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لبنان

لبنان
قضية اليوم

مقالة

«يعد» الجيش اإلسرائيلي:
نصرالله ِ
ُ

 13عامًا على الحرب:
صواريخ حزب الله ليست فقط دقيقة

ستشاهدون تدمير ألويتكم على الهواء مباشرة
االحتفال بانتصار لبنان في تموز  ،2006الذي نظمه حزب الله أمس ،كان مناسبة ُلي ّ
جدد األمين العام للحزب ّ
السيد حسن
ّ
نصرالله تأكيد تعاظم قوة المقاومة ،وما فرضته من معادالت في الصراع ،حتى بات العدو اإلسرائيلي يهاب من
المواجهة مع المقاومة اللبنانية .واتهم نصرالله السعودية ونتنياهو ،بالدفع إلى الحرب في المنطقة ،تمامًا كما أرادت
واشنطن حرب  2006إلقامة شرقًا أوسط جديدًا
بعد  13سنة على انتصار تموز ،2006
بــات ُيمكن التوجه إلــى جـنــود الجيش
اإلســرائ ـي ـلــي بــال ـقــول« :إذا دخـلـتــم إلــى
ّ ّ
أرضنا ،فإن كل بقعة في لبنان ستكون
عـ ـل ــى ش ــاكـ ـل ــة مـ ــربـ ــع الـ ـصـ ـم ــود (ب ـن ــت
جبيل) ،ال ــذي نحتفل فيه الـيـ ّـوم ،بأكثر
مــن  500م ــرة .ستحضرون بثًا مباشرًا
لـتــدمـيــر األل ــوي ــة اإلســرائ ـي ـل ـيــة» .الـكــام
لـلـسـ ّـيــد حـســن ن ـصــرال ـلــه ،األمـ ــن الـعــام
لـلـحــزب الـ ــذي «أرادوا سـحـقــه ،فتحول
إل ــى قـ ـ ّـوة ذات ح ـضــور إقـلـيـمــي… بعد
ّ
كــل ه ــذا الــوقــت مـنــذ ح ــرب ت ـمــوز ،الـكــل
اليوم يتحدث عن قــوة املقاومة ،واألهــم
نظرة الـعــدو إليك ورؤيـتــه ومــا فرضته
هذه املقاومة ،وفي طليعتها حزب الله،
ّ
مــن مـعــادالت فــي هــذا الـصــراع .الـكــل في
كـيــان ال ـعــدو يـعـتــرف بـهــذا ال ـت ــوازن مع
املقاومة ،وبعضهم يتحدث عن التوازن
االستراتيجي ،وهذا قوة للبنان» ،ذاكرًا

نصرالله يدعو إلى «فهم
الحقائق»ّ :الحرب على إيران
ّ
تعني أن كل المنطقة ستشتعل
نصرالله :ال نتصرف في
لبنان من موقع المنتصر،
ونريد أن يتعاون الجميع
رئ ـيــس قـســم التخطيط االسـتــراتـيـجــي
السابق في جيش الـعــدو ،الــذي اعترف
ّ
ب ــأن «إســرائ ـيــل» كـيــان «صـغـيــر وهــش،
وبعدد قليل من الصواريخ العالية الدقة
يمكن حزب الله أن يكبده ثمنًا باهظًا في
ّ
أي حرب» .ورأى نصرالله أن «إسرائيل»
ّ
«تتحمل مسؤولية أي عــدوان
يجب أن
ت ـش ـنــه .وال ـ ـسـ ــؤال املـ ـط ــروح ف ــي الـكـيــان
الغاصب ،هل ستنتصر إسرائيل في أي
حــرب أخ ــرى ضـ ّـد لبنان؟ هــم يحاولون
اخ ـت ــراع مـفـهــوم جــديــد للنصر إلقـنــاع
شعبهم به… حرب تموز كشفت حقيقة
إســرائ ـيــل .وامل ـســؤولــون اإلســرائـيـلـيــون
لـيـســوا متيقنني مــن تحقيق أي نصر
على لبنان» .لكن ،في املقابل ،لدينا اليوم
«جبهة مقاومة ممتدة من فلسطني إلى
لبنان وسوريا والعراق وإيــران واليمن،
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نصرالله :بمثل مواقف الرئيس عون لن يستطيعوا أن ُيلحقوا بنا ّ
أي هزيمة (هيثم الموسوي)

مربع الصمود ّثبت عقيدة «بيت العنكبوت»
عقيدة «بيت العنكبوت» ،التي أراد العدو اإلسرائيلي «القضاء عليهاّ ،ثبتها املجاهدون
واملضحون وأهالي مربع الصمود (عيناتا  -بنت جبيل  -مارون الراس  -عيترون) وبنت
جبيل» ،قال األمني العام لحزب الله ّ
السيد حسن نصرالله ،متحدثًا عن ّأن مربع الصمود
شهد «واحدة من املعارك الكبرى في حرب تموز ،وهو محطة أساسية من املحطات الحاسمة
في الحرب» .وكانت الحرب على مدينة بنت جبيل عام « ،2006بعد فشل االعتداء الجوي،
ّ
وكان ال بد للعدو من الذهاب على األرض إلى املعركة ،للقول إنهم حققوا إنجازًا ّبريًا كبيرًا
للتأسيس عليه بقية الحرب» .وكانت هناك مؤشرات على ّأن الهدف سيكون بنت جبيل،
ّ
ولكن
«لرمزيتها في احتفال التحرير عام  ،2000للقول ّإن إسرائيل ليست بيت العنكبوت».
الهزيمة في بنت جبيل «حمت بقية البلدات ،وأيقن اإلسرائيلي ّأن ألويته وجيشه أضعف من
السيطرة على مربع ،من السيطرة على مدينة وعلى بقية القرى ،لذلك كانت ّ محطة مربع
الصمود محطة حاسمة… املقاومة لم تترك اإلسرائيلي يخرج من املواجهة إل تحت النار،
ولهذا قام بارتكاب املجازر في القرى».

وق ـ ـ ــوى س ـيــاس ـيــة ح ـ ّـي ــة فـ ــي ال ـب ـحــريــن
وتـ ــونـ ــس وامل ـن ـط ـق ــة وال ـ ـعـ ـ ّـالـ ــم» .يــدفــع
ذلــك امل ــرء إلــى «املـفــاخــرة بأننا جــزء من
مـحــور املـقــاومــة ال ــذي يمكن أن نستند
إل ـي ــه مل ـنــع ال ـ ـحـ ــروب… ل ــم يستطيعوا
أن ينهوا امل ـقــاومــة ،والــدلـيــل مــا يجري
فــي فلسطني فــي غــزة والـضـفــة (قــاصـدًا
طعن شرطي إسرائيلي في القدس ،يوم
الخميس ،ونتج من العملية استشهاد
الفتيني نسيم أبو رومي ومحمد خضر
الـشـيــخ) .فــي ح ــرب تـمــوز أرادوا سحق
ّ
املقاومة ،فتولدت عبر السنني والدموع
والدماء جبهة كبرى للمقاومة» .وأضاف
ّ
نصرالله أن «اســرائـيــل» ال تعتدي على
لبنان ،ألنها تخاف حصرًا من حزب الله،
ّ
«وإنـمــا هــي تعتقد أن أي حــرب جديدة
على لبنان ،قد ُت ّ
فجر املنطقة عبر محور
املـقــاومــة .االستناد إلــى محور املقاومة
سيمنع أي ح ــرب كونية على ســوريــا،
وسينهي العدوان على اليمن ،وسيمنع
عــودة الهيمنة األميركية على العراق».

فبحسب األمني العام لحزب الله« ،كلفة
ّ
الصمود واملقاومة أقــل بكثير من كلفة
ال ـخ ـض ــوع واملـ ـس ــاوم ــة واالسـ ـتـ ـس ــام».
املقاومة الرادع الوحيد
ليست قوة محور
ّ
أمام كيان العدو .فكما أنه في حرب تموز
«كان هناك موقف سياسي رسمي متميز
ّ
مثله الرئيس إميل لحود والرئيس نبيه
بـ ــري ،وم ــن تـضــامــن م ــن كـتــل وت ـي ــارات
واأله ـ ــال ـ ــي الـ ــذيـ ــن فـ ـتـ ـح ــوا م ـنــاط ـق ـهــم
وبيوتهم ،ولو كان لدينا وحــدة وطنية
حقيقية لكان لبنان في موقع من يفرض
الشروط في ذلك الوقت» ،ففي أيامنا هذه
أيضًا ،يبدو موقف الرئيس ميشال عون
فقد
أساسيًا لتحصني الجبهة
الداخليةّ .
ّ
ّ
نوه نصرالله بموقف عون« ،الذي أكد أنه
لو تكررت الحرب سننتصر من جديد.
وبمثل هــذه املــواقــف لــن يستطيعوا أن
ُيلحقوا بنا ّأي هزيمة على اإلط ــاق»،
الف ـتــا إل ــى «أنـ ـن ــا نــريــد اس ـت ـمــرار األم ــن
والـ ـس ــام ،ول ـكــن م ــن يــدفــع لـلـحــرب في
امل ـن ـط ـقــة ه ــو نـتـنـيــاهــو وال ـس ـع ــودي ــة».

خ ـطــاب نـصــرالـلــه أت ــى ُخ ــال مـهــرجــان
ّ
«نـصــر وك ــرام ــة» ،ال ــذي نــظــم فــي مدينة
بنت جبيل ،واح ــدة مــن بـلــدات الجنوب
التي كانت «خالل األيــام املاضية عامرة
بأهلها بكل أمن وطمأنينة… هذا األمان
لــم ي ــأت بــاملـجــان ،وإنـمــا بـنـ ً
ـاء على عمل
ِ
وجهد على مدار الساعة» .ورأى نصرالله
ّ
أن اللبنانيني هم من «صنعوا أمنهم في
لبنان والجنوب ،عبر املعادلة الذهبية:
الجيش والـشـعــب وامل ـقــاومــة» .وعندما
نتحدث عن «املقاومة وتوازن الرعب مع
ال ـعــدو ،فـهــذا بـنــاء على عمل على مــدار
الساعة بالتسلح والتجهيز والتطوير،
لنكون في أعلى وأقــوى جهوزية .وهنا
نفهم ملــاذا تعمل الواليات املتحدة على
تجفيف منابع القوة للمقاومة» .فواحد
من أهداف الحرب على لبنان في الـ،2006
«ك ــان سحق املـقــاومــة ،والـقـضــاء عليها
في فلسطني ،وإنهاء حكم الرئيس بشار
األسد في سوريا ،والقضاء على املقاومة
الجدية في العراق ،وعــزل إيــران تمهيدًا

يحيى دبوق
إلس ـق ــاط ـه ــا .وهـ ـ ــذا امل ـ ـشـ ــروع ل ــو نجح
كــان سـيــؤدي إلــى هيمنة أميركية على
منطقتنا».
ّ
الواليات املتحدة
دور
على
نصرالله
ركز
ُ ّ
ّ
ف ــي حـ ــرب ت ـم ــوز ،ألن ـه ــا «ش ــن ــت ب ـقــرار
أميركي ،أما إسرائيل فكانت مجرد أداة.
واألخيرة كانت ستكتفي ّ
برد الفعل الذي
قامت به في اليوم األول ألسر الجنود ،لكن
القرار األميركي هو ما دفع إسرائيل إلى
الحرب دون جهوزية» .أرادت واشنطن
الـ ـح ــرب« ،إلق ــام ــة ش ــرق أوسـ ــط جــديــد،
وتكملة لـلـغــزو األمـيــركــي ألفغانستان
وال ـع ــراق» ،قــال السيد نصرالله ،مؤكدًا
ّ
أن الحرب لم تتوقف إال بإدراك األميركي
واإلس ــرائ ـي ـل ــي «بـفـشـلـهـمــا م ــن تحقيق
ُ
ه ــدف ال ـح ــرب ،وك ــان ــت إســرائ ـيــل ت ــدرك
أنها تتجه إلــى كارثة عظيمة وبدايات
االنهيار فــي كيانها» .وروى نصرالله،
ً
ن ـقــا ع ــن م ـس ــؤول ع ــرب ــي ،الـتـقــى جــون
بولتون (كان في حينه مندوب الواليات
ّ
امل ـت ـحــدة ف ــي األمـ ــم امل ـت ـح ــدة) ،ك ـيــف أن
األخير طلب بذل الجهود إليقاف الحرب
ّ
بأي ثمن ،بعد أن كان يزعم أن الحرب ،في
بدايتها ،لن تتوقف إال باستسالم حزب
ّ
الله وتسليمه سالحه ،ألن اإلسرائيليني
لم يعودوا قادرين على االستمرار بها،
«لذلك تنازل األميركيون واإلسرائيليون
عــن كثير مــن ال ـش ــروط ال ـتــي طرحوها
في بداية املـفــاوضــات» .وأعــاد نصرالله
ّ
التذكير بأن «الذي أوقف الحرب هو قوة
ّ
ـاومــة ،ولــن يـمــن علينا أحد
لبنان وامل ـقـ ّ
في العالم بأنه أوقــف الحرب في  14آب
 …2006نحن أقوياء وسنكون أقوياء».
ّ
ورأى نصرالله أن من بركات حرب تموز
«م ـح ــاول ــة اإلس ــرائ ـي ـل ــي تــرم ـيــم ص ــورة
جيشه البرية ،وما جرى سابقًا في غزة
يــؤكــد ه ــذا األمـ ــر ،فــي املـقــابــل استفادت
امل ـق ــاوم ــة م ــن ت ـجــربــة ح ــرب ت ـم ــوز ،وال
سـيـمــا ف ــي م ــرب ــع ال ـص ـم ــود ،ووضـعـنــا
نظامًا عسكريًا للدفاع عن مدننا وقرانا
وأرض ـ ـنـ ــا»ُ ،م ـش ـي ـرًا إل ــى وجـ ــوب الـبـنــاء
عـلــى «قـ ــوة م ـحــور امل ـقــاومــة ،فــي لبنان
وبقية دول املنطقة ،سياسيًا وعسكريًا،
وملـنــع ال ـح ــروب» .وف ــي ه ــذا اإلطـ ــار ،قال
ّ
ن ـصــرال ـلــه إن ت ـمــاســك ووح ـ ـ ــدة مـحــور
املقاومة ،ستمنع الحرب األميركية على
ّ
إيران ،مشيرًا إلى أن األخيرة «تملك القوة
العسكرية والشجاعة ،والدليل إسقاط
الطائرة املسيرة األميركية في الخليج
واحتجاز السفينة البريطانية قانونيًا».
وهـ ّـدد نصرالله بأن «الحرب على إيران
ت ـع ـنــي الـ ـح ــرب ع ـلــى م ـح ــور امل ـق ــاوم ــة،
ّ ّ
ويعني أن كــل املنطقة ستشتعل ،وهذا
ال ـك ــام دعـ ــوة لـفـهــم الـحـقــائــق .الــرســالــة
وص ـل ــت خ ــال األيـ ـ ــام امل ــاض ـي ــة ،وأدرك
ّ
بعض الالعبني الصغار في منطقتنا أن
وجوههم وكياناتهم».
النار ستحرق
ّ
داخليًا ،أكد نصرالله أنه «ال نتصرف من
موقع املنتصر ،وال فائض القوة ،ونريد
أن يتعاون الجميع .ال نريد إلغاء أحد وال
تحجيم أحد ،بل ندعو إلى تفعيل العمل
والتعاون ملعالجة امللفات» .لكن املشكلة
هي في «الحداوات» الذين «يريدون إلغاء
اآلخرين في ساحاتهم وطوائفهم .نحن
نريد أن يكون جميع الذين لديهم أحجام
حقيقية» .ودع ــا نـصــرالـلــه إل ــى احـتــرام
نتائج االنتخابات النيابية« ،والصدام
ليس ملصلحة البلد .نحن من دعاة السلم
األهلي والعيش املشترك .املطلوب أن ال
يلغي أحد أحدًا».
وت ـ ـطـ ــرق ن ـص ــرال ـل ــه إل ـ ــى االن ـت ـخ ــاب ــات
الفرعية في قضاء صور ،النتخاب بديل
مــن الـنــائــب املستقيل ن ــواف املــوســوي،
«الـ ــذي نفتقده فــي الـســاحــة البرملانية،
وسيواصل العمل في حــزب الله ،كأحد
كـ ـ ــوادرنـ ـ ــا فـ ــي مـ ــواقـ ــع أخ ـ ـ ـ ـ ــرى» .ودعـ ــا
ً
نصرالله الناخبني إل ــى االق ـت ــراع ،آمــا
فوز مرشح ثنائي حزب الله  -حركة أمل،
الشيخ حسن عز الدين.
(األخبار)

رغم أن إسرائيل تــدرك أن خيارات االعتداء في لبنان
دونها ردود قد تتجاوز التناسبية إلى ما يفوقها ،إال أن
هذه الخيارات ثابتة على طاولة القرار في تل أبيب .وهذا
ال يعني فقط وجــود حالة توثب إسرائيلية إلمكانية
ّ
اللجوء إلى االعتداء ،وهو كذلك ،بل يؤشر أيضًا على
فاعلية وثبات ،ما يحول دون االعتداء نفسه.
ال ـحــديــث هـنــا يـتـعـلــق بــالــوســائــل الـقـتــالـيــة الـتــدمـيــريــة
الدقيقة ،التي تتقدم الالئحة فيها قــدرات صاروخية،
ال يـنـكــر االح ـت ــال  -عـلــى مـضــض  -أنـهــا بــاتــت لــدى
حزب الله ،وأن ما يحول دون استخدامها ،هو القرار
السياسي لقيادة املقاومة املتموضعة دفاعيًا في وجه
االعتداءات.
واح ـ ــدة م ــن أه ــم امل ـع ـضــات ال ـتــي ت ــواج ــه املــؤسـســة
العسكرية فــي إســرائ ـيــل ،تتعلق بـتـعــذر االنـتـصــار
في الحروب املقبلة .وهي معضلة واكبت كل رؤساء
أرك ــان الجيش اإلســرائـيـلــي منذ الفشل فــي الحرب
ً
على حزب الله عام  ،2006وصوال إلى الوافد الجديد
لرئاسة األركــان الحالي ،أفيف كوخافي .وكوخافي
هو رئيس األركــان الرابع ما بعد الحرب ،الــذي أعاد
أيضًا مثل سابقيه في املنصب ،البحث في االنتصار
وط ــرق تحققه وأســالـيـبــه ،فــي إشـ ــارة واض ـحــة إلــى
ت ـعــذر ت ـج ــاوز ه ــذه املـعـضـلــة ،ال ـتــي تـعــد واحـ ــدة من
والع َبر» لتلك الحرب :محدودية
أهم نتائج «الــدروس ِ
القدرة العسكرية على تحقيق االنتصار في مواجهة
كـيــانــات غير دولـتـيــة ،مهما كــان امل ـيــزان العسكري
وأرجحياته املادية.
وهذه الحقيقة ال ينكرها االحتالل ،وال يخفي إنكاره
ُ
لها ،وقيل وكتب الكثير بشأنها ،وال يخلو بحث أو
دراس ــة عبرية ،مــن اإلش ــارة إليها لكونها ثابتة من
ثوابت املعادلة القائمة.
وإذا كانت هذه معضلة السنوات القليلة التي أعقبت
الحرب ،إال أنها تصغر أمام معضالت ما بعدها .وهو
األمر الذي دفع املؤسسة العسكرية اإلسرائيلية إلى
االبتعاد عن مفردة االنتصار باتجاه تطويع معناها
القائم على هزيمة العدو باستسالمه أو سحقه ،إلى
معنى جديد :االنتصار هو تحقيق الهدف العسكري
من الحرب ،بصرف النظر عن النتيجة الكلية للحرب
نـفـسـهــا وتــرت ـي ـبــات ـهــا ال ـس ـيــاس ـيــة .ف ــي ذل ــك تـ ّ
ـرحــل
املؤسسة العسكرية مسبقًا فشل الحرب املقبلة إلى
املؤسسة السياسية ،وتبعد نفسها عن املساءلة ،وإن
كــان الــواقــع مـغــايـرًا ،خاصة أن مــا يستتبع الهزيمة
العسكرية للعدو ،نتائج سياسية كاملة وتلقائية،
بصرف النظر عن أداء املؤسسة السياسية ودورها،
لكون الهزيمة تنهي التهديد وتزيله.
م ــع ذلـ ــك ،ك ــان بــإم ـكــان االح ـت ــال إب ـع ــاد نـفـســه عن
اختبار الحرب وفشلها وتراشق املسؤولية عن هذا

الفشل ،الــذي بــدأ قبل أن تبدأ الـحــرب ،عبر االمتناع
عن املـبــادرة إليها ،كما االمتناع ّ
عما يسببها ،وهو
مــا ّ
يفسر امـتـنــاع إســرائـيــل عــن االع ـتــداء فــي لبنان
إلى اآلن ،لكون هذا االعتداء يحمل إمكانات التسبب
بــالـحــرب ،مــع الـتــزام حــزب الله ال ـ ّ
ـرد التناسبي أو ما
يتجاوزه.
لكن ما يثقل على االحـتــال ،أنــه بعد  13عامًا على
الـحــرب ،لم تتنام الـقــدرة العسكرية لحزب الله ّ
كميًا
وحسب ،بل تطورت نوعيًا ،بما يشمل امتالك قدرات
تدميرية دقيقة اإلصــابــة ،مــع هامش خطأ ال يذكر،
يضاف إليه أن الصواريخ الدقيقة املــوجــودة بحوزة
املـقــاومــة تـتـجــاوز ق ــدرة االح ـتــال عـلــى اعـتــراضـهــا،
مهما كــان تطور «طبقات االع ـتــراض» الصاروخي
املقابل .استنادًا إلــى هــذا العامل تحديدًا ،الــذي ورد
اإلق ـ ـ ــرار ب ــه ف ــي اإلعـ ـ ــام ال ـع ـب ــري أخـ ـيـ ـرًا ،ب ــات على
إســرائ ـيــل أن ت ــدرس خـيــاراتـهــا جـيـدًا قـبــل أن تقدم

القدرة التدميرية ّالدقيقة
لدى حزب الله متملصة من
المنظومات االعتراضية
اإلسرائيلية
السؤال المركزي هو عن
امتناع العدو عن استخدام
القوة العسكرية للحؤول
دون مشروع الدقة

على االعتداء في الساحة اللبنانية ،ليس على خلفية
أن املـبــادرة لالعتداء قــد تسبب الـحــرب وحـســب ،بل
بإمكان أن يؤدي االعتداء إلى «أيام قتالية محدودة»،
أو مجرد تراشق للردود .خاصة أن املقاومة ملتزمة
الرد التناسبي على ّأي اعتداء ،وبما يتجاوزه تناسبيًا
ً
ّ
أيضًا ،بما يمكن الرد من تحقيق دوره كامال في منع
االعتداء نفسه مسبقًا أو ما يليه الحقًا ،وليس فقط
ما يرتبط ب ــ«ردود عالقات عامة» تتعلق بالصورة
االعـتـبــاريــة للمقاومة ،الـتــي كــان يمكن االحـتــال أن
يراهن عليها ،كي يتملص من أثمان اعتداءاته.
والقدرة التدميرية الدقيقة لدى حزب الله ،املتملصة
من املنظومات االعتراضية اإلسرائيلية ،من شأنها

أن تؤمن لقيادة املقاومة مــروحــة ردود ربما كانت
ّ
متعذرة في ما مضى ،تمكنها من تحقيق مطلبني
ً
اثنني متالزمني :تدفيع االحـتــال ثمن اعتدائه أوال،
ومنعه من تكراره ثانيًا.
ع ـل ــى ه ـ ــذه ال ـخ ـل ـف ـي ــة ،ب ـ ــات ال ـت ـه ــدي ــد اإلس ــرائ ـي ـل ــي
باستهداف لبنان بمدنييه وبنيته التحتية ،وأيضًا
استهداف مراكز الثقل العسكرية واملدنية للمقاومة،
يقابله تهديد حــزب الـلــه ملدنيي إســرائـيــل وبنيتها
التحتية ومراكز الثقل العسكري واملدني فيها ،وإن
كان التهديد الثاني (حزب الله) مبني على التموضع
الدفاعي الردي مقابل التموضع الهجومي االبتدائي
للعدو ،وهو أهم ما في املعادلة بني الجانبني.
عـلــى ذل ــك ،بــاتــت فــرضـيــات تــراشــق الـ ــردود واألي ــام
القتالية املـحــدودة ،مبدئيًا مرحلة من دائــرة اإلمكان
إل ــى دائ ـ ــرة ال ـت ـعــذر ،وإن ك ــان االط ـم ـئ ـنــان إزاء هــذه
النتيجة ليس شبه مطلق ،كما هي الحال في فرضية
الحرب الشاملة نفسها.
بــالـطـبــع ،ال يـسـتــدل هـنــا عـلــى ت ــواض ــع ق ــدرة الـعــدو
على اإلي ــذاء ،إذ لديه قــدرة تدميرية هائلة ،وخاصة
مــا يتعلق بالنيران عــن ُبـعــد ،عبر اسـتـخــدام سالح
الجو .لكن مهما بلغت قــدرة التدمير لديه ،فاملعادلة
تبنى من ناحيته على الـقــدرة التدميرية لــدى حزب
الله ،التي باتت موجودة بعناصرها الثالثة :الوجود
املــادي للقدرة التدميرية ووسائل إيصالها؛ والقدرة
ع ـلــى اإلص ــاب ــة الــدق ـي ـقــة وال ـت ـم ـلــص م ــن املـنـظــومــات
االعتراضية؛ واألهم هو القرار السياسي املتخذ إزاء
استخدامها ردًا.
مــن هنا يمكن فهم االنــدفــاعــة اإلسرائيلية املجبولة
بالصراخ املدوي الذي وصل إلى منبر األمم املتحدة،
في محاولة للحؤول دون امتالك حزب الله للقدرات
الــدق ـي ـقــة .ل ـكــن الـ ـس ــؤال ل ـيــس ع ــن الـ ـص ــراخ ومـحـلــه
وإمكاناته الفعلية ،بل هو بشأن امتناع إسرائيل عن
اسـتـخــدام الـقــوة العسكرية لـلـحــؤول دون «مـشــروع
ال ــدق ــة» (املـ ـش ــروع الـ ــذي أدى ،ويـ ـ ــؤدي ،إل ــى ح ـيــازة
املقاومة لترسانة من الصواريخ الدقيقة) .فهل هي
الخشية من التبعات ،أم أن «الدقة» سبقت قدرة العدو
على املنع ،أم االثنان معًا؟ في كل الفرضيات« ،الدقة»
وصـلــت وتـمــوضـعــت فــي مـكــان مـتـقــدم فــي املـعــادلــة
القائمة مع العدو.
في الحرب العسكرية الشاملة املباشرة عــام 2006
فشلت إسرائيل  -في حد أدنى  -وانتصر حزب الله
نتيجة إفشاله لها .بعد  13عامًا على ذلــك ،تبينت
نتيجة واحدة من أهم حروب إسرائيل على حزب الله،
وهي الهزيمة في الحرب على «مشروع الدقة» ،األمر
الــذي سيترك تبعات سيئة على تل أبيب وقراراتها
ت ـجــاه لـبـنــان وع ـلــى امل ـع ــادالت الـبـيـنـيــة مــع املـقــاومــة،
وت ـحــدي ـدًا فــي رف ــع ق ــدرة الـ ــردع الـلـبـنــانــي ومـسـتــواه
ومنعها من االعتداء على لبنان.

4

السبت  17آب  2019العدد 3833

السبت  17آب  2019العدد 3833

لبنان

لبنان
في الواجهة

المشهد السياسي

بيت الدين ـ المختارة :قصة أسوأ جــارين
بين قصر بيت الدين والمختارة عداء يصعد الى التاريخ ،وبين القصر مقرًا صيفيًا لرئاسة الجمهورية والمختارة سوء فهم
تاريخي .ليس قليل االهمية ان الجيرة بين هذين الصرحين تشكل اصعب قراءة لتاريخ جبل لبنان قبل لبنان الكبير ،واضحت
مذذاك الى اليوم مستحيلة
نقوال ناصيف
من املتعذر التفكير ،الى اآلن حتى ،في
تسوية ب ــازاء ق ــراءة مشتركة لكتابة
تـ ــارخ مــرح ـلــة ام ـت ــدت ع ـق ــودًا طــويـلــة
قبل الــوصــول بكثير الــى عــام ،1920
بــن َم ــن ي ـعـ ّـد نـفـســه االص ــل فــي جبل
لبنان الجنوبي َ
ومــن انـتــزع االم ــارة.
ما بني قصر بيت الدين واملختارة ال
يروي قصة الصدام التاريخي القديم
فحسب ،بل يوحي بأن القصرين منذ
عام  1945على االقل هما أسوأ جارين
لـبـنــانـيــن .مـنــذ ال ـق ــرن ال ـتــاســع عشر
يقفان في عرض التاريخ.
ف ـ ــي ايـ ـ ـل ـ ــول  1945افـ ـتـ ـت ــح ال ــرئ ـي ــس
ب ـش ــارة ال ـخ ــوري تـحــويــل قـصــر بيت
الــديــن الــى مقر صيفي للرئاسة بعد
اعادة ترميمه ،قبل أن يدرج من العام
ال ـت ــال ــي ،ف ــي آب  ،1946ع ـلــى االق ــامــة
فيه صيفًا .اال ان الشيخ بشارة الذي

بعد حرب الجبل ،رمى جنبالط االبن
رفات بشير الشهابي في الوادي
اعـ ـت ــاد ان ي ـصـ ّـيــف اي ـض ــا ف ــي عــالـيــه
ّ
حتى يــوم استقالته عــام  ،1952بكر
في اظهار املشكلة عندما تحدث عن
«حـ ّـمــالــن عـلــى الـكـتــف» كـلـمــا ّ
صيف
فــي القصر الــرئــاســي ،وهــو مــا يرويه
في «حقائق لبنانية» :االول صاحب
الكرسي املطران أوغسطني البستاني،
والـ ـ ـث ـ ــان ـ ــي صـ ــاح ـ ـبـ ــة ال ـ ـ ـ ـ ــدار ن ـظ ـي ــرة
جنبالط .كالهما املطران والست ناوأا
الكتلة الدستورية وانحازا الى الكتلة
الوطنية.
ع ـل ــى ش ــرف ــة ب ـي ــت الـ ــديـ ــن ،ف ــي ال ـي ــوم
الثالث النتخابه رئيسًا للجمهورية
فــي  26ايـلــول  ،1952اختلف الرئيس
ك ـم ـي ــل شـ ـمـ ـع ــون م ـ ــع ح ـل ـي ـف ــه ك ـم ــال
ج ـ ـن ـ ـبـ ــاط ل ـ ـل ـ ـمـ ــرة االولـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ،اي ـ ــذان ـ ــا
بـ ــاالف ـ ـتـ ــراق .دع ـ ــا ش ـم ـع ــون جـنـبــاط
وزوجـ ـت ــه َم ــي ال ــى ع ـشــاء عــائ ـلــي في
ّ
املقر الصيفي للرئاسة .بعد العشاء،
ً
ال ـع ــاش ــرة ل ـي ــا ،اخ ـت ـل ـيــا ع ـلــى شــرفــة

ُ
ترى المختارة في المقر الرئاسي الصيفي تكريسًا لشرعية قصر بني باالقتصاص من الدروز (مروان طحطح)

الـ ـقـ ـص ــر س ـ ــاع ـ ــات قـ ـب ــل أن ي ـل ـت ـح ـقــا
بزوجتيهما فــي الـثــالـثــة ف ـج ـرًا .لــدى
م ـ ـغـ ــادرتـ ــه بـ ـ ــدت ام ـ ـ ـ ـ ــارات االنـ ــزعـ ــاج
واالستياء على وجــه الزعيم الــدرزي
وطبعت البرودة نبرته بعد عشاء بدأ
مــرحــا .ســألــت زل ـفــا شـمـعــون زوجـهــا
الرئيس عن سبب عدم ارتياح حليفه
فــي «الجبهة االشـتــراكـيــة الوطنية»،

فـ ـ ــرد :أظ ـ ــن ان االم ـ ـ ــور ال ت ـس ـيــر كـمــا
يـجــب .اول خــافـهـمــا ك ــان عـلــى اولــى
ح ـكــومــات الـعـهــد ال ـجــديــد ومحاكمة
الـشـيــخ ب ـشــارة .م ــذذاك اصـبـحــت ديــر
القمر ،مسقط الرئيس ،الجار السيء
لجنبالط .لزم شمعون صيفًا القصر
التاريخي حتى اندالع «ثورة .»1958
اول عالمات انزعاج جنبالط ،لحظة

اعـ ـ ــان ان ـت ـخ ــاب ش ـم ـع ــون ،اش ـت ـعــال
س ـمــاء دي ــر الـقـمــر بــاالس ـهــم ال ـنــاريــة.
يـ ــومـ ــذاك ل ــم ي ـ ــزر ج ـن ـب ــاط الــرئ ـيــس
املـنـتـخــب لـتـهـنـئـتــه .بـحـســب م ــا روى
غـســان تــويـنــي ،ت ـ ّ
ـذرع بــألــم فــي الـقــدم
ق ـبــل ان يـ ـق ــول :ه ــل خ ـض ـنــا ك ــل هــذه
املـ ـع ــرك ــة إلس ـ ـقـ ــاط ب ـ ـشـ ــارة الـ ـخ ــوري
وانتخبنا رئيسًا آخــر مــن اجــل ذلــك،

وكـ ـ ــي ي ـح ـص ــل هـ ـ ــذا ال ـ ـ ــذي ي ـح ـصــل؟
انتظر سترى اكثر.
ِ
م ــا ح ــدث ك ــان اي ــذان ــا ل ـيــس بــانـتـقــال
زعـ ــامـ ــة ال ـ ـشـ ــوف مـ ــن امل ـ ـخ ـ ـتـ ــارة ال ــى
دي ــر الـقـمــر ،بــل اول صـعــود سياسي
م ــارون ــي ف ــي مـنـطـقــة ع ـ ّـده ــا ال ـ ــدروز
ّ
ارض ـه ــم تــاري ـخ ـيــا .ذك ـ ــرت بــال ـصــراع
املـ ـحـ ـم ــوم ب ـ ــن صـ ــاحـ ــب قـ ـص ــر بـيــت

الدين بشير الشهابي وصاحب قصر
بشير جنبالط.
املختارة
ّ
مذ انتخب ،فضل الرئيس فؤاد شهاب
يصيف فــي عجلتون ُ
ّ
ويشتي في
ان
ص ــرب ــا وج ــونـ ـي ــه .اال ان ق ـص ــر بـيــت
الدين ارتبط في السنة االولى لعهده
ُ
ب ـحــادثــة ال ت ـن ـســى .م ــا ك ــاد الــرئـيــس
ً
ي ـص ــل ال ـ ــى ال ـق ـص ــر راع ـ ـيـ ــا اح ـت ـف ــاال
للمغتربني اللبنانيني مساء  27تموز
 1959حتى بلغه ان انـصــار جنبالط
ق ـت ـل ــوا بــوح ـش ـيــة ب ـع ـصــي وخ ـنــاجــر
النائب نعيم مغبغب في طريقه الى
االح ـت ـفــال ،انـتـقــامــا ل ــدوره فــي «ث ــورة
 »1958فـ ــي ال ـ ـشـ ــوف ب ـس ـب ــب صـلـتــه
الوطيدة بشمعون .ومع ان عجلتون
بعيدة كفاية عن بيت الدين واملختارة
كـ ــي ال ي ـش ـع ــر ج ـن ـب ــاط بــامل ـنــاف ـســة
الـشـعـبـيــة واالنـتـخــابـيــة والـسـيــاسـيــة
كالتي خبرها للمرة االول ــى مــع ابن
رشميا الشيخ بشارة وابن دير القمر
كميل شمعون ،اال ان جنبالط  -كأحد
اهــم ركــائــز العهد الشهابي واقــواهــا
 لــم يـنـ َـس انــه «بـيــك» ال يسعه اال انّ
«يـبــكــل أزرار الـجــاكـيــت» فــي حضرة
أمير شهابي هو رئيس الجمهورية.
بل ال تنسى ايضًا صورة علم الحزب
التقدمي االشتراكي يقدمه جنبالط،
مـنـحـنـيــا ،ال ــى ش ـهــاب ال ـجــالــس على
مـقـعــده .مــا لــم ينسه الــزعـيــم ال ــدرزي
كــذلــك ان شـقـيــق ج ــد ش ـه ــاب ،االم ـيــر
بشير ،استعان بمحمد علي باشا كي
يــأمــر وال ــي عـكــا عـبــدالـلــه بــاشــا بقتل
ب ـش ـيــر ج ـن ـبــاط ج ــد ك ـم ــال جـنـبــاط
عـ ــام  .1825ل ــم ت ـم ـن ـعــه هـ ــذه امل ـهــابــة
مــن ان يـضــم حفيد بشير الشهابي،
ع ـبــدال ـعــزيــز شـ ـه ــاب ،الـ ــى كـتـلـتــه في
انتخابات  1960و.1964
ف ــي ظ ــل ال ــرئ ـي ــس س ـل ـي ـمــان فــرنـجـيــه
شاع «املجمع الوزاري» الذي لم يتكرر
م ــذذاك ،منعقدًا فــي قصر بيت الدين
عــام  ،1974اقــرب الــى خـلــوات مجلس
الـ ـ ـ ــوزراء ن ــاق ــش ال ـت ـع ـي ـي ـنــات وورش
الوزارات .اما الرئيس الياس سركيس
فلم يبرح قصر بعبدا الى قصر بيت
الــديــن ســوى يــومــي  15تشرين االول
 1978و 17مـ ـن ــه ل ـ ـتـ ــرؤس اج ـت ـم ــاع
الـلـجـنــة ال ـعــرب ـيــة الـعـلـيــا بـغـيــة حمل
ال ـج ـيــش الـ ـس ــوري ع ـلــى ان ـه ــاء حــرب
املـئــة ي ــوم فــي االشــرفـيــة واالنـسـحــاب
ّ
الجميل
منها .لــم ُيتح للرئيس امــن
ان يـقـيــم فــي قـصــر بـيــت الــديــن طيلة
واليته ،بعدما افضت حرب الجبل في
ايلول  1983الــى رســم وليد جنبالط،

هل تطال العقوبات األميركية
حلفاء المقاومة؟
بدعم عسكري سوري ،امارته الدرزية
وطــرد الـقــوات اللبنانية مــن كــل جبل
ل ـب ـن ــان الـ ـجـ ـن ــوب ــي .مـ ــع ان ج ـن ـبــاط
االبـ ــن غــال ـبــا م ــا ي ـمـ ّـيــز ب ــن الـنـسـيــان
وامل ـســام ـحــة ،ل ــم يـفـتــه بـعــد سيطرته
على الـشــوف الــدخــول الــى قصر بيت
الدين وفتح ضريح بشير الشهابي،
واخــراج ما تبقى من رفاته كي يلقي
ب ـه ــا ف ــي الـ ـ ـ ــوادي وي ـج ـع ــل ال ـضــريــح
فارغًا انتقامًا للجد بشير جنبالط.
عـلــى م ـ ّـر الـعـقــود تـلــك ،كمنت مشكلة
امل ـخ ـت ــارة م ــع ق ـصــر ب ـيــت ال ــدي ــن في
عالقة رئيس الــدولــة بزعيم املختارة
الـ ــذي غــالـبــا م ــا ي ــرى وجـ ــود ذاك في
الـقـصــر الصيفي  -وإن لشهرين في
ال ـس ـن ــة  -اضـ ـف ــاء ش ــرع ـي ــة تــاري ـخ ـيــة
ع ـل ــى ق ـص ــر ُب ـن ـي ــت م ــن ح ــول ــه إمـ ــارة
باالقتصاص من الدروز.
ّ
وخ ــاف ــا ل ـل ـخــوري وش ـم ـع ــون ،فــضــل
ف ــرنـ ـجـ ـي ــه ان ي ـ ـصـ ـ ّـيـ ــف فـ ـ ــي إهـ ـ ـ ــدن،
ّ
والجميل في بكفيا ،والرئيس الياس
هــراوي في زحلة ،الــى ان وقــع ،للمرة
االول ـ ــى ،اش ـت ـبــاك م ــن ط ــراز مختلف،
واجـهـتــه قــائــد الـجـيــش الـعـمــاد اميل
لـ ـح ــود ،م ــع ان ال ـ ـقـ ــرار س ـي ــاس ــي فــي
حـكــومــة اح ــد وزرائ ـه ــا جـنـبــاط .كــان
ال ـق ــرار اس ـت ـع ــادة امل ـن ـشــآت الــرسـمـيــة
امل ـس ـتــولــى عـلـيـهــا ف ــي س ـنــي ال ـحــرب
مــن امليليشيات .منذ  24تموز 1992
ك ــان ــت امل ــواج ـه ــة م ــع ج ـن ـبــاط االب ــن
الــذي استقال ووزراؤه ،ثم عــادوا عن
االسـتـقــالــة ،ج ــراء اسـتــرجــاع الجيش
قـصــر االم ـيــر بـشـيــر ،امل ــوض ــوع تحت
ال ـس ـل ـط ــة امل ـ ـبـ ــاشـ ــرة ل ـج ـن ـب ــاط مـنــذ
ح ــرب ال ـج ـبــل ،بـيـنـمــا تـمـلـكــه ال ــدول ــة
الـلـبـنــانـيــة .ب ـيــد ان املـشـكـلــة اضـحــت
اكـ ـث ــر ت ـع ـق ـي ـدًا ب ـع ــد انـ ـتـ ـخ ــاب ل ـحــود
رئيسًا للجمهورية .صيف  1999عزم
ع ـلــى االق ــام ــة ف ــي ق ـصــر ب ـيــت ال ــدي ــن،
وأمـ ــر ب ــإزال ــة تـمـثــال لـكـمــال جنبالط
عند مدخل القصر قبل ان يدخل اليه.
انفجر النزاع بني رئيس الجمهورية
وزعـيــم املـخـتــارة ،بيد انــه انتهى الى
سحب التمثال من الباحة .بعد لحود
صـ ّـيــف الــرئـيــس ميشال سليمان في
ال ـق ـص ــر ث ــم م ــن ب ـع ــده اآلن الــرئ ـيــس
ميشال عون.
عـلــى ان زي ـ ــارة وف ــد حــزبــي وشـعـبــي
ج ـن ـبــاطــي كـبـيــر الـ ــى ال ـق ـصــر ال ـيــوم
ترحيبًا بالرئيس  -وإن بدت مبادرة
غير مــألــوفــة لكنها مهمة وقــد تكون
ض ــروري ــة  -ال تـكـظــم م ــا ت ـحــت جبل
التاريخ بني أسوأ جارين.

كالم رئيس الحكومة
سعد الحريري من واشنطن
عن العقوبات ،عكس
قرارًا أميركيًا بتفعيلها
وتوسيعها .وفيما جرى
التداول بمعلومات عن
لوائح جديدة ستصدر قريبًا
ً
أسماء في
يمكن أن تتضمن
تيارات وأحزاب سياسية حليفة
لحزب الله ،علمت «األخبار»
األميركية ال تزال
أن «الخزانة
َ
تحصر قوائم المعاقبين
ّ
والمتمولين
برجال األعمال
الشيعة»
ّ
ف ـي ـم ــا يـ ـتـ ـع ــذر عـ ـل ــى أع ـ ـ ـ ــداء املـ ـ ُق ــاوم ــة
االنـ ـتـ ـص ــار ع ـل ـي ـهــا ب ــال ـن ـم ــط امل ـع ـت ــاد
عـ ـ ـسـ ـ ـك ـ ــري ـ ــا ،ي ـ ـس ـ ـتـ ــدعـ ــي م ـ ـن ـ ـهـ ــم ذل ـ ــك
االسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــرار ب ـ ـع ـ ــدوان م ـ ــن نـ ـ ــوع آخ ــر
يـ ـسـ ـتـ ـه ــدف ب ـي ـئ ـت ـه ــا وأهـ ـ ـلـ ـ ـه ـ ــا ،ع ـب ـ َـر
تـفـعـيــل ال ـع ـقــوبــات االق ـت ـصــاديــة على
أش ـخــاص ومــؤسـســات وج ـهــات ُيــزعــم
ان ـت ـمــاؤهــم لـلـحــزب م ــن دون أي أدل ــة.
وبعد أن ّ
َ
تمددت هذه العقوبات أخيرًا
لتطال الجناح السياسي للحزب ،من
خــال رئيس كتلة «الــوفــاء للمقاومة»
الـ ـن ــائ ــب م ـح ـم ــد رع ـ ــد والـ ـن ــائ ــب أم ــن
ش ـ ـ ــري ،إضـ ــافـ ــة ال ـ ــى م ـ ـسـ ــؤول وحـ ــدة
االرتـ ـ ـب ـ ــاط وال ـت ـن ـس ـيــق الـ ـح ــاج وف ـيــق
صفا ،والطلب الى الحكومة اللبنانية
قطع اتصاالتها بـهــمّ ،
توسعت دائــرة
االسئلة حول الخطوة التالية لإلدارة
األم ـيــرك ـيــة ،وع ـ ّـم ــا إذا كــانــت النسخة
امل ـق ـب ـلــة م ــن ال ـع ـق ــوب ــات س ـت ـس ـت ـهـ ِـدف
أفرادًا أو شخصيات من حلفاء الحزب.
ّ
مصممة على
تبدو الــواليــات املتحدة
املضي في هذه السياسة ،وكالم رئيس
الحكومة سعد الحريري في واشنطن
أبرز دليل على ذلك ،إذ أجاب ردًا على
س ــؤال ع ــن أن «ال ـحــديــث ع ــن عـقــوبــات
على حلفاء لحزب الله ،يجري تداوله
ف ــي ال ـك ــون ـغ ــرس ،وإن ك ـن ــا ال نـعـتـقــد
ـصــل ال ــى ذلـ ــك» .يــأتــي ذل ــك ،في
أن ـنــا نـ ِ
غـمــرة االنـشـغــال الــداخـلــي بالوضعني
امل ــال ــي واالق ـ ـت ـ ـصـ ــادي وال ـت ـص ـن ـي ـفــات
َ
ـط ّ
تجدد
الـتــي ينتظرها لـبـنــان ،ووس ـ
املخاوف من أن ُيصبح ملف العقوبات

على الحزب فتيل تفحير إذا ما قررت
اإلدارة األميركية استخدامها للضغط
على حلفاء املقاومة ،علمًا بــأن بعض
املطلعني على النقاشات التي أجراها
رئ ـيــس الـحـكــومــة فــي واشـنـطــن أك ــدوا
أن املسؤولني األميركيني «لــم يقدموا
أجــوبــة واضـحــة وصريحة بـشــأن هذا
األمر» ،بل ّ
مجرد تلميح إلى أن «أسماء
جديدة ستضاف إلى لوائح العقوبات
قريبًا» ،من دون الغوص في الخطوات
التي ستتبع .وهــذا مــا دفــع الحريري
الـ ــى ال ـت ـص ــري ــح بـ ــ«أنـ ـن ــا ال نـسـتـطـيــع
تـغـيـيــر مــوقــف اإلدارة األم ـيــرك ـيــة من
ال ـع ـق ــوب ــات ض ــد حـ ــزب الـ ـل ــه ،ولـكـنـنــا
نعمل على تجنيب لبنان ّ
أي تبعات».
ّ
مـ ـ ـص ـ ــادر م ــطـ ـلـ ـع ــة عـ ـل ــى م ـ ــا دار فــي
واش ـن ـط ــن ق ــال ــت لـ ــ«األخـ ـب ــار» إن «مــا
سبق وفعلته اإلدارة األميركية بإدراج
نــائـبــن لبنانيني عـلــى قــوائـمـهــا ،كــان
بـ ـمـ ـث ــاب ــة رس ـ ــال ـ ــة تـ ـح ــذي ــري ــة ألرك ـ ـ ــان
الدولة اللبنانية ،وتحديدًا الرئيسني
م ـي ـش ــال ع ـ ــون ون ـب ـي ــه ب ـ ــري املـ ـع ــروف
عنهما عالقتهما الوثيقة بــالـحــزب»،
وإن «ال ـقــرار املتعلق بـفــرض عقوبات

فرض عقوبات على
حلفاء المقاومة يلقى
ترحيبًا في الكونغرس
(هيثم الموسوي)

عليهما أو عـلــى امل ـقــربــن مـنـهـمــا هو
محط ترحيب مــن قبل عــدد كبير من
أعضاء الكونغرس ،غير أن قرارًا كهذا
ل ــن ي ـص ــدر ف ــي ال ــوق ــت الـ ــراهـ ــن» .لكن
األكـيــد أن «الئـحــة الشخصيات الذين
تضعهم ال ــوالي ــات املـتـحــدة فــي دائ ــرة
ال ـش ـب ـه ــة ق ـب ــل ات ـ ـخـ ــاذ قـ ـ ــرار وض ـع ـهــم
ّ
تضم مجموعة
على الئحة العقوبات
من رجــال األعمال واملتمولني الشيعة
ال ــذي ــن يـعـمـلــون ف ــي غــالـبـيـتـهــم خ ــارج
ل ـب ـن ــان ،وب ـع ـض ـهــم ي ـع ـمــل ف ــي ال ـغ ــرب
والخليج» ،بحسب املصادر.
واعتبرت املـصــادر أن «كــام الحريري
رسـ ــالـ ــة ال ـ ــى ح ـ ــزب الـ ـل ــه ب ــأن ــه نــاقــش
ه ــذا األمـ ــر ول ــم ُيـفـلــح ف ــي تـغـيـيــر رأي
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــن امل ـ ـ ـصـ ـ ـ ّـريـ ـ ــن ع ـ ـلـ ــى هـ ــذه
ّ
يحمل
السياسة ،وال ينبغي ألحــد أن
ال ـل ـب ـنــان ـيــن م ـســؤول ـيــة عـ ــدم قــدرت ـهــم
الوقوف في وجه هذا األمر».
داخـلـيــا ،انعكس لقاء املصالحة الــذي
ان ـع ـقــد ف ــي ب ـع ـبــدا أخـ ـيـ ـرًا ،ب ــن رئـيــس
الـ ـح ــزب ال ـت ـق ــدم ــي االشـ ـت ــراك ــي ول ـيــد
جنبالط ورئيس الحزب الديمقراطي
طالل أرسالنَ ،
بعد  40يومًا من حادثة
«البساتني» ،إيجابًا على الجبل ،الذي
شهد انـتـقــال الــرئـيــس عــون الــى قصر
بـيــت الــديــن (امل ـق ـ ّـر الــرئــاســي الصيفي
في الشوف) .وبدا واضحًا من الظروف
ال ـتــي أح ــاط ــت ب ـهــذه «الـن ـقـلــة» أن ثمة
ق ــرارًا مــن قبل «االش ـتــراكــي» بالظهور
م ــرة أخ ــرى بمظهر «ال ـطــرف املسيطر
عـلــى ه ــذه املـنـطـقــة» ،إذ تـعـ ّـمــد وزراؤه
ونــوابــه الترحيب بالرئيس ،ومواكبة
انتقاله بمظاهر الحفاوة ،حيث شارك
هـ ــؤالء ف ــي إع ـ ــداد م ــراس ــم االسـتـقـبــال
والـطـلــب ال ــى املـنــاصــريــن رف ــع الفـتــات
الـ ـت ــرحـ ـي ــب .وسـ ـ ـي ـ ــزور ق ـ ـيـ ــاديـ ــون مــن
االشـتــراكــي بيت الــديــن الـيــوم ،على أن
يكونوا برفقة داليا ابنة النائب السابق
جنبالط املوجود ،وابنه النائب تيمور
جنبالط ،خ ــارج الـبــاد .كما بــدا الفتًا
تبدل الخطاب االشتراكي تجاه عون،
إذ قــال الــوزيــر وائ ــل أبــو فــاعــور «إننا
ّ
نتهيأ كلقاء ديمقراطي للترحيب به
ف ــي ال ـج ـبــل ،ب ــوف ــد ب ــاس ــم أه ــل الـجـبــل
يــرحـبــون بفخامة الــرئـيــس ،بــن أهله
ّ
ومحبيه في الجبل» .وشدد أبو فاعور
خــال رعايته حفل افتتاح «مهرجان
ال ـكــرة الـطــائــرة الـسـنــوي  ،»2019على
أن «ه ــذه ال ــزي ــارة سـتـكــرس املصالحة
وال ـع ـيــش ال ــواح ــد ،وس ـت ـكــرس وح ــدة
عيش اللبنانيني ووح ــدة اللبنانيني
في الجبل وفي كل لبنان».
(األخبار)

تقرير

ّ
مبنى «تاتش» :قرض مدعوم لم يحول إلى «االتصاالت»
إيلي الفرزلي
عـ ـم ــدت ش ــرك ــة «ت ـ ــات ـ ــش» ،فـ ــي ّ
رده ـ ــا
ع ـل ــى «األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» (ع ـ ـ ــدد ي ـ ــوم  15آب
 ،)2019إلى تحميل وزارة االتصاالت
مـســؤولـيــة الـنـتـيـجــة ال ـتــي آل ــت إليها
صفقة شراء مبناها في وسط بيروت،
ذاهبة إلى حد اتهامها باختيار ذلك
املبنى تحديدًا «بالرغم من أن أغلبية
ُ
ال ـع ــروض املـنــافـســة تـنــاســب حــا ّجــات
الشركة» ،وأنها (أي «تــاتــش») وقعت
ع ـق ــدي اإليـ ـج ــار وال ـ ـشـ ــراء بـ ـن ـ ً
ـاء على
تعليمات الوزارة.
ق ـ ـبـ ــل بـ ـ ـي ـ ــان «تـ ـ ـ ــاتـ ـ ـ ــش» ،كـ ـ ـ ــان وزيـ ـ ــر
االت ـصــاالت محمد شقير قــد أك ــد ،في
املــؤتـمــر الـصـحــافــي ال ــذي عـقــده فــي 9
آب («األخـبــار» 10 ،آب  ،)2019أن قرار
البيع ُ
«مشترك بني الــوزارة وتاتش»،

ألن ال ــوزي ــر ال ي ـقـ ّـدر أن ُيـجـبــر أي ــا من
ال ـش ــرك ـت ــن امل ـشــغ ـل ـتــن ع ـل ــى شـ ــيء»،
ّ
فـهـمــا ،بحسب ال ـقــانــون ،مستقلة كــل
منهما بقرارها.
ك ـ ـ ــام ال ـ ـطـ ــرفـ ــن لـ ـي ــس بـ ـح ــاج ــة إل ــى
الجهد إلثبات تناقضه .لكن مع ذلك،
ثمة رابــط واضــح بني كل ما قيل ،هو
سـعــي كــل ط ــرف إل ــى رم ــي املسؤولية
عـلــى ال ـطــرف اآلخـ ــر ،بـمــا ي ـعــزز الشك
فــي أمــر الصفقة .علمًا أن استنتاجًا
ك ـ ـهـ ــذا سـ ـب ــق أن خـ ـل ــص إل ـ ـيـ ــه وزي ـ ــر
االتـ ـص ــاالت ن ـف ـســه ،ف ـهــو الـ ــذي ب ــادر،
في أحــد اجتماعات لجنة االتصاالت
النيابية إلى املجاهرة بأنه سيسعى
إل ــى ت ـحــويــل ع ـقــد اإليـ ـج ــار إل ــى عقد
ش ــراء ،بهدف الحد مــن األض ــرار التي
سببها عقد اإليـجــار .ولذلك تحديدًا،
ل ــم ي ـت ــوق ــف ع ــن االحـ ـتـ ـف ــال بـنـجــاحــه

فــي مـسـعــاه ،لـكــن مــن دون أن يوضح
للرأي العام حقيقة اإلشكاليات التي
رافقت عقد اإليـجــار .وهــو بذلك ،إنما
ّ
جــاء ليغطي على فضيحة بفضيحة
أكبر منها .بينما كان بإمكانه ،وهذا
أقـصــر الـطــرق ،عــرض مسألة اإليـجــار
على النيابة العامة املالية ،أو أي جهة
رقــابـيــة أخ ــرى ،لتبيان مكامن الخلل
والـفـســاد ،ومـحــاولــة تصحيح الخطأ
ّ
ال ـك ــام ــن ف ــي ال ـع ـقــد ال ـ ــذي كـ ــاد يـكــلــف
الــدولــة مبالغ طــائـلــة .لــم يفعل شقير
ّ
فمهمته
ما ُيفترض أن يكون بديهيًا.
«السياسية» تقضي بتصحيح مسار
الصفقات الــذي كــان قــد اتبعه سلفه،
ال ك ـش ــف م ـض ـم ــون ه ـ ــذه ال ـص ـف ـقــات
ومحاسبة املسؤولني عنها.
أما بالنسبة إلى «تاتش» ،وما قالته
محاميتها في الجلسة األخيرة للجنة

االتصاالت عن اعتراضها على بندين
فــي الـعـقــد وإصـ ــرار ال ـ ــوزارة عليهما،
ّ
يسجل في املراسالت التي
فهو كالم لم
جرت بني الطرفني .فإدارة الشركة التي
تملك الـقــدرة على رفــض قــرار الــوزيــر
إن أرادت ذل ــك (وهـ ــذا مــا أك ــده شقير
ّ
نـفـســه) ،ج ــل مــا فعلته هــو لـفــت نظر
ال ـ ــوزارة إل ــى الـبـنــد ال ـجــزائــي املــرتـبــط
بــاحـتـمــال ف ــض الـعـقــد (الـصـفـحــة 10
من الرسالة املوجهة منها إلــى وزارة
االتصاالت في الثاني من أيار ،)2018
مــن دون أن تـعـتــرض عليه أو تطلب
مناقشته حتى ،بل ذهبت إلى اإلشارة
إلــى أنها بانتظار توجيهات الــوزارة
إلن ـهــاء م ـشــروع نـقــل مـكــاتــب الـشــركــة.
علمًا ّأن عقد اإلدارة الساري املفعول،
واملــوقــع فــي  31كــانــون الـثــانــي ،2012
ي ـع ـطــي ال ـش ــرك ــة ص ــاح ـي ــات واس ـعــة

إلدارة ال ـش ـب ـك ــة ،أم ـ ــا ال ـ ـ ـ ـ ــوزارة فـهــي
وزارة وص ــاي ــة ال سـلـطــة فـعـلـيــة لها
عليها إال بحكم األمــر الــواقــع وبحكم
رغـبــة ال ـشــركــات فــي مـســايــرة ال ــوزراء
ً
املتعاقبني تسهيال ألعمالهم.
لكن بما أن الشركة وال ــوزارة توافقتا
عـلــى اسـتـئـجــار املـبـنــى ،وم ــن ثــم على
شرائه من أموال الشركة قبل تحويلها
إلـ ــى «االت ـ ـ ـصـ ـ ــاالت» ،فـ ــإن ذلـ ــك يـطــرح
ً
س ـ ـ ــؤاال ع ــن ك ـي ـف ـيــة دفـ ــع ت ـل ــك امل ـبــالــغ
الطائلة ،ووفق أي سند قانوني؟ عقد
اإلدارة يتضمن بـنــودًا عــديــدة تحدد
دور الـشــركــة ،أبــرزهــا امل ــواد 2 :و 6و7
و ،8إضــافــة إل ــى مـقــدمــة الـعـقــد .وهــي
كـلـهــا تـشـيــر إل ــى أن ـهــا مـعـنـيــة ب ــإدارة
وت ـش ـغ ـيــل ال ـش ـب ـكــة ال ـثــان ـيــة لـلـهــاتــف
ال ـ ـخ ـ ـلـ ــوي وألصـ ـ ــول ـ ـ ـهـ ـ ــا .أمـ ـ ـ ــا بـ ـش ــأن
العقارات ،فيتطرق العقد إلى إمكانية

استئجار املـســاحــات الـتــي تحتاجها
مــن ضمن النفقات التشغيلية ،لكنه
ال يتضمن أي بند يسمح لها بزيادة
األصول العقارية .وبالتالي ،إن مسألة
ش ــراء أي ع ـقــار ،عملية خ ــارج نطاق
وظيفة الشركة ،بحسب العقد ،كذلك
بـحـســب امل ـ ـقـ ــررات امل ـت ـعــاق ـبــة ملجلس
إدارة الشركة ،وآخرها في  24نيسان
 ،2018التي يجري فيها تكليف رئيس
مجلس اإلدارة واملــديــر العام بتمثيل
املساهمني والتوقيع نيابة عنهم .هذا
التكليف يشير إلــى «ش ــراء البضائع
وال ـس ـل ــع وامل ـ ـعـ ــدات واآلالت ال ــازم ــة
وبـيـعـهــا لـتـسـيـيــر أع ـم ــال ال ـش ــرك ــة»...
وال يشير بــأي شكل من األشـكــال إلى
إم ـك ــان شـ ــراء الـ ـعـ ـق ــارات .ولـ ـه ــذا ،فــإن
ل ـل ـم ـخــال ـفــة ط ـب ـق ـتــن :األول ـ ــى تـتـعـلــق
بعدم وجود ما يبرر الصفقة في عقد
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«االتصاالت» و«تاتش»
تسعيان إلى التبرؤ من
«فضيحة المبنى»

اإلدارة ،والـثــانـيــة تـتـصــل بـغـيــاب أي
تفويض من َ
قبل املساهمني .علمًا أن
ه ــؤالء لــم يـسـمــع صــوتـهــم فــي خضم
تلك األزمــة ،بالرغم من أنهم املعنيون
مـ ـب ــاش ــرة بـ ـه ــا .وعـ ـلـ ـي ــه ،فـ ـ ــإذا أرادت
الــدولــة اللبنانية  -وزارة االتـصــاالت،

ش ــراء ع ـقــار ،فعليها أن تـشـتــريــه من
مــوازنـتـهــا ،أو عـلــى األق ــل مــن األم ــوال
ال ـت ــي ت ـح ـ ّـول ل ـهــا م ــن ال ـش ــرك ــة .وه ــذا
يفرض ُآليات مختلفة إلنجاز عملية
الشراء ،أوالهــا الحصول على موافقة
مجلس ال ــوزراء على الصفقة ،مــع ما
يعنيه ذلــك من إخضاعها ملستويات
مختلفة من الرقابة.
كـ ــل ذلـ ـ ــك لـ ــم يـ ـحـ ـص ــل ،وذه ـ ـ ــب وزيـ ــر
االت ـص ــاالت إل ــى اخـتـصــار كــل الــدولــة
بشخصه ،فــأجــرى املـفــاوضــات لشراء
املـبـنــى ثــم طـلــب مــن «ت ــات ــش» توقيع
العقد .وبذلك ،تكون شركة قد دفعت
م ــن أمـ ـ ــوال ال ـش ـع ــب ال ـل ـب ـن ــان ــي 22.6
مليون دوالر لصاحب املبنى ليتمكن
من استكمال بناء املبنى (عند توقيع
عـقــد اإلي ـج ــار) ،ثــم دفـعــت  6.4ماليني
دوالر بـ ـ ــدل إيـ ـ ـج ـ ــار الـ ـسـ ـن ــة األول ـ ــى

تجهيزه ،ثم دفعت 23.6
للمبنى بعد
ً
م ـل ـي ــون دوالر دفـ ـع ــة أول ـ ــى م ــن ثـمــن
املبنى (بعد تحويل عقد اإليجار إلى
عقد شراء) ،من دون حسم املبلغ الذي
ُدف ــع السـتـكـمــال تـجـهـيــز املـبـنــى ومــن
دون حـســم املـبـلــغ ال ـبــاقــي م ــن إيـجــار
الـسـنــة األولـ ــى (راجـ ــع «األخـ ـب ــار»14 ،
آب  .)2019وألنـ ـه ــا س ـت ـقـ ّـســط املـبـلــغ
ال ـبــاقــي م ــن ث ـمــن امل ـب ـنــى ( 45مـلـيــون
دوالر) ع ـلــى ثـ ــاث دفـ ـع ــات ،سـتــدفــع
م ـب ـل ـغــا إض ــاف ـي ــا ب ـق ـي ـمــة  5.1مــايــن
َ
فوائد لصاحب املبنى .علمًا أن
دوالر
األخـيــر سيستمر بــاالسـتـفــادة ،حتى
ب ـع ــد ب ـي ـعــه الـ ـعـ ـق ــار ،بـ ـق ــرض م ــدع ــوم
مــن مـصــرف لبنان ،بقيمة  22مليون
دوالر وبـفــائــدة واح ــد فــي امل ـئــة ،على
 14س ـنــة (م ــع سـنـتــن ف ـت ــرة س ـم ــاح).
فقد سبق أن حصلت شــركــة «سيتي

ديـفـلــوبـمـنــت» ،عـلــى ه ــذا املـبـلــغ أثـنــاء
تـشـيـيــد امل ـب ـنــى ،بـعــد حـصــولـهــا على
شهادة البناء األخضر من قبل شركة
 SEEDSاملـتـخـصـصــة بـحـلــول الـبـنــاء
الـبـيـئــي .ق ــرض مــن ه ــذا ال ـنــوع يكون
عادة بضمانة املبنى نفسه ،وبالتالي
هـ ــو ي ـف ـت ــرض أن ي ـن ـت ـقــل إل ـ ــى امل ــال ــك
الجديد ،بحيث يكمل تقسيط القرض
لـ ـلـ ـمـ ـص ــرف ،ويـ ــدفـ ــع املـ ـبـ ـل ــغ ال ـب ــاق ــي
ل ـصــاحــب امل ـب ـنــى (ل ـض ـمــان اس ـت ـمــرار
الـشــاري فــي الحفاظ على مواصفات
امل ـب ـنــى) .فـهــذا ال ـنــوع مــن ال ـق ــروض ال
ُيعطى ألفراد ،بل ُيربط باملبنى نفسه،
وبالتالي ال يمكن صاحب املبنى أن
يستفيد مــن قــرض بـفــائــدة واح ــد في
امل ـئــة ثــم يـبـيـعــه ب ـفــائــدة  10فــي املـئــة.
ّ
ل ـك ــن ه ــذا م ــا ح ـصــل ب ـمــواف ـقــة وزارة
االتصاالت.
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لبنان
تحقيق أواخر عام  2018وفي أيار الماضي ،أرسل المؤرخ حسان الحالق كتابًا مفتوحًا إلى بلدية بيروت يطلب فيه
«تصويب االلتباس في اسم شارع السادات» .أصل الطلب هو إعادة اإلعتبار إلى صاحب اإلسم ،بيهم العيتاني
السادات ،بعدما صار إسم الشارع ،في الوعي كثيرين من األجيال المعاصرة ،مرتبطًا باسم الرئيس المصري الراحل
أنور السادات .هنا ،شذرات من قصة السادات «األصلي» الذي يحمل الشارع اسمه

شارع السادات...
ال عالقة له بأنور!

راجانا حمية
سنوات طويلةّ ،
يمر اسم «شارع
منذ
ٍ
السادات» كأسماء غيره من الشوارع
البيروتية :املقدسي ،بلس .،اللبان،
أدونيس ،يموت ...من دون أن يكون
ثمة ما ّ
يميزه .كان مجرد إسم ُوضع
لـسـهــولــة اإلس ـت ــدالل إل ـيــه .ول ــم يكن
فــي ب ــال الـعــابــريــن فـيــه أو الــذاهـبــن
إل ـي ــه ،أو ح ـتــى غــال ـب ـيــة م ــن يسكنه
ال ـيــوم ،ال ـســؤال عــن هــويــة الشخص
ال ــذي ارت ـبــط ال ـش ــارع بــاس ـمــه .لـكــن،
ق ـبــل ف ـتــرة ق ـص ـيــرة ،أي ـق ـظــت رســالــة
م ـف ـت ــوح ــة وج ـهـ ـه ــا املـ ـ ـ ــؤرخ ح ـس ــان
ّ
الـ ـح ــاق إل ــى رئ ـيــس ب ـلــديــة ب ـيــروت
جمال عيتاني لـ «تصويب اإللتباس
ف ــي ّاسـ ــم ال ـ ـشـ ــارع» ذاك ـ ــرة الـبـعـ ّـض
ُ
ل ـت ـفــقــد أث ــر «ال ـ ـسـ ــادات» الـ ــذي كــنــي
الـ ـش ــارع بــاس ـمــه .ف ـمــن ه ــو صــاحــب
اإلسم؟
ج ــول ــة ص ـغ ـي ــرة بـ ـه ــذا ال ـ ـسـ ــؤال فــي
الـ ـش ــارع ال ـ ــذي ي ـم ـتـ ّـد م ــن مـنـتـصــف
شـ ــارع بـلــس جـنــوبــا إل ــى م ــا يـعــرف
ال ـي ــوم بـقـصــر ع ـمــر ال ــداع ــوق تخبر
قصة ذاكرة ناسها ضئيلة ،قد ترجع
في مداها األقصى إلــى سبعينيات
القرن املــاضــي ،وال تعرف شيئًا عن
حـكــايــة ال ـس ــادات «األصـ ـل ــي» .واحــد
مـنـهــم فـقــط ،فــي ســن مـتـقـ ّـدمــة ،روى
ق ـصــة ي ـت ــوارث ـه ــا ال ـس ــاك ـن ــون ه ـنــاك
ع ــن «ث ــاث ــة أش ـق ــاء ك ــان ــوا يـسـكـنــون
فــي مـغــارة عـلــى رأس رب ــوة فــي تلك
امل ـن ـط ـق ــة وكـ ــانـ ــوا ي ـن ـع ــزل ــون ن ـه ــارًا
ً
عــن الـنــاس ويـخــرجــون لـيــا ،فيقول
ّ
ال ـن ــاس ع ـنــدمــا ي ـحــل س ـكــون الـلـيــل:
إجوا السادات» .هذه الرواية «خرافة
م ــن ال ـ ـتـ ــراث ال ـش ـع ـبــي ال ـب ـي ــروت ــي»،
ّ
عـلــى مــا ي ـقــول ال ـح ــاق .أم ــا مــن هو
السادات ،فرواية أخرى.
ال أحـ ـ ــد فـ ــي الـ ـ ـش ـ ــارع يـ ـع ــرف أص ــل
ال ـح ـك ــاي ــة .ك ــل م ــن ســأل ـنــاهــم كــانــوا
يـ ـسـ ـتـ ـغ ــرب ــون الرت ـ ـب ـ ــاط اإلسـ ـ ـ ــم فــي
ذاكرتهم بالرئيس املـصــري الراحل
أنور السادات .لكن ،ال أنور السادات
وال السادات الثالثة املتصوفون هم
املقصودون بالتسمية ،بل ،بحسب

سنوات طويلة لم يعد ناس شارع السادات أنفسهم (هيثم الموسوي)
منذ
ٍ

قضية

هدم حديقة المفتي خالد إلقامة مرأب تحتها

ّ
هل تعود أجمل مما كانت؟
أربع طبقات تستوعب  440موقفًا
سيتم ّ
للسياراتّ ،
«دسها» تحت حديقة
المفتي الشهيد حسن خالد التي بوشرت
أعمال هدمها ،أمس .وعلى الرغم
بلدية ّبيروت
من الوعود التي أطلقتها ّ
بإعادتها «أجمل من ما كانت» ،إل أن خبراء
التخطيط المدني يرون أن المشروع الذي
ُ ّ
شكل جزءًا من خطة المجلس البلدي
ي ّ
لحل مشكلة السير ،لن تؤثر على مساحة
ّ
المعمرة
الحديقة والنظام البيئي لألشجار
ّ
فيها فحسب ،بل ستزيد االزدحام والتلوث
الذي وجدت الحدائق للتخفيف منه!

هديل فرفور
بــوشــرت ،أم ــس ،أعـمــال هــدم حديقة
ّ
املفتي الشهيد حسن خالد فــي تلة
الخياط في بيروت ،تمهيدًا لتنفيذ
م ـ ـشـ ــروع إن ـ ـشـ ــاء مـ ـ ــرأب ل ـل ـس ـي ــارات
تحتها ،ومن ّ
ثم «إعادة تأهيلها».
عـ ـل ــى مـ ـق ــرب ــةٍ م ـ ــن آلـ ـ ـ ّي ـ ــات ال ـ ـجـ ــرف،
ّ
«نـ َـصــب» ُ
رج ــان ُمـســنــان مــن ســكــان
ّ
املنطقة كرسييهما وبــاشــرا بلعب
ُ
طاولة الــزهــر« .إلــى أن تقفل نهائيًا
ال ـح ــدي ـق ــة ،س ـن ـب ـقــى ن ـل ـعــب ك ــل ي ــوم
هـ ـن ــا» ،قـ ــال أح ــده ـم ــا ض ــاح ـك ــا ،فــي
إشــارة إلى ّ
تمسكهما باملكان ،فيما
اكـتـفــى اآلخ ــر ب ــاإلش ــارة إل ــى خــوفــه
الـ ـكـ ـبـ ـي ــر م ـ ــن «عـ ـ ـ ــدم ت ـن ـف ـي ــذ ب ـل ــدي ــة
بيروت لوعودها املتمثلة في إعادة
الحديقة أجمل ّ
مما كانت».
ُ
ُ
بد معظم من و ِجد هناك غضبًا
لم ي ِ

واضـحــا مــن امل ـشــروع ال ــذي ُ
سيدفن
فـ ــي رحـ ـ ــم الـ ـح ــديـ ـق ــة الـ ــوح ـ ـيـ ــدة فــي
ّ
تمتد على مساحة
املنطقة ،والـتــي
ّ
ُ
خمسة آالف متر ّ
مربع .يعول هؤالء
ع ـل ــى ُ
«م ـس ـت ـق ـب ــل» ال ـح ــدي ـق ــة ال ـت ــي
ُ
«ســتـشـبــه حــديـقــة الـصـنــائــع وربـمــا
ّ
ت ـفــوق ـهــا جـ ـم ــاال» ،ع ـلــى ح ــد تـعـبـيــر
أحـ ـ ــدهـ ـ ــم ،بـ ـع ــد أن ت ـ ـحـ ـ ّـولـ ــت خ ــال
السنوات املاضية إلى «مزبلة».
ّ
ول ـ ـعـ ــل مـ ــا أسـ ـه ــم فـ ــي ت ـع ــزي ــز ه ــذه
ُ
«الـ ـ ــرؤيـ ـ ــة» امل ــرتـ ـبـ ـط ــة ب ــال ـن ـظ ــر إل ــى
املـ ـ ـ ـش ـ ـ ــروع كـ ـ ـ ـ ـ «خـ ـ ـ ــاص» ل ـت ـح ـق ـيــق
الـتــأهـيــل امل ـن ـشــود مـنــذ «زمـ ــن» ،هو
«س ـلــوك» بلدية بـيــروت ال ــذي أمعن
في إهمال الحديقة لسنوات طويلة،
تـمـهـيـدًا إلن ـش ــاء ه ــذا «املـ ـ ــزاج» لــدى
ُ
كثر من أهالي املنطقة وساكنيها.
سـ ـع ــد الـ ــديـ ــن خـ ــالـ ــد ،نـ ـج ــل امل ـف ـتــي
الشهيد حسن خالد ،قال في اتصال

مـ ــع «األخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار» إن رئ ـ ـيـ ــس ب ـلــديــة
بـيــروت جـمــال عيتاني أطـلـعــه على
ّ
الخرائط التنفيذية ،وإن «الحديقة
ستعود أفضل ّ
مما كانت» ،الفتًا إلى
أن أهالي املنطقة سيبقون يراقبون
ّ
املشروع« ،وفــي حال تخلت البلدية
ّ
حادث حديث».
عن وعدها ،فلكل
ُ
ّ
مـ ـ ـ ــاذا ع ـ ــن األش ـ ـ ـجـ ـ ــار املـ ـ ـع ـ ــم ـ ــرة فــي
الـحــديـقــة؟ «سـتـقــوم البلدية بــإعــادة
زرعـهــا بعد االنـتـهـ ُـاء مــن املـشــروع»،
ُيـ ـجـ ـي ــب املـ ــوظـ ــف امل ـ ــرس ـ ــل مـ ــن قـبــل
ال ـب ـل ــدي ــة الق ـ ـتـ ــاع األشـ ـ ـج ـ ــار .وه ــي
اإلجابة نفسها التي قالها عدد من
ً
املوجودين هناك ،نقال عن «وعد من
الريس عيتاني» (رئيس البلدية).
هـ ـ ــذا األم ـ ـ ــر ي ـت ـن ــاق ــض ومـ ـ ــا ي ـقــولــه
ال ـ ـخ ـ ـبـ ــراء ل ـج ـه ــة «اسـ ـتـ ـح ــال ــة زرع
األش ـ ـ ـجـ ـ ــار الـ ـضـ ـخـ ـم ــة ال ـ ـتـ ــي ك ــان ــت
مـ ــوجـ ــودة ف ـ ــوق م ـب ـنــى املـ ـ ـ ــرأب ،ألن
ه ـ ــذا األمـ ـ ـ ــر يـ ـحـ ـت ــاج إل ـ ــى ت ـق ـن ـيــات
حـ ّـســاســة» ،على حـ ّـد تعبير الخبير
فـ ــي ال ـت ـخ ـط ـي ــط الـ ـحـ ـض ــري ل ـي ـفــون
تلفزيان ،الفتًا الى أن مشروعًا كهذا
ّ
صحي للمدينة ،لكونه ُي ّ
غيب
«غير
املـجــال الحيوي الــذي كــانــت تتيحه
الحديقة».
ّ
إل ـ ــى ذلـ ـ ـ ــك ،فـ ـ ـ ــإن امل ـ ـ ـشـ ـ ــروع ال ُيـ ـع ّـ ّـد
ّ
«صحيًا» أيضًا ،وفق تلفزيان ،ألنه
يقضي بإدخال سيارات إلى حديقة
عـ ّ
ـامــة« ،إذ يجب أن يـكــون الــوصــول
ً
ُ
ّ
الى الحدائق العامة سهال وميسرًا

ُ
للمشاة الراغبني في التوجه سيرًا
عـ ـل ــى األقـ ـ ـ ـ ــدام مـ ــن س ـ ـكـ ــان امل ـن ـط ـقــة
وأهلها».
ّ
ّأمـ ـ ـ ــا األهـ ـ ـ ـ ــم ،فـ ـ ـ ــإن ه ـ ـ ــذا الـ ـ ـن ـ ــوع مــن
امل ـشــاريــع «ال ُيـعــالــج مـســألــة السير
ف ــي امل ــدي ـن ــة ،ألن ــه ال يـتـضـ ّـمــن رؤي ــة
شــام ـلــة تــرت ـبــط بــإن ـشــاء حــركــة نقل
عام مع بيروت الكبرى».
ّ
ال ـج ــدي ــر ذك ـ ــره ف ــي هـ ــذا الـ ـص ــدد أن
رئـيــس بلدية بـيــروت كــان قــد أعلن،
ّ
ف ـ ـ ــي ش ـ ـب ـ ــاط املـ ـ ـ ــاضـ ـ ـ ــي ،ع ـ ـ ــن خ ــط ــة
ّ
املجلس البلدي لحل ُمشكلة السير
مبان
في العاصمة ،تقضي بإنشاء
ٍ
مل ــواق ــف ال ـس ـي ــارات (م ــن شــأن ـهــا أن
تـ ّ
ـؤمــن  1850مــوقـفــا) .حينها ،أعلن

عيتاني أنــه مــن ضمن هــذه املباني
سيكون مبنى تحت حديقة املفتي
خ ــال ــد وآخ ـ ــر ت ـح ــت ح ــدي ـق ــة الــرم ـلــة
البيضاء.
ُ
ووفـ ـ ـ ــق املـ ـعـ ـل ــوم ــات املـ ـسـ ـتـ ـق ــاة مــن
ّ
البلدية آن ــذاك ،ف ــإن امل ـ ُشــروع املزمع
إنشاؤه تحت حديقة املفتي (العقار
 202املصيطبة) يقضي بإنشاء أربع
طبقات تستوعب  440موقفًا مع 69
مــوق ـفــا ف ــوق األرض ،ف ـي ـمــا يـقـضــي
املشروع املزمع إنشاؤه تحت حديقة
ال ــرم ـل ــة ال ـب ـي ـضــا بـتـشـيـيــد طـبـقـتــن
للمواقف تستوعبان  176سيارة.
وقتها ،أثارت هذه الخطة انتقادات
تـنـسـجــم وم ــا ق ــال ــه ت ـل ـفــزيــان لجهة
التأثير على املـجــال الحيوي وعــدم

ّ
املــؤرخ حــاق ،حامل لقب «السادات
ب ـي ـهــم ال ـع ـي ـتــانــي» الـ ــذي س ـكــن ذلــك
الحي في بداياته.
ان ـ ـطـ ــاقـ ــا م ـ ــن ه ـ ـنـ ــا ،ك ـ ـ ــان ال ـ ـسـ ــؤال
املعكوس ألهالي الشارع والعابرين
فيه :من هو بيهم العيتاني؟ لكن ،لم
يـكــن بـمـقــدور أح ــد أن يـجـيــب .فمنذ
سنوات طويلة ،لم يعد ناس شارع
ٍ
الـســادات أنفسهمّ .
تغيرت الــوجــوه،
ومــن كــان يـعــرف التسمية األصلية
شاخ ثم مات .فيما البقية يتغيرون
كل يوم .يأتون ثم يرحلون .يستعيد
الـ ـح ــاق ق ـص ــة ال ـ ـشـ ــارع لـتـصـحـيــح
«ال ـخ ـطــأ الـ ــذي يـعـيــد الـتـسـمـيــة إلــى
ال ــرئـ ـي ــس امل ـ ـصـ ــري ،وه ـ ــو مـ ــا ص ــار
دارجـ ـ ـ ــا لـ ـ ــدى ال ـك ـث ـي ــر مـ ــن األجـ ـي ــال
امل ـ ـعـ ــاصـ ــرة» .لـ ـك ــن ،أنـ ـ ــور الـ ـس ــادات
ال ع ــاق ــة لـ ــه ب ـك ــل ذلـ ـ ــك .كـ ــل مـ ــا فــي
األمر ،أنه… مذ صار هناك إسفلت،
انقطعت سيرة السادات «األصلي»،
وحـلــت مكانها سـيــرة أخ ــرى .يــروي
ال ـحــاق أن مــا قـبــل «ال ـخ ـطــأ» ،حمل
الـ ـش ــارع اسـ ــم م ـح ـمــد أفـ ـن ــدي بـيـهــم
ال ـع ـي ـت ــان ــي ،وه ـ ــو أح ـ ــد وج ـ ـهـ ــاء آل
بيهم العيتاني .كان ذلك في العهد
العثماني عندما حمل «محمد بيهم
أفندي» لقب السادات «كونه كان من
أهل الخير» .وكــان لعائلته دور في
ذلك ،فوالده «كان يملك امبراطورية
تجارية ويتميز وأوالده بالوجاهة
والـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ـن ـ ـ ــى» .وب ـ ــامـ ـ ـت ـ ــاكـ ـ ـه ـ ــم ل ـت ـل ــك
األمـبــراطــوريــة «وال ـتــي ذاع صيتها
ووصـ ـ ـل ـ ــت ب ـض ــائ ـع ـه ــا إلـ ـ ــى ج ـم ـيــع
امل ـن ــاط ــق ال ـل ـب ـنــان ـيــة وج ـم ـي ــع امل ــدن
الـ ـع ــربـ ـي ــة (دم ـ ـش ـ ــق ،ح ـ ـلـ ــب ،حـ ـم ــاه،
الـ ـق ــاه ــرة ،االسـ ـكـ ـن ــدري ــة ،بـ ـغ ــداد…)
وبعض دول أوروبا (من فرنسا إلى
بــريـطــانـيــا وإيـطــالـيــا وإسـبــانـيــا…)
صــار آل بيهم العيتاني وجهاء في

املنطقة ومقصدًا للكثيرين».
فــي ذلــك الـحــن ،كــان العيتاني األب
يـسـكــن ف ــي ق ـص ـ ٍـر ف ــي مـنـطـقــة زق ــاق
البالط .وكان لذلك القصر حكاية مع
الناس تتكرر «كل يوم خميس» ،إذ
كــان البيارتة «الــذيــن يجلسون إلى
امل ـقــاهــي فــي ســاحــة ال ـســور (ســاحــة
ريـ ــاض ال ـص ـلــح ح ــال ـي ــا) يــاح ـظــون
يوم الخميس زحمة ناس متوجهني
إلــى حــدود القصر في زقــاق البالط.
وع ـن ــدم ــا كـ ــان أحـ ــد ي ـس ــأل إلـ ــى أيــن
ي ــذه ــب ه ـ ــؤالء ،يــأت ـيــه الـ ـج ــواب إلــى
بـ ّـي ـهــم ال ـع ـي ـتــانــي» .وكـ ــان ّاملـقـصــود
ب ـب ـ ّـي ـه ــم «أب ـ ـ ــوه ـ ـ ــم» ،إذ ك ــن ــي ب ــأب ــو
ال ـف ـقــراء .ه ـكــذا ،ص ــار ال ـجــواب يأتي
تـلـقــائـيــا ك ــل ي ــوم خـمـيــس «راي ـحــن
عـنــد بـ ّـيـهــم» .مــن هـنــا ،أخــذ آل بيهم
العيتاني لقبهم «الــذي ال يعطى إال
للوجهاء» .وكانوا فرع الوجهاء في
عــائـلــة الـعـيـتــانــي ،قـبــل أن ينفصال
عــائـلـتــن :بـيـهــم والـعـيـتــانــي ،تمامًا
ك ـم ــا ك ـ ــان آل الـ ـح ــص ف ــرع ــا مـ ــن آل
العيتاني ،قبل أن يصبحا عائلتني
أيضًا.
مــن زق ــاق ال ـبــاط ،انتقل فــرع مــن آل
بيهم العيتاني إلــى مــا بــات يعرف
الـيــوم بـشــارع ال ـســادات .هـنــاك ،بنى
م ـح ـم ــد أف ـ ـنـ ــدي ب ـي ـه ــم فـ ــي امل ـن ـط ـقــة
التي كانت رملية قصرًا على «ربوة
م ــن املـنـطـقــة ت ـعــرف ال ـي ــوم بمنطقة
قــري ـطــم ،ح ـيــث ك ــان مـبـنــى ال ـس ـفــارة
ال ـس ـع ــودي ــة ق ــديـ ـم ــا» .وهـ ــو ال ـقـصــر
الــذي اشـتــراه فــي عشرينيات القرن
امل ــاض ــي آل ال ـ ــداع ـ ــوق ،وص ـ ــار آخ ــر
حــدود شــارع ال ـســادات .عندما بنى
محمد أفندي قصره ،كــان ينزل من
هناك بعربة ّ
تجرها الخيول ومعها
عـ ــربـ ــات أخـ ـ ــرى ويـ ـم ــر فـ ــي الـ ـش ــارع
الرملي« ،وكان البيارتة يتجمهرون
ويـ ـ ـق ـ ــول ـ ــون أتـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــادات ب ـي ـهــم
ال ـع ـي ـت ــان ــي» .ب ـع ــده ــا ،ح ـم ــل مـحـمــد
أف ـن ــدي لـقـبــا إضــاف ـيــا ،ب ـعــدمــا صــار
ً
«م ـم ـثــا ملــديـنــة ب ـيــروت فــي مجلس
امل ـ ـب ـ ـعـ ــوثـ ــان الـ ـعـ ـثـ ـم ــان ــي ف ــأض ـي ــف
إل ــى وجــاه ـتــه ومـكــانـتــه الـسـيــاسـيــة
واالجـتـمــاعـيــة والـتـجــاريــة» .وكــانــت
امل ـن ـط ـقــة الـ ـت ــي س ـك ــن ع ـن ــد ربــوت ـهــا
الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــادات راق ـ ـي ـ ــة ال ي ـس ـك ـن ـه ــا إال
الــوج ـهــاء واألغ ـن ـي ــاء ،قـبــل أن تــأتــي
الـكـلـيــة ال ـس ــوري ــة اإلن ـج ـي ـل ـيــة ،الـتــي
صارت تعرف في ما بعد بالجامعة
ّ
األم ـيــرك ـيــة ف ــي ب ـي ــروت ،ل ـت ـعــزز هــذا
«الـ ــرقـ ــي» .م ـ ـ ــذذاك ،صـ ــار «ال ـت ـم ـلــك»
فيها حـكـرًا على األغـنـيــاء والتجار.
ويـ ـ ــروي الـ ـح ــاق أن «ه ـ ــذه املـنـطـقــة

م ـع ــال ـج ــة أزمـ ـ ـ ــة الـ ـسـ ـي ــر ،إذ أج ـم ــع
ع ــدد م ــن خ ـب ــراء الـتـخـطـيــط املــدنــي
عـلــى خ ـس ــارة الـحــديـقــة ل ـجــزء كبير
م ــن م ـســاح ـت ـهــا ب ـعــد إنـ ـش ــاء مــوقــف
تحتها (إنشاء منحدرات ومصاعد
وغـ ـي ــره ــا) ،وعـ ـ ــدم إم ـك ــان ـي ــة إع ـ ــادة
ال ـب ـي ـئــة ن ـف ـس ـهــا ل ـل ـش ـجــرة ف ــي ح ــال
أزيـلــت الحديقة وأعـيــد زرعـهــا فوق
ً
ّ
اإلسـمـنــت ،فضال عــن زي ــادة التلوث
واالزدحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام .وقـ ـ ـ ــد خ ـ ـلـ ــص هـ ـ ــؤالء
ّ
يومها الــى اعتبار أن خطة البلدية
هــي بـمـثــابــة دع ــوة لـلـسـكــان لــدخــول
ال ـع ــاص ـم ــة ب ـس ـي ــارات ـه ــم ال ـخ ــاص ــة.

(راجـ ـ ـ ـ ــع «األخـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــار» ،اإلثـ ـ ـن ـ ــن 18
شباط « ،2019بلدية بـيــروت :دعــوا
ّ
السيارات تأتي ّ
إلي!»).
ّ
ُي ـش ــار إل ــى أن ــه سـبـقــت ه ــذه الـخـطــة
ُ
«مشاريع مماثلة» كانت تخطط لها
بلدية بيروت ،كإنشاء مرأبني تحت
حــدي ـق ـتــي ال ـي ـســوع ـيــة وال ـس ـي ــوف ــي،
قـ ـب ــل أن ت ـ ـتـ ــراجـ ــع الـ ـبـ ـل ــدي ــة ب ـف ـعــل
االعـ ـت ــراض ــات ال ـش ـع ـب ـيــة .ف ـمــا ال ــذي
ّ
متمسكة بهذا
يجعل بلدية بيروت
الـنـهــج ال ــذي يـغـيــب فـيــه التخطيط
املــدي ـنــي االس ـتــرات ـي ـجــي؟ خصوصًا
ّ
أن تكلفة هــذه املشاريع تفوق كلفة
مشروع نقل عام متكامل؟
ّ
وفيما تردد أن كلفة «خطة» املجلس
ملواقف السيارات تناهز  30مليون
ُ
دوالر ،تـفـيــد مـعـلــومــات «األخ ـب ــار»
ّ
ّ
ب ــأن بلدية بـيــروت كــانــت قــد حولت
ف ــي ك ــان ــون األول عـ ــام  2018أك ـثــر
م ــن  8م ــاي ــن دوالر أمـ ـي ــرك ــي ال ــى
م ـج ـل ــس اإلن ـ ـم ـ ــاء واإلع ـ ـ ـمـ ـ ــار ال ـ ــذي
ق ــام بـتـلــزيــم م ـش ــروع مـ ــرأب حــديـقــة
امل ـف ـت ــي خ ــال ــد .ال ــاف ــت أن امل ـت ـعـ ّـهــد
الــذي فــاز باملناقصة قـ ّـدم سعرًا أقل
بـنـسـبــة  %46م ــن الـسـعــر ال ــذي كــان
قد وضعه االستشاري .وعلى الرغم
م ــن «ال ــري ـب ــة» ال ـتــي أب ــداه ــا أع ـضــاء
ّ
ّ
امل ـج ـلــس ال ـب ـل ــدي ،إل «أن عـيـتــانــي
م ـضــى بــال ـع ـقــد ب ـعــد أس ـب ــوع ــن مــن
دون أن يلتفت إل ــى االع ـتــراضــات»،
على ّ
حد تعبير مصادر في البلدية.

السادات هو محمد
أفندي بيهم العيتاني
الذي امتلك امبراطورية
تجارية وصلت
بضائعها الى أوروبا

البلدية للحديقة
إهمال
ّ
لسنوات مهد لخلق
مزاج عام ينظر إلى
المشروع كخالص
لتحقيق التأهيل
المنشود

لبنان
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كــانــت فــي الـعـهــد الـعـثـمــانــي وأوائ ــل
عـ ـه ــد اإلنـ ـ ـ ـت ـ ـ ــداب الـ ـف ــرنـ ـس ــي أغ ـل ــى
م ــن ب ـق ـيــة امل ـن ــاط ــق وك ــان ــت مصيفًا
للبيارتة األغـنـيــاء ،فيما متوسطو
الحال كانوا يصطافون في منطقة
األوزاعي عند شاطئ البحر».
في القرن التاسع عشر ،حمل الشارع
اسم السادات نسبة الى محمد بيك
أفندي .يومها سماه الناس ّ
وكرسوه
قبل أن تأتي البلدية في عشرينيات
القرن املاضي لتثبت ذلك .لكنه ،في
الفترة الالحقة ومــع غياب الوجوه
الـكـثـيــرة ال ـتــي تـحـفــظ ذاكــرت ـهــا تلك
السيرة ،حصل الخطأ وصار واقعًا.
م ــن ه ـنــا ،أرس ــل ال ـح ــاق كـتــابــه إلــى
ب ـل ــدي ــة ب ـ ـيـ ــروت ل ـت ـص ــوي ــب األم ـ ــور
ً
ووضــع اإلســم كــامــا على اللوحات
التعريفية في الشارع .وأسند كتابه
إلــى جملة من الوثائق ،منها صور
عـ ــن مـ ــراسـ ــات ووثـ ــائـ ــق م ــوج ــودة
فــي س ـجــات املـحـكـمــة الـشــرعـيــة في
ب ـي ــروت وف ــي ال ـب ـلــديــة ،وم ــراس ــات
خــاصــة آلل بـيـهــم الـعـيـتــانــي يــوجــد
قسم كبير منها في مكتبة الجامعة
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة ف ـ ــي ب ـ ـ ـيـ ـ ــروت ،وي ـش ـي ــر
بعضها إلى وجود سوق سابق في

صورة للرسام مصطفى فروخ تضم السادات بيهم :عمر بك بيهم
ونجليه محي الدين بك وخالد بك في حرج بيروت

وســط بيروت باسم ســوق السادات
بـيـهــم .وس ـبــق ك ـتــاب ال ـح ــاق كـتــاب
بعثت بــه جمعية آل العيتاني إلى
ب ـلــديــة ب ـي ــروت تـطـلــب األمـ ــر نـفـســه.

أكثر من ثمانية ماليين دوالر تبلغ كلفة إنشاء المرأب (مروان طحطح)

وق ــد ع ــرض طـلــب الـتـصــويــب مرتني
في جلسات املجلس البلدي ،وأرجئ
لوجود ملفات طارئة ،على أن يطرح
قريبًا لتصحيح هذا الخطأ.
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رياضة

رياضة
ال ليغا

بريميرليغ

منذ سنوات عديدة ،لم ينجز ريال مدريد سوق انتقاالت ،كما فعل هذا الصيف .أسماء كبيرة
جاءت لتعويض إخفاق الموسم الماضي ،أنفق عليها الـ«ميرينغي» أكثر من  300مليون
يورو ،كأكثر األندية األوروبية صرفًا في سوق االنتقاالت الصيفي .رغم ذلك ،يتجه ريال مدريد
إلى موسم غير واضح المعالم ،بحسب الكثير من المؤشرات

زيدان يسابق الزمن

ّ
سيكون عشاق الكرة
اإلنكليزية اليوم على
موعد مع واحدة من
أهم وأبرز مباريات الدوريات
األوروبية .يستقبل
بطل الـ«بريميرليغ» في
النسختين الماضيتين نادي
مانشستر سيتي وصيف
دوري أبطال أوروبا نادي
توتنهام (الساعة 19:30
بتوقيت بيروت) .مباراة
تحمل في تفاصيلها
الكثير من ّالمواجهات
الثنائية ،لعل أكثرها صخبًا،
المواجهة التكتيكية بين
كل من بيب غوارديوال
مدرب الـ«سيتيزنس»
وماوريتسيو بوكيتينو
مدرب الـ«سبيرز»

مشاكل ريال مدريد ال تنتهي

حسين فحص

يعتبر بيب وبوكيتينو من األنجح في إنكلترا (أ ف ب)

مانشستر سيتي  xتوتنهام

«معركة عقول» بين غوارديوال وبوكيتينو
حسن رمضان
ال يـخـتـلــف اث ـن ــان ع ـلــى أن امل ـبــاريــات
الـ ـكـ ـبـ ـي ــرة ف ـ ــي ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدوري اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي
ُ
ومـ ـخـ ـتـ ـل ــف الـ ـ ـ ــدوريـ ـ ـ ــات تـ ـلـ ـع ــب ع ـلــى
تفاصيل صغيرة .بالنسبة إلى مدرب
الـسـيـتــي بـيــب غ ــواردي ــوال ،فــإنــه يعي
جيدًا الحال التي يمر بها فريقه منذ
امل ــوس ــم امل ــاض ــي والـ ــذي سـبـقــه .فــريــق
ّ
ممتاز فنيًا ،ومكتمل الصفوف .إل أن
ما ّ
يميز املدرب اإلسباني ،أنه دائمًا ما
يرى عيوبًا في فريقه رغم النجاحات
التي يحققها في كل موسم ،ويسعى
إلــى ترميمها .ثــاث صفقات أبرمتها
إدارة ن ــادي «الـبـلــو مـ ــون» ،فتعاقدت
مــع كــل مــن رودري ـغ ــو ،الع ــب االرت ـكــاز
اإلس ـب ــان ــي ال ـس ــاب ــق لـ ـن ــادي أتـلـتـيـكــو
م ـ ــدري ـ ــد ،ج ـ ـ ــواو ك ــان ـس ـي ـل ــو ،ال ـظ ـه ـيــر
البرتغالي لنادي يوفنتوس اإليطالي
الـســابــق ،والـظـهـيــر األي ـســر اإلسـبــانــي
خوسيه أنجيلينيو .هــم بكل بساطة
ثالثة العبني قد يراهم البعض عاديني،
أو ليسوا األفضل على مستوى العالم
ّ
فــي مــراكــزهــم ،إل أنـهــم كــل مــا ينقص
غوارديوال ليستمر في سيطرته على
الكرة اإلنكليزية.
ف ـ ـ ــي م ـ ـ ــا يـ ـ ـخ ـ ــص رودري ،ال ـ ــاع ـ ــب
اإلس ـب ــان ــي الـ ـش ــاب ،ف ــإن ــه أت ــى لـيـكــون
املـ ـ ـع ـ ـ ّـوض األف ـ ـضـ ــل ل ــاع ــب االرت ـ ـكـ ــاز
ال ـبــرازي ـلــي فـيــرنــانــديـنـيــو الـ ــذي دخــل
ف ــي ع ــام ــه ال ـ ـ ــ .35ص ــاح ــب الـ ـ ــ 23عــامــا،
ّثبت أقدامه في تشكيلة الـ«فيلسوف»
األساسية ،وكان عند حسن ظن املدرب
اإلس ـب ــان ــي ،الـ ــذي راهـ ــن عـلـيــه إن كــان
على الصعيد الفني أو امل ـ ّـادي (بلغت
قيمة صفقة رودري  70مليون يورو).
ّأم ـ ــا بــالـنـسـبــة إلـ ــى ج ـ ــواو كــانـسـيـلــو،
ف ـمــع م ـ ــرور ح ــوال ــى أسـ ـب ــوع أو أكـثــر

ع ـل ــى ح ـس ــم هـ ـ ــذه ال ـص ـف ـق ــة مـ ــن ِق ـبــل
ّ
إدارة نـ ـ ــادي مــان ـش ـس ـتــر س ـي ـت ــي ،إل
أن س ـب ــب اس ـت ـغ ـن ــاء ي ــوف ـن ـت ــوس عــن
ً
ال ـش ــاب الـبــرتـغــالــي ال يـ ــزال مـجـهــوال.
ي ـع ـت ـب ــر ك ــان ـس ـي ـل ــو ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم ،م ـ ــن بــن
أفـضــل األظ ـهــرة فــي الـعــالــم إن لــم يكن
أفضلهم على الجهة اليمنى ،وهو جاء
ليلعب مكان كايل ووك ــر .غــوارديــوال،
وت ـح ــدي ـدًا ف ــي امل ــوس ــم ق ـبــل امل ــاض ــي،
تـعــاقــد مــع الظهير األي ـمــن اإلنكليزي

مباريات الجولة الثانية
اليوم  17آب
آرسنال  xبرنلي

14:30

أستون فيال  xبورنموث

17:00

برايتون  xويستهام

17:00

ايفرتون  xواتفورد

17:00

نوريتش  xنيوكاسل

17:00

ساوثهامبتون  xليفربول

17:00

مان سيتي  xتوتنهام

19:30

األحد  18آب
شيفيلد  xك .باالس

16:00

تشيلسي  xليستر سيتي

18:30

االثنني  19آب
وولفز  xمان يونايتد

22:00

كايل ووكر في صفقة وصلت قيمتها
إلــى حــوالــى ال ــ 50مليون ي ــورو .ظهير
نادي توتنهام السابقّ ،
قدم موسمني
اثنني على أعلى مستوى مع السيتي،
ّإل أن بيب غوارديوال ،ال ّ
يحبذ نوعية
الالعبني الذين يعتمدون على ّ
قوتهم
البدنية أكثر مــن اللعب بــذكــاء وعقل.
هــذا ربما السبب األهــم خلف التعاقد
مع كانسيلو.
بعد مجيء هذا األخير من يوفنتوس،
يـبــدو أن ووكــر سيكون خـيــارًا متاحًا
ّ
فــي مــركــز قـلــب الــدفــاع إل ــى جــانــب كــل
من مواطنه جــون ستونز ،والفرنسي
آيـ ـمـ ـي ــري ــك الب ـ ـ ـ ـ ــورت واألرجـ ـنـ ـتـ ـيـ ـن ــي
ن ـي ـكــوالس أوت ــام ـن ــدي .ووكـ ــر ،اختبر
س ــابـ ـق ــا وف ـ ـ ــي م ـ ـ ـ ـ ـ ّـرات ع ـ ـ ـ ـ ّـدة ف ـ ــي ه ــذا

تعاقد توتنهام مع لوسيلسو
وندومبيليه سيعطي النادي
دفعة كبيرة في الدوري
امل ــرك ــز ،خ ـ ّ
ـاص ــة تـحــت إشـ ــراف امل ــدرب
الـحــالــي للمنتخب اإلنـكـلـيــزي غاريث
ساوثغايت .في كأس العالم األخيرة،
قـ ّـدم ووكــر ً
أداء مميزًا في قلب الدفاع،
إل ـ ــى جـ ــانـ ــب زمـ ـيـ ـل ــه اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي فــي
السيتي وهاري ماغواير العب ليستر
سيتي الـســابــق ومانشستر يونايتد
الحالي .تعاقدات غوارديوال الجديدة
وسـعــت مــروحــة الـخـيــارات ،وهــي بكل
تــأك ـيــد سـتـســاعــد ال ـفــريــق لـلـمـنــافـســة
على أكبر عدد ممكن من البطوالت.
مــن مانشستر إلــى عاصمة الضباب،
وتـ ـح ــديـ ـدًا إل ـ ــى ت ــوت ـن ـه ــام هــوت ـس ـبــر.
نادي «الفراخ اإلنكليزية» أبهر العالم

املوسم املــاضــي ،كيف ال وهــو من بلغ
نهائي دوري األبـطــال ،بعد أن أقصى
نادي مانشستر سيتي من الدور ربع
النهائي ،ونادي أياكس أمستردام في
الدور نصف النهائي .لسوء الحظ ،لم
تكتمل «حكاية» توتنهام ،حيث خسر
املــدرب املميز األرجنتيني ماوريسيو
بــوكـيـتـيـنــو امل ـ ـبـ ــاراة ال ـن ـهــائ ـيــة ،الـتــي
اب ـت ـس ـمــت لـ ـلـ ـم ــدرب األملـ ــانـ ــي ي ــورغ ــن
كلوب وفريقه ليفربول .لكن ،يبقى ما
ّ
قدمه «بوكي» برفقة فريقه «السبيرز»
ً
ّ
عمال يشاد به ،ويقدم كدرس في عالم
التدريب وفي عالم كرة القدم عمومًا.
املـ ــدرب األرج ـن ـت ـي ـنــي ،ل ــم يـتـعــاقــد مع
أي العــب فــي املــوسـمــن املــاضـيــن من
أجل عدم الوقوع في فخ اللعب املالي
ّ
النظيف ،رغــم ذلــك ،تمكن مــن إقصاء
الـ ـ ـن ـ ــادي ال ـ ـ ــذي أنـ ـف ــق مـ ـئ ــات م ــاي ــن
ال ـ ـي ـ ــوروه ـ ــات ف ـ ــي امل ـ ــواس ـ ــم ال ـث ــاث ــة
املاضية .قبل إغــاق سوق االنتقاالت
الـصـيـفــي ال ـحــالــي ف ــي إن ـك ـل ـتــرا ،خــرج
بــوك ـي ـت ـي ـنــو وإدارة نـ ـ ــادي تــوت ـن ـهــام
عـ ــن ص ـم ـت ـهــم فـ ــي الـ ـتـ ـع ــاق ــدات .أبـ ــرم
ال ـ ـنـ ــادي ث ـ ــاث صـ ـفـ ـق ــات ،مـ ــن بـيـنـهــا
الع ـبــون مــن ال ـع ـيــار الـثـقـيــل ،وه ــم كل
مـ ــن ال ـف ــرن ـس ــي ت ــان ـغ ــي نــدوم ـب ـي ـل ـيــه
الع ـ ـ ـ ــب ل ـ ـ ـيـ ـ ــون ال ـ ـفـ ــرن ـ ـسـ ــي ال ـ ـسـ ــابـ ــق
واألرجـنـتـيـنــي جـيــوفــانــي لوسيلسو
العب ريال بيتيس اإلسباني السابق.
نــدومـبـيـلـيــه ،ك ــان هــدفــا لـكـبــار أنــديــة
الـ ـق ــارة ال ـع ـج ــوز ،م ــن بـيـنـهــم ك ــل من
ب ــاي ــرن م ـيــون ـيــخ األملـ ــانـ ــي ،وب ــاري ــس
سان جيرمان النادي املحبب من ِقبل
الفرنسيني ،كما ريال مدريد اإلسباني
وغـيــرهــا مــن األنــديــة الـتــي لها وزنها
في سوق االنتقاالت .الشاب الفرنسي
( 22عـ ــامـ ــا) ،اخـ ـت ــار أخـ ـيـ ـرًا االن ـت ـق ــال
إل ــى الـ ــ«واي ــت هـ ــارت الي ــن ال ـجــديــد».

 60مليون ي ــورو ،هــي قيمة الصفقة،
ّ
التي أكدت على نجاحها منذ املباراة
األول ـ ـ ــى ف ــي ال ــ«ب ــري ـم ـي ــرل ـي ــغ» ،حـيــث
ّ
سجل ندومبيليه هدفه األول بقميص
ال ـ ــ«س ـ ـب ـ ـيـ ــرز» مـ ــن تـ ـس ــدي ــدة م ـت ـق ـنــة،
حقق مــن خاللها الـتـعــادل ال ــذي طال
انـتـظــاره أم ــام أس ـتــون فـيــا فــي أولــى
مباريات توتنهام في الدوري( .انتهت
املـبــاراة بثالثة أه ــداف لهدف لصالح
توتنهام) .من جهته ،يعتبر لوسيلسو
األرجـنـتـيـنــي ،العـبــا مهمًا ألي مــدرب
ف ــي ع ــال ــم ك ــرة الـ ـق ــدم .الع ــب تكتيكي
ّ
من أعلى طــراز ،يستطيع التحكم في
«ري ـتــم» امل ـب ــاراة ،وه ــذا مــا ظـهــر عليه
خ ـ ــال ب ـط ــول ــة ال ـ ــ«يـ ــوروبـ ــال ـ ـيـ ــغ» فــي
املوسم املاضي برفقة فريقه السابق
ري ــال بيتيس 16 .مـلـيــون ي ــورو على
سبيل اإلع ــارة مــع خـيــار ال ـشــراء ،هي
معادلة لوسيلسو في توتنهام .هذان
الالعبان ،سيعطيان اإلضافة الكبيرة
لخط وســط «الـسـبـيــرز» ،ال ــذي يفتقد
وب ـ ـشـ ـ ّـدة ل ــاع ــب ال ـب ـل ـج ـي ـكــي مــوســى
ديمبيلي (رح ــل املــوســم املــاضــي إلــى
الدوري الصيني) .أما الصفقة الثالثة
فكانت التوقيع مع اإلنكليزي الشاب
رايــن سيسينيون من فولهام ،مقابل
 25م ـل ـي ــون يـ ـ ـ ــورو ،وه ـ ــو ي ـل ـع ــب فــي
مركزي الظهير والجناح األيسر.
فــي حــال اسـتـطــاع امل ــدرب بوكيتينو،
ال ـ ــذي ل ــدي ــه ال ـف ـضــل األكـ ـب ــر ف ــي بـنــاء
ه ــذا الـفــريــق الـلـنــدنــي ،إق ـنــاع الــاعــب
الـ ــدن ـ ـمـ ــاركـ ــي ك ــريـ ـسـ ـتـ ـي ــان اي ــرك ـس ــن
ف ــي ال ـب ـقــاء م ــع ال ـن ــادي ه ــذا الـصـيــف،
سيكون توتنهام ومــن دون أي شك،
م ــن ب ــن األن ــدي ــة امل ـنــاف ـســة ع ـلــى لقب
الـ«بريمرليغ» ،وهو اللقب الــذي طال
انتظاره .لقب بعيد عن خزائن النادي
منذ أكثر من  50سنة.

أنهى ريال مدريد موسمه املاضي دون
تحقيق أي لقب يذكر« .كوارث» عديدة
واج ـهــت رئـيــس ال ـنــادي فلورينتينو
ب ـي ــري ــز ،بـ ـ ــدءًا م ــن ال ـ ـخـ ــروج امل ـفــاجــئ
ل ـل ـمــدرب األس ـب ــق زي ــن ال ــدي ــن زيـ ــدان،
مـ ـ ـ ــرورًا ب ـف ـش ــل امل ـ ــدرب ـ ــن امل ـت ـعــاق ـبــن
ج ــولـ ـي ــان لــوب ـي ـت ـي ـغــي وس ــان ـت ـي ــاغ ــو
ّ
سـ ــوالري ،وم ــا تــرتــب عــن إخفاقهما،
بخروج امليرينغي من سباق األلقاب
املحلية واألوروبـيــة .املوسم الكارثي،
ّ
وإن ُح ـم ــل ــت م ـســؤول ـي ـتــه ل ـل ـمــدربــن
ّ
امل ـق ــال ــن ،فـ ــإن ب ـيــريــز يـتـحـمــل ال ـجــزء
األك ـبــر م ـنــه ،بـعــد أن فـشــل فــي ترميم
الفريق بالصفقات املالئمة  -السبب
ال ــرئـ ـيـ ـس ــي ل ــرحـ ـي ــل زيـ ـ ـ ـ ــدان  -وع ـ ــدم
ت ـ ـعـ ــويـ ــض ك ــريـ ـسـ ـتـ ـي ــان ــو رونـ ـ ــالـ ـ ــدو
بالبديل املناسب .بعد أن ملس خطأه
فــي عــدم تلبية مطالب زي ــدان ،تخلى
الفرنسي
بيريز عــن كـبــريــائــه ،وأع ــاد ّ
مـ ــدربـ ــا لـ ـلـ ـف ــري ــق ،عـ ـل ــى أن يـ ــوفـ ــر لــه
ميزانية مفتوحة إلعادة النادي امللكي
إلى السكة الصحيحة.
ّ
ل ــم ي ـت ـمــكــن زيـ ـ ــدان م ــن ت ـعــديــل مـســار
الفريق بعد توليه القيادة الفنية في
أواخر املوسم املاضي ،إذ خسر املدرب
ًّ
ال ـفــرن ـســي  4م ــن  11مـ ـب ــاراة ،مـحـتــا
املركز الثالث في الترتيب العام بفارق
 19نقطة عن برشلونة البطل.
مع نهاية املوسم ،فتح بيريز خزائنه.
ج ـل ــب إي ــدي ــن هـ ـ ـ ــازارد م ــن تـشـيـلـســي
م ـق ــاب ــل  100م ـل ـي ــون يـ ـ ـ ــورو ،إض ــاف ــة
إلــى املهاجم الصربي لوكا يوفيتش
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ُ
مليونا على املــدافـ َـعــن إيــدر ميليتاو
وفيرالند ميندي ،كما أبرم العديد من
الصفقات إلعطاء زيدان خيارات أكثر،
وهنا تقع املشكلة األولى.
ف ـ ــي أغ ـ ـلـ ــب الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاالت ،ت ـ ـ ـ ــؤدي ك ـث ــرة
الـنـجــوم فــي فــريـ ٍـق واح ــد إل ــى الفشل.
مــع اسـتـقــدام ريــال مــدريــد للعديد من
األسـ ـم ــاء ال ــام ـع ــة دف ـع ــة واح ـ ـ ــدة ،قد

ّ
تتفوق رغبة الالعبني في إثبات الذات
أمــام املــدرب على مصلحة الفريق ،ما
سـيـخـلــق ال ـع ــدي ــد م ــن امل ـش ــاك ــل .ظهر
ذلــك جليًا فــي املـبــاريــات التحضيرية
للفريق .ورغــم كونها ّ
ودي ــة ،والهدف
منها الوقوف على جاهزية الالعبني،
إال أن ـه ــا ت ـع ـطــي ان ـط ـب ــاع ــا ع ــن شـكــل
امل ــوس ــم .ف ــاز ري ــال مــدريــد بـمـبــاراتــن
فــي الـتـحـضـيــرات الصيفية مــن أصــل
 .7سـجــل  14وت ـعــرض لـهــزائــم ثقيلة،
بينها بسبعة أهداف مقابل ثالثة على
يد الغريم أتلتيكو مدريد ،إضافة إلى
خسارتني أمام كل من بايرن ميونيخ
وتوتنهام هوتسبر.
رغم التعاقدات الكبيرة ،تظهر العديد
من املشاكل .اإلدارة فشلت حتى اآلن
فـ ــي الـ ـحـ ـص ــول عـ ـل ــى خـ ــدمـ ــات الع ــب
وسط مانشستر يونايتد بول بوغبا،
الــذي يعد مطلب زيــدان األول بحسب

فاز ريال مدريد
بمباراتين في
التحضيرات الصيفية
وخسر في خمس

الصحافة اإلسبانية .لــم يغلق سوق
االنـتـقــاالت فــي إسبانيا بعد ،غير أن
ال ـظــروف تشير إل ــى اسـتـمــرار بوغبا
م ــع «ال ـش ـيــاطــن ال ـح ـم ــر» ،أق ـل ــه حتى
االن ـت ـقــاالت الـشـتــويــة املـقـبـلــة ،فــي ظل
إق ـفــال س ــوق االن ـت ـقــاالت فــي إنـكـلـتــرا،
ً
دون إيجاد مانشستر يونايتد بديال
لالعبه الفرنسي.
مـشــاكــل أخ ــرى ت ــواج ــه ري ــال ـ زي ــدان،
ت ـت ـم ـثــل بــال ـض ـبــاب ـيــة الـ ـس ــائ ــدة ح ــول
وضعية العديد من الالعبني ،التي قد

تـحــول دون ضـمــان اسـتـقــرار األج ــواء
داخـ ــل غ ــرفــة امل ــاب ــس .ح ـتــى اآلن ،لم
ُ
تحل املشكلة املتعلقة بغاريث بايل،
ث ــان ــي أك ـث ــر الــاع ـبــن أج ـ ـرًا ف ــي ري ــال
مدريد ،رغم تصريح زيدان في الشهر
املــاضــي أن «الـشــيء األفـضــل ال ــذي قد
يحصل هو رحيل الالعب الويلزي في
أقرب وقت ممكن».
ع ـ ـ ــدم ال ـ ــوض ـ ــوح ف ـ ــي قـ ـضـ ـي ــة ب ــاي ــل،
ي ـن ـس ـحــب ع ـل ــى ال ــاع ــب ال ـكــولــوم ـبــي
جــايـمــس رودري ـغ ـي ــز .فــرغــم ارتـبــاطــه
باالنتقال إلى نادي نابولي اإليطالي
فــي أغـلــب فـتــرات الـصـيــف ،أعـلــن ريــال
مدريد عن عودة جايمس إلى صفوفه،
وذلـ ـ ــك ب ـع ــد ت ـع ــرض ج ـن ــاح ــه ال ـش ــاب
م ــارك ــو أسـيـنـسـيــو إلصــاب ــة ستبعده
عن املالعب ملدة ستة أشهر على األقل.
زي ــدان أمــام مشكلة حقيقية .التغيير
املستمر في تشكيلته أثناء املباريات
التحضيرية ،أعطى انطباعًا عن عدم
اسـتـقــراره على رس ـ ٍـم تكتيكي واضــح
حتى اآلن.
رغم ذلك ،باستطاعة املدرب الفرنسي
ت ـ ـ ـجـ ـ ــاوز كـ ـ ــل هـ ـ ـ ــذه املـ ـ ـش ـ ــاك ـ ــل ،نـ ـظـ ـرًا
لــاحـتــرام الكبير الــذي يحظى بــه من
الالعبني والجماهير على ٍّ
حد سواء،
إضــافــة إلــى امتالكه قــدرة مهمة على
خـلــق أجـ ــواء إيـجــابـيــة بــن الــاعـبــن،
تــوازيــا مع تحقيق النتائج املطلوبة.
ظ ـهــر ذل ــك جـلـيــا ف ــي حـقـبـتــه األولـ ــى،
ع ـن ــدم ــا س ـي ـطــر ع ـل ــى أسـ ـم ــاء ك ـب ـيــرة
مـ ــن ط ـي ـن ــة ك ــري ـس ـت ـي ــان ــو رون ـ ــال ـ ــدو،
لــوكــا مــودري ـتــش ،سـيــرجـيــو رام ــوس
وغـ ـي ــره ــم ،م ـح ـق ـقــا ت ـس ـعــة ألـ ـق ــاب فــي
موسمني ونصف ،بما في ذلك ثالثية
م ـت ـتــالـيــة ف ــي دوري أبـ ـط ــال أوروبـ ـ ــا،
كــإنـجــاز غير مسبوق ألي ن ــادي عبر
التاريخ.
وسط كل هذه الزحمة ،يسعى املدرب
الفرنسي لوضع النقاط على الحروف
ب ــأس ــرع وق ــت م ـم ـكــن ،ق ـبــل أن يفتتح
مشواره في الدوري اليوم أمام سيلتا
فيغو ( 18:00بتوقيت بيروت).

عاد جايمس رودريغيز بعد إصابة أسينسيو (خافيير سوريانو ـ أ ف ب)

9

حول العالم

دورتموند يستضيف أوغسبورغ

يـ ـب ــدأ عـ ـص ــر ال ـ ـيـ ــوم (الـ ـس ــاع ــة
 16:30بتوقيت بيروت) مشوار
ن ــادي بــروسـيــا دورت ـمــونــد في
ب ـطــولــة ال ـ ـ ــدوري األمل ــان ــي لـكــرة
القدم للموسم الجديد .ويلتقي
دورت ـم ــون ــد ن ــادي أوغ ـس ـبــورغ،
ف ــي مـ ـب ــاراة ي ــري ــد م ــن خــالـهــا
تحقيق الفوز ،وتقديم مستوى
ّ
جيد ،للتأكيد على أنــه منافس
جــدي خــال هــذا املــوســم .وأكــد
مــدرب الفريق السويري لوسيا فافر ،أن الثنائي رافائيل غيريرو وماتيو
موري سيغيبان عن اللقاء .وسيكون اعتماد دورتموند على ماتس هاملز
في خط الــدفــاع ،إضافة إلــى ماركو رويــس جايدن سانشو وغيرهما من
الالعبني القادرين على صناعة الفارق .وتبدو حظوظ دورتموند كبيرة هذا
العام لتحقيق نتائج إيجابية ،خاصة في ظل ســوق االنتقاالت الضعيف
الذي قام به بايرن ميونيخ.

مارسيليا يسعى للتعويض

يأمل القيمون على باريس سان
جيرمان والطاقم الفني بقيادة
امل ــدرب األملــانــي تــومــاس توخل،
ت ـح ـي ـيــد ال ــاعـ ـب ــن عـ ــن ال ـج ــدل
القائم بشأن زميلهم البرازيلي
ن ـي ـمــار ،وتــأك ـيــد ال ـبــدايــة الـقــويــة
التي حققها الـنــادي الباريسي
م ــن خ ــال ت ـجـ ّـديــد ال ـف ــوز على
ريـ ــن ح ــن يـ ـح ــل ض ـي ـفــا عـلـيــه
األحــد في ختام املرحلة الثانية
مــن ال ــدوري الفرنسي .وكــان الـنــادي الباريسي قــد فــاز فــي الجولة األولــى
بثالثة أه ــداف نظيفة على ن ــادي نـيــم .وفــي م ـبــاراة ثانية سيسعى نــادي
مارسيليا لتجاوز إخفاق الجولة األولى ،ومحاولة الفوز في الجولة الثانية
عندما يواجه نادي نانت عصر اليوم (الساعة  .)18:30وكان مارسيليا قد
فترة
خسر أمام ستاد ريمس األسبوع املاضي بهدفني دون رد .ويبدو أن ّ
تعافي نادي الجنوب الفرنسي ستأخذ الكثير من الوقت ،خاصة في ظل
عدم االستقرار الذي يعيشه ،من الناحيتني الفنية واإلدارية.

ّبايل جاهز وهازارد مصاب

تلقى ريــال مــدريــد اإلسباني ضربة موجعة بإصابة مهاجمه البلجيكي
إدين هازار الوافد اليه حديثًا ،إثر تعرضه إلصابة عضلية في الفخذ أثناء
التدريب ،بحسب ما أعلن نادي
العاصمة .وذكر املوقع الرسمي
لصحيفة «أس» اإلسـبــانـيــة أن
اإلصــابــة يمكن أن تبعد هــازار
عن املالعب لفترة تــراوح بني 3
و 4أسابيع.
ومن جهة ثانية ،أعلن الفرنسي
زيــن الــديــن زي ــدان ،م ــدرب ريــال
مــدريــد ،أنــه ينوي االعتماد هذا
امل ــوس ــم عـلــى جـنــاحــه الــويـلــزي
غاريث بايل ،بعدما تمنى خالل فصل الصيف رحيله عن النادي امللكي.
وقال زيدان عشية املباراة االولى لفريقه في الدوري االسباني لكرة القدم،
الـسـبــت ،ضــد سلتا فـيـغــو« ،ب ــدا لــي أن بــايــل سـيــرحــل ،لكنه ال ـيــوم معنا.
الدينامية تتغير ،واألم ــور تتغير .مــن اآلن فـصــاعـدًا ،سأعتمد عليه على
غرار اآلخرين .يملك موقعه ،هو العب مهم وأتمنى من جميع الالعبني عدم
تصعيب مهمتي في اختيار التشكيلة».

موسم كازنس مهدد

تعرض لوس أنجليس ليكرز لضربة قاسية ،إذ يواجه احتمال غياب العبه
الجديد ديماركوس كازنس عن كامل املوسم املقبل من دوري كرة السلة
األميركي للمحترفني ،وذلك بعد تعرضه لتمزق في رباط الركبة اليسرى
بحسب ما أكد النادي .وتعرض
ك ــازن ــس الـ ــذي وق ــع ف ــي ت ـمــوز/
يوليو عقدًا لعام واحــد كالعب
حــر مــع ل ـي ـكــرز ،ل ـهــذه اإلصــابــة
ب ـع ــد أن «اصـ ـط ــدم ــت رك ـب ـت ــه»
ب ـ ــاع ـ ــب آخ ـ ـ ـ ــر خ ـ ـ ـ ــال ح ـص ــة
ت ــدريـ ـبـ ـي ــة ف ـ ــي الس ف ـي ـغ ــاس
بـحـســب م ــا أفـ ــادت شـبـكــة «أي
أس بي أن» الرياضية.
وأكد أطباء ليكرز ّ
تعرض العب
االرتكاز البالغ  29عامًا لإلصابة الخطيرة الثالثة له في ساقه خالل األشهر
الـ 18األخيرة ،دون تحديد موعد العملية الجراحية التي سيخضع لها العب
ساكرامنتو كينغز السابق ملعالجة التمزق في الرباط الصليبي األمامي
لركبته اليسرى.
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أخبار محلية

بعيون» المشككين
َ فرابار «شوكة
ّ
َ
الحكمة الفرنسية تشق طريق زميالتها
زهراء رمال
ل ــم ي ـكـ ُـن ن ـهــائــي ال ـســوبــر األوروب ـ ــي
ال ـ ــذي أقـ ـي ــم ف ــي م ــدي ـن ــة اس ـط ـن ـبــول
ّ
مجرد مباراة
التركية ليل األربـعــاء
كــرة قــدم عــاديــة .كــانــت امل ــرة األولــى
الـتــي تجمع فيها هــذه امل ـبــاراة بني
ّ
املتوج
فريقني إنكليزيني ،ليفربول
بـ ــدوري أب ـط ــال أوروب ـ ــا وتشيلسي
ّ
ال ـفــائــز ب ــال ــدوري األوروب ـ ـ ــي .إال أن
األم ـ ــر لـ ــم ي ـق ـت ـصــر ع ـل ــى ذل ـ ــك .فـقــد
دخـلــت الفرنسية ستيفاني فـ ّ
ـرابــار
ال ـتــاريــخ ك ــأول امـ ــرأة ت ـقــود م ـبــاراة
في مسابقة أوروبية كبرى للرجال.
خطوة غير مسبوقة في كرة القدم،
ّ
ستغير بالتأكيد «النظرة الدونية»
التي ارتبطت باملرأة لسنوات طويلة
خــال سعيها إلثـبــات جــدارتـهــا في
هذه اللعبة.
خ ـبــر تـعـيــن ث ــاث س ـي ــدات لـقـيــادة
امل ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاراة أفـ ـ ـ ـ ــرح الـ ـكـ ـثـ ـي ــري ــن م ـ ّـم ــن
اع ـ ـ ـت ـ ـ ـبـ ـ ــروه ان ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــارًا ل ـل ـت ـح ـك ـي ــم
ال ـن ـســائــي وإن ـص ــاف ــا ل ـه ــا ،ف ــي حني
ّ
سـخــر مـنــه آخـ ــرون عـلــى اع ـت ـبــار أن
ف ــراب ــار وزم ـي ــات ـه ــا غ ـي ــر ج ــدي ــرات
ب ـ ـق ـ ـيـ ــادة م ـ ـ ـبـ ـ ــاراة ب ـ ـهـ ــذه األهـ ـمـ ـي ــة.
ّ
ات ـ ـج ـ ـهـ ــت األن ـ ـ ـظـ ـ ــار نـ ـح ــو ال ـح ـك ـم ــة
الفرنسية ومساعدتيها اإليرلندية
والفرنسية مانويال
ميشيل أونيل
ّ
ن ـ ـي ـ ـك ـ ــول ـ ــوزي ،م ـ ـ ــع ت ـ ـ ــرق ـ ـ ــب ط ــوي ــل
اسـتـمـ ّـر طـيـلــة امل ـب ــاراة ال ـتــي ام ـتـ ّـدت
ّ
لتصيد خطأ ما.
ـواط إضافية،
ألشـ ّ ٍ
إال أن ح ـكــام ال ـل ـقــاء اإلنـ ــاث خــالـفــن
التوقعات وأبهرن الجميع بأدائهن
ّ
املـ ـم ـ ّـي ــز .ورغ ـ ــم أن امل ـ ـبـ ــاراة ش ـهــدت
ً
بـعــض الـلـقـطــات ال ـتــي أثـ ــارت ج ــدال
تحكيميًا ،منها ركـلــة ال ـجــزاء التي
ُ
اح ــت ـس ـب ــت ل ـص ــال ــح ت ـش ـي ـل ـســي فــي
الــوقــت اإلضــافــي وج ــاء منها هــدف
ّ
ال ـت ـعــادل ،إال أن فــرابــار وزميلتيها

ّ
قدمن مستوى عاليًا من االحترافية
واملسؤولية.
ّ
ابنة الـ 35عامًا كانت تدرك أن ارتكاب
خطأ فادح في مباراة حساسة كهذه
ّ
سيشرع أبــواب الجحيم عليها من
ِقـبــل مــن يــريــدون الـتـصـ ّـيــد فــي املــاء
الـعـكــر ،وم ــن يــرفـضــون فـكــرة قـيــادة
سيدة مـبــاراة لـلــرجــال ،وال يريدون
ّ
ت ـك ــراره ــا .ل ـكــن الـفــرنـسـيــة حــافـظــت
عـلــى ربــاطــة جــأشـهــا وهــدوئـهــا في
ّ
املـ ـب ــاراة ال ـتــي شــك ـلــت ق ـفــزة نــوعـ ّـيــة

قادت فرابار سابقًا
مباريات للرجال في
الدوري الفرنسي
لكرة القدم

قدمت َ
أداء ّ
الح َكمة الفرنسية ً
مميزًا (بوليت كيليك ـ أ ف ب)

فــي مـسـيــرتـهــا املـهـنـيــة ،إضــافــة إلــى
زم ـي ــات ـه ــا .هـ ــذا األمـ ـ ــر دفـ ــع م ــدرب
ليفربول األملاني يورغن كلوب إلى
إب ـ ـ ــداء إع ـج ــاب ــه ب ـم ـس ـتــوى ال ـح ـكــام
اإلنــاث للقاء في املؤتمر الصحافي
ال ــذي تــا املـ ـب ــاراة ،مـعـتـبـرًا أن ــه «لــو
في امللعب مثل أداء طاقم
كان أداؤنا ّ
التحكيم ،لكنا فزنا بنتيجة .»0-6
ّ
إال أن هـ ــذه امل ـ ـبـ ــاراة ل ــم ت ـك ــن امل ــرة
األولى التي تجتمع فيها فرابار مع
نيكولوزي وأونيل لتحكيم مباراة

ُ
ذات أهـمـيــة بــالـغــة ،إذ قـمــن بـقـيــادة
نهائي كأس العالم للسيدات األخير
الـ ـ ــذي ح ـس ـم ـتــه الـ ــواليـ ــات امل ـت ـحــدة
على حساب هولندا بثنائية نظيفة
على األراضــي الفرنسية .كما سبق
ّ
لـ ـف ــراب ــار أن ح ــك ـم ــت أيـ ـض ــا ال ـ ــدور
نصف النهائي لبطولة كــأس األمم
األوروب ـ ـي ـ ــة ل ـل ـس ـي ــدات ،وال ـن ـه ــائ ــي
ل ـب ـط ــول ــة أوروبـ ـ ـ ـ ــا لـ ـلـ ـسـ ـي ــدات دون
الـ ــ 19عــامــا سـنــة  .2012لـكــن قـبــل أن
ّ
ّ
يظن أحــد أن خبرتها تقتصر على
تـحـكـيــم م ـبــاريــات ال ـس ـيــدات ،تـجــدر
ّ
اإلشارة إلى أن الفرنسية باتت أول
ام ــرأة تـقــود لـقــاء للرجال فــي دوري
ال ـ ــدرج ـ ــة األول ـ ـ ـ ــى الـ ـف ــرنـ ـس ــي خ ــال
مباراة بني أميان وستراسبورغ في
نـيـســان /أبــريــل امل ــاض ــي ،ثــم تلتها
م ـبــاراة ثانية بــن نيس ونــانــت في
أيــار/مــايــو .واألم ــر ال يـتــوقــف هنا،
ف ـهــي أص ـب ـحــت ض ـمــن لـجـنــة حـكــام
ال ـن ـخ ـبــة امل ـك ــون ــة م ــن  23حـكـمــا في
فــرنـســا ،وسـتـشــرف عـلــى املـبــاريــات
بشكل منتظم في املوسم الحالي.
ه ـ ـكـ ــذا ،أث ـب ـت ــت ف ـ ــراب ـ ــار ع ـل ــى م ــدى
عـ ـ ـ ــدة س ـ ـ ـنـ ـ ــوات أنـ ـ ـه ـ ــا واحـ ـ ـ ـ ـ ــدة م ــن
ّ
أف ـض ــل ال ـح ــك ــام اإلنـ ـ ــاث ،ل ـيــس فقط
فــى أوروب ــا ولـكــن فــى جميع أنـحــاء
الـ ـع ــال ــم .ال ـف ــرن ـس ـي ــة الـ ـت ــي أظ ـه ــرت
عمر
اهـتـمــامــا بـقــوانــن اللعبة مـنــذ
ٍ
صغير ،ترجمت هــذا الشغف نحو
ـان ف ــي مـهـنـتـهــا ومـ ـه ــارة عــالـيــة
تـ ـف ـ ٍ
داخـ ـ ـ ــل املـ ـ ــاعـ ـ ــب .وه ـ ـ ــي ب ــال ـت ــأك ـي ــد
ّ
تشكل اآلن مصدر إلهام للكثير من
الفتيات ،بعدما أظهرت أنها ليست
ّ
أقــل احترافية من نظرائها الذكور،
بل حتى أفضل من قسم كبير منهم.
اجـ ـت ــازت ف ــراب ــار اخ ـت ـب ــار الـنـهــائــي
ً
ب ـجــدارة ،لتحيي بــذلــك آم ــاال كثيرة
في منح كرة القدم النسائية فرصًا
أكبر في املستقبل.

جولة رياضية بمناسبة انتصار
تموز
ّ

تغادر بعثة نادي العهد ،برئاسة أمني سر النادي محمد عاصي ،اليوم ،الى مدينة ّ
جدة السعودية لخوض مباراة الفريق مع فريق االتحاد السعودي
ضمن الدور الـ  32من مسابقة كأس األندية العربية في كرة القدم ،يوم الثالثاء ،عند الساعة التاسعة إال ربعًا بتوقيت بيروت .وقبل السفرّ ،
قدم
حفل أقيم في مقر شركة  BIGالتي تمتلك وكالة
نادي العهد فريقه الذي سيخوض به استحقاقات املوسم املقبل داخل لبنان وخارجه ،خالل ٍ
شركة  ،Fourteenحيث جرى اإلعالن عن القميص الرسمي للنادي (األخبار)
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نصف نهائي تنشيطي
اليوم وغدًا

سـتـتــوضــح ص ــورة امل ـب ــاراة النهائية
من مسابقة كأس التحدي لكرة القدم
اليوم ،حني يلتقي الصفاء مع السالم
زغرتا في الــدور نصف النهائي على
مـلـعــب جــونـيــة عـنــد ال ـســاعــة الــرابـعــة
وال ـن ـص ــف عـ ـصـ ـرًا ،ف ـي ـمــا ي ـل ـت ـقــي فــي
ن ـص ــف ال ـن ـه ــائ ــي ال ـث ــان ــي الـ ـب ــرج مــع
ط ــراب ـل ــس ع ـلــى م ـل ـعــب ب ـح ـم ــدون في
الـتــوقـيــت عـيـنــه .أرب ـعــة أنــديــة تسعى
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أحرز الالعب إحسان األمني لقب
دورة «كأس الصيف» في الغولف،
بعد فوزه في املباراة النهائية على
الالعب الناشئ سليم دياب .وكان
الالعبان ّ
تأهال إلى النهائي بعد أربعة
أسابيع من التصفيات التي شارك
ُ
فيها  64العبًا والعبة ،واعتمد فيها
نظام خروج الخاسر ،على مالعب
نادي الغولف ،حيث جرى حفل توزيع
الجوائز.
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الكرة اللبنانية

عبد القادر سعد

6

4

األمين بطل دورة «كأس
الصيف» في الغولف

1

6

تقام اليوم وغدًا مباريات الدور نصف
النهائي لكأسي النخبة والتحدي
التنشيطيتين في كرة القدم ،في وقت
يصل فيه ّ
مدرب فريق النجمة الجديد
المصري محمد عبد العظيم ،خلفًا
للتونسي طارق جرايا في ظل أجواء صراع
«أجنحة» في النادي

نظمت التعبئة الرياضية املركزية جولة
على معلم مليتا السياحي ،للمسؤولني
ّ
والقيمني على الرياضة في لبنان،
بمناسبة انتصار تموز ،برعاية وزير
الشباب والرياضة محمد فنيش.
جال الجميع برفقة الوزير فنيش على
أقسام املعلم بحضور أدالء سياحيني،
شرحوا بعضًا من محطات هذا
االنتصار الوطني الكبير .تلى الجولة
حفل تكريمي للمشاركني ،حيث
ّ
رحب بهم مسؤول التعبئة الرياضية
املركزية جهاد عطية ،مؤكدًا أن
الرياضة يجب أن تكون دائمًا بعيدة
عن التجاذبات السياسية وجامعة
في القضايا الوطنية ،كالدفاع عن
الوطن واملقاومة .كما كانت هناك كلمة
للوزير فنيش عرض فيها أهمية هذا
املكان ورمزيته ،والذي كان شاهدًا
على تضحيات جسام ،ودماء زكية،
ّأدت إلى تحرير الوطنّ ،
ونوه بالعائلة
الرياضية اللبنانية التي ّلبت الدعوة،
لتؤكد أن الرياضة ثقافة وطنية
ورسالة محبة.

للتأهل إلى املباراة النهائية ،تمهيدًا
لـ ـحـ ـف ــر اسـ ـمـ ـه ــا لـ ـلـ ـم ــرة األول ـ ـ ـ ـ ــى فــي
ال ـس ـج ــل ال ــذه ـب ــي ل ـل ـم ـســاب ـقــة .ت ـبــدو
حـظــوظ ال ـبــرج والـصـفــاء أع ـلــى ،نظرًا
ل ـتـصـ ُّـدر مـجـمــوعـتـهـمــا ،لـكــن سفيري
ال ـش ـمــال ق ــد يـقـلـبــان ال ـطــاولــة مـعــا أو
أحدهما وحده ،ويتأهل إلى النهائي.
مباراة البرج ستكون األكثر حضورًا
جـ ـم ــاهـ ـي ــري ــا ،خـ ـص ــوص ــا مـ ــن ج ــان ــب
«زعـ ـي ــم ال ـض ــاح ـي ــة» ،ن ـظ ـرًا لـتـعـطــش
جمهور الـبــرج تـحــديـدًا لالنتصارات
في ظل الصعود إلى الدرجة األولى.
الـصـفــاء مــن جهته ي ـعـ ّـول عـلــى خبرة
العبيه ومدربه الخبير األملاني روبرت
جاسبرت للصعود إلــى النهائي في
مشوار إحراز أول لقب هذا املوسم.
فــي البطولة التنشيطية األخ ــرى ،أي
ك ــأس الـنـخـبــة ،سـيـكــون ال ـص ــراع بني
أرب ـعــة ف ــرق مـفـتــوحــا غ ـدًا األح ــد على
ال ـص ـع ــود إلـ ــى ال ـن ـه ــائ ــي .ف ــي نـصــف
النهائي األول ،سيلتقي األنـصــار مع
الشباب الغازية على ملعب بحمدون
عند الساعة الرابعة والنصف ،فيما

ح ـيــث سـيـحـضــر ع ـلــى مـلـعــب املــديـنــة
الرياضية حني يلتقي فريق الجيش
السوري وديــا غدًا األحــد عند الساعة
ّ
السابعة مـسـ ً
ـاء .ال شــك فــي أن خــروج
ّ
النجمة من كــأس النخبة شكل خيبة
للنجماويني ،لـكــن ّ
رب ض ــارة نافعة.
فخروج النجمة سيسمح له بخوض
ع ـ ـ ــدد م ـ ــن املـ ـ ـب ـ ــاري ـ ــات الـ ـ ــوديـ ـ ــة ال ـت ــي
سيستطيع فيها إشراك العبيه الجدد
الذين انضموا إلى الفريق بعد انطالق
كــأس النخبة ،وال يحق لهم املشاركة
فيها .فهذه املباريات الودية ستكون
فرصة إلشراك هؤالء الالعبني ،وعلى
رأسهم الحارس عباس حسن واملدافع
علي السعدي.
امل ـح ـط ــة األول ـ ـ ـ ــى س ـت ـك ــون غ ـ ـ ـدًا أمـ ــام
الجيش ،وستجري تحت أنظار مدرب
الجديد املـصــري محمد عبد
النجمة
َّ
العظيم ،امللقب بـ«عظيمة» ،الــذي من
املـفـتــرض أن يـصــل صـبــاح غ ـ ٍـد األحــد

ي ـل ـت ـقــي ف ــي ن ـصــف ال ـن ـهــائــي ال ـثــانــي
ش ـب ــاب ال ـس ــاح ــل م ــع اإلخ ـ ـ ــاء األه ـل ــي
عاليه على ملعب جونية في التوقيت
عينه.
عـلــى ال ـ ــورق ،ت ـبــدو ح ـظــوظ األن ـصــار
وش ـبــاب الـســاحــل أوف ــر بـعــد النتائج
التي حققوها في الدور األول .لكن على
أرض امللعب ستكون جميع الحظوظ
متساوية ،خصوصًا في لقاء الساحل
واإلخاء الذي يعتبر األقوى .سيسعى
الفريقان للصعود إلــى النهائي على
طريق إحــراز اللقب للمرة األولــىّ .أما
في نصف النهائي الثاني ،فتبدو كفة
األن ـص ــار أرجـ ــح ،نـظـرًا لـلـفــارق الفني
عــن الشباب الـغــازيــة ،خصوصًا على
صعيد العناصر.
الــدور نصف النهائي سيشهد غيابًا
للنجمة للمرة األولى .خرج «النبيذي»
من الدور األول على يد اإلخاء األهلي
عاليه ،لكنه لــن يغيب عــن املـبــاريــات،
ّ
بصقال يحاولون أن ّ
يصوروا أنفسهم بأنهم «إم الصبي» (عدنان الحاج علي)
هناك محيطون

ُّ
لتسلم مهماته بدءًا من يوم االثنني .ال
شك في أن «عظيمة» لن يكون حاضرًا
على مقاعد االحتياط لإلشراف على
ال ـف ــري ــق ،ل ـك ـنــه س ـي ـكــون ح ــاضـ ـرًا فــي
م ـن ـصــة الـ ـش ــرف مل ـتــاب ـع ـتــه م ـب ــاش ــرة،
بعد أن بدأ متابعته نظريًا من لحظة
االتفاق مع إدارة النادي.
مــدرب النجمة الجديد جــاء بتوصية
مـ ــن امل ـ ـ ـ ــدرب امل ـ ـصـ ــري ال ـش ـه ـي ــر عـبــد
ال ـعــزيــز ع ـبــد ال ـشــافــي «زي ـ ـ ــزو» ،ال ــذي
ن ـصــح إدارة الـ ـن ــادي ب ــامل ــدرب ال ــذي
س ـ ـي ـ ـخـ ــوض ت ـ ـجـ ــرب ـ ـتـ ــه األول ـ ـ ـ ـ ـ ــى ف ــي
لبنان .لكن الالفت حالة البلبلة التي
س ــرت أم ــس بـعــد ك ــام عــن «الـجـنــاح»
النجماوي الذي كان وراء التعاقد مع
«عظيمة» .فقد كانت هناك تسريبات
عــن أن رئ ـيــس ال ـن ــادي أس ـعــد صـقــال،
ومــديــر الـكــرة م ــازن خــالــد ،عمال على
إتـمــام الصفقة بكل ســريــة حتى دون
علم اللجنة الفنية .كــام جــاء بمثابة
ال ـص ـف ـع ــة لـ ـه ــذه ال ـل ـج ـن ــة ورئ ـي ـس ـه ــا،
عضو اللجنة اإلداري ــة ،إبراهيم فنج،
خ ـصــوصــا م ــع تـظـهـيــر هـ ــذه الـلـجـنــة
أن ـه ــا آخـ ــر م ــن ي ـع ـل ــم ،وهـ ــي ك ــان ــت ال
تــزال تعمل على خط املــدرب السوري
أنـ ـ ــس مـ ـخـ ـل ــوف ،فـ ــي وقـ ـ ــت كـ ـ ــان فـيــه
ص ـقــال وخــالــد قــد أنـهـيــا املـفــاوضــات
مع «عظيمة» .بلبلة كشفت عن صراع
«األجنحة» الدائر ومن يريد أن يظهر
على أنه «أم الصبي» وفي الوقت عينه
ي ـع ـمــل ع ـل ــى ت ـه ـش ـيــم ص ـ ــورة ال ـط ــرف
اآلخ ـ ــر وإحـ ــراجـ ــه ،وت ـح ــدي ـدًا الـلـجـنــة
الفنية التي تقوم بجهد كبير برئاسة
النشيط فنج.
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كونغ فو لبنان في بطولة
آسيا

9

8

غادر املنتخب اللبناني للووشو ـ
كونغ فو للمشاركة في بطولة آسيا
التاسعة عشرة للفئات العمرية ،والتي
ستقام في الصني من  18الى 24
من الشهر الحالي .وسيشارك لبنان
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أفقيا

ّ
هجري –  -2أطول نهر في املغرب –  -3عاتب – شعر أشفار العني –  -4وضع
 -1شهر
خلسة – أحرف متشابهة – ّ -5
علو أو أبعد نقطة يكون فيها القمر عن األرض – ًشيخ
ضعيف –  -6عائلة ّ
مؤرخ إقتصادي فرنسي راحل أحدث تجديدًا عميقًا وشامال في
ّ
تجاري
اإلقتصادي واإلجتماعي في فرنسا – أداة استثناء –  -7دكان
دراسة التاريخ
– ضرب من الحجارة ُتفرش به األرض ّ
ويسوى به الحائط أو قصر امللك ومجلسه
وحاشيته –  -8من إنتاج النحل – انتفاخ الجلد من جــراء ضربة –  -9حــرف جزم
– الذكر من املعز والظباء والوعول –  -10إحدى اإلمارات العربية املتحدة – التعب
واإلعياء والوهن

عموديًا

 -1مطرب خليجي شهير –  -2أغلظ أوتار العود – شواطىء وأرياف البحار أو كل
املناطق املحاذية للبحار –  -3جامعة أميركية مشهورة – منطقة ومرفأ هام في
دبي –  -4إستخدام الدواء لفترة ّ
ّ
معينة بهدف الشفاء – مادة قاتلة –  -5أضراس –
ّ
الصدرية – مرتفع من األرض –  -7ذكور البقر
عطاء –  -6قلب الثمرة – من األمراض
– ماركة سيارات –  -8من أسفار العهد الجديد وضعه لوقا اإلنجيلي يروي سيرة
واد بني أورشليم وجبل
تالميذ املسيح بعد صلبه –  -9للندبة – حرف أبجدي – ٍ -10
الزيتون يجري فيه نهر قدرون أو ملك يهودي قديم – من األزهار

أفقيا

شروط اللعبة

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

1

ّ
 -1املنجنيق –  -2طن – كابول –  -3ملا – نلجأ –  -4انطاليا – هم –  -5نف – باستا –  -6قيس
– شعير –  -7ابن – كوكب –  -8تي – ريم – ريش –  -9وتر – مضغ – ني –  -10راسبوتني

عموديًا
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مشاهير 3234

حلول الشبكة السابقة

 -1اوالن باتور –  -2منف – بيتا –  -3مطاط – قن – رس –  -4ن ن – ابي –  -5اإلسكيمو – -6
نك – يس – ومضت –  -7ياناتشك – غي –  -8قبل – أعبر –  -9وجه – ين –  -10األمير بشير

حل الشبكة 3233

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

مغنية لبنانية شابة تنتمي لعائلة مشهورة بحبها للفن والغناء .إشتركت
ف ــي بــرنــامــج س ـتــوديــو ال ـفــن ع ــن ف ـئــة األغ ـن ـيــة ال ـطــرب ـيــة ع ــام  2002وف ــازت
بامليدالية البرونزية
 = 5+4+3+8+10صحيفة ســوريــة ■  = 7+9+1+6مــن امل ـع ــادن ■ = 11+2
للتفسير

حل الشبكة الماضية :غوستاف لوبون

في أسلوب القتال الحر (الساندا)
والقتال الوهمي (التاولو بالقبضة
الخالية الجنوبي والشمالي شان
شوان ونان شوان ،واالسلحة كالرمح
والعصا والسيف الرفيع والعريض).
والالعبون املشاركون هم :كريس
ضرغام (أسلوب الساندا) ،جايمي
عازار ،جو هاشم ،غاييل حنكش،
كيندا فواز وجايسون ابيكيان
(أسلوب التاولو).
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رأي

ّ
ّ
َ
«صفقة القرن» لبنانيًا :من يدفع بلبنان نحو  ١٧أيار جديد؟
¶ رئيس التحرير ـ
المدير المسؤول:
ابراهيم األمين
¶ نائب رئيس التحرير:
بيار أبي صعب
¶ مدير التحرير:
وفيق قانصوه
¶ مجلس التحرير:
محمد زبيب
حسن عليق
إيلي حنا
أمل األندري
شربل ّ
كريم
¶ صادرة عن شركة
أخبار بيروت
¶ المكاتب بيروت ــ
فردان ــ شارع دونان
ــ سنتر كونكورد ــ
الطابق الثامن
¶ تلفاكس:
01759500
01759597
¶ ص .ب 113/5963
¶ اإلعالنات
الوكيل الحصري
ads@al-akhbar.com
01/759500
¶ التوزيع
شركة األوائل
15ــ  01 /666314ــ
03 / 828381
¶ الموقع االلكتروني
www.al-akhbar.com
¶ صفحات التواصل
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أسعد أبو خليل *
تـســود مـغــالـطـ ٌ
ـات كثيرة عــن فـحــوى «صفقة
القرن» :هناك َمن ينتظر عقد مؤتمر صحافي
إلعــانـهــا وه ـنــاك َم ــن يربطها بــواليــة ثانية
ل ـت ــرم ــب .ل ـكــن ص ـف ـقــة الـ ـق ــرن ق ــد ب ـ ــدأت وهــي
سارية .هي بدأت بخطوات عديدة منها :نقل
ّ
سـفــارة أمـيــركــا مــن يــافــا املحتلة إلــى القدس
ّ
املـحـتــلــة ،تـطــويــب أمـيــركــا الح ـتــال إســرائـيــل
ل ـل ـجــوالن ،ث ــم مـنــح ح ـ ّ
ـري ــة مـطـلـقــة (أك ـث ــر من
ّ
قبل) إلسرائيل كي تستوطن وتقتل وتحتل.
ـوات
مــؤت ـمــر ال ـب ـحــريــن ك ــان خ ـط ــوة م ــن خ ـط ـ ٍ
أخـ ــرى ،ال ينفصل عـنـهــا الـحـلــف والتطبيع
الخليجي (خصوصًا السعودي واإلمــاراتــي
ّ
العدو
والقطري والبحريني والعماني) مع
اإلســرائـيـلــي ،ومـحــاولــة تنصيب ولــي العهد
السعودي ناطقًا باسم الشعب الفلسطيني
ب ـع ــد ف ـش ــل م ـح ــاول ــة ت ـن ـص ـيــب املـ ـل ــك حـســن
ناطقًا باسم الشعب الفلسطيني على مدى
عقود طويلة .وتعتمد «صفقة القرن» (وهي
ف ــي ذل ــك ال تـخـتـلــف ع ــن م ـقــاصــد سـيــاســات
أم ـي ــرك ــا ف ــي ع ـه ــد أوبـ ــامـ ــا وبـ ـ ــوش ب ـص ـ ّـورة
ّ
ّ
العربية وحثها
خاصة) على استفراد الدول
ع ـلــى االس ـت ـس ــام إلس ــرائ ـي ــل م ـقــابــل عـطــايــا
أميركية مـ ّ
ّ
ـاديــة( ،هــل هناك ِمــن سبب
ومنح
غير الضغط على لبنان كي يخضع الحتالل
ّ
األميركية
إسرائيل من وراء حظر الحكومة
السفر على شركة «طيران الشرق األوســط»،
ّ
ف ـي ـمــا ه ـن ــاك ش ــرك ــات طـ ـي ــران ذات س ـجــات
ّ
أقــل آمــانــا بكثير منها كــي تهبط فــي األرض
ّ
تخف مادلني أولبرايت ذلك؟).
األميركية؟ ولم
ِ
لكن هل يمكن أن ُي َّ
جر لبنان ِمن قبل أميركا
نحو اتـفــاق ّ ١٧أي ــار ذليل جديد وحــزب الله
ّ
اللبنانية؟ طبعًا ،هذا
متمثل فــي الحكومة
م ـم ـك ــن خ ـص ــوص ــا أن ال ـ ـحـ ــزب هـ ــو أض ـعــف
عنصر في الحكومة .استطاع حـ ٌ
ّ
لبناني
ـزب
صغير (يستحوذ على تأييد  ٪٧٠من  ٪٥من
ً
ّ
سكان لبنان) أن يقفل معمال أذن بافتتاحه
ً
ّ
َ
وزيــر لحزب الـلــه .هــل مــن يتصور أن معمال
افتتحته حــركــة «أم ــل» يمكن أن يـجــرؤ على
ً
إقفاله أي حزب لبناني آخر مثال؟ إن املبالغة
في تقدير نفوذ حزب الله هو جزء من املؤامرة
ُ
ّ
الدعائية التي ت ــدار مــن تــل أبيب وواشنطن
بـتــرديــد وت ــرداد لبناني حــرفــي .املبالغة في
تقدير نفوذ حزب الله هو للتغطية على نفوذ
أعدائه وخصومه .املحور املعادي للمقاومة
ّ
تحكم بمفاصل الحكم في لبنان أثناء وبعد
س ـي ـطــرة ال ـن ـظــام الـ ـس ــوري ف ــي ل ـب ـنــان .ليس
صحيحًا أن رفيق الحريري دخل في معادلة
ّ
على أساسها تحك َم هو باالقتصاد (أي أنه
ّ
هــو امل ـســؤول األك ـبــر عــن األزم ــة االقـتـصــاديــة
ال ـتــي يـعــانــي مـنـهــا لـبـنــان ول ـيــس ه ـنــاك من
يذكر اسمه إال من باب التعظيم والتفخيم)،
ّ
فـيـمــا تـحــكـمــت امل ـقــاومــة بــامل ـقــاومــة .ل ــم يكن
حـ ــزب ال ـل ــه (ال ـع ـن ـص ــر األق ـ ـ ــوى واألف ـ ـعـ ــل فــي
ّ
اللبنانية على ّ
تاريخها ،وال ينكر
مر
املقاومة
ّ ً
ذلك إال الجاحد أو الجاهل) ّمتمثال بالسلطة،
وكـ ــان أع ـ ــداء ال ـح ــزب مـتـمــثـلــن ف ــي الـسـلـطــة
بــانـتـظــام (بــاسـتـثـنــاء حـكــومــة سليم الـحـ ّـص
فــي عـهــد لـ ّـحــود مل ــدة سـنـتـ ْـن — وه ــي كانت
مخترقة مــن أع ــداء املـقــاومــة ّ — يكفي
أيـضــا
ّ
أن آل امل ـ ّـر تـمــثـلــوا فـيـهــا) ول ــم ي ـتــوقــف تــآمــر
الخارجية ضد املقاومة منذ أن ّ
ّ
تبوأ
القوى
رف ـيــق ال ـحــريــري الـسـلـطــة .وق ــد أس ـهــب إميل
لحود (وهــو صــادق ووطني نــادر في تاريخ
الرئاسات في لبنان) في وصــف تآمر رفيق
الحريري (وصحبه في النظام السوري) ضد
املقاومة ومحاولة استخدام الجيش لخدمة
ّ
اإلسرائيلية في جنوب لبنان.
املصالح
وهناك بوادر وأمارات خبيثة ومشبوهة في
الـحــالــة الـسـيــاسـ ّـيــة الــراه ـنــة تــوحــي بتواطؤ
أف ـ ــرق ـ ــاء ل ـب ـن ــان ـ ّـي ــن م ـت ـن ـ ّـوع ــن (س ـي ــاس ـ ّـي ــن
ّ
ّ
ّ
إسرائيلية
أميركية -
ومصرفيني) في مؤامرة
ّ
تطل برأسها فوق لبنان .الحكومة األميركية
تـضــع نــائ ـبـ ْـن لـبـنــانـ ّـيـ ْـن (ب ـمــن فـيـهــم رئيس
ّ
النيابية) على قائمة
واحــدة من أكبر الكتل
الحظر ،فيما لم تكن هناك إال أصوات خافتة
ف ــي االح ـت ـج ــاج .وق ــد ك ــان ّ
رد ح ــزب «الـكـتـلــة
ال ــوط ـن ـ ّـي ــة» ض ــد ال ـح ـظ ــر أف ـض ــل ب ـك ـث ـيــر مــن
ردود (أو ص ـمــت) ب ـعــض ح ـل ـفــاء ح ــزب الـلــه
في املجلس النيابي .وكيف يمكن أال يصدر
بـيــان استنكار عــن رئـيــس الحكومة؟ وكيف
يمكن أال يـصــدر املـجـلــس الـنـيــابــي مجتمعًا
ّ
ّ
األميركية؟
رسميًا في استنكار الفعلة
بيانًا
ّ
وكـيــف يمكن أال تـصــدر الحكومة اللبنانية
ب ـيــان اح ـت ـجــاج رس ـمـ ّـيــا فــي ه ــذا ال ـص ــدد؟ لم
ّ
ّ
األميركية
الخارجية السفيرة
يستدع وزيــر
ِ

ل ــاحـ ـتـ ـج ــاج (ربـ ـ ـم ـ ــا ألن ب ــاسـ ـي ــل م ـن ـش ـغــل
بالسياحة الـشــديــدة ال ـتـ ّ
ـديــن) .وهـنــاك أيضًا
ّ
األميركية حول «قبر شمون»:
بيان السفارة
أي ّ
ل ــم ي ـصــدر ّ
رد ر ُس ـمــي لـبـنــانــي ع ـلــى هـ ّـذا
ّ
ـالــف التـفــاقـ ّـيــات فينا
ـ
خ
ـ
(امل
الصفيق
الـتــدخــل
ِ
ّ
حـ ــول ع ـم ــل ال ـب ـع ـث ــات ال ــدي ـب ـل ــوم ــاس ــي ــة) فــي
ّ
اللبنانية .لــو أن السفير
ال ـشــؤون الــداخـلـ ّـيــة
الـلـبـنــانــي فــي واشـنـطــن أص ــدر بـيــانــا يعطي
فيه رأي ــه فــي تـطـ ّـور أمـنــيَ فــي عـهــدة تحقيق
قضائي ،لـكــان قــد اسـتـفــاق فــي الـيــوم التالي
في زنزانة في غوانتامو .املفارقة أن الحكومة
َّ
ّ
األميركية ممنوعة (قبل عهد ترمب الذي أخل
ّ
بــاألعــراف والـقــوانــن الداخلية) مــن التعليق
على شــأن أمني في عهدة القضاء األميركي
ألن فـصــل الـسـلـطــات يـســري (ن ـظـ ّ
ـريــا) .أي أن
ّ
ّ
تتدخل في شأن لبناني
الحكومة األميركية ّ
ال ت ـس ـت ـط ـيــع أن تـ ـت ــدخ ــل ف ـي ــه ف ــي ال ـســاحــة
ّ
األميركية.
لكن ما استدعى القلق أكثر من غيره هو ما
جــرى فــي اللقاء الثالثي األخـيــر بــن ّ
ضباط
م ــن ال ـج ـيــش ال ـل ـب ـنــا ّنــي وض ـ ّـب ــاط م ــن جيش
ال ـعـ ّ
ـدو بحضور ممثلني عــن يونيفيل فــي ٨
ُ
آب ال ـج ــاري .وال ـب ـيــان ال ــذي وضـ ــع ،مــن دون
ضـ ّـجــة أو ح ـتــى ذك ــر ف ــي اإلع ـ ــام الـلـبـنــانــي،
ينذر بما هو ّ
ُ
مبيت من ِقبل أطــراف «صفقة
الـقــرن» ومــن يـتــواطــأ معها فــي داخ ــل لبنان.
فـقــد ت ــرأس قــائــد ق ـ ّـوات اليونيفيل اجتماعًا
ّ
ثالثيًا «منتظمًا»( .جــريــدة «الـنـهــار» نشرت
ُ
توضيحًا بعدما انـتـقــدت هــذه االجتماعات
ّ
أهمية التواصل املباشر مع ّ
ّ
ضباط
وقللت من
ّ
ال ـعــدو ،ألن املجتمعني يلتقون حــول ّطاولة
ّ
(باإلنكليزية) ،فاطمئنوا ،يا
على شكل «إل»
ّ
ّ
ولبنانيات) .والبيان عن اليونفيل
لبنانيني
ّ
يشير إلــى قــوات االحـتــال اإلسرائيلي ،التي
ّ
احتلت لبنان على مــدى عقود والـتــي تمعن
ف ــي االحـ ـت ــال وال ـ ـع ـ ــدوان ،ب ـ ــ«قـ ــوات ال ــدف ــاع
اإلســرائـيـلــي» .وهــذه الـلـقــاءات هــي مفروضة
ّ
األميركية وال
على لبنان مــن ِقبل الحكومة
نعلم كيف ومتى بــدأت ومل ــاذا ،إذ أن قــرارات
مجلس األمن في األمم املتحدة (من  ٤٢٥إلى
ُ
يطلبها.
 )١٧٠١ال يلحظ هذه االجتماعات وال
ّ
أي أن اللقاء ال ــدوري مــع الـعـ ّ
ـدو بــات تطوعًا
ّ
ّ
اللبنانية (تتذرع الحكومة
من قبل الحكومة
ال ـل ـب ـن ــان ـ ّـي ــة ب ــات ـف ــاق ـ ّـي ــة الـ ـه ــدن ــة ك ــأن ـه ــا بـعــد
احـتــاالت وع ــدوان واجـتـيــاحــات إســرائـيــل ال

لم يصدر ّأي ّرد رسمي
على التدخل األميركي
الصفيق في ّالشؤون
ّ
الداخلية اللبنانية

تزال سارية األحكام) .وهذه اللقاءات ،على ما
ّ
ّ
وجدية،
تسر َب منها ،لم تعد لقاءات صارمة
ّ
ّ
بل إن أواصر املعرفة تطورت وبات يتخللها
ّ
امل ــرط ـب ــات وامل ـق ـ ّـب ــات .ألـيـســت ه ــذه ســابـقــة؟
حفالت سمر منتظمة بني الجيش اللبناني
ّ
ّ
وبني جيش عـ ّ
ّ
لبنانية ويذل
ـدو يحتل أرضــا
ّ
الجيش اللبناني بخروقاته اليومية؟ والذي
يزيد من الريبة حول هذه اللقاءات هو غياب
ّ
رسمية معلنة ومنشورة.
محاضر
ّ
وأضاف البيان الصفيق أن املباحثات تركزت
على الحالة عند الخط األزرق (وه ــذا الخط
ّ
العدو لنفسه
هو ابتكار إسرائيلي كي يقتطع
ّ
لبنانية لخلق حزام أمني جديد بعد
أراضي
ط ــرد جـيـشــه م ــن مـعـظــم ال ـج ـنــوب ،وم ـنــدوب
إسرائيل الفعلي في األمم املتحدة ،تيري رود
الرسن — وكان على ّصلة وثيقة ومشبوهة
برفيق الحريري — تبنى فكرة الخط األزرق،
ال بل هو أفتى في موضوع الحدود بني لبنان
ّ
وديبلوماسييها
وفلسطني كأن األمم املتحدة
يفتون في موضوع الحدود التي هي ،حسب
ّ
املعنية وال
القانون الــدولــي ،شــأن بني الــدول
دور لألمم املتحدة فيها إال في حفظ ما يتم
مــن اتـفــاقــات بــن ال ــدول حــول ال ـح ــدود) .لكن
ّ
بيان اليونيفيل تخطى ذلك الوصف عن اللقاء
ليقول إن املباحثات شملت أيضًا «الخروقات
فــي الـجـ ّـو وعـلــى األرض» مــن دون أن يعطي
ص ـفــة لـلـجـهــة امل ـس ــؤول ــة ع ــن ال ـخ ــروق ــات .إن

ّ
ّ
إسرائيلية في ما يجري في البلد (هيثم الموسوي)
عفويًا ،هناك أصابع
ليس ما يجري في لبنان

ّ
باإلنكليزية توحي
صياغة البيان كما هــو
ل ـل ـقــارئ أن ال ـج ـيــش الـلـبـنــانــي ي ـقــوم بـخــرق
ّ
ّ
الفلسطينية
الفلسطينية واألراضي
األجواء
ّ
ّ
املحتلة ،كما أن جيش العدو يخرق األجــواء
ّ
واألراضـ ـ ـ ـ ــي ال ـل ـب ـن ــان ــي ــة .أي أن الـ ـخ ــروق ــات
متبادلة فيما يقوم اليونيفيل بالتوفيق بني
ْ
الطرفي .لكن البيان ال يصل إلى نتيجة حول
ما يجب فعله حول هذه الخروقات املنتظمة
من طرف واحد ،وهي تخالف قرارات مجلس
األم ــن .ال ،وا ّلـبـيــان انتقل برشاقة مــا بعدها
رشاقة وبخفة لذيذة من الحديث العابر عن
خــروقــات (غير معروفة املـصــدر) إلــى اإلقــرار
ّ
عمليات اليونيفيل «تبقى
بأن حالة منطقة
هادئة» .كيف تكون هادئة بوجود الخروقات
املــذكــورة؟ لكن مــا تلى هــذا املقطع هــو الــذي
يثير القلق.
لقد تجاوز قائد اليونيفيل املهمة املعطاة له
ّ
سيادية محضّ كان يجب
ودخل في مواضيع
على الــدولــة النائمة أب ـدًا أن تــوبــخــه رسميًاّ
عليها ،إذ أنــه قــال بالحرف« :يجب أن نؤمن
َ
يمكن
السالم ممكن .وبالفعل ،فإن السالم
أن
ً
ّ
أن يبدأ بكم هنا في الثالثية» ،واقترح إضافة
أن يستغل الطرفان فرصة وجود اليونيفيل
م ــن أج ــل «ال ـت ـق ـ ّـدم ف ــي ات ـج ــاه الـ ـس ــام»( .ثــم
أض ـ ــاف ك ــام ــا ع ــام ــا ب ـخ ـجــل ع ــن ن ـفــع إب ــاغ
اليونيفيل مسبقًا حــول تحركات قريبة من
الخط األزرق لتالفي االحتكاكات ،كأن هناك
مــن طــرف مخالف غير الـطــرف اإلسرائيلي).
وتمتنع قـ ّـوات اليونيفيل عن توجيه أن نقد
أو إشـ ــارة إل ــى مـخــالـفــات إســرائ ـي ـلـ ّـيــة ،فيما
ّ
اإلسرائيلية
هي أثــارت الدنيا بسبب املزاعم
ّ
دفاعية .وهــي افترضت أن
عن أنفاق حماية
ّ
املــزاعــم اإلســرائـيـلـ ّـيــة يـجــب أن ت ـصــدق ،فيما
ّ
اللبنانية عن الخروقات
تبقى كل الشكاوى
اإلس ــرائ ـي ـل ـ ّـي ــة ل ـي ـســت إال م ـنــاس ـبــة م ــن قـبــل
ّ
إضافية
اليونيفيل من أجل عقد حلقة سمر
ل ـل ـج ـمــع ال ـت ـط ـب ـي ـعــي ب ــن ض ـ ّـب ــاط لـبـنــانـ ّـيــن
ّ
وإسرائيليني .إن خطبة هذا الرجل في مديح
السالم بني لبنان ودولة االحتالل اإلسرائيلي
يدخل في نطاق إشارات مشبوهة تدخل على
لـبـنــان مـتــرافـقــة مــع صفقة الـقــرن والتحالف
الـسـعــودي -اإلســرائـيـلــي ال ــذي يلقي بظالله
ّ
العربية.
على لبنان ،وعلى كل املنطقة
ً
إن ع ـم ــل ال ـي ــون ـي ـف ـي ــل ك ـ ــان عـ ـم ــا م ـش ـبــوهــا
ّ
بحجة
منذ بــدايـتــه فــي عــام  ،١٩٧٨لكنه بــدأ
اإلش ـ ـ ـ ــراف ال ـ ـبـ ــريء ع ـل ــى انـ ـسـ ـح ــاب الـ ـق ـ ّـوات
ّ
ّ
اإلسرائيلية املحتلة — ليس من كل الجنوب
ّ
وإنـمــا مــن أراض جــديــدة احتلتها إسرائيل
ب ـع ــد غ ــزوت ـه ــا ف ــي آذار  .١٩٧٨ل ـك ــن عـمـلـهــا
ب ــدأ بـقـتــل الـ ـق ـ ّـوات ال ـفــرن ـسـ ّـيــة مل ـق ــاوم ـ ْـن من
ّ
الشعبية لتحرير لبنان من
«جبهة املقاومة
ّ
والفاشية» (استشهد في الجريمة
االحتالل
الرفيقان« ،راجي» و«إيهاب» من حزب العمل
االشـتــراكــي العربي  -لبنان فــي ّأي ــار مــن تلك
السنة) .وثابرت ّ
قوات اليونيفيل على حماية
إســرائ ـيــل مــن ّ
أي م ـقــاومــة ،فيما ك ــان عملها

م ــن ج ــان ــب واحـ ــد ف ـق ــط .ك ــم م ــن االعـ ـت ــداءات
ّ
اإلسرائيلية جرت
واالجتياحات وال ـغــزوات
في لبنان بوجود قـ ّـوات اليونيفيل من دون
أن ّ
تحرك ساكنًا.
ل ـك ــن هـ ـن ــاك ج ــان ــب غ ـي ــر س ـي ــاس ــي ل ــوج ــود
ال ـيــون ـي ـف ـيــل ول ـل ـت ـمـ ّـســك ال ـل ـب ـنــانــي ب ـه ــا .هي
أصبحت جزءًا من شبكة الفساد والتنفيعات
وال ـع ـق ــود امل ـحــاص ـصـ ّـيــة ف ــي ج ـن ــوب لـبـنــان،
وهذا الدخول في نسيج املصالح في جنوب
لبنان يجعل املطالبة بانسحابها صعبًا إن
ً
مستحيال .وعمل ّ
قوات اليونيفيل لم
لم يكن
يشمل يومًا ما جــاء على لسان خطاب قائد
اليونيفيل الجديد (وكــان سلفه في املنصب
ق ــد ّ
ودع م ـهـ ّـم ـتــه ب ـح ـضــور اح ـت ـف ــال رسـمــي
ّ
فــي فلسطني املحتلة بمناسبة إنـشــاء دولــة
الـصـهـيــونـ ّـيــة االح ـتــالـ ّـيــة ).ولـبـنــان الرسمي
ال ي ـ ــزال غ ــام ـض ــا حـ ــول م ـه ـ ّـمــة هـ ــذه الـلـجـنــة
الـثــاثـ ّـيــة .وكــل ع ــدوان إســرائـيــل وكــل خــروق
لـلـسـيــادة بــالـبـ ّـر والـبـحــر ت ـ ّ
ـرد ق ـيــادة الجيش
ّ
عليها بانتظام بأنها أبلغت اللجنة الثالثية
بذلك .لكن ،كم من السنوات يجب أن ّ
يمر قبل
ّ
أن ت ــدرك ق ـيــادة الـجـيــش وال ــدول ــة اللبنانية
أن هــذه اللجنة الـثــاثـ ّـيــة ال ت ـ ّ
ـؤدي إلــى وقف
ّ
ّ
عمليات الـخــروق اإلســرائـيـلــيــة ،ال بل
أي مــن
هــي تجعل منها نكتة ومـهــزلــة ،إذ أن حفلة
السمر تعقد ويتم تسجيل اعتراض لبناني
غير رسمي ثم ينتظر الوفد اللبناني موعد
الخروق التالي وحفلة سمر جديدة ،وهكذا
دواليك.
ال يمكن االفتراض أن خطاب قائد اليونيفيل
ّ
ج ــاء ه ـكــذا م ــن َعـ ــدم ،أو أن م ــا قــالــه ه ــو زل ــة
َ
لسان ،أو أن العرق اللبناني فعل فعله .وكلمة
«سـ ـ ـ ــام» فـ ــي اجـ ـتـ ـم ــاع رسـ ـم ــي بـ ــن ض ـبــاط
قانونية ودسـتـ ّ
ّ
ـوريــة غير
دول لها مــدلــوالت
إن ـشــائـ ّـيــة .ودع ـ ــوة ال ـس ــام ه ــذه ال يـمـكــن أن
ّ
أميركية .يجب
تكون صــدرت من دون أوامــر
فهم هذا الخطاب والدعوة القبيحة بني دولة
ُمـحـتــل مــع دول ــة االح ـتــال عـلــى أنــه جــزء من
ّ
أميركية جــديــدة لتغيير طابع عمل
مـبــادرة
اليونيفيل .ومــداوالت مجلس األمن في عمل
الـيــونـيـفـيــل ،خـصــوصــا أث ـنــاء عـ ــدوان تـ ّـمــوز،
ّ
صهيونية لتغيير عملها
تفصح عــن نـ ّـيــات
ّ
في صالح احتالل إسرائيل .هل سترد وزارة
ّ
ّ
اللبنانية على دعوة على أرضها
الخارجية
للسالم بــن لبنان وإســرائـيــل؟ هــل ستجري
مساءلة فــي املــوضــوع؟ هــل سيستدعي أحد
ّ
رسميًا أنه تجاوز حدود
هذا الرجل إلبالغه
مر وسيمرُّ
ستمر هذه كما َّ
ّ
مهمته؟ حتمًا ،ال.
غيرها.
ل ـكــن ال ــاف ــت ،ال ب ــل امل ــزع ــج ،أن ب ـي ــان ق ـيــادة
اليونيفيل عن اللقاء الثالثي في  ٨آب يختلف
ك ـ ّـم ــا ون ــوع ــا ع ــن بـ ـي ــان قـ ـي ــادة ال ـج ـي ــش عــن
االجتماع عينه .فبيان قيادة الجيش ّ
تحدث
عــن تـبـيــان «الـجــانــب الـلـبـنــانــي» لــ«خــروقــات
ّ
ّ
ّ
ّ
والبحرية
والجوية
البرية
العدو اإلسرائيلي

وطالب األمم املتحدة واملجتمع الدولي بإدانة
هذه االرتكابات والعمل على وقفها» .وأضاف.
ّ
بيان قيادة الجيش أن الجانب اللبناني أكد
ّ
لبنانية مزارع شبعا وتالل كفرشوبا والقسم
ّ
الشمالي من قرية الغجر وشدد على «ضرورة
ّ
العدو منها» .لكن لم يرد كل
انسحاب قـ ّـوات
هذا في بيان الـ«يونيفيل» ،ويمكن بناء عليه
اعتبار مضمون بيان قيادة الجيش إما غير
ّ
صحيح أو هــو يتعلق بما أضـمــره الجانب
اللبناني فــي س ـ ّـره .ثــم لنفترض أن الجانب
اللبناني قــال ذلــك :هــذا يعني أنــه يقول ذلك
فــي كــل اجـتـمــاع لكن مــن دون نتيجة .يمكن
لبيان قيادة الجيش عن االجتماع الالحق أن
يذكر أن الجانب اللبناني شهر سيوفه من
عـلــى ص ـهــوات جـيــاد بـيــض وص ــرخ بكلمات
ّ
قوية ّ
ّ
العدو ،لكن يبقى ذلك
نابية ضد صلف
ّ
غير مثبت من دون تأكيد ذلك ببيان من قوات
اليونيفيل.
ّ
ّ
املتكرر
وكيف نوفق هــذا الشكاوى والـنــواح
لـ«الجانب اللبناني» في هذه اللقاءات وبني
زع ــم ق ــائ ــد ال ـج ـيــش ف ــي خ ـط ــاب أخ ـي ــر ل ــه أن
الـجـيــش سـيـسـتـمـ ّـر فــي «ال ـت ـص ـ ّـدي» ل ـعــدوان
إســرائـيــل؟ لكن أيــن وكـيــف يـتـصـ ّـدى الجيش
ّ
التصدي هــو فــي تلك
لـعــدوان إســرائـيــل؟ هــل
ّ
ّ
الثالثية التي تحدث فيها قائد
االجتماعات
اليونيفيل عن السالم بني لبنان وإسرائيل؟
ثم ،هل َّ
رد الجانب اللبناني على مطالبة قائد
ُ
اليونيفيل بإحالل السالم بني لبنان واملحتل
خــال االجـتـمــاع؟ لكن الخطر اإلسرائيلي ال
يبدو أنه يشغل قائد الجيش :والحديث عن
ّ
َّ
هذا الخطر قل واضمحل باطراد منذ مغادرة
ّ
إميل ّ
لحود لقيادة الجيش ولسدة الرئاسة.
لـكــن قــائــد الـجـيــش لــديــه م ــن امل ـشــاغــل :قــائــد
الجيش يلتقي بالفنانني والفنانات بانتظام
ومخابرات الجيش تلقي القبض على بائعي
سـيـجــارة الكيف وعـلــى م ـ ّ
ـزوري األج ـبــان في
الشمال.
َ
وت ــراف ــق ه ــذا ال ـت ـحــريــض الـعـلـنــي ع ـلــى عقد
سـ ـ ّـام ب ــن ل ـب ـنــان وإس ــرائـ ـي ــل م ــع ت ـحـ ّـركــات
ّ
ّ
والشمالية من
الشرقية
مكثفة على الحدود
لبنان مــن قبل الجيش اللبناني والسفيرة
األم ـيــركـ ّـيــة والـسـفـيــر ال ـبــري ـطــانــي .لـكــن مل ــاذا

ظهور باسيل في الصورة
نفسها مع وزير
سابقة
إسرائيلي هو ُ
َّ
أخرى شنيعة تسجل

ّ
ّ
والشمالية فقط؟ هل انطلقت
الشرقية
الحدود
ّ
ّ
الغزوات اإلسرائيلية املتكررة عبر السنوات
ّ
ّ
والشرقية أم
الشمالية
والعقود من الحدود
ّ
ّ
الشرقية؟ وفي  ١٥تموز اصطحب
من الحدود
ّ
جــوزيــف عــون السفيرة األمـيــركــيــة والسفير
ّ
الشرقية
البريطاني في جولة على الـحــدود
للبنان وعقد اجتماعًا بحضورهما لـ«لجنة
اإلش ـ ـ ــراف ال ـع ـل ـيــا ع ـلــى ب ــرن ــام ــج امل ـس ــاع ــدات
ل ـح ـمــايــة ال ـ ـحـ ــدود ال ـ ـبـ ـ ّ
ـريـ ــة» .وفـ ــي مـنــاسـبــة
أخرى ،فاخر قائد الجيش بأن الجيش أنشأ
ّ
ّ
الشرقية
حدودية (فقط للحدود
أربعة أفواج
ّ
والشمالية ،بأوامر الحكومات الغربية) وبنى
 ٧٤مركزًا لـ«ضبط الـحــدود» .وهــذا االهتمام
الـ ـغ ــرب ــي املـ ـثـ ـي ــر ب ـض ـب ــط ال ـ ـح ـ ــدود و«مـ ـن ــع
التهريب» يثير الكثير من التساؤالت التي ال
يطرحها قائد الجيش .هل االهتمام بالحدود
الـشــرقـ ّـيــة ينبع مــن قـلــق أمـيــركــي وبريطاني
عميق من عواقب ومخاطر تهريب البطاطا
ّ
املعسل؟
واإلجاص والتنباك
ّ
ّ
يعمق قــائــد الجيش مــن تــورطــه فــي مــؤامــرة
ّ
أميركية مفضوحة ضــد املقاومة فــي لبنان.
وفــي عيد املقاومة والتحرير ،ألقى جوزيف
عون خطبة عصماء َ
طلع فيها ونزل من دون
أن يذكر في هذا اليوم ...املقاومة ودورها في
تحرير لبنان ،حتى كـ َ
ـدت تخال أن جوزيف
ّ
ّ
ع ــون وصـحـبــه هــم الــذيــن أذل ـ ــوا ال ـع ــدو على
ّ
العدو
أرض املعركة وأنهم هم الذين منعوا
م ــن ال ـت ـق ـ ّـدم ف ــي ح ــرب ت ـ ّـم ــوز .إن ه ــذا ال ـعــدد
الـهــائــل مــن امل ــراك ــز ال ـحـ ّ
ـدوديــة عـلــى الـحــدود
ّ
ّ
الشرقية وتركيب أجهزة الكترونية ممنوحة
ّ
بسخاء مــن املــانــح األمـيــركــي (ال) تخفي نية
ُ
ّ
تجسسية ال تعنى بتهريب البضائع بقدر
ّ
ما تعنى بوضع عيون وآذان إسرائيلية (من
خالل ّ
ّ
إضافية ملرافعة ّ
تحرك وإمداد
املعدات)
املـ ـق ــاوم ــة .ث ــم ملـ ـ ــاذا هـ ــذا الـ ـه ــوس ب ــال ـح ــدود
ّ
الشرقية (ال بــل إن قــائــد الجيش أض ــاف أنه
ّ
يريد ترسيم الـحــدود الشرقية أيـ ّضــا)؟ وهل
س ـ ــأل ع ـ ــون ن ـف ـســه عـ ــن س ـب ــب ت ـم ــن ــع امل ــان ــح
األم ـي ــرك ــي وال ـب ــري ـط ــان ــي ع ــن ت ــزوي ــد لـبـنــان
ب ـم ـع ـ ّـدات ل ـل ـحــدود ال ـج ـنــوبـ ّـيــة؟ وب ـع ـي ـدًا عن
ّ
املعدات ،ملاذا ال ُينشئ الجيش مراكز مراقبة
بـهــذا ال ـعــدد الـهــائــل املــدعــوم بــأفــواج خـ ّ
ـاصــة
ّ
الجنوبية — وهي املصدر الحقيقي
للحدود
ّ
األول للخطر عـلــى لـبـنــان وس ـيــادتــه وحتى
وجوده؟
ّ
عفويًا .هناك أصابع
ليس ما يجري في لبنان
ّ
إسرائيلية فــي مــا يجري فــي البلد .تصريح
ّ
جـنـبــاط عــن إســرائـيـلــيــة م ــزارع شبعا (هــذا
هــو املعنى الحقيقي للتصريح الشهير) لم
ّ
الحصة
يكن بسبب غضبه من فشله في نزع
ّ
ّ
التقليدية له من معمل فتوش .وظهور جبران
ّ
بــاسـيــل ك ــوزي ــر خــارجــيــة لـبـنــان ف ــي مؤتمر
حـ ّ
ـري ــة األديـ ـ ـ ــان ف ــي واش ـن ـط ــن ف ــي ال ـص ــورة
ن ـف ـس ـهــا م ــع وزيـ ـ ــر إس ــرائـ ـيـ ـل ــي ،ه ــو ســاب ـقــة
أخــرى شنيعة ُت َّ
سجل (ألـيــس مهينًا للبنان
ول ـل ـم ـس ـل ـمــن ول ــإن ـس ــان ـ ّـي ــة حـ ـض ــور ل ـب ـنــان
مؤتمرًا عن ّ
حرية األديان برعاية اإلدارة التي
أرادت حظر دخول كل املسلمني إلى أميركا؟).
لـ ــم يـ ـ ّع ــد ف ـي ـل ـت ـم ــان إلـ ـ ــى ال ـ ـص ـ ــورة ب ـ ــل ع ــاد
مـ ـش ــغـ ـل ــوه .ديـ ـفـ ـي ــد شـ ـنـ ـك ــر ،مـ ـس ــاع ــد وزيـ ــر
الـخــارجـ ّـيــة لـشــؤون الـشــرق األدن ــى (وهــو في
ّ
فــريــق مـ ّ
الفكرية
ـؤسـســة واشـنـطــن — ال ــذراع
َ
لـلــوبــي اإلســرائـيـلــي وال ـتــي تـقــاطــر إلـيـهــا كل
ّ
منبريًا
قــادة  ١٤آذار وكــان جنبالط خطيبًا
فيها فــي زم ــن ث ــورة ب ــوش الـلـبـنــانـ ّـيــة) تـ ّ
ـربــع
ّ
للتو فــي كرسيه فــي وزارة الـخــارجـ ّـيــة وهو
ضليع بامللف اللبناني وعمل فيه على امتداد
سنوات طويلة .واختصاص شنكر األساس
ك ــان فــي مــوضــوع الـجـيــش الـلـبـنــانــي ورغـبــة
اللوبي في استخدام الجيش ألغراض معادية
للمقاومة .لكن أن يدفع شنكر وصحبه لبنان
نـحــو ّ ١٧أي ــار جــديــد ،وخـلـســة ،فـهــذه وصفة
للوقوف على عتبة حرب ّ
أهلية .وهذا النشاط
الــذي ّ
دب فــي عظام  ١٤آذار ليس إال بأوامر
م ــن ش ـن ـك ــر ،ك ـم ــا هـ ــذا االس ـت ـئ ـس ــاد ال ـجــديــد
لـجـنـبــاط ،وم ـحــاولــة جـمــع صـفــوف مــا بقي
من  ١٤آذار .والتهويل بخطر اقتصادي داهم
ّ
ّ
األميركية القذرة التي
العمليات
هو جزء من
مصير بلدان رهنًا بتنفيذ مطالبها.
تجعل ُ ّ
شغل فيلتمان في واشنطن ّ
يهدد
ونشاط م
ّ
الثمانينيات .لكن هل
بــإعــادتـنــا إلــى أج ــواء
يصمد أتباع شنكر في مواجهة كهذه أكثر
م ــن ص ـم ــود ال ـس ــاع ــات ال ـق ـل ـي ـلــة ف ــي ّ ٧أي ـ ــار،
ّ
شهيب الــواردة في
بالرغم من بطوالت أكــرم
سيرة أبو زيد الهاللي؟
* كاتب عربي (حسابه على «تويتر»
)@asadabukhalil

رأي
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مالحظات حول رسالة رئيس
الجمهورية إلى رئيس
وأعضاء مجلس النواب
ََ ْ ُ َ
ون ْال َح َّقَ ،و ْال َح ُّق ُي َح ِّرُر ُكمْ
وتع ِرف

(السيد المسيح)

سعيد ّ
الصباح *
إثــر توقيعه للقانون رقــم  144تاريخ « 2019/7/31املــوازنــة العامة واملــوازنــات
امللحقة لعام  »2019ومن مشتمالته املادة  80التي نص مقطعها األخير على
حفظ حــق الناجحني فــي املـبــاريــات التي أجــراهــا مجلس الخدمة املدنية ،وجه
رئيس الجمهورية ميشال عــون رســالــة إلــى رئيس مجلس الـنــواب نبيه بري
وأعضاء مجلس النواب طالب فيها املجلس بتفسير ّ
محدد لعبارة «مقتضيات
الوفاق الوطني» ،الواردة في املادة  95من الدستور ،معطوفة على الفقرة «ي» من
مقدمته ،ال سيما في ضوء آثارها على الوظيفة العامة في ما يعني موضوع
هذه الرسالة.
جــديــر ذكــر أنــه تــم إع ــان أسـمــاء الناجحني فــي مـبــاريــات وامـتـحــانــات مجلس
الخدمة املدنية وفقًا ملا نصت عليه الفقرة «ب» من املادة  95من الدستور التي
ّ
نصت على إلغاء القيد الطائفي واعتماد الكفاءة واالختصاص.
مالحظات حول ما ورد في الرسالة الرئاسية:
ّ
ُ
 - 1إن رئيس الجمهورية قد وقــع على القانون رقــم  144ككل ولــم يعده إلى
مجلس الـنــواب أو يطعن بــه أو بــإحــدى م ــواده فــي املجلس الــدسـتــوري .فكيف
ُي ّ
فسر هذا التناقض بني التوقيع على هذا القانون بكافة مواده بما فيها املادة 80
ّ
من دون رده إلى مجلس النواب أو الطعن به في املجلس الدستوري وفي املقابل
الــدعــوة في الرسالة إلــى تفسير املــادة  95من الدستور ،حيث اعتبرت إعالن
أسماء الناجحني من ِقبل مجلس الخدمة املدنية خارج القيد الطائفي مخالفًا
ملقتضيات الوفاق الوطني؟!
 - 2إن مطلب الرسالة الرئاسية بتفسير املــادة  95من الدستور هو في غير
محله ،ألن هذه املادة أكثر من واضحة وال تنطوي على أي التباس في دالالتها
وأنــه يجب حصر املناصفة بني املسلمني واملسيحيني ضمن
وظائف الفئة األولى ،بينما الفئات الوظيفية األخرى ال تخضع
لهذه املناصفة بل يسري عليها معيار الكفاءة حصرًا؛ على
يمكن القول إن
ّ
حد قول مرجع دستوري شارك في اجتماعات الطائف ُ(يراجع
التفسير المطلوب في
مقال عماد مرمل في صحيفة الجمهورية عدد الجمعة  2آب).
الرسالة يخفي طلبًا
بناء عليه ،يمكن القول إن التفسير املطلوب في الرسالة يخفي
لتعديل المادة 95
طلبًا لتعديل املادة  95من الدستور! وللتعديل الدستوري آلياته
املحددة في الدستور.
 - 3هل كــان تطبيق أحكام املــادة  95من الدستور فقرة «ب»
لجهة ع ــدم األخ ــذ بـقــاعــدة التمثيل الـطــائـفــي واعـتـمــاد الـكـفــاءة واالخـتـصــاص
بالنسبة إلى الوظائف العامة التي هي دون الفئة األولــى منذ حصول التعديل
الدستوري في  1991/9/21وحتى تاريخ غير بعيد يعتبر مناقضًا ملقتضيات
الوفاق الوطني؟! أم أنه كان غير مناقض وطرأت مستجدات جعلته مناقضًا؟
وفــي حــال األخــذ بــالــرأي األخـيــر :مــا هــي املستجدات التي أدت إلــى جعل غير
املناقض مناقضًا؟!
- 4ه ــل اعـتـمــاد الـكـفــاءة والـخـبــرة وع ــدم اعـتـمــاد قــاعــدة التمثيل الـطــائـفــي في
الــوظــائــف ،املـحــددة وفقًا للمادة  95مــن الدستور فقرة «ب» املطابق للمادة 7
من الدستور التي تكرس مبدأ املساواة بني اللبنانيني ،يتناقض مع مقتضيات
الوطني والعيش املشترك؟!
- 5لــم تحدد الرسالة ماهية التعديل املطلوب للمادة  95مــن الــدسـتــور ،فقرة
«ب»! هل يعني العودة إلى اعتماد املناصفة بالنسبة إلى الوظائف العامة التي
هي دون الفئة األولى؟ وما العمل إذا لم تتوافر في نتائج املباريات واالمتحانات
التي يجريها مجلس الخدمة املدنية هذه «املناصفة» املنشودة؟! هل يتم وقف
التوظيفات وتعطيل عمل إدارات الــدولــة؟ أم يصار إلــى إلـغــاء مجلس الخدمة
وإيجاد آلية بديلة للتعيينات ال ترتكز على املباريات واالمتحانات؟! وما العمل
إذا لم تحقق التوازن في عدد طالبي التوظف؟!
- 5حني تطرقت الرسالة إلى االستثناء الوارد في املادة  95من الدستور ،فقرة
«ب» الذي ّ
نص على املناصفة في وظائف الفئة األولى بني املسيحيني واملسلمني
تبد ّأي اعتراض على مضمونها! لكن هــذه املناصفة ربطت بعبارة «دون
لم ِ
تخصيص أية وظيفة ألية طائفة مع ّ
التقيد بمبدأ االختصاص والكفاءة» .إن
قاعدة «عدم التخصيص» لم ُيعمل بها منذ التعديل الدستوري في 1990/9/21
وحـتــى يومنا هــذا باستثناء انـتـقــال مــديــريــة األم ــن الـعــام مــن املسيحيني إلى
املسلمني الشيعة ويومها تسبب هذا االنتقال بموجة من االنتقادات الصادرة
عن ّ
مكون لبناني! أال يعتبر عدم إعمال هذه القاعدة مخالفة واضحة للدستور
اللبناني؟ وهل يقبل من أرسل الرسالة بالعمل بها ألنها ليست موضع اعتراض
منه ،و ِل َم لم يعتبرها مخالفة ملقتضيات الوفاق الوطني؟!
* حقوقي لبناني
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العالم

العالم
العراق

على الغالف

واشنطن تخسر جولة الناقالت :معادلة الردع اإليرانية ثابتة
ال تنطلق «أدريان داريا»،
أو «غرايس  »1سابقًا ،إلى
إيران من حيث جاءت ،بل
إلى وجهتها ّ
السرية في
عرض البحر المتوسط.
ومع دخانها الكثيف
الذي شوهد في مضيق
جبل طارق أمس ،كانت
تختم السفينة العمالقة
جولة الناقالت لمصلحة
طهران ،على غرار مشهد
إسقاط الطائرة األميركية،
ُ
فت ّ
حصن الموقف
أمام الحملة
اإليراني أكثر ّ
األميركية المتعثرة،
وتشي بنجاح الرهان
اإليراني على استراتيجية
«المقاومة الفاعلة»
الجديدة
ال يتمثل ربح إيران معركة الناقالت
مــع بــريـطــانـيــا فــي ال ـن ـقــاط ،فحسب.
األهم من خلف املشهد ،نجاح طهران
في االلتفاف على املساعي األميركية
لتكبيل يــدهــا عــن تثبيت م ـعــادالت
ال ــردع .فاملطلوب أميركيًا أن تسير
الـ ـعـ ـق ــوب ــات عـ ـل ــى إي ـ ـ ـ ــران بـ ــا كـثـيــر
ضجيج ،وأن يختنق اإليرانيون من
تقسم
دون أن تكون لديهم أوراق قوة ّ
أث ـمــان املـعــركــة بــن الـجـمـيــع ،ال على
طـهــران وحــدهــا .وأه ــم هــذه األوراق،
فضال عــن ورقــة الحلفاء فــي اإلقليم
ً
وخ ـطــوط االل ـت ـفــاف عـلــى الـعـقــوبــات
النفطية ،ورقة مضيق هرمز والخليج
وب ـحــر ع ـمــان ،حـيــث امل ـم ــرات املــائـيــة
االستراتيجية الـتــي إن اهـتــز أمنها
انـعـكــس عـلــى أم ــن حـلـفــاء واشـنـطــن
وعـ ـل ــى أس ـ ـعـ ــار الـ ـنـ ـف ــط والـ ـحـ ـض ــور
الغربي العسكري في اإلقليم .أمس،
مـ ــع انـ ـتـ ـه ــاء م ـع ــرك ــة الـ ـن ــاق ــات إل ــى
خ ـي ـبــة أم ـي ــرك ـي ــة ،ت ـك ــون طـ ـه ــران قــد
أفـشـلــت م ـحــاولــة واش ـن ـطــن االب ـت ــزاز
واملقايضة بني حرية إيران التجارية
وامل ــاح ـي ــة وأمـ ــن الـخـلـيــج ومـضـيــق
هــرمــز .اإلي ــران ـي ــون ،املـتـمـ ّـسـكــون في
هذه املرحلة باستراتيجية «املقاومة
يسمونها ،ذات السقف
الفاعلة» كما
ّ
املرتفع ،يهدفون إلى تالفي أي مظهر
ل ـل ـض ـعــف ق ــد ي ـش ـ ّـك ــل م ـم ـرًا لـلـحـمـلــة
األمـ ـي ــركـ ـي ــة ،مـ ــا ي ـس ـت ــدع ــي تـثـبـيــت
التعاطي بندية وحــزم .من هنا ،بدا
االرتياح في طهران أمس كبيرًا جدًا
جـ ــراء ن ـجــاح ال ــره ــان اإلي ــران ــي على
االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة الـ ـج ــدي ــدة وتـمـتــن
املوقف بوجه الهجوم األميركي ،وما
سماه املتحدث باسم الحكومة علي
ّ
تحقق بال تنازالت.
ربيعي «نصرًا» ّ
على املقلب األميركي ،تسهم نتائج
ج ــول ــة ال ـن ــاق ــات ف ــي ان ـك ـشــاف أكـبــر
لـلـحـمـلــة ع ـل ــى إيـ ـ ـ ــران ،ل ـج ـهــة ضـيــق
الـ ـخـ ـي ــارات أم ــام ـه ــا ،وك ــذل ــك وج ــود
صعوبة فــي إقـنــاع حلفاء واشنطن
الغربيني باالنضمام إلــى التحالف
املتعثر لـ«حفظ أمن املالحة»
األمني
ّ
قبالة إي ــران والـيـمــن .وب ــدا االنــزعــاج
ف ـ ــي واش ـ ـن ـ ـطـ ــن واض ـ ـ ـحـ ـ ــا ،حـ ـي ــث لــم
ت ـجــد ال ـح ـكــومــة األم ـي ــرك ـي ــة أمــام ـهــا
سوى التهديد بالرد عبر حظر منح
تــأشـيــرات أمـيــركـيــة لـطــاقــم «غــرايــس
 ،»1خـصــوصــا أن ال ــوالي ــات املتحدة
ض ـغ ـطــت ح ـت ــى الـ ـس ــاع ــات األخـ ـي ــرة
ل ـت ـمــديــد اح ـت ـج ــاز ال ـنــاق ـلــة م ــن دون
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ن ـت ـي ـجــة ب ــواس ـط ــة ط ـل ــب ت ـق ــدم ــت بــه
لسلطات جبل ط ــارق حيث ُتحتجز
الناقلة منذ الرابع من تموز /يوليو.
واتهمت املتحدثة بــاســم الخارجية
االمـ ـي ــركـ ـي ــة ،مـ ــورغـ ــان أورت ـ ــاغ ـ ــوس،
أم ـ ـ ــس ،ال ـن ــاق ـل ــة ب ـت ـق ــدي ــم امل ـس ــاع ــدة
ل ـل ـحــرس الـ ـث ــوري اإليـ ــرانـ ــي ،قــائ ـلــة:
«أف ـ ــراد ط ــواق ــم الـسـفــن ال ـتــي تساعد
ال ـحــرس ال ـث ــوري اإلي ــران ــي عـبــر نقل
ال ـن ـفــط م ــن إيـ ـ ــران ق ــد ي ـك ــون ــون غير
مــؤه ـلــن لـلـحـصــول ع ـلــى تــأش ـيــرات
أميركية ،أو قد ُيرفض دخولهم إلى
تتعلق
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ألس ـب ــاب
ّ
بــاإلره ــاب» .أم ــام مــا تـقـ ّـدم ،يظهر أن
الحكومة الجديدة في لندن بزعامة
ب ــوري ــس جــون ـســون تـمـيــل إل ــى عــدم
ال ـت ـ ّ
ـورط مــع األمـيــركـيــن والـتـعـ ّـرض
للصفعات اإليــران ـيــة الـتــي يمكن أن
تزيد مــع طــول أمــد األزم ــة ،بــل إعــادة
تفعيل املسار الدبلوماسي للحفاظ
عـ ـل ــى االت ـ ـ ـفـ ـ ــاق الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــووي ،وه ـ ـ ــو مــا
سيتضح أكثر في األيام املقبلة.
بــال ـعــودة إل ــى تـفــاصـيــل اإلف ـ ــراج عن
«غــرايــس  ،»1كانت املعلومات حتى
لـ ـي ــل أمـ ـ ــس ت ـش ـي ــر إلـ ـ ــى أن ال ـن ــاق ـل ــة
الـعـمــاقــة فــي طــريـقـهــا إل ــى امل ـغــادرة
نحو وجهتها غير املعلنة في البحر
وغ ِّير
املتوسط ،ال العودة إلى إيرانُ .
اس ــم الـسـفـيـنــة وعـ َـلـم ـهــا ،وف ــق نــائــب
م ــدي ــر م ــؤس ـس ــة امل ـ ــوان ـ ــئ وامل ــاح ــة
البحرية فــي إي ــران ،جليل إســامــي،
«بناء على طلب املالك،
الذي قال إنه
ً
سـتـغــادر غــرايــس  1البحر املتوسط
بـعــد أن تــرفــع عـلــم جـمـهــوريــة إي ــران
(بدال من علم بنما) وتعاد
اإلسالمية
ً
تسميتها أدريان داريا خالل الرحلة».
وقـ ـ ـ ــال رئـ ـي ــس وزراء جـ ـب ــل طـ ـ ــارق،
فابيان بيكاردو« :بوسعها املغادرة
بمجرد ترتيب األمــور اللوجيستية
الالزمة إلبحار سفينة بهذا الحجم

إلى وجهتها املقبلة ...يمكن أن يكون
ذلك اليوم (الجمعة) ويمكن أن يكون
غدًا (اليوم)» .وأشار إلى تلقيه وعدًا
م ـك ـتــوبــا م ــن طـ ـه ــران بـ ـع ــدم إرس ـ ــال
الشحنة (حجمها  2.1مليون برميل)
قائال« :لقد حرمنا نظام
إلى سوريا،
ً
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مليون دوالر من النفط الخام» .األمر
نفسه أكده رئيس قضاة جبل طارق،
أنطوني دادلي ،بأن قرار اإلفراج عن
الناقلة جاء بعد تأكيدات مكتوبة من
إيران بأن الناقلة لن تتجه إلى بلدان

«خ ــاضـ ـع ــة ل ـع ـق ــوب ــات مـ ــن االتـ ـح ــاد
األوروبي».
لكن طهران نفت بنحو قاطع تقديم
ضمانات لسلطات جبل طارق بهدف
اإلفـ ــراج عــن الـنــاقـلــة .وأك ــد املـتـحــدث
بــاســم الـخــارجـيــة ،عـبــاس مــوســوي،

أن «وجـهــة الناقلة لــم تكن ســوريــا...
وحـتــى إن كــانــت تـلــك وجـهـتـهــا ،فــإن
امل ـســألــة ال تـعـنــي أح ـ ـدًا آخ ـ ــر» ،فيما
رأى امل ـت ـح ــدث ب ــاس ــم ال ـح ـك ــوم ــة أن
«ه ـ ـ ــذا ال ـن ـص ــر مـ ــن دون ت ـق ــدي ــم أي
ضمانة هو نتيجة دبلوماسية قوية

نفت طهران بنحو قاطع تقديم ضمانات لسلطات جبل طارق ،بهدف اإلفراج عن الناقلة (أ ف ب)

وإرادة قوية للكفاح من أجــل حقوق
وردت
أمـ ـ ـ ــة» .ه ـ ــذه املـ ــواقـ ــف ع ـ ـ ــادت ّ
عليها حـكــومــة جـبــل ط ــارق التابعة
لـبــريـطــانـيــا ع ـبــر م ـت ـحــدث بــاسـمـهــا
قــال إن «املــوقــف امل ـك ـتــوب ...يــؤكــد أن
ال ـج ـم ـه ــوري ــة اإلس ــامـ ـي ــة ف ــي إيـ ــران
قطعت هــذا التعهد ...الــوقــائــع أقــوى
م ــن ال ـت ـصــري ـحــات ال ـس ـيــاس ـيــة الـتــي
نسمعها الـيــوم» ،مضيفًا أن «األدلــة
ال ـت ــي ُرص ـ ـ ــدت ع ـل ــى م ــن غ ــراي ــس 1
تؤكد أن السفينة كانت متوجهة إلى
سوريا».
مـ ــن ج ـه ـت ــه ،رك ـ ــز وزي ـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة
اإليــرانــي ،محمد جــواد ظــريــف ،على
انكسار املوقف األميركي ،مشيرًا إلى
أن م ـحــاولــة «ال ـقــرص ـنــة» األمـيــركـيــة
باءت بالفشل ،وأن ذلك يظهر «ازدراء
إدارة تــرامــب لـلـقــانــون» .فــي األثـنــاء،
تتجه األنـظــار إلــى طـهــران حيث من
يتأخر اإلف ــراج عن ناقلة
املتوقع ّأل
ّ
ّ
«ستينا إمبيرو» البريطانية ،التي
اح ـت ـج ــزه ــا ال ـ ـحـ ــرس الـ ـ ـث ـ ــوري ق ــرب
م ـض ـيــق ه ــرم ــز ،ردًا ع ـل ــى اح ـت ـجــاز
«غريس .»1
(األخبار)

ع ـن ــدم ــا ح ـج ــزت بــري ـطــان ـيــا سـفـيـنــة
«غرايس  »1التي كانت تحمل النفط
اإليـ ــرانـ ــي ف ــي م ـض ـيــق ج ـب ــل طـ ــارق،
واجهت إيران طريقني ال ثالث لهما:
ّ
وتقبل
األول ،الـسـكــوت عــن ال ـحــادث
حجز باقي نــاقــات النفط اإليرانية
من ِق َبل الواليات املتحدة وحلفائها،
وب ــال ـط ـب ــع ت ـص ـف ـيــر ص ـ ـ ـ ــادرات نـفــط
إيـ ـ ـ ــران ن ـه ــائ ـي ــا .الـ ـث ــان ــي ،امل ــواج ـه ــة
وحجز سفينة بريطانية على الفور
وإعطاء الواليات املتحدة وبريطانيا
الذريعة إليجاد ائتالف بحري ضد
إيران لحماية مضيق هرمز.
الـ ـ ـخـ ـ ـط ـ ــوة ال ـ ـثـ ــان ـ ـيـ ــة ك ـ ــان ـ ــت أيـ ـض ــا
مـ ـحـ ـف ــوف ــة بـ ــامل ـ ـخـ ــاطـ ــر ،ألن ال ـق ـط ــع
ال ـب ـحــريــة ال ـبــري ـطــان ـيــة واألم ـيــرك ـيــة
كــانــت ت ـجــوب املـنـطـقــة ،وطـبـعــا كــان
ب ــاإلمـ ـك ــان أن ت ـ ــؤدي هـ ــذه ال ـخ ـطــوة
إلــى تصادم عسكري بني اإليرانيني
والغربيني وتفجير برميل الـبــارود.
لكن الخبرة والحنكة السياسية ّأدت
دوره ــا مــرة أخ ــرى فــي هــذا الـحــادث.
إيــران لم تدخل اللعبة بالشكل الذي
ك ـ ــان األمـ ـي ــركـ ـي ــون وال ـب ــري ـط ــان ـي ــون
يريدونها أن تدخل به .بدأت طهران
تـحــريــك ج ـهــازهــا الــدب ـلــومــاســي في
ال ـ ـبـ ــدايـ ــة إليـ ـ ـج ـ ــاد ج ـ ـ ـ ّـو دولـ ـ ـ ــي ضــد
ّ
التصرف البريطاني ،وإفـهــام الــدول
امل ـخ ـت ـل ـف ــة ،خ ــاص ــة األوروبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ،أن
ال ـخ ـطــوة الـبــريـطــانـيــة س ـت ــؤدي إلــى
ّ
تضرر الجميع معًا ،ثم دخلت إيران
املعركة القانونية .وعلى الرغم من أن

تجدد الجدل حول
حوادث المعسكرات
يثير قرار عادل عبد
المهدي األخير حصر
الموافقات الخاصة
بالطيران في األجواء
العراقية بيده ،تساؤالت
كثيرة عن توقيته
وخلفياته ،خصوصًا أنه
يأتي بعد ثالثة حوادث
«غامضة» ،ال تزال مصادر
«الحشد الشعبي» ترفض
توصيفها بـ«القصف»،
مع تأكيدها أن ثمة
شكوكًا في الطلعات «غير
ّ
المنسقة» مع الحكومة
بغداد ــــ األخبار

ّ
المتوقع
ّمن ّ
أل يتأخر اإلفراج
عن ناقلة «ستينا
إمبيرو» البريطانية

ُ
طهران تبعد شبح الحرب

طهران ــ عماد آبشناس

عبد المهدي يحصر موافقات الطيران بيده:

وزير الخارجية البريطاني السابق،
جيرمي هانت ،وعد وزير الخارجية
اإلي ــران ــي ،مـحـمــد ج ــواد ظ ــري ــف ،في
اتصال هاتفي بالعمل على اإلفــراج
عن السفينة اإليرانية خالل أسبوع،
فإن ما حصل ،أن محكمة جبل طارق
م ـ ّـددت حجز السفينة ملــدة  30يومًا
إضافية.
هـ ـن ــا ،قـ ـ ــام اإلي ـ ــرانـ ـ ـي ـ ــون ب ـخ ـطــوت ـهــم
ال ـت ــال ـي ــة ،وهـ ــي اح ـت ـج ــاز عـ ــدة سـفــن
بريطانية خالل ليلة واحدة ،ومن ثم
اإلفـ ــراج عــن الجميع مــا ع ــدا واح ــدة.
خطط اإليرانيون للقيام بهذا العمل
في الوقت الــذي رأوه هم مناسبًا ،ال
فــي الــوقــت ال ــذي كــانــت بريطانيا أو
الــواليــات املتحدة تــريــدانــه .التوقيت
املناسب كــان زمــان الفراغ السياسي
فـ ــي ب ــريـ ـط ــانـ ـي ــا ،ودخ ـ ـ ـ ــول ال ـس ــاس ــة
الـ ـب ــريـ ـط ــانـ ـي ــن م ـ ـ ـعـ ـ ــارك س ـي ــاس ـي ــة
داخـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــة .وعـ ـ ـل ـ ــى ع ـ ـكـ ــس ت ــوقـ ـع ــات
األمـ ـي ــركـ ـي ــن والـ ـب ــريـ ـط ــانـ ـي ــن ،ف ــإن
الـعــديــد مــن الـ ــدول ال ـتــي كــانــت يومًا
م ـس ـت ـع ـمــرة م ــن ِق ـ َـب ــل ال ـبــري ـطــان ـيــن
ف ــرح ــت ب ــال ـخ ـط ــوة اإليـ ــران ـ ـيـ ــة هـ ــذه،
حتى إن بعض الدول األوروبية التي
دعمت بالعلن بريطانيا ،جارت إيران
خلف الكواليس ،ألنها كانت غاضبة
م ــن ارتـ ـم ــاء بــري ـطــان ـيــا ف ــي أح ـضــان
الــواليــات املتحدة وتــرك األوروبـيــن.
وعلى الرغم من أن الواليات املتحدة
طلبت رسـمـيــا مــن  64دول ــة ،بحسب
م ــا ق ــال وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة األم ـيــركــي
مايك بومبيو ،االنضمام إلى ائتالف
أميركي لحماية املــاحــة فــي مضيق

ُ
هرمز ،لكن أكثر من  60منها لم ت ِعر
الطلب األميركي أي اهتمام.
إلـ ــى ج ــان ــب ذل ـ ــك ،وج ـ ــدت الـحـكــومــة
البريطانية الـجــديــدة نفسها وارث ــة
ّ
ً
أعباء اقتصادية
لحمل ثقيل يكلفها
ك ـب ـي ــرة ،وفـ ــي امل ـق ــاب ــل فـ ــإن ال ــوالي ــات
املـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدة ت ـ ــدع ـ ــم ب ـ ــالـ ـ ـك ـ ــام ف ـ ـقـ ــط ال
غ ـي ــر .ك ـل ـفــة ال ـت ــأم ــن ع ـلــى ال ـنــاقــات
ّ
التوجه
البريطانية التي كانت تريد
إل ـ ــى م ـن ـط ـقــة ب ـح ــر عـ ـم ــان وم ـض ـيــق
ه ــرم ــز زادت ب ـن ـس ـب ــة أكـ ـث ــر مـ ــن 10

انتهاء حرب الناقالت لن
يكون نهاية الصراع،
لكنه سيؤدي إلى
انخفاض منسوب التوتر

أض ـعــاف ،إضــافــة إل ــى أن الـعــديــد من
ش ــرك ــات ال ـش ـح ــن بـ ـ ــدأت ت ـم ـت ـنــع عــن
شحن البضائع من املنطقة أو إليها.
البريطانيون علموا جيدًا أن إيجاد
ّ
ائ ـت ــاف ع ـس ـكــري ل ــن ي ـحــل املـشـكـلــة،
بل سيزيد من التعقيدات ،وأن إيران
هــي الـتــي تحكم املنطقة ،وأن الزمن
الـ ــذي ك ــان ــت ف ـيــه بــريـطــانـيــا تـحـتــاج

إلى إرسال خمس سفن فقط الحتالل
البلد وسرقة أرزاق شعبه من دون أي
مقاومة ،أو ضابط مــازم مع خمسة
ج ـن ــود إلزاحـ ـ ــة امل ـل ــك رضـ ــا شـ ــاه في
إيران ،قد انتهى.
خ ـ ـ ـطـ ـ ــوة الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــرس ال ـ ـ ـ ـثـ ـ ـ ــوري ح ـج ــز
السفينة البريطانية ،وقبلها إسقاط
الـطــائــرة األمـيــركـيــة ،أدت ــا إلــى إيجاد
هـ ــالـ ــة م ـ ــن الـ ـحـ ـم ــاي ــة ح ـ ـ ــول إي ـ ـ ـ ــران،
أساسها أن األخيرة لديها قوة الردع
الكافية ملــواجـهــة أي هـجــوم أجنبي،
ّ
ول ــدي ـه ــا ج ـن ــود م ـت ـســل ـحــون ب ـ ــإرادة
املــواج ـهــة .عـ ّـودتـنــا ح ــروب الــواليــات
امل ـت ـحــدة خ ــال ال ـع ـقــود ال ـســاب ـقــة أن
األم ـيــرك ـيــن ال ي ــدخ ـل ــون أي مـعــركــة
ال تـ ـك ــون م ـض ـمــونــة ال ـن ـت ــائ ــج ،وك ــل
الحروب التي دخلوها كانت في وقت
اطـمــأنــوا فيه إلــى أن الجانب املقابل
منهار ولن يستطيع مواجهتهم .كان
الرهان اإليراني صحيحًا .استفادت
إي ــران مــن الحنكة الدبلوماسية في
ال ــوق ــت امل ـن ــاس ــب ،واألم ـ ــن والـعـسـكــر
أيـ ـض ــا ،م ــا ّأدى إل ـ ــى إفـ ـش ــال خـطــط
األمـ ـي ــركـ ـي ــن والـ ـب ــريـ ـط ــانـ ـي ــن ،لـكــن
األه ــم م ــن ذل ــك أن ــه أق ـنــع ال ـعــديــد من
ْ
ال ــدول ب ــأن مــا مــن ج ــدوى مــن دخــول
ل ـع ـب ــة ال ـ ـسـ ــاسـ ــة امل ـ ـغـ ــامـ ــريـ ــن .ح ـتــى
الــدول العربية في الخليج الفارسي
وص ـلــت إل ــى نـتـيـجــة م ـفــادهــا أن ــه ما
من جــدوى من االستمرار في اللعبة
األم ـيــرك ـيــة ،وبـ ــدأت تـغـيـيــر مــواقـفـهــا
تـجــاه إي ــران ،وب ــدأت الــوفــود تتبادل
الزيارات لحلحلة الخالفات البينية.
وع ـن ــدم ــا الحـ ــظ ال ـبــري ـطــان ـيــون هــذا

الوضع ،اضطروا إلى أن يفرجوا عن
الـسـفـيـنــة اإلي ــران ـي ــة ،عـلــى ال ــرغ ــم من
ط ـلــب ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة االس ـت ـمــرار
ب ـح ـج ــزه ــا أو مـ ـ ـص ـ ــادرة شـحـن ـت ـهــا.
ح ـ ـ ـ ــاول الـ ـب ــريـ ـط ــانـ ـي ــون حـ ـف ــظ م ــاء
وجـ ـهـ ـه ــم عـ ـب ــر اإلعـ ـ ـ ـ ــان أن طـ ـه ــران
ّ
تعهدت بأن السفينة هذه غير ذاهبة
إلــى ســوريــا ،فــي حــن أن السفينة لم
تكن ذاهـبــة إلــى ســوريــا منذ البداية.
ومن األساس ،سبب رفض اإليرانيني
إع ـ ـطـ ــاء ه ـ ــذا ال ـت ـع ـ ّـه ــد ك ـ ــان رف ـض ـهــم
الخضوع لعقوبات فرضتها أوروبا
على سوريا ،كي ال تصبح بدعة .في
الواقع ،كانت السفينة ذاهبة لتوزيع
ال ـن ـف ــط امل ـص ـف ــى ع ـل ــى زب ــائ ــن إي ـ ــران
فــي الـبـحــر األب ـيــض امل ـتــوســط ،وكــان
األميركيون والبريطانيون يريدون
من إيران الكشف عن أسماء زبائنهم.
حتى الرسالة التي كتبتها السفارة
اإليــران ـيــة ل ــدى ل ـنــدن ،وال ـتــي استند
ّ
إليها البريطانيون ،أكدت أن السفينة
غ ـي ــر م ـت ـه ـجــة إلـ ـ ــى أي مـ ـك ــان تـحــت
ال ـع ـقــوبــات األوروب ـ ـيـ ــة ،لـكــن م ــع هــذا
ّ
تصر على أنها غير ملزمة
فإن إيران
بالعقوبات األوروبية ،وعلى املحكمة
ُ
أن تفرج عن السفينة فورًا.
اآلن ،بـ ـع ــد اإلفـ ـ ـ ـ ـ ــراج ع ـ ــن ال ـس ـف ـي ـنــة
ُ
اإليرانية ،من املتوقع أن تفرج إيــران
أيضًا عن السفينة البريطانية قريبًا،
على رغم أن إيران وبريطانيا رسميًا
ك ــان ـت ــا ت ـ ـصـ ـ ّـران ع ـل ــى أن ـ ــه ل ــن ي ـكــون
ه ـن ــاك تـ ـب ــادل ل ـل ـس ـفــن ،ل ـكــن اإلف ـ ــراج
عــن السفينة البريطانية سيؤكد أن
اإلن ـك ـل ـيــز واجـ ـه ــوا س ـيــاســة إيــران ـيــة

أس ــاسـ ـه ــا «الـ ـ ـع ـ ــن ب ــالـ ـع ــن والـ ـس ــن
بــالـســن» .ومــع أن بعض ال ــدول ،مثل
عمان وفرنسا والـعــراق ،دخلت على
خـ ــط ال ــوس ــاط ــة إلق ـ ـنـ ــاع اإلي ــرانـ ـي ــن
ب ــاإلف ــراج ع ــن الـسـفـيـنــة الـبــريـطــانـيــة
قـبــل اإلف ـ ــراج عــن الـسـفـيـنــة اإليــران ـيــة
حـ ـت ــى لـ ــو ب ــأق ــل مـ ــن نـ ـص ــف س ــاع ــة،
إال أن اإلي ــرانـ ـي ــن أص ـ ـ ـ ـ ّـروا ع ـل ــى أن
ُيـ ـف ـ َـرج ع ــن سـفـيـنـتـهــم ق ـبــل السفينة
ال ـب ــري ـط ــان ـي ــة كـ ــي ي ـع ـك ـس ــوا رس ــال ــة
مـفــادهــا مــا جــاء على لـســان الرئيس
حسن روحاني« :السفينة بالسفينة،
املـضـيــق بــاملـضـيــق ،إذا ك ــان الجميع
يـ ــريـ ــدون سـ ــامـ ــا ،ف ـ ــإن إيـ ـ ـ ــران يـجــب
أن تـنـعــم بــال ـســام ،وإذا م ــا واجـهــت
إيران مشاكل ،فالجميع سيواجهون
ُ
مشاكل» .إصــرار إيــران على أن تفرج
ً
بريطانيا عن السفينة اإليرانية أوال
كان لتلقينهم وتلقني الباقني درسًا،
ّ
هو أل يلعبوا بذيل األسد مجددًا ،ألن
ّ
األسد سيذلهم.
انـ ـتـ ـه ــاء حـ ـ ــرب ال ـ ـنـ ــاق ــات لـ ــن ي ـكــون
نـهــايــة ال ـص ــراع ب ــن إي ـ ــران وال ـغ ــرب،
لكنه بالتأكيد سيؤدي إلى انخفاض
منسوب التوتر فــي املنطقة ،إضافة
إلــى أن إيــران استطاعت إبعاد شبح
ال ـح ــرب ع ــن نـفـسـهــا وامل ـن ـط ـقــة ،على
األق ــل فعليًا .ويمكن الـقــول إن إيــران
اس ـت ـط ــاع ــت س ـح ــب ج ـم ـيــع األوراق
م ــن ي ــد ال ـ ــوالي ـ ــات امل ـت ـح ــدة والـ ـ ــدول
الغربية خالل العام األول من خروج
األمـ ـي ــركـ ـي ــن مـ ــن االت ـ ـفـ ــاق ال ـ ـنـ ــووي،
وال ـي ــوم ت ـقــوم إيـ ــران بـجـمــع أوراق ـه ــا
هي.

أمر رئيس الوزراء العراقي ،عادل عبد
املهدي ،قبل يومني ،بــ«إجــراء تحقيق
ش ــام ــل» ف ــي ح ــادث ــة ان ـف ـج ــار م ـخــازن
العتاد في «معسكر الصقر» جنوبي
العاصمة بغداد ،ورفــع تقرير حولها
خ ـ ــال م ـ ــدة أقـ ـص ــاه ــا أس ـ ـب ـ ــوع .ق ـ ـ ٌ
ـرار
جـ ــاء ض ـمــن سـلـسـلــة ق ـ ـ ــرارات ص ــدرت
عقب تــرؤســه اجتماع «مجلس األمــن
الــوط ـنــي» األرب ـع ــاء امل ــاض ــي ،ونـ ّـصــت
أيـ ـ ـض ـ ــا ع ـ ـلـ ــى املـ ـ ـب ـ ــاش ـ ــرة ب ـت ـع ــوي ــض
املـتـضــرريــن مــن الـحــادثــة الـتــي وقعت
مساء االثنني الفائت وأدت إلى إصابة
 13شخصًا .عبد املهدي شـ ّـدد ،كذلك،
عـ ـل ــى ض ـ ـ ـ ــرورة اسـ ـتـ ـكـ ـم ــال «ال ـخ ـط ــط
الشاملة» لنقل امل ـخــازن واملعسكرات
الـتــابـعــة ل ــوزارت ــي ال ــدف ــاع والــداخـلـيــة
و«الـ ـحـ ـش ــد» ،أو غ ـيــرهــم م ــن فـصــائــل
ش ـ ــارك ـ ــت ف ـ ــي امل ـ ـ ـعـ ـ ــارك ض ـ ــد ت ـن ـظ ـيــم
«داع ـ ـ ــش» ،إل ــى خـ ــارج امل ـ ــدن ،ع ـلــى أن
تصدر األوامر التنفيذية النهائية قبل
نـهــايــة شـهــر آب /أغـسـطــس ال ـجــاري،
لـجـعــل املـ ــدن «خ ــال ـي ــة» م ــن م ـثــل هــذه
املعسكرات واملخازن ،معتبرًا «وجود
املعسكرات واملخازن خــارج املوافقات
امل ــرس ــوم ــة غ ـيــر نـ ـظ ــام ـ ّـي» ،وسـيـكــون
التعامل معه وفق القانون والنظام.
ولـ ـ ـئ ـ ــن ع ـ ــزل ـ ــت م ـ ـ ـصـ ـ ــادر عـ ــام ـ ـلـ ــة فــي
مكتب عبد املـهــديً توقيت الـقــرار عن
مضمونه ،مـحــاولــة إدراج ــه فــي خانة

«ضبط انتشار السالح (وإن كان سالح
الدولة) ،وفصله عن األماكن املأهولة»،
إال أن التوقيت ُينظر إليه بـ«شيء من
الــري ـبــة» ،خــاصــة أن حــادثــة «معسكر
الصقر» هي الثالثة من نوعها خالل
األسابيع األربعة املاضية (بعد حادثة
«معسكر الشهداء» في آمرلي وحادثة
«معسكر أش ــرف» فــي ديــالــى) .شكوك
ّ
عــززهــا «الـبـنــد ال ــراب ــع» فــي ق ــرار عبد
املهدي األخـيــر ،الــذي نـ ّـص على إلغاء
ك ــاف ــة امل ــواف ـق ــات ال ـخــاصــة بــالـطـيــران
ف ــي األج ـ ـ ــواء ال ـع ــراق ـي ــة (االس ـت ـط ــاع،
ّ
االستطالع املسلح ،الطائرات املقاتلة،
ّ
الطائرات املروحية ،الطائرات املسيرة
ب ـ ـكـ ــل أنـ ـ ــواع ـ ـ ـهـ ـ ــا) لـ ـج ـم ـي ــع الـ ـجـ ـه ــات
ال ـع ــراق ـي ــة وغـ ـي ــر الـ ـع ــراقـ ـي ــة ،ع ـل ــى أن
ُ
«ت ـح ـص ــر امل ــواف ـق ــات ب ــه ف ـق ــط ،أو من
ّ
يخوله أصوليًا» ،مع اعتبار «أي حركة
طيران خالف ذلك معادية ،وستتعامل
معها الدفاعات الجوية فورًا».
حتى اآلن ،ثمة ترجيح لدى املحققني
ف ــي ح ــادث ــة «مـعـسـكــر ال ـص ـقــر» لـكــون
ّ
إهمال العاملني قد حال دون تمكنهم
مــن إط ـفــاء حــريــق نـشــب ف ـجــأة هـنــاك،
وأدى ب ـس ــرع ــة إلـ ــى ان ـف ـج ــار ٌم ـخ ــازن
ُ
السالح قبل أن ُي َ
حاصر .روايــة تجمع
عليها م ـصــادر حكومية وأخ ــرى في
«الحشد» .لكن مصادر األخير تشير،
في حديثها إلى «األخبار» ،إلى رابط
(ما زال قيد الدرس) بني الحادثة وقرار
ع ـبــد املـ ـه ــدي وح ــادث ــة أخ ـ ــرى وقـعــت
مطلع الشهر ال ـجــاري ،حيث سقطت
طــائــرة تجسس أمـيــركـيــة مـسـ ّـيــرة في
إح ـ ـ ــدى مـ ـ ـ ــزارع م ـن ـط ـقــة ال ــرض ــوان ـي ــة
ش ـم ــال غـ ــرب ال ـعــاص ـمــة ،ب ــال ـق ــرب من
ّ
مـطــار بـغــداد الــدولــي .آن ــذاك ،تسلمت
الـ ـق ــوات األم ـن ـي ــة ال ـع ــراق ـي ــة ال ـط ــائ ــرة،
لكنها لــم تعلن مـحـتــوى «صندوقها
ّ
األسود» ،كذلك لم تعلق على الحادثة.
لـكــن مـعـلــومــات «األخـ ـب ــار» تـشــي بــأن
«الطائرة نالت موافقة قيادة العمليات
املـشـتــركــة قـبـيــل إقــاع ـهــا» ،فـيـمــا كــان
ّ
خ ـ ــط س ـي ــره ــا م ــن أب ـ ــو غ ــري ــب (غ ــرب
ال ـعــاص ـمــة) إل ــى امل ـح ـمــوديــة (ج ـنــوب
الـعــاصـمــة) .هـنــا ،يـســأل مـصــدر أمني
رفيع« :أليس ممكنًا أن تكون الطائرة
قــد صـ ـ ّـورت معسكر الـصـقــر ،وقـ ّـدمــت
إحداثياته لجهة ما عبثت باملكان؟».
مصادر «الحشد» ترفض ،إلى اآلن ،أي
حديث عن قصف أميركي أو إسرائيلي
ل ــ«م ـع ـس ـكــر ال ـص ـق ــر» أو املـعـسـكــريــن
اآلخــريــن ،فيما تتمسك «كتائب حزب
الله» بسردية االستهداف اإلسرائيلي
لـتـلــك امل ــواق ــع .أي ـض ــا ،يـسـتـغــرب أحــد
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املـ ـق ــرب ــن مـ ــن زعـ ـي ــم «عـ ـص ــائ ــب أه ــل
الـ ـح ــق» ،ق ـيــس ال ـخــزع ـلــي ،أم ــر إط ـفــاء
رادار الـنــاصــريــة ورادار الـتــاجــي قبل
ح ــادث ــة «مـعـسـكــر ال ـص ـقــر» ،وه ــو ّ أمـ ًـر
تنفيه مصادر أمنية عراقية ،مفضلة
«الـتـ ّ
ـريــث» في حسم أسباب الحادثة،
من دون أن تستبعد احتمال أن يكون
الـعـمــل «تـخــريـبـيــا» فــي ه ــذا التوقيت
الدقيق الذي ّ
تمر به البالد واملنطقة.
عـلــى أي حـ ــال ،ثـمــة ت ـس ــاؤالت كثيرة
عــن أس ـبــاب تحليق ط ــائ ــرات مـسـ ّـيــرة
(بـعـضـهــا أم ـي ــرك ــي ،وبـعـضـهــا اآلخ ــر
م ـج ـهــول) ف ــي األجـ ـ ــواء ال ـعــراق ـيــة ،في
طلعات «غـيــر ّ
منسقة» مــع الحكومة.
ت ـس ــاؤالت ت ـضــع األخ ـي ــرة ف ــي مــوقــف
َ
ح ــرج لـنــاحـيــة م ــدى ال ـتــزام ـهــا ص ــون
السيادة العراقية .ومن هنا ،كان قرار
عـبــد امل ـه ــدي ب ـض ــرورة ضـبــط املـجــال
الـ ـج ــوي ،وال ـع ـمــل ع ـلــى ح ـصــر ال ـقــرار
بـيــد رئـيــس ال ـ ــوزراء ،بحسب مـصــادر
«الـحـشــد» .مــن جهتها ،تـبـ ّـن مصادر
عاملة في مكتب عبد املهدي أن القرار
األخ ـيــر َسـ َـحــب «م ـنــح إذن التحليق»
مـ ــن ق ـ ـيـ ــادة «ال ـع ـم ـل ـي ــات امل ـش ـت ــرك ــة»،
َ
وح ـ َـص ــره ــا ب ـيــد رئ ـي ــس الـ ـ ـ ــوزراء ،في
خـطــوة تـسـتـهــدف ـ ـ بحسب املـصــادر

ّ
القرار يستفز الواليات
المتحدة ،وقد يكون
سببًا في تصعيد
أميركي ــ إيراني

نـفـسـهــا ـ ـ ـ ـ رف ــع م ـس ـتــوى «الـتـنـسـيــق»
مـ ــع ط ـ ـهـ ــران ،ومـ ـن ــع األم ـي ــرك ـي ــن مــن
االستفادة من األجواء العراقية في أي
طلعة قــد تـهــدف إل ــى الـتـجـ ّـســس على
األراضي اإليرانية من جهة ،أو تقديم
معلومات استخبارية لـطــرف مــا ،قد
يـسـتـفـيــد مـنـهــا ف ــي اس ـت ـه ــداف مــوقــع
مـعــن الح ـقــا .وتـلـفــت امل ـصــادر عينها
ّ
إلى أن القرار يستفز الواليات املتحدة،
وقد يكون سببًا في تصعيد أميركي ـ ـ
إيراني في «بالد الرافدين» من دون أن
يكون معلنًا ،محتملة وقــوع حــوادث
مماثلة في األسابيع املقبلة.
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اليمن تتجه السعودية ،على ما يبدو ،إلى تشكيل حكومة جديدة ،تترجم «االنتصار»
حققه حلفاء اإلمارات أخيرًا في مدينة عدن ،من دون أن تسمح لهم ًبالخروج
الذي ّ
َ
من الخط المرسوم لهم من ِقبل «التحالف» .وهي حكومة ،إذا ما تألفت فعال ،تمثل
خطوة جديدة على طريق مساعي الرياض إلى ترتيب أوراق حلفائها قبيل الدخول
في أي مفاوضات سياسية شاملة

سوريا

معارك جنوب إدلب مستمرة

أنقرة تضغط لتسريع إجراءات «المنطقة اآلمنة»

ّ
الرياض ترتب لتشكيل
حكومة جديدة
ضغوط سعودية لضبط «االنتقالي»

أحمد الحسني
ت ـبــدو خ ـطــوات «املـجـلــس االنـتـقــالــي
ال ـ ـج ـ ـنـ ــوبـ ــي» ،املـ ـ ــوالـ ـ ــي ألبـ ـ ــو ظ ـب ــي،
بـعــد أس ـب ــوع م ــن تحقيقه انـتـصــارًا
عسكريًا على قوات حكومة الرئيس
املنتهية والي ـتــه ،عـبــد رب ــه منصور
هـ ـ ــادي ،ف ــي مــدي ـنــة عـ ــدن (جـ ـن ــوب)،
م ـح ـك ــوم ــة ب ـت ـف ــاه ـم ــات ال ـس ـع ــودي ــة
واإلمـ ـ ـ ــارات ،خ ـصــوصــا أن األهـ ــداف
ال ـت ــي ح ـشــد «االنـ ـتـ ـق ــال ــي» مـقــاتـلـيــه
ت ـحــت راي ـت ـه ــا خـ ــال م ـعــركــة األيـ ــام
األرب ـعــة لــم يتحقق ش ــيء منها إلــى
اآلن ،وال يبدو أيضًا أن ثمة خريطة
طريق تؤدي إلى تحققها الحقًا ،وال
سيما إع ــان االنـفـصــال ،أو بتعبير
آخــر قيام دولــة الجنوب التي كانت
موجودة قبل عام  .1990بعد تحقيق
«االن ـ ـت ـ ـصـ ــار» ،اك ـت ـفــى «االن ـت ـق ــال ــي»
بتظاهرة شعبية حشد لها مــن كل
مدن الجنوب ،وبيان سياسي أبدى
ف ـيــه تــرح ـي ـبــه ب ــال ــدع ــوة ال ـس ـعــوديــة
إلى الحوار مع حكومة هادي ،وهي
ال ــدع ــوة ال ـتــي تــرفـضـهــا األخ ـي ــرة ما
لم ينسحب «االنتقالي» من املواقع
التي سيطر عليها بعد املواجهات.
في هــذا اإلطــار ،وصــف نائب رئيس
الـ ــدائـ ــرة اإلع ــام ـي ــة ل ــ«االن ـت ـق ــال ــي»،
مـ ـنـ ـص ــور صـ ـ ــالـ ـ ــح« ،الـ ـ ـح ـ ــدي ـ ــث عــن
االنسحابات بأنه أمر غير مفهوم»،

نــافـيــا عـلــم املـجـلــس ب ــوص ــول لجنة
س ـعــوديــة إل ــى ع ــدن ل ــإش ــراف على
هذه العملية .لكن مصادر مقربة من
حكومة هــادي أكــدت لــ«األخـبــار» أن
اللجنة املذكورة وصلت بالفعل ظهر
أول مــن أمــس إلــى املــديـنــة ،وأشرفت
على تسليم قوات «االنتقالي» قصر
معاشيق (مـقـ ّـر الرئاسة والحكومة
في عدن) لقوات «اللواء األول ـ ـ حماية
رئ ــاسـ ـي ــة» ،ك ــذل ــك «وعـ ـ ــدت بتسليم
ك ـ ــل املـ ـ ــواقـ ـ ــع الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة ،وع ـ ـ ــودة
ال ـت ـم ــوض ــع إلـ ــى م ــا كـ ــان ع ـل ـيــه قـبــل
اندالع املواجهات» ،بحسب املصادر
ن ـف ـس ـهــا .وفـ ــي م ـ ـ ــوازاة ذل ـ ــك ،تــراجــع
نائب رئيس «االنتقالي» ،هاني بن
بــريــك ،عــن تـصــريـحــاتــه الـتــي هاجم
فيها الرياض األسبوع املاضي ،على
خلفية تـهــديــد األخ ـي ــرة بــاسـتـخــدام
ال ـط ـيــران ض ــد قـ ــوات املـجـلــس إن لم
ي ـتــراجــع ع ــن «االن ـ ـقـ ــاب» .وأكـ ــد بن
بريك ،في تغريدة على «تويتر» ،أنه
«يوالي من والته الرياض وأبو ظبي،
ويعادي كل من تعاديه الدولتان».
الــافــت أي ـضــا أن ــه عـلــى رغ ــم دعــوتــه
إلى التظاهرة التي شهدتها ساحة
العروض في خورمكسر في عدن أول
َّ
من أمس ،إال أن ً«االنتقالي» لم يتنب
الفعالية صراحة ،كذلك ُلم يحضرها
ٌّ
أي م ــن ق ـي ــادات ــه ،فـيـمــا ذ ّي ـ ــل الـبـيــان
الـ ـ ـص ـ ــادر ع ـن ـه ــا ب ــاس ــم «م ـن ـظ ـم ــات

املجتمع املــدنــي وال ـن ـقــابــات» .حــدث
ذل ــك عـلــى رغ ــم أن ــه ك ــان مـتــوقـعــا أن
يعلن «االنتقالي» في هذه الفعالية
بـ ـي ــان ــا سـ ـي ــاسـ ـي ــا يـ ـض ـ ّـمـ ـن ــه م ـع ــال ــم
م ـ ّشــروعــه لـلـمــرحـلــة املـقـبـلــة بـعــد ما
حققه حديثًا ،خصوصًا أن وسائل
إعـ ــام تــاب ـعــة ل ــه س ـ ّـرب ــت مـعـلــومــات
عـ ـ ــن أن ق ـ ـ ـيـ ـ ــادة امل ـ ـج ـ ـلـ ــس س ـت ـع ـلــن
االنـفـصــال مــن عـلــى منصة الحشد،
لكن ّ
تبي الحقًا أن تلك التسريبات
ّ
مثلت «حيلة» الستقطاب الجماهير
الـجـنــوبـيــة إل ــى ال ـســاحــة ،وال سيما
ّ
فــي ظ ــل مــا أظـهــرتــه اآلونـ ــة األخـيــرة
م ــن ت ــراج ــع ش ـع ـب ـيــة «االنـ ـتـ ـق ــال ــي».
وبـعــد ســاعــات مــن انتهاء الفعالية،
أصدر املجلس بيانًا كرر فيه ما ورد
فــي بياناته السابقة مــن أنــه ملتزم
«الـ ـش ــراك ــة م ــع ال ـت ـح ــال ــف ملــواج ـهــة
الحوثيني والتمدد اإليراني» ،إضافة
إلى تأكيده أن «هدف استعادة دولة
الجنوب خيار محسوم بالنسبة إلى
الشعب».
ف ـ ــي ضـ ـ ــوء م ـ ــا تـ ـ ـق ـ ــدم ،ال ُي ـس ـت ـب ـعــد
أن تـ ـ ـك ـ ــون ال ـ ـ ــري ـ ـ ــاض قـ ـ ــد مـ ــارسـ ــت
ضـ ـغ ــوط ــا عـ ـل ــى املـ ـجـ ـل ــس حـ ـت ــى ال
يـ ـخ ــرج ع ــن الـ ـخ ــط املـ ــرسـ ــوم ل ــه مــن
ّ
ِق َبل «التحالف» .خط يمكن إجماله
ب ـثــاثــة مـ ـح ـ ّـددات رئ ـي ـســة ،بعضها
إم ـ ـ ـ ــارات ـ ـ ـ ــي فـ ـيـ ـم ــا بـ ـعـ ـضـ ـه ــا اآلخ ـ ـ ــر
سـ ـع ــودي :أولـ ـه ــا م ــواج ـه ــة حـضــور

تحذيرات من التقسيم بعد «انقالب عدن»:

ّ
ال بد من صنعاء...

تتجه سلطات صنعاء نحو
تشكيل لجنة للمصالحة
الوطنية والحل السياسي،
باالستفادة من األحداث
األخيرة التي شهدتها
مدينة عدن ،والتي ترى
قيادة العاصمة أنها
كشفت مجددًا عن
ُ
تقسيمي» يراد
«مخطط ً
وجنوبًا ،أن
لليمن ،شماال ٌ
يبتلي به .مخطط باتت
عدة أحزاب محسوبة على
جبهة «التحالف» واعية له،
لكنها ّ
تتردد إلى اآلن في
قلب الطاولة بفعل ارتهان
قياداتها للرياض

صنعاء ــ رشيد الحداد
على رغم أن األحــداث الدامية األخيرة
التي شهدتها مدينة عدن ،وانتهت إلى
سقوط «العاصمة املؤقتة» للحكومة
املــوالـيــة لـلــريــاض بــأيــدي امليليشيات
امل ـح ـســوبــة ع ـلــى أبـ ــو ظ ـب ــي ،أسـقـطــت
آخر أوراق «شرعية» الرئيس املنتهية
واليته عبد ربه منصور هادي والتي
ُاتـ ـ ـخ ـ ــذت (وال تـ ـ ـ ــزال) غ ـ ـطـ ـ ً
ـاء ل ـل ـحــرب
املستمرة على اليمن للعام الخامس
على الـتــوالــي ،إال أن سلطات صنعاء
ت ـن ـظــر إلـ ــى تـ ـط ــورات األيـ ـ ــام املــاض ـيــة
على أنـهــا مــؤشــر جــديــد وواض ــح إلى
«مؤامرة» ّ
تمس وحدة البالد ،وهو ما
ّ
تعده مؤشرًا خطيرًا يستدعي الوقوف
بـمـســؤولـيــة م ــن أج ــل إف ـش ــال مخطط
الـتـقـسـيــم ،والـ ــذي ت ــرى أن ــه ك ــان هدفًا
لـ«التحالف» منذ اليوم األول لتدخله
في اليمن.
ال ـق ـي ــادات ال ـس ـيــاس ـيــة وال ـحــزب ـيــة في
صنعاء ال تعتبر سقوط عدن انتصارًا
لــ«املـجـلــس االنـتـقــالــي الـجـنــوبــي» وال
هزيمة لحكومة هــادي ،بقدر ما تجد

ف ـي ــه ح ـل ـق ــة مـ ــن م ـخ ـط ــط س ـ ـعـ ــودي ـ ـ ـ ـ
إماراتي ّ
يؤسس لجوالت من االقتتال
األهلي ،ويستهدف إعادة البالد إلى ما
قبل ( 1990قبل الدخول في الوحدة).
وهو عني ما ذهب إليه عدد من األحزاب
املــوال ـيــة ل ــ«ال ـت ـحــالــف» ،وم ـن ـهــا حــزب
«التجمع اليمني لــإصــاح» (إخ ــوان
م ـس ـل ـم ــون) ال ـ ـ ــذي دع ـ ــت ق ـ ـيـ ــادات مــن
داخله إلى ّ
فك «الشراكة» مع الرياض،
والـعــودة إلــى صنعاء لبناء تحالفات
جديدة مع «أنصار الله» ،فيما ال تزال
قيادة الـحــزب ،املقيمة تحت ما يشبه
ّ
اإلقامة الجبرية في السعودية ،تعلق
ً
آماال على األخيرة الستعادة ما فقدته
من حضور في عدن.
وب ـ ــالـ ـ ـت ـ ــزام ـ ــن مـ ـ ــع ت ـ ــوج ـ ــه «املـ ـجـ ـل ــس
الـسـيــاســي األع ـلــى» فــي صـنـعــاء نحو
تـشـكـيــل لـجـنــة لـلـمـصــالـحــة الــوطـنـيــة
والحل السياسي خــال األيــام املقبلة،
دعا عضو املكتب السياسي لـ«أنصار
ال ـلــه» ،محمد الـبـخـيـتــي« ،االنـتـقــالــي»
و«اإلصـ ـ ـ ـ ــاح» ،إلـ ــى ال ـ ـحـ ــوار ،وال ـع ـمــل
على إنهاء الحرب ،واستعادة العملية
الـسـيــاسـيــة الــداخ ـل ـيــة ،واالت ـف ــاق على
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لم يعلن «االنتقالي» ،في أعقاب فعالية الخميس ،بيانًا سياسيًا ُي ّ
ضمنه مشروعه (أ ف ب)

أشرفت لجنة سعودية
على انسحاب قوات «االنتقالي»
من قصر معاشيق
«ح ــزب الـتـجـمــع الـيـمـنــي لــإصــاح»
(إخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوان مـ ـ ـسـ ـ ـلـ ـ ـم ـ ــون) ،وث ــانـ ـيـ ـه ــا
استقطاب الشباب للقتال على حدود
ال ـس ـع ــودي ــة وفـ ــي ج ـب ـه ــات ال ـش ـمــال
في مواجهة «أنصار الله» ،وثالثها
تحجيم حكومة هــادي وإضعافها،
خصوصًا بعدما تصاعدت مطالب
ّ
يسمونه «الشراكة
وزراء فيها بما
ال ـح ـق ـي ـق ـيــة» م ــع «ال ـت ـح ــال ــف» ورف ــع
الحظر عن املوانئ واملطارات.

حكومة جديدة؟

عـ ـل ــى ّ
أي ح ـ ـ ــال ،يـ ـب ــدو واض ـ ـحـ ــا أن
املــوقــف ال ـس ـعــودي ال ـيــوم يـمـيــل إلــى
مصلحة «االنتقالي» ،خالفًا ملا كان
عـلـيــه فــي مــواج ـهــات ال ـعــام املــاضــي،
عـنــدمــا ّأدت ال ــري ــاض دور الــوسـيــط
ب ـ ــن ال ـ ـطـ ــرفـ ــن .وبـ ـحـ ـس ــب مـ ـص ــادر
مطلعة تحدثت إلــى «األخ ـبــار» ،فإن
«القوات السعودية لعبت ـ ـ في معارك
مطلع آب /أغسطس ـ ـ دورًا محوريًا
أدى إلى انتصار االنتقالي»؛ إذ إنها
«طلبت مــن ق ــوات ه ــادي االستسالم
مـ ـق ــاب ــل ض ـم ــان ـت ـه ــا ل ـع ـن ــاص ــر تـلــك
الـ ـق ــوات ب ـســامــة أرواحـ ـ ـه ـ ــم» ،األم ــر
ّ
ال ــذي ملــح إلـيــه أيـضــا وزي ــر الداخلية

ُ ّ
تشكيل سلطة انتقالية تمكن الجميع
م ــن املـ ـش ــارك ــة ف ــي ال ـ ـقـ ــرار ال ـس ـيــاســي
وت ـقــريــر مـسـتـقـبــل ال ـي ـمــن ،م ــؤك ـدًا في
تـ ـص ــريـ ـح ــات صـ ـح ــافـ ـي ــة «انـ ـكـ ـش ــاف
ال ـشــرع ـيــة الــوه ـم ـيــة ب ـس ـقــوط عـ ــدن»،
وواضـ ـع ــا «ت ـم ـســك ال ــري ــاض ب ـهــا في
إطـ ــار ال ـح ـفــاظ ع ـلــى شــرع ـيــة الـتــدخــل
العسكري لتحالف ال ـعــدوان» .وأشــار
إل ـ ـ ــى أن «م ـ ـ ـشـ ـ ــروع فـ ـص ــل الـ ـجـ ـن ــوب
وفــق األجـنــدة البريطانية السعودية
اإلمــاراتـيــة ُي ّ
عد فخًا الستهداف أبناء
املـحــافـظــات الـجـنــوبـيــة قـبــل غـيــرهــم»،
مضيفًا أن «املجلس االنتقالي سيجد
نفسه ّ
عما قريب عاجزًا عن الدفاع عن
كيانه املـنـشــود أم ــام جشع دول قوية

قياديون جنوبيون :قضية الجنوب
اليوم مع المحتل الغازي ،وتحريرها
من تحالف العدوان أولوية
تملك حق التحكم في قراره وفي إدارة
الصراعات والتناقضات الداخلية».
من جهته ،يصف محافظ عــدن املعني
مـ ــن ِقـ ـ َـبـ ــل صـ ـنـ ـع ــاء ،ط ـ ـ ــارق مـصـطـفــى
سـ ـ ـ ــام« ،م ـ ــا تـ ـشـ ـه ــده املـ ـح ــافـ ـظ ــة مــن
ص ـ ــراع ـ ــات وح ـ ـ ـ ــروب م ـي ـل ـي ـش ـيــاويــة»
بـ ــأنـ ــه «مـ ـخـ ـط ــط إم ـ ـ ــارات ـ ـ ــي سـ ـع ــودي
لتعزيز الشقاق والتفرقة بني الشعب

دعت «أنصار الله» إلى استعادة العملية
السياسية الداخلية ،واالتفاق على
تشكيل سلطة انتقالية (أ ف ب)

فــي حـكــومــة ه ــادي ،أحـمــد املـيـســري،
عندما استغرب «صمت اململكة عن
اإلمـ ــارات وه ــي تذبحهم مــن الــوريــد
إلى الوريد».
موقف الــريــاض ،املنحاز ولــو بنحو
غير معلن إلــى «االنـتـقــالــي» ،يكشف
 بحسب مــراقـبــن  -اتـخــاذهــا ق ــرارًابترتيب وضع حلفائها على األرض،
قبيل الذهاب إلى اتفاق سالم شامل
بينها وبني «أنصار الله» ،خصوصًا
ّ
أن كــل امل ــؤش ــرات تفيد ب ــأن سيطرة
«االن ـ ـت ـ ـقـ ــالـ ــي» عـ ـل ــى عـ ـ ــدن سـيـنـجــم
عنها تشكيل حكومة جــديــدة ،وفق
املخرجات التي ستصدر عن مؤتمر
جدة املزمع عقده بني حكومة هادي
و«االن ـت ـق ــال ــي» خ ــال األي ـ ــام املـقـبـلــة.

وفـ ـ ــي هـ ـ ــذا اإلطـ ـ ـ ـ ــار ،تـ ـق ــول مـ ـص ــادر
«االن ـ ـت ـ ـقـ ــالـ ــي» إن األخ ـ ـيـ ــر يـتـمـســك
ـت
ب ـت ـش ـك ـي ــل حـ ـك ــوم ــة ك ـ ـ ـفـ ـ ــاءات ت ـحـ ّ ً
إشرافه مع بقاء رئاسة هــادي مظلة
«شــرعـيــة» لــ«الـتـحــالــف» وللحكومة
الـجــديــدة أيـضــا ،فيما تفيد مصادر
أخ ـ ـ ـ ــرى ب ـ ـ ــأن الـ ـ ــريـ ـ ــاض تـ ـنـ ـح ــو إل ــى
تشكيل حكومة جديدة يشارك فيها
«االنتقالي» إلى جانب وزراء حكومة
هادي ،وذلك حتى تحافظ على بقاء
قـيــادات «الشرعية» ضمن تحالفها،
خوفًا من ذهابهم إلــى دول إقليمية
أخـ ـ ـ ــرى ،خ ـص ــوص ــا أن ع ـ ـ ــددًا مـنـهــم
بــاتــوا ّ
يعبرون علنًا عــن امتعاضهم
م ــن امل ــوق ــف ال ـس ـع ــودي ،ويـطــالـبــون
بتغيير خريطة التحالفات.

اليمني الواحد ،بما يضمن للدولتني
االستمرار في وصايتهما واحتاللهما
لليمن» .ويقول ســام ،في حديث إلى
«األخـ ـب ــار» ،إن «سـيـطــرة امليليشيات
ال ـتــاب ـعــة ل ـق ــوات االحـ ـت ــال اإلم ــارات ــي
على عــدن ،بعد طردها أذيــال حكومة
ه ــادي العميلة لـلـسـعــوديــة ،لــن يغير
شـيـئــا فــي واق ــع ع ــدن امل ــري ــر ،ب ـقــدر ما
سيضاعف معاناة املواطنني األبرياء،
الذين يدفعون ثمن كل هذه الصراعات
والـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ــروب امل ـ ـث ـ ـخ ـ ـنـ ــة بـ ــاالن ـ ـت ـ ـقـ ــام
وال ـكــراه ـيــة ،ال ـتــي ّأس ــس لـهــا املـحـتــل،
وع ــزز وجــودهــا فــي نـفــوس الضعفاء
واملرتزقة» .ويحذر سالم من «سياسة
االنـتـقــام والـقـتــل الـتــي تمارسها قوى
متطرفة في عدن ضد أبناء املحافظات
الشمالية ،والتي ُت ّ
عد سابقة خطيرة
على حضارة عــدن وتاريخها ،بعدما
ّ
حولها األعداء إلى مستنقع للفوضى
والـ ـخ ــراب ومــدي ـنــة أش ـب ــاح تحتضن
اإلره ــاب ـي ــن وامل ـت ـطــرفــن م ــن مختلف
أصقاع األرض» ،الفتًا إلــى أن «العدو
اإلماراتي السعودي الحاقد ،وبأيادي
االنـ ـتـ ـق ــال ــي االنـ ـفـ ـص ــال ــي وال ـش ــرع ـي ــة
املزعومة العميلة ،هم من ذبحوا عدن
من الوريد إلى الوريد ّ
وشردوا أهلها».
ممارسات ال يــزال مسلسلها مستمرًا
ف ـ ــي صـ ـ ـ ــورة مـ ــداه ـ ـمـ ــات واع ـ ـت ـ ـقـ ــاالت
وع ـم ـل ـي ــات اق ـت ـح ــام ت ـس ـت ـهــدف حـتــى
ال ـق ـي ــادات الـجـنــوبـيــة ال ـتــي وق ـفــت مع
القوات املوالية لهادي أو على الحياد،

ً
ف ـضــا ع ــن إج ـب ــار أس ــر ال ـع ـشــرات من
تـ ـل ــك ال ـ ـق ـ ـيـ ــادات عـ ـل ــى م ـ ـغ ـ ــادرة ع ــدن
بسيف الترهيب مــن اقتحام منازلها
وس ـل ــب مـمـتـلـكــاتـهــا .ك ــل ذلـ ــك يـجــري
تـ ـح ــت س ـ ـتـ ــار «االنـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــار ل ـل ـق ـض ـيــة
ال ـج ـنــوب ـيــة» ،عـلــى ح ـ ّـد تـعـبـيــر رئـيــس
«االنتقالي» ،عيدروس الزبيدي ،الذي
قــال ،األحــد املاضي ،إن «إعــادة تحرير
عدن بداية فعلية لتحرير املحافظات
الـ ـجـ ـن ــوبـ ـي ــة» .فـ ــي ه ـ ــذا اإلط ـ ـ ـ ــار ،ي ــرى
القيادي في «أنصار الله» في محافظة
أبـ ـ ـ ـ ــن ،ص ـ ــال ـ ــح ال ـ ـج ـ ـن ـ ـيـ ــدي ،أن ث ـمــة
«مـخـطـطــا إم ــارات ـي ــا خـطـيـرًا اتضحت
مالمحه خــال األيــام املاضية ،وتمثل
ف ــي اق ـت ـحــام م ـن ــازل ق ـي ــادات عسكرية
وس ـي ــاس ـي ــة م ــن أبـ ـن ــاء أب ـ ــن وش ـب ــوة
مــن ِقـ َـبــل ميليشيات أبــو ظـبــي بهدف
ضرب السلم األهلي ،وإدخــال املناطق
الـجـنــوبـيــة فــي ص ــراع ــات انـتـقــامـيــة ال
ُ
تحمد عقباها» .ويعرب الجنيدي ،في
تصريح إلــى «األخ ـب ــار» ،عــن اعتقاده
بــأن «قضية الـجـنــوب الـيــوم إنـمــا هي
م ــع امل ـح ـتــل الـ ـغ ــازي ،وت ـحــريــرهــا من
تحالف الـعــدوان أولــويــة» ،مشيرًا إلى
أن «الـسـيـطــرة عـلــى مــديـنــة ع ــدن إنما
َ
تحققت مليليشيات موالية ألبو ظبي،
تـنـفــذ أج ـن ــدة خ ــارج ـي ــة ال ع ــاق ــه لها
ّ
بــالـقـضـيــة ال ـج ـنــوب ـيــة» ،مــتـهـمــا «دول
االحتالل بتدمير النسيج االجتماعي
ال ـج ـنــوبــي ،وزع الـ ـع ــداوات ب ــن أبـنــاء
املحافظات الجنوبية».

ت ـت ــواص ــل امل ـ ـعـ ــارك ف ــي م ـح ـيــط مــديـنــة
خان شيخون في ريف إدلب الجنوبي،
بـ ــوت ـ ـيـ ــرة تـ ــوحـ ــي بـ ـمـ ـس ــار طـ ــويـ ــل مــن
التصعيد ،لــن يقف عند ح ــدود املدينة
وما جاورها من املناطق التابعة لريف
حـ ـمـ ــاة الـ ـشـ ـم ــال ــي .ف ـ ــوح ـ ــدات ال ـج ـيــش
الـ ـس ــوري تـعـمــل بــدعــم ج ــوي ومــدفـعــي
ع ـل ــى ت ــوس ـي ــع س ـي ـطــرت ـهــا داخـ ـ ــل ري ــف
إدل ــب ،عبر دخــول التجمعات السكنية
وت ــأم ــن الـ ـط ــرق ال ـف ــرع ـي ــة الـ ـت ــي يـمـكــن
استخدامها لنقل التعزيزات العسكرية،
بـمــا يـحـصــر حــركــة الـفـصــائــل املسلحة
في نطاق ضيق (من خان شيخون إلى
مثلث مــورك ،اللطامنة ،كفرزيتا) يمكن
مراقبته واسـتـهــدافــه بسرعة وفاعلية.
وع ـلــى رغ ــم تـمــركــز ق ــوات ــه عـلــى مسافة
قــري ـبــة م ــن خـ ــان ش ـي ـخ ــون ،ل ــم يـتـحـ ّـرك
الجيش مباشرة نحوها ،بل استهدف
املحيط الشمالي لبلدة الهبيط ،فارضًا
سيطرته خــال اليومني املاضيني على
ق ــرى م ــداي ــا وعــابــديــن وخ ــرب ــة عــابــديــن
وم ـغــر ال ـح ـمــام وح ــرش ال ـطــوي ـلــة .وفــي
وقت متأخر من ليل أمس ،شنت «هيئة
تـحــريــر ال ـش ــام» هـجــومــا مـعــاكـســا على
مـ ــواقـ ــع ال ـج ـي ــش فـ ــي مـ ــدايـ ــا ،مـفـتـتـحــة
االش ـت ـبــاكــات بتفجير س ـيــارة مفخخة
يـقــودهــا انـتـحــاري عـنــد أط ــراف الـبـلــدة.
وف ــي مـ ــوازاة ت ـط ــورات ري ــف إدلـ ــب ،كــان
محيط كباني في أقصى ريف الالذقية
ال ـش ـمــالــي ال ـش ــرق ــي ي ـش ـهــد اش ـت ـبــاكــات
ّ
عنيفة بني الجيش والفصائل املسلحة،
وقـصـفــا مدفعيًا كثيفًا ،مــن دون ّ
تغير
في خريطة السيطرة .وترافقت سخونة
املـيــدان مع نقاشات حامية في أوســاط
ال ـف ـصــائــل داخ ـ ــل إدل ـ ــب حـ ــول م ـشــاركــة
«الجيش الوطني» (ريف حلب الشمالي)
فــي مـعــارك إدل ــب .إذ جــرى الحديث عن
عقد اجتماع أول مــن أمــس لبحث هذه
املـســألــة ،انـتـهــى بــالـتــوافــق عـلــى إرس ــال
تعزيزات من «الجيش الوطني» ملساندة
«ال ـج ـب ـهــة الــوط ـن ـيــة ل ـل ـت ـحــريــر» .ووف ــق
أوسـ ـ ــاط م ـع ــارض ــة ،فـ ــإن ت ـع ــزي ــزات من
ّ
(يضم «فيلق الرحمن»
«الفيلق الثاني»
و«جيش اإلس ــام») تحركت أمــس نحو
إدل ـ ــب ،ل ـكــن «ت ـحــريــر الـ ـش ــام» مـنـعـتـهــا.
غ ـي ــر أن أوسـ ــاطـ ــا أخ ـ ـ ــرى ن ـف ــت صـ ّـحــة
تلك الــروايــة ،وأك ــدت أنـهــا ال تـخــرج عن

ّ
واشنطن
نت
عي
ً
مسؤوال عسكريًا في
القيادة األوروبية
للتنسيق مع أنقرة

سياق «األالعيب اإلعالمية» .وتتساوق
امل ـقــاربــة األخ ـي ــرة م ــع آل ـيــة إدارة أنـقــرة
الفصائل فــي مناطق سيطرتها،
لعمل َ
إذ ال ُيـنــقــل عناصر أو أسـلـحــة ،خاصة
إلى إدلــب (خــارج ريف حلب الشمالي)،
من دون أمر مباشر من الجيش التركي
وبإشرافه.
وكـ ــان الف ـت ــا خ ــال ال ـيــومــن املــاض ـيــن،
غياب التعليقات التركية على مجريات
إدلب ،مقابل حضور دائم لتقارير وزارة
الــدفــاع ح ــول شــرقــي ال ـفــرات ونـقــاشــات
«املنطقة اآلمنة» مع الجانب األميركي.
الـتـكـثـيــف اإلع ــام ــي م ــن أن ـق ــرة يـنـصـ ّـب
فــي إطــار الضغط على واشنطن ومنع
تأجيل تنفيذ التفاهمات وإنشاء املركز
املشترك املـقــرر ،وهــو ما ّ
عبر عنه وزير

ال ـخــارج ـيــة ال ـتــرك ـيــة ،م ــول ــود جــاويــش
أوغلو ،بوضوح .أمس ،زار وزير الدفاع
ال ـت ــرك ــي ،خ ـلــوصــي أكـ ـ ــار ،ق ـ ــوات ب ــاده
فــي شانلي أورف ــه ال ـحــدوديــة ،واجتمع
بـصـحـبــة رئ ـي ــس االس ـت ـخ ـب ــارات حـقــان
فيدان وعــدد من الـقــادة العسكريني في
امل ـن ـط ـقــة ،م ــع وف ــد أم ـي ــرك ــي ح ـضــر إلــى
منطقة أقجة قلعة قبل يــومــن .وكشف
وزي ــر ال ــدف ــاع ،أم ــس ،أن ط ــائ ــرات بــاده
ّ
املسيرة بدأت العمل فوق أجواء املنطقة
الحدودية منذ أول من أمــس ،الفتًا إلى
أنه جرى التوافق مع الجانب األميركي
على انسحاب «وحدات حماية الشعب»
ال ـك ــردي ــة م ــن «امل ـن ـط ـقــة اآلمـ ـن ــة» وإزالـ ــة
التحصينات العسكرية الـتــي أقامتها
هناك .وترأس الوفد العسكري األميركي
نــائـ ُـب قــائــد الـقـيــادة األوروب ـيــة ،ستيفن
توايتي .وتــدل هوية املبعوث ومنصبه
على املقاربة األميركية للمحادثات مع
تركيا ،بصفتها عضوًا في «حلف شمال
األطلسي» ،إذ ال يتبع الجنرال القيادة
املــركــزيــة امل ـســؤولــة عــن شــرقــي ال ـفــرات،
كذلك فإنه كــان قائدًا للقوات األميركية
في منطقة نينوى العراقية قبل أكثر من
 12عامًا حني شهد شمال غــرب العراق
تــوتـرًا كــرديــا ـ ـ عــربـيــا ،ويمتلك عالقات
جيدة مع قادة العشائر العربية الكبرى
في شرق سوريا وغرب العراق.
(األخبار)

اجتمع وزير الدفاع ورئيس االستخبارات التركي مع وفد أميركي في شانلي أورفة (أ ف ب)

ُ
قائد «بالك ووتر الجهاد» ...هل قتل حقًا؟
صهيب عنجريني
ق ــال ــت م ـ ـصـ ــادر «جـ ـ ـه ـ ــادي ـ ــة» ،أم ـ ـ ــس ،إن
أب ــو سـلـمــان ال ـب ـيــاروســي ،قــائــد جماعة
«ت ـك ـت ـي ـكــات امل ــاح ــم» ل ـقــي م ـصــرعــه في
إدل ـ ــب ،م ــن دون إي ـ ــراد ت ـفــاص ـيــل واف ـي ــة.
ُي ـعــرف املــذكــور أيـضــا بــاســم أب ــو سلمان
بـ ـ ـي ـ ــاروسُ ،
وي ـ ـع ـ ـ ّـد واح ـ ـ ـ ـ ـدًا م ـ ــن أخ ـط ــر
الـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــات املـ ـسـ ـلـ ـح ــة ف ـ ــي سـ ــوريـ ــا،
وأش ـ ــده ـ ــا غـ ـم ــوض ــا .س ـع ــت «األخـ ـ ـب ـ ــار»
إل ـ ــى ال ـ ــوق ـ ــوف عـ ـل ــى ت ـف ــاص ـي ــل م ـص ــرع
البيالروسي ،غير أن معظم املصادر التي
أك ـ ــدت ال ـن ـبــأ أح ـج ـمــت ع ــن الـ ـخ ــوض في
التفاصيل .تنبع أهمية أبــو سلمان من
خصوصية الجماعة التي يقودها ،وهي
ُ
جـمــاعــة غـيــر تـقـلـيــديــة ،وت ـع ـ ّـد أق ــرب إلــى
ُ
مـجـمــوعــة أمـنـيــة اسـتـخـبــاريــة .اشــتـهــرت
«تكتيكات املالحم» على نطاقات ضيقة،
ويدعوها البعض «بالك ووتر الجهاد».
يقوم عملها بالدرجة األولى على تدريب
«وحـ ـ ـ ـ ــدات جـ ـه ــادي ــة خـ ــاصـ ــة» ملـصـلـحــة
تنظيمات عدة ،وال يتجاوز عديد أفرادها
 25ش ـخ ـص ــا ،م ـع ـظ ـم ـهــم يـ ـنـ ـح ــدرون مــن
جمهوريات االتحاد السوفياتي السابقة.
ـن أش ـه ــر امل ـج ـمــوعــات «ال ـخــاصــة»
م ــن ب ـ ّ
التي تلقت تدريباتها على يد أبو سلمان
ورج ـ ــال ـ ــه ،تـ ـب ــرز «الـ ـعـ ـص ــائ ــب ال ـح ـم ــراء
ُ
(الحمر)» وهي القوة الضاربة في «هيئة

تـحــريــر ال ـش ــام» ،إضــافــة إل ــى مجموعات
تابعة لكل من «أجناد القوقاز» ،و«جيش
امل ـ ـهـ ــاجـ ــريـ ــن واألن ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــار» ،و«ال ـ ـ ـحـ ـ ــزب
اإلسالمي التركستاني» ،و«حركة أحرار
ّ
الـ ـش ــام» .ك ــذل ــك ،ت ــول ــت الـجـمــاعــة تــدريــب
«وحدات نخبة» ملصلحة «جيش العزة»،
الذي يحظى حتى اليوم بعالقات خاصة
مع واشنطن.
بـ ــدأ ن ـش ــاط «ب ـ ــاك ووت ـ ــر ال ـج ـه ــاد» منذ
عــام  ،2013بتنظيم بــدائــي ،على يــد أبو
ُ
رفيق األوزبكي ،الذي اشتهر بأنه ضابط
سابق في القوات الروسية الخاصة .قبل
ذلك ،شارك أبو رفيق إلى جوار سيف الله
الشيشاني في تأسيس «جيش الخالفة»،
وبــايــع «جبهة الـنـصــرة» .فــي عــام ،2015
ب ــدأ ن ـمــط ال ـع ـمــل ال ـتــدري ـبــي يــأخــذ بـعـدًا

اح ـتــراف ـيــا أك ـب ــر .وف ــي ع ــام  ،2016جــرت
ُ
هيكلة املجموعة ،واعت ِمدت تسمية لها.
ع ــام  2017س ــرى نـبــأ عــن مـقـتــل مؤسس
امل ـج ـم ــوع ــة (أب ـ ـ ــو رف ـ ـيـ ــق) ،وت ـع ـي ــن أب ــو
سلمان خلفًا له .الالفت ،ما يؤكده مصدر
«جـ ـه ــادي» بـ ــارز مـنـشــق ع ــن «ال ـن ـصــرة»
حول حقيقة مقتل أبو رفيق ،ومن بعده
خلفه .يقول املصدر لـ«األخبار» إن «أبو
سـلـمــان هــو أب ــو رفـيــق نـفـســه .كــل مــا في
األم ــر أنــه أش ــاع نبأ مقتله قبل سـنــوات،
م ـس ـت ـف ـي ـدًا م ــن أن ش ـخ ـص ـيــة أبـ ــو رف ـيــق
ال ـح ـق ـي ـق ـيــة لـ ــم ت ـك ــن مـ ـع ــروف ــة إال ل ـعــدد
وي ّ
محدود»ُ .
عد هذا السلوك معهودًا لدى
«ال ـج ـه ــادي ــن» ،بـغـيــة إب ـع ــاد الشخصية
امل ــزع ــوم مقتلها عــن دائـ ــرة االس ـت ـهــداف.
ويـ ــرجـ ــح امل ـ ـصـ ــدر ن ـف ـس ــه أن يـ ـك ــون نـبــأ
م ـص ــرع أبـ ــو س ـل ـم ــان «م ـف ـب ــرك ــا أي ـض ــا».
ال ت ـتــولــى «ت ـك ـت ـي ـكــات امل ــاح ــم» تــدريــب
امل ـقــات ـلــن الـ ـج ــدد ،ب ــل تـخـتــص بـتــدريــب
ّ
املتمرسني ،تمهيدًا لتحويلهم إلى «قوات
نخبة» .ومن بني التدريبات التي تقدمها،
تأهيل القناصني ،ودورات رماية «»BKC
و« ،»RPGإضافة إلى التركيز في صورة
أســاس ـيــة عـلــى ت ــدري ــب «االن ـغ ـمــاس ـيــن».
ّ
سجلت املجموعة مشاركات محدودة في
بعض املعارك عبر تنفيذ مهمات محددة،
ومــن أب ــرز تلك امل ـعــارك معركة السيطرة
على مطار أبو الضهور عام .2015
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السودان

ّ
التوقيع النهائي على االتفاق اليوم :ترقب لما بعد تشكيل الحكومة
يوقع المجلس العسكري و«قوى
الحرية والتغيير» ،اليوم ،بشكل نهائي،
على اإلعالن الدستوري والوثيقة
السياسية ،بحضور شخصيات ورؤساء
من الدول المجاورة .توقيع يفترض أن
يمهد إلعالن المجلس السيادي في اليوم
التالي ،ومن بعده مجلس الوزراء ،لتنطلق
عجلة المرحلة االنتقالية في السودان.
وفيما يخشى البعض من أن ُي َّ
حيد رئيس
الوزراء عن األهداف التي وضعتها قيادة
الحراك ،يتفاءل آخرون بما ستحمله األيام
المقبلة للسودانيين
الخرطوم ــ مي علي
ح ـ ـس ـ ـمـ ــت قـ ـ ـ ـ ــوى «إع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ال ـ ـحـ ــريـ ــة
وال ـ ـت ـ ـغ ـ ـي ـ ـيـ ــر» مـ ــرش ـ ـح ـ ـهـ ــا ل ــرئ ــاس ــة
ال ـ ـ ــوزراء ب ـعــد تــواف ـق ـهــا ع ـلــى الخبير
االقتصادي ،عبد الله حمدوك ،ليدير
دفة العمل التنفيذي في البالد خالل
الـ ـفـ ـت ــرة االن ـت ـق ــال ـي ــة املـ ـمـ ـت ــدة ل ـثــاث
سنوات وثالثة أشهر ،فيما لم يحسم
املـ ـجـ ـل ــس الـ ـعـ ـسـ ـك ــري وال ال ـت ـح ــال ــف
املعارض ملف الترشيحات للمجلس
الـسـيــادي ال ــذي يمثل سـيــادة الــدولــة
خ ــال الـفـتــرة نـفـسـهــا .ومـثـلـمــا الـتــزم
ال ـصــوم عــن الـتـصــريـحــات اإلعــامـيــة
الحراك الشعبي ،بقي
طوال أيام فترة
ّ
رئ ـيــس ال ـ ــوزراء امل ــرش ــح عـلــى صمته
حـتــى بـعــد إعـ ــان تــرشـيـحــه رسـمـيــا،
إذ لــم يصدر عنه أي تصريح بقبول
الترشيح أو رفضه .وبحسب القيادي
والتغيير» ،محمد
في «قــوى الحرية ُ
ن ــاج ــي األصـ ـ ـ ــم ،ف ـق ــد أب ـ ـ ِـل ـ ــغ ح ـم ــدوك
باختياره ملنصب رئيس ال ــوزراء ،ما
يقتضي عودته إلى البالد خالل أيام.
وعلى رغم غيابه عن املشهد الداخلي،
إال أن الــرجــل املــوجــود فــي العاصمة
اإلثيوبية أديــس أبابا يحظى بقبول
ش ـع ـبــي ع ــري ــض ،تـ ـك ـ ّـون م ـنــذ رفـضــه

ّ
تــولــي حقيبة املــالـيــة واالقـتـصــاد في
حكومة رئيس الوزراء ،معتز موسى،
إب ـ ــان ح ـك ــم ال ــرئ ـي ــس املـ ـخـ ـل ــوع ،عـمــر
البشير.
ومن املنتظر أن ُيحسم ملف ترشيحات
املجلس السيادي من ِق َبل قوى «الحرية
والتغيير» خــال أقــل من  24ساعة .إذ
إن ــه وف ـقــا ل ــإع ــان ال ــدس ـت ــوري ،يجب
تعيني املـجـلــس الـسـيــادي فــي  18آب/
أغسطس الـجــاري ،أي بعد يــوم واحــد
م ــن ال ـتــوق ـيــع ع ـلــى االتـ ـف ــاق الـنـهــائــي،
ّ
وف ــي أع ـق ــاب ح ــل املـجـلــس الـعـسـكــري.
ويقول القيادي في التحالف املعارض،
خالد عمر ،ل ــ«األخ ـبــار» ،إن «التشاور
م ــا زال م ـس ـت ـم ـرًا داخ ـ ــل ه ـي ــاك ــل ق ــوى
ال ـ ـحـ ــريـ ــة والـ ـتـ ـغـ ـيـ ـي ــر لـ ـلـ ـت ــواف ــق ع ـلــى
ُ َ
وسيعلن
مرشحي املجلس السيادي،
امل ــرشـ ـح ــون ح ـ ــال الـ ـت ــواف ــق ع ـل ـي ـهــم».
ّ
ورش ـح ــت ت ـســري ـبــات ع ــن اخ ـت ـيــار كــل
مـ ــن ح ـس ــن ش ـي ــخ إدريـ ـ ـ ــس عـ ــن «قـ ــوى
ن ـ ــداء ال ـ ـس ـ ــودان» ،وص ــدي ــق ت ـ ــاور عــن
«قوى اإلجماع الوطني» ،وفــدوى عبد
الرحمن علي طه عن «التجمع املدني»،
ومحمد حسن التعايشي عــن «تجمع
املهنيني السودانيني» ،ومحمد الفكي

ُمن المنتظر أن
يحسم ملف ترشيحات
المجلس السيادي خالل
أقل من  24ساعة

س ـل ـي ـمــان ع ــن «ال ـت ـج ـمــع االت ـ ـحـ ــادي».
وفي هذا اإلطار ،بدا الفتًا دفع «تجمع
املـهـنـيــن» بمرشحه عـلــى رغ ــم إعــانــه
ع ـ ــدم املـ ـش ــارك ــة فـ ــي ه ـي ــاك ــل ال ـس ـل ـطــة
خـ ــال ال ـف ـت ــرة االن ـت ـق ــال ـي ــة ،واالك ـت ـف ــاء
ب ــال ــدور ال ــرق ــاب ــي .ويـ ــرى مــراق ـبــون أن
«ق ـ ــوى ال ـح ــري ــة وال ـت ـغ ـي ـي ــر» اع ـت ـمــدت
ف ــي تــرش ـي ـحــات ـهــا ع ـل ــى م ـب ــدأ تـمـثـيــل
ك ــل أقــال ـيــم الـ ـس ــودان ،وق ــد ت ـكــون آلـيــة
االختيار هذه هي التي دفعت «تجمع
املهنيني» إلى تقديم املرشح التعايشي
الذي تعود جذوره إلى إقليم دارفور.

فـ ــي األثـ ـ ـن ـ ــاء ،خ ــرج ــت ت ـس ــري ـب ــات مــن
املـ ـجـ ـل ــس الـ ـعـ ـسـ ـك ــري تـ ــؤكـ ــد تــرش ـيــح
أع ـضــائــه الـخـمـســة ـ ـ ـ ـ رئ ـي ــس املـجـلــس
عـبــد الـفـتــاح ال ـبــرهــان ،ونــائـبــه محمد
حـ ـم ــدان دق ـل ــو (ح ـم ـي ــدت ــي) ،وال ـفــريــق
شمس الدين كباشي ،والفريق صالح
عبد الـخــالــق ،والـفــريــق يــاســر العطا ـ ـ
لشغل حصته فــي املـجـلــس الـسـيــادي.
لـكــن هــويــة الـعـسـكــري ال ــذي سيتولى
ُ
رئــاســة األخـيــر لــم تحسم بعد بحسب
م ـ ـ ـصـ ـ ــادر مـ ـطـ ـلـ ـع ــة ،ك ـ ــذل ـ ــك فـ ـ ـ ــإن أمـ ــر
املرشح الــ 11في «السيادي» ،الذي من
امل ـف ـت ــرض أن تــرش ـحــه «قـ ــوى الـحــريــة
والـتـغـيـيــر» ويــوافــق عليه الـعـسـكــر ،ال
ّ
ي ــزال معلقًا .وتعكف لجنة خماسية،
أغ ـلــب أعـضــائـهــا م ــن هـيـئــة الـتــدريــس
ف ــي ج ــام ـع ــة الـ ـخ ــرط ــوم ،ع ـل ــى دراسـ ــة
الترشيحات التي يدفع بها التحالف
املـعــارض للمجلس الـسـيــادي ،وأيضًا
مـجـلــس الـ ـ ـ ــوزراء ،ح ـيــث تـكـفــي إش ــارة
صغيرة لعمل املــرشــح أو انتمائه في
أي مرحلة مــن مــراحــل حياته العملية
للنظام السابق للدفع به خــارج دائــرة
الترشح.
ّ
ويقدر محللون أن مهمة رئيس الوزراء

ثمة خشية من أن ُي َّ
حيد رئيس الوزراء عن األهداف الموضوعة ضمن «إعالن الحرية والتغيير» (أ ف ب)

املقبل لن تكون سهلة .فهناك عدد من
امللفات الشائكة التي تنتظره ،أبرزها
امللف االقتصادي ،حيث تعاني البالد
مـ ــن ارتـ ـ ـف ـ ــاع فـ ــي م ـ ـعـ ــدالت ال ـت ـض ـخــم،
بـ ــاإلضـ ــافـ ــة إل ـ ــى نـ ـ ـ ــدرة ف ـ ــي ال ـ ــوق ـ ــود،
وال ـف ـســاد املـسـتـشــري ف ــي ك ــل مفاصل
الــدولــة .ويــرى املحلل السياسي ،حاج
ح ـمــد ،فــي حــديــث إل ــى «األخـ ـب ــار» ،أنــه
«يـ ـج ــب ع ـل ــى ال ـح ـك ــوم ــة امل ـق ـب ـل ــة نـقــل
االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد عـ ـل ــى وج ـ ــه الـ ـس ــرع ــة مــن
اقـ ـتـ ـص ــاد الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادرات إلـ ـ ــى اق ـت ـص ــاد
األمن الغذائي ،ودعم القطاع الزراعي،
وخاصة منتجي الذرة ،وذلك للخروج
مـ ــن ش ـب ـك ــة ص ـ ـنـ ــدوق ال ـن ـق ــد ال ــدول ــي
وال ـب ـن ــك الـ ــدولـ ــي» .وي ـع ـت ـقــد مـحـلـلــون
أن شـخـص ـيــة حـ ـم ــدوك ،ذات األب ـع ــاد
الــدولـيــة ،ستخدم املــرحـلــة املقبلة ،وال
سيما أن حجم الديون الخارجية على
البالد فاق الـ 50مليار دوالر .وفي هذا
اإلط ــار ،يــرى حمد أن «ثقة املؤسسات
االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة الـ ــدول ـ ـيـ ــة فـ ــي شـخــص
حمدوك مهمة في املرحلة املقبلة ،لكن
ي ـجــب أن ت ـك ــون سـيــاسـتــه الـخــارجـيــة
حاسمة مــع ال ــدول الـكـبــرى ،وأن ُيـقـ ّـدم
فــي سـيــاسـتــه املـصــالــح الــوطـنـيــة على
النظام العاملي».
وعلى الرغم من أن مهمة اختيار رئيس
ال ـ ــوزراء ُمـن ـحــت لـلـتـحــالــف امل ـع ــارض،
إال أن قـ ـط ــاع ــات ك ـب ـي ــرة م ــن الـ ـش ــارع
تـخـشــى م ــن أن ُي ـحـ َّـيــد رئ ـيــس الـ ــوزراء
عن األه ــداف املوضوعة ضمن «إعــان
ال ـحــريــة وال ـت ـغ ـي ـيــر» .ل ـكــن ح ــاج حمد
يعتقد أن الفرصة ال تزال سانحة أمام
«قــوى الحرية والتغيير» خالل الفترة
االنتقالية ،إن لــم تنشغل بالوظائف،
ّ
ووث ـقــت عالقتها بــال ـشــارع ،وأحكمت
الـقـبـضــة عـلــى أج ـهــزة إن ـفــاذ الـقــانــون،
التي تجب تقوية أجهزة إنفاذ العدالة
ّ
ُ
حتى ت ـلـ ِـزم األول ــى بقوانينها ،وتقلل
بــال ـتــالــي م ــن تــأث ـيــرهــا ف ــي الـسـيــاســة.
ويستدرك بأنه «كان على قوى الحرية
والتغيير اعـتـمــاد مـبــدأ الشفافية في
الـتــرشـيـحــات ،وأن ُيـسـمــى املــرشـحــون
ـاف للشارع حتى يطمئن،
قبل وقــت كـ ٍ
ويمنحها هي معيارًا عاليًا من الثقة
لدى الشارع».

تونس

ّ
الزبيدي ضد الشاهد :الصراع على إرث قائد السبسي
ّ
بعد قبول هيئة االنتخابات ترشحه،
أعلن وزير الدفاع المستقيل ،عبد
الكريم الزبيدي ،أمس ،خمسة وعود
سيعمل على تنفيذها في حال
وصوله إلى رئاسة الجمهورية ،تحمل
تشابهًا كبيرًا مع وعود كان الرئيس
الراحل ،الباجي قائد السبسي ،قد ّ
قدمها
قبل انتخابه عام 2014
حبيب الحاج سالم
تشهد املـسـيــرة الـسـيــاسـيــة لعبد الـكــريــم الــزب ـيــدي قـفــزات
متسارعة .يوم وفاة رئيس الجمهورية في  25تموز /يوليو،
ُّ
كلف الرجل ،بوصفه وزيرًا للدفاع ،تنظيم الجنازة الرسمية
واملكانة منذ إعــان الجمهورية.
األول ــى مــن ناحية الحجم ُ ّ
مضت ترتيبات الجنازة كما خطط لها ،وتركت في العموم
انطباعًا إيجابيًا لــدى الناس ،لكن في األثناء كانت تجري
في الكواليس تحضيرات لوراثة الفقيد .بينما كان الرئيس
الراحل ُيـ َّ
ـودع إلى مثواه األخير ،بدأ اإلعــداد لحملة ترشيح
ُ
الزبيدي لخالفته .على عجل ،خلقت فــي مــواقــع التواصل
االجتماعي صفحات ّ
ممولة للغرض ،وبدأت وسائل إعالم
في التحرك في اتجاه خلق رأي عام مساند .ارتكزت الحملة
في بدايتها على «خصال» مفترضة لدى الزبيدي ،أبرزها

التكتم والخبرة التكنوقراطية ُوب ُ
عده عن صراعات األحزاب
ّ
ُ
وأخذه مسافة واحدة من الجميع ،ويختصر كل ذلك بوصف
«رجل دولة».
قبل عـشــرة أي ــام ،تــوجــه الــرجــل إلــى مـقـ ّـر هيئة االنتخابات
لتقديم أوراق ترشحه محاطًا بعشرات من املساندين الذين
ظـهــروا فـجــأة ،بينهم ن ــواب بــرملــانـيــون قــدمــوا لــه التزكيات
الضرورية الكتمال امللف .بدت الصورة قريبة من الكمال،
ً
لكن خصوم الزبيدي التقطوا تفصيال واحدًا أفسد املشهد،
وهو جاء نتيجة لالرتجال الذي ُبنيت عليه الحملة .عندما
كــان املرشح ّ
يهم باإلجابة عن بعض تساؤالت الصحافة،
ّ
كــان إلــى جانبه شخصان ،رجــل وام ــرأة ،وكانا يلقنانه ما
يقول ،ويحاوالن إسكات الصحافينيّ .
تبي الحقًا أن املرأة
مستشارة إعالمية عملت سابقًا مع شخصيات سياسية
ّ
جمعياتي ومرشح للبرملان.
بــارزة ،أمــا الرجل فهو ناشط
ّ
مــثــل األم ــر بــرمـتــه فـضـيـحــة ،ألن الــزب ـيــدي ب ــدا عــاج ـزًا عن
تكوين جملة مفيدة دون تدخل منهما.
مع ذلك ،تواصلت الحملة ،وكان من ضمنها تقديم الزبيدي
اس ـت ـقــال ـتــه م ــن مـنـصــب وزي ـ ــر الـ ــدفـ ــاع ،وذل ـ ــك ل ــوض ــع حـ ّـد
للعالقة مع رئيس الحكومة ،يوسف الشاهد ،والتأكيد أنه
«رجــل دول ــة» يــرفــض استغالل منصبه لغايات انتخابية.
لــدى تقديمه االستقالةّ ،
تعمد الــوزيــر إرسالها إلــى رئيس
الـجـمـهــوريــة املــؤقــت ،لـكــن ه ــذا األخ ـيــر أع ــاد توجيهها إلــى
الحكومة التي ستنظر فيها خالل اجتماع مجلس الــوزراء
األسبوع املقبل.
هــذه القطيعة الفجائية مــع رئـيــس الحكومة أف ــرزت دعمًا
للزبيدي من نجل رئيس الجمهورية ،حافظ قائد السبسي،

الذي يرأس أيضًا أحد أجنحة حركة «نداء تونس» املعارضة
للشاهد .أيضًا ،دعمت حركة «آفاق تونس» ترشح الزبيدي
ل ـلــرئــاســة ،وه ــي ب ــدوره ــا ت ـع ــارض رئ ـيــس ال ـح ـكــومــة منذ
انسحابها املـبـكــر مــن الـتـحــالــف الـحــاكــم .لـكــن ال ـعــداء الــذي
صــار يبديه وزيــر الــدفــاع املستقيل تجاه الشاهد ال يقوم
ُ
على أسس أيديولوجية ،بل على العكس ،حيث تظهر الوعود
الخمسة التي أعلنها أمس أنه يتنافس مع رئيس الحكومة
على إرث رئيس الجمهورية الــراحــل ،ما يعني بالضرورة
أنه ينافسه على تحصيل أصوات القاعدة االنتخابية عينها
ودعــم األحــزاب والفاعلني أنفسهمّ .
يتعهد الزبيدي بالعمل
على «تحقيق مصالحة وطنية شاملة سياسيًا واقتصاديًا
واجـتـمــاعـيــا» ،وهــو أمــر وعــد بــه قــائــد السبسي ونـجــح في
تطبيقه جزئيًا عبر إسقاط «قانون الفرز السياسي» الذي
كــان مصممًا إلقـصــاء ك ــوادر النظام السابق مــن الترشح
لــان ـت ـخــابــات ،وع ـب ــر ت ـمــريــر «ق ــان ــون امل ـصــال ـحــة اإلداري ـ ــة
واالقتصادية» الذي يعفو ّ
عمن ارتكب تجاوزات في امليدانني
ُ
ّ
(أبقي في األخير على الشق اإلداري فقط).
يقول الزبيدي أيضًا إنه سيعمل على «إعالء الحقيقة» في
«ملفات االغتيال والتسفير والجهاز الـســري» ،واملقصود
ـاديــن الـيـسـ َّ
هـنــا مـلـفــات اغـتـيــال الـقـيـ َّ
ـاريــن شـكــري بالعيد
ومحمد البراهمي .أما «التسفير» ،فيرتبط باملتطرفني الذين
ّ
سافروا إلى سوريا خاصة ،و«الجهاز السري» يمثل جزءًا
مزعومًا غير معلن من «حركة النهضة» اإلسالمية يرتبط
ب ــدوره بالعنصرين الـســابـقــن .تعهد قــائــد السبسي قبل
َ
انتخابه بكشف املسائل ذاتها ،وقد استقبل حينها عائلتي
الضحيتني كجزء من حملته ،وعمل على موضوع «الجهاز

السري» وهو رئيس للجمهورية ،من دون أن يكشف فعليًا
عن أي جديد .الوعد الثالث هو «إعــادة فتح سفارة تونس
ّ
فــي دمـشــق» بحلول بــدايــة الـعــام املقبل .ويمثل هــذا الوعد
أيضًا تكرارًا ملا قاله الرئيس الراحل ،وقد فشل في تحقيقه
ّ
لوجود ضغوط غربية ،وكل ما استطاع تحقيقه ،إعادة فتح
قنصلية تونس في دمشق وتفعيلها ،خاصة في ما يتعلق
بالتنسيق األمـنــي .يرتبط الوعد الــرابــع بمكافحة اإلرهــاب،
وهو أمر طبيعي ّ
ألي مسؤول في الدولة .أما الوعد الخامس،
فهو مثير لالهتمام ،ويرتبط بـ«تقديم مـشــروع استفتاء
لتعديل الدستور واملنظومة السياسية واالنتخابية» .أثار
الرئيس الراحل موضوع تعديل الدستور في الفترة األخيرة
م ــن حـكـمــه ،وع ـكــس ذل ــك رغـبـتــه ف ــي تــوسـيــع صــاحـيــات
ّ
رئاسة الجمهورية ،ومثل ّرد فعل على حالة اإلحباط التي
واجهها بعد دخوله في صراع مع رئيس الحكومة ،صاحب
الصالحيات التنفيذية األوسع.
بتقديمه هــذه النقاط الخمس ،يضع عبد الكريم الزبيدي
«وارث ــي» الرئيس ،لكن األهــم من ذلــك ،إعالنه
نفسه ضمن ِ
ارتداده عن جزء مهم من األسس التي قامت عليها الدعاية
األولية له ،والتي تدور حول صورته مرشحًا توافقيًا .اآلن،
لــم يعد الــزبـيــدي تكنوقراطيًا مـحــايـدًا ،بــل دخــل صــراعــات
السياسة مــن بــوابــة إرث قائد السبسي ،التي مــن أركانها
مـعــاداة اإلسالميني وخلق حالة استقطاب معهم .املفارقة
هنا ،أن الــزبـيــدي ،على عكس الرئيس الــراحــل ،عمل وزيـرًا
للدفاع في حكومة اإلسالميني األولى إلى حدود عام ،2013
أي فــي ذروة تــدفــق املـتـطــرفــن نـحــو بــؤر الـتــوتــر وتصاعد
ّ
العنف في البالد ،ولم يكن له قط موقف علني معارض لهم.

المقابلة

هيو روبرتس
ّ

المتخصص في شؤون شمال أفريقيا

يتخوف أستاذ تاريخ شمال أفريقيا والشرق األوســط في جامعة تافتس في
بوسطن ،عاصمة والية ماساتشوستس األميركية ،هيو روبرتس ،من تكرار سناريو
الجزائر
الفترة الواقعة بين عامي  2001و ،2003عندما تمكنت ّالسلطة في ّ
من االنتصار على «حركة المواطنة» في منطقة القبائل .مرد مخاوف مؤلف
القبائل في الجزائر ما قبل االستعمار» هو أن السلطة
كتاب «حكومة البربر :نظام ُ
ّ
الحالية تنتهج أساليب مماثلة لما اتبع آنذاك ،خصوصًا لناحية محاولتها جر الحراك
إلى تأييد خرائط طريق غير دستورية ،بعدما أضحت هي ـ ـ في مفارقة مثيرة
للسخرية من وجهة نظر روبرتس ـ ـ من المدافعين بضراوة عن الدستور
أجرتها لينا كنوش

• لم تنجح السلطة في الجزائر في إحداث
انقسام بين العرب والبربر
• الحراك ينبذ األحزاب ،واألخيرة تريد
االستفادة منه لتجديد نفسها
¶ ي ـت ـنــاقــض تـحـلـيـلــك ل ـل ــواق ــع االج ـت ـمــاعـ ًـي
ال ـج ــزائ ــري م ــع ال ـت ـص ــورات ال ـســائــدة عــامــة،
والـتــي تستند إلــى مفهوم «العشائر» لفهم
الديناميات الداخلية لهذا البلد .وقــد أسهم
غ ـمــوض ال ـن ـظــام الـسـيــاســي ال ـج ــزائ ــري في
انتشار ذلك املفهوم ،في محاولة الستيعاب
هيكلة السلطة السياسية وتفاعالتها .ما هو
ُ ّ
تحليلك للنظام السياسي الجزائري وللقوى التي تشكله؟
إن مصطلح «العشائر» غير مالئم ومخادع في هذا
السياق .فــي الــواقــع ،يتعلق األمــر بـصــراع النفوذ ما
بني أجنحة النظام ،كما هي الحال في الدول األخرى.
وتعني كلمة «عشيرة» األسرة املمتدة ،وهي مجموعة
قائمة على روابــط الــدم ،في حني أن أجنحة السلطة
ال ـجــزائــريــة ال ـتــي ت ـت ـصــادم حــالـيــا كــانــت قــد تشكلت
تاريخيًا وفقًا للمنطق السياسي ال على أساس صلة
الدم .سوء استخدام مفهوم «العشيرة» يظهر احتقار
املثقفني واملواطنني املستبعدين من آلية صنع القرار
للعبة السياسية التي يسيطر عليها الجيش .لكنه
يـظـهــر فــي الــوقــت نـفـســه ف ـكــرة ســائــدة بــن املــراقـبــن
األجانب على وجه الخصوص ،وهي أن الجزائريني
ال يستطيعون الـعـمــل بشكل جـمــاعــي خ ــارج اإلط ــار
الديني أو روابط الدم ،وهذا مفهوم خاطئ.
إن التعمق في األنثروبولوجيا السياسية في الجزائر
كفيل بالكشف عـمــا ح ــدث فــي السلطة أث ـنــاء صــراع
النفوذ داخلها .يشمل النظام السياسي في هذا البلد،
كـمــا فــي أي مـكــان آخ ــر ،قـطــاعــا رسـمـيــا وقـطــاعــا غير
رسـمــي .وال يتميز الــوضــع الـجــزائــري فقط بسيطرة
القطاع غير الرسمي إلى ّ
حد كبير ،فهذه كانت حال
ً
نـظــام الـقــذافــي فــي ليبيا مـثــا ،بــل بـكــون األول األول
يخضع لتقليد الجماعة .األطروحة التي أدافع عنها
منذ ثالثني عامًا هي أن أساس النظام الجزائري هو
«ال ـج ـمــاعــة» .وك ـمــا أوض ـحــت فــي كـتــابــي «الـحـكــومــة
البربرية» ،فإن جدال الجماعة التقليدية لم يكن يومًا
مـبـنـ ّـيــا عـلــى الـتـنــافــس بــن الـعـشــائــر ،ولـكـنــه مرتبط
باملنافسة بني الصفوف ،وهي أحزاب بدائية تجاوزت
روابط الدم والقرابة وسبب وجودها سياسي بحت.
والنزاعات الكبرى التي تندلع من وقت إلى آخر داخل
السلطة الـجــزائــريــة تـكــون بــن الـصـفــوف وتتمحور
حول املصلحة السياسية ،كالخالف الذي اندلع بني
االستئصاليني وأنصار الحوار حول كيفية التعامل
مع التمرد اإلسالمي في تسعينيات القرن املاضي.
¶ ال تزال السيطرة على الريع تمثل مشكلة سياسية كبيرة
للسلطة وللقوى االجتماعية الناشئة الجديدة ،هل ّ
تحدد هذه
املشكلة مصير املواجهة بني كال الطرفني؟
 تعرف الحكومة الجزائرية جيدًا كيف تفسح مكانًاللقوى االجتماعية الجديدة شريطة أن تعرف هذه
األخـ ـي ــرة شـ ــروط ال ـل ـع ـبــة ،ل ـكــن ال ـت ـحــدي الـ ــذي مثله
الحراك ـ ـ الحركة الشعبية الجزائرية التي انطلقت في
 22شباط /فبراير املاضي ـ ـ للسلطة ولقيادة الجيش
تـخـطــى مـطــالــب ق ــوة اجـتـمــاعـيــة ج ــدي ــدة بنصيبها
من الريع .بتسليط املتظاهرين الضوء على الفساد
الكبير والشبكات السرية التي يطلقون عليها تسمية
«الـعـصــابــة» ،ودعــوتـهــم إلــى «حـكــم ال ـقــانــون» ،فإنهم
يشككون فــي «دول ــة الـكـسـكــس» أو الــدولــة الريعية

ِّ
املـ ــوزعـ ــة ،ك ـمــا ي ـش ـك ـكــون ف ــي الـ ـ ــدور ال ـس ـيــاســي غير
الرسمي للقيادة العليا للجيش وصالحيات الجماعة
املخفية .يـطــرح ال ـحــراك إذًا مشكلة مــن نــوع آخ ــر .ما
يجب فهمه أيضًا هو أن األجنحة التي تتشكل أحيانًا
داخل الحكومة الجزائرية تتيح النقاش خلف األبواب
املغلقة حــول خـيــارات النظام ،وذلــك ألن الـصــراع في
وج ـه ــات ال ـن ـظــر ب ــن أج ـن ـحــة ال ـج ـمــاعــة املـخـفـيــة هو
املحرك السياسي الرئيس للنظام الجزائري ،الذي ال
يتحمل وجود أحزاب سياسية حقيقية أو مؤسسات
رسـمـيــة وشـفــافــة تـجــري مـنــاقـشــات ج ــادة ،أو بــرملــان
يتمتع بسلطات حقيقية لصنع القرار.
¶ ما هي ،من وجهة نظرك ،العالقة بني األسطورة التأسيسية
البربرية وظهور التيار البربري كقوة اجتماعية وسياسية؟
إن ال ـح ــرك ــة ال ـب ــرب ــري ــة ل ـي ـســت ولـ ـي ــدة ال ـس ــاع ــة ،فـقــد
ظـهــرت منذ سبعني عــامــا فــي خـضـ ّـم أزم ــة  ،1948من
خالل «حركة انتصار الحريات الديمقراطية» ،حزب
الوطنية الجذرية .وقد أحدثت هذه األزمة انعكاسات
مدمرة في منطقة القبائل أثناء حرب التحرير .حافظ
هــذا التيار على ّ
سريته بعدما عــاد إلــى الساحة في
سبعينيات الـقــرن املــاضــي ،إال أن الطابع الـسـ ّـري ما
لبث أن زال مع بدء «الربيع األمازيغي» في عام .1980
وقد جمعت الحركة بني املطالبة بالهوية األمازيغية
وأفكار سياسية استعارها أعضاؤها (بأغلبيتهم من
منطقة القبائل) من «أسطورة القبائل» التي ّ
طورتها
إدارة االس ـت ـع ـم ــار «املـ ـنـ ـح ــازة ل ـل ـق ـبــائــل» ف ــي ال ـقــرن
ال ـتــاســع ع ـشــر .تـتـمـحــور الـفــرضـيــة األســاس ـيــة لـهــذه
األسطورة حول أن أبناء القبائل لم يكونوا مسلمني
حقيقيني ،وأن نظامهم املثير لإلعجاب املتمثل في
نــوع من «الحكم الــذاتــي» الـقــروي كــان علمانيًا نوعًا
ما .وقد شجع هذا األمــر التيار البربري بني القبائل
ـ ـ وه ــو لـيــس إال ت ـيــارًا واحـ ـدًا مــن بــن ع ــدة ت ـيــارات ـ ـ
على اعتبار أن الــدولــة الفرنسية قدمت نموذجًا من
ال ـحــداثــة الـسـيــاسـيــة ،وبــالـتــالــي ف ــإن إض ـفــاء الـطــابــع
العلمانية
الديمقراطي على الجزائر يفترض ظهور
ً
أوال كشرط مسبق .هذا املزيج من العقائد كان ُامل ِّ
وجه
األول «لـلـتـجـمــع م ــن أج ــل ال ـث ـقــافــة والــدي ـم ـقــراط ـيــة»
( ،)RCDالحزب السياسي املنحدر من حركة البربر
في عــام  ،1989والــذي تميز بمعارضته لإلسالميني
ودعمه للخط املتشدد العسكري االستئصالي خالل
التسعينيات.
¶ صـعــود الـتـيــار املـطــالــب بــاالع ـتــراف بــالـهــويــة األمــازيـغـيــة،
ونجاحه في انتزاع التنازالت السياسية من السلطة ،والدور

ال شيء يؤكد أن عمل
يزعج
أحزاب القبائل ً
السلطة فعال

التعمق في األنثروبولوجيا السياسية في الجزائر كفيل بالكشف عما حدث في السلطة (أ ف ب)

املـهــم ال ــذي يلعبه فــي الـنــزاع الـحــالــي ،كلها عــوامــل تستدعي
التفكير فــي قــدرتــه عـلــى ف ــرض نفسه كـمـكـ ّـون بـنـيــوي في
املشهد السياسي الجزائري ،ما هو تحليلك؟
لقد نجح التيار البربري ،الحركة االجتماعية التي
تطالب باالعتراف الرسمي باألمازيغية وبلغتها،
«ت ـمــازي ـغــت» ،فــي تــوسـيــع ن ـفــوذه فــي ال ـجــزائــر منذ
ف ـت ــرة طــوي ـلــة .ف ـقــد ت ــم االعـ ـت ــراف بــاألمــازي ـغ ـيــة في
الجزائر خالل املراجعة الدستورية لعام  ،1996كما
ِبلغة «تمازيغت» كلغة وطنية في عام  ،2002ولغة
رسمية في عام  .2016وإذا كانت الحكومة قد حاولت
أخـيـرًا قمع املحتجني الحاملني لـلــرايــة األمازيغية
للتسبب فــي انـقـســام فــي صـفــوف ال ـحــراك الشعبي
بــن الـنــاطـقــن باللغة الـعــربـيــة والـبــربــريــة آمـلــة في
إضعافه ،فال شك في أنها لم تنجح .يبدو اإلجماع
من جانب الرأي العام واضحًا حول هذه القضية .في
الواقع ،إن اجــراءات السلطة ما هي إال محاولة للرد
على األدوار التي يلعبها «التجمع من أجل الثقافة
والــديـمـقــراطـيــة» ،ومنافسها التقليدي فــي منطقة
القبائل« ،حزب جبهة القوى االشتراكية» ،في األزمة
الحالية.
الستيعاب املـخــاطــر الحالية ،ح ـ ّ
ـري بنا أن نستذكر
تأسيس «التجمع مــن أجــل الثقافة والديمقراطية»
و«ح ـ ـ ــزب ج ـب ـهــة الـ ـق ــوى االشـ ـت ــراكـ ـي ــة» ،واالع ـ ـتـ ــراف
قانونيًا بهما على ضــوء إصــدار دستور عــام ،1989
وال ــذي أصبح اآلن موضع تـســاؤل وش ـ ّـك .كما علينا
تذكر عالقتهما امللتبسة مع الحراك الشعبي ،الشبيهة
ّ
بعالقتهما الـتــي ال تـقــل الـتـبــاســا مــع االحـتـجــاجــات
الشعبية التي تلت الربيع األسود في منطقة القبائل
عام  .2001الحراك الحالي هو حصيلة تقليد وطني
يرتكز على الرفض التام لألحزاب السياسية ،سواء
كانت واجـهــات للسلطة مثل حــزب «جبهة التحرير
الوطني» وحــزب «التجمع الوطني الديمقراطي» ،أم
أحزابًا معارضة ال ّ
تعبر إال عن معارضة يسمح بها

النظام .لذلك ،فإن امليل األساسي للحراك هو تهميش
األحــزاب السياسيةّ ،
ورد فعل أحزاب املعارضة ـ ـ بما
فــي ذلــك أح ــزاب القبائلية ـ ـ هــو مـحــاولــة االسـتـفــادة
منه لتجديد نفسها والسعي للعب دور قـيــادي في
إطاره .وقد اقترحت هذه األحزاب خارطة طريق غير
دس ـتــوري ــة ،دف ـعــت ال ـح ــراك ،عـنــدمــا اتـبـعـهــا إل ــى حـ ّـد
م ــا ،إل ــى الـتـخـلــي عــن مــوقـفــه األص ـلــي ال ـقــوي املــدافــع
عــن الــدسـتــور ضــد امل ـشــروع املـنــاهــض ل ــه ،وبالتالي
التعرض النتقاد القادة العسكريني الذين باتوا ،وهو
أمر يبعث على السخرية ،من املدافعني بضراوة عن
الــدس ـتــور ،بـعــدمــا لــم ي ـت ــرددوا فــي انـتـهــاكــه مــن دون
مباالة في شباط /فبراير املاضي .وقد قام «التجمع
مــن أجــل الثقافة والديمقراطية» باستبدال سياسة
مناهضة للجيش بسياسته املناهضة لإلسالميني،
فــي حــن أن «جبهة الـقــوى االشـتــراكـيــة» الـتــي لطاملا
ك ــان ــت م ـعــارض ـت ـهــا ال ت ـت ـنــاقــض م ــع الـ ـ ــوالء ل ـلــدولــة
واالبتعاد عن النزعة البربرية ،أعادت طرح مطالبها
القديمة بإنشاء جمعية تأسيسية ،ولــم تشرح كيف
ومــن سيتمكن من إنشاء جمعية كهذه في الظروف
الحالية ،وال كيف ينبغي أن يكون الدستور الجديد
الـ ـ ــذي س ـي ـص ــاغ خـ ــال هـ ــذه ال ـج ـم ـع ـيــة م ـت ـم ـي ـزًا عــن
الدستور الحالي.
ال شــيء يؤكد أن عمل أحــزاب القبائل يزعج السلطة
ً
ً
فـعــا .وهنا يمكن أن نطرح س ــؤاال مهمًا :هــل يشكل
َ
اس ـت ـه ــداف رف ــع ال ـع ـلــم األم ــازي ـغ ــي مـسـعــى م ــن ِقــبــل
السلطة إلضعاف هذه األحزاب بتأجيج الخالف بني
الـبــربــر وال ـعــرب ،أو مـحــاولــة لتسليط األض ــواء على
األحـ ــزاب الـقـبــائـلـيــة صــاحـبــة الـخـطــابــات السياسية
املـتـطــرفــة وغ ـيــر الــواق ـع ـيــة ،ب ـهــدف اس ـت ـفــزاز ال ـحــراك
ودفعه إلى التضامن مع األخيرة ،وبالتالي االنخراط
بشكل أكـبــر فــي نهج غير واق ـعــي .هــذه هــي الطريقة
التي انتصرت بها السلطة على «حركة املواطنة» في
منطقة القبائل في الفترة .2003 - 2001
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إعالنات

العالم

تقرير تتجه األم ــور إلــى األس ــوأّ بالنسبة لمصالح واشنطن
في بوينس آيــرس ،بعدما تلقى حــزب الرئيس الموالي
ل ـهــا مــاوري ـس ـيــو م ــاك ــري هــزي ـمــة قــاس ـيــة ف ــي جــولــة
انتخابات تمهيدية جرت نهاية األسبوع الماضي ،على
َ
مرشحي حزب «العدالة» البيروني ألبيرتو فيرنانديز
يدي
وشريكته الرئيسة السابقة كريستينا كيرشنير .وإن تكررّ
الفوز في تشرين األول  /أكتوبر المقبل ،فسيضمن الحزب
ذو السياسات الوطنية المائلة إلى اليسار تولي السلطة في
األرجنتين من الجولة األولى

التمهيدية:
األرجنتين
انتخابات
ّ

صفعة «بيرونية»
لواشنطن

لندن ــ سعيد محمد
أصـ ـيـ ـب ــت األسـ ـ ـ ـ ــواق امل ــالـ ـي ــة ب ــال ـه ـل ــع،
األس ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــوع املـ ـ ـ ــاضـ ـ ـ ــي ،ب ـ ـعـ ــد اإلع ـ ـ ـ ــان
ع ــن ن ـت ـي ـجــة االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ــرئ ــاس ـي ــة
الـ ـتـ ـمـ ـهـ ـي ــدي ــة فـ ـ ــي األرج ـ ـ ـن ـ ـ ـتـ ـ ــن .ف ـقــد
ال ــ«ب ـي ـس ــو» ـ ـ ال ـع ـم ـلــة ال ــوط ـن ـي ــة ـ ـ مــن
فــوره أكثر مــن  %17مــن قيمته ،بينما
هـبـطــت ب ــورص ــة بــوي ـنــس آيـ ــرس عـ ّـمــا
يــزيــد على  ،%31وتــراجـعــت السندات
الحكومية ب ــ .%31جاء كل ذلك نتيجة
إخ ـفــاق الــرئـيــس األرجـنـتـيـنــي الحالي
ماوريسيو ماكري ـ ّ
املقرب من واشنطن
ـ في الحصول على ما قد يكون كافيًا
مــن مجموع أص ــوات الناخبني للفوز
ب ــدورة رئاسية ثانية ،فيما لــن تكفيه
ث ـقــة  %32م ــن ال ـنــاخ ـبــن ال ـتــي حصل
عليها ،للفوز في املرحلة النهائية من
االنـتـخــابــات الــرئــاسـيــة امل ـقـ ّـررة فــي 10
و 11تشرين األول  /أكتوبر أول املقبل.
وي ـبــدو أن الـصــدمــة االق ـت ـصــاديــة كــان
ل ـهــا ال ـ ــدور األكـ ـب ــر ف ــي ال ــوص ــول إلــى
هــذه النتيجة ،في ظل ما ّ
تسببت فيه
السياسات النيوليبرالية القاسية التي
ّ
نفذها ماكري ،بالتنسيق املباشر مع
صندوق النقد الدولي ،والتي أدت إلى
انفجار معدالت التضخم ( %55حاليًا)
وسـ ـق ــوط الـ ـب ــاد ف ــي م ــوج ــة ان ـك ـمــاش
ً
اق ـت ـصــادي ش ــدي ــد ،ف ـضــا ع ــن تــوريــط
ال ـج ـم ـه ــوري ــة فـ ــي أكـ ـب ــر ق ـ ــرض مــالــي
ق ـ ّـدم ــه ص ـن ــدوق الـنـقــد ال ــدول ــي ف ــي كل
تاريخه املديد ،أي  57مليار دوالر .كل

ذلــك دفــع الناخبني األرجنتينيني ،من
الطبقات العاملة وحتى البورجوازية،
إل ــى إس ـق ــاط م ــاك ــري م ــن حـســابــاتـهــم،
ودعم ألبيرتو فيرنانديز مرشح حزب
«ال ـع ــدال ــة» ال ـب ـيــرونــي ـ ـ ي ـســار الــوســط
ـ ـ ال ــذي حـصــل عـلــى  %48مــن مجموع
األصـ ـ ـ ـ ـ ــوات .وعـ ـل ــى الـ ــرغـ ــم مـ ــن أنـ ـ ــه ال
مفاعيل مـبــاشــرة لـهــذه النتيجة على
بنية السلطة في ثالث أكبر اقتصاد في
أميركا الالتينية ،إال أنها ّ
تعد بمثابة
استطالع واسع لتوجهات الرأي العام
استعدادًا للجولة الحاسمة.
الــرئـيــس مــاكــري ـ ـ املـنـحــدر مــن أســرة
بــال ـغــة الـ ـث ــراء ،وال ـ ــذي ك ــان ق ــد تــولــى
م ـن ـص ـب ــه ف ـ ــي ع ـ ـ ــام  2015ـ ـ ـ ـ اعـ ـت ــرف
ّ ً
بالهزيمة القاسية ،مقلال فــي الوقت
ذاتــه مــن أهميتها ،وواع ـدًا مناصريه
ب ـم ـضــاع ـفــة الـ ـجـ ـه ــود ل ـل ـف ــوز ب ـ ــدورة
رئاسية ثانية ألربع سنوات .لكن من
الواضح أن سمعة الرئيس وشعبيته
ق ـ ــد ت ـ ـت ـ ـضـ ـ ّـررتـ ــا بـ ـسـ ـب ــب س ـي ــاس ــات ــه
االق ـت ـص ــادي ــة ،ع ـلــى ن ـحــو ي ـج ـعــل من
الـ ـصـ ـع ــب إنـ ـ ـق ـ ــاذه فـ ــي مـ ــا ت ـب ـق ــى مــن
الــوقــت مــا لــم تحصل مـعـجــزة كـبــرى.
ُ
ولــن يـســاعــده ،بالطبع ،مــا كـشــف عن
م ــراك ـم ـت ــه ل ـ ـثـ ــروة ش ـخ ـص ـيــة هــائ ـلــة،
خـ ـ ــال فـ ـت ــرت ــه ال ــرئ ــاسـ ـي ــة ال ـح ــال ـي ــة،
ف ــي ال ــوق ــت الـ ـ ــذي ي ـخ ـضــع ف ـي ــه ثـلـثــا
ال ـش ـع ــب األرجـ ـنـ ـتـ ـيـ ـن ـ ّـي ،ع ـل ــى األق ـ ــل،
ألس ــوأ سـيــا ّســات التقشف فــي الـقــارة
مقابل تضخم متصاعد أفقد األجور
قيمتها ،ودفع باملاليني من املواطنني

ّ
يبدو ألبيرتو فيرنانديز مرشح حزب «العدالة» البيروني النزعة أقرب إلى كسب المنصب الرئاسي (أ ف ب)

ً
إلـ ــى م ــا دون خ ــط ال ـف ـق ــر ،ف ـض ــا عن
توظيفه الجيش ـ ّ
السيئ السمعة ـ في
قمع االحتجاجات الشعبية.
فـ ـ ــي م ـ ـقـ ــابـ ــل ذلـ ـ ـ ّـ ــك ،يـ ـ ـب ـ ــدو ألـ ـبـ ـي ــرت ــو
فـيــرنــانــديــز ،مــرشــح ح ــزب «ال ـعــدالــة»

الرئيس ًماكري
اعترف
ّ
بالهزيمة مقلال في
الوقت ذاته من أهميتها
ال ـب ـيــرونــي ال ـن ــزع ــة ،أقـ ــرب إل ــى كسب
املنصب الرئاسي .وهو رغم وسطيته
ورماديته النسبية ،اكتسب بشراكته
مـ ــع ال ــرئ ـي ـس ــة ال ـس ــاب ـق ــة كــريـسـتـيـنــا
ك ـي ــرش ـن ـي ــر ـ ـ ـ مـ ــن خـ ـ ــال تــرش ـي ـح ـهــا
مـعــه ملـنـصــب نــائــب الــرئ ـيــس ـ ـ تأييد
ج ـ ـم ـ ـهـ ــور ال ـ ـي ـ ـس ـ ــار وال ـ ـب ـ ـيـ ــرون ـ ـيـ ــن

ّ
ال ـت ـق ـل ـي ــدي ــن م ـ ـعـ ــا .وق ـ ـ ــد وظـ ـ ـف ـ ــا فــي
خطابهما للناخبني ،وبــدهــاء الفــت،
كــل مـثــالــب الـعـهــد لـلــوصــول إل ــى هــذه
النتيجة املمتازة ،التي ّ
ترجح غالبية
املــراقـبــن تـكــرارهــا فــي اقـتــراع تشرين
األول  /أك ـتــوبــر امل ـق ـبــل .وت ـع ـ ّـد أق ــوى
أوراقهما ،استنادهما إلى ارتباطهما
الوثيق بــالــروح التي ال تخمد لتراث
الــرئـيــس الــراحــل خ ــوان بـيــرون ـ ـ حكم
الـ ـب ــاد ف ــي األرب ـع ـي ـن ـي ــات م ــن ال ـق ــرن
امل ــاض ــي ـ ـ ـ والـ ـ ـ ــذي م ــا زال م ـشــروعــه
ال ـس ـيــاســي مـلـهـمــا ل ـل ـق ـطــاع األع ــرض
ً
مــن املــواطـنــن األرجنتينيني ،ومــاثــا
في قلب السياسة في بوينس آيرس،
بـعــد  70عــامــا عـلــى غـيــابــه .وبالفعل،
ُ
س ـي ـجــد املـ ـت ــاب ــع لـ ـلـ ـق ــاءات الـشـعـبـيــة
ال ـت ــي ع ـقــدهــا ال ـث ـنــائــي ف ـيــرنــانــديــز ـ
كـيــرشـنـيــر ف ــي أح ـي ــاء ال ـعــاص ـم ــة ،أن
عدد الالفتات التي تحمل صورة إيفا

بيرون ـ عقيلة الرئيس الراحل ورمز
تجربته السياسية ـ يزيد على صور
ّ
املرش َح ْي.
م ــع ذلـ ــك ،ل ــن ت ـكــون امل ـه ـمــة األص ـعــب
أم ــام ثنائي حــزب «ال ـعــدالــة» الفائز،
ف ــي اج ـت ـي ــاز اخ ـت ـب ــار ت ـشــريــن األول
 /أك ـت ــوب ــر امل ـق ـب ــل ،ب ـق ــدر م ــا ه ــي في
صــوغ مجموع سياسات اقتصادية
وسياسية واجتماعية تضمن إزالــة
األضــرار البالغة التي سيرثانها من
ماكري وفريقه ،ال ّ
سيما في مواجهة
الــواليــات املـتـحــدة الـتــي لــن يرضيها
إقـ ـص ــاء فــري ـق ـهــا امل ـ ــوال ـ ــي ،وص ـع ــود
ف ـ ــري ـ ــق ج ـ ــدي ـ ــد ذي ن ـ ـهـ ــج ي ـ ـسـ ــاري
الـ ـت ــوج ــه ،س ـي ـق ـلــب ص ـي ـغــة الـهـيـمـنــة
شبه التامة على غالبية دول أميركا
ال ــاتـ ـيـ ـنـ ـي ــة ،وسـ ـي ــرس ــل إشـ ـ ـ ـ ــارات ال
تحبذها واشنطن إلى شعوب أميركا
الالتينية األخرى ،ال ّ
سيما تلك التي

س ـت ـق ـتــرع ف ــي ان ـت ـخ ــاب ــات رئ ــاس ـي ــة،
خالل أشهر قليلة مقبلة.
وعلى الرغم من الصورة الرومانسية
التي رسمتها هوليوود إليفيتا ـ كما
ّ
يسميها األرجنتينيون ـ وللجمهورية
في عهد خوان بيرون ،فإن «البيرونية
السياسية» ظاهرة حنني نوستالجي
أكـثــر منها سـيــاق سـيــاســات مـحــددة،
ذلك أنها لم تفلح خالل توليها السلطة
على مدى  35عامًا تقريبًا ـ أي نصف
الفترة منذ غياب بيرون ـ في صياغة
مـ ـش ــروع وطـ ـن ــي ش ــام ــل ،أو تـحـقـيــق
نهضة اقتصادية مستدامة أو امتالك
أدوات اس ـت ـقــال حـقـيـقــي ع ــن هيمنة
ال ـب ـيــت األبـ ـي ــض ،وك ـث ـي ـرًا م ــا انـتـهــت
ضـحـيــة الن ـق ــاب ــات عـسـكــريــة دمــويــة
ّ
نــفــذهــا ع ـتــاة الـيـمــن ،الــذيــن اعـتـبــروا
دائمًا أن السياسات الشعبوية للتيار
الـ ـبـ ـي ــرون ــي ،وامل ـ ـعـ ــاديـ ــة وإن بـشـكــل
فضفاض للنخبة وامتيازاتها ،تأخذ
البالد إلى الكارثة.
ولـ ــم ي ـن ـ َـس ك ـث ـي ــرون ال ـع ـه ــد ال ـفــاســد
منعمّ ،الــذي ترشح
للرئيس كارلوس ّ
باسم البيرونية ،لكنه نفذ سياسات
خـ ــدمـ ــت أصـ ـ ـح ـ ــاب رؤوس األم ـ ـ ـ ــوال
حـصـرًا ،وضــاعــف ثــروتــه الشخصية،
أو ح ـتــى األداء ال ـبــاهــت لـلـحـكــومــات
الوطنية فــي عهد الرئيس البيروني
نـيـسـتــور كـيــرشـنـيــر ،والح ـقــا زوجـتــه
كريستينا كيرشنير ،رغم أن األخيرة
ال ت ــزال تـتـمـتــع بــالـشـعـبـيــة بوصفها
ضحية ملــؤامــرات اليمني الرجعي في
البالد ،وما زال ثلث الشعب على األقل
ي ــراه ــا وري ـث ــة أيـقــونـتـهــم الـتــاريـخـيــة
إيـفـيـتــا ب ـي ــرون وأبـ ــرز حـمـلــة مشاعل
«البيرونية».
سـ ـتـ ـتـ ـض ــاع ــف م ـ ـصـ ــاعـ ــب الـ ـثـ ـن ــائ ــي
فيرنانديز ـ كيرشنير من دون شك،
نـتـيـجــة ال ـض ـغــوط ع ـلــى ال ــ«ب ـي ـســو»،
ال ـت ــي انـطـلـقــت م ـنــذ اآلن م ــع تــراجــع
ثقة املستثمرين املرتبطني باملصالح
الرأسمالية املعوملة ودعــاة التشبيك
م ـ ــع املـ ـنـ ـظ ــوم ــة األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة .ه ـ ــؤالء
يـ ـخـ ـش ــون مـ ــن سـ ـي ــاس ــات ح ـم ــائ ـي ــة،
وتخفيف متوقع للتقشف عن كاهل
ّ
ث ـل ـث ــي ال ـش ـع ــب ع ـل ــى حـ ـس ــاب ال ـق ــل ــة
املتنفذة في البالد .ولذلك ،فإن مهمة
م ـع ـق ــدة ت ـن ـت ـظــره ـمــا ع ـل ــى ال ـج ــان ــب
اآلخر ،فور عبورهما جسر انتخابات
تشرين األول  /أكتوبر املقبل ،وهما
سيحتاجان إلى بناء تحالف سريع
بني فئات متناقضة من البورجوازية
الــرثــة والطبقات العاملة والعناصر
الــوطـنـيــن فــي الـجـيــش ،عـلــى أســاس
قواسم مشتركة تضمن صمود البالد
ف ــي مــواج ـهــة ال ـع ــواص ــف األمـيــركـيــة
ّ
املحتمة ،وسيفها املشرع دائمًا ضد
الشعب األرجنتيني.

ّ
ّ
بولتون يحذر الصين :ال تكرروا أحداث الماضي في هونغ كونغ
تقرير

تـسـعــى حــركــة االح ـت ـجــاج ف ــي هــونــغ
ك ــون ــغ إل ـ ــى إث ـ ـبـ ــات س ـل ـمـ ّـي ـت ـهــا بـعــد
ّ
أسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــوع حـ ـ ــافـ ـ ــل ت ـ ـخـ ــل ـ ـلـ ــه اح ـ ـتـ ــال
املـتـظــاهــريــن مل ـطــار املــديـنــة وتعطيل
حـ ــركـ ــة امل ـ ـسـ ــافـ ــريـ ــن .وف ـ ـ ــي انـ ـتـ ـظ ــار
ت ـظ ــاه ــرة «ع ـق ــان ـي ــة وغـ ـي ــر عـنـيـفــة»
يــوم غـ ٍـد األح ــد ،دخــل مستشار األمــن
القومي األميركي ،جون بولتون ،على
ّ
خــط أزمــة اإلقليمُ ،مـحــذرًا الصني من
استخدام القوة فيه« ،ألن األميركيني
ّ
ي ـ ـت ـ ــذك ـ ــرون سـ ــاحـ ــة ت ـ ـيـ ــان ان ـ ـمـ ــن».
ٌ
ت ـح ــذي ــرات ج ــاءت عـلــى خـلـفـيــة نشر
وس ــائ ــل اإلعـ ــام الـصـيـنـيــة الــرسـمـيــة
ص ـ ـ ــورًا ل ـع ـس ـك ــري ــن ون ـ ــاق ـ ــات جـنــد
مدرعة في شينزين قرب حدود هونغ
كونغّ .
وحـ ـ ـ ـ ــذر مـ ـسـ ـتـ ـش ــار األم ـ ـ ـ ــن الـ ـق ــوم ــي
األم ـي ــرك ــي م ــن م ـغ ـبــة تـ ـك ــرار أحـ ــداث
ساحة تيان أنمني فــي هونغ كونغ،
وذلـ ــك تـعـلـيـقــا عـلــى ح ـشــود صينية
قـ ـ ــرب ح ـ ـ ــدود امل ــديـ ـن ــة ،ت ــرافـ ـق ــت مــع
ت ـلــويــح سـفـيــر ب ـكــن ف ــي ل ـن ــدن ،ليو

ش ـي ــاو م ـي ـن ــغ ،بـ ــأن ب ـ ــاده «لـ ــن تـقــف
مـكـتــوفــة األي ـ ــدي» إذا خــرجــت األزم ــة
ف ــي اإلق ـل ـي ــم «عـ ــن ال ـس ـي ـط ــرة» .وق ــال
ب ــولـ ـت ــون ،فـ ــي ّم ـق ــاب ـل ــة مـ ــع «ف ــوي ــس
أوف أمـيــركــا» ُبــثــت أول مــن أم ــس ،إن
«ع ـلــى الصينيني أن ي ــدرس ــوا بحذر
ّ
شــديــد ال ـخ ـطــوات ال ـتــي يــتـخــذونـهــا،
ّ
ألن األمـ ـي ــركـ ـي ــن ي ـ ـتـ ــذكـ ــرون ســاحــة
ّ
ت ـي ــان انـ ـم ــن» ،و«ي ـ ـتـ ــذكـ ــرون ص ــورة
الــرجــل الــواقــف أم ــام رتــل الــدبــابــات...
يـ ـت ــذك ــرون أيـ ـض ــا ال ـق ـم ــع ال ـح ـكــومــي
ال ـص ـي ـن ــي ف ـ ــي  .1989سـ ـيـ ـك ــون مــن
الخطأ خلق ذكــريــات جديدة مماثلة
ف ــي هــونــغ ك ــون ــغ» .تـعـلـيـقـ ٌ
ـات دفـعــت
صحيفة «غـلــوبــال تــايـمــز» الصينية
الصادرة باإلنكليزية إلى ّ
الرد بالقول
إنـ ــه ل ــن ي ـك ــون ه ـن ــاك تـ ـك ــرار ألحـ ــداث
ت ـيــان ان ـم ــن .وك ـت ـبــت الـصـحـيـفــة في
افتتاحيتها أن «بكني لم ّ
تقرر التدخل
باستخدام القوة لقمع أعمال الشغب
في هونغ كونغ ،لكن هذا الخيار في
متناولها بــالـطـبــع» .لكنها أك ــدت أن

«هونغ كونغ لن تكون تكرارًا للحادث
الـسـيــاســي ف ــي ال ــراب ــع م ــن ح ــزي ــران/
يونيو عــام  ،»1989خصوصًا أن في
م ـت ـنــاول ال ـص ــن ،حــال ـيــا ،طــرقــا أكـثــر

اقترح ترامب على نظيره الصيني
القيام بـ«لقاء شخصي» مع
المتظاهرين
ت ـطــورًا ،إذ إنـهــا أصـبـحــت «أكـثــر قــوة
ونضجًا ،وقدرتها على التعامل مع
أوضاع معقدة ّ
تطورت بشكل كبير».
ف ــي اإلطـ ـ ــار ن ـف ـســه ،ح ـ ــذرت صحيفة
«غـ ـل ــوب ــال ت ــاي ـم ــز» م ــن أن ال ــوالي ــات
املتحدة «لن تكون قادرة على ترهيب
الصني باستخدام االضطرابات التي
وقعت قبل  30عامًا».
وب ـ ـ ــدا ال ــرئـ ـي ــس األم ـ ـيـ ــركـ ــي ،دون ــال ــد

متظاهر يحمل علم الواليات المتحدة خالل ّ
تجمع في هونغ كونغ (أ ف ب)

ترامب ،أكثر هدوءًا في التعليق على
األزمة املتواصلة ،إذ اقترح على نظيره
ال ـص ـي ـن ــي ،ش ــي ج ــن ب ـي ـن ــغ ،ال ـق ـيــام
بـ«لقاء شخصي» مع املتظاهرين في
هونغ كونغ ،ما يسمح ،وفقًا له ،بحل
ً
األزمة بهدوءّ .
وغرد ترامب قائال« :إذا
التقى الرئيس شي مباشرة ،وبشكل
ش ـخ ـصــي ،امل ـت ـظــاهــريــن( ،فـسـنـصــل)
إلــى نهاية سعيدة وإيجابية ملسألة
هونغ كونغ .ال أشك في ذلك».
وي ـع ـت ــزم امل ـح ـت ـج ــون ت ـن ـظ ـيــم تـجـ ّـمــع
ح ــاش ــد ي ــوم غ ـ ٍـد األح ـ ــدُ ،وصـ ــف بــأنــه
تظاهرة «عقالنية وغير عنيفة» تهدف
إل ــى إث ـبــات أن ال ـحــركــة االحـتـجــاجـيــة
ّ
ال تـ ــزال تـتـمــتــع ب ــدع ــم شـعـبــي واس ــع
بـ ـع ــد تـ ـع ـ ّـرضـ ـه ــا النـ ـتـ ـك ــاس ــة ب ــداي ــة
األسبوع الحالي ،حني منع املحتجون
مسافرين من الــوصــول إلــى رحالتهم
ف ــي مـ ـط ــار امل ــديـ ـن ــة ،والحـ ـق ــا اعـ ـت ــدوا
على رجلني بصفتهما «جاسوسني»
للصني.
(األخبار)

تقرير

والد جندي باكستاني قتل على الحدود
بين باكستان والهند يحمل صورة ابنه (أ ف ب)

مجلس األمن يلتئم بعد  50عامًا:
أزمة كشمير قنبلة موقوتة
ووجه قرار رئيس الوزراء الهندي ،ناريندرا مودي ،إلغاء الحكم الذاتي
للجزء الخاضع لبالده من كشمير ،باختبار جديد أمام مجلس األمن
الدولي ،وهي املرة األولى التي يلتئم فيها املجلس ملناقشة الوضع في
بطلب باكستاني
اإلقليم منذ عام  .1965االجتماع املغلق الذي ُعقد
ٍ
ودعم صيني ،يأتي وسط تصاعد التوتر بني إسالم أباد ونيودلهي
منذ الخامس من آب /أغسطس الحالي ،ووسط تصعيد عسكري
ّ
خلف قتلى من الجانبني في تبادل إلطالق النار عبر الحدود بني الهند
وباكستان.
ّ
ولم يكن االجتماع األول بعد قرار مودي املفاجئ محل ترحيب هنديًا،
إذ ّندد سفير الهند لدى األمم املتحدة ،سيد أكبر الدين ،بالتدخل الدولي
في شؤون كشمير .وقال للصحافيني في نيويورك« :ال نحتاج إلى
ّ
شؤون غيرها ملحاولة إطالعنا على كيفية
هيئات دولية تتدخل في َ
إدارة حياتنا» .وسبق الجلسة هذه اتصال هاتفي بني رئيس الوزراء
الباكستاني عمران خان ،والرئيس األميركي دونالد ترامب ،بحث
الوضع في اإلقليم ،دعا فيه األخير إلى حوار بني الهند وباكستان لحل
األزمة .وبحسب ما أفاد به وزير الخارجية الباكستاني ،شاه محمود
قرشي ،فإن «(خان) تحدث إلى الرئيس ترامب .جرى تبادل اآلراء
بشأن الوضع في املنطقة ،وخصوصًا الوضع في كشمير املحتلة»،
مشيرًا إلى أن الزعيمني ناقشا أيضًا ملف أفغانستان ،حيث تنخرط
ّ
واشنطن في مفاوضات مع حركة «طالبان» ،تتوقع أن تكون إلسالم
أباد اليد الطولى في نجاحها ،نظرًا إلى عالقاتها بالحركة األفغانية .في
هذا السياق ،نقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن مسؤولني قولهم
إن واشنطن و«طالبان» باتتا قريبتني من إعالن اتفاقهما بشأن بدء
االنسحاب األميركي من أفغانستان ( 5آالف جندي من أصل 14
ألفًا) ،جنبًا إلى جنب إطالق محادثات بني الحركة والحكومة األفغانية.
وقالت الصحيفة إن ترامب سيجتمع بكبار مسؤوليه ومستشاريه
لالستماع إلى إيجاز سيقدمه املبعوث األميركي إلى أفغانستان،
زملاي خليل زاد ،بينما أفاد مسؤول أميركي بأن نائب الرئيس مايك
بنس ،ووزير الخارجية مايك بومبيو ،سيحضران هذا االجتماع في
منتجع ترامب للغولف في نيو جيرسي.
وكان خان قد ّ
صعد هجومه على الحكومة الهندية ،واصفًا إياها
بـ«الفاشية والعنصرية» .وفي تغريدتني عبر حسابه في تويتر يوم
أمس ،قال إن على حكومة مودي «العنصرية الهندوسية الفاشية أن
تعلم أنه بينما يمكن هزيمة الجيوش واملسلحني واإلرهابيني على
ّ
أيدي قوات متفوقة ،يخبرنا التاريخ أنه عندما تتحد أمة وتناضل
في سبيل الحرية وال تخشى املوت ،ال يمكن َّأي قوة أن تمنعها من
تحقيق هدفها» .وأضاف في تغريدة ثانية« :لهذا السبب ،إن العقيدة
اإلقصائية لحكومة مودي التي تسعى لتوطيد هيمنة الهندوس ،مع
ً
أساليبها الفاشية في جامو وكشمير ،ستفشل فشال ذريعًا في
محاولتها إخماد نضال الكشميريني في سبيل الحرية».
ودارت ،يوم أمس ،صدامات بني مئات املحتجني في كشمير الخاضعة
لإلدارة الهندية والشرطة التي ّ
ردت بإطالق قنابل الغاز املسيل للدموع
وكريات من بنادق الضغط في اتجاههم .صدامات اندلعت بعدما
سريناغار ،مركز املنطقة ،في اليوم الثاني
احتشد عدة آالف في مدينة ُ
عشر من اإلغالق األمني .كذلك أ ِبلغ عن صدامات متقطعة في أجزاء
أخرى من وادي كشمير ،املعقل الرئيس ملقاومة الحكم الهندي منذ
عقود ،وحيث االتصاالت مقطوعة منذ أسبوعني تقريبًا .وظلت املدن
والبلدات الكبرى في الوادي املضطرب خاضعة لحظر التجوال ،ولم
تسمح القوات الحكومية بالتحرك إال ً
بناء على تصاريح خاصة.
في هذه األثناء ،أرجأت املحكمة العليا في الهند دعوى تطالب الحكومة
برفع القيود التي فرضتها خالل األيام الـ 12املاضية .وأوردت وكالة
«بلومبرغ» األميركية أن هيئة املحكمة العليا ،برئاسة رانجان جوجوا،
أرجأت التماسًا يعترض ُعلى القيود الصارمة التي فرضتها الحكومة
َ
الهندية في اإلقليم .كذلك أ ِّجلت دعوى أخرى في شأن دستورية إلغاء
الحكم الذاتي للوالية ،من خالل إلغاء الحكومة مادة في الدستور ،وهي
خطوة اتخذت من دون موافقة برملان والية جامو وكشمير.
(األخبار)

◄ وفيات ►
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◄ إعالنات رسمية ►
إعالن
تعلن مصلحة اسـتـثـمــار مــرفــأ طرابلس
عــن رغـبـتـهــا فــي إعـ ــادة إجـ ــراء املناقصة
العمومية العائدة لتلزيم اعمال الحراسة
داخل املرفأ وذلك على الشكل التالي:
 ت ـن ـف ـيــذ ال ـص ـف ـق ــة ب ـط ــري ـق ــة امل ـنــاق ـصــةالعمومية.
 تسلم دفــاتــر ال ـشــروط اعـتـبــارًا مــن يومالجمعة الــواقــع فيه  2019/8/16من قلم
املصلحة.
 آخر مهلة لتقديم العروض يوم الجمعةال ــواق ــع ف ـيــه  2019/8/30ق ـبــل ال ـســاعــة
الثانية عشر ظهرًا.
 تفض العروض يوم اإلثنني الواقع فيه 2019/9/2عند الساعة التاسعة صباحًا
في مبنى االدارة.
مدير املصلحة
د .أحمد تامر

إنا لله وإنا إليه راجعون
بـ ـم ــزي ــد م ـ ــن ال ـ ــرض ـ ــى وال ـت ـس ـل ـي ــم
بمشيئة الله تعالى
نـنـعــى إلـيـكــم وف ــاة فـقـيــدنــا الـغــالــي
املرحوم
الحاج أكرم رياض طليس
زوج ـ ـ ـتـ ـ ــه :ال ـ ـحـ ــاجـ ــة ح ـ ـمـ ــدة راج ـ ــح
شريف
وال ـ ـ ـ ـ ــده :املـ ـ ــرحـ ـ ــوم الـ ـ ـح ـ ــاج ري ـ ــاض
طليس
والدته :املرحومة مريم شحادة
أوالده :راجح ،علي ،حمزة وعباس
ابنته :زينب
أشـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاؤه :ع ـ ـب ـ ــاس ،عـ ـب ــد الـ ـغـ ـن ــي،
ع ـل ــي ،م ـع ــن ،م ـح ـمــد ،م ــرس ــال ،زيــن
العابدين ،حسني وحسن
ت ـق ـبــل الـ ـتـ ـع ــازي ف ــي بـ ـي ــروت ن ـهــار
االثـ ـن ــن ال ــواق ــع ف ـيــه  19آب 2019
فــي جمعية التخصص والتوجيه
الـعـلـمــي  -الــرم ـلــة الـبـيـضــاء  -قــرب
مديرية أمن الدولة للرجال والنساء
م ــن ال ـس ــاع ــة ال ـث ــان ـي ــة ب ـع ــد الـظـهــر
ً
مساء.
وحتى السابعة
للفقيد الرحمة ولكم األجر والثواب
اآلس ـ ـفـ ــون :آل ط ـل ـيــس ،آل شــريــف،
املجلس اإلسالمي الشيعي األعلى
وعموم أهالي بريتال.

إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلب هيثم منير حمود وكيل منير علي
ح ـمــود سـنــد مـلـكـيــة ب ــدل ضــائــع للعقار
 8/867حارة حريك.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو

◄ مطلوب ►
بسم الله الرحمن
الرحيم َّ ُ
َ ُ
َّ ْ ُ ُْ ْ
س الط َم ِئن ًة َ ْار ِجـُ ِـعــي
َيــا أ َّيــتـ َـهــا النف
ً
إ َلــى َر ِّب ـ ِـك َر ِ َ َّ ْ
ضـ َّـيــة ف ْادخ ِلي
ِ
اضـ ُـيــة مــر َ ِ َّ
ِفي ِع َب ِادي َو ْادخ ِلي جن ِتي
انتقل إلى رحمة الله املرحوم
الحاج محمد علي بلوط
(أبو علي)
(مختار بلدة كونني السابق)
أش ـ ـقـ ــاؤه ال ـ ـحـ ــاج حـ ـس ــن ،امل ــرح ــوم
ال ـ ـحـ ــاج أح ـ ـمـ ــد ،حـ ـس ــن ،امل ـه ـنــدس
محمود وإبراهيم
أوالده علي ،دعاء ،محمود وإبراهيم
أصهرته الحاج علي العمار ،يوسف
حمية ،حسن فياض والحاج بشار
كنج
س ـي ـص ـلــى ع ـل ــى ج ـث ـم ــان ــه ال ـطــاهــر
الـســاعــة ال ـحــاديــة عـشــرة والـنـصــف
مـ ــن صـ ـب ــاح ي ـ ــوم ال ـس ـب ــت امل ــواف ــق
فــي  17آب  2019فــي جـبــانــة بلدته
كونني.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في
منزل الفقيد الكائن في كونني.
كما تقام ذكــرى مــرور أسبوع على
وف ــات ــه ن ـهــار األحـ ــد امل ــواف ــق  25آب
 ،2019الـســاعــة الـعــاشــرة والنصف
صباحًا ،في حسينية بلدته كونني.
اآلسـ ـ ـ ـف ـ ـ ــون :آل ب ـ ـل ـ ــوط ،ف ــوع ــان ــي،
نعمه ،عـمــار ،فـيــاض ،حميه ،كنج،
غطيمي ،الزين ،مطر ،خليل ،أيوب،
ق ــاروط وعـمــوم أهــالــي بـلــدة كونني
وأنسباؤهم.

Université
d'AL-KAFAAT
Campus de Ain-Saadeh
Offre d'emploi:
Chef du département
Gestion des Hotels

Cv au: lenaawiki@gmail.com

◄ خرج ولم يعد ►
ه ـ ــرب ـ ــت ال ـ ـخ ـ ــادم ـ ــة االثـ ـي ــوبـ ـي ــة
MASTEWAL SENDEK AGEGNEHU
م ــن م ـن ــزل م ـخ ــدوم ـه ــا ب ـتــاريــخ
 ١٥/٧/٢٠١٩الرجاء ممن يعرف
عنهما شيئا االتصال على الرقم
76790107

◄ للبيع ►
عقار للبيع (رقم  - ١٧٢٧برج
الرباجنة) ،بلدية املريجة .مساحة
اجاملية  ١٠٣٣م .٢يتتضمن العقار
مبنى قديم شاغر من  ٧طوابق
باإلضافة اىل أرض شاغرة .املوقع
ما بني اوتوسرتاد الجامعة اللبنانية
ومخفر املريجة .للمراجعة اإلتصال
عىل الرقم 81782744

إلعالناتكم الرسمية والمبوبة والوفيات

هاتف 759555 :ــ  01فاكـس 759597 :ــ 01
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ذاكرة المدينة

ملصق «زوروا لبنان – صيف المغتربين ١٩٥٥ ،١٩٥٥
(«الوكالة الرسمية للسياحة اللبنانية» ّــ طباعة
الكاثوليكية ،بيروت،
أوفست من قبل المطبعة
 ٧٢ x ١٠٢سم) ـــ مجموعة بنك عوده (سويسرا)

«إعادة تشكيل المعابد الثالثة في بعلبك» (ألوان ّ
مائية وحبر على ورق ١٣٨ x ٧١ ،سم ــ قرابة  )١٧٨٧-١٧٨٤للويس-فرانسوا كاساس ( )١٨٢٧-١٧٥٦ــ من مجموعة فيليب جبر

مقام ّ
السيدة خولة أمام المعابد الرومانية ــ مجموعة حكمت عواضة

«سرسق» يفتح «أرشيف الخلود» :بعلبك موطئ اآللهة والبشر
من خالل  300قطعة فنية
وأثرية بعضها نراه للمرة األولى،
ّ
يشرح «بعلبك ّ ،أرشيف الخلود» سحر
المدينة ويفككه .في الصالة
سرسق»
الكبرى في «متحف ّ
(األشرفية ـ بيروت) ،تشكل أقسام
المعرض التسعة عتبات ّ
متنوعة
للدخول إلى مدينة الشمس
عبر سرد تاريخها األركيولوجي،
واألنثروبولوجي ،والجغرافي
والفني والسياسي

روان عز الدين
ّ
سـتــوفــت فــي ليلتني ما
«أم كلثوم البعلبكية :ا ّ
اسـ ـت ــوردت ــه م ـصــر م ــن تــفــاح ـنــا هـ ــذا امل ــوس ــم».
سخرت «جريدة النهار» ،كغيرها من التغطيات
الصحافية لحفلة أم كلثوم عــام  ،1966مــن الـ
 80أل ــف ل ـيــرة لـبـنــانـيــة ال ـتــي تـقــاضـتـهــا الـســت
مقابل إحيائها ليلتني في «مهرجانات بعلبك
الــدولـ ّـيــة» .فــي لــوحــة زيتية للتشكيلي الــراحــل
رفـيــق ش ــرف ،يهجم ال ـثـ ّـوار على س ــراي بعلبك
عـ ــام  1958اح ـت ـجــاجــا ع ـلــى س ـيــاســة الــرئ ـيــس
كميل شمعون وتضامنًا مع القضايا العربية
مـ ــن ب ـي ـن ـهــا أزم ـ ـ ــة قـ ـن ــاة الـ ـس ــوي ــس فـ ــي م ـصــر.
ّ
الفولكلورية الخضراء،
تطلق صباح ،بثيابها
«أوووف ـ ـ ــا» طــويـلــة ذات ظـهـيــرة ب ــن اآلث ـ ــار في
ف ـيــديــو نـ ــادر م ــن أرش ـي ــف «ت ـل ـفــزيــون ل ـب ـنــان».
رس ــال ــة مـ ّ
ـوج ـهــة م ــن رئ ـيــس الـ ـ ــوزراء الـفــرنـســي
ألكسندر ميلران ،إلى املطران خوري ،يعده فيها
بـضـ ّـم البقاع وبعلبك إلــى دول ــة لبنان الكبير.
«طـيــران أليطاليا» يدعو املسافرين إلــى زيــارة
ً
ل ـب ـنــان م ـت ـم ـثــا ب ــأع ـم ــدة مـعـبــد جــوب ـي ـتــر على
امللصق اإلعالني...
يـ ـش ـ ّـرح مـ ـع ــرض «ب ـع ـل ـب ــك ،أرشـ ـي ــف ال ـخ ـل ــود»
ّ
سحر املدينة ويفككه .لكنها متاهة ستقودنا
ّ
م ـجـ ّـددًا إلــى السحر األول عبر اإلحــاطــة بسيل
ّ
مــن العناصر الـتــي تشكلت منها بعلبك ،وإن
ّ
أتــت هــذه ّالعناصر بشكل تـحــوالت اجتماعية
ومدينية أمل ــت باملدينة فــي الـسـنــوات األخـيــرة
ّ
الرومانية
ولــم تخمد ألقها حتى اآلن .املعابد
ّ
ّ
ّ
أساسية
مجرد محطة في تاريخها ،حقبة
هي
ّ
جعلت منها مقرًا لآللهة التي تعاقبت عليها،
وم ــوض ــع نـقـمــة لـلــديــن ال ـجــديــد الـ ــذي ج ــاء في
ال ـقــرن الــرابــع لـيـ ّ
ـدمــر مـعــابــدهــا .تــآكـلــت املعابد
م ــرارًا فــي زالزل طبيعية ،وأخ ــرى بشرية .حني
حـكــم الـبـيــزنـطـيــون ،أم ــر ث ـيــودوس ـيــوس ّ
األول
(الـ ـق ــرن الـ ــرابـ ــع) ب ـه ــدم م ـع ـبــد جــوب ـي ـتــر لـبـنــاء

كنيسة مكانه .مــع ذلــك ،بقي فــي بعلبك متسع
لآللهة والبشر على السواء ّ،للحجارة والغياب،
ل ـتــواريــخ وأح ـ ــداث لّــم ت ـتــوقــف عــن ال ـتــوالــد في
امل ــدي ـن ــة ال ـت ــي اش ـت ــق ــت اس ـم ـه ــا م ــن اإلل ـ ــه بـعــل
اآلرامي ،ونبك (ينبوع).
في صالة املعارض الكبرى في «متحف سرسق»
ّ
يستمر املعرض حتى
(األشرفية ـ بيروت) حيث
 22أيلول (سبتمبر) املقبل ،التاريخ ليس هالة
جامدة وثقيلة تفصلنا عنها قــرون طويلة .إذ
ّ
نـتـنــقــل مـعــه ط ــوال عـشــرة آالف سـنــة مــن حياة
املــديـنــة ومـعــابــدهــا ومـهــرجــانــاتـهــا وطبيعتها
ّ
ونــاسـهــا .تــولــى تنسيق امل ـعــرض الـقـيــم الفني
اإليــرانــي فــالــي محلوجي (راج ــع ال ـكــادر) الــذي
ً
ّ
ّ
ّ
للتعرف إليها من
متعددة
قدم سبال ومناظير
خــال حوالى  300قطعة فنية (لــوحــات ،صور،
ف ـي ــدي ــوه ــات ،مـ ـلـ ـصـ ـق ــات ،)...ووث ــائ ــق مـكـتــوبــة
وم ـس ـم ــوع ــة ،وق ـط ــع أث ـ ّ
ـري ــة يـجـمـعـهــا امل ـعــرض
ّ
ّ
عملية ال يمكن أن تكون بالسهولة
للمرة األولى.
ّ
التي قد تبدو عليها ،أي إقامة معرض أيًا كان
حجمه عن مدينة أو أرض بشكل عام ،فكيف إذا
كانت هــذه األرض هي بعلبك .الحقيقة األولــى
التي ال يهملها محلوجي أنه يتعامل مع مكان
ً
ّ
حي .هذا ما دفعه أوال إلى التخلي عن الصورة
ّ
ّ
األثرية الجامدة .ستحضر امــرأة بقاعية (عبر
الـفـيــديــو) لتحكي عــن بعلبك وعــاقــات الناس
معًا .وجودها في املعرض ،هو بأهمية أحجار
زمنية ّ
القلعة أو حتى حقبة ّ
معينة .كل ما يحدث
يضاف إلى سيرة اآلثار واملعابد ،التي حاولت
السلطات اللبنانية ،والتخطيط املديني فصلها

عــن املــديـنــة وال ـن ــاس .أم ــا إط ــار امل ـعــرض بشكل
عام ،فال ّ
يظهر عزلة املعابد عن الناس أو الزمن
ً
ّ
الحالي ،بل يمد أوصاال بينها ،مقتفيًا الطبقات
الـكـثـيــرة الـتــي راكـمـتـهــا بعلبك ط ــوال سـنــوات.
ّ
ه ـن ــاك ت ـس ـعــة أقـ ـس ــام ت ـشــكــل ع ـت ـبــات مـتـنـ ّـوعــة
للدخول إلــى بعلبك ،حيث يعيد املعرض سرد
تاريخ املدينة األركيولوجي ،واألنثروبولوجي،
والجغرافي والفني ،والفوتوغرافي ،والغنائي
واملوسيقي ،والشعري والسياسي.
ال ـ ـبـ ــدايـ ــة م ـ ــن «عـ ـ ـش ـ ــرة آالف سـ ـن ــة ـ ـ ـ ـ م ـ ــن زم ــن

تركيز على حضورها في الوعي
الوطني وارتباطها بالهوية اللبنانية
من خالل وثائق ورسائل وطوابع بريدية
ط ـن ــات األول ـ ـ ــى إلـ ــى ال ــوق ــت ال ـح ــاض ــر»
امل ـس ـت ــو ّ
ال ــذي يــوثــق لبعلبك منذ الـعـصــور األول ــى قبل
التاريخ العام (امليالدي) من خالل جدول زمني:
العصر البرونزي ،والقوتان املصرية والحثية،
وامل ـم ــال ــك اآلرام ـ ـيـ ــة وال ــروم ــان ـي ــة والـبـيــزنـطـيــة
وفـ ـت ــرات ال ـح ـكــم اإلسـ ــامـ ــي ،وال ـع ـث ـم ــان ــي .في
ه ــذا الـقـســم ،رس ــم وش ــرح تفصيليان للمعابد
الــرومــان ـيــة ،وف ـت ــرات بـنــائـهــا مــن بينها الـفـنــاء
األمامي ،ومعبد تيكه ،ومعبد باخوس ،واملذبح
ال ـص ـغ ـي ــر ،وم ـع ـب ــد «ج ــوب ـي ـت ــر اإلل ـ ـ ــه األف ـض ــل
ّ
واألعظم في هليوبوليس» .تطلب بناء املعابد

الشاعر اللبناني طالل حيدر في لقطة من مقابلة (تصوير ومونتاج :مالك حسني)٢٠١٩ ،

مــن ال ــروم ــان الـبـحــث عــن الـصـخــر األدي ـمــي ألال
تبتلعها األرض .إل ــى جــانــب املـخـطــط الزمني
التفصيلي للحضارات التي توالت على بعلبك،
ُ
تـعــرض آثــار ولقى مــن حقبات ع ـ ّـدة ،منها آثــار
ّ
ال ـف ـت ــرة ال ــروم ــان ـي ــة (ب ــال ـت ـع ــاون م ــع «امل ــدي ــري ــة
العامة لآلثار») ،والعمالت املعدنية من التاريخ
الـبـيــزنـطــي ،وال ـخ ــزف وزج ــاج ــات ال ـع ـطــور .في
ق ـس ــم «م ـش ـه ــد ذو ت ـن ـظ ـيــم أوروب ـ ـ ـ ـ ــي» ،يـتـتـبــع
الـنـظــرة األوروب ـ ّـي ــة االسـتـشــراقـيــة الـتــي أع ــادت
رس ــم وتشكيل بعلبك ،عـبــر مجموعة لــوحــات
تعرض في املتحف .وفق نصوص املعرض ،فإن
َ
ما استمال هؤالء الفنانني هو االدعاء بامتالك
املكان واملعابد ،كأوصياء على املشهد الروماني
ّ
برمته .جاءت االستعادة بعد قرون من انقضاء
الحكم الروماني ،وتحديدًا في القرنني الثامن
والتاسع عشر ،أبرزها لوحتا لويس فرانسوا
كاساس التي تستحضر بناء املعابد الرومانية
ال ـث ــاث ــة ،وأخـ ـ ــرى مل ـع ـبــد ب ــاخ ــوس إلـ ــى جــانــب
لوحات للفنانني خالل زيارتهم إلى بالد الشام
منهم الفنان البريطاني إدوارد لير فــي لوحة
م ــن ال ـق ــرن ال ـتــاســع عـشــر لــأع ـمــدة الــرومــان ـيــة،
ولوحات الفرنسي بول باسكال.
ال يتجاهل املـعــرض تلك النظرة االستشراقية
الـ ـت ــي الحـ ـق ــت ب ـع ـل ـبــك وص ــورتـ ـه ــا ،كـ ـج ــزء مــن
اآلثــار «الغربية» في الشرق األدنــى .في «علوم
اآلثـ ـ ــار وال ـت ـط ـل ـعــات اإلمـ ـب ــراط ــوري ــة» ،يــواصــل
ال ـتــرك ـيــز ع ـلــى عـمـلـيــات الـتـنـقـيــب وال ـح ـفــريــات
في القرن التاسع العشر ،ضمن هـ ّـم «التنافس
اإلمبراطوري على الهيمنة على الشرق األدنى.

طـمــوحــات نــابـلـيــون الـتـ ّ
ـوسـعـيــة وغـ ــزوه ملصر،
ومعركة نافارينو لدعم التحرر اليوناني من
ـذه الفترة في القرنني
الحكم العثماني» .تال هـ ّ
الثامن والتاسع عشر ،تدخل أملاني في بعلبك
ّ
بسعيها إلــى التخلص مــن الطبقات والــزوائــد
ّ
ّ
العمرانية ّالتي تبعت الفترة الــرومــانــيــة .كلما
ّ
دخلت وتنقلت أكثر في املـعــرض ،ستتأكد من
استحالة الــوصــول إلــى صــورة واحــدة لبعلبك.
ّ
املصورون الفوتوغرافيون إلى ذلك املكان
دخل
ـراع الـجــديــد وامل ـعــاصــر حينها
ـ
ت
ـ
خ
ـاال
ـ
ب
ـي
ـ
ل
املـثــا
ّ
أي بالكاميرا .نتوقف عند تلك التجارب التي
كــانــت مـسـكــونــة ب ـهــاجــس امل ــاض ــي ،وبـهــاجــس
تظهير الـطــابــع الـقــديــم للمعابد ولـلـمـكــان بال
حضور بشري أحيانًا ،بــل بتأطير الـصــور في
قالب أسـطــوري كتلك اللقطات التي نــراهــا في
ق ـســم «الـ ـج ــدي ــرة بــال ـت ـصــويــر ال ـف ــوت ــوغ ــراف ــي».
ثـ ّـمــة ص ــور صـنـعــت ال ـخ ـيــال ع ــن بـعـلـبــك ،وك ـ ّـرر
امل ـ ـ ـصـ ـ ــورون تـ ـص ــوي ــره ــا عـ ـل ــى مـ ـ ــدى سـ ـن ــوات
م ـث ــل ص ـ ــور امل ـع ــاب ــد واألعـ ـ ـم ـ ــدة لــأسـكـتـلـنــدي
جيمس غراهام ،والفرنسي فيليكس بونفيس،
واإليطالي تانكريد دومــا الــذي افتتح استديو
ل ـل ـت ـصــويــر ف ــي بـ ـي ــروت خ ـ ــال الـ ـق ــرن ال ـتــاســع
ّ
عشر .بني الخارج والداخل ،يركز املعرض على
حضور بعلبك فــي الــوعــي الوطني وارتباطها
بالهوية اللبنانية .في التاريخ الحديث ،دفعت
طـبـيـعـتـهــا ال ـج ـغ ــراف ـ ّـي ــة ال ـس ـل ـط ــات ال ـفــرن ـس ـيــة
إلــى ّ
ضمها للبنان الكبير .نــرى هــذه الوثائق
والــرســائــل ضمن قسم «مــن ال ـصــورة إلــى األثــر
الوطني ـ صعود بعلبك اللبنانية» ،باإلضافة
قرية بعلبك ــ تصوير مارلين ستافورد

إلــى الـطــوابــع البريدية التي ظـ ّـهــرت بعلبك في
ّ
الثالثينيات والخمسينيات من دون أن تتخلى
ع ــن اخ ـت ــزال ـه ــا بـ ــاآلثـ ــار ،كــأن ـهــا م ـن ـســوخــة عن
ّ
ّ
يظهر املعرض التعامل
الفوتوغرافية.
الصور
ّ
املـحــلــي مــع بعلبك ،مــن حـضــورهــا فــي الخيال
الشعبي عبر السينما ،والتلفزيون وامللصقات،
ً
وص ـ ـ ــوال إلـ ــى م ـق ــاب ــات م ــع ب ـع ــض م ــن أه ــال ــي
بعلبك في فيديوهات من بينهم الشاعر طالل
حيدر ،ورئيس مجلس الـنــواب األسبق حسني
الحسيني ،فيما يـخـ ّـصــص ألب ــرز التشكيليني
رفيق شرف زاوية ّ
خاصة لعرض لوحاته لسهل
البقاع ومعبد باخوس وغيرها .ليس مستغربًا
أن تـ ّكــون «مـهــرجــانــات بعلبك الــدولـيــة» القسم
املـفــضــل لكثير مــن الـ ــزوار .فــي الـغــرفــة املعتمة،
نحظى بأرشيفات نــادرة لحفالت فيروز وإيال
فـيـتــزجـيــرالــد وآخ ــري ــن ،بــاإلضــافــة إل ــى وثــائــق
صحافية ،وتغطية لحفالت ،وملصقات وصور
ألبــرز الــوجــوه العاملية والعربية التي صنعت
اسم املهرجان حني كان سباقًا بني مهرجانات
امل ـن ـط ـقــة ب ــأك ـم ـل ـه ــا .نـ ـع ــود إل ـ ــى س ـن ــة اإلط ـ ــاق
األول ـ ــى ( )1956ع ـبــر رس ــال ــة مـسـ ّـجـلــة بـصــوت
رئـيــس الجمهورية كميل شمعون يعلن فيها
عن «الرسالة الحضارية للمهرجان اللبناني».
يفتقد هذا القسم أي إشارة إلى «فندق بامليرا»
الذي نال شهرته بفضل املهرجانات ،والفنانني
الــذيــن أقــامــوا فيه مثل الفرنسي جــان كوكتو،
وفيروز التي ال تزال غرفتها موجودة حتى اآلن.
في الواقع ،علقت القلعة في طابعها اللبناني،
وغاب هذا الطابع تمامًا عن املدينة ،بافتقارها

إلــى أي تخطيط أو اهتمام مديني واجتماعي
أو اقتصادي .شرخ منحه االستعمار الفرنسي
شـ ــرع ـ ـيـ ــة مـ ـ ــن خـ ـ ـ ــال مـ ـ ــرسـ ـ ــوم صـ ـ ـ ــدر أواخـ ـ ـ ــر
الثالثينيات لفصل املدينة عن املوقع األثري .ال
يشيح املعرض عن هذه التغيرات واملآسي التي
ّ
تلم ببعلبك ،بل يعيد ربــط أوصالها ،وإن عبر
تظهير الكوارث املدينية والبيئية واالجتماعية
وال ــدي ـن ـي ــة ف ــي ق ـســم «امل ــدي ـن ــة ال ـح ــدي ـث ــة» .هنا
يـ ـش ــارك ف ــي إع ـ ــادة ك ـتــابــة الـ ـت ــاري ــخ ،وتــوث ـيــق
ّ
للتغيرات التي تلت الحرب ،منها إهمال الدولة،
والتفلت األمـنــي ...نقرأ عن قطع أشجار طريق
رأس العني ذات ليلة ،أفاق الناس بعدها ليجدوا
الـطــريــق وق ــد فـقــدت أب ــرز مــامـحـهــا .الــافــت أن
ّ
التحوالت تصل إلى الطابع الجديد الذي
هذه
تلبسته املــدي ـنــة ،مــع تشييد م ـقــام خــولــة ابنة
الـحـســن عـلــى م ـشــارف امل ـعــابــد الــرومــان ـيــة في
الـقــرن الـســابــع عـشــر ،قبل أن يـعــاد ترميمه في
التسعينيات .أما القسم األخير ،فوقفة مع أهالي
بعلبك مــن الـسـيــاسـيــن وال ـش ـعــراء واملــواطـنــن
ّ
الذين ّ
التنوع الديموغرافي في املدينة
يظهرون
من خالل سبع مقابالت ،ترصد ذكرياتهم فيها،
ّ
والتحوالت التي طاولتها في
وعالقات الناس،
العقود األخيرة.
«بعلبك ،أرشـيــف الـخـلــود» :حتى  22أيـلــول ـ ـ «متحف
س ـ ــرس ـ ــق» (األش ـ ــرف ـ ـي ـ ــة ـ ـ ـ ـ بـ ـ ـ ـي ـ ـ ــروت) .ل ــاسـ ـتـ ـع ــام:
01/202001

طابع «مهرجانات بعلبك» رسم مارك هنري ( 2.50ق ــ حفر
ضوئي ٤ x ٢،٤ ،سم ــ  1964ــ من مجموعة عبدو أيوب)

فالي محلوجي:
نحو أنسنة المدينة
قضى ّقيم املعرض فالي محلوجي ثالثة أشهر في
بيروت للتحضير ملعرض «بعلبك ،أرشيف الخلود».
فــي مقابلة مـعــه ،يخبرنا أن الـهــدف األســاســي وراء
إقامة املعرض هو «أنسنة بعلبك التي ّ
تعد مدينة ّ
حية
ومتحركة قبل أي شيء» .إذ ّ
ّ
يشدد على أن النصب التي
ّ
ّ
ّ
شيدت خالل فترة الحكم الرومانية« ،هو أمر متجذر
في حاضر املدينة» .قبل عامني ،طرحت الفكرة بني
ّ
الدولية»
متحف «سرسق» ولجنة «مهرجانات بعلبك
ّ
ّ
وتمت دعوة محلوجي ،فيما شكلت «مجموعة جبر»
ّ
نواة املعرض بضمها وثائق وقطعًا أساسية .أما عمل
محلوجي ،الحقًا ،فيصفه بأنه كان يهدف إلى تجاوز
نصب بعلبك الشهيرة نحو «فـهــم أعـمــق للحضارة
اإلنسانية والتاريخ البشري» .هكذا ،عاد باألرشيف
والوثائق التاريخية إلى الحقبات الزمنية والحضارات
التي توالت على بعلبك ،ساعيًا إلى «اإلحاطة بعدسات،
وحوارات ومنظورات مختلفة تغطي القديم والحديث،
ّ
املادي ،والتاريخي
واألسطوري والتجريبي ،والرمزي
ّ
ّ
الشخصية» .تعمق فالي في دراسة
العاملي والشهادات
ً
بعلبك وتاريخها ،محاوال تظهير عملية الشد والجذب
بني البشر واآللهة .هكذا ،لم يتجاهل الناس ،وحيواتهم
صــرة والـتـغـ ّـيــرات االجتماعية واملدينية الحديثة
املـعــا ّ
التي أملــت ببعلبك .علمًا انها امل ـ ّـرة األول ــى التي يعمل
فيها محلوجي على معرض في لبنان .في السنوات
األخيرةّ ،نسق القيم املقيم في لندن معارض ّ
عدة في
أمـسـتــردام ولـنــدن ودبــي وموسكو وسنغافورة .من
ّ
للمصور
بــن أب ــرز مشاريعه األخـيــرة جـنــاح خــاص
اإليراني الراحل كاوه كولستان ( 1950ـ  )2003في
«متحف تايت م ــودرن» فــي لـنــدن ،إلــى جانب إطالقه
ّ
منصة  Archeology of the Final Decadeعام
ّ
ّ
 .2010وهي منصة تثقيفية تتحقق وتتعمق وتعيد
نشر بعض املــواد الثقافية والفنية الغامضة من تلك
التي ّ
تعرضت إلى التدمير والحظر والرقابة.
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صورة
وخبر

تجـري مايـا شـوين (جولـي) وجـورج بـول (ليليـوم) تدريباتهما األخيرة على مسـرحية «ليليـوم» للمجري فرانز مولنـارز ( )1952 - 1878فـي بلدة هالين
النمسـاوية ،قبـل عرضهـا اليـوم السـبت ضمـن فعاليـات «مهرجان سـالزبورغ» لألوبرا المسـتمر لغايـة  31آب (أغسـطس) الحالي .غالبيـة األحداث تجري
فـي بوادبسـت ،حـول شـاب مخـادع ُ
خادمـة اسـمها «جولـي» .يخسـر الحبيـب عملـه جـراء هـذه العالقـة ،قبـل أن يبـدأ
حـب
فـي
يقـع
«ليليـوم»
دعـى
ي
ّ
بالتفكيـر فـي الحيـاة التـي سـيمنحها لمولـوده المنتظـر بعـد أن يعـرف أن «جولـي» حامـل .هكـذا ،يقـوم بعمليـة سـرقة فاشـلة ،ثـم ُيقـدم علـى
االنتحـار هربـا مـن السـجن( .باربـرا غيندل ـــ أ ف ب)

ّ
غسان أحمد التويني:
لقاء نقدي شعري
يدعو «معهد املعارف الحكمية
للدراسات الدينية والفلسفية»
و«حركة الريف الثقافية» و«امللتقى
الثقافي الجامعي» ،اليوم السبت
إلى ندوة حول كتاب «جدل الثقافة
والرمز في شعر محمود درويش
ومحمد علي شمس الدين وكمال
خير بك» ّ
لغسان أحمد التويني
(الصورة) في «ثانوية املصطفى»
في قصرنبا .إلى جانب صاحب
ّ
يتحدث في اللقاء كل من:
اإلصدار،
الشاعر محمد علي شمس الدين،
ومسؤول هيئة التعليم العالي عبد
وفاطمة القرصيفي،
الله زيعور،
ّ
على أن يديره غنام الديراني .يلي
الندوة احتفال توقيع العمل.
ندوة حول كتاب «جدل الثقافة والرمز
في شعر محمود درويش ومحمد علي
شمس الدين وكمال خير بك» :اليوم
ـ الساعة الرابعة بعد الظهر ـ «ثانوية
املصطفى» في قصرنبا (البقاع األوسط).
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كلمات

ليونارو سندامو ــ غيتي

محمود درويش خارج القمقم
ليست ّ
املرة األولى التي تحتفل فيها الجزائر بمحمود درويش ( 1941ــ )2008
ّ
احتفالية بالشاعر الفلسطيني الراحل،
وشعره .بعد عام على رحيله ،أقامت
ّ
ّ
من خالل لقاءات مع مترجميه ومعارض فنية نظمتها «الوكالة الجزائرية
لإلشعاع الثقافي» ،وأطراف ثقافية أخرى من بينها «منشورات البرزخ» التي
أصدرت حينها كتاب ّ
«أمة في املنفى» (بالتعاون مع «آكت سود») الذي
جمع بني قصائد درويش وتصاميم التشكيلي التونسي رشيد قريشي .أخيرًا،
ّ
واملتجددة دائمًا
استعادت الدار الجزائرية التجربة الشعرية الطويلة،
ً
لدرويش من خالل إصدار كتابني مترجمني لقصائد البدايات وصوال إلى
مجموعاته األخيرة ،بالتزامن مع الذكرى الحادية عشرة لرحيله في التاسع
ّ
ّ
من شهر آب (أغسطس) في أميركا .ولعل املؤلفني اللذين يحمالن توقيعي
املؤرخ الفلسطيني الياس صنبر ،والشاعر املغربي عبد اللطيف اللعبي،
ّ
يأتيان كدعوة إلى إعادة قراءة أعمال درويش ،خصوصًا أن االختزال والشعارات

انتقصت كثيرًا من تلك التجربة التي وصف الشاعر عباس بيضون ّ
تنوعها
ّ
وتجددها يومًا« :كان هنا بالتأكيد أكثر من السهولة املمتنعة .كان هنا
فن مركب ولعبة من دقائق وظالل الفتة وظاهرة ،لكن الذين يستعجلون
الوصول إلى النهايات الخادعة أيضًا كانوا يمرون عليها وال يبالون بإرادة
الشاعر الصريحة بأن يقفوا بل وأن ّ
يتحيروا .أن يتأملوا هذه الفوارق الخفية،
والتي هي عذاب مكتوب ،الفوارق بني املرء ونفسه ،بينه وبني آخره ،بينه
وبني جسده وموته وإقامته ،بينه وبني عدوه العالق معه في ذات الحفرة».
كتاب «سنة أخرى… فقط ـــ أنطولوجيا شعرية  1966ــ Rien( »1982
 )1982-1966 qu’une autre année. Anthologie poétiqueالذي
ّ
يضم مجموعة من قصائد البدايات التي اختارها وترجمها عبد اللطيف
ّ
ليس جديدًا ،إنما صدر للمرة األولى خالل الثمانينيات في باريس.
اللعبيّ ،
ّ
يركز املؤلف على الفترة األولى من تجربته في الستينيات والسبعينيات

وبداية الثمانينيات منها قصائد املقاومة التي تلت النكبة ،وبعض أشهر
ُ
قصائده املغناة وقصائد أخرى من تسعة دواوين نشرت بني  1966و،1982
هي «عاشق من فلسطني» ،و«آخر الليل» و«العصافير تموت في الجليل»،
و«حبيبتي تنهض من نومها» ،و«أحبك أو ال أحبك» و«محاولة رقم »7
و«أعراس» ،باإلضافة إلى «أقبية ،أندلسية ،صحراء» و«قصيدة بيروت» و«سنة
أخرى فقط» .أما ّ
املؤرخ الفلسطيني إلياس صنبر الذي كان قد أصدر في
السابق كتابًا مترجمًا لنصوص ومقاالت درويش بعنوان «املنفى معادًا» (دار
أكت سود -سندباد) ،فقد أنجز أنطولوجيا «حالة حصار»ّ ،
وضمنها قصائد
بالعربية وأخرى ترجمها إلى الفرنسية من سبع مجموعات لدرويش نشرت
بني  1992حتى  ،2005منها «ملاذا تركت الحصان وحيدًا» ،و«سرير الغريبة»
ومقتطفات من الـ «جدارية» ،و«حالة حصار» و«ال تعتذر عما فعلت» و«كزهر
اللوز أو أبعد».

2
مدارات

كلمات

السبت  17آب  2019العدد 3833

كلمات

السبت  17آب  2019العدد 3833

3

ثالثة كتب جديدة عن اإلسالم والنساء والسلطة وإشكاليات أخرى

ّ
باحثات تونسيات :مساءلة المقدس وأنظمة الهيمنة الذكورية
خالل البحث والتدقيق في سير عدد من العلماء ،يتضح أن تحصيل أو «امرأة بألف رجل» .وهذه إبرة في كومة الذكورية الملتصقة
العلم كان يتالءم مع أنماط العيش الذكورية .فعائشة كانت بموروثناّ .
ضد التمييع المقصود في الحقيقة ـ ـ ما قبلها وما
ّ
وضد المعرفة التي أنتجتها ُ
السلطة ،أصدرت سلسلة من
في نظر القدامى «رجلة الرأي» وكانت أخريات «أرجل من الرجال» بعدها ـ ـ
أحمد محسن

شادي قديريان ـ ايران

ارتفع األذان ،يوم الجمعة  16حزيران
(ي ــونـ ـي ــو)  ،2017ف ــي «م ـس ـج ــد اب ــن
رش ــد ـ غ ــوت ــه» ف ــي ب ــرل ــن .ك ــان يــوم
االف ـت ـت ــاح .ارت ـف ــع ب ـص ــوت املــالـيــزيــة
آن ــي زونـيـفـيـلــد وأل ـق ــت ف ــي مناسبة
االفتتاح ،مؤسسة املسجد ،املحامية
الـنـســويــة األملــان ـيــة مــن أص ــل تــركــي،
كردي سيران أطيش ،خطبة الجمعة.
أمــا إمــامــة ال ـصــاة ،فكانت مشتركة
بني الناشطة النسوية اليمنية إلهام
املانع وعبد الحكيم أورغي املختص
بالعلوم اإلسالمية .قاما بتالوة آيات
من القرآن الكريم بالتناوب بينهما.
للوهلة األولى ،تبدو مقدمة الباحثة
ري ـح ــان ب ــو زق ـن ــدة اس ـت ـشــراق ـيــة ،أو
على حافة االستشراق .تلك الصورة
التي تحاول االستعاضة عن البحث،
بــرفــع مـقــام امل ــرأة فــي ال ـصــورة ،على
ح ـســاب مــوقـعـهــا فــي الـحـقـيـقــة وفــي
ال ـتــاريــخ وتــال ـيــا فــي املـجـتـمــع وقبل
كــل ش ــيء فــي املـعــرفــة .فـقــط مــن هــذه
النقطة ،يمكن تفسير عنوان العمل
الـبـحـثــي ال ـطــويــل «ال ـن ـس ــاء ،املـعــرفــة
والـ ُـسـلـطــة» (دار الــرافــديــن ـ ـ ـ ،)2019
الذي أشرفت عليه الباحثة التونسية
آمال قرامي ،بمشاركة سبع باحثات.
إنـ ــه ب ـح ــث ي ـن ـط ـلــق م ــن «كــوج ـي ـتــو»
ف ــوك ــوي م ــأل ــوف ،ع ــن كـيـفـيــة إن ـتــاج
ُ
السلطة للمعارف ،ويـحــاول تفسير
هذه العملية الشائكة في املجتمعات
املسلمة.
ت ـج ـم ــع األب ـ ـح ـ ــاث سـ ـم ــة م ـش ـت ــرك ــة:
االب ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــاد عـ ـ ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــورات
االستشراقية للمرأة ،وال سيما تلك
الـتــي تقف خلفها نسوية ليبرالية
ساذجة ّ
تردد املصطلحات ببغائيًا.
ّ
يـبــدو أن العمل ال ــذي أمــامـنــا يتسم
بالجدية .ثمة تأثير واضــح ملناهج
عـ ـل ــم االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع الـ ـف ــرنـ ـس ــي ،ب ـي ــار
بورديو تحديدًا ،على األطر النظرية
وال ـت ـح ـل ـيــات .أول ه ــذه ال ـتــأث ـيــرات
يبدو باإلشارة إلى اللغة كمؤسسة
سلطوية ،إذ ال تقف اللغة في مسافة
متوسطة بني الذكورة واألنوثة ،بل
هي نتاج هيمنة .إنها دليل على أن
الفرد في مجتمعه انعكاس للبيئة
التي خرج منها .فاللغة تلعب دورًا
فــي تــرسـيــخ تـمـثـيــات امل ــرأة رمــزيــا،
ما يشكل عائقًا حقيقيًا أمــام إمكان
زعــزعــة ال ـن ـظــام .الـلـغــة تـضـمــن بقاء
األمور على حالها وتعزيزها .هكذا
تستفيد قــرامــي مــن أنـســاق بورديو
لتستنتج أن «ال ـع ـلــم ذك ــر ال يحبه
إال الــذكــران» هــي جملة مــن مــوروث
ثـ ـق ــاف ــي ب ـ ــدالل ـ ــة رم ـ ــزي ـ ــة واض ـ ـحـ ــة.
يستخدمها الذكور املهيمنون على
ال ــدي ــن ،م ــن ع ـل ـمــاء ودعـ ـ ــاة لـتـعــزيــز
موقع الرجل في املركز ،انطالقًا من
ه ــذا امل ــوق ــع ف ــي ال ـل ـغــة ،حـيــث يـكــون
هــو األس ــاس والـ ــذات ،بينما تصير
ّ
كمكمل
األنثى خارج املركز وحوله،
لـلــذات الــذكــوريــة أو ملحقة بها .وال
يتوقف األمر على اللغة ،إذ أن قرامي
تنتبه بخلفية تستند بوضوح إلى
اشـ ـتـ ـغ ــاالت ب ـ ــوردي ـ ــو ،إل ـ ــى أن ه ــذه
الـعـمـلـيــة تــأت ــي ف ــي س ـي ــاق ،وضـمــن
عــاقــة م ــع أنـ ـس ــاق ،ح ـيــث أن إن ـتــاج
الــرمــوز وتكريسها لتصير ثقافية
«ي ـث ـ ّـب ــت ال ـن ـظ ــام ال ـث ـنــائــي امل ـت ـضــاد
ّ
بـحـيــث تـتـشــكــل ال ــذك ــورة واألن ــوث ــة
بطريقة توحي أن النظام الجندري
هو نتيجة إجماع».

ّ
الباحثات التونسيات ،أخيرًا ،سلسلة من األعمال البحثية ،التي تتفاوت اإلمكان االستعانة باألدوات األنتروبولوجية المناسبة ،لتجنب أفخاخ
التزامها منهجية دقيقة غالبًا ،ورنوها أحيانًا إلى األدب .لكنها التصورات الغربية عن المرأة واإلسالم ،ولفهم التاريخ بالتاريخ نفسه
في
ً
تبقى أعماال تقوم على مستوى عال من الجدية ،وتحاول قدر ال بتاريخ المهيمنين ،قبل الذهاب لفهم الحاضر ،بال عدة الفهم
ف ــي مـقــدمـتـهــا امل ـت ـمــاس ـكــة ،تتقصى
الـبــاحـثــة كـيـفـيــة تـحــديــد «وظ ــائ ــف»
امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرأة كـ ـ ـم ـ ــا حـ ـ ـ ــددهـ ـ ـ ــا امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوروث،
واقتصارها على تحويل امل ــرأة إلى
«ن ــاق ـل ــة» ،أو «م ـس ـت ـم ـعــة» ،ال يتسم
عملها بــاألصــالــة ،أو بالتحليل ،في
م ـق ــاب ــل اإلس ـ ـهـ ــاب ف ــي ت ـع ـظ ـيــم دور
ال ـعــالــم وال ـف ـق ـيــه .وه ــي ن ـقــاط مهمة
في تحليالت قرامي ،إال أنه يتوجب
الـتــأكـيــد عـلــى أن «االستابلشمنت»
ال ـ ــذك ـ ــوري ق ــائ ــم فـ ــي ق ـل ــب ال ـت ــاري ــخ
ً
اإلســامــي ،وانتقل معه نقال ،ولعب
هذا دورًا في مضاعفة تهميش سيرة
املرأة انطالقًا من تهميشها كذات في
البداية .وهذا ما تستدركه الباحثة،
عندما تـحــاول بـنــاء تـصــورات حول
وســائــل الـنـســاء فــي تحصيل العلم،
وهـ ـ ــذه ع ـم ـل ـيــة ف ــي غ ــاي ــة ال ـت ـع ـق ـيــد،
ً
مـتـصـلــة ات ـص ــاال ُمـحـمـكــا بالتمييز
ال ـج ـنــدري الـ ــذي مـنـعـهــا م ــن الـتـفــرغ
لـلـعـلــم وألـ ـق ــى ع ـلــى كــاه ـل ـهــا مـهــامــا
تناسب النظام املهيمن.
ليس فقط بــورديــو ،تستعني قرامي
ب ــامل ـن ـه ــج ال ـ ـفـ ــوكـ ــوي أي ـ ـضـ ــا .وهـ ــذا
مـتــوقــع بــالـنـظــر إل ــى ع ـن ــوان العمل
ال ـب ـح ـث ــي م ــن األس ـ ـ ـ ــاس .وإذ تـمـثــل
التقاطعية النسوية محطة مركزية
في عملها ،ال بد من العبور بالبحث
عـلــى «ج ـس ــر» مـشـتــرك ب ــن بنيوية
ف ــوك ــو وظ ــال ـه ــا ع ـل ــى ال ـت ـقــاط ـع ـيــة.
وبــال ـف ـعــل ،دراس ـ ــة أن ـظ ـمــة الـهـيـمـنــة
وتحليل الـعــاقــات الـتــي تـقــوم على
ً
ال ـ ُـسـ ـلـ ـط ــة ،ي ـم ـك ــن أن ت ـ ـكـ ــون مـ ـث ــاال
واض ـحــا لتطبيق التقاطعية ،التي
تحاول تحديد العالقة بني الجندر

والعرق والطبقة والعوامل األخرى.
في حالة التقاطعية النسوية أيضًا،
ي ـجــب تـفـكـيــك ال ـع ــاق ــات واإلشـ ـ ــارة
إلــى أنظمة املــراقـبــة والـعـقــاب داخــل
امل ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ــات االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــة ،ل ـف ـهــم
امل ـســاحــات املـشـتــركــة بـ ّـن السياسة
والــديــن واملـقـ ّـدس واملــدنــس وغيرها
مــن الـثـنــائـيــات .وتـقــريـبــا فــي ق ــراءة
مـتـقـنــة ،تـجـمــع ق ــرام ــي ب ــن بنيوية
فـ ـ ــوكـ ـ ــو وال ـ ـت ـ ـقـ ــاط ـ ـع ـ ـيـ ــة الـ ـنـ ـس ــوي ــة
الكالسيكية ،عندما تنبه انطالقًا من
كــل هــذا إلــى أن الـعــاقــات الجندرية
ليست ثــابـتــة ،وينسحب عليها ما
ي ـن ـس ـحــب ع ـل ــى ع ــاق ــات الـ ـق ــوة فــي
امل ـج ـت ـمــع .ف ـهــي تـخـتـلــف بــاخ ـتــاف
ال ـ ـس ـ ـل ـ ـطـ ــات ،وتـ ـ ـت ـ ــأث ـ ــر ب ــالـ ـع ــوام ــل
الطبقية .ثمة خصوصية لكل جندر.
وصـ ـحـ ـي ــح أن هـ ـ ــذه ال ـخ ـص ــوص ـي ــة
املتفاوتة قد تظهر نتائج مختلفة،
ومن بينها اختراقات نسوية الفتة
لـلـنـظــام .مــن ه ــذه االخ ـتــراقــات التي
يـشـيــر إلـيـهــا بـحــث ق ــرام ــي «اع ـتــاء
النساء مناصب مختلفة والنهوض
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأدوار م ـخ ـت ـل ـف ــة فـ ـ ــي امل ــؤسـ ـس ــة
األم ـن ـي ــة والـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة ،»...ع ـل ـمــا أن
هذه املؤسسات هي «صنو» الرقابة
والعقاب وتلعب دورًا أعمق من دور
الـلـغــة األنـتــروبــولــوجــي فــي تعميق
الـ ـه ــرمـ ـي ــة .بـ ـه ــذا املـ ـعـ ـن ــى ،اإلح ــال ــة
األخيرة ،لم تكن موفقة.
بشكل عام يتفاوت اختيار املباحث
فـ ــي ال ـ ـك ـ ـتـ ــاب .ي ـ ـحـ ــاول االس ـت ـق ــام ــة
على مستوى مـتــواز يضمن البقاء
ض ـ ـمـ ــن دائ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة امل ـ ـ ـ ــوض ـ ـ ـ ــوع ،وهـ ــي
واس ـ ـعـ ــة ب ـ ــأي ح ـ ـ ــال .ل ـك ــن األبـ ـح ــاث

«الوأد الجديد»
الجماعي («الـنـســاء ،املعرفة
على عكس األبـحــاث املنشورة فــي املــؤلــف
ّ
ُ
والسلطة») الــذي أشرفت عليه آمــال قرامي ،فضلت الباحثة التونسية
زهـيــرة جــويــرو تقديم كتابها الـجــديــد على شكل مـقــاالت فــي الفتوى
وفقه النساء .تجتمع هذه النصوص في مؤلف متماسك ،بعنوان «الوأد
الـجــديــد» («دار الــرافــديــن» و«مسكيلياني» ـ  ،)2019ينقسم إلــى أربــع
مقاالت رئيسية .في الفصل األولّ ،
تقدم جويرو عرضًا هادئًا بعنوان
«مواريث النساء :النص والتأويل» ،تناقش فيه رفض إقرار مبدأ املساواة
ّ
في امليراث ،بالعودة إلى قطعية الداللة أو ظنيتها ،حيث تلفت إلى أن النظام
السائد ،قبل اإلسالم ،دفع النساء إلى االحتجاج ضده ،لكنه استمر حتى
بعد ظهور اإلسالم بفترة .وبشجاعة تتجاوز األصول والعلوم ،تفترض
جــويــرو أن التصرف البشري باألحكام القرآنية يتناقض ّ مــع صريح
العبارة القرآنية أحيانًا ،وقد أدى إلى حجب الفرائض املتعلقة بالنساء
لصالح الــذكــور .إلــى ذل ــك ،تـقــرأ الباحثة «أحـكــام الــواليــة وال ـقــوامــة» ،من
دون أن تحدد موقفًا واضحًا من االدعــاء بصالحية الكالم اإللهي لكل
زمان ومكان ،بل تكتفي باالشارة إلى أن هذا االدعــاء قام في األساس
على مسلمة عقائدية «اعتبر الله أدرى بما فيها بصالح خلقه ،واعتبر
اإلنسان بحاجة دائمة إلى كالم التشريع للتمييز بني األشياء» .عبر هذا
املبحث ،تعيد الباحثة صياغة إحدى الطروحات النقدية الكالسيكية في
التأويل اإلسالمي ،وهي عدم قدرة الفقيه أو ّ
املفسر على فهم القرآن إال
ضمن مجتمعه ،وضمن حدود معارفه وآفاقه الذهنية .وبعد استعراض
لفتاوى النساء ،تختم جويرو عملها بمقال عن «الفتوى املعاصرة :من
النظام إلى خرق النظام» .في خاتمة بحثها ،وفي العمل عمومًا ،تنتبه
الباحثة إلى ّأن املجتمعات الحديثة لم تعد تتصور الدين بوصفه املرجع
الوحيد للوعي والتنظيم االجتماعيني ولتحقيق اجتماعية الفرد .ورغم
ً
أن هذه الخالصة ،على صحتها ،تكاد تكون إطالقية وتبتلع قليال من
حضور الدين في مجتمعاتنا ،إال أن اإلضاءة على تقاطع الدين مع مباني
الهيمنة األخرى من األيديولوجيا إلى املعارف املنتجة سلطويًا كان في
مكانه.

جــديــة وت ـقـ ّـدم اإلضــافــة باحتكامها
إل ــى مـنـهـجـيــة رص ـي ـنــة .ف ــي بحثها
الـهــام ،تخرج سلوى بلحاج صالح
بـقــراءة متجددة عــن عالقة اإلســام
بــاملــرأة تاريخيًا ،تحديدًا مــن خالل
عــاق ـتــه بــال ـكــاه ـنــات ق ـبــل االسـ ــام،
إذ أنــه عالج «بعض شــؤون النساء
ف ــي ق ــري ــش وفـ ــي امل ــديـ ـن ــة» ،وات ـخــذ
م ــواق ــف أفـ ـض ــل م ــن املـ ــواقـ ــف ال ـتــي
كــانــت قـبـلــه ،إال أن ــه «أف ـس ــح املـجــال
ّ
الح ـق ــا ل ـس ــن ق ــوان ــن إل ـه ـي ــة ع ــززت
اض ـط ـهــاد ال ـن ـس ــاء» .وهـ ــذا يتقاطع
فـ ــي ج ــان ــب رئـ ـي ــس مـ ـن ــه ،مـ ــع عـمــل
سـمــاح الـيـحـيــاوي عــن املـتـصــوفــات
فــي الـتــاريــخ اإلســامــي ،ال ــذي أهمل
تدوين تاريخ النساء في التصوف،
بــل اكتفى بما نقله الــرجــال عنهن.
ً
وكـ ـ ــان نـ ـق ــا ف ــي ط ـب ـي ـع ـتــه وواقـ ـع ــه
متأثرًا بالسائد والعام تجاه املرأة،
وتاليًا كــان ناقصًا .وأحيانًا وصل
إلـ ــى ت ـغ ـي ـيــب ال ـت ـص ــوف ال ـن ـســائــي.

تقارب سلوى بلحاج صالح عالقة
اإلسالم بالمرأة تاريخيًا ،من خالل
عالقته بالكاهنات قبل اإلسالم
ّ
ترى سماح اليحياوي أن التاريخ
اإلسالمي أهمل تدوين تاريخ النساء
في التصوف ،بل اكتفى بما نقله
الرجال عنهن
تقدم ألفة يوسف آراءها في
مسائل خالفية تدور حول حجاب
المرأة والنساء والخمر
وف ـ ـ ــي خـ ــاصـ ــة ب ـح ـث ـه ــا الـ ـط ــوي ــل،
ت ـف ـت ــرض الـ ـيـ ـحـ ـي ــاوي أن ال ـحــديــث
ع ــن «وح ــدان ـي ــة امل ـعــرفــة والـسـلـطــة»
ليس ممكنًا ،ألن املتصوفات أقمن
سلطة مـضــادة ،أسهمت فــي تغيير
ال ـت ـم ـث ـيــات امل ـن ـس ــوب ــة إل ـ ــى املـ ـ ــرأة،
كــال ـض ـعــف والـ ـبـ ـك ــاء .ف ــي مــاحـظــة
ال تـخـلــو م ــن اإلعـ ـج ــاب بــالـتـصــوف
بحد ذات ــه ،تشير إلــى أنهن أوجــدن
مـفـهــومــا جــدي ـدًا خ ــارج الـثـنــائـيــات:
اإلنسان الكامل.
بوضوح تام ،تستند األبحاث التي
أمامنا على علم االجتماع الفرنسي،
وت ـت ـكــل عـلـيـهــا ف ــي امل ـتــودولــوج ـيــا
كمرجعية ،لـكــن لـيــس فــي الـتــاريــخ،
أو مــا بـعــد ال ـتــاريــخ ،مــع احـتـمــاالت
الوقوع في التباسات الحقيقة وما
ب ـع ــده ــا .ورغ ـ ــم أن املـنـهـجـيــة تـبــدو
صـ ـ ــارمـ ـ ــة ،ال ت ـخ ـل ــو األب ـ ـ ـحـ ـ ــاث مــن
بعض املالحظات .فالباحثة هاجر
ال ـحــراثــي ،الـتــي ت ـشــارك ب ـق ــراءة في
امل ـج ــال ــس األدب ـ ـيـ ــة ال ـن ـســائ ـيــة عـنــد
الـ ـع ــرب إل ـ ــى ن ـه ــاي ــة الـ ـق ــرن ال ـثــالــث
ال ـ ـه ـ ـجـ ــري ،ت ـس ـت ـش ـهــد ب ـت ـنــوي ـعــات
ع ــن الـ ُـسـلـطــة ب ــن ب ــوردي ــو ومــاكــس
فيبير ،مع أن الجمع بني املدرستني
ل ـيــس م ــأل ــوف ــا .وف ــي بـحـثـهــا ،تصل
إل ــى خــاصــات تـتـقــاطــع مــع أبـحــاث
زم ـ ـيـ ــات ـ ـهـ ــا ،وال سـ ـيـ ـم ــا عـ ـ ــن دور
التدوين في إعــادة صياغة ما يقال
فــي امل ـجــالــس ،وتـلـخـيــص املـكــونــات
األدبـ ـي ــة ب ـمــا ي ـنــاســب ال ـن ـظ ــام .بيد
أن أثـ ـ ـ ــر ب ـ ـ ــوردي ـ ـ ــو يـ ـلـ ـق ــي ب ـظ ــال ــه

التفكيك لفهم التغييب
في ما يبدو كأنه استكمال ألعمال الكاتبة املغربية ،فاطمة املرنيسي،
تقرأ الباحثة سلوى السعداوي في «النساء ،املعرفة ُ
والسلطة» ،العالقة
بــن ُ
السلطة واملعرفة على املستوى النسوي ،فــي روايـتــن ،األول ــى هي
«نساء على أجنحة الحلم» ،والثانية هي «شـهــرزاد ترحل إلــى الغرب».
عـمــومــا ،الكتابة الـتــي تناولها هــذا البحث هــي الكتابة البيوغرافية ،أو
شهادات عن آخرين بطابع تاريخي ،لكنها قادرة على تحمل اإلضافة
الروائية .وتخلص السعداوي إلى أن املرنيسي سلكت طريقًا تفكيكيًا
لفهم الخطاب الفلسفي الغربي الذكوري ،كما تالحظ أن توزيع الكتب
التي يكتبها رجال ما زال يحظى باهتمام أعلى من الناشرين والقراء
من الجنسني .وفي مفارقة لغوية ،يشبه هذا الفعل الوأد ،لكنه يطال أعمال
الكاتبات والروائيات.

«والله أعلم»:
حوار «رمزي» حول قضايا أساسية
على هيئة حــوار ممتع ،تقدم الباحثة التونسية ألفة يوسف آراءهــا في
مـســائــل خــافـيــة مـعـقــدة فــي الـتـشــريــع اإلس ــام ــي ،ت ــدور ح ــول حجاب
امل ــرأة والـنـســاء والـخـمــر .تـقــول الكاتبة فــي مقدمة كتابها «والـلــه أعلم»
(دار الرافدين ـ ـ ّ )2019إن هذه اآلراء تخص الشخصيتني املتحاورتني
في الكتاب ،وال تخص كاتبتهما ،فيما يبدو كأنه محاولة لبناء غطاء
لحمايتها مــن أي «رد فـعــل» قــد يـفــوق الـتــوقــع ،نـظـرًا ألنـهــا تتطرق إلى
املسائل عبر الجنس األدبي ،ال عبر البحث .ذلك رغم أن «الشخصيتني»
املتحاورتني في الكتاب تبدوان على معرفة مبدئية بمثل هذه القضايا.
الشخصيتان رمزيتان وربما يكون التأويل رمزيًا أيضًا ،ألنه يفتقر إلى
عرض املراجع وإلى املنهج الواضح ،لكن إثارة الحاجة إلى التأويل تبقى
ً
عمال الفـتــا ،والتعرف إلــى هــذه املسائل للقارئ غير املتخصص الــذي
يحتاج إلى خلفية عنها ،قد يكون خيارًا جيدًا.
بوضوح على عمل الحراثي ،عندما
تـسـتـنـتــج أن ال ـن ـس ــاء ف ــي املـجـتـمــع
الـعــربــي اإلس ــام ــي ،كـســرن حــواجــز
الـتـصـنـيـفــات الـثـنــائـيــة ،والتخلص
مـ ـ ــن ق ـ ـيـ ــود الـ ـ ــذكـ ـ ــوريـ ـ ــة ،ب ــواسـ ـط ــة
اكتساب وتطوير «رأسمال رمزي».
واملنهجية ليست سمة تفضيلية بل
هي قاعدة ّ
تميز معظم األعمال.
وببحث أصيل مفتوح على الراهن،
تبدأ هاجر خنيفر رحلة استداللها
إلــى الــداعـيــات ،بالبحث عــن أصــول
الـ ـخـ ـط ــاب ال ـ ــدع ـ ــوي امل ـ ـعـ ــاصـ ــر ،أي
بــالـنـظــر إل ــى دواف ـ ــع ن ـشــأة اإلس ــام
ال ـس ـي ــاس ــي ،ب ــوص ـف ــه م ـك ــان الـنـمــو
وال ـت ـطــور وص ـعــود ال ـخ ـطــاب .تقدم
بحثًا بأسئلة واضحة عن الخطاب
اإلعالمي ،بوصفه أحد األشياء التي
يتم الصراع حولها من أجل امتالك
ُ
السلطة ،حسب التعريفات الفوكوية
ُ
للخطاب وعــاقـتــه بــإنـتــاج السلطة
واالستمرار في امتالكها .كما تشير
املـقــدمــة ،لـيــس ل ــدى األب ـحــاث ســوى
املـ ـع ــاول وال ـت ـن ـق ـيــب ،وكـ ــل األدوات
األخرى .في بحث هاجر املنصوري
عن القبيسيات في سوريا ،تتداخل
األدوات األناسية بالسياسية على
نـ ـح ــو قـ ــد يـ ــامـ ــس االل ـ ـت ـ ـبـ ــاس .فــي
األنــاســة ،تتكون الفئة االجتماعية
املكونة للعينة املدروسة من النساء.
وباملعنى الجيوسياسي ،يجعلها
ه ــذا ح ـســب ال ـبــاح ـثــة ،داخـ ــل دائ ــرة
العمل النسوي العربي عمومًا .تعزز
فرضيتها بعرض تاريخي ملراحل

تـطــور الحركة «القبيسية» ،فيبدو
تطورها مالزمًا لتطورات األحــداث
في سوريا .إال أنها سرعان ما تعود
إل ــى «الـتـقــاطـعـيــة» عـلــى طــريـقــة ِبــل
ه ــوك ــس ،ف ـتــذكــر ب ــأن ه ــذه الـحــركــة
ليست حركة عربية وحسب ،بل إن
ل ـخ ـصــائ ـص ـهــا خ ـص ــائ ــص م ـح ــددة
أي ـ ـضـ ــا .إنـ ـه ــا م ــرك ـب ــة مـ ــن م ـكــونــن
أساسيني :العنصر النسائي والدين
اإلسالمي .والعامالن يحدان الحركة
طبقيًا في إطار الصراع على ُ
السلطة
ضمن منظومة عــاقــات الـقــوة .ذلك
أن ُ
السلطة بمعناها الشمولي في
سوريا محصورة بالنظام القمعي
الطويل .وهو ما تداخل مع الحركة
ن ـف ـس ـهــا ،ال ـت ــي ك ــان ــت ف ــي ف ـت ــرة من
فتراتها ،محصورة بحراسة السجن
الكبير للهيمنة .ذلــك أن النظام في
ســوريــا سيطر على وزارة األوقــاف
والتعليم العالي وتاليًا على تظهير
التطرف الخـتــراع ص ــورة «اعـتــدال»
ّ
ّ
وعلى التسلط ضمن التسلط ،وهذا
كله من ضمن سيطرته على إنتاج
الــديــن وأنـمــاطــه فــي ســوريــا .حركة
القبيسيات هــي إح ــدى نتائج هذه
ُ
السلطة ،وقد واجهت حرجًا طبقيًا
واض ـح ــا بـعــد انـتـفــاضــة الـســوريــن
على النظام .وهي في ذلك ،تختلف
ك ـث ـي ـرًا ع ــن ال ـع ـي ـنــات ال ـك ـث ـيــرة الـتــي
يــدرس ـهــا ال ـك ـت ــاب ،ب ـخــاصــة عـنــدمــا
تتأكد فرضيات العالقة بني ُ
السلطة
واملعرفة ،وموقع النساء تحديدًا في
التاريخ الذكوري الطويل.
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ترجمة

ترجمة سلوى ياسين
حكاية السجق المسروق
أنـ ـش ــأ الـ ــرجـ ــل اإليـ ـط ــال ــي ال ـ ــذي اش ـت ــرى
الب ـن ــي ب ـي ـتــا ف ــي ب ــروكـ ـل ــن ،س ـق ـي ـفــة فــي
الباحة الخلفية للمنزل من أجل معالجة
وت ـج ـه ـي ــز ال ـس ـج ــق املـ ــدخـ ــن .ف ــي إح ــدى
ال ـل ـيــالــي ،وف ــي خ ـضــم مــوجــة م ــن أعـمــال
التخريب والسرقات ،تم اقتحام السقيفة
ُ
وسرق السجق .في اليوم املوالي ،تحدث
ابني مع صاحب البيت عما حدث مبديًا
تعاطفه تـجــاه تـضــرره مــن الـســرقــة التي
نتج عنها اختفاء النقانق .لكن صاحب
ال ـب ـيــت الـ ــذي أظ ـهــر الـكـثـيــر م ــن اإلذعـ ــان
والرصانة تجاه الحادثة ،صحح البني
َ
ً
ق ــائ ــا« :ل ــم تـكــن ن ـقــانــق ،كــانــت سـجـقــا».
بعدها ،تم التطرق للواقعة على صفحات
أشهر املجالت املحلية باعتبارها واحدة
من حوادث املدينة املسلية .تحدث املقال
عن سرقة مؤونة من أحد البيوت ،وأطلق
عليها اســم «نـقــانــق» .عــرض ابني املقال
على مــالــك البيت ال ــذي لــم يكن قــد اطلع
عـلـيــه ب ـعــد .ب ــدا ال ــرج ــل مـهـتـمــا وسـعـيـدًا
ألن املجلة رأت في الواقعة خبرًا مناسبًا
ّ
للنشر على صفحاتها ،وعقب مصححًا:
«لم تكن نقانق ،كانت سجقًا ،سجقًا».

حكاية رويت لي من طرف صديقة
ح ـك ــت ل ــي صــدي ـق ـتــي ق ـص ــة ح ــزي ـن ــة عــن

جارها الذي بدأ عالقة مع شخص غريب
يعيش على بعد مئات األميال ،في والية
كاروالينا الشمالية على وجه التحديد.
ت ــم ال ـت ـع ــارف ب ــن ال ــرج ـل ــن ع ـبــر خــدمــة
املواعدة على اإلنترنت .في البداية ،تبادال
الرسائل ثم الصور ،وسرعان ما أصبحا
ُيجريان محادثات كتابية طويلة .بعدها
تحدثا عبر الهاتف .فاكتشفا أن لديهما
الـكـثـيــر مــن االهـتـمــامــات املـشـتــركــة .كانا
م ـتــواف ـقــن عــاطـفـيــا وف ـكــريــا ومــرتــاحــن
ســويــا ،حـتــى إنـهـمــا ان ـجــذبــا لبعضهما
ال ـب ـعــض ج ـســديــا ب ــال ـق ــدر ال ـ ــذي تتيحه
صورهما املتبادلة عبر اإلنترنت .فحتى
اهتماماتهما املهنية كانت متقاربة ،ألن
جــار صديقتي يعمل محاسبًا وصديقه
الجديد كــان أسـتــاذًا مساعدًا لالقتصاد
في كلية صغيرة .بعد مرور أشهر قليلة،
كان واضحًا أنهما في حالة حب حقيقية.
وأص ـبــح ج ــار صــديـقـتــي مقتنعًا بـ ـ «أنــه
حب العمر» على حد تعبيره ،لدرجة أنه
م ــع ح ـلــول الـعـطـلــة ،رت ــب لـلـسـفــر جنوبًا
ليقابل حبيب اإلنـتــرنــت .خــال الرحلة،
ات ـصــل ج ــار صــديـقـتــي بـصــديـقــه مــرتــن
ً
أو ث ــاث مـ ــرات وت ـحــدثــا ط ــوي ــا إل ــى أن
انقطعت فجأة املكاملة بينهما .حني وصل
الــرجــل إل ــى امل ـطــار ،لــم يـجــد الحبيب في
ً
استقباله .انتظر طويال ،قــام باتصاالت
م ـت ـكــررة م ــن دون أن يـتـلـقــى أي ج ــواب،
مما دفعه ملغادرة املطار واالتجاه صوب
م ـن ــزل ال ــرج ــل .ح ــن وصـ ــل هـ ـن ــاك ،طــرق
الباب مرات عديدة من دون إجابة .جالت
حينها فــي ذهنه احتماالت كثيرة .عند

املرأتني في املقعدين املقابلني لنا اللتني
تتحدثان عنا وبشكل فاضح؛ سلوكات
ش ــائ ـن ــة .ف ــي وق ـ ــت الح ـ ــق م ــن ال ــرح ـل ــة،
نظرت إلى الرجل الغريب فوجدته واقفًا
فــي املمر يضع أصبعه داخــل أنـفــه ،أما
ُ
أن ــا فـقــد كـنــت أس ـيــل صـلـصــة الطماطم
مـ ــن الـ ـب ــرغ ــر ع ـل ــى ال ـ ـجـ ــريـ ــدة« :ع ـ ـ ــادات
سـيـئــة» .فــي الحقيقة ،لــم أك ــن ألخبركم
عن ذلــك لو كنت أنــا من تضع اصبعها
في أنفها .نظرت مرة أخــرى إلى الرجل
ال ـغــريــب فــوجــدتــه م ــا زال مـنـهـمـكــا في
الـعـبــث بــأن ـفــه .أم ــا بــالـنـسـبــة لـلـمــرأتــن،
فهما تجلسان اآلن جنبًا إلى جنب في
املـقـعــديــن املـقــابـلــن مل ـق ـعــدي .نظيفتان
ومنظمتان واحدة تقرأ مجلة واألخرى
كتابًا «كما لو كانتا بريئتني».

سوزي براون تحل بالبلدة
ِإدوارد هوبر ــ «الجهة الشرقية من الداخل» (أقالم على ورق)1922 ،

هذه املرحلة من الحكاية ،شعرت أن هناك
أجزاء مفقودة .لكن صديقتي استرسلت
لتخبرني أن حبيب جــارهــا توفي جــراء
ن ــوب ــة قـلـبـيــة وه ــو ي ـت ـحــدث إل ــى طبيبه
ال ـخ ــاص عـبــر ال ـهــاتــف .مل ــا ع ــرف جــارهــا
بالحادث عبر أحد السكان أو ربما كانت
الشرطة هي من أخبرته ،شق طريقه نحو
املشرحة املحلية حيث سمح له بمشاهدة
صديقه .حينذاك وجد نفسه وجهًا لوجه
مــع رج ــل م ـيــت ،كــانــت امل ــرة األولـ ــى التي
شاهد فيها الشخص الــذي كــان مقتنعًا

الشبان ال يفكرون بالموت

محمد علي طه**
حوار ُ
العمر

ّ
عجيزتها
َ
قــا ّلــت أم الـعـبــد وه ــي ت ـ ّحــرك ّ
ّ
املترهلة التي آملها كرسي القش« :قربت
ي ــا أب ــو ال ـع ـبــد ،ال ـع ــرب ت ـح ـ ّـرك ــوا ،وال ـلــه
إشــي يفرح القلب ،مليون متظاهر في
ال ـي ـم ــن ،وم ـل ـي ــون ب ـنــي آدم ف ــي امل ـغــرب
ي ـصــرخــوا م ــن قـحــف روس ـه ــن :بــالــروح
بالدم نفديك يا أقصى .الناس نزلت َع
الشوارع في الشام والخرطوم والقاهرة
وت ــون ــس ،املـ ـل ــوك وال ـ ــرؤس ـ ــاء واألمـ ـ ــراء
واق ـف ــن م ـع ـنــا ..ال ـصــومــال بــدهــا تبعث
طحني ،وموريتانيا بدها تبعث عجوة،
وأهل جباليا وبالطة رايحني يتبهنكوا
بــال ـك ـعــك .ال ـل ــه ي ـن ـصــركــوا ي ــا عـ ـ ــرب ..يا
رب!!»ّ .
رد أبــو العبد بـهــدوء« :قــومــي يا
ظــريـفــة فـتـشــي فــي ج ـنــاب الـبـيــت بلكي
نوكلها .حـ ّـركــي حــالــك .ال
بتالقي لقمة ّ
ّ
تـنـغــشــي وال تغشيني مـعــاكــي ،جــارنــا
أبـ ــو إل ـ ـيـ ــاس ،ال ـل ــه ي ــرح ــم ال ـ ـتـ ــراب ال ـلــي
حــوالـيــه ،كــان يـقــول لــي وأن ــا صغير :يا
بني يا فرج ،العرب مثل قنينة الكازوز،
مل ــا بتفتحها بـتـفــور ب ـســرعــة ..وبـتـهــدا
بـســرعــة عـلــى طـ ــول ..إل ــى مــا ش ــاء ال ـلــه..
قومي ..قومي ..يا ظريفة!!».

ّ
زي العسل

قصائد

خمس قصص قصيرة

ليديا ديفيس (*)

سرد

كلمات

دخـ ــل رجـ ــل وامـ ـ ـ ــرأة ف ــي ال ـ ّـس ـت ـي ـن ــات مــن
ّ
عمريهما سريرًا وثيرًا في غرفة معطرة
في فندق خمسة نجوم.
سألت املرأة ّ
الرجل :هل تذكر؟
فأجابها :يمكن!..
قالت :كنت دائمًا تقولّ :
«مرة أخرى فقط».
قــال الـ ّـرجــل :وكنت دائمًا تسألني «وملــاذا
فقط؟».
قالت املرأة :كنت تموت على ذلك.
وابتسمت ابتسامة فغمر الفرح وجهها.
قال ّ
الرجل وهو يتثاءب :دعينا يا امرأة
ْ
ّ
ننم على ذكرى زي العسل!

أنه سيصير رفيقه مدى الحياة.

م ــا ت ــم تــدويــنــه خـــال مكالمة
هاتفية مع أمي

ً
للصيف تحتاج :فستانًا جميال من قطن
قـطــن نـقـقــط قــونـطــط طـقــونـطــط طونقط
طوقنوط طقنط طقنط طقطن قنطوط

على متن القطار
ن ـح ــن م ـ ـت ـ ـحـ ــدان ،هـ ــو وأنـ ـ ـ ــا ،رغـ ـ ــم أن ـنــا
غ ــريـ ـب ــان عـ ــن ب ـع ـض ـن ــا الـ ـبـ ـع ــض ،ضــد

العطر الناعم

ّ
ّ
الشبان ال يفكرون بالموت

 أي ــن ي ــاس ــر؟ س ــأل ال ـشــرطـ ّـي ذو الــوجــهالجهم.
 في الجامعة .أجاب ّالرجل العجوز بال
مباالة.
 أهو ابنك؟ أتــرانــي صغيرًا؟ مــا أغـلــى مــن الــولــد إالولد الولد.
ّ
 يجب أن يحضر ّإلى مركز الشرطة يومالخميس القادمَ .وق ْع هنا يا شيخ إقرارًا
ّ
ّ
بأنك تسلمت الدعوة.
وليمة؟ سأل العجوز ساخرًا.
 دعوة إلىّ
رطي ّ
الش ّ
بحدة.
 -تحقيق .قال

(*) كــاتـبــة ومـتــرجـمــة أمـيــركـيــة ،نــالــت جــائــزة
«مان بوكر الدولية» ( ،)2013أصدرت أكثر من
مجموعة قصصية ونقلت فلوبير وبروست
إلى اإلنكليزية.

إلــى ساحة بيتي وقـ ّـص عمود التلفون،
ّ
جـ ــاري ال ـقــديــم ،وقــط ـعــه قـطـعــا عـقــابــا له
ّ
ألن الـعـمــود الـقــاســي نـســي أن ــه ك ــان قبل
س ـن ــوات ش ـج ــرة خ ـض ــراء وجـ ــاء الــربـيــع
عامًا بعد عام ولم يبرعم ولم يورق.
حينما أتــى فصل الـشـتــاء ال ـقــارس ،نظر
اإلنترنت إلى قطع الخشب قرب موقدي،
املشتعلة ناره ،وقال شامتًا :هذا جزاء من
ّ
تنكر ألصله وماضيه.
رفعت قطعة خشب رأسها وقالتّ :
حبذا
ّ
ل ــو أنـ ــك تـفـكــر بـمــا ج ــرى ألب ـيــك الـفــاكــس
ّ
الذي تحول إلى خردة قبل أن ّ
يعمر.

رؤية

الميراث

سـتـحــل س ــوزي بـ ــراون بــالـبـلــدة ،ستحل
لتبيعنا سـلـعـهــا .سـ ــوزي بـ ــراون تــرحــل
ب ـع ـي ـدًا .كــانــت تــرغــب ف ــي بـيـعـنــا املــرتـبــة
امللكية ،هــل نحتاج فــراشـهــا املـلـكــي ،هل
ن ـحــن ب ـحــاجــة إل ــى الـ ـف ــراش الـعـثـمــانــي؟
هل نرغب في اقتناء لــوازم الحمام تلك؟
حان الوقت لنقول وداعًا لسوزي براون،
لقد استمتعنا بصداقتها ،وأحببنا حقًا
دروس التنس التي منحتها لنا.

(*)

أقفل باب الغرفة بسرعة فوجد في ّ
السرير
ّ
امـ ــرأة ت ـبــدو ف ــي الــثــاثـيـنــات م ــن عـمــرهــا،
م ـل ـي ــان ــة ،وعـ ـمـ ـي ــاء ح ـس ــب الـ ـطـ ـل ــب .خـلــع
ّ
مالبسه واقـتــرب منها وهــو يـقــول :علقت
ً
ّ ّ
الدكان
على باب
يافطة :سأعود حاالّ .
داعبت املرأة وجه ّ
الرجل براحتها البضة
ّ
وقالت :ال دكان وال ّبضائع .لحيتك اليوم
ّ
ناعمة يا سيدي الشيخ.
سألها وهو يلهث :أخشنة ّ
تحبينها؟
ّ
ّ
ردت وهــي تتغنج :كــان ذلــك بعد صالة
ّ
العشاء يا سيدي.
ارتـ ــدى مــابـســه عـلــى عـجــل وه ــو يـقــول:
بنت الكلبة .ترى من حيث أرى.
ّ
ح ـ ّـدق مـلـ ّـيــا باليافطة الــذهـبـ ّـيــة ال ـلــون ذات
ّ
ّ
ّ
ال ـخــط الـجـمـيــل املـعــلـقــة عـلــى بــاقــة الــزهــور
ال ـت ــي قـ ّـدم ـهــا إل ـي ــه ال ـف ـتــى ّم ــرس ــال «زه ــور
ّ
مرة بعد ّ
عدن» وقرأ ّ
مرة «الش ّبان ال يفكرون
باملوت .عيد ميالد سعيد .مع حبي .ن».
ّ
يطفئ
حاول أن
يتذكر نساء عرفهن ّقبل أن ّ
ّ
الشمعة ّ
السبعني فــي ذلــك الــنـهــار فتنقل
على مهل وبجهد من واحــدة إلــى واحــدة.
ن ـج ــاة .نـ ــوال .ن ـهــى .ن ــدى .نـعـمــه .نـسـمــة...
ّ
نسمة يا قمرّ .
الشبان ال يفكرون باملوت.
ورقص الفرح في عينيه.

كلمات

حسين ماضي ـــ «بدون عنوان» (أكريليك على قماش)2010 ،
ّ
 على ماذا؟وكانا حملني وهميني أحيانًا.
ّ
 ه ـن ــاك س ــوف ي ـع ــرف .أجـ ــاب ال ـشــرطـ ّـي ق ــال خــواجــة مــوشـيــه :ال ش ـ ّـك بــأنــك تعبوعلى وجهه الجهم ابتسامة خبيثة.
وجــائــع يــا عــزيــزي أح ـمــد .تـعــال نتناول
تـ ّ
ـأم ــل الـ ـ ّـرجـ ــل ال ـع ـج ــوز الـ ــدعـ ــوة بـعــدمــا العشاء معًا.
ّ
انصرف ذو الوجه الجهمّ ،فشعر أن دماء  -ع ـل ــى م ــائ ــدت ــك؟ سـ ــأل امل ـح ــام ــي أح ـمــد
ّ
ّ
الشباب
الحارة عادت تتدفق في عروقه ،والجوع يعوي في معدته.
ّ
ّ
وأن هامته تعلو ،وأن جسده ينمو.
ابتسم خواجة موشيه ابتسامة غامضة
وش ــاه ــد امل ـن ــاض ــل ال ـع ـج ــوز ع ـل ــى م ــرآة وقال :أنت ضيفي.
الفضاء صورته واضحة ّ
جلية في وجه ونهض واصطحب أحمد وسار خطوات
حفيده.
ث ــم جـلـســا عـلــى م ــائ ــدة ي ـت ـنــاوالن وجـبــة
س ّـم ــك فـ ــاخـ ــرة مـ ــن س ـم ــك ال ـب ـح ــر امل ـ ّـي ــت
صحتين
الشهير.
تفاوض املحاميان الكبيران على مصير
ّ
البيت منذ ّ
األعمار بيد الله
الصباح حتى األصيل.
ّ
كانا ثعلبني أحيانًا .وكانا ديكني أحيانًا .جاء عامل شاب يحمل منشارًا كهربائيًا

ك ــان ال ـ ّـرج ــل سـتـيـنـ ّـيــا وي ــرت ــدي تــريـنـنــغ
رم ـ ّ
ـادي ــا ويـنـتـعــل ح ــذاء ريــاضـ ّـيــا أبـيــض
ّ
وي ـم ـشــي مـنـتـشـيــا ع ـلــى رص ـيــف امل ـت ـنــزه
ال ـح ــدي ــث م ــا ب ــن امل ــدي ـن ــة وبـ ــن شــاطــئ
ال ـب ـح ــر ف ــي ص ـب ــاح رب ـي ـع ـ ّـي ن ــاع ــم ،بـعــد
وانتشار
قليلة من شروق الشمس
دقائق
ّ
ّ
ّ
أشعتها الناعمة تداعب حبيبات الندى
ّ
ّ
الـفــضـيــة عـلــى أزهـ ــار الـ ـ ّج ــوري الـحـمــراء
ّ
والصفراء الناعمة فشاهدها
والبيضاء
ت ـم ـش ــي ب ــات ـج ــاه ــه مـ ــن ال ـج ـه ــة األخ ـ ّــرى
للمسار وتــرتــدي تريننغ زهــريــا جــذابــا
ّ
نــاع ـمــا ،وكــل ـمــا اق ـت ــرب مـنـهــا أو اقـتــربــت
ّ
مـ ـن ــه ،ب ـ ـ ّـدا ج ـس ــده ــا شـ ــابـ ــا ،فـ ــاملـ ــرأة فــي
فــوران الثالثينات وشعرها قصير ناعم
وع ـي ـنــاهــا واس ـع ـت ــان وزغـ ـل ــوال صــدرهــا
ّ
يطلن بنعومة .وحينما عبرت بجواره
أو حـيـنـمــا ع ـبــر بـ ـج ــواره ــا ،شـ ـ ّـم رائ ـحــة
عـطــرهــا .وقــف لحظة ّواستنشق بعمق.
عطرها .هــو عطرها الــنــاعــم .تــوَ .ون .تو
سكسي .عطرها .وانحدرت دمعة ناعمة
ّ
عـلــى وجـنـتــه وتــرقــرقــت عـلــى خ ــط حفره
ّ
الزمان بنعومة!
(*) مجتزأة من األعمال القصصية الكاملة،
الصادرة مؤخرًا في ثالثة أجزاء عن «دار
راية» /حيفا.
(**) فلسطني
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(*)

إيهاب شغيدل **
مولع بالغياب
أجدر ما يكونه املرء
أن يصبح مولعًا بالغياب،
عائمًا في تذويب نفسه،
ح ـت ــى ُي ـص ـب ـ َـح ش ـب ــه ك ــائ ــن ال يـمـكــن
املساس باختفائه...
ع ـم ـل ـي ــة امل ـ ـحـ ــو تـ ـل ــك ت ـ ـحـ ــدث ب ـش ـكــل
تلقائي،
بشكل مكثف مرات عديدة،
أن ت ـغ ـيــب ع ــن ال ــوق ــت وت ــذه ــب إل ــى
شجرة الزقاق،
أن تغيب عن املرأة،
وتــرســخ فــي رأس الـشــارع مثل لوحة
إعالنات
يكتب عليها املارة أسماءهم،
أو يـ ـض ــربـ ـه ــا م ـ ــا تـ ـبـ ـق ــى م ـ ــن ه ـ ــواء
البارحة،
أن تغيب عن الغياب نفسه
فتصبح عدمًا يلوح لألفق..
يحدث ذلك بالقوة التي
يـ ـظـ ـه ــر بـ ـه ــا اآلخـ ـ ـ ـ ـ ــرون ال ـت ـص ــاق ـه ــم
بالجري..
أن تذهب يوميًا إلى الزوال
كما تغيب سمكة ّ
جراء تهور املياه
ذلك أجدر ما يمكن أن يحدث.

اعتياد
االعتياد الزائر الدائم
ّ
الخفي
الضيف
ُ
الذي يدخل من األقدام
من الشبابيك واألبواب
من الهشاشة
من نظرات سائقي العربات القديمة..
ّ
الهالمي
العنصر
الذي يخفي القطط واألرانب
تحت ّ
قبعة العالم
َ
يخفي صورة املرء وهي
ُ
ُ
وتضيع في كتلة من البالهة..
تنهار
االعتياد يا حبيبتي
ُ
أرغب بك دائمًا
هو الذي يجعلني
َّ
أرجو أل تغمضي عيني الوقت،
ُّ
كل شيء سيكون مالئمًا
ّ
السعادة تمرين..
ْ
إذ يمكن للكائن أن يضحك في املرآة
ليبدو سعيدًا
َ
يمكن للرجل أن يتحول إلــى رقــم في
زجاجة
ي ــذه ـ ُـب يــوم ـيــا وي ــرت ــدي ت ـلــك الـبــذلــة
اللعينة،
ّ
ّ
ي ـض ـحـ ُـك ك ـمــا ل ــو أن ـ ــه أول م ــن تـعــلــم
َ
الضحك،
ّيضيع في بحر
النكاتَ ،
ُ
إنه املوظف الذي يقف نصف اليوم
خارج نفسه
ك ــي يـ ـم ـ َ
ـارس ال ـج ـل ــوس ف ــي الـنـصــف
اآلخر
ّخارج نفسه أيضًا.
إنه التدريب
ُ
الذي يجعل املرأة
َ َّ
ُ
يوم
تمسح التلفاز نفسه كل ٍ
في ّالعاشرة صباحًا
نفسها أيضًا
وتقشر
الفاكهة َ
عندما ّ
تود أن تأخذ نفسًا عميقًا،
ّ
ّ
حتى النهر ليس نهر البارحة
لقد مشت العيدان إلى الجنوب
ّ
وحلت مياه أخرى غير تلك
ّ
ما الذي يجعل هذه األشياء تستمر؟
ّ
ّكل ما يحدث وما ال يحدث
إنه االعتياد حجارة الجميع
فنحن في النهاية
نموت ونعيش ّ
جراء ذلك
ُ
نتقابل صباحًا
ونترك أثرًا على املقاعد،
ُ
نشرب الشاي
ُ
ونمسح األحذية،
ّ
خوارزمية العالم تلك
نتالشى وفق
التي ال تنظر للخلق أو للنوع،
الجميع هنا
يألفون الكآبة والكالم،
أنفسهم وزوجاتهم،
يألفون
ُ
ُّ
أي ُم ْس ٍخ يعيش

داخل هذا الجهاز الذي يتنفس
ُ
يجلس يوميًا على الكرسي ذاته
الذي
بينما يضيع في أنبوب طويل
ّ
من التدريب واالعتياد...؟

حجارة ترمى على سلك
عالق في هذا النشاز املستمر
مثلما تعلق خرقة في سلك،
ثم تبقى الكالب تنظر إليها
كفريسة في األعالي إلى األبد،
َّ
لـ ـك ــن ح ــرك ــة أخ ـ ـ ــرى س ـت ـع ـي ــدن ــا إل ــى
الصفر..
ستفضح املرأة
وهـ ـ ــي تـ ـغ ــط فـ ــي م ــاك ـي ـن ــة اإلص ـ ـغـ ــاء
للرجل،
ستفضح الحياة
عندما ُّ
تود أن تصبح
قابلة للعيش،
ّأية حجارة هذه التي يمكن
أن ترميها على السلك وعلى حياتك
حتى تعود الكالب إلى الحقيقة
وأنت إلى حيث كنت تستقر
في قعر املنزل..

خارج اللغة

ُ
أنظر إلى تلك الحشرات الصغيرة
وهي ترى من العالم شجرة واحدة،
فـيـمــا ي ــرى بــائــع الـخـشــب شـيـئــا آخــر
تمامًا،
في الفروق الدقيقة تلك
يستطيع املرء أن ينظر إلى حياته
على أنها عبء
ً
منشغال بترويض املياه
أو عائمًا في التعرف على اسم الغيمة
حينها تصبح األشياء الكبيرة
شفافة لدرجة ترى نقيضها
ففي الشيء نقيضه على األغلب
لذا يمكن للشجرة
أن تصبح مادة أولية للقتل
ً
بدال من أن تكون خضراء.
كما يمكن للزهرة التي في الحديقة
أن تصبح عجلة
تحمل عاشقني إلى السرير...

فيما تستمر الكلمات
بأخذ الشكل األكثر نضجًا
عندما تتكور الحقائق.
ُ
ننشد للندرة،
في الغالب نحن
نرجح كفة األعالي على حلم الطائر
في أن يصبح خارج الرؤية،
نميل للمخاطرة ألننا تجار مجاز،
نميل لصنع الدهشة من أظفار الكالم
بينما تنمو حياة كاملة خارج اللغة.

كآبة زوجين من األحذية

ّ
ْ
ّ
جل أن
يفض َل الر ّ
يموت من الضحك،
يـ ـم ــوت ف ــي ال ـح ـق ـي ـقــة أو ف ــي أل ـع ــاب
الفيديو ُ
عندما تعيش زوجته
َ
َّ
كل تفاصيل الكآبة
ّ
اإلناء أو السرير،
في َّ شكل ّ
لكن درس النسيان والتحليق
َ
جعل ذلك القرد يلقي
َ
األرضية
زجاج وحدتهِ على ّ
فقبل ّحياته كما لو أنها ال تعنيه،
يستطيع ُ
ُ
املرء
عبر النسيان
َ
ْ
أن يكون محاطًا بنفسه،
ّ
وعبر التحليق يمكنه
ْ
َ
الدائمة،
يمسك حالته
أن
ّ
وسط ذلك كان يرى أنها
ْ
ليست أكثر
َ
َ
م ــن ك ــآب ــة زوج ـ ـ ـ ــن م ــن األحـ ــذيـ ــة فــي
ماكينة خياطة،
ُ
ّ
يواصل َ
ثقب املنزل بالتبغ
فهو
بينما خيوط صوتها
تعبر سور الكآبة..

زهرة اصطناعية

ُ
َ
شيء سيحدث
ال
ل ــن ي ـت ـغ ـيــر ت ـع ــري ـ ُـف املـ ـ ـ ــادة وال اس ــمُ
ِ
الكوكب
ً
حــن ُي ـع ـ ُ
ـاد ت ــدوي ــري م ـثــا إل ــى زهــرة
اصطناعية
ِّ
الحائط
تضعينها في ُشق
ِ
َ
لن
تنهارُ سمعة ُالعائلةِ
املنزل
حديقة
تنفعل
وال
ِ
ُّ
ُ
كل ما يحدث هو أنني سأبدو قريبًا

بمتناولك
ُ ِ
ُ َّ
سيفضح كل شيء
ُوالوقت
َ
ْ
ـدتـكــم
ـ
ئ
ـا
ـ
م
ـي
ـ
ف
ـا
ـ
ن
ـ
ح
ـ
ص
ـون
ـ
ـ
ك
أ
أن
أح ــب
ِ
الطائلةِ
َ
تحت
للضيوف أو ضعيني
قدميني
ِ
املاء
َ
َ ْ
ُ
يكون ساخنًا َ
املكروبات
لتقع
شرط أن
وب ـقــايــا ال ـف ـضــائــل وال يـتـبـقــى ســوى
البياض
ِ
َ
َ
العالم
به
تواجهني
الذي
ِّ ُ
َ
َ
نوبخ بعضنا
وحني تنزعجني تعالي
َ
في زاويةٍ تبدين فيها
َ
االنفالت
غير قادر ٍة على
ً ِ
ُ
ـود أو
ه ـكــذا أص ـنــعـ ِـك قــري ـبــة دون ق ـيـ ٍ
معوقات
ٍ
َ
لتثبيت
وعـنــدمــا تحتاجني مـسـمــارًا
ِ
الحياة
ِ ُ
ـراق
ـ
ـ
ت
ـ
ـ
خ
ا
ـي
ـ
ـ
ف
ًا
د
ـا
ـ
ـ
ـ
ج
ـي
ـ
ـ
ـ
س
رأ
ـون
سـ ـيـ ـك ـ
ِ
الجدار
ِ
َ
وعندما ال
تحتاجني شيئًا َ
ُ
سأكون ال شيء َّ
يدعي الوقوف
ُ
َ
ويمنع تسرب األشياء
ُ
ُ
وك ـمــا ت ـق ــول أمـ ــي :س ـت ـكــون يــومــا ما
مطيعًا لها
ً
َّ
متناسيًا أن للساللةِ تاريخًا طويال
َ
عنايةٍ
في ِ
ترك املرأ ُ ِة دون َّ ْ
َ
َ
وها أنا أحمل ذلك الذنب الطويل
ُ
األجداد ً بالوارثة
ذنبًا تبادله
َ
ْ
في
لطخة
نكون
أرجو أن
ثياب القبيلةِ
ِ
ُ ُ َ
نتبادل القبل على مرأى من الجميع
َ
ُ
العالم كأدا ٍة جارحةٍ .
ونحترم

استنساخ

ُ
ها ْ
استنساخ البشر
قد بدأ
ٌ
ّ
هذه لحظة فارقة
حقًا ّ
ٌ
مختبرات عمالقة
يقال إن ٌها ُ
وأجهزة طائلة الصبر
ّ ُ
تدقق في الهوامش
العاطفة َ /االنفعاالت
ُ
كيف
ال أعرف ّ
هاب إلى هناك
ِ
أقنعك َبالذ ِ
منك
نسخ
من
عدد
ٍ ِ
ألحصل على ٍ
ُ
السوق
تذهب إلى
واحدة
ِ
َ
ت ـط ـ ُ
َ
ـار واألق ــاوي ــل
ـ
ض
ـ
خ
ـ
ل
ا
ـار
ـ
ع
ـ
س
أ
ـارد
ِ

َ
املنتشرة
ّ
ألجل
تؤنبك
وأخرى ألم ِك وهي
ِ
ِ
ِ
فساتينك ً
املنفعلةِ ّ ً
ُ
وأضع نسخة مصغرة في جيبي
ُّ
َ
عـنــدمــا أود ال ــذه ــاب إل ــى ال ـســريـ ِـر أو
املقهى ...
ً
ّ
أنت ستبدين مخطوطة مهملة
أما ِ
حينها قد يحققك األحفاد
ُ
ويقولون :هذه الجدة األصل
وغيرها مزور
ُ
َ
البشر عندما قرروا تحدي
تالعب بها
اإلله
ً
يملؤك التراب
ستكونني رائعة
ِ
ٌ
ُ
ورأس ِك مائل للهذيان
ُ ِّ
تعددتْ
َ
تعنفني الجميع
ألجل مدينةٍ
ِ
أسماؤها
ً
ستكونني مخطوطة مهمة
ُ
األحفاد
لو حظي
بدراسةٍ َّ
موسعةٍ عن النساء
َ
بالشجار
اللواتي يتكاثرن
ِ
ُ
ويتأرقن ّ
جر َاء العرف
الخمر
النساء
الفاتنات لدرجةِ
ِ
ِ
ِ
املتسخات
بالجديةِ والعاطفةِ
ِ
ُ
ـرف الـجـمـيـ ُـع مل ــاذا ُ
كنت
ُحينها سـيـعـ
أ ُّ
حب ِك.

خبز أم دراجة

ُ
لست
عبد األمير جرص
َ
كي ّ
املوت
أجر َب
من أعلى دراجةٍ هوائية،
ُ
ولست
عقيل علي
َ
َ
الحياة في ٍّ
ّ
شهي
نص
كي أعجن
أنا فتى صغير
العالم الدائرية
مدن
في ُإحدى ً ِ
ُ ِ
يركب دراجة ويحمل خبزًا
وال يدري ما إذا كان هذا
عقيل
خبز ُ
أم دراجة جرص.
(*) قصائد مجتزأة من ديوان أول
بالعنوان نفسه صدر أخيرًا عن «دار
الرافدين» ،بيروت.
(**) العراق

فان غوغ ـــ
«زوج حذاء
قديم» (زيت
على قماش،
)1886
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دراسة

ّ
سامي مبيض :تفكيك األيقونة الناصرية

جمود الخطاب الديني ،محنة اللغة العربية ،االنفتاح االقتصادي
خالل حكم السادات ،وأزمة االغتراب التي يعيشها الفنان في
العصر الحديث ...كلها عوامل يطرحها المفكر الراحل لإلجابة
عن سؤال« :ماذا حدث للثقافة في مصر» (دار الكرمة ـ ـ
القاهرة) .الكتاب الذي صدر بعد رحيلهّ ،
يؤرخ لقرن من الثقافة
لإلحاطة بمختلف جوانب األزمة
هدى عمران
مـنــذ ف ـتــرة ،ص ــدر كـتــاب للمفكر املـصــري
ال ــراح ــل وأسـ ـت ــاذ االق ـت ـص ــاد ج ــال أمــن
( 1935ـ ـ ـ ـ ـ  )2018ب ـع ـن ــوان «م ـ ـ ــاذا ح ــدث
للثقافة في مصر» (دار الكرمة ـ ـ القاهرة)،
تضمن عشرة فصول يفسر خاللها أمني
عوامل انحدار الثقافة في مصر ،أبرزها
ج ـم ــود ال ـخ ـط ــاب ال ــدي ـن ــي ،م ـح ـنــة الـلـغــة
ال ـع ــرب ـي ــة ،ب ــداي ــة االن ـف ـت ــاح االق ـت ـص ــادي
خــال حكم الرئيس األسبق محمد أنور
الـســادات ،وأزمــة االغـتــراب التي يعيشها
الـفـنــان فــي الـعـصــر ال ـحــديــث .فــي مقدمة
ال ـك ـت ــاب «مـ ـ ــاذا ح ــدث م ـنــذ م ــائ ــة عـ ــام؟»،
ينطلق أم ــن لـلـتــأريــخ لـقــرن مــن الثقافة
امل ـصــريــة م ـ ّـن خ ــال ح ــدث اع ـت ـبــره مهمًا
ملسيرتها .إن ــه ع ــام  1914حــن تأسست
لجنة التأليف والترجمة والنشر على يد
عدد من املثقفني املصريني ،الذين يميزهم
ـ ـ وفقًا ألمني ـ ـ جمعهم بني املعرفة الحميمة
بالتراث العربي واإلسالمي وبني االطالع
على الثقافة الغربية الحديثة .ويــرى أن
جيل مثقفي مــا بــن الحربني العامليتني
( )1945 -1914صنعوا نهضة ًثقافية في
مختلف أن ــواع الـفـنــون مـقــارنــة بمثقفي
يصفهم ـ
األج ـيــال األح ــدث الــذيــن ـ ـ كـمــا
ً
هــم أقــل إبــداعــا وفـصــاحــة ،وأضـعــف لغة،
وأبعد عن العقالنية ،وأقــل ثقة بالنفس
ّ
ً
ونقادهم أكثر ميال للمجاملة.
ف ــي الـفـصــل األول (ثـ ــورة  :1952صـعــود
اآلمال ثم انتكاسها) ،يتطرق إلى كتابني
مـهـمــن ح ـمــا ع ـنــوانــا مـشــابـهــا لـكـتــابــه.
األول ل ـط ــه ح ـس ــن ب ـع ـن ــوان «مـسـتـقـبــل
الثقافة في مصر» ( )1938دعا فيه حسني
إلـ ــى االلـ ـتـ ـف ــات ل ــإنـ ـج ــازات ال ـح ـضــاريــة
الـتــي حققتها الـثـقــافــة الـغــربـيــة والسير
فـ ــي ط ــريـ ـقـ ـه ــا .وال ـ ـثـ ــانـ ــي «فـ ـ ــي ال ـث ـق ــاف ــة
املصرية» ( )1955للمفكرين محمود أمني
ّ
العالم وعبد العظيم أنيس .ركــز الكتاب
األخ ـيــر عـلــى مــوقــف املـثـقــف مــن القضية
االجتماعية وقضية االستقالل الوطني.
وردًا ع ـل ــى أنـ ـي ــس وال ـ ـعـ ــالـ ــم ،رأى أم ــن

االنفتاح
االقتصادي
في عهد
السادات
خلق طبقة
متوسطة
ّ
مشوهة
وجشعة

ع ـل ــى رأسـ ـه ــا ت ـش ــدد ال ـخ ـط ــاب ال ــدي ـن ــي،
الــذي يرجع أسبابه إلــى انتشار حركات
اإلسـ ـ ـ ـ ـ ــام ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــي امل ـ ـت ـ ـطـ ــرفـ ــة الـ ـت ــي
تـ ـص ــاع ــدت ن ـت ـي ـج ــة الـ ـهـ ـج ــرة إلـ ـ ــى دول
ال ـخ ـل ـيــج ،واسـ ـتـ ـي ــراد امل ــذه ــب الــوهــابــي
فــي تفسير الــديــن ،وال ـحــراك االجتماعي
الـ ـ ـس ـ ــري ـ ــع الـ ـ ـ ـ ــذي أح ـ ــدثـ ـ ـت ـ ــه الـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــورات
االق ـت ـصــاديــة الـتــالـيــة لـ ـ «ث ـ ــورة يــولـيــو»،
والتغييرات في املراكز النسبية للشرائح
االجتماعية املختلفة ،ووالدة طموحات
مفرطة لدى البعض للصعود االجتماعي
من ناحية ،وشعور باإلحباط واإلخفاق
لدى من عجزوا عن تحقيق ذلك الصعود
م ــن ج ـهــة أخـ ـ ــرى .أضـ ــف إلـ ــى ذلـ ــك حــالــة
التغريب التي صنعها االنفتاح وقبلها
النكسة والهزيمة أمام إسرائيل في .1967
والسبب األهــم لتشدد الخطاب الديني،
وفـقــا ألم ــن ،هــو رخ ــاوة الــدولــة املصرية
فـ ــي م ـ ـيـ ــدان االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد وفـ ـ ــي م ــواج ـه ــة
والفساد وأعدائها الخارجيني ،باإلضافة
إلـ ــى ف ـت ــح ال ـ ـسـ ــادات املـ ـج ــال الـ ـع ــام أم ــام
اإلســامـيــن ملــواجـهــة الشيوعيني وتيار
اليسار بأكمله الــذي كــان ضد سياساته
االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة والـ ـ ـخ ـ ــارجـ ـ ـي ـ ــة ،ب ـخ ــاص ــة
سياسة السالم الذي عقده مع إسرائيل.
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جالل أمين :هذا ما حدث للثقافة في مصر

أن األدبـ ـ ــاء غ ـيــر امل ـن ـخــرطــن ف ــي املـعــركــة
االج ـت ـمــاع ـيــة ل ـي ـســوا أقـ ــل ف ــي شـ ــيء مــن
تيار األدب االشتراكي .يفترض أمني في
طرحه أن االنفتاح االقـتـصــادي فــي عهد
مشوهة
ال ـســادات خـلــق طبقة متوسطة
ُ
وجشعة وسقيمة التطلعات ،وأسوأ خلقًا
وأقل إخالصًا لفكرة الطبقة العاملة ،التي
ن ــادى بـهــا أنـيــس وال ـعــالــم فــي كتابهما.
وق ــد أط ـل ــق ع ـلــى الـحـقـبــة الــزم ـن ـيــة الـتــي
تلت االنفتاح ونتجت عنه اسم «العصر
األم ـ ـيـ ــركـ ــي» ،ألنـ ـه ــا ت ـم ـي ــزت بــالـتـبـعـيــة
السياسية لـلــواليــات املـتـحــدة األميركية
وبخلق نمط استهالكي في املعيشة.
ديمقراطية
ومن سمات هذا العصر أيضًا
ّ
يوليو املنقوصة التي انتقدها ،وقال إنها
كانت سببًا في مجانية التعليم ،وخلقت
تكدسًا في املدارس ّ
أضر بجودة تدريس
ّ
اللغة العربية .ثم يعود أمني ويفترض أن
إصالحًا تعليميًا على الطريقة األميركية
بدأ من العراق وامتد في الوطن العربي،
لـتـصــديــر ال ـن ـمــوذج ال ـغــربــي ف ــي الـحـيــاة
والتفكير وصناعة دعاية للقيم والنظام
األمـيــركـيــن .وه ــذا أضــر باللغة العربية
ُ
ال ـتــي اســتـبــدلــت بــاإلنـكـلـيــزيــة .لـكــن أمــن
تـجــاهــل أن التعليم األمـيــركــي فــي مصر
ال ي ـت ـل ـقــاه سـ ــوى ش ــرائ ــح م ـ ـحـ ــدودة مــن
املصريني ،وهم أبناء الطبقات الثرية.
السمة األهم للعصر األميركي حسب أمني
هي خلق فجوة اقتصادية بني الطبقات
وزي ــادة مـعــدالت التضخم .وقــد دعمتها
وأس ـس ــت رك ـيــزت ـهــا س ـيــاســات االن ـف ـتــاح
االق ـت ـص ــادي ف ــي الـسـبـعـيـنــات ث ــم ت ــزاوج
رأس امل ـ ــال وال ـس ـل ـط ــة ف ــي ع ـه ــد م ـب ــارك.
ويستنتج أمــن مــن ذلــك أن السيئ الــذي
حدث للثقافة املصرية ،هو غلبة التفكير
ّ
املــادي وحلول االهتمامات املــاديــة محل
األخ ــاق ـي ــة ،وهـ ــو م ــا أط ـل ــق عـلـيــه عصر
االقتصاد ،مناديًا في الوقت ذاته بحدوث
ً
ثورة روحية ،قائال إن إصالحًا اقتصاديًا
ً
ليس حال لألزمة الراهنة.
ال يــرســم أم ــن مــامــح ال ـث ــورة الــروحـيــة،
ل ـك ـن ــه ي ـك ـت ـفــي ب ـت ـح ـل ـيــل عـ ــوامـ ــل األزم ـ ــة
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يــدلــل أم ــن عـلــى ت ـحــول نــوعــي للخطاب
الــدي ـنــي إل ــى األس ـ ــوأ م ـقــارنــة بـحـقـبــة ما
ق ـب ــل ن ـظ ــام ي ــول ـي ــو  .52وي ـس ـت ــذك ــر هـنــا
حــن استقبلت مصر عــام  1926الشاعر
ال ـه ـن ــدي ط ــاغ ــور الـ ـ ــذي صـ ـ ـ ّـرح ل ـجــريــدة
«األهرام» خالل الزيارة ،عن فكرة األديان.
إذ س ــأل ال ـص ـحــافــي ط ــاغ ــور« :ألـ ــم تفكر
ف ــي تــوحـيــد املـسـلـمــن وغ ـيــرهــم م ــن أهــل
الهند من الناحية الدينية ،أي أن يتوحد
ً
مــذهــب ه ــؤالء وأول ـئــك فــي الــديــن مـثــا؟»
جــاء رد طــاغــور« :كــا مــا فـكــرت فــي ذلــك،
ومــا ينبغي أن يفكر فيه أح ــد ...وهــو إن
تـحـقــق ،أض ــر أكـثــر مـمــا يـنـفــع ،وال يعود
على اإلنسانية إال بالخسارة الشديدة،
فأنتما تعلمان أن الدين هو لون من ألوان
التعبير اإلنساني عن العواطف وامليول
واملـثــل الـعـلـيــا ،وإن هــذا الـلــون مــن ألــوان
التعبير متصل أش ــد االت ـصــال بأمزجة
األفراد واألمم ( )....فمن الثروة لإلنسانية
أن تحتفظ بـهــذه األلـ ــوان املختلفة التي
عبرت بها األمم والشعوب عن عواطفها
وميولها إلــى الحق الــذي ال حد لــه ،ومن
يـحــاول محو ديــن مــن هــذه األدي ــان إنما
يبدد نوعًا من الثروة التي تحرص عليها
اإلن ـســان ـيــة» .ي ــرى أم ــن أن ال ــزي ــارة بحد

الديني
ذاتها دليل على انفتاح الخطاب
ّ
وق ـبــولــه ال ـت ـنــوع ف ــي ذل ــك ال ـع ـصــر ،لـكــنــه
َ
يعكس
تـجــاهــل س ــؤال الـصـحــافــي ال ــذي ً
جــانـبــا مــن التعصب الــديـنــي ورغ ـبــة في
فــرض ديــن أو مــذهــب واح ــد .فــي السياق
نـفـســه ،يقبل أم ــن الـخـطــابــات واملــواعــظ
السلفية السمحة واملبتسمة ويضعها
ضـمــن ش ــروط إص ــاح الـخـطــاب الــديـنــي
الــذي رهــن مسؤوليته للطبقة الوسطى،
إل ــى جــانــب تلبية ال ـحــاجــات األســاسـيــة،
وت ـح ـق ـي ــق ال ـ ـعـ ــدل فـ ــي م ـع ــام ـل ــة الـ ـن ــاس،
والشعور باالطمئنان لناحية املستقبل،
واالرتقاء بحالة التعليم.
يبدو جــال أمــن في هــذا الكتاب مرتبكًا
حيال أسباب املشكلة وحلولها ،متناقضًا
وم ـكــررًا فــي مــواضــع كـثـيــرة .ربـمــا يعود
ذلك إلى أن فصول الكتاب كانت مقاالت
منفصلة نشرت فــي الصحف فــي فترات
متقطعة ،فــأخـفــق أم ــن مــن حـيــث وحــدة
املــوضــوع وتسلسله ،ووض ــع الـتـطــورات
الـتــي مــر بها املجتمع س ــواء فــي الفنون
أو اسـتـخــدام اللغة العامية املصرية في
سـلــة واحـ ــدة مــع عــوامــل ان ـح ــدار ثـقــافــي،
م ـقــارنــا دائ ـم ــا ب ــن ال ـحــاضــر وب ــن زمــن
اع ـت ـبــره ذه ـب ـيــا ك ــأن ال ــوق ــوف ع ـنــد هــذه
النقطة هو قمة التطور .لم يتطرق أمني
ً
م ـثــا إل ــى ال ـ ــروح امل ـحــاف ـظــة ال ـتــي تحكم
مؤسسات الــدولــة ومــؤسـســات املجتمع،
وم ــا ي ـتــزامــن مـعـهــا مــن تـخـلــف سياسي
واقتصادي .ولم يتطرق أيضًاَ إلى تاريخ
مصر الحديث فــي قلب املنطقة العربية
ككل خــال الحقبة الحديثة التي امتدت
مـنــذ مــا قـبــل االسـتـعـمــار ،ول ــم يـقــف على
أهـمـيــة الــديــن كـحــامــل لـلـحــركــة الوطنية
والـسـيــاسـيــة فــي ه ــذه املـجـتـمـعــات خــال
أواخـ ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـق ـ ــرن الـ ـت ــاس ــع عـ ـش ــر وال ـ ـقـ ـ ّـرن
الـعـشــريــن وإل ــى اآلن .وبــالــغ فــي التغني
بعصر ذهـبــي للثقافة قــد ال يـكــون أكثر
من موجة من موجات التحرر في حقبة
طويلة لم يكتب لها النضوج واالستمرار
ألن ـه ــا ل ــم ت ـجــد م ـقــومــات ـهــا االق ـت ـصــاديــة
والسياسية .وأرجــع كل مشكلة التدهور
الـثـقــافــي إل ــى نـظــام يــولـيــو  52وم ــا تــاه.
ّ
وقال إن إصالح الخطاب الديني يحدث
ف ــي ح ـم ـلــه «مـ ــواعـ ــظ م ـب ـت ـس ـم ــة» .ورغ ــم
ّ
أن أم ــن أس ـتــاذ لــاقـتـصــاد ،إال أن ــه عظم
ً
م ــن ال ـعــوامــل الـثـقــافـيــة بــاعـتـبــارهــا حــا
ملـشـكــات املـجـتـمــع ،وبـ ــدا م ـت ــرددًا حـيــال
الـ ـح ــدي ــث عـ ــن حـ ــل اق ـ ـت ـ ـصـ ــادي واضـ ـ ــح،
معتبرًا أن اإلص ــاح مــن الــداخــل هــو أداة
التغيير ،رغم عطب الداخل بأكمله.

لمحات

إيرنان ريبيرا ليتيليير

جاسبريت سنغ

نبيل الملحم

أوليفييه بوريول

إدواردو مندوثا

حامد رضا صدر

ب ـع ــد «زهـ ـ ـ ــرة ال ـ ـحـ ــب» ألل ـي ـخ ــان ــدرو
زامبرا ،اختارت «دار الساقي» رواية
أخــرى من األدب التشيلي املعاصر
هي «الرجل الذي ّ
حدق في السماء»
إلي ـ ــرن ـ ــان ريـ ـبـ ـي ــرا ل ـي ـت ـي ـل ـي ـيــر ال ـتــي
ص ــدرت بــالـعــربـيــة أخ ـي ـرًا (تــرجـمــة:
م ـح ـمــد م ـص ـط ـف ــى) .ت ـت ـبــع ال ــرواي ــة
ث ـ ــاث ش ـخ ـص ـي ــات ت ـع ـي ــش ت ـحــت
سماء تشيلي :رجل يطيل النظر في
السماءّ ،
ورســام ،إلى جانب بهلوانة
تؤدي عروضها في الشارع .كأنما
ال ـث ــاث ــة ي ـح ــاول ــون تــرم ـيــم تشيلي
الرازحة تحت وطأة الفساد واآلفات
األخرى.

«ال ـش ـيــف» ( )2010ه ــي ال ـبــاكــورة
الروائية للكاتب الهندي جاسبريت
س ـ ـنـ ــغ ،ال ـ ـتـ ــي صـ ـ ـ ــدرت تــرج ـم ـت ـهــا
العربية عن «دار الرافدين» (ترجمة:
سـعــد ج ــواد محمد ع ــوض) .تــدور
ال ــرواي ــة ف ــي كـشـمـيــر وع ـن ـهــا ،تلك
املـنـطـقــة املـضـطــربــة ال ـتــي انسلخت
ع ــن ال ـه ـنــد ،وب ـق ـيــت مـنـطـقــة ص ــراع
دائ ـ ــم ب ــن ال ـه ـن ــد وب ــاك ـس ـت ــان .مــن
خــال املونولوجات الداخليةّ ،
يقدم
الـ ــراوي بــأسـلــوب شــاعــري تاريخًا
مـ ـضـ ـط ــرب ــا ودم ـ ـ ــوي ـ ـ ــا ل ـك ـش ـم ـي ــر،
لـ ـص ـ ّـراع ــاتـ ـه ــا ،ول ـ ــآم ـ ــال الـ ـف ــردي ــة
املحطمة فيها.

«ف ــي ه ــذا الـشـفــق األب ـيــض… كنت
عـ ــازمـ ــا ع ـل ــى خ ـل ــق م ـع ـن ــى م ـ ــا ،ال
ل ـ ـشـ ــيء س ـ ـ ــوى السـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــادة روح
الـلـعــب» ،يـقــول يــوســف بـطــل رواي ــة
«إن ـج ـي ــل زهـ ـ ــرة» (الـ ــريـ ــس) لـنـبـيــل
امللحم.
بني دمشق والقاهرة وبغداد ومدن
أوروب ـ ـيـ ــة أخ ـ ـ ــرى ،ي ـك ـتــب ال ــروائ ــي
ال ـس ــوري أحـ ــداث رواي ـت ــه الـســابـعــة
الـ ـت ــي ت ـ ـ ــدور ح ـ ــول ب ـط ـل ــه ي ــوس ــف
ّ
العبثية والثرثارة ،إلى
بشخصيته
ج ــان ــب سـلـمــى ال ـت ــي ت ـجــد نفسها
مستسلمة لــاسـتـمــاع إل ـي ــه ،وإل ــى
حديثه املتواصل.

ً
ي ـق ـت ــرح أول ـي ـف ـي ـيــه ب ــوري ــول س ـبــا
م ـخ ـت ـل ـف ــة ل ـ ـلـ ــدخـ ــول إل ـ ـ ــى أس ـ ـ ــرار
السهولة على الطريقة الفرنسية.
في «سهولة الفن الفرنسي للنجاح
بال جهد» («املركز الثقافي العربي»
ـ ترجمة :معن عاقل)ّ ،
يقدم الباحث
وال ـف ـي ـل ـســوف ال ـفــرن ـســي الـسـهــولــة
عبر ميادين ّ
متعددة منها الرياضة
والحب والطهي والفن.
يـ ـق ـ ّـدم أم ـث ـل ــة ح ـ ّـي ــة ل ـه ــذا ال ـن ـم ــوذج
الـفــرنـســي فــي تـخـطــي الـصـعــوبــات
بأقل جهد ممكن ،من بينها تجارب
ل ـف ــاس ـف ــة وك ـ ـتـ ــاب وش ـخ ـص ـي ــات
ّ
روائية.

يحاول إدواردو مندوثا تقديم قراءته
عن ّ
التطورات واألحداث األخيرة في
كتالونيا .ينطلق الــروائــي اإلسباني
م ــن س ـ ــؤال ي ـح ـمــل عـ ـن ــوان ال ـك ـتــاب
«م ــاذا يـحــدث فــي كتالونيا؟» («دار
ـادة)
مسعى» /كندا ـ ترجمة :طه زيـ ّ
لإلجابة عن تساؤالت كثيرة تتعلق
بسيطرة النزعة النفصالية للحركات
اليسارية في البالد ،لكن هذا النص
الطويل الــذي يكتبه مندوثا انطالقًا
من رؤيته إلى األحداث األقسى منذ
ان ـت ـه ــاء ح ـكــم ف ــران ـك ــو عـ ــام ،1975
يتخطى كـتــالــونـيــا إل ــى الــوضــع في
إسبانيا بشكل عام.

ي ـت ـض ـ ّـم ــن «ال ـس ـي ـن ـم ــا اإليـ ــران ـ ـيـ ــة ـ ـ
تــاريــخ سـيــاســي» («امل ــرك ــز القومي
للترجمة» ـ ـ تعريب :أحمد يوسف)
ً
ً
تحليال شــامــا للسينما اإليــرانـيــة،
وللدور السياسي فيها .يعود الكاتب
حـ ــامـ ــد رضـ ـ ــا صـ ـ ــدر إلـ ـ ــى األفـ ـ ــام
اإليرانية منذ بداية القرن العشرين،
ً
م ـح ـل ــا ث ـي ـمــات ـهــا وش ـخ ـصـ ّـيــات ـهــا
ّ
خـصــوصــا تـلــك املتعلقة بالجوانب
االقتصادية والسياسية
والخلفيات
ّ
واالجتماعية .يتوقف على صناعة
األفـ ـ ـ ـ ـ ــام فـ ـ ــي مـ ـ ــراحـ ـ ــل ت ــاريـ ـخـ ـي ــة
وت ـحـ ّـوالت معينة ،وعـلــى اهتمامات
السينما ومخرجيها.

خليل صويلح
«بسم األمة»! هذه العبارة التي كان جمال
عبد الناصر يفتتح بها قراراته املصيرية،
أطــاحــت طمأنينة ال ـتـ ّـجــار والصناعيني
ّ
وملكي األراضي السوريني خالل الوحدة
ّ
بني سوريا ومصر .ذلك أن قرارات التأميم
التي أصدرها بحق هؤالء زعزعت استقرار
وازدهار االقتصاد السوري «بشطبة قلم»
وفــق مــا يقوله ســامــي م ــروان مبيض في
ك ـتــابــه «ع ـب ــد ال ـنــاصــر وال ـت ــأم ـي ــم :وقــائــع
االن ـق ــاب االق ـت ـص ــادي ف ــي س ــوري ــة» (دار
ري ــاض الــريــس للكتب -ب ـيــروت) .معجزة
ّ
الوحدة ،كما هلل لها السوريون بالهتافات
واألغــانــي والـشـعــارات االشـتــراكـيــة ،كانت
على الصعيد االقـتـصــادي بمثابة طعنة
قــات ـل ــة ،ن ـظ ـرًا ل ـغ ـيــاب الـ ـق ــراءة الـعـقــانـيــة
للنسيج االق ـت ـصــادي ال ـســوري باملقارنة
م ـ ـ ــع الـ ـ ـ ــواقـ ـ ـ ــع امل ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــري .ل ـ ـكـ ــن حـ ـم ــاس ــة
االشتراكيني مثل أكــرم الحوراني وحفنة
من الضباط ،بدت نوعًا من االنتقام حيال
ّ
ملكي األراض ــي ،انتهت بــإصــدار «قانون
اإلص ـ ــاح ال ــزراع ــي» بـعــد إعـ ــان الــوحــدة
ّ
بأشهر ( ،)1958بمصادرتها من ملكيها
ملـصـلـحــة ال ـفــاحــن بــوصـفـهــم ش ــرك ــاء ال
أجــراء .على أن الزلزال األكبر الــذي أصاب
ال ـج ـس ــم االقـ ـتـ ـص ــادي ال ـ ـسـ ــوري أت ـ ــى مــع
قانون التأميم ( )1961الذي التهم املصانع
واملصارف وشركات التأمني «تماشيًا مع
السياسة االشتراكية العليا للجمهورية
العربية املتحدة».
هـكــذا توجهت دوري ــات مــن الشرطة إلى
ك ـبــرى امل ـن ـشــآت االق ـت ـصــاديــة ف ــي دمـشــق
وبقية املدن السورية لتنفيذ قرار التأميم،
على غرار ما حصل في «اإلقليم الجنوبي»
ُ
لــدولــة ال ــوح ــدة «ط ـلــب مــن مــؤسـســي تلك
املصانع والبنوك إخالء مكاتبهم بعد أخذ
أوراق ـه ــم وأمتعتهم الشخصية وتسليم
املفاتيح والدفاتر واألختام ملفوضني من
وزارتي االقتصاد والصناعة» .لكن وصفة
«الـعــدالــة االجـتـمــاعـيــة» الـتــي أقنعت عبد

الناصر بتنفيذها على يد بطانة سيئة،
دون أن يـتـسـنــى ل ــه م ـعــرفــة تـفــاصـيـلـهــا
وخصائصها ،أدت في نهاية املطاف إلى
«انهيارات متتالية في مفاصل االقتصاد
الوطني ،واستبدل بهؤالء األثرياء أثرياء
ج ــدد صنعتهم ال ـظ ــروف الـسـيــاسـيــة في
زمن الوحدة وما بعدها» .يمضي املؤرخ
الدمشقي في نبش وثائق تلك املرحلة من
مــوقـ ٍـع مـضــاد ،مفككًا ال ـصــورة األيقونية
عن مرحلة الوحدة بكشف مثالبها ،كأنه
يـقــوم بعملية تصفية حـســاب مــؤجــل مع
«رجـ ــاالت ال ــوح ــدة» ثــم االن ـف ـصــال .فوفقًا
ّ
للوقائع ،لم ينفذ االنفصاليون وعودهم
بــإلـغــاء قـ ــرارات الـتــأمـيــم ،رغ ــم اعـتــراضــات
بـعــض اقـتـصــاديــي تـلــك الـفـتــرة عـلــى هــذه
امل ـمــارســات ال ـجــائــرة .يــوضــح مـبـ ّـيــض أن
كتابه ليس نسفًا لوجهة النظر األخــرى
ال ـتــي ن ــاص ــرت ال ـع ـمــال وال ـف ــاح ــن ،إنـمــا
محاولة لالقتراب من وجهة نظر الطرف
اآلخ ـ ـ ـ ــر ،أص ـ ـحـ ــاب املـ ـص ــان ــع وامل ـ ـصـ ــارف
امل ــؤم ـم ــة ،بـقـصــد ت ـحــريــض الـ ـق ــارئ على
ال ـت ـف ـك ـيــر فـ ــي الـ ـسـ ـي ــاس ــات االق ـت ـص ــادي ــة
واالجتماعية لدولة الوحدة ،وأخطاء تلك
املــرحـلــة .كــانــت الــذريـعــة الـتــي اتـكــأ عليها
ق ــرار الـتــأمـيــم هــي مـحــاولــة للجم تهريب
أم ـ ــوال الـصـنــاعـيــن إل ــى لـبـنــان والـعـيــش
ً
م ــن ف ــوائ ــد امل ـص ــارف بـ ــدال م ــن اسـتـخــدام
األمـ ـ ــوال لـتـطــويــر مـعــامـلـهــم .وسـيـعـتــرف
الرئيس األسبق أمــن الحافظ الحقًا بأن
م ـع ـظــم امل ــؤس ـس ــات والـ ـش ــرك ــات املــؤم ـمــة
فـ ــي عـ ـه ــده «لـ ـ ــم تـ ـك ــن ت ـس ـت ــوف ــي شـ ــروط
التأميم ،فبعضها كــان صغيرًا ال يتعدى
أن يـكــون ورش ــة أو دكــانــا» .وأض ــاف بأنه
اسـتـنــد إل ــى دلـيــل الـهــاتــف ملـعــرفــة أسـمــاء
الشركات القائمة يومها ،فأمر بمصادرة
ُ
ك ــل مــؤس ـســة ك ـت ــب إلـ ــى جــان ـب ـهـ ّـا وصــف
«معمل» .إخفاقات الوحدة لم تتوقف على
واجـهـتـهــا االق ـت ـصــاديــة ،وإن ـمــا كــانــت في
هيمنة أجهزة األمــن واملخابرات املصرية
على األهالي وعلى أجهزة الــدولــة ،وعلى
ّ
الجيش« ،ما ولد لدى الضباط النقمة على

اعتبر
بعضهم
الكتاب
محاولة
ثأرية من
المؤرخ
الذي
ينتسب
إلى عائلة
تجارية

الوحدة» حسب ما يقول عبد الله الخاني.
وي ــروي صـنــاعـيــون وتـ ّـجــار فــي مقابالت
أجراها معهم مؤلف الكتاب الضيم الذي
ل ـحــق ّ ب ـهــم جـ ـ ـ ّـراء امل ـم ــارس ــات ال ـنــاصــريــة
والخفة التي تعامل بها عبد الحكيم عامر
مع الواقع السوري ،ما أدى إلى االنفصال،
لتقع البالد الحقًا تحت سطوة االنقالبات
العسكرية.
اختزل الرئيس شكري القوتلي موقفه من
الـحــالــة الـســوريــة فــي ظــل الــوحــدة بقوله:
«لقد كان في أساس األخطاء كلها قاعدة
واح ــدة :تأمني األقلية وتخوين األكثرية،
وتسليط هيئات مصطنعة وأف ــراد على
تـنـفـيــذ اش ـت ــراك ـي ــة ت ـعــاون ـيــة ال يــؤمـنــون

بها ،وال يعملون من أجلها ،وال يفهمون
أي م ـبــدأ مــن م ـبــادئ ال ـعــدالــة وال ـت ـعــاون»
ولـكــن مل ــاذا لــم يـلـ ِـغ االنـفـصــالـيــون ق ــرارات
ال ـتــأم ـيــم؟ ف ــي ال ــوق ــائ ــع ،حـ ــاول الـقــائـمــون
على «جمهورية االنفصال» إلغاء القرارات
االشتراكية ،لكن الشارع الناصري السوري
احتج على اإللغاء بتظاهرات حاشدة ،ما
دعا وزير االقتصاد حينذاك عوض بركات
للقول« :من يحكم البلد إذًا؟ نحن أم هؤالء؟
أن ــا أعـ ــرف مـ ــزاج ال ـن ــاس ج ـي ـدًا ،م ــن غــرف
ت ـجــاريــة وم ـص ــارف وم ـصــانــع ،جميعهم
ال ي ــري ــدون ه ــذا امل ـي ـكــروب /الـتــأمـيــم ،في
ال ـت ـشــريــع ال ـ ـسـ ــوري» .ح ـ ــاول ال ـس ــوري ــون
تــرم ـيــم ال ـع ـطــب ال ـ ــذي أص ـ ــاب االق ـت ـصــاد

الـ ـس ــوري بــال ـتــوف ـيــق ب ــن رغ ـب ــة ال ـش ــارع
الـ ـن ــاص ــري وأصـ ـ ـح ـ ــاب رؤوس األم ـ ـ ــوال
ال ـســوريــة ب ـم ـبــادرة م ــن رئ ـيــس الـحـكــومــة
خالد العظم ،لكنه لم ينجح في مساعيه،
فـقــد أطــاح ـتــه وم ـش ــروع ــه «مـج ـمــوعــة من
ال ـض ـبــاط ال ـنــاصــريــن والـبـعـثـيــن ي ــوم 8
آذار  »1963بمصادرة أمــاكــه وتحويلها
إلى مؤسسات عامة ،كما ستصدر قرارات
تأميم جــديــدة ،أشمل وأوس ــع مــن قــرارات
عبد الناصر ،وتجميد غرفة تجارة دمشق،
ولــم ُترفع القيود عن عمل ّ
التجار إلــى ما
بعد  1970وإشراكهم في عضوية مجلس
الشعب كنوع من رد االعتبار لرمزية سوق
ال ـح ـم ـي ــدي ــة .ي ـض ــيء س ــام ــي م ـب ـيــض فــي
فصول الحقة على الحياة املصرفية قبل
ٍ
التأميم وأب ــرز الـبـنــوك الـتــي كــانــت تعمل
في البالد ،باإلضافة إلى تفاصيل قانون
اإلص ــاح الــزراعــي ودور أك ــرم الـحــورانــي
في تفعيل هذا القانون ملكاسب حزبية في
املقام األول .وقد وصف نجيب الريس في
افتتاحيته في جريدة «القبس» تصرفات
الـحــورانــي الـثــوريــة بقوله« :أرض عاطلة
من اإلنتاج ،وفالحون عاطلون من العمل».
ليست ق ــرارات التأميم ،وقــانــون اإلصــاح
الــزراعــي كارثة اقتصادية فحسب ،وإنما
أيضًا سياسية ،أدت إلــى هيمنة العسكر
ع ـل ــى م ـ ـقـ ــدرات ال ـ ـبـ ــاد ،ان ـق ــاب ــا إثـ ــر آخ ــر
ب ـش ـع ــارات ث ــوري ــة ج ــوف ــاء .إم ــاط ــة الـلـثــام
ع ــن ه ــذه املــرح ـلــة الـعــاصـفــة واملـضـطــربــة
بــاعـتـمــاد الــوثــائــق وال ـص ــور األرشـيـفـيــة،
عدها بعضهم ،إثر صدور الكتاب ،محاولة
ثأرية من املــؤرخ الدمشقي الــذي ينتسب
إل ــى عــائ ـلــة ت ـجــاريــة ك ــان ل ـهــا حـضــورهــا
في املشهد االقتصادي قبل قــرار التأميم،
وتصفية حـســاب مــع املــرحـلــة الناصرية،
رغم نفيه مثل هذه االتهامات ،مبررًا عمله
بأنه «ليس انـحـيــازًا بقدر مــا هــو انتقاد.
ّ
نقد لوحدة ،كل من عاشها تمناها أفضل،
وليس من املجحف بحق الوحدة تسليط
الضوء على أخطائها».

رواية

َ
«أوالد شارع بال» ...األوطان الخادعة
سومر شحادة
يـ ـح ــاك ــي الـ ـهـ ـنـ ـغ ــاري ف ــرنـ ـت ــس م ــول ـن ــار
( 1878ـ ـ ـ  )1952في روايـتــه «أوالد شارع
َبـ ــال» ال ـص ــادرة ع ــام  ،1906عــاملــا مثاليًا
وأخالقيًا ،ويأخذ العراك الذي يحدث بني
مجموعتني مــن الصبية مـســار الـحــروب
الـ ـنـ ـم ــوذجـ ـي ــة ...ل ـت ـك ــون رواي ـ ـ ــة ال ـف ـت ـيــان
ال ـش ـه ـيــرة درسـ ــا ف ــي ال ـق ـيــم ال ف ــي فـنــون
الخديعة .صدرت الرواية بالعربية أخيرًا
(دار فواصل ـ ترجمة نافع معال) لتعرض
مجموعة مــن األم ـث ــوالت ،ينقسم العالم
ّ
فيها إلــى أخيار وأش ــرار .إال أن الفريقني
يـجـتـمـعــان عـلــى ال ـن ــزاه ــة ،م ــا يـجـعــل من
صــراع ـه ـمــا ص ــراع ــا ي ـجــد الـ ـق ــارئ نـفـسـ ُـه
يـهـتــف لـلـجـمـيــع ف ـي ــهِ ُ .ي ـق ــرأ ال ـن ــص على
ّ
ن ـحــو رم ـ ــزي .إذ إن قـطـعــة األرض الـتــي
تنشب عليها املعركة تمثل أوطانًا حريٌّ
ّ
بالصبية الــزود عنها .وطاملا أن الكاتب
قد وضع الفريقني املتقابلني على جانب
ّ
واحد من النزاهة ،فإن حصيلة معاركهما
ٍ
تقارع الطبيعة والفنت واألخطار والقوى
الـكـبــرى« .أوالد ش ــارع َبـ ــال» ،مـثــال لتلك
ال ـح ـكــايــات املـغـلـقــة واملـ ـح ــددة امل ـصــائــر،
الـ ـت ــي ت ـغ ـت ـنــي ب ــال ـع ـب ــرة وتـ ـق ــدم امل ـغ ــزى
ّ
لقارئها .إذ إن تلك األوط ــان التي يدافع
عـنـهــا ه ــؤالء الـصـبـيــة ،وي ـمــوت بسببها
أك ـث ــره ــم ش ـج ــاع ــة ،ت ــذه ــب ف ــي ال ـن ـهــايــة
ض ـم ــن ص ـف ـق ــات ع ـب ـث ـيــة وقـ ــدريـ ــة .يــذكــر
ق ــارئ مــا وطـنــا ضائعًا وهــو يتأمل هذا
النص املؤثر عن قطعة األرض التي يريد
األطفال اللعب بها .يتعاركون ويخسرون
بـعـضـهــم ال ـب ـع ــض ،ي ـح ـي ـكــون امل ــؤام ــرات
وي ـك ـيــدون الــدســائــس ،يـعــرفــون لحظات

شـجــاعــة ك ـث ـيــرة ،لـحـظــات ش ــك وخـيــانــة،
ّ
مواقف ّ
وتشبثًا
خسة ،انفعاالت عاطفية
ع ـق ــان ـي ــا ...أطـ ـف ــال ن ـب ـي ـلــون وم ـغ ــام ــرون
ّ
يخوضون فــي كــل مـفــردات املـعــارك التي
يـعــرفـهــا ال ـك ـبــار .ث ـ ّـم أمـ ــام ال ـع ـمــال الــذيــن
ّ
س ـي ـب ـن ــون ال ـ ـخـ ــرابـ ــة ،ي ـن ـت ـهــي ك ـ ــل ش ــيء
ـاس ،بـمــوت صديقهم
على هيئة درس ق ـ ٍ
وخسارتهم األرض التي تصنع طفولتهم.
وبإنجاز هذه الطفولة املشاكسة واملؤملة
في آن ،كانوا يغادرونها إلى عالم الكبار.
تنذر املعركة بالبدء بني الفريقني بعدما
اس ـتــول ــى األخ ـ ــوان ال ــراع ــي ع ـلــى الــدحــل
ال ـخــاص ب ـ «نـمـتـشــك» ،وهــو طـفــل هــزيــل،
ال ي ـح ـس ــب ل ـ ــه أح ـ ـ ــد ح ـ ـسـ ــابـ ــا .يـ ـص ــوره
ال ـكــاتــب مـنــذ ال ـبــدايــة فــي مــوقــع «صــالــح
لـلـفــداء» ،عــدا عــن كــونــهِ الجندي الوحيد
في الجيش املؤلف من الضباط ،ليصنع
«نمتشك» األح ــداث الحاسمة فــي النص
برمتهِ  .يجتمع أعضاء فريق العلم األحمر
واألخـ ـض ــر وي ـن ـت ـخ ـبــون «ب ــوك ــا» رئـيـســا
ّ
«تام السلطات» .يعرفون أن «آتش» قائد
فريق أصحاب القمصان الحمراء ،قد جاء
إلــى الخرابة وانـتــزع العلم الخاص بهم.
و«ن ـم ـت ـشــك» ذل ــك ال ـج ـنــدي الــوح ـيــد ،هو
ال ــذي رآه ،فيما راح ــوا يهتفون «عاشت
الـخــرابــة» إثــر االنـتـخــابــات كما لــو كانوا
يهتفون «ع ــاش ال ــوط ــن» ،وف ــي أذهــانـهــم
التهديد املـتـكــرر ال ــذي يـحــدق بالخرابة،
وهـ ــي أرض م ـه ـج ــورة ف ــي ج ـ ــوار ش ــارع
َب ــال ،بمثابة أرض األح ــام ألبـنــاء املــدن.
يتسلل أع ـضــاء مــن فــريــق الـعـلــم األحـمــر
واألخضر إلى الحقلة ،حيث مقر أصحاب
ال ـق ـم ـص ــان الـ ـحـ ـم ــراء ،ويـ ـت ــرك ــون إشـ ــارة
ع ـلــى ع ـبــورهــم أرض خـصــومـهــم ف ــي رد
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اع ـت ـب ــار ل ـســرقــة ال ـع ـلــم وك ـس ــر ال ـس ــاري ــة.
ّ
إال أن بــوكــا يــرفــض اق ـت ــراح تشونكوش
ّ
بأخذ فــؤوس الخصوم على أنها غنائم
حــرب ،إذ يعتبر بوكا ذلــك «لصوصية».
تثمر عملية التسلل عــن مـعــرفــة خيانة
صــدي ـق ـهــم «غ ــري ــب» ل ـه ــم ،وعـ ــن امل ـعــرفــة
ّ
األك ـي ــدة ب ــأن أص ـحــاب الـقـمـصــان الحمر
يـ ـحـ ـض ــرون ل ـل ـح ــرب واالس ـ ـت ـ ـيـ ــاء عـلــى
الخرابة كي تكون ملعب كرة خاصًا بهم.
وبـهــذا ح ــددوا أهــدافـهــم مــن تلك الـحــرب.
يستحضر الـكــاتــب ال ـحــرب ال بــاملـفــردات

ّ
وحـ ـس ــب وإن ـ ـمـ ــا ب ـ ــاألج ـ ــواء الـ ـت ــي يـهـتــم
بتصويرها على نحو دقيق وتفصيلي؛
حيث الترقب والخوف والحذر واألفكار
الكبيرة الـتــي ت ــراود الفتيان مثل شعار
ف ــري ــق جـ ـم ــع املـ ـع ــاج ــن فـ ــي ب ــودابـ ـس ــت
ّ
«نقسم أنـنــا لــن نـكــون عبيدًا بعد اآلن».
ّ
حتى إن الخرابة ذاتها ،لم تكن تمثل لهم
ّ
م ـجــرد أرض خــالـيــة بــن ب ـنــائــن ،وإن ـمــا
كانت تمثل «الــامـحــدود» مقابل عاملهم
ال ـض ـيــق ف ــي امل ــدرس ــة وف ــي ال ـب ـيــت ،أم ــام
املعلم واألهل .تتالى األحداث التي تجعل

مــن اقـتــراب املعركة بــن الفريقني اقترابًا
عاصفًا ،ال يتوقف فيهِ بوكا عند تقديم
دور القائد املنضبط واملثالي والطموح،
وال يتوقف فـيــهِ نمتشك عــن تقديم دور
الجندي املضحي والباسل .يحاول آتش
مع فريقهِ مجاراة تلك الروح العالية لدى
خـصــومـهــم .وم ــا أن ينكشف أم ــر خيانة
«غ ــري ــب» حـتــى يـنـبــذه الـجـمـيــع ،ويلتئم
إلــى فريقهِ مجددًا بفضل بسالة نمتشك
ّ
وحسه العالي والشجاع .على الرغم من
تعرض نمتشك للكثير من املواقف التي
ّ
تدفع املهانة إليهِ  ،إال أنه بقي ذلك الجندي
ال ــذي ال يـ ّـمـســه ال ـســوء متسلحًا بـكــرامــة
نــاصـعــة .عـنــدمــا تـبــدأ املـعــركــة املـنـتـظــرة،
ُ
مرضه
يصنع نمتشك االنتصار ،يغالب
ج ـ ــراء اض ـ ـطـ ــراره لــاخ ـت ـبــاء ف ــي حــوض
األس ـمــاك فــي واح ــدة مــن مـهـمــاتــهِ  .يضع
الكاتب الـقــادة بوكا وآتــش متقابلني ،إذ
بـمــرض نمتشك الـشــديــد وم ــوت ــه ،ننتبه
إلى حقيقة شعور بوكا الــذي «ال يفرحه
ّ
ّ
جنديه .وفي
أنه قائد منتصر» أمام موت
املقابل ،نجد آتش القائد الذي خسر أمام
الجندي ،حائمًا حول منزل نمتشك ،كما
ّ
لو أنــه بالخسارة أمــام الجندي قد عرف
ّ
معنى الكرامة .على الرغم من أن فرنتس
مــولـنــار قــد ق ــدم روايـ ــة فـتـيــان فــي نطاق
ّ
الخرابة والصراعات عليها ،إال أن سرده
يتكشف عن مفارقات عدة كانت تشهدها
املجر .بينما يخيط والد نمتشك املعطف
ك ــي ي ـص ـنــع ب ـث ـم ـنــه ت ــاب ــوت ــا الب ـ ـنـ ــهِ  ،راح
يتخيل صــاحــب املعطف وهــو يتنزه به
ّ
على شــاطــئ الــدانــوب ،ليتضح أن أفكار
أوالد شارع بال في الحرية والتمرد هي
رفض لواقع آبائهم وحلم بتغييره.
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أوراق

حصاة المصافنة
زكريا محمد *
ً
حني كان ماء البداة املسافرين في الصحراء ينفد ،كانوا يلجأون إلى وسائل ال تصدق لحفظ حياتهم .مثال
كانوا يعمدون إلى طعن بعير في ّلبته ،ويجمعون دمه في إناء تحتها .ثم يجدحون هذا الدم ،أي يحركونه
ويسمون هذا الشراب الدموي باسم «املجدوح» .ثم
بالعصا بقوة كي يفصلوا املاء عن الدم الثقيل ويشربونه.
َ ّ
َ
هناك أيضًا شيء يدعى «الفظ» ،وهو الفرث .وهو ماء الكرش« :الفظ أيضًا :ماء الك ِرش» (الجوهري ،الصحاح
في اللغة) .إذ يذبحون البعير ،ويجمعون ما كرشه ويستخلصون ماءه ويشربونه .إنه عصير الكرش.
لكن حــن يشح املــاء فــي قربهم وال ينفد تمامًا ،ويحلق الـخــوف مــن العطش فــوق ال ــرؤوس مثل كــاســر من
الكواسر ،فقد كانوا يقتسمون هذا املاء بينهم بالقطرة في عملية تدعى باملصافنة .واملصافنة تجري عبر
وضع حصاة ،تدعى املقلة ،في إناء ويصبون مما تبقى من مائهم بحيث يغطي الحصاة ،ويشرب كل واحد
املاء :تقاسموه على املقلة ،وهو من الصفن والصفنة ،وهي شيء
منهم بمقدار غمر هذه الحصاة« :تصافنوا
ّ
كالركوة يتوضأ فيه .قال الفرزدق :فلـمـا تـصـاف ّـنـا اإلداوة أجـهـشـتّ /
العنبري الجراضم .وصافن
إلي غضون
املاء بني القوم فأعطاني صفنة ْومقلة» (الزمخشري ،أساس البالغة).
َ
وهكذا فهناك حصاة تدعى «املقلة» ،وهناك إناء يقتسمون فيه املاء يسمى الصفن أو الصفنة ،وهو ما يشير
«املصافنة».
َْ
إليه بيت الفرزدق على أنه «اإلداوة» .ومن الصفن هذا أخذ االسم َ
أما املقلةَ ،أي الحصاة التي يقتسم بها املاء ،فتسمى َأيضًا :حصاة الق ْسم ،أي حصاة االقتسام« :املقلة ،بالفتح:
َ
َّ
ُّ
َحصاة الق ْسم؛ توضع في اإلنــاء ُلي ْع َرف ُ
ـاو ِز .وفي
قدر ما ُي ْسقى كل واحد منهمَ ،وذلك عند قلة املاء في
ِ
املـفـ ِ
ُ َ
ْ
ْ
َ
ُ
َ
ُ
ُ
َ
ُ
ُ
ُّ
اإلناء ِإذا َع ِدموا املاء في السفر ثم يصب فيه من املاء قدر ما يغمر الحصاة فيعطاها كل
املحكم :توضع في ِ
رجل منهم» (لسان العرب).
لـكــن ال ـغــريــب أن الـغــالـبـيــة تـخـبــرنــا أن الـصـفـنــة وامل ـق ـلــة تـعـنـيــان «ال ـش ــرب ــة» ،كـمــا فــي مقتبس الــزمـخـشــري:
«فأعطاني صفنة ومقلة» ،أي :شربة .ومن املفهوم أن تسمى املقلة ،التي هي حصاة القسمة ،شربة .إذ هو
من باب تسمية الحال باملحل .لكن ما هو غير مفهوم بالنسبة لي أن تسمى الصفنة ،التي هي اإلناء ،شربة.
فهذه التسمية تجعل الصفنة مثل املقلة .وهو ما يوحي بأن الصفنة اسم آخر للمقلة ،أي اسم للحصاة التي
تغمر باملاء لقياس مقدار الشرب ،وليست اسمًا لوعاء املاء .مع أنه ال أحد يقول لنا أن الصفنة حصاة مثل
ُ
يحتاج إليه» (لسان العرب) .أي
املقلة .يؤيد هذا أن
الصفن« :خريطة يكون للراعي فيها طعامه ِ
وز ُّنادْه ُ وما ُّ ْ
ً
َ
ْ
ْ
العيبةِ وال ِقربة يكون
بني
رة
ف
كالس
ن
ف
«الص
أحيانًا:
للماء
يستخدم
قد
أنه
مع
،
ـا
ـ
ص
أ
للماء
أنه ليس وعــاء
ََ
ُّ ْ َ
َ َّ ْ
الص ْف ُن من َأ َ
فيها املتاع ،وقيلُّ :
كالدل ِو»
يجعلون فيها زادهم ،وربما ْاستق ْوا به املاء
البادية
هل
أل
رة
ف
كالس
م
د
َّ ْ َ ُ
«الصفنة دلو صغيرة لها َحلقة واحــدة ،فـ ِـإذا عظمت
ـرب) .طبعًا هناك من يقول إن الصفن دلــو:
(لسان الـعـ
ُّ ْ ُ
الصفن» (لسان العرب) .لكننا نتحدث هنا عن ماء شحيح في قربة ال عن دالء في الحقيقة.
فاسمها
وإذا صح حدسي بأن الصفنة مثل املقلة ،فستكون لدينا ثالثة أسماء ألداة قياس الشربة :حصاة القسم،
املقلة ،والصفنة .وقبل أن أذهب للصفنة -الحصاة ،ربما كان ّ
علي أن أشير إلى أن حصاة التصافن سميت
َْ
َْ
َ
َّ ُ َ
َ َّ
الغمس واإلغراق« :املقل الغ ْمسَ .ويقال للرجلني ُِإذا ت ْغاطا في املاء :هما
باملقلة ألنها ْتغرق باملاء .فاملقل هو
َ
َ َ
َ
َ
َ
ُّ
َ ً
النظر .وتماقلوا في املــاء :تغاطواَ ...
ُ
ومقل في املاء َي ْمقل مقال :غاص» (لسان
َيتماقالن ،واملقل في غير هذا
العرب) .بذا فاملقلة هي الحصاة التي كانت تغرق في املاء ويجري تصافن املاء على أساسها.
ولنعد إلى الصفنة التي حدست بأنها ربما كانت اسمًا آخر لحصاة القسم مثلها مثل املقلة .فهناك في ما
يبدو أثر أركيولوجي من فلسطني يؤيد هذا الحدس .فقد عثر على حصاة صغيرة منقوشة على الوجهني
من وادي املناعية (تمنا بحسب التحريف اإلسرائيلي لالسم) الذي يقع في جنوب النقب في فلسطني (30
كيلومترًا شمالي خليج العقبة) .ويبدو أن هذه الحصاة كانت القتسام املاء في وقت الشدة.

والحسمائية والثمودية ب .أما الصفائية فهناك اآلن شبه إجماع على أنها عربية قديمة .وهناك من يرى أن
الحسمائية لهجة عربية أخرى.
إلى اليمين رسمي
للحرف ،وإلى اليسار
الحرف في األبجديات
الحسمائية،
والثمودية ب،
والصفائية من
ماكدونالد 2000

أما الحرف الثاني فيشبه بعض أشكال حرف الفاء في بعض أبجديات شمال الجزيرة العربية بعد أن نقلبها
 180درجة.

أما الحرف الثالث فحرف النون ،لكن قسمه السفلي مطموس .وهذا الحرف موجود أيضًا في نقش الوجه
الخلفي ،لكنه ّ
دور بدرجة ما.

حرف النون على
الوجه الثاني

حرف النون
على الوجه
األول ثم على
الوجه الثاني مع
تدوير  45درجة.
قارن بجدول
ماكدونالد
ألبجديات الواحات
العربية

أما الحرف الرابع فهو حرف الهاء بوضوح.

حصاة وادي المناعية

نشر صورة الحصاة بينو روثنبرغ ( .)1لكنني أخذت الصورة من موقع بريان كوليز ( )2الذي أخذها عن
روزثبرغ ،وكان الوحيد الذي حاول معالجة نقشها لكن من دون أن يقدم سوى قراءة لبعض حروفها .ولسنا
نعرف أين عثر فيه على الحصاة في الوادي بالضبط .كما أننا ال ندري إن كان من عثر عليها وجدها على
السطح أو بالحفر غير الشرعي في باطن األرض .لذا فال يمكن توقيتها لألسف .لكن يمكن لي أن أفترض أنها
كتبت في فترة ما بني القرن الثاني عشر قبل امليالد والخامس قبل امليالد .الحصاة مسطحة وشبه دائرية،
وقطرها.7.5 ×6.5 :
على الوجه األمامي للحصاة ،هناك أربعة أحــرف واحــد منها طمس جــزؤه السفلي في ما يبدو .أما الوجه
الخلفي ،فعليه عدد أكبر من الحروف .ويمكن القول بأن الحروف تمتد على ثالثة أسطر غير منتظمة باملرة.
وأدناه تتبعي لحروف النقش على الوجهني باألحمر على صورة النقش.

وألسباب عملية تتعلق بمساحة هذا الصفحة ،سوف أكتفي بالحديث عن النقش على الوجه األمامي فقط.
ومن النظرة األولى ،يستطيع املرء تقدير أن النقش ينتمي إلى األبجديات القديمة لشمال الجزيرة العربية.
وإذا كان رسمي للحروف سليمًا ،فإن الكلمة على هذا الوجه تقرأ هكذا« :صفنه» .وهو االسم الذي نتحدث
عنه كما نرى.
الحرف األول في الكتابة التي تقرأ من اليمني هو حرف الصاد .وهو شبيه جدًا بحروف األبجدية الصفائية

قارن الحرف
األحمر لليمين
بجدول
ماكدونالد لليسار

بذا فلدينا الكلمة التالية (صفنه) .وكما نرى ،فإن األبجدية التي كتب بها النقش تأخذ من أكثر من أبجدية
عربية شمالية .وهو ما يوحي بأن هذا النقش كتب قبل انقسام هذه األبجديات إلى أبجديات مختلفة .وهو
ما يشير إلى قدم النقش .ولعله كتب في فترة ما بني القرنني  10-12قبل امليالد .هذا ما كتب على الوجه األول.
أما على الوجه الخلفي ،فكتب اسم مالك الحصاة -الصفنة( :لـ قصني شسيب).
عليه ،فقد وضع نقش من فلسطني بني أيدينا ،وألول مرة ،نموذجًا من نماذج حصى املصافنة في الصحارى
العربية.
وهذا النموذج يرغمنا على تعديل ما جاء في القواميس حول الصفنة .فالصفنة هي
حجر القسمة مثلها مثل املقلة .ومن هذا الحجر أخذ االسم (املصافنة) .ولو أنه أخذ من
«املقلة» ،لكنا حصلنا على اسم «املماقلة».
لكن إذا كانت الصفنة نوعًا من املقلة وليست على عالقة بالصفن -الخريطة -الدلو فمن
الحقيقة .لكن ُغطاء الخصة يسمى الصفن
ـذه؟ لست أدري
تسميتها هـ
أيــن جــاءت
في َ َ ُ
والص ْف َنة َّ
والص َف ُن َّ
«الص ْف ُن َّ
َّ
والصفنةِ :وعاء الخ ْصية» (لسان العرب) .فهل
والصفنة:
كانت الخصية في األصل هي التي تسمى الصفن ال غطاؤها؟ إذا صح هذا ،فربما كانت
ً
حصاة القسم قد سميت بالصفن ألنها تشبه الخصية شكال ،ربما...
* شاعر فلسطيني
1- Beno Rothenberg, The Egyptian Mining Temple at Timna, London 1988, plate 116, p.268.
2- https://cryptcracker.blogspot.com

