا الرهان ،قد ال يكون أقلها أهمية التعمية على األهداف الفعلية للحرب ،املرتبطة
بمنع تغيير موازين القوى ضد إسرائيل ،وبحجب حقيقة أن فلسطني وقواها
املقاومة أول املعنيني بها .فالواليات املتحدة وإسرائيل ،وحلفاؤهما من «عرب
ّ
الردة» ،يدركون املفاعيل الكبرى الناجمة عن وضوح هذه األهداف بالنسبة إلى
موقف جماهير األمة ،وتبعاته على «االستقرار السياسي» في اإلقليم بالنسبة
إلى مصالحهم .من غير املبالغة القول إن هذا الرهان ّ
تبدد تمامًا بعد اللقاء الذي

جمع مرشد الجمهورية اإلسالمية ،السيد علي خامنئي ،وقيادة حركة
«حماس» في طهران في  22تموز /يوليو املاضي .وكانت قد سبقت
هذا اللقاء تصريحات واضحة لقادة «حماس» ،أهمها تلك التي أدلى
بها يحيى السنوار ،وأكد فيها أن إيران وقفت مع فلسطني على رغم
ُ
ّ
تخلي غالبية األنظمة العربية عنها ،وأن صواريخ املقاومة التي أطلقت
على مدن الكيان الصهيوني وبلداته ،بما فيها تلك التي أطلقت خالل
َ
سنوات الخالف حول سوريا ،ق ِدمت منها ،معتبرًا أن الحرب على
إيران حرب على فلسطني .وكذلك فعل إسماعيل هنية في تصريحات
الحقة .اليوم ،وبعد لقاء طهران وما رشح عنه من معطيات ،بات من
املمكن القول إن أطراف محور املقاومة باتوا يرون أن استهداف ّأي
منها هو استهداف للمحور بمجمله.
(األخبار)

تكتالت خصوم نتنياهو:
ّالخوف من السقوط...
وتقلص الفروق األيديولوجية

تفاصيل زيارة «حماس» إلى طهران

معركة المصير الواحد
قاسم س .قاسم
للمرة األول ــى منذ عــام  ،2012التقى
وفـ ـ ـ ٌـد ق ـ ـيـ ــادي مـ ــن «حـ ــركـ ــة امل ـق ــاوم ــة
اإلسالمية» (حماس) ،أواخــر تموز/
يـ ــول ـ ـيـ ــو امل ـ ـ ــاض ـ ـ ــي ،م ـ ــرش ـ ــد الـ ـ ـث ـ ــورة
اإليـ ــران ـ ـيـ ــة ،ال ـس ـي ــد ع ـل ــي خــام ـن ـئــي.
ّ
ال ـل ـقــاء ش ــك ــل ب ــداي ــة مــرح ـلــة جــديــدة
ـ ـ ـ ـ قــديـمــة ،وإع ــان ــا ل ـعــودة التحالف
بني الطرفني ،وإيذانًا بإعادة ترتيب
مـحــور املـقــاومــة وف ــق ال ـصــورة التي
كـ ـ ــان ع ـل ـي ـه ــا ق ـب ـي ــل ان ـ ـ ـ ــدالع األزمـ ـ ــة
السورية عام .2011
ّ
قـبــل ب ــدء الـلـقــاء املـغـلــق ،ســلــم الــوفــد،
الـسـيــد خــامـنـئــي ،رســالــة مــن رئيس
امل ـ ـك ـ ـتـ ــب ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــي لـ ـ ــ«حـ ـ ـم ـ ــاس»،

ثمار عملية أبو صالح
في بداية الشهر الجاري ،نفذ االستشهادي هاني
أبو صالح عملية خلف خطوط العدو على الحدود
الشرقية لقطاع غ ــزة ،حيث مكث داخ ــل الـحــدود
ملــدة ساعتني ،قبل اشتباكه مع جنود من وحدة
«غ ــوالن ــي» .الـعـمـلـيــة ال ـنــوع ـيــة ،ال ـتــي أس ـف ــرت عن
جــرح  3جنود إسرائيليني بينهم ضابط ،ذهبت
تقديرات جيش العدو في حينها إلى أنها «فردية»،
وأن منفذها ،وهــو عنصر فــي «كتائب القسام»
ّ
وتوجه
ومــن «حماة الثغور» ،تــرك نقطة املراقبة،
إلى الحدود للقيام ّ
ٌ
تبرير بدا مشابهًا ملا
بمهمته.
قيل ليلة إطــاق صــاروخــن ،األول على تــل أبيب
والثاني على عسقالن في تشرين األول /أكتوبر
 ،2018حيث تم التحجج بأن ضربة برق ّ
سببت
انـطــاقـهـمــا .لـكــن عملية أب ــو ص ــاح ج ــاءت بعد
انتهاء قوات العدو من ّ
تدربها على خطة «الفصول
األربعة» في توقيت ال يبدو دونما دالالت .كما أن
حــالــة البلبلة الـتــي عاشها جيش االح ـتــال على
إثر العملية ،واملجريات التي شهدها امليدان خالل
االش ـت ـبــاك ،كــانــت كلها مــرصــودة مــن ِقـ َـبــل أعــن
املقاومة ،التي استفادت من ذلك معلوماتيًا ملعرفة
اإلجراءات اإلسرائيلية ،وفق ما تفيد به معلومات
«األخبار».
(األخبار)

إس ـم ــاع ـي ــل ه ـن ـي ــة ،ت ـض ـم ـنــت أرب ـع ــة
م ـ ـ ـحـ ـ ــاورّ :أول ـ ـ ـهـ ـ ــا مـ ـخ ــاط ــر «ص ـف ـقــة
ال ـقــرن» على املنطقة واستراتيجية
الـ ـح ــرك ــة فـ ــي م ــواجـ ـهـ ـتـ ـه ــا ،ثــان ـي ـهــا
ت ـصـ ّـور الـحــركــة لكيفية وق ــوف دول
املنطقة بوجه هــذه الصفقة ،ثالثها
قــراءة «حماس» للتصعيد اإلقليمي
ّ
التصدي له ،أما رابعها فشكر
وآلية
إيـ ـ ــران ع ـلــى دع ـم ـهــا ل ـل ـم ـقــاومــة .في
الشكل ،توقف «الحمساويون» عند
ّ
تسلم مرشد الثورة رسالة من هنية،
بعد رفـضــه قبل أي ــام مــن لقائه بهم
ّ
تسلم رسالة حملها رئيس الحكومة
الـيــابــانــي ،شينزو آب ــي ،مــن الرئيس
األمـيــركــي دونــالــد تــرا مــب ،معتبرين
ً
ذلك دليال على تقديره للحركة وعمق
ال ـع ــاق ــة ّم ـع ـه ــا .ب ـعــد ق ـ ــراءة رس ــال ــة
هنية ،عــقــب السيد خامنئي عليها
بــالـتـشــديــد عـلــى «ض ـ ــرورة مــواجـهــة
صفقة الـقــرن» ،حتى إفشالها .وقــال
خ ــامـ ـنـ ـئ ــي لـ ـلـ ـحـ ـض ــور إن «ال ـن ـص ــر
ّ
حليفكم ،وسـتـصــلــون أنـتــم والسيد
حسن نصر الـلــه فــي األق ـصــى» ،فــردّ
عليه ضيوفه بالقول« :وأنت ستكون
معنا».
بعد الـتـقــاط الـصــور وخ ــروج اإلع ــام،
ّ
انضم قائد «قوة القدس» في الحرس
الـ ـ ـث ـ ــوري اإليـ ـ ــرانـ ـ ــي ،الـ ـجـ ـن ــرال قــاســم
س ـل ـي ـمــانــي ،إلـ ــى امل ـج ـت ـم ـعــن .ت ـحـ ّـدث
وفد الحركة ،هنا ،عن التطورات التي
شـهــدتـهــا ذراعـ ـه ــا ال ـع ـس ـكــريــة ،وعـ ّـمــا
تــواجـهــه مــن عــوائــق ومــا تحتاج إليه
م ــن سـ ــاح .وش ـ ـ ّـدد ال ـح ــاض ــرون على
كسر ّأي
أهمية وحدة املحور ،ورفض ُ
طــرف فيه ،وعليه فإنه في حــال شنت
ح ـ ــرب ض ــد أح ـ ــد أط ـ ــراف ـ ــه ،ف ـ ــإن بــاقــي
ال ـج ـب ـهــات سـتـنـضـ ّـم مل ـســانــدتــه ومـنــع
كسره .وفي هذا اإلطار ،يقول أحد قادة
«حماس» ،لـ«األخبار»« :في ما يتعلق
ّ
بجبهة غزة ،إذا شن العدو اإلسرائيلي
ع ــدوان ــا ضــد ال ـق ـطــاع ،وك ــان تـقــديــرنــا
أنه معركة محصورة ولن تتطور إلى
حرب لكسرنا ،فإننا سنواجه وحدنا».
ويضيف« :لكن إذا حــاول العدو كسر
املـقــاومــة (كـمــا تقضي خـطــة الفصول
األرب ـ ـع ـ ــة ال ـ ـتـ ــي نـ ـ ـ ــاور ع ـل ـي ـه ــا جـيــش
ال ـع ــدو م ـنــذ أيـ ـ ــام) ،ف ــإن بــاقــي أط ــراف
املحور سينضمون إلى املعركة» .هذا
ال ـتــوج ــه ك ــان م ـطــروحــا ف ــي ال ـســابــق؛
فخالل العدوان اإلسرائيلي على قطاع
غ ــزة ع ــام  ،2014لــم ينقطع الـتــواصــل
الـيــومــي بــن أط ــراف املـحــور وفصائل
القطاع ،وذلك ملتابعة الوضع ميدانيًا.

ُ
وق ــد أب ـل ــغ قـ ــادة ال ـف ـصــائــل ،ح ـي ـنــذاك،
أن أطـ ـ ـ ــراف امل ـ ـحـ ــور ج ـ ــاه ـ ــزون لـفـتــح
جبهة أخ ــرى ،إذا شعرت املقاومة في
غ ــزة بــأنـهــا سـ ُـتـكـســرّ .
ردت الـفـصــائــل،
وقتها ،بأنها ال تحتاج إلى املساعدة،
وتستطيع الصمود لفترات طويلة مع
استمرار إطــاق الصواريخ بالوتيرة
ُاليومية نفسها .في االجتماع األخير،
أ ّقر مبدأ «توحيد الجبهات» و«وحدة
املصير» بشكل رسمي ،وأصبح جزءًا
من سياسة «محور املقاومة».
اليوم ،أصبحت املقاومة في غزة أقوى
م ـم ــا مـ ـض ــى ،وهـ ـ ــي ت ـم ـل ــك ص ــواري ــخ
دقيقة يمكنها إصابة هدفها بهامش
خطأ بسيط .فكما قال السيد خامنئي
خـ ــال الـ ـلـ ـق ــاء« ،فـ ــي األعـ ـ ـ ــوام الـقـلـيـلــة
املاضية ،كان الفلسطينيون يناضلون
ب ــال ـح ـج ــارة ،لـكـنـهــم ال ـي ــوم م ـجـ ّـهــزون
ب ــالـ ـص ــواري ــخ ال ـن ـق ـط ـ ّ
ـوي ــة (ال ــدق ـي ـق ــة)

ُ
ب ــدل ال ـح ـج ــارة» .ت ـطـ ّـور نــوعــي أ ِّس ــس
ّ
لــه مـنــذ ح ــرب  ،2014عـنــدمــا تــوجـهــت
ق ـ ـيـ ــادات مـ ــن ً«كـ ـت ــائ ــب الـ ـقـ ـس ــام» إل ــى
طهران ،طالبة صواريخ دقيقة (راجع
األخ ـ ـبـ ــار  7شـ ـب ــاط  ،)2015لـتـتـعـ ّـهــد

سبقت اللقاء رسالة
من السعودية إلى
«حماس» تطالبها
بقطع العالقات
مع إيران

الجمهورية اإلسالمية بإيصال تقنية
ه ــذه ال ـصــواريــخ إل ــى قـلــب غ ــزة ،وهــو
ً
مــا حـصــل ف ـعــا .أم ــا ع ــدد الـصــواريــخ
الدقيقة املوجودة في القطاع ،فهو سرٌّ
من أســرار «القسام» سيكتشفه العدو
في أي حرب مقبلة.
فـ ــي خـ ـت ــام لـ ـق ــائ ــه ب ــوف ــد «ح ـ ـمـ ــاس»،
أك ـ ــد ال ـس ـي ــد خ ــام ـن ـئ ــي ت ــوج ــه إي ـ ــران
ً
ال ــداع ــم لـفـلـسـطــن ،ق ــائ ــا« :أيـ ــا كــانــت
ّ
والتحديات ،فإن الجمهورية
الظروف
اإلسالمية ستكون بكل إمكاناتها إلى
جانب الشعب الفلسطيني ومقاومته
حـتــى تـحــريــر فـلـسـطــن» .وي ـقــول أحــد
املتابعني لتفاصيل اللقاء ،في حديث
إل ــى «األخـ ـب ــار» ،إن «الـسـيــد خامنئي
ّ
كسر الـبــروتــوكــول املتبع ملكتبه ،فهو
عـ ـ ــادة ي ـل ـت ـقــي ق ـ ـيـ ــادات الـ ـص ــف األول
لـلــدول والتنظيمات ،إال أن عــدم قــدرة
ه ـن ـيــة ع ـلــى الـ ـخ ــروج م ــن غـ ــزة جعله

شهدت تشكيلة األحزاب على يسار نتنياهو أكثر من عملية تحالف وتكتل محدودة (أ ف ب)

علي حيدر

ّتوقف «الحمساويون» عند
تسلم المرشد ّرسالة هنية بعد
رفضه تسلم رسالة ترامب
(من الويب)

يـتـجــاوز بــروتــوكــولــه بـشـكــل إيـجــابــي
للقاء الــرجــل الثاني فــي الـحــركــة» .أما
أك ـث ــر م ــا ل ـفــت ال ـح ـض ــور ف ـهــو وصــف
خــامـنـئــي «حـ ـم ــاس» بــأن ـهــا «ت ـقــع في
قلب حركة فلسطني ،كما أن فلسطني
تقع في قلب حركة العالم اإلسالمي»،
إذ يعتبرون أنه بقوله هذا ّ
«ثبت دور
الحركة ضمن محور املـقــاومــة ،وأنها
جزء أصيل منه ،مسقطًا بذلك الصبغة
وم ِّ
الطائفية للصراع القائمُ ،
حددًا إياه
بأنه صــراع بني جبهة تريد التطبيع
مــع الـعــدو اإلســرائـيـلــي ،ومـحــور يقف
ضد بيع فلسطني ويقول ال».
الــزيــارة التي استمرت أيامًا والتقى
خاللها الوفد قيادات في الجمهورية
اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة ،كـ ـ ــان م ـ ـجـ ـ ّـرد تـحـقـقـهــا
كــاف ـيــا لـتــوجـيــه رس ــائ ــل ع ــدي ــدة ،إذ،
وب ـح ـس ــب م ـ ـصـ ــادر فـ ــي «ح ـ ـمـ ــاس»،
أرسـ ـل ــت ال ـس ـع ــودي ــة ،ق ـب ـيــل أس ـبــوع

مــن تـ ّ
ـوجــه الــوفــد إلــى إي ــران ،رســالــة إلى
الحركة تطالبها فيها بقطع عالقاتها
مــع ط ـهــران ،وإال ف ــإن الــريــاض ستقطع
ّ
لكن «حماس» ّ
ردت على
عالقاتها بها.
الطلب الـسـعــودي بــالـقــول إن «عالقتها
مع إيــران متينة وستستمر ،وإذا أرادت
السعودية تنفيذ تهديدها ،فهي ستكون
الجانب الخاسر وليس الـحــركــة» .ومع
َّ
أن الزيارة كان ُمخططًا لها قبل التهديد
السعودي ،إال أنها جاءت تجسيدًا لعمق
عالقة الحركة بطهران ،وردًا غير مباشر
على مطلب الرياض .وليس السعوديون
وح ــده ــم م ــن أرادوا إف ـش ــال ال ــزي ــارة أو
ّ
م ـن ـع ـهــا ،إذ إن م ـصــر أي ـض ــا اش ـتــرطــت
عــدم تـ ّ
ـوجــه هنية إلــى إي ــران للسماح له
بــالـخــروج مــن الـقـطــاع ،وهــو مــا رفضه،
مـعـلـنــا ع ــدم ق ـبــولــه وض ــع شـ ــروط على
برنامج زياراته ،مؤكدًا نيته التوجه إلى
إيران في ّ
أي رحلة خارجية.

لم ينجح خصوم رئيس حكومة الـعــدو ،بنيامني
ن ـت ـن ـي ــاه ــو ،فـ ــي ال ـ ـتـ ـ ّ
ـوحـ ــد عـ ـل ــى غ ـ ـ ــرار األح ـ ـ ــزاب
األساسية التي تقع على يمني «الليكود» ،والتي
ً
ّ
تـكــتـلــت فــي ائ ـتــاف واحـ ــد ،م ـت ـجــاوزة خالفاتها
وتنافسها .وعلى رغــم التقاطع الــواســع بني عدد
مــن ال ـقــوى الـسـيــاسـيــة والـحــزبـيــة الـتــي تـقــع على
ي ـس ــار «الـ ـلـ ـيـ ـك ــود» ،واج ـت ـمــاع ـهــا ع ـلــى ضـ ــرورة
إس ـق ــاط نـتـنـيــاهــو م ــن مـنـصـبــه ،وإن أم ـك ــن من
ّ
التوحد تعثرت
رئاسة «الليكود» ،إال أن محاولة
نتيجة رفض رئيس «العمل» ،عمير بيرتس ،هذا
املشروع ،بحجة أنه يحول دون استقطاب أصوات
من الجمهور اليميني ،وأنه من دون ذلك ال يمكن
إسقاط معسكر اليمني من الحكم.
مع ذلــك ،شهدت تشكيلة األحــزاب التي تقع على
يـســار نتنياهو أكـثــر مــن عملية تـحــالــف وتكتل
ّ
التحدي مع
ترتق إلى مستوى
محدودة ،لكنها لم
ِ
معسكر اليمني .فإلى جانب تكتل أحــزاب «أزرق
أب ـيــض» مـنــذ مــا قـبــل االن ـت ـخــابــات الـســابـقــة التي
لــم ت ـ ِّ
ـؤد إل ــى تشكيل حـكــومــة ،تـبـلــورت تحالفات
تمثلت فــي ع ــودة األح ــزاب العربية إلــى التحالف
ضمن «القائمة املشتركة» ،وتحالف «العمل» ،الذي
ّ
تفكك تكتله السابق مع حزب «هتنوعا» برئاسة
ً
تسيبي ليفني ،مــع ح ــزب «غـيـشــر» ،فـضــا عن
ّ
تـشــكــل تـحــالــف «املـعـسـكــر الــدي ـمــوقــراطــي» الــذي
جمع «مـيــرتــس» الـيـســاري ،وحــزب إيـهــود بــاراك،
ومنشقني عن «العمل».
يمكن إرجاع هذه التحالفات إلى أسباب رئيسة،
م ــن ض ـم ـن ـهــا الـ ـخ ــوف م ــن عـ ــدم تـ ـج ــاوز نـسـبــة
ال ـح ـســم (ال ـع ـت ـبــة االن ـت ـخــاب ـيــة) ال ـت ــي ت ــم رفـعـهــا
إلـ ــى  ،%3.25وخ ــاص ــة ب ـعــدمــا أظـ ـه ــرت نـتــائــج
االنتخابات السابقة أن عددًا من األحزاب سقطت،
ّ
وأخ ـ ــرى ن ـجــت ب ـش ــق األنـ ـف ــس .ك ــذل ــكُ ،ي ـع ـ ّـد من
أبــرز العوامل في التمهيد للتكتالت الجديدة أن
القضية الفلسطينية ّخرجت من ساحة التنافس
االنتخابي ،وهو ما قلص الفروق األيديولوجية
بــن األحـ ــزاب الـصـهـيــونـيــة ،إل ــى ح ـ ّـد أن «الـعـمــل»
ال ــذي ح ــرص ط ــوال تــاريـخــه عـلــى تـقــديــم نفسه
على أنــه ممثل عن تكتل يسار الــوســط ،تحالف
مع «غيشر» اليميني ،فيما «ميرتس» الذي يمثل
أقـصــى الـيـســار تحالف مــع حــزب ب ــاراك .ولرفع
الحرج ،وبهدف تخفيف األضــرار من جــراء هذا
التحالف ،قدم األخير اعتذاره على املجزرة التي
نفذتها األجـهــزة العسكرية ضــد فلسطينيي الـ
األقـصــى عام
 ،48فــي أعـقــاب انطالقة انتفاضة ّ
 .2000وال ـجــديــر ذك ــره ،ه ـنــا ،أن ــه كــلـمــا تــم رفــع
العتبة االنتخابية ،اضطرت األحزاب إلى التحالف
معًا تفاديًا لسقوطها ،وهو ما من شأنه تقليص
عــدد األح ــزاب فــي الكنيست ،واإلفـضــاء بالتالي
إلى حالة من االستقرار في املؤسسة السياسية.
لكن من أجل تحقيق هذه النتيجة ،ينبغي وضع

قيود على إعادة االنشقاق في أعقاب فرز نتائج
االنتخابات ،ألنه يمكن لألحزاب أن تتحالف قبل
ّ
االنتخابات ثم تعود وتنشق بعدها عن بعضها
البعض.
ّ
خضم ذلك ،كانت الفتة مبادرة رئيس الوزراء
في
إلــى كتابة مقالة ،فــي صحيفة «إســرائـيــل الـيــوم»،
يناشد فيها جمهور اليمني أن ِّ
يصوت لـ«الليكود»
تحديدًا .الالفت في هذه الرسالة ليس مضمونها
فقط ،وإنما توقيتها أيضًا ،كونها أتت قبل أكثر من
شهر على االنتخابات العامة ،وبعد التقارير عن
تعهد قائمة «الليكود» بأن يكون نتنياهو مرشحها
يخف نتنياهو خلفية
الوحيد لرئاسة الحكومة .لم
ِ
تكتيكه اإلعالمي الذي يقوم على تضييق الخيارات
أم ــام جـمـهــور الـيـمــن ،عـبــر وضـعــه أم ــام خيارين
ال ثــالــث لهما :تشكيل حكومة يمينية برئاسته،
أو حكومة برئاسة بني غانتس ال يـشــارك فيها
«الليكود» ،كونه تعهد بأنه لن يشارك في حكومة
وحدة .وهو يهدف من وراء هذا إلى محاولة تطويق
رئيس «إسرائيل بيتنا» ،أفيغدور ليبرمان ،الذي
أعلن عزمه الضغط نحو تشكيل حكومة وحدة.
من جهته ،يهدف ليبرمان ،من خالل دعوته إلى
الــوحــدة ،إلــى سلب األح ــزاب الـحــريــديــة أهــم ورقــة
ابتزاز ،متمثلة في عدم استطاعة اليمني ،في ضوء
موازين القوى النيابية ،تشكيل حكومة من دون
تلك األحــزاب ،وهو ما سمح لـ«الحريديم» بابتزاز
الحكومة في أكثر من مجال .أما في حال تشكيل
حكومة وحــدة ،فيصبح باإلمكان االستغناء عن
تأييد «الحريديم» ،ثم فــرض التجنيد عليهم في
ال ـج ـيــش ،وتـقـلـيــص األمـ ـ ــوال ال ـتــي يـتـلـقــونـهــا من
الدولة .لكن النتيجة األخرى أن نتنياهو لن يتمكن،
وال ـحــال ه ــذه ،مــن تــأمــن حصانة وزاري ــة تحميه
مــن الـقـضــاء واملـحــاكـمــة ،وعـلـيــه فـهــو يـهــدف من
وراء الدعوة إلى التصويت لحزبه حصرًا ،وليس
ملعسكر الـيـمــن عـمــومــا ،إل ــى ت ــرؤس ح ــزب ينال
أكبر عدد من املقاعد من أجل حشر رئيس الدولة،
ودفعه إلــى تسميته لتشكيل الحكومة ،ولــو كان
ذلك على حساب حلفائه.
تبقى حقيقة ينبغي أال تغيب لدى مقاربة املنظومة
الحزبية اإلســرائـيـلـيــة ،وهــي أن مساحة التقاطع
بني مكوناتها على طرفي الخريطة واسعة جدًا،
وتحديدًا في ما يتصل بقضايا الـصــراع ،وعلى
رأس ـه ــا الـقـضـيــة الـفـلـسـطـيـنـيــة .غ ـي ــاب املـخــاطــر
اإلقليمية املتصاعدة عن ساحة التنافس الحزبي
بـمــا ي ـتــاءم مــع حجمها ال يـعــود إل ــى مـحــدوديــة
تأثيرها فــي تلك الساحة ،وإنـمــا ألنــه ال خالفات
جوهرية في الرؤى والخيارات إزاءها .لكن نتنياهو
يسعى إلى فرض حضوره في الواجهة السياسية
واإلعالمية ،وتقديم نفسه على أنه الزعيم املؤهل
لقيادة إسرائيل في هذه املرحلة التاريخية ،فيما
يجتهد خصومه فــي تعزيز املشكالت الداخلية
في وجهه ،وخاصة في ما يتعلق بقضايا الفساد
املتهم بها.
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ّ
ألفا مقاتل ينشقون عن «التحالف»

تجهد تركيا إلبقاء الضغط على حليفها األميركي في محاولة
لمنع تكرار «سيناريو منبج» في شرقي الفرات ،وسط شكوك في
األوساط اإلعالمية وشبه الرسمية في جدية النوايا األميركية

موسم العودة إلى صنعاء
توازيًا مع سقوط العشرات من المواقع
العسكرية فــي جبهات مــا وراء ال ـحــدود،
أعلن العشرات من المنشقين اليمنيين عن
جبهات دول التحالف السعودي اإلماراتي،
األسبوع الماضي ،انضمامهم إلى صفوف
الجيش اليمني واللجان الشعبية ،مستفيدين
ّ
«المغرر بهم من
من قرار العفو العام عن
قبل الــع ــدوان» ،كما تصفهم حكومة
ص ـن ـعــاء ،لتشكل «الـ ـع ــودة» إل ــى صنعاء
ظاهرة شملت المئات في األسابيع األخيرة

صنعاء ــــ رشيد الحداد
عـ ــاد عـ ـش ــرات امل ـقــات ـلــن ف ــي صـفــوف
الـتـحــالــف الـسـعــودي اإلم ــارات ــي ضد
اليمن إلى صفوف قوات صنعاء ،من
جبهات ما وراء الحدود (السعودية)
وال ـســاحــل الـغــربــي وجـبـهــات أخ ــرى.
ع ــودة تــزامـنــت خ ــال األي ــام املاضية
مــع تمكن ال ـقــوات اليمنية املشتركة
(الجيش واللجان الشعبية) األسبوع
املاضي من إسقاط  37موقعًا عسكريًا
في جبهات الجوف قبالة نجران ،في
عملية عسكرية حملت اســم «عملية
الـ ــوفـ ــاء ل ـل ـش ـه ــداء» .ت ــراف ــق ذلـ ــك مــع
ان ـه ـيــار ال ـ ــروح امل ـع ـنــويــة للمقاتلني
في صفوف القوات املوالية للرئيس

اغتيال إبراهيم بدر الدين الحوثي
القيادي في «أنصار الله» ،شقيق زعيم الحركة،
نعت سلطات صنعاء ،أمسً ،
إبراهيم بدر الدين الحوثيُ ،معلنة أنه اغتيل على «أيادي الغدر التابعة للعدوان
األميركي اإلسرائيلي السعودي» .وأكدت وزارة الداخلية في حكومة اإلنقاذ ،في
تتوانى عن مالحقة وضبط أدوات العدوان اإلجرامية التي نفذت
بيان ،أنها «لن ً
هذه الجريمة» ،الفتة إلى أن الحوثي «كان من خيرة رجال الوطن ،مجاهدًا جسورًا
ّ
سخر حياته في سبيل الله دفاعًا عن العقيدة والوطن» .ونعى املكتب السياسي
لـ«أنصار الله» ،بدوره ،الشهيد ،جازمًا أن «دماءه لن تزيدنا إال إصرارًا وعزيمة
وثباتًا» .وأشار ،في بيان ،إلى أن «مسيرة جهاد الشهيد بدأت منذ الحرب األولى
ّ
«تحمل
الظاملة على أخيه الشهيد القائد حسني بدر الدين الحوثي» ،مضيفًا أنه
مسؤوليات جهادية عديدة في مواجهة العدوان» .وفيما أصدرت عدة أحزاب يمنية
بيانات تنديد بعملية االغتيال ،معتبرة أن «العدوان لجأ إليها بعد فشله في ميادين
املواجهة» ،وداعية إلى «التعامل الحازم والصارم مع األيادي اإلجرامية املرتبطة
به» ،بعث «حزب الله» برقية تعزية إلى زعيم «أنصار الله» ،عبد امللك الحوثي ،جاء
فيها أن «سقوط القادة اليمنيني شهداء هو بشارة نصر للشعب اليمني» ،وأن
«دماء الشهداء ستزيد الشعب اليمني إصرارًا على مواصلة الدفاع عن نفسه حتى
تحقيق النصر».
(األخبار)

املـنـتـهـيــة والي ـت ــه ع ـبــد رب ــه مـنـصــور
ه ــادي ،فــي م ــأرب والـبـيـضــاء ،وكذلك
املـيـلـيـشـيــات امل ــوال ـي ــة لـ ــإمـ ــارات في
الساحل الغربي ،وهو ما أسهم أيضًا
ّ
واملنضمني
في ارتفاع أعداد العائدين
إلى صفوف قوات صنعاء.
وفــي ظــل االنـشـقــاقــات اليومية التي
تشهدها جبهات «التحالف» أخيرًا،
ّ
خصصت وزارة الــدفــاع فــي حكومة
اإلنـ ـق ــاذ ف ــي ص ـن ـعــاء غــرفــة عمليات
الستقبال طلبات ال ـعــودة ومتابعة
وتـنـسـيــق وتـسـهـيــل ع ــودة الــراغـبــن
بسهولة .كما ّ
مددت السلطات العمل
ب ـقــانــون ال ـع ـفــو ال ـع ــام رق ــم  16لـعــام
 2016عــدة أشهر حتى تتيح فرصة
ل ـلــراغ ـبــن ف ــي الـ ـع ــودة إلـ ــى مـنــاطــق
سـيـطــرتـهــا ،م ـقـ ّـدمــة ض ـمــانــات بعدم
ّ
تعرضهم ألي أذى .وقرار العفو العام
ّ
هــذا تقدمه حكومة اإلنـقــاذ على أنه
مسعى لـ«وقف استمرار العدوان في
اليمنيني».
املتاجرة بدماء ّ
أع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداد املـ ـ ـنـ ـ ـش ـ ــق ـ ــن عـ ـ ـ ــن جـ ـبـ ـه ــات
«الـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــال ـ ــف» ي ـ ـق ـ ـ ّـدره ـ ــا املـ ـتـ ـح ــدث
ال ــرس ـم ــي ب ــاس ــم ال ـج ـي ــش وال ـل ـج ــان
الشعبية ،العميد يحيى ســريــع ،في
ح ــدي ــث إلـ ــى ّ «األخـ ـ ـب ـ ــار» ،بــأك ـثــر من
أل ـف ــي م ـن ـش ــق اسـتـقـبـلـتـهــم صـنـعــاء
خالل األسابيع املاضية ،مشيرًا إلى
أن «قوات الجيش واللجان الشعبية
تتولى تأمني كافة الراغبني بالعودة
إل ـ ـ ــى حـ ـض ــن ال ـ ــوط ـ ــن ف ـ ــي م ـخ ـت ـلــف
الـجـبـهــات» .ارت ـفــاع أع ــداد العائدين
ً
إل ــى صـنـعــاء أث ــار ج ــدال فــي أوس ــاط
الناشطني املناهضني لـ«التحالف»،
ّ
إذ ّ
يتحول
عبروا عن خشيتهم من أن
العائدون إلى عناصر استخباراتية
ل ـل ـع ــدوان .إال أن م ـص ــدرًا أم ـن ـيــا في
صنعاء يؤكد أن عملية العودة ال تتم
من دون ضوابط ،موضحًا أن هناك
محاذير أمنية في هذا الجانب ،وأن
وزارة الــداخـلـيــة تـشـتــرط أن تضمن
أسرة العائد وقبيلته عدم ممارسته
ّ
أي أعمال مخلة باألمن واالستقرار أو
صفوف العدوان.
العودة للقتال في
ّ
ع ــودة امل ـئــات مــن املـنـشــقــن مــن دون

أنقرة تبحث «المنطقة
اآلمنة» مع بولتون...
ّ
وتحذر من «المماطلة»

وفق بعض العائدين ،فإن من دوافعهم ّ
تعرضهم لإلهانات والتعامل بدونية من
قبل الجانب السعودي (أ ف ب)

أنّ يتعرضوا ألي إجــراءات قانونية،
مثلت دافـعــا لفتح قـنــوات التواصل
بـ ــن األس ـ ـ ــر وأبـ ـن ــائـ ـه ــا امل ـن ـخ ــرط ــن
ف ــي ص ـفــوف «ال ـت ـح ــال ــف» ،وطـمــأنــت
الكثير من املقاتلني الذين لم يرتكبوا
جــرائــم جسيمة إل ــى ع ــدم تعرضهم
ألي أذى ،وه ــو م ــا أدى إل ــى ارت ـفــاع
كبير فــي أع ــداد الـعــائــديــن طــواعـيــة.
وعلى مدى الشهر املاضي ،استقبلت
صنعاء أيضًا العشرات من القيادات
العسكرية املنشقة عن الجبهات في
ع ـس ـيــر ون ـ ـجـ ــران وج ـ ـيـ ــزان جـنــوبــي
ال ـس ـع ــودي ــة ،وف ــي ال ـســاحــل الـغــربــي
وج ـب ـه ــات ت ـعــز وال ـب ـي ـضــاء وم ـ ــأرب.
ووف ـ ـ ــق ب ـع ــض الـ ـع ــائ ــدي ــن ،ف ـ ــإن مــن
دواف ـ ـع ـ ـهـ ــم «تـ ـع ـ ّـرضـ ـه ــم ل ــإه ــان ــات
والـتـعــامــل بــدونـيــة مــن قـبــل الجانب
الـسـعــودي ال ــذي يستخدم املقاتلني

اليمنيني املنخرطني كدروع بشرية»
في جبهات ما وراء الـحــدود ،ويقوم
بــاس ـت ـهــداف امل ـئ ــات مـنـهــم «ب ـغ ــارات
خاطئة ،ومــن ثم يرمي جثث القتلى

استقبلت صنعاء أيضًا
العشرات من القيادات
العسكرية المنشقة
عن الجبهات

ف ــي س ــاح ــات املـ ـع ــارك وبـ ــا اه ـت ـمــام
بالجرحى».
وعلى مــدى الفترة القليلة املاضية،
عاد إلى العاصمة صنعاء العشرات
من قوات العميد طارق صالح (نجل
شقيق الرئيس السابق علي عبد الله
صالح) ،املوالية لإلمارات ،من جبهة
الساحل الغربي .والخميس املاضي،
أعلن ركن إمداد اللواء الرابع «حراس
الجمهورية» التابع لـطــارق صالح،
الـ ـعـ ـقـ ـي ــد قـ ــاسـ ــم أح ـ ـمـ ــد الـ ـخـ ـض ــري،
انشقاقه عن القوات املوالية لإلمارات
في الساحل الغربي وانضمامه إلى
صفوف قوات صنعاء .جاء ذلك بعد
أس ـبــوعــن م ــن عـ ــودة ال ـق ـي ــادي أك ــرم
حجر الذي كان من أبرز ّ
املقربني من
الرئيس السابق علي عبد الله صالح
إل ــى صـنـعــاء ،وإل ــى جــانـبــه الـقـيــادي

فــي الـســاحــل الـغــربــي عــاطــف محمد
ع ــاط ــف ،ال ـ ــذي أع ـل ــن ان ـض ـمــامــه إلــى
صفوف قوات صنعاء.
ج ـب ـهــة ال ـي ـت ـم ــة ،ال ــواقـ ـع ــة ف ــي ال ـحــد
ال ـش ـم ــال ــي مل ـحــاف ـظــة الـ ـج ــوف (ق ــرب
ّ
الـحــدود السعودية) ،احتلت املرتبة
األولى في إجمالي القيادات والجنود
ال ـ ــذي ـ ــن ان ـ ـش ـ ـقـ ــوا ع ـ ــن «الـ ـتـ ـح ــال ــف»
وانضموا إلى قــوات صنعاء .فخالل
األس ــاب ـي ــع الـقـلـيـلــة امل ــاض ـي ــة ،انـشــق
قــائــد «الـ ـح ــزام األم ـن ــي» ف ــي مــديــريــة
ال ـي ـت ـم ــة ،ب ـع ــد أيـ ـ ــام ف ـق ــط م ــن إع ــان
العميد فيصل العفيف ،ضابط أمن
واستخبارات «اللواء  ،»156وصوله
إلــى صنعاء .وجــاء انشقاق عــدد من
الـقــادة العسكريني بعدما استقبلت
صـنـعــاء قـبــل أســابـيــع قــائــد الشرطة
العسكرية في اليتمة ،العقيد أحمد

امل ـج ـن ـح ــي ،وت ـع ــام ـل ــت م ـع ــه بـشـكــل
إيجابي.
وخ ـ ــال ال ـش ـهــر امل ــاض ــي ،اسـتـقـبـلــت
السلطة املحلية فــي محافظة حجة،
رس ـم ـيــا ،أك ـثــر م ــن  70ع ــائ ـدًا .وفيما
عاد إلى مديرية وصاب في محافظة
ً
ذم ــار (وس ــط) أكـثــر مــن  250مقاتال،
اس ـت ـق ـب ـلــت م ـحــاف ـظ ـتــا ريـ ـم ــة وت ـعــز
الـعـشــرات مــن الـعــائــديــن .كــذلــك ،عــاد
الشهر املاضي العشرات من جبهات
مــأرب والبيضاء ،على رأسهم وكيل
م ـح ــاف ـظ ــة ص ـن ـع ــاء املـ ـع ــن مـ ــن قـبــل
هادي ،العقيد عبد املجيد أبو حاتم،
ال ــذي فــاجــأ «الـتـحــالــف» بــإعــانــه من
ال ـع ــاص ـم ــة ص ـن ـع ــاء ان ـض ـم ــام ــه إل ــى
ّ
الجيش والـلـجــان ،بعدما تمكن من
ال ـف ــرار مــن م ــأرب الـخــاضـعــة لسلطة
حزب «اإلصالح».

تحليل إخباري

ُ
معركة عدن :السعودية تحبط استراتيجية الخروج اإلماراتية؟
لقمان عبد الله
ّ
وج ـ ـهـ ــت الـ ـسـ ـع ــودي ــة رسـ ــالـ ــة ت ـحــذيــر
شـ ـ ــديـ ـ ــدة ،وإن غـ ـي ــر م ـ ـبـ ــاشـ ــرة ،إل ــى
ّ
الـجــانــب اإلم ــارات ــي ،مــن خــال تبنيها
الـكــامــل لـفــريــق «الـشــرعـيــة» فــي اليمن
(أي حـكــومــة الــرئـيــس املنتهية واليـتــه
عـبــد رب ــه مـنـصــور ه ـ ــادي) ووقــوفـهــا
الحاسم معه ،معلنة أن أي اعتداء على
َ
رموز هذه «الشرعية» لن ُيسكت عنه،
وأن األخ ـيــرة تحظى بــالــدعــم والـغـطــاء
الـسـيــاســي والـعـسـكــري مــن الــريــاض،
مشددة على أن شكل الحكم في اليمن،
س ـ ــواء االن ـف ـص ــال أو الـ ــوحـ ــدةُ ،ي ـق ـ َّـرر
باألدوات «الشرعية» والرسمية (جدير
بالذكر أن السلطات الدستورية الثالث
في اليمن محسوبة على السعودية).
أرادت الــريــاض ،إذًا ،الـقــول ،لألصدقاء
قبل األع ــداء ،إن تقرير مصير اليمن

لن يكون إال بعد االنتهاء من الحرب،
وإن أي ق ــرار فــي ش ــأن مصير البلد،
سواء شكل الحكم أو وحدة األراضي
ال ـي ـم ـن ـي ــة ،ل ــن ت ـ ـقـ ـ ّـرره م ـج ـم ــوع ــات أو
فـصــائــل مــن خ ــارج «ال ـشــرع ـيــة» ،وإن
أي عمل عسكري خارج مظلة الرئيس
«الشرعي» ّ
يعد ّ
«تمردًا».
ّ
تصدرت االشتباكات الدائرة في عدن،
منذ عصر األرب ـعــاء املــاضــي ،املشهد
اليمني واإلقليمي .املعلومات املتوافرة
تـشـيــر إل ــى أن شـ ــرارة امل ـعــركــة كــانــت
ّ
متعمدة ومفتعلة من جانب «املجلس
االنتقالي الجنوبي» املدعوم إماراتيًا،
بزعم التعاون االستخباري بني حزب
«اإلصالح» (إخوان مسلمون) وحركة
«أنـصــار الـلــه» ،وهــو ادع ــاء لــم يستطع
«االنتقالي» إثباته .أما الجانب الخفي
من الصراع الدامي في عدن ،فهو أن دولة
اإلم ـ ــارات بــاتــت مستعجلة فــي حسم

الحرب.
أمــر استمرار مشاركتها في
ّ
تـعـتـبــر أبـ ــو ظ ـبــي أن ال ـت ـحــالــف حــقــق
مـجـمــوعــة مــن أه ــداف ــه االسـتــراتـيـجـيــة،
ع ـلــى رأس ـه ــا صـ ـ ّـد مـ ـح ــاوالت تغيير
الـتــوازنــات االستراتيجية فــي املنطقة،
وي ـب ـق ــى أم ــام ــه مـ ـش ــروع االس ـت ـق ــرار
ال ـس ـيــاســي واس ـت ــدام ـت ــه ،وف ــق تعبير
أن ــور قــرقــاش ،وزي ــر الــدولــة اإلمــاراتــي
ل ـل ـش ــؤون ال ـخ ــارج ـي ــة ،ف ــي ح ــن يـ ّـرى
الجانب السعودي أن الحرب لم تحقق
ّ
أهــداف ـهــا ،وأن االنـسـحــاب منها يمثل
خطورة على اململكة في الوقت الراهن.
ّ
مطلعون يــرون أن ّ أبــو ظبي تبالغ في
االدعـ ـ ــاء بــأنـهــا حــقـقــت مـجـمــوعــة من
األه ـ ـ ــداف االس ـتــرات ـي ـج ـيــة ،والـحـقـيـقــة
أن مـكــاسـبـهــا ف ــي اإلط ـ ــار الـسـيــاســي
وال ـت ـك ـت ـي ـكــي ،م ـق ــاب ــل عـ ــدم اس ـت ـق ــرار
ووض ـ ـ ــع ض ــاغ ــط وغـ ـي ــر م ــري ــح عـ ّلــى
املستوى االستراتيجي .وحتى تتحقق
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األهــداف االستراتيجية ،فــإن أبــو ظبي
بحاجة إلى تسييل سياسي لألهداف
وتثبيت الــوقــائــع مــن خــال
امل ــذك ــورة،
ّ
ال ـف ـص ــائ ــل امل ـح ــل ـي ــة امل ـق ــات ـل ــة ال ـعــام ـلــة
تحت إمرتها ،باإلضافة إلــى توافقات
سياسية مع شركائها في «التحالف»،
وعـ ـل ــى رأس ـ ـهـ ــم ال ـ ــري ـ ــاض .أب ـ ــو ظـبــي
تــدرك أن مسار خروجها مــن الحرب
ليس باألمر ّ
الهي ،وأن أمامها الكثير
م ــن الـعـقـبــات وال ـت ـح ــدي ــات ،وأي خطأ
فــي الـحـســابــات سـيــؤدي إلــى خسارة
ّ
محتمة ،وهــذا مــا أكــده قــرقــاش نفسه
ّ
بالقول إن بــاده فهمت التحديات في
ذلك الوقت (بداية الحرب) ،وفهمتها في
ً
الــوقــت الـحــالــي« ،فالنصر ليس سهال
ً
والسالم لن يكون سهال».
ّ
الـ ـج ــان ــب الـ ـسـ ـع ــودي ،وإن ل ــم ي ـعــلــق
ع ـلــى ال ـخ ـط ــوات األح ــادي ــة اإلم ــارات ـي ــة
(االن ـ ـس ـ ـحـ ــاب ال ـ ـجـ ــزئـ ــي) ،إال أنـ ـ ــه ال

ينظر بـعــن الــرضــى إلـيـهــا ،وسيعمد
إلــى وضــع الـعــراقـيــل أمــامـهــا .وجــديــر
بــالــذكــر أن الــريــاض أع ـ ّـدت ال ـعـ ّـدة بعد
أحـ ـ ــداث عـ ــدن ب ــداي ــة عـ ــام  2018بــن
«االنتقالي» و«الـشــرعـيــة» ،والـتــي ّأدت
إلى حسم سريع ملصلحة ّ«االنتقالي»،
ف ـع ـم ــدت إل ـ ــى ت ـن ـف ـي ــذ خ ــط ــة شــام ـلــة
على الصعد السياسية والعسكرية
ّ
واإلنـ ـم ــائـ ـي ــة كـ ــافـ ــة فـ ــي امل ـح ــاف ـظ ــات
الجنوبية ،بعدما أوكـلــت فــي السابق
ّ
الثاني
مهمة إدارة الـجـنــوب للشريك
ّ
فـ ــي «ال ـ ـت ـ ـحـ ــالـ ــف» :اإلمـ ـ ـ ـ ـ ــارات .ولـ ـع ــل
إنشاء كيانات
مسارعة األخيرة إلــى ّ
سياسية وعسكرية محلية استفزت
ّ
ال ـج ــان ــب الـ ـسـ ـع ــودي ،وح ـ ّـف ــزت ــه عـلــى
ال ـس ـي ــر س ــري ـع ــا فـ ــي خ ــطـ ـت ــه .فـعـلــى
الصعيد اإلن ـمــائــي ،أن ـشــأت الــريــاض،
مـنـتـصــف ال ـع ــام امل ــاض ــي« ،الـبــرنــامــج
ال ـس ـع ــودي لـتـنـمـيــة وإعـ ـم ــار ال ـي ـمــن»،

وا ّملـخـ ّـصــص ملشاريع البنى التحتية.
ُوظ ــف الـبــرنــامــج املــذكــور لالستثمار
السياسي واستمالة القبائل وتطويع
الـعــديــد مــن الـشـخـصـيــات السياسية
واالجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة وال ـق ـب ـل ـي ــة .وكـ ـم ــا أن
ال ـبــرنــامــج مـنـصــة ل ـتــواصــل الــريــاض
م ــع أب ـن ــاء ج ـن ــوب ال ـي ـم ــن ،ف ـهــو كــذلــك
أداة ت ـنــاف ـس ـيــة م ــع «الـ ـه ــال األح ـم ــر
ّ
اإلماراتي» الذي ينفذ املهمات نفسها،
وحيثما يوجد «الهالل األحمر» يوجد
البرنامج السعودي إلى جانبه.
فـ ـ ــي الـ ـ ـج ـ ــان ـ ــب الـ ـ ـعـ ـ ـسـ ـ ـك ـ ــري ،م ـن ـعــت
ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة أي ت ـ ـمـ ــوضـ ــع لـ ـلـ ـق ــوات
ً
اإلمــاراتـيــة في محافظة املـهــرة ،فضال
ع ـ ــن م ـن ـع ـه ــا أب ـ ـ ــو ظـ ـب ــي م ـ ــن إنـ ـش ــاء
فـ ـصـ ـي ــل ع ـ ـس ـ ـكـ ــري ه ـ ـ ـنـ ـ ــاك .كـ ــذلـ ــك،
منعت تـمـ ّـددهــا فــي محافظتي شبوة
وحـضــرمــوت ،وشاركتها فــي احتالل
جـ ــزيـ ــرة سـ ـقـ ـط ــرى ،فـ ــي وق ـ ــت قــامــت

فـيــه بــإعــادة تــرتـيــب ال ـقــوى العسكرية
التابعة لــ«الـشــرعـيــة» ،وال سيما ألوية
«الـحـمــايــة الــرئــاس ـيــة» ،وأش ــرف ــت على
تدريبها وتزويدها بالسالح والذخيرة
ونشرها في محافظة عــدن .وبمجرد
أن أعلنت اإلمــارات االنسحاب الجزئي
من اليمن ،باشرت اململكة في إرسال
أرتال عسكرية سعودية للتموضع في
محافظة عدن ّ
تحسبًا ألي طارئ.
وع ـ ـل ـ ـيـ ــه ،ف ـ ـ ــإن ال ـ ـجـ ــانـ ــب اإلم ـ ـ ــارات ـ ـ ــي،
انسجامًا مع خطته الجديدة القاضية
ب ــاالنـ ـتـ ـق ــال مـ ــن الـ ـخـ ـي ــار ال ـع ـس ـكــري
ً
إلـ ـ ــى الـ ـسـ ـي ــاس ــة أوال ،وخ ـص ــوص ــا
بـعــد ال ـت ـطــورات اإلقـلـيـمـيــة ال ـتــي أمـلــت
ع ـل ـيــه ت ــرت ـي ــب أوراقـ ـ ـ ــه ب ـم ــا يـتـنــاســب
م ــع ت ـح ـ ّـدي ــات بــال ـغــة ال ـخ ـط ــورة ألمـنــه
وازدهاره وقوة اقتصاده ،والستكمال
انسحابه بــاالتـكــال على وج ــود قوى
صديقة تابعة لــه ،فإنه ملزم بالعبور

من البوابة اليمنية الداخلية (املحلية).
ومــن هنا ،فــإن املـعــارك فــي عــدن هذه
األيام ليست سوى فصل من فصول
طــويـلــة وم ـت ـعـ ّـددة سيشهدها جنوب
اليمن.
فــي ح ــال أخ ـفــق «املـجـلــس االنـتـقــالــي»
في تحقيق حسم واضح في الساعات
واألي ـ ـ ـ ــام امل ـق ـب ـل ــة (وه ـ ـ ــو ح ـس ــم ي ـبــدو
تكون قد نجحت
مستبعدًا) ،فإن اململكة ّ
فــي إغ ــاق الـبــاب على خــطــة اإلم ــارات
القاضية بــاالنـسـحــاب الـتــدريـجــي من
ال ـي ـم ــن ،وال س ـي ـمــا ال ـج ـن ــوب ،وت ـكــون
الرياض قد أبطلت عمليًا استراتيجية
الـخــروج اإلمــارات ـيــة ،بعدما أعلنت أبو
ظبي التهيئة واالستعداد لتولي أدواتها
( 90ألـ ــف م ـق ــات ــل) م ـس ــؤول ـي ــة األم ــن
ال ــداخ ـل ــي ف ــي امل ـح ــاف ـظ ــات الـجـنــوبـيــة،
وخصوصًا الغربية منها :عدن ،لحج،
الضالع وأبني.

ُ
ت ـ ّـوج التفاهم األمـيــركــي ـ ـ التركي حول
مـصـيــر امل ـنــاطــق ال ـح ــدودي ــة ف ــي شــرقــي
ال ـفــرات ،ومــا تلته مــن تعليقات رسمية
م ـ ــن ال ـ ـطـ ــرفـ ــن ،ب ــاتـ ـص ــال ه ــاتـ ـف ــي بــن
املتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم
قالن ،ومستشار األمن القومي األميركي
جون بولتون ،أمس (الجمعة) ،لتطويب
م ــا أن ـت ـج ــه ع ـس ـكــريــو ال ـب ـل ــدي ــن ب ــإع ــان
«رئ ــاس ــي» .الـ ـق ــراءة ال ـتــرك ـيــة لــاتـصــال
أوضـ ـح ــت أنـ ــه ت ـض ـمــن «نـ ـق ــاش قـضــايــا
تشكيل منطقة آمنة في شمالي سوريا،
وإن ـ ـشـ ــاء م ــرك ــز ال ـع ـم ـل ـي ــات امل ـش ـت ــرك ــة،
وزيادة حجم التجارة الثنائية» ،مشيرة
إل ـ ــى أن ـ ــه «ب ــال ـن ـظ ــر إل ـ ــى ال ـح ـســاس ـيــات
األمـنـيــة لتركيا ،ينبغي تنفيذ االتـفــاق
املتعلق بتشكيل منطقة آمنة في أقصر
وقت ممكن»ّ .
وكرر بيان الرئاسة التركية
الرسمي الحديث عن ضرورة «استبدال
امل ـمــر اإلره ــاب ــي بـمـمــر ال ـس ــام ،وتــوفـيــر
بيئة مناسبة مــن أجــل عــودة النازحني
السوريني إلــى بالدهم بــأمــان» ،مضيفًا
َ
أن ملفي «اللجنة الدستورية» و«تسريع
عملية االنتقال السياسي» نوقشا خالل
االتـ ـص ــال أيـ ـض ــا ،إلـ ــى ج ــان ــب تـفــاصـيــل
زيـ ـ ـ ــارة ال ــرئـ ـي ــس دونـ ــالـ ــد تـ ــرامـ ــب ،إل ــى
تركيا ،املزمع إجراؤها خالل هذا العام.
وح ـتــى وق ــت م ـتــأخــر م ــن ل ـيــل أمـ ــس ،لم
يخرج بيان من الجانب األميركي حول
تفاصيل االتصال وما جرى نقاشه من
قضايا ضمنه.
وجــاء هــذا التواصل عالي املستوى في
ّ
ظ ــل تـجــديــد وزي ــر ال ـخــارج ـيــة الـتــركـيــة،
مــولــود جــاويــش أوغ ـل ــو ،لـلـيــوم الـثــانــي
على التوالي عقب اإلعــان عــن االتـفــاق،
الحديث عن أن بــاده لن تسمح بتكرار
مـ ــا حـ ـص ــل فـ ــي مـ ـنـ ـب ــج .إذ قـ ـ ـ ــال ،خ ــال
«ف ـع ــال ـي ــات مــؤت ـمــر ال ـس ـف ــراء األت ـ ـ ــراك»،
«(إن ـن ــا) مــن جــانــب نـكــافــح اإلرهـ ــاب في
ســوريــا ،ومــن اآلخــر نعمل مــع الــواليــات
املتحدة للقضاء على الـحــزام اإلرهــابــي
ً
وإقــامــة ممر ســام أو منطقة آمـنــة بــدال
عنه ،ولكن األمر لن يكون مثل منبج ولن
نسمح أب ـدًا باملماطلة ،ألن هــذه مسألة
أمنية غــايــة فــي األهمية بالنسبة لنا».
وأكــد أن تركيا مستعدة التـخــاذ جميع
ال ـت ــداب ـي ــر ،مـ ـح ــذرًا ال ـج ــان ــب األم ـي ــرك ــي
ب ــالـ ـق ــولّ :
«إم ـ ـ ــا أن ن ـع ـمــل ع ـل ــى تـطـهـيــر
املـنـطـقــة س ــوي ــا ،أو سـنـقــوم نـحــن بــذلــك
لوحدنا ...تمامًا مثلما جرى في عفرين
ودرع الفرات».
املوقف التركي الراغب في إبقاء الضغط
على واشـنـطــن ،مــدفــوع بقلق مــن تكرار
امل ـمــاط ـلــة ف ــي تـنـفـيــذ االتـ ـف ــاق ال ـخــاص

بـمـنـطـقــة ش ــرق ــي ال ـ ـفـ ــرات .وهـ ــي قـ ــراءة
كـ ّـرسـتـهــا بـعــض امل ـقــاالت الـتــي نشرتها
ع ـ ـ ــدة صـ ـح ــف ت ــركـ ـي ــة خ ـ ـ ــال ال ـي ــوم ــن
امل ــاضـ ـي ــن ،ت ـع ـل ـي ـقــا ع ـل ــى ال ـت ـفــاه ـمــات
ال ـجــديــدة .أب ــرز تـلــك الـتـعـلـيـقــات جــاءت
عـلــى ل ـســان ال ـج ـنــرال ال ـتــركــي املـتـقــاعــد،
آردال شنار ،والذي كان أحد قادة القوات
ال ـخ ــاص ــة الـ ـت ــي ش ــارك ــت ف ــي عـمـلـيـتــي
«غـ ـص ــن الـ ــزي ـ ـتـ ــون» و«درع الـ ـ ـف ـ ــرات»؛
إذ اعـ ـتـ ـب ــر ف ـ ــي حـ ــديـ ــث إل ـ ـ ــى ص ـح ـي ـفــة
«جمهورييت» أن الــواليــات املتحدة «ال
تــريــد القضاء على الــوحــدات الـكــرديــة...
وهـ ـ ــي ت ـم ـك ـن ــت اآلن مـ ــن وقـ ـ ــف عـمـلـيــة
ع ـس ـك ــري ــة ل ـل ـج ـيــش الـ ـت ــرك ــي فـ ــي ش ــرق
الفرات» .ورأى أن موافقة واشنطن على
تشكيل «مــركــز مـشـتــرك» هــي «مـحــاولــة
المـ ـتـ ـص ــاص الـ ـضـ ـغ ــط ال ـ ـتـ ــركـ ــي» ،وأن
الجانب األميركي انطلق من مصلحته
املــرحـلـيــة فــي تــوقـيـعــه االت ـف ــاق ،مضيفًا
أن «مــا جــرى في منبج كــان وهـمــا ...ولم
تتمكن الدوريات التركية من دخول تلك
املنطقة أبدًا».
املوقف التركي غير الرسمي ،املشكك في
جــدوى االتفاق مع واشنطن ،ترافق مع
صمت رسمي في شــأن إدلــب وتطورات
امل ـي ــدان ف ـي ـهــا .واك ـت ـفــت أن ـق ــرة بتسيير
قافلة مـســاعــدات عبر جمعيات إغاثية
إل ــى إدل ــب تـحــت اس ــم «لـسـتــم وحــدكــم».
وصاحبت ذلك جولة تصعيد روسية ـ ـ
أممية حول االتهامات ملوسكو ودمشق
بــاس ـت ـهــداف «م ــواق ــع مــدن ـيــة» .إذ قــالــت
روسيا إن األمم املتحدة قدمت «بيانات
خ ــاط ـئ ــة» ع ــن امل ـ ـ ــدارس واملـسـتـشـفـيــات
ال ـت ــي ت ـعــرضــت لـلـقـصــف ف ــي مـحــافـظــة
إدلــب .وأوضــح ممثل روسيا الــدائــم في
مقر األمــم املتحدة فــي جنيف ،غينادي
غـ ــات ـ ـي ـ ـلـ ــوف ،أن مـ ــوس ـ ـكـ ــو طـ ـلـ ـب ــت مــن
عسكرييها الـتــأكــد مــن صحة كــل اتهام
بقصف أه ــداف مدنية ،لكنهم اكتشفوا
أن ال ـب ـيــانــات ال ـتــي قــدمـتـهــا «ال ــوك ــاالت
اإلنـ ـس ــانـ ـي ــة الـ ـت ــابـ ـع ــة لـ ــأمـ ــم امل ـت ـح ــدة
كــانــت خــاط ـئــة» .وأضـ ــاف غــاتـيـلــوف أن
«م ـك ــاف ـح ــة اإلرهـ ـ ـ ــاب ي ـج ــب أال تـتــوقــف
أب ـدًا ،هــذا أمــر علينا فهمه جـيـدًا ...يجب
القضاء على هــؤالء اإلرهــابـيــن جميعًا
أو م ـقــاضــات ـهــم» .وف ــي ال ـس ـيــاق نـفـســه،
اعتبر نائب السفير الروسي لدى األمم
املتحدة ،دميتري بوليانسكي ،أن وقف
إطالق النار يتم في «اللحظة التي يلتزم
فيها اإلرهابيون بــه» ،مضيفًا أن «على
هيئة تحرير الشام االستسالم ...أو على
أولئك الذين يدعمونها إيجاد حل آخر».
(األخبار)
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العالم

العالم

ّ
ٌ
الشاهد يترشح للرئاسة استنساخ لتجربة السبسي؟
تونس

ّ
وشهد اليوم
تونس،
في
الرئاسية
لالنتخابات
ح
الترش
انتهت ،أمــس ،آجــال
ٌ
ّ
األخير تقديم رئيس الحكومة ،يوسف الشاهد ،أوراق ترشحه .إعالن مهد
له األخير بإلقاء خطاب ّ
يصور فيه نفسه زعيمًا يسعى إلى إحداث توازن
مع «حركة النهضة» ،في محاولة لتكرار تجربة رئيس الجمهورية الراحل
حبيب الحاج سالم
ّ
امـ ـت ــدت آج ـ ــال ال ـت ــرش ــح لــان ـت ـخــابــات
الرئاسية التونسية السابقة ألوانها
طــوال األسـبــوع املــاضــي .وفيما توالت
الـتــرشـيـحــات ف ــي األي ـ ــام األول ـ ــى ،بقي
رئـ ـي ــس ال ـح ـك ــوم ــة ،ي ــوس ــف ال ـش ــاه ــد،
ّ
م ـت ـك ــت ـم ــا ح ـ ـ ــول م ــوقـ ـف ــه م ـ ــن خ ــوض
ال ـس ـب ــاق ،لـيـنـهــي ص ـم ـتــه ،م ـس ــاء أول
مــن أم ــس ،حــن ألـقــى خـطــابــا ملناسبة
انعقاد «مجلس وطني ّ
موسع» لحزبه
«ت ـح ـيــا ت ــون ــس» ،أع ـل ــن ف ـيــه تــرشـحــه،
ورس ــم الـخـطــوط العريضة لبرنامجه
االنتخابي .فــي خطابه ،دافــع الشاهد

حاول الشاهد إبعاد نفسه عن
«النهضة» بعدما كانت ،لفترة،
الداعم األبرز له
عــن حصيلة ثــاثــة أعـ ــوام مــن الـحـكــم،
وقال إن املؤشرات االقتصادية صارت
اليوم إيجابية بعدما وجدها سلبية.
ّ
وركـ ــز ،فــي ه ــذا الـسـيــاق ،عـلــى جـهــوده
في مكافحة الفساد ،مشيرًا ،خصوصًا،
إل ـ ـ ــى ال ـ ـت ـ ـعـ ــديـ ــات ال ـ ـتـ ــي اق ـت ــرح ـت ـه ــا
ح ـك ــوم ـت ــه فـ ــي الـ ـق ــان ــون االن ـت ـخ ــاب ــي،
وأق ـ ّـره ــا ال ـبــرملــان ،لكنها سـقـطــت بعد
ت ـع ـط ـيــل ال ــرئـ ـي ــس ال ـ ــراح ـ ــل ،ال ـب ــاج ــي
ق ــائ ــد ال ـس ـب ـســي ،تـنـفـيــذهــا .ت ـعــديـ ٌ
ـات
ت ـ ـفـ ــرض عـ ـل ــى املـ ــرش ـ ـحـ ــن ل ـل ــرئ ــاس ــة
تقديم وثائق تفيد بدفعهم للضرائب،
إض ــاف ــة إل ــى اش ـت ــراط ــات أخـ ــرى كــانــت
تهدف إلــى إقـصــاء عــدد مــن املرشحني
«الشعبويني» .وحــاول الشاهد ،أيضًا،
إبـعــاد نفسه عــن «حــركــة النهضة» ،إذ
ًّ
نفى أن يكون مدعومًا منها ،مستدل
عـ ـل ــى ذل ـ ـ ــك ب ـت ـق ــدي ـم ـه ــا م ــرشـ ـح ــا مــن
داخلها ،هو الرئيس املوقت للبرملان،
عبد الفتاح مــورو .وقصة الشاهد مع
«ال ـن ـه ـض ــة» ل ـهــا سـ ـي ــاق؛ ف ـهــي كــانــت،

ل ـف ـتــر ٍة ،ال ــداع ــم األبـ ــرز لــه حــن اختلف
مــع ا ّلـسـبـســي وحــركــة «نـ ــداء تــونــس»،
إذ مــثـلــت ال ـطــرف األس ــاس ــي املـعــارض
ل ـت ـن ـح ـي ـتــه مـ ــن ع ـل ــى ُ طـ ــاولـ ــة ت ـحــالــف
ّ
«الــوحــدة الوطنية» املشكل من أحــزاب
ومنظمات مهنية.
ال ـص ــورة ال ـجــديــدة ال ـتــي أراد يــوســف
الشاهد رسمها لنفسه خــال خطابه،
ف ـي ـه ــا تـ ـش ـ ّـب ـ ٌـه ب ـ ــال ـ ــدور الـ ـ ــذي قـ ـ ــام بــه
ال ـس ـب ـســي .ي ــري ــد رئ ـي ــس ال ـح ـكــومــة أن
يكون هو وحزبه قــوة تــوازن سياسي
ض ـ ـ ـ ّـد «ال ـ ـن ـ ـه ـ ـضـ ــة» ،ب ــوصـ ـف ــه م ــرش ــح
«ال ـق ــوى الــديـمــوقــراطـيــة والـتـقــدمـيــة»،
تـمــامــا كـمــا فـعــل الــرئـيــس الــراحــل عند
تــأس ـي ـســه «نـ ـ ــداء ت ــون ــس» عـ ــام .2012
ت ــواج ــه رغ ـب ــة ال ـشــاهــد مـشـكـلــة ،وهــي
ت ـغ ـ ّـي ــر امل ـش ـه ــد ال ـس ـي ــاس ــي ع ـم ــا ك ــان
عـلـيــه ق ـبــل سـبـعــة أع ـ ــوام .الـ ـي ــوم ،ثمة
ت ـنــوع كـبـيــر ف ــي ال ـســاحــة الـسـيــاسـيــة،
كـ ـم ــا ل ـ ــم تـ ـع ــد «ال ـ ـن ـ ـه ـ ـضـ ــة» ال ـخ ـص ــم
ال ــوحـ ـي ــد ال ـ ـ ــذي تـ ـت ـ ّ
ـوح ــد ض ـ ــده بـقـيــة
الساحة ،حيث ظهرت كيانات جديدة
تقودها شخصيات قادمة من اإلعــام
والـجـمـعـيــات والـنـظــام الـســابــق فشلت
محاولة إقصائها.
الــوضــع الـحــالــي للسياسة التونسية
ّ
يتجه نحو تشكل محورين جديدين:
يشمل األول القوى الحاكمة والفاعلة
ف ــي األع ـ ـ ــوام ال ـس ــاب ـق ــة ،ومـ ـح ــورًا آخــر
ّ
«الشعبويني».
يحوي الالعبني الجدد
ب ـن ـ ً
ـاء عـلــى ذل ــك ،م ــن املـمـكــن أن تشهد
الــدورة الثانية لالنتخابات الرئاسية
ت ـح ــال ـف ــات واسـ ـع ــة ب ــن م ـك ــون ــات ّكــل
م ـحــور .وم ــن غـيــر املـمـكــن ،اآلن ،تــوقــع
م ــا س ـي ـح ـصــل ،ل ـك ــن ال ـج ـم ـيــع ي ـ ّ
ـرج ــح
املـ ــرور إل ــى دورة ثــانـيــة لــانـتـخــابــات
بسبب كثرة املرشحني وتـقــارب نسب
شعبيتهم .يضفي ذلــك ضبابية على
املشهد ،جعلت الجميع يقدم مرشحه
عـلــى أم ــل الـنـجــاح فــي الـ ــدورة األول ــى،
أو على األقل القيام بدور تفاوضي ما
الحقًا.
ال ـ ـ ــاعـ ـ ـ ـب ـ ـ ــون ال ـ ـ ـجـ ـ ــدد فـ ـ ــي ال ـ ـسـ ــاحـ ــة

أعلن الشاهد ّنيته عدم االستقالة من منصب رئيس الحكومة خالل السباق الرئاسي (أ ف ب)

األردن

الـسـيــاسـيــة لـيـســوا املـشـكـلــة الــوحـيــدة
أمـ ـ ـ ــام ال ـ ـشـ ــاهـ ــد .ف ــال ــرج ــل حـ ـ ـ ــاول أن
يـجـ ّـمــع أك ـبــر ق ــدر مـمـكــن مــن األح ــزاب
وال ـش ـخ ـص ـيــات ال ـقــري ـبــة م ـنــه فـكــريــا،
ونـجــح فــي استقطاب عــدد مــن هــؤالء
لـحـكــومـتــه ول ـحــزبــه «تـحـيــا تــونــس»،
ـاف .ت ــوج ــد ال ـي ــوم
ل ـك ــن ذل ـ ــك غ ـي ــر كـ ـ ـ ـ ٍ
وفـ ـ ـ ــرة فـ ــي م ــرشـ ـح ــي مـ ــا ي ـ ـعـ ــرف فــي
تونس بـ«العائلة الوسطية» ،تشمل
ش ـخ ـص ـي ــات وازن ـ ـ ـ ــة .مـ ــن بـ ــن هـ ــؤالء
وزي ــر ال ــدف ــاع ،عـبــد الـكــريــم الــزبـيــدي،
املــدعــوم مــن «ن ــداء تــونــس» وع ــدد من
وي َّ
البرملانينيُ ،
صور كوريث سياسي
للرئيس الراحل .وهناك أيضًا رئيس
ال ـح ـك ــوم ــة األس ـ ـبـ ــق ،مـ ـه ــدي ج ـم ـعــة،
املدعوم من جهات مالية نافذة ،والذي
يــرتـكــز عـلــى م ــا راك ـم ــه خ ــال تــرؤســه
حـكــومــة تـكـنــوقــراطـيــة مــوقـتــة (2014
ـ ـ ـ ـ  ،)2015وك ــذل ــك املـسـتـشــار الـســابــق
لرئيس الجمهورية ،محسن مــرزوق،
الــذي يتزعم حــزب «مـشــروع تونس»،
ويضاف إلى هؤالء مرشحون آخرون
أقل حضورًا.
يـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــرب ك ـ ـ ـ ـ ــل هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤالء م ـ ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـبـ ـ ـئ ـ ــر
األيــديــولــوجـيــة نـفـسـهــا ،ويتقاسمون
الـ ـق ــاع ــدة االن ـت ـخ ــاب ـي ــة ع ـي ـن ـهــا ،ول ـهــم
تحالفات وأح ــزاب متشابهة ،لكن قد
ي ـك ــون ال ـش ــاه ــد أوفـ ــرهـ ــم ح ـظ ــا ،ن ـظ ـرًا
الــى موقعه على رأس الـحـكــومــة ،وقد
أعلن فــي خطابه نيته عــدم االستقالة
مــن منصبه خ ــال الـسـبــاق الــرئــاســي.
الـنـقـطــة األخ ـي ــرة تـثـيــر ه ــواج ــس عــدد
مــن الـفــاعـلــن لـنــاحـيــة تسخير م ــوارد
الــدولــة ،حيث يعمل الشاهد اآلن على
تدشني أكبر قــدر ممكن مــن املشاريع،
واتـ ـخ ــاذ إجـ ـ ـ ــراءات ً ح ـكــوم ـيــة يصفها
بـ«الشجاعة» ،خدمة لصورته.
تضفي هذه املسائل مزيدًا من األهمية
عـلــى االن ـت ـخــابــات الــرئــاسـيــة السابقة
ُ
ألوانـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا ،والـ ـ ـت ـ ــي س ــتـ ـعـ ـق ــد دورت ـ ـهـ ــا
األولــى في  15أيلول /سبتمبر املقبل،
واالنتخابات التشريعية التي ستعقد
ف ــي  6ت ـشــريــن األول /أك ـت ــوب ــر ،لجهة
محوريتها فــي تركيز الديموقراطية.
ستكون الساحة السياسية التونسية
أم ـ ـ ــام اخـ ـتـ ـب ــار ج ــدي ــد ل ـن ـق ــل ال ـس ـل ـطــة
س ـل ـم ـي ــا ،وسـ ـتـ ـك ــون ب ـق ـيــة مــؤس ـســات
الدولة أمام اختبار حماية االنتخابات
مـ ــن اخ ـ ـتـ ــراق الـ ـض ــواب ــط ال ـق ــان ــون ـي ــة،
وخاصة لناحية الدعاية واملال.

مصر

ّ
«خلية األمل» تحت مقصلة األمن :تحفظ على األموال ومنع من السفر
قضية المحبوسين على ذمــة «تحالف
األمل» ال يبدو أن نهايتها قريبة ،بل ذاهبة
إل ــى ات ـســاع الـتـهــم وع ــدد المعتقلين.
ّ
شماعة «اإلخــوان» تربك أوراق المحامين
الذين لم يقدم إليهم دليل حتى اللحظة،
لكنها عنوان سهل للسلطات وإعالمها
في تسويق القضية على أنها أمنية بحتة
شريف إبراهيم
ج ــاء قـ ــرار مـحـكـمــة ج ـن ــوب ال ـقــاهــرة
ب ـ ـم ـ ـنـ ــع  83ش ـ ـخ ـ ـصـ ــا مـ ـحـ ـب ــوس ــن
ع ـل ــى ذمـ ــة ق ـض ـيــة «ت ـح ــال ــف األمـ ــل»
م ــن ال ـت ـصــرف ف ــي أم ــوال ـه ــم والـسـفــر
ل ـي ــزي ــد الـ ـغـ ـم ــوض ح ـ ــول مـ ــا ت ــري ــده
السلطات املصرية مــن املتهمني في
ه ــذه الـقـضـيــة ب ــال ــذات ،خــاصــة أنهم
قــالــوا أمــام قاضي التحقيقات ،وفق

إف ـ ـ ــادة م ـحــام ـي ـهــم ،إن ـه ــم ك ــان ــوا فــي
علني في مقر أحد األحــزاب
اجتماع
السياسية ُامل َ
شهرة قانونًا ،ملناقشة
الوضع السياسي في البالد.
في هذا السياق ،ينقل محامي النائب
ال ـس ــاب ــق امل ـع ـت ـقــل ع ـلــى ذمـ ــة الـقـضـيــة
زي ـ ــاد ال ـع ـل ـي ـمــي ،ع ــن مــوك ـلــه أنـ ــه قــال
أمــام النيابة فــي التحقيقات األربـعــاء
امل ــاض ــي إن ــه م ـق ـبــوض عـلـيــه م ـنــذ 45
يومًا دون دليل إدانــة واحــد ،معترضًا
ّ
عـلــى تـجــديــد حـبـســه .لـكــن ل ــم يتمكن
امل ـحــامــون ال ـحــاضــرون فــي الجلسات
وال ـت ـح ـق ـي ـقــات م ــن االس ـت ـئ ـن ــاف عـلــى
أوام ـ ــر ال ـح ـبــس االح ـت ـيــاطــي ال ـص ــادر
ض ـ ــد ال ـع ـل ـي ـم ــي وآخ ـ ــري ـ ــن .م ـ ــع ذل ـ ــك،
طــالــب الـعـلـيـمــي بــاالسـتـمــاع لـشـهــادة
رؤس ـ ــاء األحـ ـ ــزاب الـخـمـســة ال ـتــي كــان
يعمل وزم ــاؤه فــي االئـتــاف الحزبي
بتوجيهاتهم ،علمًا أن رؤساء األحزاب
استعدوا لإلدالء بشهاداتهم.
ـام آخــر إن السلطات قطعت
يقول مـحـ ٍ
الطريق على املعتقلني في هذه القضية
جراء اتهامها لهم بالتعاون مع جماعة

«اإلخوان املسلمون» املحظورة ،وأنهم
يعملون إلعادة األخيرة إلى الحكم عن
طريق الترتيب ألعضاء في الجماعة
للمشاركة فــي االنتخابات البرملانية
امل ـف ـتــرض إج ــراؤه ــا ف ــي  .2020وه ــذه
الـتـهـمــة ف ـ ّـزاع ــة طــاملــا ّ
روج ـت ـهــا الــدولــة
ض ــد مـعــارضـيـهــا حـتــى م ــن ال ـت ـيــارات
الـلـيـبــرالـيــة والـيـســاريــة لـلــزج بـهــم في
السجون .ولذلك ،يتوقع هذا املحامي
اس ـت ـمــرار حـبــس املـتـهـمــن خــاصــة أن
السلطات تود أن تنهي حالة النقاش

ال ـ ــدائ ـ ــرة ف ــي أروقـ ـ ـ ــة ب ـع ــض األحـ ـ ــزاب
اليسارية بشأن بلورة موقف معارض
ض ـ ــد ال ـس ـل ـط ــة مل ـ ــا ت ـس ـب ـب ــت فـ ـي ــه مــن
إخـ ـف ــاق ع ـلــى ال ـص ـع ـيــديــن الـسـيــاســي
واالقتصادي.
«القضية لن تتوقف عند هذا الحد»،
يـ ــزيـ ــد عـ ـل ــى ذل ـ ـ ــك امل ـ ـحـ ــامـ ــي ن ـج ــاد
ً
الـبــرعــي ،قــائــا إن الــدولــة ستتوسع
فــي اعتقال أشـخــاص جــدد وضمهم
إلــى قضية «تحالف األم ــل» مــن أجل
قطع الطريق أمام أي تحرك معارض
قبيل االنتخابات .وأوضــح البرعي،
فــي تـصــريـحــات صـحــافـيــة ،أن األمــن
ق ــد ي ـت ـخــذ إجـ ـ ـ ـ ــراءات ج ــدي ــدة بـحــق
مــزيــد م ــن األسـ ـم ــاء امل ـح ـســوبــة على
ال ـل ـي ـبــرال ـيــن وم ـن ـهــا ال ـت ـح ـفــظ على
األموال ومنع السفر .زيادة على ذلك،
وجهت وزارة الداخلية اتهامات إلى
رئيس حزب «غد الثورة» ،أيمن نور،
بالتنسيق مع معتقلي «خلية األمل»
بهدف «تفجير األوضــاع الداخلية»،
وبـ ــال ـ ـتـ ــواصـ ــل م ـ ــع أط ـ ـ ـ ـ ــراف دولـ ـي ــة
خ ــاص ــة واش ـن ـط ــن لـ ــ«زع ــزع ــة األم ــن

واالستقرار» ،وهو ما نفاه نور.
أم ــا «ن ـقــابــة ال ـص ـحــاف ـيــن» ،فــأسـنــدت
ملف القضية إلى أحد محاميها الذين
يـحـضــرون الـتـحـقـيـقــات مــع اثـنــن من
الصحافيني املقبوض عليهم على ذمة
القضية ،حسام مؤنس وهشام فــؤاد،
كما يحضر معهم التحقيقات عضوا
مجلس الـنـقــابــة عـمــرو ب ــدر ومحمود
كــامــل .ورغــم الحالة الصحية السيئة
للمعتقلني العليمي (يعاني من مرض
ن ـ ــادر فـ ــي ال ـ ـصـ ــدر) وف ـ ـ ـ ــؤاد ،وت ـقــديــم
م ـحــام ـي ـهــم ط ـل ـب ــات ب ـ ــاإلف ـ ــراج عـنـهــم
ب ـس ـبــب ذل ـ ــك ،ل ــم تـلـتـفــت ال ـن ـي ــاب ــة ،بل
قررت تمديد حبسهم  45يومًا أخرى.
وف ــق مــراقـبــن ،يـبــدو أن الــدولــة تــدرك
أن ال ـس ـم ــاح ب ـت ـحــرك ب ـعــض األحـ ــزاب
الـ ـبـ ـعـ ـي ــدة ع ـ ــن «اإلخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوان» ب ــدع ــوى
الـ ـت ــرتـ ـي ــب النـ ـتـ ـخ ــاب ــات  2020رب ـم ــا
يــدفــع إل ــى تـضــاعــف حـجــم ك ــرة الثلج
املعارضة ،ما يخلق مناخًا لو بسيطًا
مــن املـعــارضــة املــدنـيــة الـتــي تستطيع
مــع الــوقــت «مـضــايـقــة» الـسـلـطــة حتى
رم ــزي ــا ،سـ ــواء ف ــي ال ـبــرملــان أو املـجــال
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وجهت السلطات
اتهامًا إلى أيمن نور
بالشراكة مع «تحالف
األمل»

الـسـيــاســي ال ـع ــام .وه ــذا م ــا ح ــدث مع
النائب املحسوب على «تكتل »30/25
بمعارضته
أحمد طنطاوي املـعــروف
ُ
للرئيس عبد الفتاح السيسي ،إذ ض ّم
مدير مكتبه في قضية الخلية ،وذلك
لتنبيه طنطاوي إلى أنه غير مسموح
له مساعدة األحــزاب في تشكيل تكتل
معارض .ومع تأميم الحياة السياسية
فــي الـبــاد قبيل بــرملــان  ،2020يصير
الـنـظــام ال يـنــافــس إال نـفـســه ،لينتهي
إلى ْ
نسخ حالة جديدة من برملان 2015
ـ ـ  2020الذي كان أقرب إلى سكرتاريا
ال ــرئ ــاس ــة م ــن ك ــون ــه م ـج ـل ـســا ل ـن ــواب
الشعب.

«األسد المتأهب :»9
باكورة عهد رئيس األركان الجديد
بعد أسبوعين على تغييرُ رأس الهرم في
القوات المسلحة األردنية ،أعلن انطالق الموسم
التاسع من مناورات «األسد المتأهب» بعد
تأخرها ألشهر عن موعدها المقرر .وعلى رغم
التدريبات األميركية ـ ـ األردنية المشتركة وتغيير
قيادة الجيش ،تبقى العيون شاخصة إلى
الحدود الشمالية والشرقية مع سوريا والعراق
عمان ــ األخبار
قـبــل شـهــر بــالـتـمــام عـلــى إع ــان اســم
قائد الجيش األردنــي الجديد ،اللواء
الركن الطيار يوسف أحمد الحنيطي
(الـقــائــد السابق لسالح الـجــو) ،ظهر
الــرجــل إلــى جــانــب امللحق العسكري
لسالح الجو فــي الـسـفــارة األميركية
لدى ّ
عمان ،اللفتنانت كولونيل آيمي
م ـي ـت ـشــل ،ف ــي ف ـيــديــو ت ــروي ـج ــي على
حساب السفارة على مواقع التواصل
االجـ ـتـ ـم ــاع ــي .حـ ـ ــاول ال ــرج ــل إظ ـه ــار
ّ
عمق العالقة بني سالح الجو في كل
مــن الـبـلــديــن بـقــولــه« :ل ـقــد طــرنــا معًا
وقاتلنا معًا فــوق ســوريــا والـعــراق»،
ف ـ ــي إشـ ـ ـ ـ ــارة إل ـ ـ ــى دور املـ ـمـ ـلـ ـك ــة فــي
«التحالف الدولي ملحاربة اإلرهاب»،
ال ـ ـ ــذي خـ ـس ــرت فـ ــي إح ـ ـ ــدى م ـه ـمــاتــه
الطيار معاذ الكساسبة بعد سقوط
طائرته في الرقة.
ويــأتــي تغيير ق ـيــادة الـجـيــش ضمن
ال ـت ـغ ـي ـي ــرات امل ـل ـك ـي ــة األخ ـ ـيـ ــرة ال ـتــي
ط ــاول ــت أه ــم الـشـخـصـيــات املـحـيـطــة
بعبد الله الثاني وتعمل على مقربة
منه ،مثل وزيــر بالطه ومدير مكتبه
وم ـس ـت ـش ــاري ــه ورئـ ـي ــس املـ ـخ ــاب ــرات،
وأخـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـرًا ق ـ ــائ ـ ــد ال ـ ـج ـ ـيـ ــش األسـ ـ ـب ـ ــق،
الـ ـف ــري ــق الـ ــركـ ــن م ـح ـم ــود ف ــري ـح ــات،
ال ـ ــذي أح ـي ــل ع ـلــى ال ـت ـقــاعــد م ــن دون
ت ــرق ـي ـت ــه .وه ـ ــذا ال ـت ـغ ـي ـيــر ي ــأت ــي مــن
امللك مباشرة بصفته القائد األعلى
للقوات املسلحة ،لكنه ّ
بحد ذاته ليس
مـسـتـغــربــا ،فـفــريـحــات شـغــل منصبه
منذ تشرين األول /أكتوبر  ،2016في
مرحلة رافقت عودة السيطرة لقوات
الجيش السوري على معظم أراضيه،
وحـ ـس ــم م ـع ــرك ــة الـ ـجـ ـن ــوب الـ ـس ــوري
العام املاضي .وآنــذاك ،كان التنسيق
مـبــاشـرًا بــن الجيشني بـقــرار واضــح
م ــن ع ـ ّـم ــان ب ــإغ ــاق ال ـح ــدود وتفكيك
«غرفة املوك» والتشكيالت التي تعمل
تحت إمرتها.
وإن ك ــان الـتـغـيـيــر ع ــادي ــا ،باستثناء
تسمية طيار مقاتل لهذه املهمة ،فإن
ال ـت ــوت ــر ال ـض ـم ـنــي ف ــي امل ـم ـل ـكــة يـلـقــي
بـ ـظ ــال ــه عـ ـل ــى أي ت ـ ـحـ ــرك أو ظ ـه ــور
لـعـبــد ال ـلــه الـ ــذي غـ ّـيــر ق ـي ــادة الجيش
بعد عــودتــه مــن إجــازتــه الـخــاصــة في
الــواليــات املتحدة .وكـعــادة أي تغيير
ف ــي مـنـصــب ح ـس ــاس ،ي ـجــري تحليل
املــوقــف عـبــر شــائـعــات أو تــوقـعــات أو
تسريبات ربما تكون مقصودة ،مثل
ربط التغيير بتعيني محتمل لفريحات
مستشارًا عسكريًا للملك أو تسميته
وزيرًا للدفاع ،علمًا بأن حقيبة الدفاع
يحملها رئـيــس الـ ــوزراء ،عمر ال ــرزاز.
وللمفارقة ،زار األخـيــر فــريـحــات قبل
ي ــوم م ــن إحــال ـتــه عـلــى ال ـت ـقــاعــد .على
املقلب اآلخــر ،كــان الجنرال الحنيطي
يتلقى التهاني والزيارات من سفيري
الكويت واإلمارات ،وامللحق العسكري
القطري وقائد القوات الجوية املركزية
األميركية ،عدا توجهه لتفقد املنطقة
الشمالية بعد أيام من إحباط الجيش
محاولة  18شخصًا التسلل عبر ساتر

ترابي ،حيث الحقهم عقب فرارهم إلى
الـعـمــق ال ـســوري ليتبني وج ــود مــواد
مـخــدرة فــي املنطقة ،وهــذا أمــر يتكرر
على نحو شبه أسبوعي.
فـ ــي س ـ ـيـ ــاق مـ ـتـ ـص ــل ،ي ـخ ـض ــع أفـ ـ ــراد
الجيش األردن ــي لتدريبات مستمرة،
وخصوصًا مع الجانب األميركي الذي
يستخدم مصطلحات متعلقة بالدفاع
وال ــردع والحماية مــن «داع ــش» .وفي
الشهر املاضي وحده ،انطلق «برنامج
تدريب العمليات املشتركة» (،)JOEP
وهــو برنامج تــدريــب فــردي ومشترك
لــوحــدات حماية ال ـحــدود فــي املنطقة
الـشـمــالـيــة ،مــدتــه  14أس ـبــوعــا .كــذلــك،
أنهت وحدات الرد السريع في الجيش
ت ــدري ـب ــا ع ـس ـكــريــا ع ـلــى إط ـ ــاق ال ـنــار
ال ـحــي مــن مــدفـعـيــة «ال ـه ــاوت ــزر» التي
تسلمتها مــن األميركيني ،إلــى جانب
 24مــدرعــة «هــام ـفــي» .وتــوفــر مـعــدات
«ال ـ ـهـ ــاوتـ ــزر» ن ـظ ــام ــا ي ـم ـكــن تــوظـيـفــه
بـســرعــة لـلــدفــاع ،وخـصــوصــا أن مــداه
يـصــل إل ــى غــايــة  19.500مـتــر ،أي أنــه
مـنــاســب ألي مــواجـهــة بــريــة مــن مــدى
قريب نسبيًا.
هــذه التدريبات وغيرها تشكل نقطة
ص ـغ ـيــرة ف ــي ب ـحــر م ـ ـنـ ــاورات «األسـ ــد
املتأهب» التي تشرف عليها القيادة
األميركية الوسطى ،للتأكد من «القدرة
ع ـل ــى ال ـع ـم ــل فـ ــي م ـخ ـت ـلــف الـ ـظ ــروف
ال ـح ــرج ــة والـ ـخـ ـطـ ـي ــرة» ،ك ـم ــا ي ـصــرح
الـقــادة العسكريون األمـيــركـيــون .عام

وأربعة أشهر انقضت على املناورات
األخـ ـي ــرة م ــن «األس ـ ــد امل ـت ــأه ــب» الـتــي
ت ـس ـت ـض ـي ـف ـه ــا املـ ـمـ ـلـ ـك ــة دوريـ ـ ـ ـ ــا م ـنــذ
ُ
 ،2011وتـعـقــد ع ــادة فــي أي ــار /مــايــو،
وهــي األضـخــم الـتــي يعقدها الجيش
األميركي مع القوات األردنية ،إذ تأتي
بمشاركة آالف الجنود من أكثر من 20
دولة إلى جانب قوات من «الناتو».
التأخر أثــار أسئلة تتعلق بالعالقات
مع واشنطن ،التي تــراوح مكانها مع
تعقيدات خطة دونالد ترامب ـ ـ جارد
كــوش ـنــر ف ــي ال ـش ــرق األوسـ ـ ــط ،م ــع أن
الدعم العسكري واملالي واللوجستي
لـلـمـمـلـكــة يـسـتـمــر ف ــي ظ ــل تصنيفها
ك ــأح ــد أه ــم ال ـح ـل ـفــاء ف ــي اإلق ـل ـي ــم .في
البداية ،كان يمكن تفسير هذا التأخير
بـسـبــب ح ـلــول رم ـض ــان ،لـكــن الــوضــع
أعـقــد مــن ذل ــك ،وخـصــوصــا مــع سعي
الدبلوماسية األردنية إلى حل مشكلة

أثار تأخر المناورة أسئلة
تتعلق بالعالقات مع
واشنطن ،رغم استمرار
الدعم العسكري
والمالي

مخيم الركبان التي توصف بـ«بوابة
الـشــر الشمالي» وخــاصــة أنـهــا قريبة
م ــن ق ــاع ــدة ال ـت ـن ــف ،ف ــي ال ــوق ــت ال ــذي
أعلنت فيه اإلدارة األمـيــركـيــة عزمها
ع ـلــى س ـحــب قــوات ـهــا م ــن س ــوري ــا ،ما
رفــع احتمال دخــول قــوات جديدة إلى
ال ـق ــواع ــد األردن ـ ـيـ ــة ال ـت ــي تستضيف
قـ ــوات أم ـيــرك ـيــة ،وخ ــاص ــة ف ــي قــاعــدة
«م ــوف ــق ال ـس ـل ـط ــي» ال ـج ــوي ــة (ق ــاع ــدة
األزرق) ،ال ـق ــري ـب ــة مـ ــن الـ ـ ـح ـ ــدود مــع

س ــوري ــا والـ ـع ــراق ،وه ــي أح ــد املــواقــع
الرئيسة الـتــي تنطلق منها عمليات
«ال ـت ـحــال ــف الـ ــدولـ ــي» ض ــد «داعـ ـ ــش»،
وسـ ـب ــق أن واف ـ ـ ــق الـ ـك ــونـ ـغ ــرس عـلــى
تـخـصـيــص  143م ـل ـيــون دوالر لــرفــع
مستواها أخيرًا.
إذًا ،ل ــرب ـم ــا ارتـ ـب ــط ت ــأخ ـي ــر ال ـت ــدري ــب
بـ ـ ــان ـ ـ ـش ـ ـ ـغـ ـ ــاالت ال ـ ـ ـج ـ ـ ـيـ ـ ــش األردنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
فـ ــي ت ــرتـ ـيـ ـب ــات م ـس ـب ـق ــة أو ان ـش ـغ ــال
التشكيالت األميركية في اإلقليم بأي
مستجد متصل بالتهديدات املتبادلة
ب ــن واش ـن ـطــن وطـ ـه ــران .ومـهـمــا كــان
السبب ،أعلن األردن انطالق املناورات
لهذا العام في الخامس والعشرين من
الشهر الجاري .وتكمن أهمية «األسد
امل ـ ـتـ ــأهـ ــب» ف ـ ــي م ــواضـ ـي ــع الـ ـت ــدري ــب
الحساسة التي تحاكي أرض الواقع
«ملواجهة التهديدات التقليدية وغير
ال ـت ـق ـل ـي ــدي ــة» ،وم ـ ــن ه ـن ــا ي ـم ـك ــن فـهــم
ً
إدراج الحكومة األردنـيــة مثال قانون
األم ــن الـسـيـبــرانــي عـلــى ج ــدول أعـمــال
الـ ــدورة االسـتـثـنــائـيــة ملجلس الـنــواب
قبل أيام ،واإلصرار على اسم القانون
«ال ـس ـي ـب ــران ــي» م ــن دون ت ـعــري ـبــه أو
دمجه بقانون الجرائم اإللكترونية.
ُ
وع ــادة مــا تـفـصــل الـسـيــاســة عــن عمل
امل ــؤس ـس ــة ال ـع ـس ـكــريــة ال ـت ــي تـحـتـفــظ
بهيبتها الداخلية وهي محل ثقة لدى
األردنيني ،لكن التطورات السريعة في
اإلقليم ،والدور التدريبي الذي مارسه
الجيش ســابـقــا ،يثير أسئلة داخلية
عــن ج ــدوى ه ــذه ال ـتــدري ـبــات الكثيفة
وضخامة الــدعــم العسكري األميركي
لـ ـلـ ـجـ ـي ــش ،وأي ـ ـض ـ ــا ه ـ ــل م ـع ـس ـك ــرات
ال ـ ـتـ ــدريـ ــب ال ـ ـتـ ــي دربـ ـ ـ ــت «املـ ـع ــارض ــة
السورية املعتدلة» متاحة مقابل دعم
االقـتـصــاد األردن ــي املتعثر؟ والـســؤال
األكبر :هل سيتحمل األردنـيــون كلفة
امل ـشــاركــة ف ــي عـمــل عـسـكــري أمـيــركــي
مشترك وطويل املدى ومكلف بشريًا،
وال سـيـمــا أن ع ـ ّـم ــان ل ــم ت ـت ــورط أكـثــر
مما يجب فــي اإلقـلـيــم وعـلــى األخــص
ف ــي ال ـي ـم ــن ،م ـع ـض ـلــة ح ـل ـف ــاء املـمـلـكــة
الهاشمية؟

يأتي تغيير قيادة الجيش ضمن التغييرات التي طاولت أهم الشخصيات المحيطة بعبد الله (أ ف ب)
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◄ وفيات ►

إضاءة ساهمت تطورات المشهد اإليراني الخاصة بجواد ظريف في كشف حجم الدعم الرسمي والشعبي الذي
يتمتع به الرجل داخل بالده ،ما فتح الباب على استحضار صناديق االقتراع كمكان صالح الستثمار هذا التضامن.
فما هو السجل الشخصي الذي يجعل ظريف من أقوى مرشحي السباق الرئاسي المنتظر عام 2021؟ علمًا بأن
رئيس الدبلوماسية اإليرانية ينفي وجود أي نية عنده لخوض هذا المعترك

محمد جواد ظريف ...من المصافحة إلى الــعقوبات
زكريا أبو سليسل
ع ـل ــى رغ ـ ــم ح ـ ـيـ ــازة وزي ـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة
اإلي ــران ــي ،محمد ج ــواد ظــريــف ،درجــة
«م ــاجـ ـسـ ـتـ ـي ــر» بـ ـع ــد إنـ ـ ـج ـ ــازه رس ــال ــة
أكاديمية عن «العقوبات في العالقات
الــدول ـيــة» ،فــإن ذلــك لــم يجنبه الــوقــوع
ت ـح ــت ط ــائ ـل ــة ال ـع ـق ــوب ــات األم ـي ــرك ـي ــة!
ف ــ«امل ـس ــؤول األول ع ــن سـيــاســة إي ــران
ال ـخــارج ـيــة» ،كـمــا وصـفــه قــائــد «فيلق
ال ـق ــدس» ف ــي ال ـح ــرس الـ ـث ــوري ،قــاســم
سليماني ،أخيرًا ،لم يكن يعلم آنذاك أن
امتهان السياسة بحرفية للتعبير عن
املوقف اإليراني سيقوده يومًا ما إلى
«الالئحة الـســوداء» في وزارة الخزانة
األميركية.
اإلج ــراء األمـيــركــي بحق ظــريــف كشف
م ـجــددًا عــن حـجــم قــوتــه ودوره داخــل

ّ
حل سليماني ضيفًا على ظريف
في مبنى الوزارة مباركًا له
«غضب أميركا وعداءها»
مــاكـيـنــة صـنــع ال ـق ــرار اإلي ــران ــي ،حيث
ظهر هذا األمــر في رسائل الدعم التي
ّ
تـلــقــاهــا ال ــوزي ــر إث ــر ال ـق ــرار األم ـيــركــي.
وفــي هــذا الـسـيــاق ،بــرزت برقية الدعم
الـتــي حظي بها ظــريــف مــن سليماني
ّ
ع ـن ــدم ــا ح ـ ــل ض ـي ـف ــا ع ـل ـي ــه فـ ــي مـبـنــى
ال ـ ـ ـ ــوزارة ،م ـب ــارك ــا ل ــه «غ ـض ــب أم ـيــركــا
وع ــداء ه ــا» .ه ــذا املــوقــف مــن «ال ـحــاج»
تـقــاطــع مــع رســالــة «ام ـت ـنــان» ّ
وجـهـهــا
«ال ـ ــدكـ ـ ـت ـ ــور» لـ ــأم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــن ،ع ـن ــدم ــا
ً
خــاطـبـهــم بـعــد ال ـق ــرار م ـبــاشــرة قــائــا:
«شكرًا لكم على اعتباري خطرًا كبيرًا
عـلــى أجـنــدتـكــم» .رســالــة «ال ـش ـكــر» ّمن
ظــريــف لــم ت ــأت عـبـثــا ،ف ــاإلج ــراء بحقه
ّ
رسـ ــخ ف ــي أذه ـ ــان ش ــرائ ــح ج ــدي ــدة من
اإليــران ـيــن «ع ـ ــداوة واش ـن ـطــن» لكبير
الدبلوماسيني ،األمــر الــذي ساهم في
توسيع االلـتـفــاف الشعبي والرسمي
ح ــول شـخـصـيـتــه ان ـطــاقــا م ــن قــاعــدة
أن من يعاديه «الشيطان األكبر» ينال
«وسام الشرف».
ل ــم تـقـتـصــر ت ــداع ـي ــات ال ـخ ـط ــوة على
األوساط اإليرانية ،وإنما ُسمع صداها
داخـ ـ ـ ــل أوس ـ ـ ـ ــاط أمـ ـي ــركـ ـي ــة م ـخ ـت ـل ـفــة،
وخ ـص ــوص ــا ل ـك ــون ال ــوزي ــر اإلي ــران ــي

قضى ما يقارب  25عامًا من حياته في
ً
الواليات املتحدة متنقال بني الدراسة
والعمل في البعثة اإليرانية في األمم
املتحدة ،إلى أن أصبح مندوب طهران
الــدائــم ل ــدى املنظمة الــدول ـيــة ،قـبــل أن
ّ
ي ـت ـمــكــن ال ــرئ ـي ــس اإليـ ــرانـ ــي ال ـســابــق،
،2007
م ـح ـمــود أحـ ـم ــدي نـ ـج ــاد ،عـ ــام ّ
مــن عــزلــه بعد عــدة م ـحــاوالت تعثرت
برفض املرشد علي خامنئي .فاألخير
ع ـ ّـد انـتـقــاء ظــريــف ل ـهــذا املـنـصــب عــام
ً
« 2002أف ـض ــل خـ ـي ــار» ،ف ـضــا ع ــن أن
املرشد أوضح لظريف في حينه معالم
ً
وظـيـفـتــه ،قــائــا «إن وظـيـفـتـ ّـك ْ هــي أن
تـطــرح رؤي ـت ــك ،حـتــى لــو تـيــقــنــت أنها
مخالفة لرؤيتي بنسبة  180درجــة»،
ولم يكتف خامنئي بنهيه عن تغييب
رؤيـتــه الشخصية ،بــل اعتبر طرحها
«وظيفة شرعية» .التزام ظريف بهذه
ال ـت ــوص ـي ــات امل ـت ــواف ـق ــة م ــع طـبـيـعـتــه،
كان السبب الرئيس في عزله من هذا
ّ
املنصب ،حيث يقول معلقًا على ذلك
إن «أح ـ ــد أسـ ـب ــاب ع ــزل ــي خـ ــال ف ـتــرة
مراقبًا ،ومن واجب
عملي هو أني كنت ِ
ّ
املراقب أن يقول ما يرى ،ال أن يفكر في
ِ
مــا يـعـجــب ال ــرؤس ــاء واملـسـتـمـعــن من
قول أو رؤية ،وينقل ذلك فقط» .خروج
ظريف من العمل الدبلوماسي الرسمي
فــي ذلــك الــوقــت تقاطع مــع رغبته في
ّ
عدم تسلم أي عمل تنفيذي في حكومة
ال تتوافق وآراءه ،ما دفعه إلى البحث
ّ
ع ــن م ـس ــار ع ـمــل آخـ ــر ،ف ــوج ــد ضــالـتــه
ف ــي ت ــوس ـي ــع ن ـشــاط ــاتــه ع ـل ــى صـعـيــد
الدبلوماسية الـعــامــة ،وتوعية الــرأي
الـعــام األميركي بخصوص البرنامج
النووي .وفي هذا الصدد ،ينقل كتاب
«س ـعــادة الـسـفـيــر» عــن ظــريــف حديثًا
عــن تلك الحقبة قــال فيه «إن املــواقــف
ّ
ال ـحــادة للسيد أح ـمــدي نـجــاد شكلت
ب ـي ـئ ــة مـ ـع ــادي ــة إليـ ـ ـ ــران فـ ــي امل ـج ـت ـمــع
األكــادي ـمــي ،وك ــان مــن الــواجــب القيام
بشيء من التوعية في هذا املجال» .لم
يقتصر عـمــل ظــريــف األكــادي ـمــي على
ّ
هــذا الجانب ،بل تخطاه أيضًا للعمل
داخ ــل مــركــز األب ـح ــاث االسـتــراتـيـجـيــة
الـتــابــع لــ«مـجـمــع تشخيص مصلحة
ال ـ ـن ـ ـظـ ــام» ب ــرئ ــاس ــة حـ ـس ــن روح ــان ــي
(آنذاك) ،الرئيس الحالي.
بقي ظريف في مساره األكاديمي إلى
أن ف ــاز روح ــان ــي بـُـانـتـخــابــات رئــاســة
إيــران عام  ،2013فأسندت إليه حقيبة
ال ـخ ــارج ـي ــة ،بــال ـتــزامــن م ــع ن ـقــل املـلــف

قضى رئيس الدبلوماسية اإليرانية ما يقارب  25عامًا من حياته في الواليات المتحدة (أ ف ب)

ال ـ ـنـ ــووي م ــن عـ ـه ــدة امل ـج ـل ــس األع ـل ــى
لــأمــن الـقــومــي إل ــى وزارة الـخــارجـيــة،
ل ـي ــوض ــع ظ ــري ــف م ــن ج ــدي ــد ف ــي قـلــب
املـ ـف ــاوض ــات ال ـن ــووي ــة ب ـعــدمــا تــركـهــا
بخروجه من العمل في األمم املتحدة.
م ـس ــار املـ ـف ــاوض ــات الـ ـن ــووي ــة شـهــد
مع ظريف نقلة نوعية في مستوى
العالقات اإليرانية األميركية ،حيث
كسر ونظيره األميركي ،جون كيري،
جمود الـتــواصــل الثنائي الــذي كان
مقطوعًا بــن الطرفني منذ انتصار
ال ـثــورة اإليــرانـيــة عــام  .1979بيد أن
ه ــذه الـنـقـلــة الـعـلـنـيــة ف ــي ال ـعــاقــات
ل ــم تـكــن لـتـحــدث ل ــوال وجـ ــود مـســار
ط ــوي ــل م ــن الـ ـلـ ـق ــاءات ال ـس ـ ّـري ــة ب ــدأه
ال ـط ــرف ــان ف ــي سـلـطـنــة ُعـ ـم ــان خــال
عام ّ ،2012
مهد الطريق لكسر موانع
املصافحة واللقاءات العلنية .وعلى
رغــم ذل ــك ،فــإن نـجــاح املـفــاوضــات لم
يكن باألمر السهل ،حيث استغرقت
ثالث سنوات قبل أن يخرج دخانها
األب ـي ــض م ــن ال ـعــاص ـمــة الـنـمـســويــة
فيينا ،في ما ُعرف حينها بـ«االتفاق
ال ـ ـ ـنـ ـ ــووي» بـ ــن إي ـ ـ ـ ــران وم ـج ـم ــوع ــة
الـ«.»1+5
وق ــد ملــع خ ــال ال ـس ـنــوات ال ـثــاث نجم
جواد ظريف كمفاوض إيراني محترف،
ّ
«يتحدث إلى جون كيري
يستطيع أن
ف ــي ي ـ ــوم ،ث ــم إلـ ــى ع ـل ــي خــام ـن ـئــي فــي
ً
اليوم التالي ،وأن يقنع كال منهما بأنه
يشاركه وجهة نـظــره» ،والــوصــف هنا
ّ
للمحلل فــي «معهد كارنيغي للسالم
ال ــدول ــي» ،كــريــم س ـجــادبــور .لـكــن هــذه
االحترافية التي يملكها ظريف لم تجد
نـفـعــا مــع الــرئ ـيــس األم ـيــركــي ،دونــالــد
ت ـ ــرام ـ ــب .ف ـع ـل ــى رغـ ـ ــم ط ـ ـيـ ــران ظ ــري ــف
املتكرر إلى نيويورك ،حيث ّ
ّ
مقر األمم
املتحدة ،ولقاءاته مع كثير من نظرائه
الـغــربـيــن ،فــإنــه لــم ينجح فــي التأثير
على اإلدارة األميركية الجديدة لثنيها
عن االنسحاب من االتفاق النووي .كما
أن ج ـه ــوده الــدب ـلــومــاس ـيــة ل ــم تتمكن
حتى اآلن من دفــع األوروبـيــن لتنفيذ
القاضية بتعويض طهران
تعهداتهم
ُ
عن مصالحها املتضررة ّمن العقوبات
األم ـي ــرك ـي ــة .هـ ـك ــذا ،ي ـت ــرن ــح «إنـ ـج ــاز»
االت ـف ــاق ال ـن ــووي بــن الـحـيــاة وامل ــوت،
لـكــن ال ي ــزال «الــدك ـتــور ظــريــف» يؤكد
أنه «لو عاد به الزمان إلى الــوراء أربع
س ـن ــوات ،ألبـ ــرم االت ـف ــاق ال ـن ــووي مــرة
أخرى».

تقرير

ترامب ينعى المفاوضات التجارية مع الصين :لسنا جاهزين لتوقيع اتفاق
ال مؤشرات إلى عزم
الرئيس األميركي،
دونالد ترامب ،على
خفض مستوى
التصعيد في وجه
الصين ،ال سيما وأنه
أعلن ،يوم أمس ،أن
بالده ليست جاهزة
بعد لتوقيع اتفاق
تجاري مع بكين

أض ــاف الــرئ ـيــس األم ـي ــرك ــي ،دونــالــد
ت ــرام ــب ،ع ـق ــدة ج ــدي ــدة إل ــى صــراعــه
املتواصل مع الصني ،بعنوان الحرب
ال ـت ـج ــاري ــة .وك ــون ــه الـ ـط ــرف األقـ ــوى
في هــذه املعادلة وفــق ما يقولّ ،
نبه
إلــى أن أوان الحل لم يحن بعد ،وأن
ب ــاده «غـيــر جــاهــزة» لتوقيع اتفاق
تجاري مع بكني ،فيما أبقى ،أيضًا،
ع ـل ــى احـ ـتـ ـم ــال إل ـ ـغـ ــاء املـ ـف ــاوض ــات،
التي استؤنفت أخيرًا ومن املقرر أن
ُ
تستكمل الشهر املقبل ،قائمًا.
وق ـب ــل أن يـ ـغ ــادر إلـ ــى نـيــوجـيــرســي
فــي إجــازتــه األسبوعية ،قــال ترامب:
«لسنا جاهزين لتوقيع اتفاق ...لقد
ّ
بالتالعب (بالعملة).
نددنا بقيامهم
ُ
سنرى ما إذا كنا سنبقي اجتماعنا
فــي أيـلــول /سبتمبر .إذا فعلنا ذلك

ترامب :واشنطن «تمسك بكل األوراق» في هذه المفاوضات التجارية (أ ف ب)

س ـي ـكــون ذلـ ــك جـ ـيـ ـدًا ،واذا ل ــم نفعل
سيكون جيدًا أيضًا» ،مشيرًا إلى أن
«الصني تريد أن تفعل شيئًا ،لكنني
غ ـي ــر م ـس ـت ـعــد ح ـت ــى اآلن ل ـع ـمــل أي
شـ ـ ــيء ...خـمـســة وع ـش ــرون عــامــا من
االنتهاكات ،أنا غير جاهز على وجه
ال ـســرعــة ،وعـلـيــه فــإنـنــا س ـنــرى كيف
س ـت ـس ـيــر األمـ ـ ـ ـ ــور» ،خ ـص ــوص ــا وأن
واشـنـطــن «تمسك بكل األوراق» في
هذه املفاوضات التجارية.
وبــإغــاقــة ال ـبــاب أم ــام الـتــوصــل إلــى
ّ
حـ ــل ،ي ـكــون ت ــرام ــب ق ــد ق ــرر الــذهــاب
إلى مواجهة مفتوحة مع بكني ،بعد
ق ــراره األخـيــر فــرض رســوم جمركية
جديدة على كل الــواردات من الصني
اعتبارًا من أيلول /سبتمبر .الخطوة
األخـ ـ ـي ـ ــرة ت ـب ـع ـه ــا ت ـ ــراج ـ ــع ال ـ ـيـ ــوان

الصيني بــدايــة األس ـبــوع ،حيث بلغ
أدنــى مستوى لــه فــي مقابل الــدوالر
مـ ـن ــذ نـ ـح ــو ع ـ ـقـ ـ ٍـد .مـ ــن هـ ـن ــا ،تـ ـط ـ ّـرق
ال ــرئـ ـي ــس األم ـ ـيـ ــركـ ــي ال ـ ـ ــذي ات ـه ـمــت
بــاده الصني «بالتالعب بعملتها»،
إل ــى «م ـعــركــة ال ـع ـم ــات» ،م ــؤك ـدًا أنــه
لــن يعمد إل ــى خـفــض قيمة ال ــدوالر:
«لــن أقــوم بذلك ،لدينا العملة األكثر
أمانًا في العالم» .لكنه ّ
شدد ،مجددًا،
على ضرورة أن يخفض االحتياطي
الـ ـف ــدرال ــي م ـع ــدل ف ــائ ــدت ــه الــرئ ـي ـســة
ملـســاعــدة امل ـصـ ّـدريــن األمـيــركـيــن في
غ ـم ــرة الـ ـح ــرب ال ـت ـج ــاري ــة م ــع بـكــن،
مطالبًا بخفض «بواقع نقطة واحدة
ً
أو مــا يــزيــد قـلـيــا لـفـتــرة معينة من
الزمن».
(األخبار)

«قد تسقط أجسادناّ ،أما نفوسنا
ف ـقــد فــرضــت حـقـيـقـتـهــا ع ـلــى هــذا
الوجود» (سعاده)
الـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــزب الـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ـ ّ
ـوري ال ـ ـ ـقـ ـ ــومـ ـ ـ ّـي
ّ
االجتماعي
ّ
ّ
ي ـن ـع ــى إل ـ ـ ــى األمـ ـ ـ ـ ــة وال ـ ـسـ ــوريـ ــن
ّ
ّ
االجتماعيني
القوميني
األمينة هيام اسكندر نصرالله
(رئيسة املجلس األعلى السابقة)
ّ
املـتــوفــاة فجر الخميس فــي  8آب
2019
زوجـ ـه ــا ال ــراح ــل األم ـ ــن عـبــدالـلــه
محسن (الرئيس السابق للحزب)
وال ــدتـ ـه ــا ال ــراحـ ـل ــة ن ــزه ــة سـلـيــم
سعاده
أوالدها:
رنـ ـ ـ ــدى زوجـ ـ ـه ـ ــا س ـه ـي ــل ح ـبــايــب
وأبناؤهما الراحل رغيد ود .مازن
وعائلته وغسان
ن ـ ـ ــدى زوجـ ـ ـه ـ ــا ج ـ ـ ــان أب ـ ـ ــو ع ـب ــدو
وابنتهما ديمة
د .رائ ـ ــد زوج ـت ــه ن ــادي ــن ّ
األي ــوب ــي
وابنتاهما ِإنورا وديليا
نديم
شـقـيـقـهــا ال ــراح ــل رجـ ــا نـصــرالـلــه
زوجته سلمى إبراهيم وأوالدهما
لـيـنــا وعــائـلـتـهــا وأمـ ــل وعــائـلـتـهــا
واسكندر وعائلته
اآلسـ ـ ـ ـف ـ ـ ــون :ع ـ ــائ ـ ــات نـ ـص ــرالـ ـل ــه،
محسن ،بــربــاريّ ،
حمود ،سعاده،
م ــرع ــي ،الـحـسـيـنــي ،ح ـبــايــب ،أبــو
ع ـ ـبـ ــدوّ ،
األيـ ـ ــوبـ ـ ــي ،م ـ ــزاح ـ ــم ،فـخــر
الدين ،الحاج.
ُت َ
قبل التعازي اليوم السبت وغدًا
األح ــد فــي 10و 11آب مــن الساعة
ّ
الـحــاديــة عـشــرة قبل الظهر حتى
ّ
جمعية
السابعة مـســاء فــي قــاعــة
خـ ّـريـجــي الجامعة األمـيــركـ ّـيــة في
ب ـي ــروت ،ال ـح ـمــرا ،ال ـ ّ
ـوردي ــة ،ويــوم
ال ـس ـب ــت فـ ــي  17آب مـ ــن ال ـس ــاع ــة
ّ
ال ـ ـثـ ــان ـ ـيـ ــة ب ـ ـعـ ــد ال ـ ـظ ـ ـهـ ــر وحـ ــتـ ــى
ّ
السابعة مساء في مكتب مديرية
مـ ـشـ ـغ ــرة ف ـ ــي الـ ـ ـح ـ ــزب ال ـ ـ ّـس ـ ــوري
الـقــومـ ّـي االجـتـمــاعـ ّـي ،قاعة األمــن
عبدالله محسن.
البقاء ّ
لألمة
ّ
ّ
إنا لله وإنا إليه راجعون
بـ ـم ــزي ــد مـ ــن الـ ــرضـ ــى وال ـت ـس ـل ـيــم
بمشيئة الله تعالى ،ننعى إليكم
فقيدنا الغالي املرحوم:
الحاج أكرم رياض طليس
زوج ـ ـت ـ ــه :الـ ـح ــاج ــة حـ ـم ــدة راجـ ــح
شريف.
وال ـ ـ ـ ــده :املـ ــرحـ ــوم ال ـ ـحـ ــاج ريـ ــاض
طليس.
والدته :املرحومة مريم شحادة.
أوالده :راج ـ ـ ـ ـ ـ ــح ،ع ـ ـل ـ ــي ،حـ ـم ــزة
وعباس.
إبنته :زينب.
أش ـ ـ ـقـ ـ ــاؤه :ع ـ ـبـ ــاس ،عـ ـب ــد ال ـغ ـن ــي،
عـلــي ،مـعــن ،مـحـمــد ،مــرســال ،زيــن
العابدين ،حسني وحسن.
ي ـص ـل ــى عـ ـل ــى ج ـث ـم ــان ــه ال ـط ــاه ــر
ويـ ــوارى ال ـثــرى فــي جـبــانــة بلدته
بــريـتــال الـيــوم السبت الــواقــع فيه
 10آب  2019الساعة الرابعة بعد
الظهر.
تقبل الـتـعــازي قبل الــدفــن وبعده
وط ـي ـلــة أي ـ ــام األسـ ـب ــوع ف ــي مـنــزل
وال ـ ـ ـ ــده امل ـ ــرح ـ ــوم ال ـ ـحـ ــاج ريـ ــاض
طليس الـكــائــن فــي بــريـتــال ـ ـ قرب
النادي الحسيني.
وفــي بـيــروت نـهــار االثـنــن الــواقــع
فـ ـي ــه  19آب  2019ف ـ ــي ج ـم ـع ـيــة
الـتـخـصــص والـتــوجـيــه الـعـلـمــي ـ ـ
الــرم ـلــة الـبـيـضــاء ـ ـ ـ ـ ق ــرب مــديــريــة
أم ــن الــدولــة لـلــرجــال والـنـســاء من
الساعة الثانية بعد الظهر حتى
ً
مساء.
السابعة
ل ـل ـف ـق ـي ــد الـ ــرح ـ ـمـ ــة ولـ ـ ـك ـ ــم األجـ ـ ــر
والثواب
اآلسـ ـف ــون :آل طـلـيــس ،آل شــريــف،
املجلس اإلسالمي الشيعي األعلى
وعموم أهالي بريتال.
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◄ إعالنات رسمية ►
إعالن
تـعـلــن ك ـهــربــاء لـبـنــان ب ــأن مـهـلــة تقديم
ال ـعــروض لـشــراء قــواطــع تــوتــر متوسط
وقطع غيار لها لزوم محطات التحويل
الرئيسية ،موضوع استدراج العروض
رقم ث4د 5540/تاريخ  ،2019/6/17قد
م ــددت لـغــايــة ي ــوم الـجـمـعــة 2019/9/6
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة 11:00
قبل الظهر.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
الـعــروض املــذكــور اع ــاه الـحـصــول على
نسخة مــن دفـتــر ال ـشــروط مــن مصلحة
الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مـبـنــى ك ـهــربــاء ل ـب ـنــان ـ ـ ـ طــريــق
النهر وذلك لقاء مبلغ قدره /200 000/
ل.ل.
علما ب ــأن ال ـع ــروض الـتــي سـبــق وتـقــدم
ب ـه ــا ب ـع ــض امل ـ ــوردي ـ ــن ال تـ ـ ــزال س ــاري ــة
املفعول ومــن املمكن في مطلق االحــوال
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.
تـسـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد ال ــى أم ــان ــة سر
كـهــربــاء لبنان ـ ـ طــريــق النهر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2019/8/5
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 1270
إعالن
تـعـلــن ك ـهــربــاء لـبـنــان ب ــأن مـهـلــة تقديم
الـ ـ ـع ـ ــروض ل ـت ـح ــدي ــث أج ـ ـهـ ــزة وش ـب ـكــة
املـ ـعـ ـل ــوم ــاتـ ـي ــة الـ ــداخ ـ ـل ـ ـيـ ــة ف ـ ــي امل ـب ـن ــى
امل ــرك ــزي ،مــوضــوع اس ـت ــدراج ال ـعــروض
رقم ث4د 3221/تاريخ  ،2019/3/28قد
م ــددت لـغــايــة ي ــوم الـجـمـعــة 2019/9/6
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة 11:00
قبل الظهر.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
الـعــروض املــذكــور اع ــاه الـحـصــول على
نسخة مــن دفـتــر ال ـشــروط مــن مصلحة
الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مـبـنــى ك ـهــربــاء ل ـب ـنــان ـ ـ ـ طــريــق
النهر وذلــك لقاء مبلغ قــدره /30 000/
ل.ل.
علما ب ــأن ال ـع ــروض الـتــي سـبــق وتـقــدم
ب ـه ــا ب ـع ــض امل ـ ــوردي ـ ــن ال تـ ـ ــزال س ــاري ــة
املفعول ومــن املمكن في مطلق االحــوال
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.
تـسـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد ال ــى أم ــان ــة سر
كـهــربــاء لبنان ـ ـ طــريــق النهر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2019/8/7
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 1288
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
ط ـلــب مـحـمــد غ ـس ــان بـعـلـبـكــي بــوكــالـتــه
ع ــن هـيـثــم ح ـســن الـ ـح ــاج ملــوك ـلــه حسن
محمد طــراد سندات تمليك بــدل ضائع
للعقارات  540و 541و 542دبعال.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
باسم حسن
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
ط ـلــب مـحـمــد غ ـس ــان بـعـلـبـكــي بــوكــالـتــه
عــن رفـيــق عبد الــرضــا ف ــواز ملــورثــه عبد
الرضا ابراهيم فواز سندات تمليك بدل
ضائع للعقارات  815و 1373جويا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
باسم حسن
تبليغ فقرة حكمية
ج ــان ــب :م ـح ـمــد ك ـم ـيــل رح ـ ــال (م ـج ـهــول
محل املقام)
عدد2019/764 :
صدر بتاريخ  2019/7/27حكمًا غيابيًا
عن محكمة بيروت الشرعية الجعفرية
(غ ــرف ــة ال ـق ــاض ــي ال ـش ـيــخ ع ـلــي امل ــول ــى)
أسـ ــاس  218س ـجــل  76ق ـضــى بــالــزامــك

بدفع مبلغ وقدره عشرة آالف وستماية
وسبعة وستون دوالر أميركي ملطلقتك
س ـ ـ ـ ـ ــوالف ع ـ ـلـ ــي ب ـ ـ ـ ــرو دف ـ ـ ـعـ ـ ــة واح ـ ـ ـ ـ ــدة،
وبتقسيط باقي املهر بمعدل خمسماية
أل ــف ل ـي ــرة لـبـنــانـيــة ع ــن ك ــل ق ـســط تـبــدأ
مــن تــاريــخ  2019/8/5مهلة االعـتــراض
واالستئناف  45يومًا تلي النشر.
رئيس القلم
علي الحاج
دعوة
صادرة عن دائرة تنفيذ املنت
باملعاملة التنفيذية رقم 2014/144
إلى أصحاب الحقوق العينية السيدات
رش ـ ــا وغـ ـن ــى وف ـ ـ ــدى فـ ـ ـ ــاروق الـ ـب ــاش ــا -
املجهوالت محل اإلقامة.
إن دائرة تنفيذ املنت القلم الثاني تدعوكن
ل ـل ـح ـضــور ش ـخ ـص ـيــا أو إرس ـ ـ ــال وك ـيــل
قــانــونــي عـنـكــن إل ــى قلمها فــي محكمة
جديدة املنت لتبلغ اإلخبار لإلطالع على
دفتر شروط بيع القسمني رقم  4و 5من
العقار رقم  59املطيلب ومرفقاته املوجه
الـيـكــن م ــن طــالــب الـتـنـفـيــذ بـنــك بـيــروت
والبالد العربية ش.م.ل .بموجب املعاملة
التنفيذية رقــم  2014/144تنفيذًا لستة
سـ ـن ــدات ديـ ــن م ـس ـت ـح ـقــة األداء بـمـبـلــغ
إجـمــالــي وقـ ــدره /30.000/د.أ .ثــاثــون
ألــف دوالر أميركي وإتـخــاذ محل إقامة
ضمن نطاق محكمة جديدة املــن وذلك
ضـمــن مـهـلــة عـشــريــن يــومــا تـلــي النشر
ً
وإال يـعــد التبليغ حــاصــا وق ـلــم دائ ــرة
ّ
تنفيذ املــن مقامًا مختارًا لكن ويصار
إلى متابعة التنفيذ.
رئيس قلم دائرة تنفيذ املنت
جان أنطون
إعالن
بـ ـت ــاري ــخ  2019/8/8وبـ ـ ـن ـ ــاءًا لـلـطـلــب
تقرر شطب قيد الصيدلي محمد فايز
اسماعيل من قيود السجل التجاري في
ص ـيــدا وه ــو مـسـجــل بــرقــم /15531عـ ـ ــام
تحت االس ــم الـتـجــاري صيدلية تسنيم
ومــركــزهــا فــي ص ـيــدا الـعـقــار رق ــم 1933
بملكه ورقمه املالي .87871
ول ـك ــل ذي م ـص ـل ـحــة االع ـ ـتـ ــراض ضـمــن
مهلة عشرة أيام
أمني السجل التجاري في الجنوب
منى أحمد شبو
إعالن
ت ـع ـق ــد ل ـج ـن ــة املـ ـن ــاقـ ـص ــات اج ـت ـمــاع ـهــا
فــي ت ـمــام الـســاعــة الـثــانـيــة ع ـشــرة ظهرًا
بتاريخ  2019/8/26بطريقة املناقصة
العمومية.
* إعـ ـ ـ ـ ــادة تـ ـل ــزي ــم أعـ ـ ـم ـ ــال جـ ـم ــع ون ـق ــل
ال ـن ـفــايــات ض ـمــن ن ـط ــاق ب ـلــديــة زح ـل ــة -
معلقة وتعنايل.
ُي ـم ـك ــن ملـ ــن ي ــرغ ــب اإلشـ ـ ـت ـ ــراك فـ ــي ه ــذه
ّ
املناقصة أن يطلع على دفـتــر الـشــروط
الـخــاص املــوجــود لــدى الــدائــرة اإلداري ــة
في البلدية أثناء الدوام الرسمي وعليه
تقديم عرضه باليد أو بالبريد املضمون
شـ ــرط أن ي ـصــل الـ ــدائـ ــرة اإلداريـ ـ ـ ــة قبل
ال ـســاعــة ال ـثــان ـيــة ع ـشــرة ظ ـه ـرًا م ــن آخــر
ي ــوم عـمــل يسبق الـتــاريــخ امل ـحـ ّـدد لهذه
املناقصة.
زحلة في 2019/8/8
رئيس بلدية زحلة  -معلقة وتعنايل
املهندس أسعد زغيب
إعالن
تعقد لجنة املـنــاقـصــات إجتماعها في
تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بتاريخ
 2019/9/2بطريقة املناقصة العمومية.
* تـلــزيــم إن ـشــاء وتــأهـيــل طــريــق داخـلــي
بني مدرسة العائلة املقدسة ودير يسوع
الفادي ضمن نطاق بلدية زحلة  -معلقة
وتعنايل.
ُي ـم ـك ــن ملـ ــن ي ــرغ ــب اإلشـ ـ ـت ـ ــراك فـ ــي ه ــذه
ّ
املناقصة أن يطلع على دفـتــر الـشــروط
الـخــاص املــوجــود لــدى الــدائــرة اإلداري ــة
في البلدية أثناء الدوام الرسمي وعليه
تقديم عرضه باليد أو بالبريد املضمون
شـ ــرط أن ي ـصــل الـ ــدائـ ــرة اإلداريـ ـ ـ ــة قبل
ال ـســاعــة ال ـثــان ـيــة ع ـشــرة ظ ـه ـرًا م ــن آخــر
ي ــوم عـمــل يسبق الـتــاريــخ امل ـحـ ّـدد لهذه

املناقصة.
زحلة في /8آب 2019
رئيس بلدية زحلة  -معلقة وتعنايل
املهندس أسعد زغيب
إعالن
بـيــع صـ ــادر ع ــن دائ ـ ــرة تـنـفـيــذ ك ـســروان
املعاملة رقم 2018/503
ورد خطأ مطبعي باإلعالن الصادر في
جريدة األخبار العدد  3822تاريخ األول
مــن آب  2019بحيث ورد عـبــارة إشــارة
وضــع يــد على /561م.م .بالعقار 4502
وال ـ ـصـ ــواب :ه ــو إش ـ ــارة وض ــع ي ــد على
/561م.م .بالقرار 4502
إعالن
بتاريخ  2019/4/23وبناء ا للطلب تقرر
شطب قيد مؤسسة شركة أنتلكوم من
قيود السجل التجاري في صيدا وهي
مسجلة بــرقــم /4504خ ـ ــاص ومــركــزهــا
فــي صــور الـبــص فــي الـعـقــار رقــم 1973
ملك جودي ورقمها املالي .109659
ولكل ذي مصلحة االعتراض ضمن
مهلة عشرة أيام.
أمني السجل التجاري في الجنوب
منى أحمد شبو
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ّ
القنوات تفضل األكشن ...والمنابر البديلة امتطت الحصان الرابح

المرأة اللبنانية ومنح الجنسية في اإلعالم :اسـتعراض أم معركة رأي عام؟
التسلية في االستديو ،ومحاولة التقليل من شأن
مــا ُي ـقــال ،ووض ـعــه فــي إط ــار «امل ـشــاك ـســة»! حلقة
ّ
شرعت الباب على ضــرورة فتح نقاش جدي في
اإلعالم املرئي على وجه التحديد ،والدور السلبي
ال ــذي ي ـ ّ
ـؤدي ــه ،تـجــاه قـضــايــا حقوقية جـ ّـمــة ،على

زينب حاوي
ّ
ف ــي ت ــاري ــخ  23ح ــزي ــران (يــون ـيــو) امل ــاض ــي ،بــثــت
 lbciالـحـلـقــة األخـ ـي ــرة م ــن بــرنــامــج «ف ــي »male
مستضيفة الصحافي جوزيف أبو فاضل .حلقة
أثارت الرأي العام ّكون البرنامج ّيدعي أنه يناصر
حقوق امل ــرأة .إال أنــه في الــواقــع ،يقارب شؤونها
بشكل سطحي عبر الحديث عن إمكانيات النساء
ّ
الـجـســديــة ،وح ـضــورهــن الـطــاغــي فــي االسـتــديــو!
ّ
وقتها ،احتل أبو فاضل ـ ـ املعروف بمواقفه الحادة
والتمييزية ضد منح املــرأة الجنسية ألوالدهــا ـ ـ
ً
مساحة وافــرة ّ
ليقدم نظرة مجتزأة ومهينة عبر
الـتـمـيـيــز ب ــن امل ـ ــرأة امل ـتــزوجــة م ــن أجـنـبــي وتـلــك
ّ
امل ـتــزوجــة ّمــن فلسطيني أو سـ ــوري .واعـتـبــر أن
األولى يحق لها منح الجنسية ألوالدها بخالف
البقية ،درءًا ل ـ «تغيير ديـمــوغــرافــي» فــي الـبــاد.
كــام تـعــاطــت مـعــه مـقــدمــة الـبــرنــامــج ك ــارال حــداد
بكثير من الخفة ،بــل انزلقت به نحو أجــواء من

« otvجنسيتي حق لي
قاطعت ّ
وألسرتي» ألن األخيرة عارضت مشروع
القانون المقدم من كلودين عون

«دون وغيما» للفنانة البريطانية سوون ( 81.3 × 81.3سنتم ــ )2014

رأسـهــا حــق امل ــرأة فــي إعـطــاء الجنسية ألوالده ــا.
ّ
إذ أن ال ـخ ـل ــل ف ــي ا ّلـ ـ ـت ـ ــوازن ب ــن آراء م ـعــارضــة
ومؤيدة ،وترجيح كفة امليزان لصالح شخصيات
ت ـســانــد ال ـت ـل ـفــزيــون ف ــي اإلثـ ـ ــارة ال ـتــي يبتغيها،
وبالتالي الذهاب نحو التسطيح كما حصل مع

الـحـلـقــة امل ــذك ــورة ...كـلـهــا مــامــح تـجـمــع املـقــاربــة
التلفزيونية لقضية منح الجنسية .نتحدث هنا
عن فترة زمنية تمتد على ما يقارب عشرين عامًا،
أي تاريخ انطالق هذه القضية الحقوقية على يد
جمعية «جنسيتي حق لي وألسرتي» عام ،2002
ضمن مبادرة إقليمية انطلقت عام  1999وهدفت
إلى املساهمة في تحقيق املواطنة الكاملة للمرأة،
من خالل عملية إصالح القوانني املجحفة بحقها،
ب ـخــاصــة ق ــان ــون ال ـج ـن ـس ـيــة ،م ــع إلـ ـغ ــاء مختلف
أشكال التمييز بحقها.
مـبــادرة جالت لبنان ،ســوريــا ،مصر ،البحرين،
ال ـجــزائــر ،امل ـغــرب واألردن ،لـيـصــار بـعــد عــامــن،
إلــى إحــداث إصالحات في قوانني الجنسية في
مصر ،تلتها الجزائر ( ،)2005واملغرب (،)2007
ّ
وفلسطني واليمن وتونس .ظل لبنان املستثنى
مــن ه ــذه اإلص ــاح ــات إل ــى جــانــب بـعــض ال ــدول
العربية ،رغم أنه أول بلد عربي تنطلق منه حملة
ّ
ّ
تخص قضية الجنسية .ورغم أن
مدنية حقوقية

هذا ّالنضال قارب على إطفاء شمعته العشرين،
إال أنــه صــار قضية رأي عــام قبل سـنــوات فقط.
نضال ّ
شبك مع اإلعالم املحلي ،كحاجة وكشراكة
ّ َ
ملحتني .لكن كيف كــان هــذا التشبيك؟ هــل كان
اإلعــام بمكوناته الطائفية والحزبية ،مناصرًا
لهذه القضية ،أم ّ
مقصرًا بحقها؟ ما هي املراحل
التي طبعت عالقة اإلعالم بقضية الجنسية؟ أين
يضع هذا اإلعالم الفيتو على أصوات الجمعيات
وأص ـح ــاب ال ـ ّح ـقــوق ،وك ـيــف يـفـســح لـهــا املـجــال
للتعبير (امل ـقــنــن) ،وب ــأي وســائــل؟ هــل استطاع
ً
اإلعالم اللبناني فعال التعاطي مع هذه القضية
كقضية حقوق ،أم انزلق بها نحو خطابات فئوية
وتـخــويـفـيــة ،أو أق ـلــه حـجــب أصـ ــوات املـنــاصــرة،
ّ
وظهر أصوات النشاز ،لتكون الساحة اإلعالمية
لها وحدها؟ أسئلة كثيرة نحاول اإلجابة عنها
ه ـنــا ،مــع فـتــح الـنـقــاش ح ــول الــوســائــل البديلة
التي فرضت نفسها على قضية منح الجنسية.
وســائ ــل (األف ـ ــام الــوثــائـقـيــة ،وســائ ــل الـتــواصــل

االجتماعي ،واالستعانة بالنجوم واملشاهير)
كانت بالفعل منابر رديفة ّ
وفعالة في مواجهة
فيتوات القنوات.

فئوية وطائفية

ُ
ع ــام  ،2002أع ـل ــن ض ـمــن مــؤت ـمــر ص ـحــافــي عن
إط ــاق حـمـلــة «جـنـسـيـتــي ح ــق ل ــي وألس ــرت ــي».
ُدعي اإلعــام للتغطية ،مع التفاجؤ بطرح هذه
ـدث فـيـهــا يقع
الـقـضـيــة ال ـتــي ك ــان م ـجــرد ال ـت ـحـ ّ
ضمن «التابوهات» ،ما أحــدث خضة واضحة.
سـبـقــت اإلط ـ ــاق سـلـسـلــة إج ـ ـ ــراءات ودراس ـ ــات
مـيــدانـيــة ،ت ـخـ ّـص قــانــون الجنسية فــي لـبـنــان،
ومحاولة وضــع مقترحات قــوانــن ،إلــى جانب
دراسات إحصائية بالتعاون مع «األمن العام»
(ي ـم ـل ــك س ـج ــات ال ـل ـب ـنــان ـيــات املـ ـت ــزوج ــات مــن
أج ــان ــب) ،وح ـقــوق ـيــة .سـلـسـلــة خ ـط ــوات مـ ّـهــدت
األرض ـي ــة إلط ــاق الـنـقــاش ون ـشــر الــوعــي حــول
قانون الجنسية في لبنان ،تعيد سرد أحداثها
منسقة الحملة كريمة شـ ّـبــو ،التي تقف اليوم،
على مـشــارف عشرين عامًا مــن العمل الــدؤوب
وتـحـقـيــق خ ــروق ــات بـسـيـطــة ف ــي م ــا خ ــص هــذا
القانون ،أبرزها إقرار «إقامة املجاملة» ()2010
املـجــانـيــة (تـتـيــح «لــأجـنـبــي» أي أب ـنــاء وبـنــات
األم اللبنانية باإلقامة على األراضــي اللبنانية
ملدة  3سنوات والتجديد بعدها) .البداية كانت
ّ
مــع الـتـمــاس مــع صــاحـبــات ال ـحــق ،الـلــواتــي كــن
ّ
يــرزحــن تـحــت ال ـخــوف ،وحـتــى الـجـهــل ب ــأن من
حقهن إعطاء الجنسية ألوالدهــن .كانت معركة
وعي في البداية ،كسرت مع البوح بها ،حاجز
الصمت .وكــان مــن املهم هنا ـ ـ كما تشدد ّ
شبو
ـ ـ ـ ـ ال ـت ـش ـب ـيــك م ــع اإلعـ ـ ـ ــام ،ون ـش ــر ال ـت ــوع ـي ــة فــي
جـمـيــع امل ـنــاطــق الـلـبـنــانـيــة وكــذلــك الـجــامـعــات.
هنا ،تشير ّ
شبو إلى كيفية تناول قضية منح
الـجـنـسـيــة إع ــام ـي ــا ،إذ ك ــان ــت «دون املـسـتــوى
املطلوب» ،مع غياب ّ
أي تثقيف في املؤسسات
اإلعــام ـيــة ،ح ــول املـصـطـلـحــات املـسـتـخــدمــة ،كـ
«الـنــوع االجتماعي» ،و«الجنس البيولوجي»،
و«ال ـ ـ ـج ـ ـ ـنـ ـ ــدر» .ن ــوعـ ـي ــة ت ـغ ـط ـي ــات «س ـط ـح ـي ــة»
اتسمت بها املنابر اإلعالمية في ذاك الوقت ،مع
ضآلة في تخصيص مساحات زمنية لها .مع
حــدوث هــذا األمــر ،لم ّ
توجه الجمعية سهامها
ّ
ع ـلــى اإلعـ ـ ــام ،ب ــل رأت أن ه ـنــاك حــاجــة مــاســة
إلــى بناء أرضـيــة تثقيفية لــه بــدل رشقه بوابل
مــن االن ـت ـقــادات .إذ كــان التعاطي اإلعــامــي مع
صاحبات الحقوق ،كحاالت تثير الشفقة ،ترزح
تحت وضع مأساوي ،بغية خلق تعاطف شعبي
معها ،وإغفال الشقني القانوني واإلنساني .بدا
الـتـعــاطــي وقـتـهــا عـلــى أن ـهــن مــوضــوعــات على
ّ
«الئـحــة طـعــام» أو  ،menuيختار اإلعــام منهن
ـاط سطحي معها
ال ـحــاالت الصعبة لخلق ت ـعـ ٍ

ع ـلــى ح ـ ّـد تـعـبـيــر ش ـ ّـب ــو .ه ـنــا ،ق ـ ـ ّـررت الجمعية
ت ـن ـظ ـيــم ورش ت ــدري ــب لـ ــإعـ ــام ،ح ـ ــول كـيـفـيــة
تناول القضايا الحقوقية من منظار جندري،
مــع التنويه ب ــأداء الصحافة املكتوبة وقـتــذاك،
ودورهـ ـ ـ ــا الـ ـف ـ ّـع ــال والـ ـق ــوي ف ــي م ـن ــاص ــرة ه ــذه
القضية.
ف ــي ال ــدخ ــول ف ــي تـفــاصـيــل ال ـت ـعــاطــي اإلع ــام ــي،
ي ـظ ـه ــر ج ـل ـ ّـي ــا أن اإلعـ ـ ـ ــام امل ـح ـل ــي لـ ــم «يـ ـخ ــذل»
ال ـت ـحــركــات امل ـيــدان ـيــة واالع ـت ـص ــام ــات ،م ــع ف ــارق
ً
أن الحضور الكثيف قبال ،للمراسلني /ات ،كان
أكبر ،ليتضاءل مع الوقت ،ويختفي اليوم هؤالء،
واالكتفاء بإرسال كاميرات وميكروفونات ،وحتى
مقاطعة بعض القنوات للجمعية .تذكر شبو هنا،
مقاطعة محطة  otvملؤتمرها الصحافي األخير،
ألنـهــا فقط عــارضــت مـشــروع الـقــانــون امل ـقـ ّـدم من
كـلــوديــن عــون رئيسة «الهيئة الوطنية لشؤون
املـ ــرأة الـلـبـنــانـيــة» .قـبــل س ـن ــوات قـلـيـلــة ،تـحـ ّـولــت
مطالبة املرأة بمنح أوالدها الجنسية ،إلى قضية
رأي عام ،بفعل خروج شهادات ّ
حية من األمهات
ال ـل ـب ـنــان ـيــات الـ ـل ــوات ــي كـ ـس ــرن ح ــاج ــز ال ـص ـمــت،
وكشفن عــن وجــوهـهــن ،وطــالــن بحقهن املكفول
فــي الــدس ـتــور الـلـبـنــانــي ،وف ــي املــواث ـيــق الــدولـيــة

ل ـح ـقــوق اإلن ـ ـسـ ــان .عـ ــام  ،2017أي ق ـبــل عــامــن،
تخبرنا ّ
شبو عن تناول نحو  22طالبًا جامعيًا
لقضية الجنسية .طــاب مــن جامعات مختلفة،
أتوا دفعة واحدة لتتضمن أبحاثهم هذه القضية،
ّ
تصدرها واجهة النقاش،
في إشارة واضحة إلى
إل ــى جــانــب سـيــاسـيــن ،رك ـبــوا مــوجــة املـنــاصــرة،
من باب إظهار «انفتاحهم» ،واستقطاب أصوات
صــاح ـبــات ال ـح ـقــوق ،ال سـيـمــا قـبــل االنـتـخــابــات
النيابية األخيرة .إذ بدا واضحًا إدراج هذا البند
عـلــى الئ ـحــة بــرامـجـهــم االن ـت ـخــاب ـيــة ،وامل ـجــاهــرة
ع ـل ــى وس ــائ ــل الـ ـت ــواص ــل االجـ ـتـ ـم ــاع ــي ،بـتــأيـيــد
القضية ضمن بروباغندا إعالمية واضـحــة .أما
في برامج «التوك شــو» ،فيبدو أن هناك «فيتو»
واض ـح ــا ع ـلــى أص ـ ــوات ص ــاح ـب ــات ال ـح ــق .تــذكــر
شبو حادثة اعتراض النائب السابق نعمة الله
أبــي نـصــر (م ـعــروف بـمــواقـفــه املـعــارضــة لقانون
الـجـنـسـيــة) ،عـلــى حـضــور الجمعية فــي برنامج
ّ
ت ـل ـفــزيــونــي ،وت ـف ـض ـيــل ال ـق ـن ــاة ب ــأن ي ـظ ــل وح ــده
أبــي نصر كمتحدث فــي هــذه القضية ،وتغييب
الـصــوت اآلخ ــر .إلــى جــانــب «فيتو» بــرامــج «تــوك
ش ــو» ،تـلـفــت إل ــى الـتـغـطـيــات اإلعــام ـيــة ألنشطة
واعـتـصــامــات الجمعية ،وتـعـ ّـمــد الـقـنــوات وضــع

الـتـقــاريــر الـخــاصــة بـهــا ضـمــن ن ـشــرات الظهيرة،
وتغييبها في املقابل عن نشرات املساء األساسية
أو امل ــرور عليها بشكل ســريــع .مشكلة جوهرية
ت ـخ ـ ّـص األجـ ـن ــدة اإلع ــام ـي ــة ل ـل ـق ـن ــوات ،وال ـل ـعــب
على التعتيم الواضح لهذه القضية .هكذاّ ،
حول

كان التعاطي مع صاحبات الحقوق،
كحاالت تثير الشفقة بغية خلق تعاطف
شعبي معها

أعمال وثائقية

مناصرون ...مخادعون!

أطلقت «جنسيتي حق لي وألسرتي» العام املاضي
فيلمًا قصيرًا بعنوان «وطني األم ...لبنان» (.)8:50
ركز الشريط على شهادات شباب وشابات حرموا
مــن الجنسية ،وم ــن حقهم فــي امل ـس ــاواة مــع بقية
اللبنانيني .فيلم جال على قطاعات التعليم ،والصحة،
واالخ ـ ـت ـ ـصـ ــاص الـ ـج ــامـ ـع ــي ،والـ ـعـ ـم ــل ،وص ـع ــوب ــة
االستحصال على هذه الحقوق من قبل هؤالء فقط
ألنهم مندرجون ضمن خانة «األجانب» .يطل العمل
على عقدة الــذنــب التي يزرعها األوالد فــي نفوس
أمهاتهم فقط ألنها اقترنت بأجنبي وجلبت لهم
هذه العقبات ،من دون أن ينسى أن هذا األمر ّ
مرده
إلــى إق ــرار الـقــانــون ال أكـثــر ،وال دخــل لألمهات به.
وضمن الشرائط املماثلة ،طرحت اإلعالمية والكاتبة
«شهرزادات لبنان» (20
اللبنانية ندى حطيط ،فيلم
ّ
دقيقة) فــي الـعــام نفسه ،حيث أطــلــت على قضايا
تخص النساء فــي لبنان مــن خــال شـهــادات ّ
حية
مؤثرة من هؤالء اللواتي عانني في قضايا حقوقية
عدة على رأسها حق منح الجنسية ألوالدهن.

أضحى حق منح املــرأة أوالدهــا الجنسية قضية
رأي عام في السنوات القليلة املاضية ،خصوصًا
ال ـعــام املــاضــي ال ــذي شـهــد االن ـت ـخــابــات النيابية
اللبنانية .مرحلة مفصلية ّ
تظهرت فيها قضية
الـجـنـسـيــة ،بـشـكــل ك ـب ـيــر ،ب ـخــاصــة ع ـلــى لـســان
ساسة وإعالميني ومؤثرين في الرأي العام ،أعلنوا
تأييدهم علنًا لهذا الحق ودفع كل أشكال التمييز
بحق املرأة ،ما دفع القضية أكثر إلى الضوء.
أحـ ـ ــزاب وش ـخ ـص ـيــات س ـيــاس ـيــة ان ـخ ــرط ــت في
ال ـخ ـطــاب امل ـنــاصــر ل ـل ـمــرأة وحـقـهــا ف ــي تكريس
مواطنيتها .وبـعــد االنـتـخــابــات ،استمرت بعض
األص ــوات املـنــاصــرة ،فيما اختفت أخــرى بعدما
اسـت ـخــدمــت الـقـضـيــة ض ـمــن أج ـن ــدة اسـتـقـطــاب
وبعد
النساء املعنيات ،وعوائلهن في التصويتّ .
انتهاء املهمة ،عــادت إلــى قواعدها األول ــى .ولعل
الصحافي جوزيف أبو فاضل،
تغريدات ومواقف ّ
على تويتر تحديدًا ،نشطت القضية ،ولو انقسمت
حولها اآلراءّ ،
ففعل النقاش

ّ
تتصدرها «النجمات»
حملة فايسبوكية
ف ــي األيـ ــام املـقـبـلــة ،يـفـتــرض أن ت ـبــدأ جـمـعـيــة «جـنـسـيـتــي ح ــق لي
وألسرتي» ،بنشر شهادات من نساء معروفات من مجاالت مختلفة
على صفحتها الفايسبوكية .نساء مشهورات صـ ّـورن فيديوات،
وأدلــن بشهاداتهن الشخصية ،كمحرومات من إعطاء الجنسية
ألوالدهــن ،ومعاناتهن اليومية مع أوالدهــن ،بخاصة اللواتي قررن
البقاء في لبنانّ .
منسقة الحملة كريمة شبو تقول ّإن االستعانة
بنساء معروفات على الشاشة أو خلفها ،ترمي إلــى تصويرهن
بأنهن متساويات مع باقي اللبنانيات ،بخاصة في الجنسية التي
يحاول بعضهم التمييز فيها ،إلعطاء أو حجب الجنسية .فاملتزوجة
مــن إنكليزي أو إسباني أو فرنسي ،ال تختلف عــن املتزوجة من
فلسطيني أو أردني أو سوري .ومن ضمن األسماء :املمثلة باتريسيا
نمور (متزوجة من نروجي) ،املخرجة رندلى قديح (متزوجة من
إسباني) ،املناضلة سهى بشارة (ســويـســري) ،واإلعالمية رانيا
برغوث (إنكليزي) ،إلى جانب املمثلة ومقدمة البرامج تينا جروس
(الصورة) املقترنة بفرنسي.
تينا جروس التي تظهر على  ،mtvضمن برنامج  Aliveالصباحي،
وتشارك في أعمال درامية مختلفة ،يخال املرء ّ
بأن االبتسامة التي
توزعها على املـشــاهــديــن ،تنم عــن شخصية تعيش بهناء ورغــد
في بالدها .اختارت جــروس العيش هنا ،رغــم إتاحة الفرصة لها
بسهولة لــانـتـقــال إل ــى فــرنـســا ،وتــأمــن حـيــاة لــولــديـهــا خــالـيــة من
املشاكل والتعقيدات القانونية قد تستجلب لهم مشاكل نفسية.

في آذار (مارس) املاضي ،ظهرت جروس في برنامج «متلي متلك»
على املحطة عينها ،لتتحدث عــن معاناتها جــراء حــرمــان ولديها
من الجنسية« .األخبار» أجرت حديثًا مع تينا جروس ،التي أكدت
أنها على قدم املساواة مع باقي النساء ،املتزوجات من ســوري أو
ّ
وأصرت جروس على البقاء
فلسطيني ،أو غيرهما من الجنسيات.
ّ
وتحمل تبعات حرمان ولديها من الجنسية ،وحرصت
في لبنان،
بشكل كبير على تعليمهما اللغة العربية «لغة بلدهما» .حوادث عدة
سجلتها يوميات جروس مع أوالدها ألن أباهما فقط أجنبي .تروي
هنا كيف ُصــدم ابنها ( 13عــامــا) ،مــن حرمانه مــن املـشــاركــة في
مـبــاراة كــرة الـقــدم ،فقط ألنــه يعتبر أجنبيًا .أمــر لم يفهمه الصبي
وقتها .كان هذا «أول بوكس» هكذا تصف جروس الحادثة .بعدها،
شرحت على طريقتها لصغيرها سبب حصول هذا األمر .وتلفت
جروس إلى معاناتها في االستحصال على اإلقامة لولديها ،بخاصة
مع اشتراط أن يكونا معها في «األمن العام» .وعن أهمية ظهورها
ضمن شرائط شهادات أمهات لبنانيات مشهورات ،تضع جروس
املشروع ضمن خانة «النضال» ،وإعطاء دفع أكبر للقضية ،كونهن
وجوهًا معروفة ،مع التنويه بقرارها البقاء في لبنان ،لشغفها بهذا
البلد .لكن إلى متى؟ تصر نجمة « 3بنات» على األمل وعلى إمكانية
تحقيق خطوات ولو بسيطة في سبيل إقرار قانون الجنسية .وإن
لم ّ
يقر على أيامها ،فالتمني دائمًا بأن يصار إلى تبنيه على «أيام
ولديها»!

اإلعالم املحلي قضية حقوقية ،إلى أخرى فئوية،
وحتى ظرفية (يحتفي باألمهات ويـضــيء على
حقهن في مناسبة عيد األم) ،وعمل على تظهير
الخطاب الطائفي الــذي يتصدر الشاشاتّ .
تكرر
مصطلحي «ديموغرافيا» ،و«توطني» وغيرهما
للتعمية عـلــى ال ـحــق األس ـ ــاس ،وط ـمــس حقيقة
وواقع حق الجنسية ،فيما يغيب بشكل جوهري
فــي ال ـس ـنــوات األخ ـي ــرة ،بـحــث مـعـمــق أو إض ــاءة
ع ـلــى أح ـ ــوال األوالد امل ـح ــروم ــن م ــن الـجـنـسـيــة،
ّ
وكيف يعيشون إزاء تحطم الكثير من أحالمهم
وطموحاتهم ،بسبب سياسة إقفال األبواب التي
تـتــأتــى م ــن حــرمــانـهــم الـجـنـسـيــة ،مـنــذ دخــولـهــم
املــدرســة ومعاملتهم كأجانب ،مــرورًا بالجامعة
وإرغــام أنفسهم على الدخول في اختصاصات
م ـحـ ّـددة يستطيعون ممارستها فــي لـبـنــان ،وال
نـنـتـهــي ب ـحــرمــان ـهــم م ــن حـقـهــم ف ــي االس ـت ـش ـفــاء
وحتى امليراث.

اإلعالم البديل
إزاء فـ ــرض ال ـق ـن ــوات ال ـت ـل ـفــزيــون ـيــة ح ـظ ـرًا على
ال ـج ـم ـع ـيــات وص ــاحـ ـب ــات الـ ـح ــق ت ـ ـ ــارة ،وتـقـنــن
مـســاحــة نشاطاتها االعـتــراضـيــة املـيــدانـيــة على
الـشــاشــات ط ــورًا ،وج ــد ه ــؤالء وســائــل الـتــواصــل
ً
االجتماعي بــديــا ناجحًا إليـصــال الـصــوت عبر
ّ
التحشيد .تلفت شبو إلى صفحة الجمعية على
فايسبوك ،التي يتابعها كعدد ثابت أكثر من 20
ألـفــا ،وإلــى ازدي ــاد الـعــدد بشكل تصاعدي (أكثر
مــن  45ألفًا داخــل لبنان) ،بخاصة عندما تنشر
الصفحة فـيــديــوات مـبــاشــرة حـ ّـيــة .هـنــا ينجذب
اإلعالم إلى التفاعل العالي ،ويأتي ليقطف ثماره.
في اإلعالم البديل ،تقول ّ
شبو إن هناك «حرية في
التغطية» ،و«سرعة في التفاعل» ،خاصة عندما
تـنـشــر ف ـي ــدي ــوات تـبـثـهــا شـ ـه ــادات ح ـ ّـي ــة تـعــانــي
مــن حــرمــانـهــا مــن الجنسية .فـقــد كـســر الـحــاجــز،
وباتت النسوة يتسابقن على اإلدالء بشهاداتهن
ونشرها أمام العالم ،كي تصل أصواتهن من دون
رقابة وال تقنني ،عبر الفضاء املفتوح.
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بمبادرة من «مؤسسة سعادة للثقافة»
نضال األشقر ....تكريم فريد!

صورة
وخبر

وحدهـم الفقـراء يظلـون أوفيـاء لطقـوس األعيـاد التراثيـة
والشـعبية .فيمـا يقصـد الميسـورون وأبنـاء الطبقـة الوسـطى
ّ
ّ
وتجمعـات المطاعـم والمالعب
المجمعـات التجاريـة
فـي صيـدا
والمالهـي الخاصـة التـي تكاثـرت أخيـرًا فـي المدينـة الجنوبيـة
ويتلقـوا بهجـة العيـد ،يجد أهـل صيـدا القديمة
ليتنـزه األطفـال َ
طلبهـم فـي سـاحتي بـاب السـراي وضهـر الميـر وبحـر العيـد
قـرب ّ«خـان اإلفرنـج» .هنـاك ،تنتظرهـم «الدويخـة» واألرجوحـات
والمعلـل والترمـس والفـول والـذرة المسـلوقة ،باإلضافـة
إلـى الهدايـا الصغيـرة والبالونـات .لكـن األكل ّ
يوحـد الطبقـات.
وجبـات يـوم العيـد ترتكز إلـى اللحم النـيء والمشـوي و«اليخنة»
والمغربيـة (علـي حشيشـو)

ّ
إنها تمطر صيصانًا
في الطيونة
ف ــي  15آب (أغ ـس ـط ــس) ال ـحــالــي،
تـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ّـدم «ف ـ ـ ــرق ـ ـ ــة م ـ ـ ـسـ ـ ــرح الـ ــدمـ ــى
اللبناني ـ خيال» عرض «شتي يا
دنيي صيصان» ( 50د ـ الصورة)
لـ ـلـ ـمـ ـخ ــرج ك ـ ــري ـ ــم دكـ ـ ـ ـ ـ ــروب ع ـلــى
«مسرح ّ
دوار الشمس» (الطيونة).
املسرحية املخصصة لألطفال بني
 3و 10سنوات ،تمزج بني التمثيل
وال ــرواي ــة وتـحــريــك ال ــدم ــى .تــدور
الـقـصــة ح ــول ص ــوص ي ـخــرج من
البيضة وحيدًا ،فينظر حوله وال
يجد غير الغيمة فيناديها :ماما.
تـ ـح ــاول ا ّل ـغ ـي ـمــة م ـس ــاع ــدت ــه عـبــر
إقناعه بأنها ليست والدته ،لتبدأ
رح ـل ـت ــه فـ ــي ال ـب ـح ــث عـ ــن هــوي ـتــه
وط ـع ــام ــه وال ـع ــاط ـف ــة وال ـح ـمــايــة
بـمـســاعــدة ال ـحــاضــريــن الـصـغــار.
ّ
يتعرض لالستغالل ويتم إنقاذه
في اللحظة األخيرة.
مسرحية «شتي يا دنيي صيصان»:
الـخـمـيــس  15آب ـ ـ الـســاعــة الـســادســة
ً
مساء ـ «مسرح ّدوار الشمس» (الطيونة
ـ بيروت) .لالستعالم01/381290 :

بيروت وقعت
في حب فان غوخ

يمنى سابا تعزف
 ...لحن جليلة

ي ـس ـت ـض ـي ــف «رص ـ ـيـ ــف ب ـ ـيـ ــروت»
(ال ـ ـح ـ ـم ـ ــرا) بـ ـع ــد غ ـ ـ ـ ٍـد ال ـخ ـم ـي ــس
عرضًا للفيلم التحريكي Loving
( Vincentكتابة وإخ ــراج دوروتــا
كوبييال ّوهيو ويلشمان ـ /2017
 95د) .إن ـ ــه الـ ـش ــري ــط ّ
األول مــن
ن ــوع ــه الـ ـ ــذي يـ ـ ــروي ق ـ ّـص ــة ح ـيــاة
الــرســام الـهــولـنــدي فينسنت فــان
غـ ــوخ ( 1853ـ ـ  )1890ض ـم ــن مــا
يقارب الــ 65ألف كــادر سينمائي،
باالعتماد على  853لوحة زيتية
ع ـم ــل ع ـل ـي ـهــا  125ف ـن ــان ــا بـشـكــل
ّ
متفردة
منفرد .تجربة سينمائية ّ
ّ
وجــذابــة تشعر املشاهد بــأنــه في
معرض لفان غــوخ ،وتـغــوص في
وف ــات ــه امل ــأس ــاوي ــة ف ــي  27ت ـمــوز
(يوليو)  ،1890بعدما أطلق النار
على صدره.

ت ـ ـحـ ــت ع ـ ـ ـنـ ـ ــوان «جـ ـلـ ـيـ ـل ــة ـ ـ ـ ـ ل ـحــن
لـ ـ ـش ـ ــاع ـ ــرة» ،ت ـ ـ ّ
ـوج ـ ــه ي ـم ـن ــى س ــاب ــا
(ال ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــورة) ت ـح ـي ــة م ــوس ـي ـق ـي ــة ـ ـ
غـنــائـيــة إل ــى ال ـش ــاع ــرة الـجــاهـلـيــة
جليلة بنت مـ ّـرة (الـقــرن السادس)
فـ ــي  22آب (أغـ ـسـ ـط ــس) ال ـح ــال ــي
ف ـ ــي «أونـ ــومـ ــاتـ ــوب ـ ـيـ ــا ـ ـ ـ ـ ـ امل ـل ـت ـق ــى
املــوس ـي ـقــي» (األش ــرف ـي ــة) .ف ــي هــذا
املوعد ،ستتولى الفنانة اللبنانية
املـتـخـصـصــة فــي ع ـلــوم املوسيقى
ّ
مهمة العزف على العود والغناء،
لـ ـت ــأخ ــذ ال ـ ـحـ ــاضـ ــريـ ــن ف ـ ــي رح ـل ــة
إلـ ـ ــى زمـ ـ ــن الـ ـقـ ـص ــائ ــد ال ـف ـص ـي ـحــة
واملوسيقى التراثية.
ّ
عـ ـلـ ـم ــا ب ـ ـ ـ ـ ــأن ري ـ ـ ـ ــع ه ـ ـ ـ ــذه ال ـح ـف ـل ــة
ي ـ ـعـ ــود كـ ــال ـ ـعـ ــادة لـ ــدعـ ــم ب ــرن ــام ــج
«أونــومــاتــوبـيــا» لتطوير املـهــارات
املوسيقية.

عـ ــرض  :Loving Vincentاالث ـن ــن
 12آب (أغ ـس ـطــس) الـحــالــي ـ ـ الـســاعــة
الـثــامـنــة وال ـن ـصــف م ـس ـ ًـاء ـ ـ «رصـيــف
بيروت» (الحمرا ـ بيروت) .لالستعالم:
01/736727

أمسية «جليلة ـ لحن لشاعرة» :الخميس
ً
مساء
 22آب ـ الساعة الثامنة والنصف
ـ ـ «أونــومــاتــوب ـيــا ـ ـ املـلـتـقــى املــوسـيـقــي»
(ال ـس ـيــوفــي ـ ـ األش ــرف ـي ــة) .لــاسـتـعــام:
01/398986

ّ
ّ
ربـمــا اعـتــاد املبدعون فــي بــادنــا أل يحصلوا
على التقدير الذي يستحقونه في حياتهم .لكنّ
الواقع مغاير بالنسبة إلى فنانة بحجم نضال
األشقر .التكريمات في رصيد ّ
«سيدة املسرح
ال ـل ـب ـنــانــي» ك ـث ـيــرة ،لـبـنــانـيــا وعــرب ـيــا وعــامل ـيــا.
ً
فــي آذار (م ــارس) املــاضــي مـثــا ،احـتـفــت بها
«الـجــامـعــة اللبنانية األمـيــركـيــة» بـعــدمــا كانت
«ال ـجــام ـعــة األن ـطــون ـيــة» ق ــد خـ ّـصـتـهــا بـتـكــريــم
الفــت .عند الساعة السادسة من مساء اليوم،
سيكون للتكريم طعم مختلف .ابنة املناضل
أس ــد األش ـقــر ( 1908ـ ـ  ،)1986سـتـقــف بعد
س ــاع ــات ف ــي ظ ــال أن ـط ــون س ـع ــادة ف ــي مــوقــع
ع ــرزال الــزعـيــم وبــاحــة الـنـصــب ال ـتــذكــاري في
قرية ضهور الشوير (قضاء املنت) ،حيث ّ
توجه
إليها «مؤسسة سعادة للثقافة» تحية خاصة
ضمن فعاليات «اللقاء السنوي مــع سـعــادة».
ُ
هـكــذا ،ستلقى كلمة املؤسسة بلسان ضياء
حـســان ،قـبــل أن يـحــن مــوعــد الـفـنــان الـعــراقــي
امل ــروات ــي ع ـ ّـم ــار أح ـم ــد ،يـلـيــه ال ـف ـنــان الـلـبـنــانــي
رفيق علي أحـمــد .أمــا الفنان خالد العبد الله،
فـسـيـتـشــارك امل ـســرح لـلـمـ ّـرة األولـ ــى مــع نجله
آدم ،ليرتجال سويًا موسيقى وشعرًا صوفيًا
على مدى  20دقيقة .مفاجأة اللقاء هي إطاللة
الشاعر طــال حيدر الــذي سيلقي قصيدة أو
أكـثــر مــن وحــي املـنــاسـبــة ،لتبدأ الحـقــا أمسية
يحييها الفنان الشامي سامر أحمد وفرقته
املــوسـيـقـيــة .فــي ات ـصــال مــع «األخ ـب ــار» ،تؤكد
ً
نضال األشقر ّأن التكريمات عادة مؤثرة جدًا
ّ
في اإلنسان وتشعره بأنه حاضر في أذهــان
ال ـن ــاس ،غـيــر ّأن تـكــريــم ال ـيــوم «ل ــه وق ــع خــاص
عـنــدي .ينتابني شـعــور بالفخر أكـثــر مــن ّأي
ّ
وقت مضى ،خصوصًا أنني سأكون موجودة
ّ
وتشدد على ّأن «كل
في كنف أنطون سعادة».
ّ
فني وثقافتي ومسرحي مستمدة من تعاليمه
وفكره املنفتح الالطائفي ...طوال حياتي ،كنت
ّ
وسأظل تلميذة نجيبة للزعيم».
بعيدًا عــن تكريم «مؤسسة سـعــادة للثقافة»،
تنهمك ّ
«سيدة املسرح اللبناني» بالتحضيرات

(مروان بو حيدر)

«مـشـكــال» الشبابي الجامعي الــذي
ملـهــرجــان ِ
ينطلق في  30آب (أغسطس) الحالي ُويختتم
في  3أيلول (سبتمبر) املقبل .في هذا السياق،
تلفت إلى ّأن جامعات كثيرة ستشارك فيه هذا
ّ
ّ
«مكرس للجامعة اللبنانية،
العام ،موضحة أنه
ال سـ ّـي ـمــا ف ــي ظ ــل األوضـ ـ ــاع ال ـت ــي ت ـم ـ ّـر فيها
حاليًا».
ال استراحة بعد انتهاء هذا املوعد السنوي ،إذ
يحتضن «مـســرح املــديـنــة» (الـحـمــرا ـ ـ بيروت)
فـعــالـيــات «امل ـســرح األوروبـ ــي فــي لـبـنــان» على
َ
َ
أسبوع ْي كامل ْي ،بمشاركة تسع دول،
مــدى
في الفترة املمتدة بني  27أيلول و 12تشرين
ّ
األول (أكتوبر) املقبل.
تحية إلى نضال األشقر :اليوم ـ الساعة
ال ـســادســة م ـسـ ً
ـاء ـ ـ مــوقــع عـ ــرزال الــزعـيــم
وب ــاح ــة ال ـن ـصــب الـ ـت ــذك ــاري ف ــي ضـهــور
ال ـش ــوي ــر (قـ ـض ــاء املـ ـ ــن) .ال ــدع ــوة عــامــة.
لالستعالم05/805121 :
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مارسيل بروست
«المخطوطة الضائعة»

بعد قرن على رحيلهُ ،أعلن أخيرًا عن موعد نشر تسع قصص ونصوص ّ
أدبية غير منشورة للكاتب
والروائي الفرنسي مارسيل بروست ( 1871ــــ  ،)1922تغطي فترة مبكرة من الرحلة األدبية لصاحب
«البحث عن الزمن الضائع» (ستصدر ترجمتها العربية عن «منشورات الجمل» قريبًا) .القصص
والروايات القصيرة التي كتبها بروست في العشرينيات من عمره ،كان قد استبعدها عن كتابه
 Plaisirs et les Joursالذي صدر عام  ،1896ألسباب ال تزال مجهولة .رغم غياب األسباب
ّ
الحقيقية ،وتكتم بروست طوال حياته على هذه القصص ،فإن عددًا من املتخصصني في أدبه
ّرجحوا احتمال خوفه من إثارة سخط املجتمع املحافظ وصالونات باريس األدبية حينها ،ولو
أن عالقاته مع الشبان كانت معلنة .إذ تحمل القصص والروايات القصيرة (نوفيال) جرأة كبيرة
في تناول ثيمات الحب ،والحب املثلي تحديدًا ،ما كان سيثير حفيظة الناشرين على األغلب،
خصوصًا أن لدى الكاتب الذي أحدث ثورة في الرواية بداية القرن العشرين ،تجارب مريرة سابقة
مع الناشرين ،تحديدًا حني أرسل مخطوطته «البحث عن الزمن الضائع» إلى «املجلة الفرنسية

الجديدة» (دار غاليمار الحقًا) ،ورفض أندريه جيد نشرها بسبب بطئها واستفاضتها بالسرد
والتفاصيل .القصص التي تتناول املثلية الجنسية بأسلوب تراجيدي وسوداوي أحيانًا ،تظهر
البراعة واملوهبة املبكرتني للروائي الفرنسي ،من خالل استعاراته األدبية ،ورؤاه الكوميدية
الساخرة ،وانفتاح أسلوبه الكتابي على الحكايات الفانتازية التي ّ
تضمن بعضها حوارات مع
ّ
املتخصص في أدب بروست والناشر الفرنسي الراحل
املوتى .وكان قد عثر عليها في الخمسينيات
بيرنار دو فالوا ،والذي كان قد عثر سابقًا على مخطوطات أخرى ضائعة لبروست ،أبرزها رواية «جان
ّ
سانتوي» التي نشرت عام  ،1952باإلضافة إلى اكتشافه كتابًا غير مكتمل ّ
يضم مجموعة من
ّ
مقاالته .لكن اإلعالن عن هذه اللقى األدبية لم يتم إال أخيرًا ،حيث حددت «دار دو فالوا» تشرين
القصص التسع تحت عنوان .Le Mystérieux Correspondant
األول (أوكتوبر) موعدًا لنشر ّ
علمًا أنه في هذه السنة ،تمكنا من الدخول إلى العالم الشخصي لبروست ،وإلى عالقاته وتفاصيل
حياته اليومية من خالل كتاب «رسائل مارسيل بروست» الذي صدر عن «دار الرافدين».
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ّ
ّ
عالية ممدوح« :التانكي» مرثية للنــخبة العراقية التي شردتها المنافي
«إنها رواية الخسرانين المتلعثمين في لسانهم األصلي وعبر ألسنتهم الهروبية
أيضًا» .هكذا تقدم الروائية العراقية عالية ممدوح ( )1944روايتها الجديدة
«التانكي» (منشورات المتوسط)« .التانكي» أو شارع األنتليجنسيا العراقية في
النصف الثاني من القرن الماضي ،هو شارع تلك النخبة التي ّ
فرقتها المنافي
ّ
وشردتها الحروب وقضت دبابات المارينز وعمائم الطائفية على أحالمها
ومتنور ومتعددّ ،
ّ
وحولته إلى مكان للمحو والعمى،
الوردية بعراق حديث
ّ
فالبطلة التي اختارتها ممدوح المتوجة بميدالية «نجيب محفوظ لألدب»

¶ «لــم تكن سعيدة فــي املنفى ولــم تحنق
عـلــى بـلــدهــا ،فـكــانــت وح ـيــدة فــي املـكــانــن،
وه ـ ــذا م ــا اس ـت ـغ ــرق أع ــوام ــا ط ــوي ـل ــة ،جــل
حياتها» .هــذه الجملة تصف حــال عفاف
بطلة روايـتــك الجديدة «التانكي» .هل هي
روايـ ــة االن ـك ـســار والـتـشـظــي وال ـي ــأس من
الوطن والقسوة في الغربة؟
_ ع ـفــاف أي ــوب الـشـخـصـيــة املــركــزيــة
ف ــي ال ـ ــرواي ـ ــة ال ت ـف ـصــح ع ــن الـكـثـيــر
م ــن أفـ ـك ــاره ــا .ك ــان ــت تـ ـط ــرح أسـئـلــة
ك ـم ــا أنـ ــت وأن ـ ــا وكـ ــل ام ـ ــرئ م ـت ـ ّ
ـورط
بــال ـص ـيــرورة امل ـعــرف ـيــة ل ـهــذا الـكــائــن
امل ـت ـعــدد االس ـت ـف ـهــامــات عـلـيــه وعـلــى
اآلخ ـ ـ ـ ــر .وإذا كـ ـ ــان بـ ـمـ ـق ــدوري مـنــح
نعت ليس بالنهائي حــول الــروايــة،
فـهــي روايـ ــة الـخـســرانــن املتلعثمني
في لسانهم األصلي وعبر ألسنتهم
ال ـهــروب ـيــة أي ـض ــا .ف ـت ــاري ــخ األوطـ ــان
فــريــد فــي املـثــابــرة على جعل األبـنــاء
وبالتالي شخصيات أعمالنا يبدون
ع ـلــى اخ ـت ــاف األعـ ـم ــار وال ـث ـقــافــات،
كــأنـهــم يـتـحــركــون مــا بــن الهشاشة
والـ ـ ـت ـ ــدج ـ ــن ،ب ـ ــن أنـ ـ ـ ـ ــواع األمـ ـ ـ ــراض
ونـ ـك ــرانـ ـه ــا .م ــن ج ــان ــب آخـ ـ ــر ،ت ـبــدو
بـ ـع ــض ح ـ ـ ـ ــاالت الـ ـكـ ـت ــاب ــة وال ـ ــرس ـ ــم
والشعر واملوسيقى اقتناصًا لبعض
ال ـص ـف ـح ــات وال ــدق ــائ ــق الـ ـع ــاب ــرة ملــا
ي ـس ـمــى بــال ـص ـحــة وغ ـي ــر «ال ـفــائ ـقــة»
حتى.
¶ «أري ــد تنظيف حــواســي جميعها ،فلو
بقيت هنا لعميت واختفيت» تقول عفاف
مبررة ذهابها إلــى بــاريــس .إلــى هــذا الحد
صــارت أوطاننا ملوثة للحواس والجمال
والنور؟ وهل تنظفنا املنافي؟
 أج ــل ،إلــى ح ــدود غير مسبوقة فيالـسـفــاهــة والـتــدلـيــس واإلذالل .إننا
ن ـتــوفــر ع ـلــى نــوع ـيــات م ــن الـطـبـقــات
ـت نـسـيــج
ال ـس ـي ــاس ـي ــة الـ ـت ــي اخـ ـت ــرق ـ َ
املـ ـجـ ـتـ ـم ــع ب ــأكـ ـمـ ـل ــه لـ ـك ــي ت ــثـ ـب ــت أن
الـ ـغ ــاي ــة ال ــوحـ ـي ــدة مـ ــن الـ ـحـ ـي ــاة هــي
ّ
نتحول إلى
الــوصــول األخـيــر ونحن
حــاالت مستعصية مــا بــن العصاب
ال ـج ـنــونــي وال ـ ـحـ ــاالت امل ـي ـئ ــوس مــن
شفائها للكائن الــذي اخـتــار العيش
ف ــي بـ ـل ــده .امل ـن ــاف ــي ال ت ـن ـظــف أح ـ ـدًا،
وليس بمقدورها انتحال شخصيات
طبيعية لكي تفخر باالنتساب للبالد
ال ـجــديــدة إال فيما ن ــدر .فــي الجانب
الثاني من الصورة ،كثير من املنافي
قامت بلملمة الفاسدين واللصوص
والخونة وبعد تحضير طويل عثرت
لهم على وظــائــف غــايــة فــي الفكاهة
والهزل :قضاة العصر ورواة الدروس
املدفوعة األجر.
¶ م ـ ــا ه ـ ــو ال ـ ـتـ ــان ـ ـكـ ــي؟ ه ـ ــل ه ـ ــو ش ـ ــارع
«األنتليجنسيا» العراقية التي استنزفتها
ّ
وفككت اللوحة ّ
امللونة
الـحــروب واملــآســي
لعراق الستينيات وبداية السبعينيات من
القرن املاضي؟ وملاذا ينزف صنبور املياه
أحذية فوق غالف الرواية؟
 كـ ــان عـ ـن ــوان الـ ــروايـ ــة ف ــي األصـ ــل:«ت ـفــاهــة» ،وتـلــك ال ت ــزال مـتــروكــة في
الدرج ،ولم تصدر حتى اآلن :أشتغل
عـ ـل ــى ك ـ ـتـ ــاب جـ ــديـ ــد حـ ـ ــول مـحـنـتــي
الصحية األخـيــرة ،وفيه ش ــذرات عن
النقص فهذا عنوانه ،نقص في الحب
واألوكسجني والصداقات ،نقص في
الـتــألـيــف والـكـتــب الـحـقـيـقـيــة ،ثــم عن
قصة التانكي .ومــا دمنا اليوم أمام
تانكي الرواية ،فهذا الخزان الخاص
بــامل ـيــاه ال ـكــائــن ف ــي س ـطــوح الـبـيــوت

( )2004عن روايتها «المحبوبات» (دار الساقي) تختار طوعًا المنفى الباريسي
ً
معلنة بوضوح« :أريد تنظيف حواسي جميعها ،فلو بقيت هنا لعميت
واختفيت» .تضعنا صاحبة «حبات النفتلين» أمام اإلشكاليات الكبيرة :بارادوكس
الجمال والتفاهة ،المنفى والوطن ،الحرية واالستبداد ،الجنون والعقل .إنها
رواية أوطاننا المهدمة ،أوطاننا المتخصصة في األذية والقساوة ،والمنافي.
وإذا كانت هذه المنافي ضامنة للكثير من حقائق الحرية والعدل وحقوق
اإلنسان ،فإنها حين يتعلق األمر بالدفء والحب تتفرج على أمراضنا ومآسينا من

دون أن يرف لها جفن أو يرق لها قلب .تنطلق ممدوح في الرواية من فكرة
الذي يصممه المهندس معاذ األلوسي ليسمح
هندسية بديعة« :المكعب» ُ
في تشكيله الهندسي للرواية أن تبنى على شكل طبقات.
يحضن العالم الفني والتخييلي كل شخصيات الرواية ويسمح لها أن تتطعم
بالفن واألسطورة كأنه روح العراق المنذورة في المخيلة للجمال والفن
الواقع بالدم من كربالء إلى الكرادة والعامرية.
واإلبداع والشعر ،والمخضبة في ُ
تمشي البطلة على طول الرواية ...نمر األحذية تتسع وقياس القدم يتغير
ف ـه ـك ــذا ت ـش ـت ـغــل آل ـ ـيـ ــات الـ ـص ــداق ــات
ال ـ ـن ـ ـف ـ ـي ـ ـسـ ــة ،ويـ ـ ــوم ـ ـ ـيـ ـ ــات املـ ـغ ــرم ــن
الحيارى الوحيدين العزل ،للشعراء
املثقلني بالهزائم ،والرسامني الذين
غادرونا قبل األوان.

ك ــي ت ـع ـثــر ال ـعــائ ـلــة ع ـلــى املـ ـي ــاه في
جميع الـفـصــول .على سطحه اآلخــر
هو موضع تعددي يشكل مجموعة
م ــن ال ـط ـب ـق ــات وامل ـ ـعـ ــارف واألف ـ ـكـ ــار.
أذكـ ــر ق ــول ج ـيــل دول ـ ــوز وأنـ ــا ألـتـقــي
ب ـج ـم ـيــع األش ـ ـخـ ــاص ال ــذي ــن شـكـلــوا
نـسـيــج ال ــرواي ــة« :إن ـن ــا نـمـنــح دائ ـمــا
بفعل كتابتنا الكتابة ألولئك الذين
ال يـمـلـكــونـهــا ،لـكــن ه ــؤالء يمنحون
للكتابة صيرورة قد ال توجد الكتابة
ب ــدون ـه ــا» .وال ـتــان ـكــي شـ ــارع نظيف
أنـ ـي ــق تـ ـف ــوح مـ ــن ج ـن ـي ـن ــات ب ـيــوتــه
وقـ ـص ــوره روائ ـ ــح الـ ـق ــداح وال ــرازق ــي
والـشـبــو الـلـيـلــي والــري ـحــان الـبـلــدي،
سكنه البعض من األهل وكان قريبًا
من دار سكني فكنا نذهب إليه مشيًا.
م ــن ه ـن ــاك ك ــان ــت إشـ ــراقـ ــات املـخـيـلــة
ت ـت ــوه ــج وتـ ـحـ ـل ــق ،وأحـ ـي ــان ــا تـقـطــع
األن ـ ـفـ ــاس .ق ــد ن ـج ــد داخ ـ ــل ال ـتــان ـكــي
«إل ـ ـهـ ــات حـ ـق ــد» ودود ال ـج ـث ــث تـلــك
الـتــي تفسخت بفعل أكـثــر مــن فاعل،
وقد تجد املاء الزالل الصالح للشرب
واالستحمام .أما الحذاء فهو موجود
ف ــي امل ــوس ــوع ــة ال ـث ـقــاف ـيــة ل ـل ــوج ــدان
ال ـعــراقــي كــأعـلــى درج ــة م ــن الـسـبــاب
ال ـق ـب ـي ــح ،ف ـل ـي ــس بـ ـمـ ـق ــدور أح ـ ــد مــن
املــواط ـنــن ت ـفــاديــه ،فـعـبــره تستطيع
ك ـســر ع ـجــرفــة وش ـ ـ ّـر فـ ــان أو ع ــان.
مــن داخ ــل تـلــك املـنـظــومــة ق ــام السيد
منتصر الزيدي بضرب بوش بفردة
مــن ح ــذائ ــه .الـتـقــط ال ـشــاعــر والـفـنــان
خالد الناصري تلك اللحظات األليمة
بحيوية وإبــداع نادرين ،فقدم غالفًا
ف ــات ـن ــا ال ت ـت ــوق ــف ع ـن ــه الـ ـت ــأوي ــات
والـ ـ ـ ــدالالت ل ـس ـن ــوات امل ـش ــي لـعـفــاف
التي لم يبق لها أي عمل في باريس
إال االنـهـمــاك بـحــب «ك ـيــوم» والسير
املضني.
¶ «سنصمم املكعب معًا وندعو من نغرم
بهم إليه» تنطلق الرواية من فكرة هندسية
إلـ ــى ح ــد مـ ــا ،م ـك ـعــب ي ـص ـم ـمــه امل ـه ـنــدس
مـعــاذ اآلل ــوس ــي ،وتـفـتــن بــه بطلة الــروايــة،
كــأنــه روح الـعــراق امل ـنــذورة للجمال والفن
واإلبــداع والشعر .هل هو كذلك؟ هل نحن
أم ــام فـكــرة شبيهة بتصاميم بورخيس
الـشـهـيــرة ح ــول املـكـتـبــات وغ ـيــرهــا حيث
تتالقح املعرفة واملخيلة والعمارة؟
 أكثر مما ذكرت ،فالبناء لم يبق فيالــرأس كالورم الحميد ،بل بلغ غاية
ت ـح ـضــره وس ـح ــره ع ـنــدمــا شــاهــدنــا
صـ ـ ـ ـ ــوره فـ ـ ــي كـ ـ ـت ـ ــاب «ن ـ ــوسـ ـ ـت ـ ــوس ـ ـ
حكاية شــارع فــي بـغــداد» مــن تأليف
املعمار اآللوسي .سكنه فترة شهور
ث ــم ح ـصــل ال ـه ـجــر ب ـه ـجــرة صــاحـبــه
ل ـل ـم ـنــافــي ال ـط ــوي ـل ــة وإلـ ـ ــى ال ـس ــاع ــة.
اخـ ـت ــرت ــه ك ـج ـنــس مـ ـعـ ـم ــاري يـصـلــح
روائ ـيــا لتعدد األج ـنــاس فــي الــروايــة
م ــا ب ــن الـسـيـنـمــا واملـ ـس ــرح وكـتــابــة
ال ـخ ـطــابــات وت ـع ــدد ال ـ ــرواة .اخـتــرتــه
أي ـضــا لـيـكــون مـصـبــاحــا ل ــي ككاتبة
يـضــيء وج ــوه مــن نـغــرم بـهــم ،أو من
بقي لنا مــن نحبهم فــي تلك الـبــاد،
م ــأوى ســري فــي تشكيله الهندسي،
مـمــا هـيــأ ل ـلــروايــة أن ت ـكــون بنيتها
الـســرديــة كــأنـهــا مصممة عـلــى شكل
ط ـب ـقــات ،م ــا ب ــن تـكـسـيــر الـحـيـطــان،
وب ــن ال ـج ـنــون وال ـع ـقــل ،فيعتقد كل
فرد من أفراد الرواية اعتقادًا راسخًا
أن املكعب يشتغل لحسابه الخاص،
وه ـ ـ ــو مـ ـلـ ـك ــه الـ ـفـ ـن ــي وال ـت ـخ ـي ـي ـل ــي.
اس ـت ـط ــاع امل ـع ـمــار ال ـقــديــر الـصــديــق
اآللوسي أن يسلمنا مفاتيح أسراره،

¶ هل يمكننا القول بــأن «التانكي» روايــة
ت ــاري ــخ الـ ـع ــراق ب ــن ت ــاري ــخ أول إرســال ـيــة
تبشيرية من الغرب حتى وصول املارينز
بدباباتهم وسجونهم وكالبهم عام 2003
ليجتاحوا الـعــراق بمائه وأرضــه وتاريخه
وثرواته؟
 فــي روايـ ــة «الـتـشـهــي» (دار اآلدابـ  ،)2007ك ـت ـب ــت فـ ــي خ ــات ـم ـت ـه ــا مــا
ي ـ ـلـ ــي« :وص ـ ـ ـ ــل الـ ـشـ ـق ــر إل ـ ـ ــى بـ ـل ــدي،
حـتــى ال ـس ــود ه ــم شـقــر أي ـض ــا» .أظــن
ّ
أن أح ـ ــد ان ـ ـش ـ ـغـ ــاالت ال ـ ــروائ ـ ــي هــو
تدوين سرديته التاريخية بتحديد
آل ـ ـيـ ــات ووس ـ ــائ ـ ــل رص ـ ـ ــده ل ـل ــوق ــائ ــع
وال ـش ـخ ـص ـيــات واألح ـ ـ ــداث ف ــي عمل
إبــداعــي يظل فــي رأي ــي البسيط ،في
ط ــور الـتـكــويــن غـيــر املـنـجــز طــاملــا أن
ال ـت ــاري ــخ ل ــم ي ـتــوقــف ع ــن ال ـج ــري ــان.
ول ــذل ــك ي ـب ـقــى ن ــص الـ ــروائـ ــي بـعـيـدًا
ج ـ ـدًا عـ ــن سـ ــرديـ ــة املـ ـ ـ ــؤرخ ال ــرس ـم ــي
ال ـ ـب ـ ـه ـ ـلـ ــوانـ ــي وامل ـ ـ ــزي ـ ـ ــف فـ ـ ــي غ ــال ــب
األح ـي ــان ،فــا ال ـتــاريــخ انـتـهــى وتـلــك
أكذوبة عبيطة ،وال سرديات الروائي
تتوقف عــن التأليف واالب ـت ـكــار .لقد
تـضــايــق بـعــض الــزمــاء مـمــا قــد يتم
تــأوي ـلــه ف ــي ال ــرواي ــة ح ــول ال ـفــاذريــة
األوائـ ــل الــذيــن ّأس ـس ــوا كـلـيــة ب ـغــداد،
الـتــي كــانــت تـقــع فــي ش ــارع التانكي
أيـ ـض ــا ،ب ـمــا ق ــد يـفـهــم بــأن ـهــم مـجــرد
جــواسـيــس .الكتابة الــروائـيــة ليست
أمرًا شخصيًا ،هي الحفر إلى األقصى
بما يقترحه التاريخ علينا .سؤالك
مفصلي ج ـدًا ،فــالــروائــي فــي العموم
مخلوق شكاك جدًا بجميع السطوح
املرئية التي تمر أمام عينيه ،فأمامه
ّ
متنوعة،
وثائق هائلة وشخصيات
فـ ــا ي ـت ـع ـلــق األم ـ ـ ــر ب ـم ـنــاق ـشــة ف ـكــرة
ال ـتــآمــر عـلــى سـبـيــل امل ـث ــال ،فــاملــؤلــف
يشتغل في سياق تاريخي وسياسي
واجتماعي وثقافي ،وتواجهه مآزق
كـ ـثـ ـي ــرة م ـن ـه ــا هـ ـ ــذا ال ـ ـ ـ ـ ــرأي ،فـيـضــع
جـمـيــع األس ـئ ـلــة واالل ـت ـب ــاس ــات أم ــام
الـ ـق ــارئ ال ــذك ــي ول ـي ــس ال ـك ـس ــول .إن
الفاذرية األميركان القدامى والجدد
لــم يـفــارقــونــا قــط .لــم يحملونا يومًا
على محمل الجد ،فكانوا يختزلوننا
كــأم ـك ـنــة ن ـ ـ ــادرة ب ـم ــا ت ـم ـلــك لـتـمــريــر
س ـم ــوم ـه ــم إلـ ـ ــى األجـ ـ ـي ـ ــال ال ــاح ـق ــة.
إرس ــالـ ـي ــات ال ـت ـب ـش ـيــر ك ـمــا راج ـم ــات
ش ــوارزك ــوف ،فـفــي وسـعـنــا ال ـيــوم أن
ن ــرى ذل ــك التنسيق امل ـهــول لتناسل
ســاالت من املهووسني واملدمنني ال
عـلــى مــا يسمى بــالــواليــات املـتـحــدة،
وإنما باألمركة.

عالية ممدوح:
تبدو األوطان
متخصصة في
األذية والقساوة

¶ عفاف وصميم وأيــوب ومختار هم من
شـخـصـيــات «ال ـتــان ـكــي» ،كــأنـهــا تسميات
مقصودة ،عفاف الــروح الشاعرة والفنانة
التي لم تلوثها الغربة واحتفظت بنقائها
فــي الــوطــن ،أي ــوب األب الـطـبــوغــرافــي الــذي
يحفظ املدينة عــن ظهر قلب بتفاصيلها
وهندستها ليختفي فــي رمــزيــة واضحة
الخ ـت ـفــاء ال ـص ـبــر وس ــط ال ــواق ــع الـطــائـفــي
الـقــاتــم .صميم ال ــذي يختصر بسردياته
أح ـ ــوال ال ـح ـي ــاة والـ ـف ــن وال ـب ـش ــر ،مـخـتــار
الــذي يعتبر بـقــاءه حيًا تحديًا للطائفيني
واملـ ــاري ـ ـنـ ــز واملـ ـ ـ ـ ــوت .هـ ــل ت ـع ـم ــدت عــال ـيــة
مـمــدوح املطابقة بــن األسـمــاء وكاراكتير
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كلما اتسع األفق .وفي أحد األيام رفعت عفاف قدميها عاليًا في وجه
العالم وصمتت .العم مختار ،المحامي المدمن على الخمر يفتننا هو اآلخر في
«التانكي» حين يردد طوال الوقت إن مجرد بقائه حيًا هو سالحه السري الوحيد
ضد الموت والمارينز .حول العراق وباريس ،والحب والخيبة والتشظي واليأس
واألمل ،فتحت صاحبة «التشهي شهيتنا في «كلمات» على حوار شيق في
صميم الثقافة.

الشخصيات؟ وهــل لكل شخصية سالح
خاص تواجه به الوجود؟
ـ ـ املؤلف ربما ال يستطيع أن يتحدث
بــال ـن ـيــابــة ع ــن ج ـم ـيــع م ــا ذك ـ ــرت من
شخصياته ،فهو متورط بهم ومعهم
إل ــى آخ ــر كـلـمــة ف ــي ال ــرواي ــة .حسنًا،
ف ـل ـن ـحــاول ذلـ ــك ب ـ ــدون ت ـن ـظ ـيــر ،فهو
ليس من مواهبي .لنبدأ من األسماء.
ك ـت ـبــت ع ــن ذلـ ــك مـ ـ ـ ــرارًا ،إن ـه ــا تـشـكــل
مـشـكـلــة س ـيــاس ـيــة والزم ـ ــة فـلـسـفـيــة:
أي ــوب الــوالــد املـحــب بصمت ورفـعــة،
ب ـم ـقــدوره الـتـحـلـيــق ف ــوق ب ـغــداد كي
ال يـ ـخ ــذل الـ ــذيـ ــن كـ ــانـ ــوا ي ـن ـت ـظــرون
قيامتها من جديد ،لكنه اختفى كما
األلــوف فبدأ يتشكل الرعب فيما إذا
تعذر الصبر ،فكتبت هذه الشخصية
«عـ ــار ال ـت ـح ـمــل» .ال ـعــم م ـخ ـتــار ،هــذه
ال ـش ـخ ـص ـي ــة ش ـغ ـف ــت بـ ـه ــا روائـ ـ ـي ـ ــا؛
مخمور مهتز اليد يتلعثم في الكالم
وأحولّ ،
يردد طوال الرواية :إن مجرد
بقائه حيًا هو سالحه السري الوحيد
ضد املوت واملارينز .صميم ،الكاتب
امل ــزع ــج ال ـ ــذي ي ـش ـهــد ع ـلــى األح ـ ــداث
الـ ـكـ ـب ــرى ،ل ــم يـ ـغ ــادر ال ـب ـل ــد ،فـيـعـلــن:
«كيف يكون بمقدور الكائن البشري
تحمل كل هذا االبتذال واالنحطاط؟»
فيبقى خائنًا لألجناس األدبية لكنه
وف ـ ّـي للجنس الـبـشــري .عـفــاف كانت
هــوي ـت ـهــا ال ـح ـق ـي ـق ـيــة« :فــال ـن ـظــر إلــى
الجمال أقل خطورة من رؤية البشر».
¶ تتجه معظم الشخصيات الـتــي عرفت
ع ـفــاف قـبــل سـفــرهــا بـمـخــاطـبــة الــدكـتــور
ك ــارل فــالـيـنــو عـبــر ال ــرس ــائ ــل ،ال ــذي يـبــدو
كــأنــه خـبــر ع ـفــاف ع ــن ق ــرب ف ــي شغفها
للحياة والـفــن ،وفــي انفصامها بني العقل
وال ـج ـنــون «ال ـج ـنــون مــوجــود دك ـت ــور ،ألنــه
ضـ ـ ـ ــروري ك ــالـ ـعـ ـق ــل» .هـ ــل ال ــدكـ ـت ــور هــو
الـغــرب وحـضــاراتــه وام ـتــداده املـعــرفــي من
مستشرقيه إلى متاحفه وجامعاته؟
 ال ـج ـم ـيــع ك ـتــب ل ـلــدك ـتــور مـخــاطـبــاإيـ ــاه بــاالس ـت ـف ـســار ع ــن س ــر اخـتـفــاء
عفاف ،هذا هو الظاهر ،لكن الحقيقة
أن ك ــل واحـ ــد م ــن ال ــرج ــال ك ــان يـقــوم
بالبحث عــن ذات ــه .مــن هنا قــد يكون
فــي م ـقــدورنــا إن ـتــاج ه ــذا الــوجــه من
الـ ـع ــاق ــة امل ـح ـت ــدم ــة م ــا ب ــن ال ـش ــرق
والغرب لكن بصوت خفيض وبارد،
فهذا لم يكن جوهر أو غرض الرواية،
بــل أحــد مفاصلها عبر ق ــراءة فصل
عـفــاف األخ ـيــر حــن كــانــت تستشعر
أن هناك من كان يترصدها ولسانها،
لكن بطريقة شديدة األنــاقــة .اختيار
الــدكـتــور هــو اخـتـيــار العقالنية عبر
جميع وسائل علومها التي تترصد
الذات البشرية كما هي ثقوب الكون،
فكما يبدو الغرب اليوم ونحن نشهد
حـ ــاالت ت ــده ــوره ب ـص ــورة أسـ ــرع من
الخيال ،وكم يصدق الشرق وهو في
حالة تامة من الفوات واالنفصام.
¶ تمشي عفاف على طول الرواية خاصة
في باريس ،وفي الفصل األخير ما يشبه
الحفر في نظرية فنية للمشي والعالقة مع
الحذاء ،هال فصلت لنا هذه النظرية؟
 بدا لعفاف املشي هو املالذ األخير.كــانــت ت ـق ــول« :ه ـيــا ان ـظ ــروا إلـ ـ ّـي فال
م ـش ـه ــد سـ ـيـ ـك ــون م ـ ـع ـ ــادًا ،امل ـ ـشـ ــي ال
ي ـع ــرف اإلقـ ـص ــاء ك ـمــا ف ـعــل «ك ـي ــوم»
بي .فإلى هنا أنا أنتمي» .ربما نحن
ال نـعــرف ثقافة وفلسفة املـشــي .قبل
مــرضــي األخـيــر ،كنت مـشــاءة جيدة.
املـشــي ثيمة روحـيــة تنظم الفوضى

تقديم وحوار محمد ناصر الدين

وتــدل على مواطن الــزيــف ،كما يلهم
باملعارضة واالنـشـقــاق .أنــا شاهدت
ع ـ ـفـ ــاف ه ـ ـكـ ــذا ت ـم ـش ــي ب ـ ــن ال ـغ ـف ـلــة
تحتضن الذي بقي
والبراءة ،فكانت
ُ
فــي حــوزت ـهــا :األرجـ ــل .ن ـمــر األحــذيــة
ّ
ت ـت ـســع وقـ ـي ــاس الـ ـق ــدم يـتـغـيــر كــلـمــا
ات ـســع األفـ ــق .وه ـكــذا فــي أح ــد األي ــام
رفعت قدميها عاليًا في وجه العالم
وصمتت.
¶ ه ـنــاك اسـتـحـضــار ألس ـط ــورة بينلوب
وعوليس وعفاف وهي تنتظر «كيوم» .هل
هــو انـتـظــار شخصي وتـمــاثــل بــن عفاف
وبينلوب في الخيبة والـعــوز للجمال وملن
ال يبصره؟
ـ ـ ـ أظ ــن أن أه ــم س ــؤال طــرحـتــه عفاف
هــو :تــرى هــل ارتحلت إيثاكا؟ اليوم
عـلـيـنــا تـهـشـيــم األسـ ـط ــورة واملــدي ـنــة
وآث ــاره ــا ع ـلــى األجـ ـي ــال ف ــي ســرديــة
االنتظار املميت .إيثاكا لم تعد تجيد
استقبال الضيوف والوافدين الجدد
وع ـ ــودة أص ـح ــاب ال ـب ـيــت األص ـل ـيــن،
وامل ـح ــارب ــن ال ـق ــدام ــى والـ ـج ــدد ،ولــم

أحد انشغاالت الروائي هو تدوين
سرديته التاريخية ،التي تظل في
طور التكوين غير المنجز طالما أن
التاريخ لم يتوقف عن الجريان
إيثاكا لم تعد تجيد استقبال
الضيوف والوافدين الجدد وعودة
أصحاب البيت األصليين والمحاربين
القدامى والجدد
تـعــد ق ـ ــادرة عـلـ َـى أن ت ـكــون املضيفة
ال ــرؤوم ــة ب ــا م ــن ــة .ل ــم يـعــد لـنــا أحــد
ينتظرنا .انصرفت املدن األسطورية
والحقيقية عنا وتلك التي وضعناها
ف ــي أك ـبــادنــا ف ــي أح ــد األيـ ــام فالكبد
تليف وهي لم تعد موجودة.
¶ ف ــي «ال ـتــان ـكــي» ع ــرض ل ـتــاريــخ الـفـنــون
وب ـخــاصــة ال ــرس ــم ف ــي شـ ــارع مــونـمــارتــر
الباريسي .نحن أمــام وجبة دسمة تضع
الــرواي ــة خ ــارج خــانــة ال ــرواي ــات «الخفيفة»
وروايـ ــات البيست سيلر الـتــي ال تستفز
الـ ـق ــارئ وث ـقــاف ـتــه .ه ــل يـمـكـنـنــا ال ـق ــول إن
الــروايــة الـجـيــدة يجب أن تتضمن حمولة
معرفية ما؟ وهل من السهل تذويب الفن
واألسطورة في الرواية؟
 أرى أن ال ـك ـث ـيــر م ــن الـشـخـصـيــاتوعـ ـ ـ ــاقـ ـ ـ ــات م ـ ــا يـ ـسـ ـم ــى ب ـم ـن ـص ــات
التواصل االجتماعي (لــم أملك يومًا
إياها) ال تعنيها األساطير وتواريخ
الـفـنــون قــاطـبــة ،وأسـئـلــة ال ــذات أمــام
دروس الـ ـت ــاري ــخ والـ ـخ ــديـ ـع ــة ،فـهــم
يـسـكـنــون ال ـعــالــم االف ـت ــراض ــي .صــار
بعضنا يجهل البعض اآلخــر .تقول
دس ـمــة وأن ــا أراهـ ــا طـبـيـعـيــة ،فــأنــا ال
ت ـس ـت ـهــوي ـنــي الـ ـ ــروايـ ـ ــات ال ـس ـع ـي ــدة،
أو تـلــك ال ـتــي ال يـمـكــن قــراء ت ـهــا إلــى
النهاية .حاولت في عموم ما كتبت
االل ـت ـف ــات إل ــى الـ ـ ــوراء ب ـعــن حــانـقــة،
وه ـن ــا ف ــي «ال ـت ــان ـك ــي» ك ــان ــت بـ ــاردة
أي ـ ـضـ ــا .ف ـل ـســت م ـف ـت ــون ــة ب ــإي ـق ــاع ــات
الـحـنــن امل ـغ ـشــوش .كـنــت أح ــاول في
أعـمــالــي األخ ـيــرة اسـتـخــدام الفكاهة

والسخرية وتدريب النفس كما فعلت
عـفــاف بــواقــع لــوحــاتـهــا ال ـخــروج من
«الـنــزعــة العاطفية والـلـغــة الغنائية
والتبسيط األخالقي» .الجميع بدون
استثناء ممن طالعها من األصدقاء،
قال كلمة واحدة :آه ،إنها مختلفة عن
باقي أعمالك إلــخ .وإلــى اآلن لم أفهم
ماذا يعني هذا الرأي تمامًا!
¶ استغرقت منك «التانكي» أربع سنوات
لكتابتها .ملــاذا كــل هــذا الــوقــت؟ وأي ــن تقع
على خريطة روايــاتــك وبـمــاذا تختلف عن
«التشهي» و«حـبــات النفتالني» وغيرهما
من أعمالك السابقة؟
ـ ـ ـ هـ ـك ــذا اق ـت ـض ــت ح ــال ـت ــي الـصـحـيــة
املـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــدة وأن ـ ـ ـ ـ ــا أع ـ ـم ـ ــل وأت ـ ـ ــوق ـ ـ ــف.
«الـ ـت ــانـ ـك ــي» ال ع ــاق ــة ل ـه ــا بـجـمـيــع
أعـمــالــي الـســابـقــة وه ــي تـسـعــة .ربما
الخاصية املهمة لها هــي انقطاعها
ال ـتــام مــا بــن ب ـلــدي وب ــاري ــس ،وهــي
املـ ــرة األول ـ ــى ال ـت ــي أش ـع ــر أن حضن
بـ ــاريـ ــس لـ ــم يـ ـغ ــش ،وص ـ ــدر الـ ـع ــراق
لــم يـخــن ،رغــم كــل الـهــول ال ــذي يغرق
الجميع بــه ،فما زال بمقدور املؤلف
أن ي ــدع الـب ـلــد امل ـك ـتــوب األخ ـي ــر ولــو
انـ ـشـ ـغـ ـل ــت شـ ـخـ ـصـ ـي ــات ال ـ ـ ــرواي ـ ـ ــات
ب ـع ــزل ـت ـه ــا الـ ـخ ــاص ــة وإخـ ـف ــاق ــاتـ ـه ــا
الـغــرامـيــة والـلـغــويــة ،وال ــوص ــول إلــى
حافات الجنون الجميل.
¶ هل باريس مدينة قاسية مثل الحبيب
«كـ ـي ــوم»؟ وإن كــانــت قــاس ـيــة ،أال يمكننا
الـقــول بــأن مـســاوئ الحرية أفضل بكثير
من محاسن االستبداد؟
 فــي غــالــب األح ـي ــان ،تـبــدو األوط ــانمـتـخـصـصــة ف ــي األذيـ ـ ــة وال ـق ـس ــاوة،
فـتـظـهــر امل ـن ــاف ــي ذات م ـي ــزات فـعــالــة
فــي الكثير مــن الـقــوانــن الـتــي تشكل
أهمية كـبــرى للمنفي ،فهي ضامنة
للكثير مــن حـقــائــق الـحــريــة والـعــدل
لحقوق الجميع .عفاف بقيت تــردد:
«إن م ـس ــؤول ـي ــة إخـ ـف ــاق الـ ـح ــب يـقــع
على مسؤوليتها بالدرجة األولــى».
وه ـن ــا كـ ــان ال ـف ـط ــام م ـنــه ق ــد ان ـطــوى
عـلــى األل ــم الـعـنـيــف ،فـظـهــرت جميع
الـ ـخـ ـس ــارات وهـ ــي ت ـت ـن ــاوب ال ـح ــداد
على الخال املنتحر ،مــرورًا بانتفاخ
ي ــاس ــن ب ــاالي ــدي ــول ــوج ـي ــا ،ف ـل ــم يـعــد
بمقدورها اإلصغاء ليونس املشوش
واملرتبك وهو يقول لها أحبك وكانا
فــي حديقة ال ــزوراء للحيوانات أمــام
األســود والـقــرود وباقي الحيوانات،
ورائ ـ ـح ـ ــة وسـ ـخـ ـه ــا ت ـغ ـط ــي األرض
وتتصاعد عاليًا.
¶ «هــل نحن أسباب املــرض؟ كــا ،كــا ،ال
أري ــد الـحـكــم اآلن» أري ــد ال ـجــواب عـلــى هــذا
ال ـس ــؤال ال ــذي تـطــرحـيـنــه فــي ال ـبــدايــة .أيــن
تـكـمــن أس ـب ــاب امل ـ ــرض؟ ف ــي ال ـن ـخ ــب ،في
األسرة ،في اإلنسان العربي عامة؟
 ع ـل ــى األس ـئ ـل ــة أن ت ـب ـقــى مــرتـفـعــةومـ ــرفـ ــوعـ ــة فـ ــي وج ــوهـ ـن ــا ج ـم ـي ـعــا.
الكثير األعم ال يملك شهوة التساؤل،
واألكـ ـث ــري ــة ت ـف ـ ّـر ف ـ ـ ــرارًا غ ـي ــر مـعـقــول
أم ــامـ ـه ــا ،ع ـل ــى ال ـخ ـص ــوص ال ـي ـســار
بكل تشكيالته ،وكما تالحظ إما «أن
نجتاز االنهيار» وبأقل التكاليف ،أو
أن نصبح مجانني كما عفاف أيوب.
لـيــس أمـ ــام ال ـف ـنــان إال إرادة الـتـفــرغ
لــأس ـئ ـلــة األكـ ـث ــر ج ــذري ــة وإزع ــاج ــا.
صــدقــا ،جميع مــا ذك ــرت مــن أسـبــاب
م ـت ـح ـق ـقــة ،ب ــل هـ ـن ــاك ال ـك ـث ـي ــر ،رب ـمــا
لرواية آتية.
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غرفة الكاتب

ابن المقفع المصري اختبر الحب والشهوة في نشيد األنشاد

إدوار الخراط :حياة من كتب

القاهرة ـــ محمد شعير
«ا ّحـ ـض ــر ف ـ ـ ـ ــورًا» .رس ــال ــة ت ـل ـغــراف ـيــة
تلقاها إدوار الخراط ( 1926ـ ـ )2015
من صديقه الكاتب املسرحي ألفريد
ف ـ ـ ــرج ،غـ ـ ّـيـ ــرت مـ ـج ــرى حـ ـي ــات ــه .ج ــاء
ال ـخ ــراط م ــن االس ـك ـنــدريــة ،منتصف
ال ـخ ـم ـس ـي ـن ـي ــات تـ ـق ــريـ ـب ــا ،لـيـلـتـحــق
م ــع صــدي ـقــه م ـتــرج ـمــا ف ــي ال ـس ـفــارة
الــرومــانـيــة ،ويسكنا ســويــا فــي شقة
مشتركة في الدقي لسنوات ،قبل ّأن
يتمكن ال ـخ ــراط مــن اسـتـئـجــار شقة
خـ ّ
ـاص ــة ب ــه ،بـمـبـلــغ تـسـعــة جنيهات
كاملة .أخيرًا سيجمع كتبه وأوراقــه
املـبـعـثــرة ب ــن بـيــت األس ـ ــرة ،والـشـقــة
امل ـش ـتــركــة ،وي ـت ــزوج بـعــد قـصــة حب
طــويـلــة 45« .ش ــارع أحـمــد حشمت -
الــزمــالــك» صــار عنوانًا لـلـخـ ّـراط منذ
ع ـ ــام  ،1958وص ـ ـ ــار أيـ ـض ــا م ـق ـص ـدًا
ملئات من املثقفني املصريني والعرب؛
خ ــاض ــوا ن ـقــاشــات صــاخ ـبــة ،ورب ـمــا
اس ـت ـعــاروا كـتـبــا مــن مكتبة ال ـخـ ّـراط
التي ّ
تراصت على جدران الشقة.
¶¶¶
ّ
تـقــع ال ـشــقــة ف ــي ال ـطــابــق ال ـثــانــي .لن
يستقبلنا الخراط بنفسه هذه املرة،
ك ـنــا بـصـحـبــة اب ـن ــه األكـ ـب ــر الـطـبـيــب
إي ـهــاب ال ـخ ــراط ،نـتـجـ ّـول فــي الـغــرف
مل ـشــاهــدة املـكـتـبــة .فــي غــرفــة املـكـتــب،
اح ـت ـف ــظ ال ـ ـخـ ــراط ب ـك ــل م ـخ ـطــوطــات
أع ـ ـمـ ــالـ ــه الـ ـقـ ـصـ ـصـ ـي ــة ،وال ـ ــروائـ ـ ـي ـ ــة،
وال ـن ـق ــدي ــة ،نـ ّـسـقـهــا ب ـع ـنــايــة .نـطــالــع
مـ ـس ــودات وبـ ــروفـ ــات ك ــل ع ـمــل عـلــى
ح ــدة ،ومـصــادرهــا س ــواء قصاصات
ال ـص ـحــف ال ـت ــي اس ـت ـع ــان ب ـهــا أث ـنــاء
ال ـك ـت ــاب ــة أو ح ـت ــى الـ ـل ــوح ــات ال ـتــي
ّ
طــالـعـهــا والـكـتــب ال ـتــي راج ـع ـهــا .كــل
شيء مؤرخ بدقة ّ
تبي مراحل العمل
ّ
وصوله
مجرد فكرة ،حتى
منذ كــان
ّ
إل ــى املـطـبـعــة ،بــاإلضــافــة إل ــى ملفات
ب ـكــل م ــا ك ـتــب ع ــن ال ـع ـمــل م ــن أخ ـبــار
ص ـح ــاف ـي ــة أو دراس ـ ـ ـ ـ ــات نـ ـق ــدي ــة أو
حوارات أو شهادات شخصية.

يتذكر إيهاب ونحن نتجول في الشقة
بـعــض ذكــريــاتـهـمــا املـشـتــركــة ،أتــركــه
يـتـحــدث م ــن دون أن أقــاط ـعــه« :ك ــان
يبدأ يومه باملوسيقي الكالسيكية،
وي ـق ــرأ ب ـعــد ال ـظ ـه ـيــرة ح ـتــى الـثــانـيــة
صباحًا كل يــوم» ،ويضيف «كاتباه
املفضالن عبدالقادر املازني ،ويحيى
حقي ،كــان يــرى مغامراتهما لغوية،
ّ
وأن كالهما لم يحصل على حقه من
الـتـقــديــر ال ـكــافــي» .يخبرنا أن وال ــده
«كـ ــان ي ـقــرأ اإلنـكـلـيــزيــة والـفــرنـسـيــة،
وعندما كنت أسأله عن معنى كلمة
م ـع ـي ـنــة ،ك ــان يـطـلــب م ـنــي أن أبـحــث
ف ــى ال ـق ــوام ـي ــس ،وع ـنــدمــا ال أجــدهــا
ك ــان ي ـقــول ل ــي م ـع ـنــاهــا .ك ــان يـعــرف
جـمـيــع ال ـك ـل ـمــات ال ـت ــي ال ت ــوج ــد في
القواميس» .في غرفة النوم ،احتفظ
الـ ـخ ــراط ب ـص ـن ــدوق آخ ـ ــر ،ل ــم يـعــرف
األبناء ما فيه ،إال بعد رحيل األبوين.

يولي الخراط «ألف ليلة وليلة»
عناية خاصة حيث تحتل طبعاتها
المتعددة ،ونصوصها المختلفة
رفوفًا كاملة في المكتبة
ص ـن ــدوق ي ـض ـ ّـم ال ــرس ــائ ــل الـغــرامـيــة
التي تبادلها ّ
الخراط مع زوجته أيام
الغرام ،كانت جميعها بالفرنسية.
¶¶¶
اح ـت ــاج األمـ ــر إل ــى زي ـ ــارات مـتـعــددة،
إذ ي ـص ـعــب اإلحـ ــاطـ ــة ال ـك ــام ـل ــة بـمــا
تضمه املكتبة ،فالكتب لدى الخراط
مثل الـحــب «مـتــاع خفيف وجــوهــري
ف ــي الـ ـحـ ـي ــاة» ك ـم ــا ي ـق ــول مـيـخــائـيــل
مناجيًا رامة في «رامة والتنني» .منذ
بــدايــاتــه ،كــان ال ـخــراط م ـنــذورًا للفن،
بدأ القراءة في سن صغيرة ،ولم تكن
مجرد قــراءة ،بل «كان شرهًا» حسب
وصفه« :نوع من الشره الذي ال يشبع
وال ـع ـطــش املـسـتـمــر الـ ــذي ال يــرتــوي

للقراءة ،كان في بيتنا سحارة كبيرة
تـحــت ال ـســريــر مـلـيـئــة بـمـجــات مثل
«الـصــرخــة» و«روز اليوسف» وكنت
أكتفي بمشاهدة صور الكاريكاتور.
فــي هــذه الـســن املـبـكــرة ،قــرأت «كليلة
ودم ـ ـنـ ــه» ،واألدب ال ـص ـغ ـيــر واألدب
الكبير ،وكتابًا مطبوعًا فــى بيروت
بعنوان «مختارات من األدب العربي
الـ ـق ــدي ــم» ،وك ـت ــاب ــا آخـ ــر ه ــو «األدب
والـ ــديـ ــن ع ـن ــد ق ــدم ــاء املـ ـص ــري ــن»....
وغـ ـي ــره ــا» .ف ــي س ــن الـ ـع ــاش ــرة ،ق ــرأ
ً
الخراط اإلنجيل كامال ،وكان تأثيره
عميقًا عليه« :مــا زلــت أذكــر بوضوح
شديد تأثري العميق باإلنجيل ،إلى
درجــة البكاء امللتاع أمــام استشهاد
املسيح ،وإلى درجة الرعب والكابوس
أم ــام سفر الــرؤيــا ،بــل أذك ــر بوضوح
تام أن أول خبرة لي بالجنس والحب
وبالشهوة الحسية ،كانت من قراءة
نشيد األنشاد في العهد القديم».
في تلك الفترة ،بدأ الخراط الترجمة،
وال تزال ترجمات الطفولة في أوراقه
الخاصة .كانت أول ترجمة له رواية
«هــانـســل وغــريـتــل» لــأخــويــن غــريــم،
ال ـت ــي تــرج ـم ـهــا ف ــي ال ـح ــادي ــة عـشــرة
م ــن ع ـم ــره ،ح ـيــث ك ــان ي ــوق ــع أوراقـ ــه
ح ـي ـن ـهــا ب ــاس ــم «إدوار قـ ـلـ ـت ــه» .إن ــه
االس ــم نفسه ال ــذي اسـتـخــدمــه أيضًا
في تحرير مجلة «املنار» التي كانت
تصدر سنويًا عن مدرسة العباسية
ال ـث ــان ــوي ــة ف ــي م ـح ــرم ب ــك ال ـت ــي ك ــان
يدرس فيها الخراط .كتب الخراط في
أعداد أعوام  1938حتى  ،1940وكانت
م ـع ـظــم م ـق ــاالت ــه ع ــن ت ــاري ــخ مــديـنــة
ً
اإلسكندرية ،فنونها وآدابها ،فضال
عن موضوع آخر عن بشاعة الحروب
وأض ــراره ــا .كــانــت حـيــاة الـخــراط في
تـلــك الـفـتــرة «ح ـيــاة مــن ك ـتــب» ،حتى
ّ
أن زم ــاءه فــي املــدرســة أطلقوا عليه
تندرًا اسم «ابن املقفع».
¶¶¶
يـ ـحـ ـتـ ـف ــظ ال ـ ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـ ـ ّـراط ف ـ ـ ــى م ـك ـت ـب ـت ــه
ب ـم ــراس ــات ــه م ــن ال ـس ـج ــن .أكـ ـث ــر مــن

أرب ـع ــن رس ــال ــة بـعـثـهــا إل ــى وال ــدت ــه،
يحكي فيها أحواله ،وفي كل رسالة ال
يطلب شيئًا من األسرة سوى الكتب.
يكتب في واحدة من الرسائل« :الكتب:
م ـه ـمــة جـ ـ ـدًا وأرجـ ـ ـ ــو االهـ ـتـ ـم ــام بـهــا
خـصــوصــا :زجــاجــة حبر «واتــرمــان»
ل ـل ـق ـلــم الـ ـحـ ـب ــر ،ن ـص ــف دسـ ـت ــة أق ــام
رصاص ،نصف دستة كراسات (100
صـفـحــة) ،مجموعة كتب مــن املكتبة
ويمكن االسـتـعــانــة بــأحــد أصدقائي
الخ ـت ـي ــاره ــا ،وع ـل ــى األخـ ــص الـكـتــب
الـتــالـيــة أو غـيــرهــا حـســب ال ـظ ــروف:
دوستويفسكي («ذكــريــات مــن منزل
املوتى»« ،رسائل من تحت األرض»)،
غــوركــي« ،األن ـفــس املـيـتــة» لـغــوغــول،
تورغينيف» (يكتب العناوين الكتب
ب ــاإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي ــة) .اهـ ـتـ ـم ــام ــه بـ ـ ــاألدب
ال ـ ــروس ـ ــي ي ـ ـبـ ــدو واضـ ـ ـح ـ ــا ف ـ ــي تـلــك
الــرســائــل ،وتـحــديـدًا دوستويفسكي
الذي «ترك عندي آثارًا غائرة لدرجة
الهلوسة الحقيقية» كما يكتب في
رس ــائ ـل ــه .وقـ ــد اح ـت ـفــظ ال ـ ـخـ ـ ّـراط في
مـكـتـبـتــه بـبـعــض كـتــب تـلــك املــرحـلــة،
ال ـتــي ال يـ ــزال خـتــم الـسـجــن واضـحــا
على صفحاتها.
فـ ــى م ـك ـت ـب ـت ــه ،ن ـع ـث ــر عـ ـل ــى عـ ـش ــرات
الكراسات التي تبدو كأنها تدريبات
على اللغة .في الصفحة األولى لهذه
الـ ـك ــراس ــات ،يـكـتــب م ــا ي ـب ــدو ش ـعــارًا
دائ ـم ــا ل ــه« :ال ف ــن ج ـ ّـي ـدًا إال بصنعة
ج ـ ـيـ ــدة» ،وي ـك ـف ــي أن نـ ـق ــرأ ع ـنــاويــن
الصفحات في الكراسات :عن األلوان،
ساعات الليل والنهار ،درجات البكاء
ّ
العامية الصحيحة ،الريح
املختلفة،
والـ ــرعـ ــد والـ ـسـ ـح ــاب وامل ـ ـطـ ــر ،أنـ ــواع
األشجار والنباتات ،درجات السرور،
وال ـح ــب والــرح ـمــة والـ ـش ــوق ،مــراحــل
العمر ،التهوين والتقليل ...وغيرها
مــن مــوضــوعــات تـكـشــف ث ــراء الـلـغــة،
والفروقات بني لفظ وآخر.
¶¶¶
مـ ـ ــا يـ ـ ـب ـ ــدو ف ـ ــوض ـ ــى داخـ ـ ـ ـ ــل م ـك ـت ـبــة
ال ـ ـخـ ــراط ،ه ــو ال ـن ـظ ــام ن ـف ـســه ،حـيــث
يـخـضــع تــرتـيــب املـكـتـبـ ّـة الهـتـمــامــات
الخراط .في مدخل الشقة ،ركن كامل
لـ ـ ــأدب ال ـش ـع ـب ــي ال ي ـض ــم م ــا كـتـبــه
شعراء العامية املصرية فحسب ،أو
ما كتب من دراســات عن العامية ،بل
يتسع لكتب السحر والتنجيم مثل
«شمس املعارف الكبرى» أو «تذكرة
ال ـ ـعـ ــارفـ ــن» .داخـ ـ ــل حـ ـج ــرة امل ـك ـت ـبــة،
يضع الكتب التي يستخدمها دائمًا
أو ي ـع ــود إل ـي ـه ــا ب ــاس ـت ـم ــرار :األدب
الــروســي تحديدًا ،ترجماته العربية
واإلنكليزية ،أعمال طه حسني والعقاد
ويحيى حقي ،أرشيف كامل ملنظمة
التضامن األفروآسيوي ،إصداراتها،
ومـجـلـتـهــا «ل ــوت ــس» ،مـعــاجــم الـلـغــة،
«لـســان الـعــرب» وغـيــرهــا ،وقواميس
فرنسية وإنـكـلـيــزيــة ،وكـتــب املـســرح،
ً
والنقد ،فضال عن ركن خاص لألدب
اآلسيوي ،وآخر للياباني ،واإليراني.
بــاخـتـصــار شــديــد ،كــل أدبـ ــاء الـعــالــم
ف ــي م ـك ـت ـبــة ال ـ ـخـ ــراط وب ـل ـغ ــات ع ــدة.
ّ
مخصص
فــي الـغــرفــة األخـ ــرى ،قـســم
لـ ـ ـك ـ ــل ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّ
ـدوري ـ ـ ـ ـ ـ ــات الـ ـ ـت ـ ــي صـ ـ ـ ــدرت
ف ـ ــى الـ ـسـ ـتـ ـيـ ـنـ ـي ــات وال ـس ـب ـع ـي ـن ـي ــات
ّ
والثمانينيات .تحتل الكتب التراثية
مكانها على الرفوف :كتب التصوف،
ابــن عــربــي والـحــاج والـنـفــري ،ولكن
«ألـ ــف لـيـلــة ول ـي ـلــة» تـحـظــى بـعـنــايــة

خ ــاص ــة ل ــدى الـ ـخ ــراط .م ّـثـلـمــا خـ ّـص
بورخيس «الـلـيــالــي» ب ــرف كــامــل في
مـكـتـبـتــه ،كــذلــك فـعــل الـ ـخ ــراط ،حيث
تحتل «الليالي» بطبعاتها املتعددة،
ون ـص ــوص ـه ــا امل ـخ ـت ـل ـف ــة رفـ ــوفـ ــا فــي
املكتبة« .ألــف ليلة وليلة» هي كتاب
العجائب والسحر لديه« :انضجتني،
منذ فجر اليفاعة األولى ،وسحرتني
وامتزجت بحلمي ودمــي وكتابتي»
كما قال في شهادة له.
¶¶¶
هـنــاك مـئــات الـكـتــب امل ـه ــداة لـلـخــراط
وهـ ــي تـ ـب ــدأ ب ــأج ـي ــال س ــاب ـق ــة عـلـيــه،
ً
وص ــوال إلــى الـكـتــاب الـشـبــاب .وعلى
الــرغــم مــن أن أعـمــال نجيب محفوظ
ّ
ً
تحتل ركنًا كامال في مكتبته ،إال أننا
ال نـعـثــر إال عـلــى ك ـتــاب واح ــد أه ــداه
م ـح ـفــوظ ل ـل ـخ ــراط ،وهـ ــو املـجـمــوعــة
ال ـق ـص ـص ـيــة «دن ـ ـيـ ــا ال ـ ـلـ ــه» (،)1963
كتب إليه« :مــودة لشخصه وإعجابًا
بفنه» ،وقــد جــاء اإله ــداء تاليًا لنشر
ال ـ ـخـ ــراط دراس ـ ـتـ ــه ال ـش ـه ـي ــرة «ع ــال ــم
نجيب محفوظ» في مجلة «املجلة».
ويـ ـكـ ـت ــب ل ـ ــه ال ـ ـنـ ــاقـ ــد امل ـ ـغـ ــربـ ــي ع ـبــد
الفتاح كيليطو على كتابه «الغائب»
مـبــديــا «اإلع ـج ــاب وامل ـ ــودة» .تـعـ ّـددت
رســائــل كيليطو إل ــى الـ ـخ ـ ّـراط ،وفــي

كتب مهداة من عبد الفتاح
كيليطو وأدونيس وبسام حجار
وأحمد فؤاد نجم وأمل دنقل
وعباس بيضون وبهاء طاهر
واحـ ــدة مــن تـلــك الــرســائــل ،يـتـنـبــأ له
بحصوله على جائزة «نوبل»« :إنني
عـلــى يـقــن ،أن لــك مــوع ـدًا مــع جــائــزة
«ن ــوب ــل»» .وي ـك ـتــب أدونـ ـي ــس« :أخ ــي
إدوار :كــانــت األيـ ــام ال ـتــي أمضيتها
في القاهرة – في صحبتك املضيئة،
ف ــرح ــا ع ــام ــر ،ال أعـ ــرف ك ـيــف أفـصــح
عنه ،إنها أيام ينابيع ...أحييك معتزًا
ب ـص ــداق ـت ــك» .أم ــا ال ـشــاعــر الـلـبـنــانــي
الـ ـ ـ ــراحـ ـ ـ ــل ب ـ ـس ـ ــام حـ ـ ـج ـ ــار ،ف ـي ـص ـف ــه
ب ــ«ال ـك ــات ــب بـلـغــة ال ـح ـي ــاة» ،ويـطـلــق
عليه عباس بيضون ب ـ «كبيرنا في
الشعر ومــا بعد الـشـعــر» .وبلهجته
ال ـس ــاخ ــرة ي ـك ـتــب م ـح ـمــد الـبـســاطــي
بمحبة« :لست وحدك الذي لديه واقع
مجنون ،لدينا نحن أيضًا .إنما على
طريقتنا .ليس مجنونًا تمامًا .نصف
مجنون يكفي ،واألرزاق على الله .مع
تـقــديــري ومـحـبـتــي» ،ويـصـفــه جمال
الغيطاني بـ«الفنان الكبير» ،ويكتب
عـبــد الـحـكـيــم ق ــاس ــم« :إل ـي ــك كلماتي
أضـ ـعـ ـه ــا –م ـ ـتـ ــواض ـ ـعـ ــا -إل ـ ـ ــى ج ـ ــوار
كلماتك جسرًا مشتاقًا إلى الحياة».
كثير من اإله ــداءات يمكن اعتبارها
ترموميتر لتطور العالقة اإلنسانية
ب ــن ال ـخ ــراط وب ـعــض ال ـك ـتــاب ،وهــو
مــا تكشف عـنــه – عـلــى سبيل املـثــال
 إهـ ـ ــداءات ال ــروائ ــي يـحـيــى الـطــاهــرعبد الله ،الذي يكتب على أول أعماله
«:ال ـ ـ ـ ــذي أنـ ـك ــرن ــي كـ ـثـ ـيـ ـرًا ،وم ـ ــع ذل ــك
ّ
سأظل أحبه كثيرًا وأحترمه كثيرًا...
وسـيـبـقــى دوم ــا ملهمي لـلـفـعــل» ،ثم
«إلى رائد القصة القصيرة الجديدة»،
أو «النهر هــادئــا ،والنهار واضحًا»،

وأخيرًا «الصديق الذي أحبه كثيرًا».
ّ
الخراط أعماله
لم يكن يحيى يهدي
ً
فقط وإنما أعماال أخــرى ،مثل كتاب
«أغ ـن ـيــات أح ـمــد ع ــدوي ــة» ال ــذي كتب
عـلـيــه« :إل ــى ال ـفــاضــل إدوار ال ـخــراط
شريكي في تقدير فن أحمد عدوية»،
وقـ ــد قـ ــام الـ ـخ ــراط بـتـجـلـيــد ال ـك ـتــاب
ووضعه في مكتبته ضمن قسم الفن
واألدب ال ـش ـع ـبــي .أمـ ــا ال ـش ــاع ــر أمــل
دنقل ،فيهديه ديوانه «العهد اآلتي»:
«الفنان الكبير إدوارد الخراط :أحبه
بـ ـص ــدق وهـ ـ ــو ال يـ ـص ــدق وأص ــدق ــه
عـنــدمــا ي ـقــول أن ــه ي ـصــدق .احـتــرامــي
وتقديري».
ت ـم ـي ــزت ع ــاق ــة الـ ـص ــداق ــة ب ــن ب ـهــاء
طــاهــر وال ـخ ــراط بــالـثـبــات ،وخــاصــة
أن االث ـن ــن ع ـمــا س ــوي ــا ف ــي «إذاع ـ ــة
ال ـب ــرن ــام ــج ال ـث ـق ــاف ــي» ف ــي ال ـق ــاه ــرة،
ح ـي ــث ك ـ ــان الـ ـ ـخ ـ ــراط ي ـت ــرج ــم وكـ ــان
بهاء يقوم بإخراج ترجمات الخراط
للمسرحيات الـشـهـيــرة .يكتب بهاء
عـلــى مـجـمــوعـتــه الـقـصـصـيــة األول ــى
«ال ـخ ـطــوبــة»« :إل ــى إدوار الـ ـخ ــراط...
صـ ــداقـ ــة ع ـم ــر ب ــاقـ ـي ــة» .وبـ ـع ــد أك ـثــر
مــن ثــاثــن عــامــا يـهــديــه كـتــابــه «فــي
مديح الرواية» بــاألداء نفسه تقريبًا:
«ف ـ ــي م ــدي ــح صـ ــداقـ ــة ع ـم ــر ب ــاق ـي ــة».
وي ـك ـت ــب إلـ ـي ــه رؤوف م ـس ـع ــد« :إل ــى
ال ـكــاتــب ال ـف ـنــان الـ ــذي لـ ــواله ألصـبــح
ل ـي ــل الـ ـق ــاه ــرة أكـ ـث ــر وح ـ ـشـ ــة ،تـحـيــة
إلــى حيطانه العالية ،مـحــاولــة مني
للتسلق إليها» .أما الشاعر والفنان
الـتـشـكـيـلــي أح ـم ــد م ــرس ــي ،فـيـصـفــه
بصديق العمر ويهديه كتابه «صور
مــن أل ـبــوم ن ـيــويــورك»« :ه ــذا الـكـتــاب
ان ـه ـم ــر عـ ـل ـ ّـي ك ــال ـس ـي ــل ب ـع ــد ق ـط ــرة.
وك ــان ــت ه ــذه ال ـق ـطــرة ه ــي الـقـصـيــدة
األول ــى «تـفـصـيــل ...إل ــى إدوار» التي
فـ ـ ّـجـ ــرت ط ــاق ــة مـ ـخـ ـب ــوءة وم ـك ـتــومــة
كانت تنتظر املفجر .ولـهــذا ال أحيد
عن الحقيقة ،إذا قلت إني مدين لك ال
بكتابة هذه القصائد ،لكن باستعادة
ص ــوت ــي ،الـ ـ ــذي ل ــم أف ـ ـقـ ــده ،ولـكـنـنــي
أراوغ ــه فــي انـتـظــار هــذه اللحظة من
ال ـع ـمــر» .ويـكـتــب مـحـمــد املـخــزنـجــي:
«إلــى رجــل أظـنــه ال يشيخ ،بــل يــزداد
عافية ،وحيوية مع السنني ،ونتعلم
م ـنــه» ،ويـصـفــه عـلــى صـفـحــات كتاب
ّ
آخــر بــاملــدرســة« :الـتــي طــاملــا تعلمنا
فيها ونتعلم :العناية ،وعزة النفس».
الـ ــروائـ ــي املـ ـص ــري ي ــوس ــف أبـ ــو ريــة
يكتب« :املبدع الكبير إدوار الخراط.
ً
أرج ــو أن أع ــي درس ــك ك ــام ــا :ال ــدأب،
وب ـ ــذل الـ ـع ــرق ،واإلي ـ ـمـ ــان بــال ـفــن في
أح ـل ــك األي ـ ـ ــام .ك ـمــا أرج ـ ــو أن أعـيــش
بقلب الطفل مثلك .قلب محب ،حيوي،
يفيض حـيــاة ،وح ـن ـوًا» .فيما يهديه
الشاعر والناقد محمد بدوي ديوانه
«ت ـل ــوي ـح ــه الـ ـنـ ـسـ ـي ــان»« :إلـ ـ ــى إدوار
الـ ـخ ــراط ل ـشــاعــري ـتــه ،لـحـســاسـيـتــه،
ليديه العليمتني ،وبصره الحديد».
شعر العامية املصرية يحظى بركن
ك ــام ــل ف ــي م ـك ـت ـبــة الـ ـ ـخ ـ ــراط ،وك ـث ـيــر
مــن ال ــدواوي ــن مـهــداة مــن أصحابها،
يكتب فؤاد حداد إلى الخراط« :تحية
إع ـ ــزاز وت ـقــديــر ي ــا بـسـمــة ف ــي محيا
الفن واألدب» ،ويكتب إليه األبنودي
واص ـفــا إي ــاه ب ـ «الـفـنــان والـصــديــق»،
أمــا أحمد فــؤاد نجم فيهديه ديوانه
األول «ص ــور مــن الـحـيــاة والـسـجــن»
بعبارة «مع تقديري».
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فكر
ُ
ً
العقالنية تنجب الالعقالنية ...ترامب مثاال!
مصطفى شلش
ص ــار ب ــوري ــس جــون ـســون ال ــرج ــل املثير
للجدل سيد عشرة داوننغ ستريت مقر
رئاسة الحكومة البريطانية .ومــن قبله
شـكـلــت نـتـيـجــة االن ـت ـخــابــات اإلسـبــانـيــة
جديدًا على قوة اليمني املتطرف.
مشهدًا ُ
فما هــو املـحــرك لـقــوى اليمني فــي الــدول
الـغــربـيــة اآلن؟ فــي كـتــابــه «الــاعـقــانـيــة،
تـ ــاريـ ــخ الـ ـج ــان ــب املـ ـظـ ـل ــم مـ ــن امل ـن ـط ــق»
( 2019ـ ـ ـ ـ Irrationality: A History of
 the Dark Side of Reasonـ ـ مـنـشــورات
جامعة برينستون) يـحــاول الفيلسوف
وبروفيسور الدراسات العلمية والتاريخ
في «جامعة باريس» جاسنت سميث أن
يـجــد إجــابــة لـلـســؤال الـســابــق ذك ــره عبر
رســم مسار تاريخي لالعقالنية منذ ما
قبل املـيــاد فــي اللحظة الـتــي قتل أبناء
مدرسة فيثاغورس زميلهم هيباسوس
على خلفية اكتشاف الـجــذر التربيعي،
م ـ ــرورًا ب ــإع ــدام ال ـفــرن ـس ـيــة أول ـي ـم ــب دو
غــوج على خلفية ص ــدور وثيقة حقوق
ً
الـنـســاء إب ــان ال ـثــورة الفرنسية ،وصــوال
إل ـ ـ ـ ــى ص ـ ـع ـ ــود ن ـ ـجـ ــم ح ـ ـ ــرك ـ ـ ــات الـ ـيـ ـم ــن
امل ـ ـت ـ ـطـ ــرف وت ـ ـتـ ــويـ ــج دون ـ ـ ــال ـ ـ ــد تـ ــرامـ ــب
بــالــرئــاســة األم ـيــرك ـيــة .امل ـســألــة ف ــي نظر
ُ
سميث تكمن في كــون العقالنية تنجب
الالعقالنية والعكس صحيح في تداخل
«ديــال ـك ـت ـي ـكــي» الن ـه ــائ ــي .ل ــذا فــالـقـضــاء
على الالعقالنية غير عـقــانــي .هــذا هو
املثير واملهم في طرح سميث ،إلى جانب
التعرف إلى تاريخ الالمعقول في رحلة
العقل الغربي.
ع ـم ــل س ـم ـي ــث جـ ــاه ـ ـدًا ع ـل ــى م ـ ـ ــدار 330
صفحة مــن أجــل كشف الثقوب الـســوداء
داخـ ــل ق ـصــة «ال ـع ـقــل ال ـغ ــرب ــي» ال ـت ــي ما
زال كثيرون يــرددونـهــا ،وينبهرون بها
على مــدار قــرون بوصفها املسار األمثل
للتقدم ،على الــرغــم مــن أن كــل مــا ُيحاك
عــن ه ــذه الـقـصــة مــن أف ـكــار يـعـ ّـد «خـطــأ»
ف ــي ن ـظــر س ـم ـيــث .ص ـح ـيــح أن اإلن ـس ــان
ع ـ ــاش م ــؤم ـن ــا بــال ـك ـث ـيــر م ــن ال ـخ ــراف ــات
إلــى أن اكتشف اإلغــريــق الـقــدمــاء العقل،

ّ
واعتبر أرسـطــو أن البشر يتميزون عن
الحيوانات بقدرتهم على التفكير ،وأن
ال ـب ـش ــر م ـخ ـل ــوق ــات ع ـق ــان ـي ــة ،وهـ ـ ــذا مــا
ً
يعتبره سميث ُ
«مـضـلــا» .فالحيوانات
ق ــادرة على التفكير بشكل عقالني بما
يكفيها حتى ال تقع في املخاطر وتؤمن
لنفسها الغذاء واملأوى والتكاثر للحفاظ
ّ
ع ـلــى ن ـس ـل ـهــا .أم ــا ال ـب ـشــر ف ـهــم ي ـفــكــرون
ب ــا ش ــك ،لـكـنـهــم ي ـنــزل ـقــون إل ــى مـنــاطــق
ال ـصــراعــات وامل ـشــاكــل ،مــا يخلق لديهم
الكثير من األزم ــات .وهــذا ما ينفي كون
الـبـشــر مـخـلــوقــات استثنائية عقالنية،
لـكــن يـمـكــن ال ـق ــول ب ــأن الـبـشــر ُمـغــرمــون
بشكل استثنائي بتمجيد العقل.
مــع حـلــول عـصــر الـتـنــويــر ،تـعــزز مفهوم
«الحياة العقالنية» كأعلى نمط تاريخي
لـحـيــاة اإلنـ ـس ــان ،وزادت مـكــامــن الخلل
الـ ـسـ ـل ــوك ــي ل ـل ـب ـش ــر وفـ ـ ــق سـ ـمـ ـي ــث ،فـقــد
ت ــم ت ـجــاهــل ال ـعــاقــة الــديــالـكـتـيـكـيــة بني
الـعـقــانـيــة والــاعـقــانـيــة عـبــر ال ـتــاريــخ،
وهذا التجاهل مستمر إلى اآلن .فتاريخ
الـعـلــم والـفـلـسـفــة وال ـت ـطــور الـتـقـنــي ومــا
نتج عنه وارتبط به من تاريخ اجتماعي
وسياسي ،غالبًا ما كــان نتيجة تأرجح
ديــال ـك ـت ـي ـكــي م ــن امل ـث ــال ـي ــة إلـ ــى امل ــادي ــة،
وال ـع ـكــس .وه ــذا مــا يـتــم إن ـكــاره لصالح
ت ـم ـج ـي ــد الـ ـعـ ـق ــل ،وح ـت ـم ـي ــة ال ـع ـقــان ـيــة
املفروضة على الجنس البشري ككل.
للعقالنية أدى إلــى
ه ــذا الـفـكــر الحتمي ّ
تـ ـك ــون سـ ـي ــاس ــات ت ـم ــث ـل ــت فـ ــي ح ــرك ــات
تاريخية أعطت لنفسها الحق في القضاء
على الالعقالنية وبناء الحضارة وإعادة
ت ـه ــذي ــب اآلخـ ــريـ ــن ب ــوص ـف ـه ــم «ه ـم ـجــا»
عبر آلـيــات الضبط االجتماعي والـغــزو
وال ـع ـبــوديــة واإلب ـ ـ ــادة .وهـ ــذا ه ــو الثقب
األسود لعصر التنوير الذي يتم تجاهله
ُ
واملــرتـكــز إلــى اإلمـبــريــالـيــة ،حيث تبارى
الفالسفة ورواد العقل في عصر التنوير
على بناء مركزية للفكر العقالني تدور
ح ــول «اإلنـ ـس ــان األبـ ـي ــض» .ال ـب ــداي ــة مع
فولتير ( )1778– 1694الذي أقر بالدونية
املتأصلة في أصحاب البشرة الـســوداء.
ولــم يسلم من هــذا التفكير حتى شركاء

امل ـن ـظــومــة األوروب ـ ـيـ ــة اآلن ،ف ـقــد اعـتـبــر
فولتير اإلس ـبــان مــن جنس ال ـكــاب! هل
يــذكــركــم ذل ــك بـتـصــريـحــات ت ــرام ــب ضد
األفارقة وساكني أميركا الجنوبية؟ كما
َ
َعـلــق فيلسوف أملانيا الكبير إيمانويل
كــانــط ( 1724ـ ـ ـ « :)1804أن ي ـكــون امل ــرء
أس ـ ــود م ــن رأس ـ ــه ح ـتــى أخ ـم ــص قــدمـيــه
دليل كاف على كونه غبيًا» .وكتب ديفيد
ّ
هـيــوم ( 1711ـ ـ ـ  )1776إن «غـيــر البيض
ك ــان ــوا دائـ ـم ــا أدن ـ ــى ب ـش ـكــل طـبـيـعــي من
الـبـيــض ،فـهــم أعـ ــراق خــالـيــة مــن الـفـنــون
والعلوم وال يحملون أي أفكار عبقرية».
وعلى ذكــر األفـكــار العبقرية ،فقد لعبت
ال ـت ـيــارات الـفـكــريــة العقالنية األوروب ـيــة
ف ــي ال ـق ــرن ال ـثــامــن ع ـشــر دورًا مـحــوريــا
فـ ــي وض ـ ــع امل ـن ـه ـج ـي ــة ال ـ ــازم ـ ــة إلن ـش ــاء
األنـثــروبــولــوجـيــا والـتـصـنـيــف الـبـشــري
ع ـلــى أسـ ــاس ال ـع ــرق ف ــي ال ـق ــرن الـتــاســع
عشر .منهجية قدمت التبريرات الجاهزة
إلب ـ ـ ــادة ش ـع ــوب وح ـ ـضـ ــارات ك ــام ـل ــة فــي
قارتي أفريقيا وأميركا .وقد شمل السرد
التاريخي لالعقالنية مــواقــف وكتابات
ل ـ ــرواد آخ ــري ــن لـلـفـكــر ال ـغــربــي كـسـقــراط
وشيشرون وفرويد ،واالستناد إلى مقالة
«ف ــي م ــدي ــح ال ـح ـمــاقــة» لــديــزيــديــريــوس
إيـ ـ ــراس ـ ـ ـمـ ـ ــوس ال ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــادرة عـ ـ ـ ــام ،1511
وكـتــابــات السير تــومــاس ب ــراون (-1605
 )1682الــذي عمل على دحض الخرافات
السائدة فــي عـصــره ،وكـتــاب الفيلسوف
األمـيــركــي ويـلـيــام بــاريــت ()1992–1913
«اإلنسان الالعقالني ،دراسة في الفلسفة
الـ ــوجـ ــوديـ ــة» ( ،)1958ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى
«ت ــاري ــخ ال ـج ـن ــون» ( )1961للفيلسوف
الفرنسي ميشال فوكو (.)1984 - 1926
وع ـ ـبـ ــر فـ ـي ــض واس ـ ـ ـ ــع م ـ ــن املـ ـعـ ـل ــوم ــات
الـ ـت ــاريـ ـخـ ـي ــة ،ب ـن ــى س ـم ـي ــث ح ـك ـم ــه ب ــأن
أغ ـل ــب أفـ ـك ــار وك ـت ــاب ــات م ـف ـكــري ال ـت ـيــار
ال ـع ـقــانــي خ ــال ع ـصــر ال ـت ـنــويــر ج ــاءت
ُمرتبطة بشكل أســاســي بتضخم الــذات
األوروب ـيــة البيضاء ،وإيمانها بالتقدم
املـبـنــي عـلــى مفاهيم التسلسل الهرمي
العنصري وتخلف الـحـضــارات األخــرى
غـيــر األوروبـ ـي ــة واملـسـيـحـيــة .ه ــذا الفكر

الــامـعـقــول إذا مــددنــاه على استقامته،
يمكن أن نفهم صعود األنظمة الشمولية
في القرن العشرين ،والحركات الشعبوية
في حقبتنا الحالية وفهم من أين استقى
دون ــال ــد ت ــرام ــب وجــون ـســون أفـكــارهـمــا.
الـيـمــن الـشـعـبــوي يـلـجــأ دائ ـمــا فــي نظر
سميث إل ــى التعبير عــن آرائ ــه وأهــدافــه
بمصطلحات ُمستمدة من حقبة التنوير
وعـظـمــة م ــا ك ــان عـلـيــه الـعـقــل األوروبـ ــي
في «عصر هيمنة الرجل األوروب ــي» مع
تجاهل كل الظالمية الالمعقولة في هذا
ً
العصر .لذا يمكننا أن نفسر مثال وليس
ح ـ ـص ـ ـرًا ،ت ـص ــري ـح ــات تـ ــرامـ ــب امل ـع ــادي ــة
ّ
واملـهـيـنــة الـتــي ال يــتـســع امل ـجــال لذكرها
من كثرتها ،وتصريحات جونسون التي
ي ــأت ــي ع ـلــى رأسـ ـه ــا ت ـصــريــح ن ـمــوذجــي
ّ
لالمعقول امل ــوروث لديه هــو «أن خلفية
أوب ــام ــا الـكـيـنـيــة وك ــون ــه أسـ ــود تجعله
حاقدًا على بريطانيا العظمى».
تـ ـع ــد إشـ ـك ــالـ ـي ــة الـ ـتـ ـن ــوي ــر ال ـل ـي ـب ــرال ــي
وانـحــرافــاتــه غير جــديــدة ،فقد سبق أن
أشار رواد مدرسة فرانكفورت في القرن
ال ـع ـشــريــن وت ـح ــدي ـدًا تـ ـي ــودور أدورن ـ ــو
وماكس هوركهايمر في كتابهما «جدل
التنوير» إلــى فشل عصر التنوير ،وأن
م ــا ُيـطـلــق عـلـيــه عــالــم الـتـنــويــر الـغــربــي
لــديــه ميل فـطــري إلــى االنـحـطــاط ،وإلــى
األسطورة ،والسبب هو كبت الالمعقول.
هــذا مــا يتفق معه سميث ،فميل العقل
ن ـح ــو ال ــامـ ـعـ ـق ــول ،وان ـ ـع ـ ــدام املـنـطـقـيــة
ي ـت ـفــاق ـمــان بـسـبــب ال ـج ـه ــود الـطـمــوحــة
وامل ـ ـفـ ــرطـ ــة ل ـق ـم ــع وك ـ ـبـ ــت ال ــامـ ـعـ ـق ــول،
وخـ ـ ـص ـ ــوص ـ ــا ع ـ ـلـ ــى م ـ ـس ـ ـتـ ــوى الـ ـعـ ـق ــل
الفردي ،وتنقية علم النفس واالجتماع
والـفـلـسـفــة م ـ ُـن أي أث ــر لـفـكــر الم ـع ـقــول،
واملحاوالت املستمية إلخفاء الخيارات
غـيــر الـعـقــانـيــة عـلــى مـسـتــوى املجتمع
ّ
الـغــربــي كـكــل ،رغ ــم أن الــاعـقــانـيــة هي
ال ـ ـتـ ــي ص ـن ـع ــت األح ـ ـ ـ ـ ــداث ال ـت ــاري ـخ ـي ــة
ال ـ ـك ـ ـبـ ــرى ،وهـ ـ ـ ــذه ال ـن ـق ـط ــة ت ـت ـجــاه ـل ـهــا
امل ـ ـ ــدارس األك ــادي ـم ـي ــة ال ـت ــي ت ــرغ ــب في
فــرض العقالنية ،لجعل املجتمع دائمًا
يـبــدو عقالنيًا وه ــذا مــا ُيـنـتــج «نــوبــات

هدى عمران
فــي دي ــوان ــه الـجــديــد «ت ـلــك لـغــة الـفــرائــس
امل ـح ـظ ــوظ ــة» (دار م ـي ــري ــت ـ ـ ـ الـ ـق ــاه ــرة)،
يؤكد عماد فــؤاد ،الشاعر املصري املقيم
فــي بـلـجـيـكــا ،عـلــى الـفـكــرة ال ـتــي صاغها
الـفـيـلـســوف م ــارت ــن هــايــدغــر ع ــن الـشـعــر
ً
باعتباره تأويال لحياة الشعوب .مقولة
ُيـ ـس ــاء فـهـمـهــا ك ـم ـجــرد تـ ـ ــزاوج مـتـطــرف
بــن الفكرة والـلـغــة ،فـنــرى اآلن نصوصًا
حـ ــداث ـ ـيـ ــة ذهـ ـنـ ـي ــة غ ــرضـ ـه ــا األسـ ــاسـ ــي
املعرفةّ ،
الفكرة الجمالية عن العالم
نحت
ِّ
ال ـتــي هــي أص ــل الــش ـعــر .عـكــس ذل ــك ،فــإن
«لغة الفرائس »...فكرة جمالية عن حياة
الـ ـغ ــرب ــاء .إنـ ــه ال ـت ـن ــاق ــض الـ ـ ــذي يـعـيـشــه
البشر فــي بــاد مختلفة عــن الـبــاد التي
أنشأتهم ،حيث يغرق العالم الجديد في
فــرديــة ال ح ــدود لـهــا ،تتضح وحشيتها
شيئًا فشيئًا في ثنايا الديوان ،وتتجلى
قسوتها كما في قصيدته« :ماتت األرملة
فجأة صباح الـيــوم /ولــم نعرف إلــى من
نــذهــب ،وإل ــى أيــن ن ــروح… /دخـنــا طيلة
ال ـيــوم نبحث عــن قــريــب لـهــا أو أح ـ ٍـد من
معارفها ،فيما تتحلل جثتها في الشقة
تـحــت حـ ــرارة ال ـص ـيــف /م ــر ي ــوم بأكمله
ول ــم نعثر عـلــى أح ــد /وك ــان علينا  -في
النهاية  -أن نذهب بها إلــى القبر /لكن،
ـف الــرائـحــة من
كـمــا تــاحـظــون /لــم تـخـتـ ِ
األركـ ــان /وكلما طرقنا بــابــا ،فتحناه…
فال نجد األرملة» .تلك الفردية الجامحة
ّ
عكس ما يتسم به املجتمع اآلخر الغارق
في شموليته ،الذي يبدو بمثابة أب كبير
مسؤول عن التربية ،وله طريقته الخشنة
التي تعرف كيف تكسر وال تدمي.

م ــن ه ـنــا اع ـت ـبــر ال ـش ــاعــر نـفـســه فــريـســة
محظوظة بالنجاة ،مــن عــالـ ٍـم إلــى آخــر،
م ــن جـحـيــم املـجـتـمــع الـشـمــولــي الــراعــي
بقسوته ،إلــى جحيم الفردانية الغربية
املـغــرقــة فــي ض ــراوة ع ــدم الــرعــايــة ،وفــي
وحـشـيــة كــل فـعــل ســاكــن وغ ـيــر مــؤنــس.
ً
كأن االنتقال ليس نجاة حقيقية وإنما
تجريب لـنــوع آخــر مــن العنف والصيد
الذي تختبره الفريسة.
واعيًا بالبناء الــذي ّ
يشيد كتابًا ،يقسم
فؤاد الديوان إلى خمسة أقسام :الدخول،
عن بالغة الــدم ،عن نفسي ،عن هشاشة
امل ـغ ـف ــرة ،خـ ـ ــروج .م ــن ال ـك ـت ــاب وقـسـمــه
الــرئـيـســي هــو املـعـنــون ب ـ «بــاغــة ال ــدم».
ب ـعــد أن ي ــدخ ــل ب ـنــا ال ـش ــاع ــر إلـ ــى عــاملــه
األصيل حيث أجــواء قريته البعيدة في
الـعــالــم اآلخ ــر ،ينتقل بنا إلــى كــأســه في
ب ــار مـعـتــم ف ــي ب ــاد أخ ـ ــرى .ك ــأن الــزمــن
توقف بنفسه ،ليجلس الحاضر متحدثًا
عن املاضي ،بعني سينمائية تشاهد كل
شيء وال تشارك .ينبع شعورها األصيل
باألشياء من حولها من زمن آخر انتهى،
ّ
متجسد داخ ــل الـشــاعــر .امللفت أن
لكنه
ُ
ب ـنـ ً
ـاء محكمًا كـهــذا ت ـطــرح فـيــه األسئلة
وخاضعًا للتأويالت املختلفة ،ليس من
سمات كتب الشعر اآلن ،ولكنه أقرب إلى
كتب السرد منها إليه.
ي ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــوض الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــاع ـ ـ ــر رح ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــة ال ـ ـب ـ ـطـ ــل
السينمائية داخل الديوان ،لكنه ال يهنأ
بالنهاية السعيدة ،بعد اكتشافه حكمة
األش ـي ــاء ،أو انـتـقــالــه إل ــى عــالــم آخ ــر فيه
ال ـخ ــاص .إن ــه يـنـتـهــي م ــن حـيــث اب ـتــدأ،
عند نقطة الـصـفــر ،فــي لعبة هزلية مع
الحياة ،ال يربح فيها أحد ،كأنه سيزيف

الــذي يحمل الصخرة كل يــوم ،ويصعد
بها ،فتوقعها اآللهة ليعيد ّ
الكرة كعقاب
أبدي ،ال ينفع الرب وال العبد .إنها سؤال
ّ
الديوان الذي يظل بال إجابة .سؤال عن
الوجود الحائر بني عاملني ،الذي سيظل
حائرًا هكذا.
س ـ ـ ــؤال آخ ـ ــر ال ي ـم ـك ــن إن ـ ـكـ ــاره ي ـطــرحــه
الديوان حول فكرة املجايلة في الشعر،
ً
خ ــاص ــة ف ــي م ـصــر ،ال ـتــي ت ـثــار م ــن وقــت
إلى آخر ،ال سيما بعد ما سمي بثورات
الربيع العربي ،حيث الحديث عن الهوة
ب ــن أجـ ـي ــال ال ـت ـس ـع ـي ـنــات ال ـت ــي ينتمي
إل ـي ـه ــا ف ـ ــؤاد وأج ـ ـيـ ــال أحـ ـ ــدث اع ـت ـبــرت
نفسها ثورية أكثر في اللغة وفي أفكار
ت ـخ ـطــي ت ــاب ــوه ــات ال ـ ـثـ ــالـ ــوث :ال ـج ـنــس
ُّ
والدين والسياسة ،بينما اتهمت أجيال
التسعينات بأنها تمارس أبوية كتابية
حيث إرس ــاء قــواعــد معينة للتميز .في
مقابل هذا االتهام ،كان جيل التسعينات
ربما مـحــددًا أكثر فــي لغته وأف ـكــاره بل
اتهم الجيل الجديد بالفوضى اللغوية
وعدم الوضوح.
يبدو أن هذه املجموعة تحاول الرجوع
إلـ ـ ــى الـ ـ ـس ـ ــؤال األص ـ ـلـ ــي حـ ـ ــول «م ــاه ـي ــة
ّ
الشعر» وليس عن «جيل الشعر» .ولعل
ف ــؤاد ،فــي هــذه املجموعة ،يعيد ترتيب
أوراقـ ــه ،ع ــودًا إلــى مفهومه األصـيــل عن
الـ ـجـ ـم ــال ،مـتـخـلـيــا ع ــن أي ــدوي ــول ــوج ـي ــة
شـعــريــة معينة تثبته فــي مـكــان واح ــد.
كأن هذه القصائد تمس جروحًا كثيرة
فــي كــل مـتــذوق للشعر ،وهــذا أقصى ما
ُ
يطمح إليه الفن« :وضــع كرسيه /تحت
فـتـحــة الـسـقــف الــزجــاج ـيــة /حــن تمطر
ال ـس ـم ــاء /ك ــان يـسـمــع ض ـجــة األم ـط ــار/

وح ـ ــن ت ـظ ـهــر الـ ـشـ ـم ــس /ك ـ ــان ي ـح ـمـ ّـر/
م ــن أث ــر ال ـس ـخــونــة /وج ـ ــدوه مـيـتــا هــذا
الـصـبــاح /كــان نصفه األيـمــن متجمدًا/
ونصفه اآلخر محروقًا /من قال إننا لم
نعامله بالعدل؟».
إن هذه العني املراقبة للحياة ،كأنها عني
الهـيــة ومـتـفــرجــة فـقــط ،تشعر بتورطها
ح ــن ت ـ ــدرك أن ـه ــا ال ـخ ــال ــق ل ـه ــذا ال ـعــالــم،
هــي الـقــاتــل واملـقـتــول ،السكير والـكــاتــب،
النعم والشحاذ ...كأن اللغة هنا
صاحب ِ
ق ـ ــادرة ع ـلــى ت ـحــويــل ال ـشــاعــر م ــن مـجــرد
ف ــري ـس ــة م ـح ـظ ــوظ ــة إل ـ ــى ص ـ ـيـ ــاد ،ي ـعــود
بوليمة خــاســرة ،ألن ــه يـصـطــاد ذات ــه .قد
تكون هي «تلك لغة الفرائس املحظوظة»
التي تحول العنف التي تربت عليه إلى ًدم
على الورق ،يقول« :الدم /ال يحتاج لغة/
ً
ليصرخ في الناس /ال يحتاج حنجرة/
وال كفني مضمومتني على الفم /ليسمع
اآلخــريــن صــراخــه /ال ــدم… /بليغ هكذا/
صامتًا /ومحدقًا في الفراغ».
الـلـغــة فــي ديـ ــوان ع ـمــاد ف ــؤاد أق ــرب إلــى
التجريد ،أكثر من أعماله السابقة .هي
ت ـع ـمــل بـ ـح ــدة ،لـ ـت ــؤدي وظـيـفـتـهــا ليس
فقط كــأداة تعبير ووصــل بني ثقافتني،
لكن أيـضــا كسكني جــارحــة تشهرها يد
الـشــاعــر فــي وجــه املتلقي .إنـهــا الـنــدوب
ال ـت ــي ي ــري ــد تــرك ـهــا ع ـلــى أرواح ـ ـنـ ــا بعد
قراءة القصيدة ...الندوب «األثر األخير/
لجروح /شقت الجلد الواحد /نصفني/
تلك التي /كحرف يلتئم بحرف».
تقترب اللغة أكثر فأكثر من التجريدية
حـتــى تـصــل ق ــرب ان ـت ـهــاء ال ــدي ــوان ،إلــى
ل ـغ ــة مـ ـق ــدس ــة ،ت ـك ـت ــب ن ـص ــا دي ـن ـي ــا عــن
الخلق« ،وحينها ،خلقنا لــه الخمر كي
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رواية

سومر شحادة :انتشال الحياة من تحت األنقاض
ساري موسى

التيار العقالني
خالل عصر التنوير
ارتبط بتضخم الذات
األوروبية البيضاء
ُمذهلة من الالعقالنية».
لــأســف ل ــم ي ـقــدم سـمـيــث أي مـقـتــرحــات
عـمـلـيــة ل ـلــوضــع ال ــراه ــن ف ــي الـ ـغ ــرب ،بل
اك ـت ـف ــى ب ـت ـق ــدي ــم ت ـش ـخ ـيــص لـلـمـشـكـلــة،
مـ ـ ـ ـح ـ ـ ــذرًا م ـ ـ ــن ن ـ ـمـ ــو األف ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــار ال ـ ـنـ ــازيـ ــة
وال ـش ـع ـبــويــة امل ـت ـطــرفــة وال ـت ـص ــدي لها
لــو بلغت مرحلة الـعـنــف .لكن يـبــدو أنه
تجاهل ـ سهوًا أو عمدًا ـ ـ أن هذه التيارات
ال تحتاج ملمارسة العنف ،فهي تصل إلى
السلطة وتقود املجتمع ،وتوجه عنفها
الـ ــرمـ ــزي وال ـه ـي ـك ـلــي ض ــد اآلخـ ــريـ ــن مــن
املـهــاجــريــن واألقـلـيــات وشـعــوب الـقــارات
األخ ــرى ،حتى داخــل الـقــارة نفسها ،فقد
قام جونسون رئيس الوزراء البريطاني
االتحاد األوروب ــي بأنه
الجديد بوصف
ّ
منظومة هتلرية تحقق مشروع النظام
النازي!

شعر
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تقترب اللغة أكثر
فأكثر من التجريدية
حتى تستحيل لغة
مقدسة قبل انتهاء
الديوان
ُ
ـرب ــك ،من
ي ـن ـســى .»...ويصبح ال ـســؤال امل ـ ِ
يخلق ملن ،ومن يغفر ملن .يستخدم عماد
فــؤاد اللغة كالفردوس املفقود منه ،هي
ال ـت ــي تـخـلــق ب ـي ــده ل ـي ــده الـ ـك ــأس ،وهــي
الـتــي تجعله الخالق واملـنـ ّـعــم واملـطــرود
مــن جنتها ،وهــي أداة املغفرة الوحيدة
للزمن وللذات.

يخرج سومر شحادة ( )1989في روايته
ال ـثــان ـيــة «ال ـه ـج ــران» (دار ال ـت ـنــويــر) من
األج ــواء املباشرة للحرب السورية التي
أسالت الكثير من الدماء والكلمات .يذهب
إلــى الظالل التي يحاول فيها الناس أن
ّ
بطبيعية .إنـهــا مـحــاولــة لعيش
يـحـيــوا
حياة عادية في بلد غير عادي منذ عقود،
ليس فقط في السنوات األخيرة .يساعد
في ذلك أن أحداث الرواية تجري في بيئة
مكانية ظلت هــادئــة نسبيًا مــن الناحية
األمنية ،هي مدينة الالذقية .األمــر ليس
ً
سهال بالنسبة إلى الشاب السوري .قبل
البحث عن الحب ،هناك البحث عن عمل
م ـنــاســب ف ــي ظ ــل الـ ـظ ــروف االق ـت ـصــاديــة
الصعبة للحرب ،وقبل هــذا أيضًا ،هناك
واجـ ــب ت ــأدي ــة ال ـخــدمــة الـعـسـكــريــة الـتــي
تشكل سببًا للذل واملــوت ،وكذلك الهرب
منها إلى خارج البالد.
الـكــاتــب ال ـســوري ال ـشــاب ،الـحــاصــل على
«جائزة الطيب صالح» عن روايته األولى
«ح ـق ــول ال ـ ـ ــذرة»ُ ،ي ـسـ ّـيــر روايـ ـت ــه املـتـقـنــة
هــذه بسالسة وه ــدوء ،محتفظًا بمسافة
تفصله عــن صـخــب ال ـحــرب وضجيجها
ال ــذي نسمعه فــي بــاكــورتــه .لكن بالطبع
لـيــس بـمـعــزل ع ــن تــأث ـيــرات ه ــذه الـحــرب
َ
املستمرة .يجمع الفقد والحزن بني بطلي
الرواية ،زياد وجــوري ،ال اشتغالهما في
املكتب اإلعالني ذاتــه .فصلت أيــام قليلة

ب ــن مـ ــوت ع ــزي ــزة ،أم زي ـ ــاد وكـ ــل م ــا في
دنياه بعد قتل والــده املعارض اليساري
في املعتقل مطلع الثمانينيات ،وانتحار
عبد الله شقيق جــوري ،العسكري الــذي
ُس ـ ِّـرح مــن الـخــدمــة بسبب تــدهــور حالته
الـنـفـسـيــة ل ـهــول م ــا رآه ع ـلــى م ــدى سبع
ّ
سنوات وبعد ترك حبيبته له ،التي ملت
انتظاره.
تمتد التأثيرات السلبية التي تشهدها
ح ـيــاة ال ـش ـخــوص خ ــال ف ـتــرة شـبــابـهــم،
وق ــد أس ـه ـمــت ف ــي تـشـكـيــل وع ـي ـه ــم ،إلــى
طــريـقــة تفكيرهم ونـظــرتـهــم إل ــى شــؤون
ُ
حياتهم .ت ـســاؤالت ج ــوري غير املـجـ ِّـربــة
عـ ــن الـ ـح ــب ال ـ ـ ــذي ّ
دم ـ ـ ــر حـ ـي ــاة شـقـيـقـهــا
وم ـ ـحـ ــاوالت ـ ـهـ ــا لـ ـفـ ـهـ ـم ــه ،تـ ــأخـ ــذ ص ـ ــورة
سوداوية تــارة .إذ تتساءل إن كان الحب
هو فقط الكدمات التي يتركها في قلوب
العشاق والنظرات الفارغة التي يحفرها
في عيونهم ،وتخلط بينه وبني الشهوة
ت ــارة أخ ــرى .مــن جهتهّ ،
يحمل عبد الله
الحب مسؤولية ّ
زجه في أتون الحرب كي
ينهي خدمته العسكرية ويتابع حياته
الـطـبـيـعـيــة .ك ــذل ــك ،ه ـن ــاك م ـحــاولــة زي ــاد
لفهم قصة حــب والــديــه الـتــي أفـقــدت أمه
أهلها بسبب ارتباطها بشاب من طائفة
أخرى ،قبل أن تفقد زوجها الذي رأت أنه
أحب معتقداته وقضيته أكثر مما ّ
ّ
أحبها.
ّ
ت ـش ــكــل ع ـ ــودة ع ـ ــادل األشـ ـق ــر إلـ ــى الـبـلــد
ً
محركًا فعاال ألحداث الرواية .الفنان الذي
ه ــرب م ــن املــاح ـقــة مـطـلــع الـثـمــانـيـنـيــات

أي ـضــا ،ي ـقــرر ال ـع ــودة لــاسـتـقــرار نهائيًا
فــي املــديـنــة ،محاطًا بهالة البطل كفنان
ع ــامل ــي وم ـ ـعـ ــارض س ـي ــاس ــي ذي ت ــاري ــخ
نـضــالــي .تـنـجــذب إلـيــه ج ــوري نـظـرًا إلــى
ك ــون ــه ي ـم ـت ـلــك الـ ـتـ ـج ــارب ال ـك ـب ـي ــرة ال ـتــي
تسعى لخوضها متمردة على ظروفها
العائلية الخانقة ،ولظنها أنه اصطفاها
ّ
م ــن ب ــن ال ـج ـم ـيــع ،ف ـهــو ي ـشــكــل النقيض
من زيــاد الخجول وامللتصق بأمه ،الذي
وإن أع ـج ـبــت ب ــه وأح ـس ــت بـقــربـهـمــا من
بعضهما ،فقد أرادت منه أن يكون جريئًا
معها فيما بـقــي هــو عـلــى تحفظه .أمــام
عــانـيــة عــاقــة ع ــادل وج ـ ــوري ،ينسحب
زيــاد من جديد إلــى األحـضــان األمومية،
وخاصة بعد معرفة عزيزة بحبه لجوري
واس ـت ـش ـعــارهــا القـ ـت ــراب مــوت ـهــا بسبب
ف ـقــدان ال ـشــيء الــوحـيــد ال ــذي تـعـيــش من
أج ـلــه ،ول ـكــون ع ــادل يشكل النقيض من
توفيق ،أبي زياد ،الذي بقي على نضاله
ال ـص ــام ــت واملـ ـث ــاب ــر رغ ـ ــم اع ـت ـق ــال رف ــاق
كثيرين لــه ،فيما وشــى عــادل فــي الفترة
عينها برفاقه وهرب إلى الخارج ليبني
لنفسه تاريخًا لم يعشه ...تاريخ الناجي
مـ ــن م ـ ـجـ ــزرة ب ـق ــي ب ـع ـي ـدًا ع ـن ـه ــا ،حــالــه
كحال العديد من ثوار السنوات األخيرة
املتغربني.
تتحول جــوري إلــى بطل وحيد للرواية،
وت ـش ـعــر بـتـمـيــزهــا ال ـ ــذي يـمـنـحـهــا إي ــاه
ق ــربـ ـه ــا مـ ــن الـ ـ ـ ّ
ـرسـ ـ ــام الـ ـشـ ـهـ ـي ــر ،ق ـب ــل أن
ّ
توسع باندفاعها وشبقها الـفــارق الذي
يـفـصـلـهــا ع ــن ال ـع ـج ــوز ال ـس ـت ـي ـنــي ال ــذي

يفشل في مجاراتها في السرير ،فيروح
ينتقم لرجولته املهدورة بإثارة غيرتها
َ
ب ـق ـص ــص م ـخ ـت ــل ـق ــة ،ل ـت ـص ـيــر مـحـنـتـهــا
م ـضــاع ـفــة ب ـف ـق ــدان شـقـيـقـهــا ومـ ــا ظنته
ح ـب ــا .تـصـيــر جـ ــوري ه ــي مـحـنــة الـفـنــان
النرجسي بعدما ظنها منقذه من الوحدة
في أواخــر حياته ،والدمية التي سيفرغ
فيها عقده ،وبخاصة أنه «في ترحاله في
الـخــارج كــان يـخــاف أن يـمــوت بعيدًا عن
أهله ومدينته ،وفــي انتقاله نهائيًا إلى
مدينته خوف من اقتراب النهاية»
يخرج الكاتب عن اللغة الواقعية للرواية
َ
ملشهدي مــوت والـ َـدي زيــاد.
في تصويره
يتداخل الــواقــع والحلم في مــوت عزيزة،
وينقل لنا في تخيله لتصفية توفيق في
املعتقل ،اسـتـشــراف هــذا الـثــائــر السلمي
ملــا سـيـجــري فــي آذار  ،2011انـطــاقــا من
مصيره .تتميز الرواية بحساسية عالية
في لغتها ،وتحديدًا في تفسير مفاصل
مـهـمــة ف ـي ـهــا ،مـنـحـتـهــا ج ـمــال ـيــة إضــافــة
إلــى دورهــا التوضيحي .ما كــان للكاتب
أن ينجح في ذلــك لــوال عيشه في روايته
وتورطه في مشاكل شخصياتها ،فمرض
ع ـبــد ال ـل ــه ال ـع ــاش ــق املـ ـخ ــذول امل ـل ـقــى في
املستشفى العسكري أنه «كــان مشتاقًا»،
فيما أخته جوري «على الرغم من بالئه،
ك ــان ــت فـ ــي ج ـ ــزء ب ـع ـيــد م ـن ـهــا ت ـغ ـب ـطــه».
يتخلى زي ــاد عــن أنانيته فــي مــا يتعلق
بـ ــوالـ ــده ،ف ـه ــو أم ـ ــام امل ـش ــاك ــل ال ـت ــي يـمــر
بها فــي حياته يريد أبــا عــاديــا يقف إلى
ً
جانبه ،ال ثــائـرًا بطال يسعى إلــى تغيير

محاولة لعيش حياة
عادية في بلد غير
عادي منذ عقود
واق ــع مجتمعه ،قبل أن يـسـتــدرك موقفه
بعد معرفة كيفية مــوت وال ــده واملصير
ال ــذي لقيه الـضــابــط ال ــذي أمــر بقتله مع
رفــاقــه ،بعد مــرور عقود«َ ،لكن ،وأنــا أرى
ا ُل ـخــوف وال ـب ــؤس فــي عـيــنــي ال ـقــاتــل ،لو
ً
خ ـ ِّـي ــرت ب ــن أن أكـ ــون ق ــات ــا أو ضـحـيــة،
الخترت الضحية».

سيرة

«قصة أسمهان» ...األميرة الخالدة
هبة جناد
في كتاب «قصة أسمهان» (دار الجديد
ـ ب ـ ـيـ ــروت) ،ي ـك ـتــب ال ـص ـحــافــي امل ـصــري
ف ــوم ـي ــل ل ـب ـي ــب ب ــأسـ ـل ــوب ش ـ ّـي ــق رواي ـ ــة
أخـيـهــا فـ ــؤاد األطـ ــرش لـحـكــايــة األم ـيــرة
ال ـت ــي رح ـل ــت ومـ ــا انـ ـطـ ـف ــأت ،ومـ ــا زال ــت
خـ ـب ــاي ــا حـ ـي ــاتـ ـه ــا وعـ ـظـ ـم ــة مــوه ـب ـت ـهــا
وأسرار موتها مثار أحاديث وتساؤالت
األوسـ ـ ـ ــاط ال ـف ـن ـيــة واالج ـت ـم ــاع ـي ــة عـلــى
ال ـس ــواء .ص ــدر الـكـتــاب بطبعته األول ــى
ُ
(وت ّ
رجح الدار أنها الوحيدة) عام 1962
أي بعد حوالى عقدين من وفاة أسمهان،
ُ
ويـ ـ ــرجـ ـ ــع ف ـ ـ ـ ــؤاد األطـ ـ ـ ـ ــرش ف ـ ــي مـ ـق ـ ّـدم ــة
الـكـتــاب سبب نشر هــذه التفاصيل عن
حياة أخته ،التي شملت سيرة العائلة
ُ
بأسرها ،إلى شائعات ال تحصى رافقت
ّ
الفنانة الراحلة في حياتها وموتها ،لعل
ّ
ّ
أهمها اتهامه بالتعاون مع األمير حسن
األط ــرش (زوج ـهــا األول ووال ــد ابنتها)
بتدبير حادثة موتها.
ع ــاق ــة وث ـي ـق ــة ربـ ـط ــت ل ـب ـيــب بــال ـعــائ ـلــة
ال ـف ـن ـيــة ال ـع ــري ـقــة .وقـ ــد ع ـمـ ّـل ع ـلــى ســرد
َّ
ً
امل ــؤل ــف ف ــي  15ف ـص ــا مــرق ـمــة م ــن غير
ّ
عـ ـن ــاوي ــن .ت ـت ـب ــدى ف ــي ال ـف ـص ـلــن األول
وال ـث ــان ــي م ــام ــح ال ـح ـق ـبــة ال ـت ــي سبقت
والدة أسمهان ،حيث الــواقــع السياسي
ال ـ ــذي كـ ــان قــائ ـمــا آنـ ـ ـ ــذاك ،أي االح ـت ــال
العثماني لـبــاد ال ـشــام ،وبــدايــة الحرب
ال ـعــامل ـيــة األولـ ـ ــى ،وال ــواق ــع االجـتـمــاعــي
السائد في جبل الــدروز ،فيصف املؤلف
عنادهم وإبــاء هــمُ ،
ويسهب فــي إيضاح
نخوتهم وكــرمـهــم والـ ــذود عــن حماهم.
ي ـع ـ ّـرج ع ـلــى م ـكــانــة آل األط ـ ــرش كــأمــراء
ّ
ل ـل ـج ـبــل وح ــك ــام ــا ل ـ ــه ،ال س ـي ـمــا األم ـي ــر
ّ
متصرفًا
فـهــد وال ــد أسـمـهــان ال ــذي ك ــان
ل ــدى الـعـثـمــانـيــن ،فـيـمــا ُع ــرف ــت زوجـتــه
األمـيــرة عالية (مــن حاصبيا) بجمالها
ودهائها وقوتها وصرامة قراراتها التي
أورثتها الحقًا البنتها ُ
الصغرى .يعرض
تـنـقــاتـهـمــا م ــع أوالده ـ ــم األرب ـع ــة (م ــات
اثنان منهما) ما بني الجبل واألستانة،
وم ـع ــان ــات ـه ــم م ــن امل ـ ـعـ ــارك الـ ــدائـ ــرة بــن
الـيــونــانـيــن والـعـثـمــانـيــن (رف ـض ــوا مـ ّـد
األمير فهد بالدعم للمواجهة) ،ووالدة

َ
طرفي
«أمل» على منت السفينة الفارة من ّ
الحرب ،وتسميتها بهذا االسم ملا مثلته
ل ـلــوالــديــن وال ــرك ــاب م ــن أم ــل بــالـنـجــاة،
والـتــي ص ــارت أسـمـهــان .يتحدث الحقًا
عن استقرار العائلة في بيروت في ترف
وبــذخ إثــر إقامة األمير فهد عالقات مع
الـفــرنـسـيــن .لـكــن م ـ ّـدة ال ــوف ــاق لــم تـطــل،
فـ ـس ــرع ــان مـ ــا اش ـت ـع ـل ــت ثـ ـ ــورة س ـل ـطــان
باشا األطرش ،والتحق األمير فهد بها،
فـيـمــا تـعـقــد األم ـي ــرة عــال ـيــة ال ـع ــزم على
ال ـهــرب ب ــأوالده ــا إل ــى ال ـقــاهــرة عاصية
أمر زوجها بالعودة إلى الجبل ،ليكون
الطالق مصير عالقتهما.
هكذا تبدأ شخصيات الرواية بالتبلور
واحـ ــدة تـلــو األخـ ــرى ّأول ـه ــا ال ــوال ــدان ثم
األخ األكبر فــؤاد وهــو ال ــراوي الــذي الزم
أس ـم ـه ــان ف ــي م ـع ـظــم سـ ـن ــوات حـيــاتـهــا،
سـ ــاردًا األح ـ ــداث م ــن وج ـهــة ن ـظ ــره ،كــأخ
وض ـع ـت ـ ُـه ال ـ ـظـ ــروف املـ ــريـ ــرة م ـك ــان األب
الغائب ،فبات اآلمر الناهي ،وهو املحافظ
جـدًا واملتمسك بـعــادات وتقاليد الجبل،
ّ
الــرافــض لكل مــا مــن شأنه املـ ّـس بسمعة
و«شرف» العائلة .أما األخ األوسط فريد
ّ
امللحن واملطرب املعروف ،الذي كان يرى
ف ــي أس ـم ـه ــان ت ــوأم ــه ال ــروح ــي وال ـف ـنـ ّـي،
فكان حــائـرًا فــي مواقفه مــا بــن التحفظ
ت ـج ــاه ب ـعــض س ـل ــوك أس ـم ـه ــان ،ودع ـمــه
لها لخوض غمار الفن واملجد والتألق.
ُ
تظهر رحلة الشخصية الخامسة
بعدها
في ثالث مراحل:
أسمهان
أي
واألساسية
ّ
إقامتها في القاهرة متمثلة بطفولتها
وع ــاق ـت ـه ــا ب ــأم ـه ــا وش ـق ـي ـق ـي ـه ــا ،وت ـك ـ ّـر
مشاكساتها
األمثلة شــارحــة بعضًا مــن
ّ
وده ــائ ـه ــا ،وجـمــالـهــا ال ـطــاغــي وامل ــؤث ــر،
وشخصيتها القوية ،وكرمها الالمحدود
رغــم الفقر الـشــد ّيــد ال ــذي عانته األس ــرة،
ً
وص ــوال إلــى شــق الطريق نحو الفن مع
زيارة داود حسني إلى منزلها وانبهاره
ّ
وتعهده
بموهبتها لــدى استماعه لها،
ّ
ب ـت ـبــن ـي ـهــا (ه ـ ــو م ــن أطـ ـل ــق ع ـل ـي ـهــا اس ــم
أس ـم ـهــان) قـبــل أن تعتلي مـنـبــر األوب ــرا
وهـ ــي ف ــي ال ـخــام ـســة ع ـشــر م ــن ع ـمــرهــا،
وتتعاقد مع شركة «كولومبيا» .كنتيجة
طـبـيـعـيــة إلعـ ـج ــاب ال ـج ـمــاه ـيــر ال ـشــديــد
بالفنانة الصاعدة وإقـبــال الصحافيني

والفنانني واملنتجني عليها ،بدأت بوادر
االتـجــاه نحو خطبتها تلوح فــي األفــق،
مــا اسـتــدعــى خشية ف ــؤاد ال ــذي لــن يقف
متفرجًا حيال زواج أخته من «الغريب»،
ّ
والغريب لديه كل من لم يكن من الدروز.
إثر هذا التطور في مسيرة أسمهان ،عزم
ف ــؤاد على تزويجها مــن أحــد أقربائها،
فـتـصـ ّـدى لـهــذا الــواجــب اب ــن عـمــه األمـيــر
حسن األط ــرش ،وكــان لفؤاد ما أراد .مع
زواج األم ـي ــرة مــن األم ـي ــر ،ت ـبــدأ املــرحـلــة
ّ
الثانية مــن حـيــاة أسـمـهــان .تتخلى عن
ّ
فنها ،وتغدو األميرة املعطاءة ،والزوجة
الرزينة ،والحاكمة العادلة ،والسياسية
الحذقة املحبوبة من رعاياها في الجبل،
ِ
ك ـم ــا ج ـ ــاء ف ــي الـ ـكـ ـت ــاب« :وصـ ـ ـ ــارت ذات
الصوت الرقيق تصدر األحـكــام وتطبق
شرعة الدروز ،وغدت الفتاة الرقيقة ذات
الثمانية عشر ربيعًا امرأة قوية ،يحسب
لها الفرنسيون حسابًا ،ويجلها شيوخ
القوم ويتناقل شبابهم أخبارها بهالة
من اإلكبار واإلعجاب».
املرحلة الثالثة من حياة الفنانة الجميلة
تـنـطـلــق م ــع اس ـت ـعــار هــواج ـس ـهــا تـجــاه
ّ
الحب واملتعة والشغف بملذات الحياة.
إال أن الدافع وراء قرارها بختم قصتها
ف ــي ال ـج ـبــل بــال ـش ـمــع األحـ ـم ــر والـ ـع ــودة
إلـ ــى ال ـق ــاه ــرة ل ــه ث ــاث ــة ع ــوام ــل :أول ـه ــا،
زي ـ ـ ــارة م ـن ـ ّـج ــم ل ــأس ــرة ع ـش ـ ّـي ــة سـفــرهــا
إلـ ــى ال ـج ـبــل لـ ـل ــزواج م ــن ح ـس ــن ،وقــولــه
لـهــا« :سـتــرتـفـعــن إل ــى الـقـمــة وتحكمني
ال ـ ـنـ ــاس .س ـت ـن ـج ـبــن ث ــاث ــة ت ـع ـي ــش لــك
منهم بنت واح ــدة ،وستموتني في املاء
ً
وأنــت في ريعان الشباب» .فعال ،حملت
ُ
أس ـم ـهــان ثــاثــا ول ــم تـنـجــب س ــوى ابـنــة
واحــدة أسمتها كاميليا .هكذا الزمتها
ّ
النبوءة كظلها ،وصــارت لديها بمثابة
َ
ق ــدر م ـح ـتــم .ف ـلــم ال تـسـتـمـتــع بحياتها
كما ترغب في ما تبقى لها من سنوات؟
ّ
لــذا احتلت فكرة العودة إلــى الفن وترك
اإلم ـ ـ ـ ــارة والـ ـبـ ـح ــث ع ــن الـ ـح ـ ّـب نـفـسـهــا،
وق ــررت اسـتـغــال كــل ثــانـيــة مــن الحياة
التي ستفقدها فــي ريـعــان الشباب .أما
وشاب
الحادثة الثانية فهي لجوء فتاة
ّ
ّ
أحبا بعضهما حتى املوت إليها لتفض
ن ــزاع ـه ـم ــا م ــع أهـ ــل الـ ـفـ ـت ــاة ،فــان ـت ـصــرت

ّ
لحبهما بعد ما ملسته من مشاعر ،رغبت
أشد الرغبة لو تحياها .الحادثة الثالثة
هــي لـقــاؤهــا بــالــدكـتــور بيضا «صاحب
ّ
شركة بيضافون» في دمشق ،الذي ألب
مواجعها ،وأشعل جمر الرغبة لديها في
العودة إلى الفن والشهرة.
ً
تـ ـع ــود أسـ ـمـ ـه ــان إلـ ـ ــى ال ـ ـقـ ــاهـ ــرة امـ ـ ـ ــرأة
أخــرى ،وشخصية ال تشبه الشابة التي
غادرتها منذ سنوات ،متباينة إلى حد
التناقض .ثأرًا من إجبارها على الزواج
ودفــن رغبتها في املضي في درب الفن،
تـسـعــى أس ـم ـهــان وراء ال ـس ـهــر الـطــويــل
م ــع األص ــدق ــاء وال ـش ــرب ح ـتــى الـثـمــالــة،
ً
مقامرة ،حتى
وتغرق في طــاوالت الليل
ِ
تستنفد كل ما تملك ،وبعد كل محاوالت
السلوك ،يقرر
األسرة في ردعها عن هذا
َ
ف ــؤاد طــردهــا .ال ينهي القطيعة بينها
ُّ
وأسرتها سوى املهمة التي كلفت بها من
ِقبل الحكومة البريطانية ،في استمالة
ال ـ ــدروز لـضـمــان ع ــدم مـقــاومـتـهــم ق ــوات
الـحـلـفــاء ال ـهــادفــة إل ــى اح ـت ــال ســوريــا،
ُّ
وق ــد اتـهـمــت حينها بــالـخـيــانــة .لـكــن ما
الـ ــذي يــدفـعـهــا إل ــى الـصـحــو م ــن السكر
ومــواجـهــة امل ــوت وجـهــا لــوجــه؟ يخبرنا
الكتاب قولها« :لست جاسوسة يا فؤاد
ألن ســامــة قــومــي هــي الـتــي ُتملي َّ
علي
ما أنا ُمقدمة عليه! ( )...سيحتل الحلفاء
ســوريــا ،س ــواء هــادنــاهــم أو عـمــدنــا إلــى
ق ـتــال ـهــم ،فـ ــإذا هــادنــاهــم سـهـلــت عليهم
املهمة وكــان هــذا حقنًا لدمائنا» ،هكذا
ّ
فكرت .تنجح أسمهان في مهمتها بعد
رحـلــة محفوفة بــاملـخــاطــر ،وت ـغــدو ذات
حظوة من اإلنكليز والفرنسيني أيضًا،
وتـ ـك ــاد ت ـت ـصــل ب ــاألمل ــان لـ ــوال ان ـك ـشــاف
أمرها الحقًا من ِقبل الحلفاء .متنقلة ما
بني َالقاهرة وبـيــروت ودمشق والجبل،
الح ـ ــق امل ـ ــوت أس ـم ـه ــان خـ ــال رحـلـتـهــا،
ً
َّ
متعمدة
تارة بحوادث عرضية ،وأخرى
كمحاوالت انتحارها أربع مرات .عاشت
بني الثراء الفاحش
حياة املتناقضات ما
ّ
َ َ
وال ـف ـق ــر املـ ــوجـ ــع ،امل ـح ــاف ــظ ــة وال ـت ـف ــل ــت،
الــامـبــاالة واملـســؤولـيــة ،وقمة املجد في
ال ـفــن ،فــي حــوالــى ثــاثــن عــامــا .كــل ذلــك
إضافة إلى زيجاتها الثالث وعالقاتها
بالضباط والفنانني وال سيما أم كلثوم،

صدر الكتاب بطبعته
األولى عام  1962أي
بعد حوالى عقدين
من وفاتها
والعائلة امللكية في مصر ،بخاصة امللكة
ن ــازل ــي وال ـ ــدة امل ـل ــك فـ ـ ــاروق ،وتـفــاصـيــل
أخرى يخبرنا بها الكتاب.
رح ـلــت أس ـم ـهــان كـمــا رس ــم لـهــا ال ـعــراف
ّ
العظيمة
زمنيًا،
نهاية رحلتها ،القصيرة
ً
ً
سيرة ،رغم تقلباتها وتناقضاتها ،تاركة
ّ
اس ـمــا ال ُيـنـســى وصــوتــا ال ي ــزال يحتل
صـلــب ذاك ــرت ـن ــا .وم ــن عـجــائــب الـصــدف
التي ختمت مسيرة بطلة الــروايــة أنها
توفيت فــي عيد مـيــاد ابنتها يــوم كان
ّ
فــؤاد في الجبل يخطط للضغط عليها
ُ
عبر أوراق رسمية تجيز له طردها من
ّ
الـقــاهــرة ،أو قتلها ...وأن ســائــق العربة
ال ـتــي غــرقــت ف ــي تــرعــة امل ـي ــاه ه ــرب ولــم
ُي ـع ــرف ع ـنــه ش ــيء ح ـتــى الـ ـي ــوم« .قـصــة
أسمهان» ّ
يعرفنا إلى تفاصيل حياتها
ّ
ويغيب عنا معرفة حقيقة نهاية ُنغمات
ُ
انطفأت في تاريخ صبغه الغموض وال
يزال.
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أوراق

الفرق بين اليهود وبني إسرائيل
في القرآن
زكريا محمد *
عند الغالبية الساحقة من الناس،
اليهود هم بنو إسرائيل .وخذ كمثال
على هذا ما جاء عند كاتب معاصر:
«اليهود هم بنو إسرائيل» (السيد
سابق« ،اليهود في الـقــرآن» ،الفتح
لإلعالم العربي ،القاهرة ،1994 ،ص
 .)5وكما نرى ،فالكاتب يقدم حكمه
ّ
كمسلمة ليس هـنــاك شـ ّـك أو جــدال
بشأنها .غير أن القرآن ال يتفق مع
ّ
هذه املسلمة .فهو يفرق بشكل عام،
وبقدر ال بأس به من الوضوح ،بني
ال ـي ـهــود وب ـنــي إس ــرائ ـي ــل .أي أن ــه ال
يعتبرهما كيانًا واح ـدًا ،بل كيانني
مـخـتـلـفــن .أم ــا آي ــات ــه ال ـتــي تـعــرض
ّ
فتختص عمومًا بعالقتهم
لليهود،
بــاإلســام واملسلمني فــي يـثــرب .لذا
فهي آيات جدال وصراعات وحروب
وتـ ـه ــادن ــات بـيـنـهــم وبـ ــن اإلس ـ ــام،
يكون املشركون أو النصارى أحيانًا
طرفًا ثالثًا فيها .من أجل هذا ،فهي
تتحدث عن أشياء واقعية ملموسة.
أم ـ ـ ــا اآليـ ـ ـ ـ ــات ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـعـ ــرض ل ـب ـنــي
إس ــرائ ـي ــل ،فـلـيــس فـيـهــا احـتـكــاكــات
وال ج ــداالت .ذلــك أن بـنــي إســرائـيــل
ق ــوم غ ــاب ــرون بــالـنـسـبــة إل ــى ال ـقــرآن
واإلسالم .بذا ،فهي آيات ال تتحدث
عن أمور راهنة ،بل تتحدث عن أمور
دينية قديمة جـدًا ،وعبر القصص،
وبهدف أخذ العبرة .وحني تعرض
اآليـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات ل ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــداالت ت ـ ـ ـخـ ـ ـ ّـص ب ـن ــي
إس ــرائـ ـي ــل ،ف ـهــي جـ ـ ــداالت ب ــن بني
إسرائيل وبني الله ،أو بينهم وبني
رس ـ ـلـ ــه .هـ ــو ي ــأم ــره ــم ف ـي ـخ ــال ـف ــون،
ّ
فيوقع عليهم عقابه .هــو يفضلهم
عـلــى ال ـعــاملــن لـكـنـهــم يـنـســون ذلــك،
فيلومهم ويوبخهم.
وبــاخ ـت ـصــار :م ــع اإلس ـ ــام ،الـيـهــود
كــانــوا هـنــاك ،أمــا بنو إســرائـيــل فلم
يكونوا هـنــاك .ومــن ال يكون هناك،
ً
ال يمكن االحتكاك به أصال.
وخــذ هــذه النماذج عن اآليــات التي
ّ
ت ـع ــرض ل ـل ـي ـهــود ،وي ــت ـض ــح بـجــاء
أنها آيات اشتباك:
« -1لـ ـتـ ـج ــدن أش ـ ــد الـ ـن ــاس ع ـ ــداوة
ل ـ ـلـ ــذيـ ــن آم ـ ـ ـنـ ـ ــوا الـ ـ ـيـ ـ ـه ـ ــود وال ـ ــذي ـ ــن
أشركوا» (املائدة.)82:
« -2وقــالــت اليهود يــد الـلــه مغلولة
غلت أيــديـهــم ولـعـنــوا بما قــالــوا بل
يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء»
(املائدة.)64 :
« -3ال ي ـقــات ـلــون ـكــم جـمـيـعــا إال فــي
قـ ــرى م ـح ـص ـنــة أو م ــن وراء ج ــدر»
(الحشر.)14:
وك ـ ـمـ ــا نـ ـ ـ ــرى ،ف ـث ـم ــة هـ ـن ــا عـ ـ ـ ــداوات
واتهامات وحروب وحصون.
ثــم انـظــر لـهــذه الـنـمــاذج عــن اآلي ــات
ال ـت ــي ت ـت ـحــدث ع ــن ب ـنــي إس ــرائ ـي ــل،
وسـ ـ ـ ـ ــوف ت ـ ـجـ ــد أنـ ـ ـه ـ ــا آيـ ـ ـ ـ ــات ل ـيــس
لـ ـه ــا ف ـي ـه ــا خـ ـص ــوم ــة مـ ــع اإلسـ ـ ــام
واملسلمني:
« -1وتمت كلمة ربك الحسنى على
بني إســرائـيــل بما صـبــروا ودمــرنــا
مــا كــان يصنع فــرعــون وقــومــه ومــا
كانوا يشعرون» (األعراف.)137 :
« -2وجاوزنا ببني إسرائيل البحر
فأتوا على قوم يعكفون على أصنام
ل ـه ــم قـ ــالـ ــوا يـ ــا م ــوس ــى اجـ ـع ــل لـنــا
إل ـه ــا ك ـمــا ل ـهــم آل ـه ــة ق ــال إن ـك ــم قــوم
تجهلون» (األعراف.)138 :
« -3وقضينا إلى بني إسرائيل في
الـكـتــاب لتفسدن فــي األرض مرتني

ولتعلون علوًا كبيرًا» (اإلسراء.)4 :
« -4ولـقــد نجينا بني إســرائـيــل من
العذاب املهني» (الدخان .)30 :
« -5يــا بني إســرائـيــل قــد أنجيناكم
من عدوكم وواعدناكم جانب الطور
األيمن ونزلنا عليكم املن والسلوى»
(طه.)80 :
وه ـكــذا ،أنــت ال تـحـ ّـس بــوجــود بني
إســرائ ـيــل ف ــي ي ـثــرب وف ــي الـجــزيــرة
ال ـعــرب ـيــة .ل ـيــس ل ـهــم وجـ ــود ه ـنــاك.
ال ـي ـهــود هــم امل ــوج ــودون ه ـنــاك .لــذا
فحني ُيلعن بنو إسرائيل في القرآن،
فـهــم يـلـعـنــون عـلــى ألـسـنــة األنـبـيــاء
ُ
القدماء ال على لسان الـقــرآن« :ل ِعن
الذين ُ
سرائيل على
بني ِإ
ِ
كفروا ِمن ِ
ِ
ُ
وع ـي ـس ــى اب ـ ـ ِـن مــريــم
ـان داوود
ـ
س
ِلـ ـ
ِ
ِ
ُ
ذل ــك ِبـمــا عـصــوا وك ــان ــوا يـعـتـ ُـدون»
ِ
(املــائــدة  .)78أمــا الـيـهــود فيلعنون
ُ ُ
ُ
يهم ول ِعنوا
بلسان القرآن« :غلت ِ
أيد ِ
ُ
ِبما قالوا» .وال يوجد في آيات بني
إسرائيل جمل مثل :قاتلهم الله ،أو
غلت أيديهم ،أو لعنهم الـلــه .يعني
ليست هناك حرب بني بني إسرائيل
ً
واملسلمني .وكيف يمكنك أصــا أن
تحارب قومًا ماضني؟

الحرب كانت بين اليهود
واإلسالم فقط
اليهود كانوا قومًا حاضرين ،وبنو
إســرائـيــل كــانــوا قــومــا غــابــريــن .ولم
ي ـت ـح ــدث ال ـ ـقـ ــرآن عـ ــن يـ ـه ــود ي ـثــرب
بــاعـتـبــارهــم بـنــي إســرائ ـيــل .ويمكن
لــي أن أق ــول إن ــه فــي مــواضــع ن ــادرة
جـ ـدًا ف ــي الـ ـق ــرآن ،ي ـت ـشــوش الـفـصــل
ب ــن ال ـي ـه ــود وب ـن ــي إس ــرائ ـي ــل مثل
هــذه اآلي ــات« :إن هــذا ال ـقــرآن يقص
عـلــى بـنــي إســرائ ـيــل أك ـثــر ال ــذي هم
فيه يختلفون .وإن ــه لـهــدى ورحمة
للمؤمنني .إن رب ــك ليقضي بينهم
بحكمه وهو العزيز العليم» (النمل
 .)78-76وألن اآلي ـ ــات ت ـت ـحــدث عن
أن القرآن ّ
يقص على بني إسرائيل
ويـ ـ ـفـ ـ ـص ـ ــل فـ ـ ـ ــي خـ ـ ــافـ ـ ــات ـ ـ ـهـ ـ ــم ،ف ـق ــد
افترض املفسرون أنها تتحدث عن
اليهود والنصارى معًا .أي أن بني
إس ــرائ ـي ــل ه ــم ال ـن ـص ــارى وال ـي ـهــود.
ل ـكــن ل ــدي ش ـكــوك ب ـخ ـصــوص اآلي ــة
األولــى .إذ كيف يستطيع القرآن أن
يقص ال ـقــرآن على قــوم غ ـبــروا؟ بذا
ف ـمــن امل ـح ـت ـمــل أن اآليـ ــة ف ــي األص ــل
تقول« :يقص عن بني إسرائيل» ال
«يقص على بني إسرائيل» .وحسب
ه ــذا ال ـف ــرض ،ف ــاآلي ــات تـخـبــرنــا أنــه
ح ـ ــن ي ـ ـجـ ــري خ ـ ـ ــاف ب ـ ــن ال ـي ـه ــود
والـ ـنـ ـص ــارى حـ ــول ب ـن ــي إس ــرائ ـي ــل،
فإن القرآن هو الــذي يقدم القصص
الصحيحة عنهم.
ويـ ـب ــدو ل ــي ك ــذل ــك أن ال ـ ـقـ ــرآن ي ــرى
فــي الـنـصــارى اس ـتـمــرارًا لـخــط بني
إسرائيل ونبوتهم .وخــذ هــذه اآلية
كــدلـيــل عـلــى ذل ــك« :وإذ ق ــال عيسى
اب ـ ــن م ــري ــم ي ــا ب ـن ــي إس ــرائـ ـي ــل إن ــي
رسـ ــول ال ـل ــه إل ـي ـكــم م ـصــدقــا مل ــا بني
ي ــدي م ــن ال ـت ــوراة وم ـب ـش ـرًا بــرســول
يــأتــي مــن بـعــدي اسـمــه أحـمــد ،فلما
جــاء هــم بالبينات قــالــوا هــذا سحر
مـ ـ ـب ـ ــن» (ال ـ ـ ـصـ ـ ــف  .)6وكـ ـ ـم ـ ــا نـ ــرى
ف ـع ـي ـس ــى ب ـ ــن مـ ــريـ ــم رسـ ـ ـ ــول ل ـب ـنــي
إسرائيل ال لليهود.
أك ـثــر م ــن ذل ــك ،ف ــإن اإلسـ ــام يعتبر
نفسه تتمة لبني إسرائيل ونبوتهم.
وهـ ــذه نـقـطــة ال ـتــاقــي ال ـك ـبــرى بني
اإلس ـ ـ ـ ــام واملـ ـسـ ـيـ ـحـ ـي ــة .وقـ ـ ــد أص ــر

مسجد النبي محمد في المدينة (حوالي القرنين  17و 18ــــ من مجموعة ناصر خليلي للفن اإلسالمي)

النبي محمد دومًا على ربط وحيه
بوحي موسى ،واعتبر نفسه متممًا
لـ ــرسـ ــال ـ ـتـ ــه .وم ـ ــوس ـ ــى ه ـ ــو ج ــوه ــر
وح ــي بـنــي إســرائ ـيــل .ل ــذا كـثـيـرًا ما
وصـفــه بــأنــه «أخ ــي مــوســى»« :أقــول
ك ـمــا قـ ــال أخـ ــي م ــوس ــىّ :
رب اش ــرح

اآليات التي تعرض لليهود تختص
بعالقتهم باإلسالم والمسلمين
في يثرب
لــي ص ــدري ويـ ّـســر لــي أمـ ــري» (ابــن
م ـن ـظــور ،مـخـتـصــر ت ــاري ــخ دم ـشــق).
ّ
وفي حديث آخر أن األنصار جمعوا
ً
م ــاال كــي يـبـنــوا مـسـجـدًا للنبي في
ً
املدينة بعد الهجرة فرفض مفضال

أن يصلي فــي عــريــش مـثــل مــوســى:
«ل ـيــس ل ــي رغ ـبــة ع ــن أخ ــي مــوســى،
ع ــري ــش ك ـعــريــش م ــوس ــى» (مـجـمــع
ال ــزوائ ــد ،الـهـيـثـمــي) .وه ــذه حقيقة
م ــرك ــزي ــة فـ ــي ف ـه ــم اإلس ـ ـ ـ ــام ،وف ـهــم
األديان التي سبقته.
انطالقًا من هذا ،يمكن فهم كيف أن
اإلسالم كان يمتح في بعض األحيان
م ـ ــن مـ ـ ـص ـ ــادر ق ــديـ ـم ــة قـ ـب ــل ت ـب ـل ــور
اليهودية التي نعرفها ،وقبل تبلور
التوراة التي نعرفها .التوراة تقوم
عـلــى دم ــج بـنــي إســرائـيــل باليهود.
أم ـ ــا الـ ـ ـق ـ ــرآن ،ف ـي ـق ــوم ع ـل ــى ال ـف ـصــل
ً
بـيـنـهـمــا .يــؤيــد ه ــذا م ـثــا أن هـنــاك
ذبيحًا واح ـدًا فقط فــي ال ـتــوراة هو
إسـحــق .أمــا فــي التقليد اإلســامــي،
فهناك ذبيحان :إسحق وإسماعيل.
وق ــد حــذفــت الـتـضـحـيــة بإسماعيل
من التوراة .أي حذفت أضحية الولد

البكر .األضحية مذكورة في التوراة
لكن نموذجها ،الذي هو إسماعيل،
محذوف« :لي كل فاتح رحم ،وكل ما
يولد ذكرًا من مواشيك بكرًا من ثور
وشــاة» (خــروج  .)19 :34أبقي على
ال ــذب ـي ــح األصـ ـغ ــر ،إس ـح ــق ،وح ــذف
الذبيح البكر :إسماعيل .لكن تقليد
ال ــذب ـي ــح ال ـب ـك ــر ،أو «ف ــات ــح ال ــرح ــم»
حسب تعبير ال ـتــوراة ،ظــل حيًا في
اإلسالم .وهو دليل على أن اإلسالم
كان يمتح بشأنه من تقاليد سابقة
ل ـل ـت ــوراة .وق ــد عــرضــت بالتفصيل
مل ـ ـسـ ــألـ ــة الـ ــذب ـ ـي ـ ـحـ ــن فـ ـ ــي ال ـت ـق ـل ـي ــد
الـ ـت ــورات ــي واإلسـ ــامـ ــي ف ــي كـتــابــي
«عندما سحقت حية موسى :نشوء
الــديــانــة الـيـهــوديــة فــي فلسطني في
العصر الفارسي».
* شاعر فلسطيني

