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لبنان

لبنان

على الغالف

ّ
السلطة إلى القمع المفرط ...بعد المس بمــصرف!
َ
هل يكون زجاج واجهتي مصرفين
في وسط بيروت أمس كـ«بالطة»
حائط فندق «لوغراي» في المنطقة
عينها عام 2015؟ حينذاك ،كان
سقوط «البالطة» الشرارة التي أطفأت
ّ
التحركات التي انطلقت إثر أزمة النفايات.
األجهزة األمنية التي تعاملت مع
المتظاهرين أول من أمس بمستوى
منخفض نسبيًا من القمع ،لجأت أمس
إلى العنف المفرط ،في مواجهة من
ّ
تسميهم َ«المشاغبين» الذين كسروا
زجاج واجهتي مصرفين ،ما ُينذر بإمكان
اللجوء إلى القمع في وجه التحركات!
ّ
المكونة
قبل ذلك ،كانت القوى
للحكومة تتقاذف مسؤولية األزمة
ّ
الغضب الشعبي ،بصورة
التي فجرت ُ
ّ
كررت فيها ما تجيده :المزيد من الكذب

ّ
الحريري يبتز شركاءه
الحكوميين :إما شروط
«سيدر» ...أو أرحل

(هيثم الموسوي)

لـ ــم ت ـ ُـع ــد ال ـ ـبـ ــاد ُم ـس ـت ـع ـص ـيــة عـلــى
الـثــورات .انتفاضة شعبية يشهدها
لبنان من أقصاه إلى أقصاهّ ،
فجرتها
األوضــاع االجتماعية واالقتصادية
الـسـيـئــة ،بـفـعــل ت ـم ــادي الـسـلـطــة في
سياسة التجويع وف ــرض إج ــراءات
ضريبية ،ال هــدف لها ســوى تركيز
ال ـثــروة فــي يــد القلة مــن اللبنانيني.
ل ـل ـم ــرة األول ـ ـ ــى م ـن ــذ ال ـت ـس ـع ـي ـن ـيــات،
لـ ـ ــم ي ـ ـ ُـع ـ ــد الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــارع فـ ـ ُسـ ـيـ ـفـ ـس ــاء مــن
االنتماءات الطائفية املتناحرة .خرج
منذ يومني بهوية وطنية جامعة ال
والء فيها للطوائف ،ليقول للطبقة
الحاكمة «كفى» ،وال يزال مستمرًا في
تحركه ،فاتحًا الباب على مصراعيه
أمــام األح ــزاب والـتـيــارات السياسية
ال ـتــي أث ـب ـتــت يـ ـ َ
ـوم أم ــس أن ـهــا تـغــرق
ف ــي ح ــال ــة م ــن اإلنـ ـك ــار الـ ـت ــام .فــأمــام
زخ ـ ــم ُال ـغ ـض ــب ال ـش ـع ـبــي وال ـغ ـل ـيــان
الذي قطع معه عدد كبير من الطرق

الـ ـت ــي ت ــرب ــط املـ ـن ــاط ــق فـ ــي مـخـتـلــف
امل ـ ـحـ ــاف ـ ـظـ ــات ،واص ـ ـ ـ ــل امل ـ ـسـ ــؤولـ ــون
تـقــاذف مسؤولية الفشل واإلخـفــاق
والــوعــود الكاذبة ،كما لو أنهم أمام
ُ ّ
َ
كتلك التي تحل
أزمة سياسية عادية
ً
على طريقة «تبويس اللحى» .وليال،
ل ـجــأت الـسـلـطــة إل ــى الـعـنــف امل ـفــرط،
لتفريق املتظاهرين ،بذريعة مالحقة
«املـ ـش ــاغـ ـب ــن ال ـ ــذي ـ ــن اع ـ ـ ـتـ ـ ــدوا ع ـلــى
األمالك الخاصة والعامة» .صدف أن
اسـتـخــدام قــدر كبير مــن الـعـنــف ،من
قبل الجيش وق ــوى األم ــن الــداخـلــي،
بــدأ بعد تكسير واجـهـتــي مصرفني
في وسط بيروت.
ُ
وح ـ ـتـ ــى ي ـ ـ ــوم أم ـ ـ ـ ــس ،ل ـ ــم يـ ــكـ ــن أه ــل
الـ ـسـ ـلـ ـط ــة ق ـ ــد اس ـ ـتـ ــوع ـ ـبـ ــوا بـ ـع ــد أن
الـ ـقـ ـص ــة لـ ـي ـ َـس ــت قـ ـ ّـصـ ــة رغ ـ ـيـ ــف وال
زيـ ــادة أس ـعــار امل ـحــروقــات والــدخــان
وأزمــة دوالر ،وال حتى فــرض رسوم
ع ـلــى تـطـبـيــق «وات ـ ـسـ ــآب» ،ب ــل قصة

كـيــل طـفــح بـمـكـيــال ال ـك ــذب واإلف ـق ــار
وال ـظ ـل ــم وح ـج ــم ال ـب ـ ُط ــال ــة وال ــرك ــود
االقـتـصــادي ونـظــام املـحــاصـصــة .إذ
حــاولــت أغلبية الـقــوى املـشــاركــة في
الـحـكــومــة ركـ ــوب مــوجــة الـتـحــركــات
مقابل شارع
الشعبية ،وخلق شارع
ِ
عبر تبادل االتهامات ،لكنها فشلت
في ذلك .الكل بدأ يتحدث كما لو أنه
في موقع املعارضة وال عالقة له بكل
ُّ
اإلج ــراءات التي اتـخــذت فــي املرحلة
السابقة.
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ولـ ـي ــد ج ـن ـب ــاط مـ ــن خ ـ ــال ت ـحــريــك
ش ــارع ــه ل ـل ـت ـصــويــب ع ـل ــى «ال ـع ـه ــد»
ف ــي م ـحــاولــة لـتـمـيـيــز نـفـســه .ولـحــق
بــه رئ ـيــس ال ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة سمير
ج ـ ـع ـ ـجـ ــع ال ـ ـ ـ ـ ـ ــذي ج ـ ـ ـ ـ ـ ــاءت مـ ــواق ـ ـفـ ــه
ّ
مشجعة الستقالة رئيس
وجنبالط
الحكومة سعد الحريري ورمــي كرة
ال ـن ــار ب ــن ي ــدي رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة

والـتـيــار الــوطـنــي الـحــر وح ــزب الـلــه.
األمــر الــذي دفــع بــرؤســاء الحكومات
ال ـســاب ـقــن لـلـتـضــامــن م ــع ال ـحــريــري
ورف ـض ـهــم االس ـت ـف ــراد ب ــه .فـيـمــا كــان
الفتًا وواضحًا ارتباك كل من حركة
أم ــل وص ـمــت ح ــزب ال ـل ــه .أم ــا الـتـيــار
ال ــوط ـن ــي الـ ـح ـ ّـر ف ـق ــد حـ ـ ــاول رئـيـســه
ال ــوزي ــر ج ـب ــران بــاس ـيــل االس ـت ـث ـمــار
فــي غضب الـنــاس لصالحه .األخير
خرج َ
بعد لقاء مع رئيس الجمهورية
ميشال عــون وعــدد من وزراء التيار
لـيـخــاطــب الـ ـن ــاس .وق ــف ع ـلــى منبر
قصر الرئاسة في بعبدا ،ليلقي كلمة
موجهة إلــى اللبنانيني ،كما لــو أنه
م ـت ـحــدث ب ــاس ــم ال ــرئ ــاس ــة .ق ــال بــأنــه
ّ
«يتفهم» غضب الـشــارع ،معتبرًا أن
«م ــا يـحـصــل ه ــو لـصــالـحـنــا ول ـيـ َـس
ضدنا» ،مكررًا معزوفة اإلصالحات
ّ
ال ـت ــي ي ــري ــد ال ـع ـه ــد ت ـط ـب ـي ـق ـهــا ،ل ـكــن
أطــرافــا أخ ــرى تمنعه مــن ذل ــك .علمًا

أن ه ــذه اإلص ــاح ــات ال ـتــي يـتـحـ ّـدث
ع ـن ـهــا بــاس ـيــل وغـ ـي ــره م ـمــن ه ــم في
الحكومة ،مــن املستقبل الــى الـقــوات
ال ــى االش ـتــراكــي ليست ذات منفعة،
ب ــل ه ــي إجـ ـ ــراءات سـتــزيــد م ــن حجم
املشكلة وتأخذ البالد نحو االنهيار.
وراح باسيل يرمي الــوعــود كعادته
ً
مــن ن ــوع تــأمــن الـكـهــربــاء ،قــائــا إنــه
ّ
ضد الضرائب ،مع أنه هو نفسه الذي
شارك في اقتراحها وفي إقرارها.
وفيما كــان الــرصــد ط ــوال يــوم أمس
ُ
إلطاللة الحريري ،طــرح ســؤال حول
إم ـك ــان ـي ــة إس ـ ـقـ ــاط ح ـك ــوم ــة األخ ـي ــر
ف ــي ال ـ ـشـ ــارع ،اس ـت ـن ــادًا إلـ ــى املـشـهـ َـد
الراهن الذي أعاد لبنان إلى ما سبق
واخ ـت ـبــره ف ــي أيـ ــار ع ــام  ،1992حني
ّأدت التظاهرات إلى إسقاط حكومة
الرئيس الراحل عمر كراميَ .
غير أن
الرئيس الحريري لعب الــدور نفسه

وقاحة جنبالط وحاجات جعجع ...النفسية
فراس الشوفي
ال ش ـ ـ ــيء ُي ـ ـضـ ــاهـ ــي وق ـ ــاح ـ ــة ال ـن ــائ ــب
السابق وليد جنبالط .كاد أمس ،وهو
يـحــاول سرقة الـشــارع مــن اللبنانيني،
أن ي ـخ ـط ــف روح جـ ـ ــان ف ــالـ ـج ــان مــن
رائـ ـع ــة ف ـي ـك ـتــور ه ــوغ ــو« ،الـ ـب ــؤس ــاء».
ّ
أو ،أن ي ــذك ــرن ــا بـشـخـصـيــة ال ـب ـيــك في
م ـســرح ـيــة «غ ـ ــرب ـ ــة» ،مل ـ َح ـمــد امل ــاغ ــوط
ودري ـ ــد لـ ـ ّـحـ ــام ،ح ــن ُي ــخ ـ ِّـب ــر إق ـطــاعــي
الضيعة أسـتــاذ املــدرســة ،عــن اعتناقه
االشتراكية وفهمه لها ،بأنها االشتراك
في كل شــيء« :عزيمة ،جــوازة ،جنازة،
مؤامرة ...كله كله بشترك فيه».
ه ـ ــذه امل ـ ـ ـ ـ ّـرة ،اخـ ـت ــار ال ـب ـي ــك الـحـقـيـقــي
االش ـ ـت ـ ــراك فـ ــي الـ ـتـ ـظ ــاه ــر .وه ـ ــو قـبــل
أي ــام ،اسـتـبــق ال ـقــوى الـسـيــاسـ ّـيــة كلها

وقوف
بالنزول إلى الشارع ،مستشعرًا ّ
اللبنانيني على حافة االنفجار .لكنه،
ّ
يستح أمس ،عندما كلف الوزير أكرم
لم ّ ِ
ّ
التحركات االشتراكية
شهيب بقيادة
في الجبل ،على أنها ّ
تحركات شعبية.
يشبه جـنـبــاط ،وهــو يــدعــو للتظاهر
ض ـ ـ ــد ال ـ ـف ـ ـس ـ ــاد والـ ـ ـسـ ـ ـلـ ـ ـط ـ ــة ،ص ـ ـ ــورة
ّ
َكــاريـ َكــاتــوريــة عــن نـفـســه .يـظــن أن ــه إن
َ َ ْ َ
أك ـ ــل أك ـ ــل ال ـف ـق ــراء ،م ــع سـفـيــر أجـنـبــي،
َ
ص ـ ــار م ـث ــل ـه ــم ،مـ ـع ــدم ــا ،ال ي ـح ـمــل إال
ه ـ ّـم الـ ــدفء لـعــائـلـتــه فــي ال ـش ـتــاء الــذي
ّ
اقـ ـت ــرب ،ف ــي ال ـج ـبــل ال ـ ــذي يـ ـئ ــن .يـظــن
ذل ــك ول ــو ش ــرب الـنـبـيــذ ال ـفــاخــر ال ــذي
يـ ـك ــاد س ـع ــر ال ــزج ــاج ــة م ـن ــه ي ـت ـجــاوز
ّ
الحد األدنى لألجور .لكن الواقع ليس
وشريك بــارز في
كذلك .جنبالط بيك،
ّ
امتصاص خير لبنان ،لكنه اآلن يلعب

ّ
لعبته األخ ـيــرة :يـقــزم هزيمته مــع من
راه ــن عليهم فــي اإلقـلـيــم إلــى محاولة
السيطرة على كانتون في الجبل رسمه
ّ
مخيلته ،وّفــي تغريدته أمــس عن
فــي
«مناطقنا» .لكنه فوجئ عندما انفجر
أم ــس ب ــوج ــه م ـســؤول ـيــه ف ــي امل ـنــاطــق،
ّ
بنظرية «البيك يعرف
مزاج درزي كفر
م ــاذا يـفـعــل» ،وب ــات مقتنعًا بــأنــه جزء
ال ي ـت ـجــزأ م ــن م ـن ـظــومــة س ـفــك ال ــدول ــة
واملوارد واملاضي ...واملستقبل.
ّأم ـ ــا رئ ـي ــس حـ ــزب الـ ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة
ّ
س ـم ـي ــر ج ـع ـج ــع ،فـ ــوقـ ـ ٌـح أي ـ ـضـ ــا ،ل ـكــن
مــرتـبــك ح ــد ال ـض ـيــاع .يــريــد أن يـحـ ّـرك
ال ـ ـ ـشـ ـ ــارع ض ـ ــد ال ـ ـع ـ ـهـ ــد ،ويـ ـ ـخ ـ ــاف مــن
تحريك العونيني شارعًا مضادًا .يريد
أن يستقيل وزراؤه من الحكومة ،لكنه
يخاف أن ال يأبه لألمر ال الرئيس سعد

الـحــريــري وال الــوزيــر ج ـبــران باسيل،
ّ
ورب ـ ـم ـ ــا ،يـ ـخ ــاف أن ي ـس ـت ـق ـيــل وحـ ــده
ويتركه جنبالط في منتصف الطريق.
ه ــل ف ـهــم أحـ ــد م ــا ه ــو م ــوق ــف جعجع
ّ
أمس؟ أو ماذا يريد؟ حتى مسألة حث
الحريري على االستقالة ،تبدو حاجة
ن ـف ـس ـيــة ل ــرئ ـي ــس ال ـ ـقـ ــوات أكـ ـث ــر مـنـهــا
حاجة سياسية.
مع جعجع ،يكاد الفارق بني السياسي
واملـ ـيـ ـلـ ـيـ ـشـ ـي ــاوي أن يـ ـن ــدث ــر .ع ـنــدمــا
تنتهي «ال ـق ـض ـيــة» ،وتــدنــو الـخـســارة
االس ـ ـتـ ــرات ـ ـي ـ ـج ـ ـيـ ــة ،كـ ـم ــا يـ ـحـ ـص ــل مــع
الـقــوات ،يحاول السياسي ،التقليدي،
ّ
الحد منها .أما امليليشياوي ،التقليدي
أي ـضــا ،فينتظر الـهــزيـمــة ،كــامـلــة ،بعد
ّ
أن يحرق كــل بيادقه ،وهــو يفتش عن
قضية ولو مستعملة.

(مروان طحطح)

ال ـ ـ ــذي س ـب ـق ــه إلـ ـي ــه كـ ــل مـ ــن بــاس ـيــل
ً
وجعجع وجـنـبــاط ،مـحــاوال إظهار
ن ـف ـس ــه ب ـم ـظ ـه ــر الـ ـضـ ـحـ ـي ــة .رئ ـي ــس
الحكومة ،رأس السلطة التنفيذية،
حاول تبرئة نفسه ،بتحميل شركائه
فـ ـيـ ـه ــا م ـ ـسـ ــؤول ـ ـيـ ــة االنـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاب ع ـلــى
اإلصــاحــات واالت ـفــاق ،معطيًا مهلة
 72ســاعــة وإال «سـيـكــون هـنــاك كالم
آخر».
أراد ال ـح ــري ــري ابـ ـت ــزاز شــركــائـ ّـه في
ال ـح ـكــم ،عـبــر ال ـق ــول :إم ــا أن تـنــفــذوا
شروط مؤتمر «سيدر» ،أو أستقيل.
ي ـب ــدو رئ ـي ــس ال ـح ـكــومــة غ ـيــر م ــدرك
لكون الـنــاس نــزلــوا إلــى الـشــارع ،مع
هذا القدر الهائل من الغضب ،بسبب
نتائج سياسات «سيدر وأخواته».
وف ـ ـي ـ ـمـ ــا ك ـ ـ ـ ــان ج ـ ـن ـ ـبـ ــاط وجـ ـعـ ـج ــع
ي ـن ـت ـظ ــران مـ ــن الـ ـح ــري ــري اس ـت ـقــالــة
فــوريــة ،خــاب ظنهماّ .
رد األول على
رئ ـي ــس ال ـح ـك ــوم ــة ب ــال ـق ــول «إنـ ـن ــا ال
ن ـس ـت ـط ـي ــع االسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــرار ف ـ ــي ال ـح ـكــم
وال ـح ـك ــم ل ـي ــس ف ــي ي ــدن ــا ،ون ـع ـيــش
ّ 7أيـ ـ ـ ـ ــار اقـ ـتـ ـص ــادي ــا ون ـ ـحـ ــن أردن ـ ـ ــا
امل ـش ــارك ــة ول ـك ــن غ ـيــر م ــرغ ــوب فينا
مـ ــن بـ ـع ــض ال ـ ـ ـنـ ـ ــاس» ،م ـع ـل ـن ــا ب ــأن ــه
س ـي ـن ـت ـق ــل إلـ ـ ـ ــى م ـ ــوق ـ ــع امل ـ ـعـ ــارضـ ــة
«الـهــادئــة واملــوضــوعـيــة» .أمــا رئيس
ال ـق ــوات ف ـق ــال« :ال نـجــد أنـفـسـنــا في
ّ
مستمرة
هذه الحكومة واالتصاالت
مــع املستقبل واالش ـتــراكــي مــن أجــل
تنسيق املــوقــف ،الــرئـيــس الـحــريــري
ً
يريد أن يستمهل قليال وال مشكلة في
األمر ،إال أن املغزى أننا ال نرى فائدة
من هــذه الحكومة» .وفــي اتصال مع
قناة «العربية» اعتبر أن «ما يحصل
هــو ثــورة شعبية حقيقية» ،معتبرًا
أن «ح ــزب الـلــه مـتـخــوف ج ـدًا وقسم
ً
من قاعدته خرج عليه» ،محمال إياه
مسؤولية مــا آلــت إليه األوض ــاع في
البالد .بينما ّ
تقصد وزير الخارجية
بـعــد ك ــام رئـيــس الـحـكــومــة تسريب
معلومات عـبـ َـر مـصــادره تـقــول بأنه
ً
«أج ــرى ات ـصــاال بــالـحــريــري وأك ــد له
بــأن أن ال حاجة لالنتظار  72ساعة
فلنبدأ فورًا بالحلول».
وعلى إثر األحداث املتصاعدة ،كانت
التركيبة السياسية قد بدأت تنفجر
َ
م ــن ّ الـ ــداخـ ــل ،ق ـب ــل أن ت ـظ ـهــر بـ ــوادر
َ
تدخل من قبلها ليل أمــس انعكست
أعـمــال شغب ومــواجـهــات مــع القوى
األم ـ ـن ـ ـيـ ــة أدت إل ـ ـ ــى ت ـ ــراج ـ ــع أع ـ ـ ــداد
امل ـت ـظــاهــريــن ف ــي ع ــدد م ــن امل ـنــاطــق،
ال سـيـمــا ف ــي ال ـس ــاح ــة امل ــرك ــزي ــة في
ريــاض الصلح .وباتت هناك خشية
من أن يكون مصير التحرك الحالي
شبيهًا بمصير سابقه ال ــذي اندلع
عام  ،2015والذي أطلق شرارته ملف
ال ـن ـف ــاي ــات ،ب ـعــد أن ح ــرك ــت الـسـلـطــة
ج ـم ــاه ـي ــره ــا فـ ــي م ــواجـ ـهـ ـت ــه .فـيـمــا
ينتظر الجميع الكلمة التي يلقيها
األمـ ـ ـ ــن الـ ـ ـع ـ ــام ل ـ ـحـ ــزب ال ـ ـلـ ــه ال ـس ـيــد
حـســن نـصــرالـلــه فــي خ ـتــام «مـسـيــرة
األربعني» اليوم ،ليتحدث عن مجمل
ال ـ ـت ـ ـطـ ــورات ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،وبـ ـص ــورة
خاصة األوضاع الداخلية في لبنان.
(األخبار)

ابراهيم األمين

ّ
فرصة حقيقية للتغيير

ليس أبشع وأقسى من أداء أهل السلطة عندنا ،سوى
ّ
تخليهم عن مسؤوليتهم في مواجهة الناس .وكان األمل
ّ
بردة فعل عاقلةّ ،
مجرد وهم زال في لحظات املساء.
فليس بني أهل الحكم عندنا من يفكر في تغيير ّ
جدي
على أثر ّ
الهبة الشعبية الكبيرة .وأكثر من ذلك ،فإن العجز
ّ
الذي يشل عقل وقلب أركان السلطة ،استمر مانعًا لقيام
ّ
بالتقدم خطوة صوب الشارع الغاضب .وكل ما
هؤالء
َ
حصل منذ صباح أمس حتى آخر ليله ،عكس العقلية
ذاتها ،إذ يرفض أحد منهم ّ
تحمل املسؤولية واالستعداد
ٌّ
للمحاسبة .بل قام هؤالء ،كل من جانبه ،برمي املسؤولية
على غيره ،مع وقاحة غير مسبوقة ،بإعالن ّ
تفهم وجع
ثم التهديد بالنزول معنا إلى الشارع.
ّ
املسؤولون قالوا لنا باألمس ،أن اذهبوا وبلطوا البحر.
ارفعوا من سقف اعتراضكم إلى أعلى ما تقدرون،
وواصلوا احتجاجكم إلى حيث ترغبون ،وزيدوا من
تشهيركم وشتائمكم إلى حيث تقدرون ...لكن لن
تحصلوا منا على إقرار بالعجز والفشل .ولن نمنحكم
فرصة محاسبتنا أو محاكمتنا أو معقابتنا على ما
قمنا به.
ليس هذا فقط ،بل يتصرف أهل الحكم بثقة كبيرة ،على
أن من نزل إلى الشارع هم أقلية موجوعةّ ،
لكن هناك
ّ
خصومًا يتولون تحريكهم لغايات سياسية.
وعندما يفكر الحاكم بهذه الطريقة ،فهذا يعني أن عالج
األزمة عنده يتراوح ،بني تكليف القوى األمنية احتواء
التحرك بعقلية أمنية ،وبني تهديد الناس بالفوضى

بحثًا عن شخص يشبه سليم الحص
في كونه يعرف أهمية الدولة وليس
مرتهنًا لقرار خارجي
الشاملة إن هم ّ
أصروا على التغيير .ويستند قادة
ّ
عصبيات
السلطة إلى أن لديهم قواعدهم القائمة على
مذهبية وطائفية ،وهي جاهزة لالنقضاض على
«املشاغبني» الذين خرجوا إلى الشوارع .وفوق كل ذلك،
يهمس بعض حواريي الحاكمني ،بأنه ما «إن يتوقف
الصراخ حتى نحاسب كل من ّ
تعرض لنا ولعائالتنا
ومنازلنا وكراماتنا»!
ًّ ًّ
لكن الحريق إن ّ
توسع ،فسيكون أكثر شدة وحدة من
حرائق الطبيعة قبل أيام .سوف لن يحتويه أحد .وسوف
لن ينجو منه فريق أو طرف أو جمهور .وإذا كان
بعضهم يتصرف أنه بمنأى ّ
عما يجري ،فهو واهم .ليس
ألن كل من دخل السلطة مسؤول ،وإن بنسب متفاوتة
عن األزمة ،بل ألن العاجز عن اإلصالح والتغيير ،ال يجب
أن يبقى شاهد زور ،أو صامتًا عن سياسات يعرف
الجميع أنها تقود إلى انهيار البالد وانفجار الوضع.
ّ
وعندما تحل الفوضى ،لن يبقى شيء على حاله في
ّ
املهتز سيسقط
املشهد الذي نعرفه اليوم .االقتصاد
بضربة واحدة ،وترافقه كل أنواع االنهيارات املالية
واالجتماعية ،وعندها لن ينفع ال تدبير أمني زجري ،وال
حتى انقالب عسكري ممنوع في بلد مثل لبنان .كما لن
تنفع كل أنواع املناجاة ،أو حتى تذكير الناس ببشاعة
الحرب األهلية الساخنة منها أو الباردة .وستكون الهجرة
حيلة القادرين على الهرب ،بينما ال يبقى للمقيمني،
سوى شريعة الغاب إلدارة ما بقي من شؤونهم .وحروب

ّ
َ
الفوضى املتنقلة ،لها طعم خاص في لبنان .طعم متنوع
طائفيًا ومذهبيًا ومناطقيًا وطبقيًا .وإذا كان الفقراء هم
عادة وقود الحروب األهلية ،فإن أول نخب سيرتفع من
املتقاتلني ،سيحصل في مكان تجتمع فيه جثث ّ
علية
القوم الذين يصرون َعلى سياساتهم الكارثية ،إزاء كل
أمور الحياة .فال سلطة عاقلة ومتوازنة تقوم لتحمي
َ
قطاع خاصًا يتوقف عن النهب
الناس وحقوقهم ،وال
لساعات .وال سماسرة الدين والطوائف واألمن يقبلون
بيوم عطلة.
الوضع القائم في البالد اليوم ،ال يحتاج إلى توصيف
أو تعليل أو شرح .بل يحتاج إلى قول واضح وصريح،
بأننا أمام فرصة حقيقية ،ونوعية إلطالق مسار تغييري
ّ
جدي في هذه البالد .يهدف إلى جرف كل من تحكم بنا
باسم الطائفة واملذهب ومصالح الجماعة .ويهدف إلى
قطع لسان كل من يريد العودة بنا إلى زمن مخاوف
األقليات واستبداد األكثريات .لكن هذه الفرصة ،ال
تستقيم باالحتجاج فقط.
اليوم ،ال يحتاج عالم اجتماع ،أو سياسي محترف،
ّ
إلى أدلة كثيرة على حجم الغضب الذي يسكن قلوب
املتظاهرين وعقولهم .وإذا كان أداء السلطة في مواجهة
حرائق الطبيعة قبل أيام ،ثم الضريبة على تطبيقات
ّ
الهواتف الذكية ،شكال شرارة لحريق ال يزال في بدايته،
فإن الكامن واملتراكم أكبر بكثير ،ويمتد إلى ربع قرن
ّ
فات ،يوم قيل لنا إن الحرب األهلية توقفت ودخلنا حرب
اإلعمار.
ّ
لكن من يتحكم به الغضب في الشارع اليوم ،يحتاج
إلى مساعدة غاضبني يملكون القدرة على التفكير
بهدوء .ألن الحاجة ّ
ملحة اآلن إلى خطة ّ
تحرك .ليس
بهدف تنظيم االحتجاج ،والركون إلى سخافات الداعني
إلى وقف أعمال الشغب ،التي تبقى عنصرًا رئيسيًا
في أي تحرك شعبي ،وفي أي مكان في العالم .وإلى
ُ
خطة عمل ،ال تلزم الغاضبني بانضباط على طريقة
عمل األحزاب .بل تضع تحركهم في سياق ُيتيح رفع
سقف املواجهة بطريقة تقود إلى نتائج مباشرة.
سواء كان الهدف هو نسف النظام ،أم تغيير السلطة
وتحقيق إصالحات جذرية .وحاجة الجمهور إلى
ّ
هذه الخطة ،له هدف مستعجل أيضًا ،يتعلق بمنع
الطفيليني ،من القوى والسياسيني والناشطني وغيرهم
من أطراف إقليمية ،يسعون منذ اللحظة األولى الندالع
االحتجاجات ،إلى استغالل الغضب ألجل تحقيق
أهداف تندرج في سياق صراعات سياسية محلية
وخارجية .وهو خطر ّ
جدي ،ويصبح أساسيًا بمجرد
أن يخرج وليد جنبالط وسمير جعجع وبقايا  14أزالم
السعودية وأميركا ،ويرفعوا شعارات الناس ،وكأنهم
خارج املسؤولية واملحاسبة.
قد يكون من املبكر الحديث عن قيادة لهذا الحراك،
تضمن له استمراره وتمنع قمعه .لكن املشكلة التي
تواجه املعترضني على سياسة الدولة ،ترتبط بمكانة
ّ
املتطوعة لهذا الفعل .وربما
القوى والزعامات والقيادات
هذا ما يستدعي االستفادة من دروس ما يجري حولنا.
وأن ندرس تجربة تونس ،بحثًا عن قيس ّ
سعيد لبناني.
بحثًا عن شخص ،يشبه سليم الحص ،في كونه يعرف
أهمية الدولة ،وليس مرتهنًا لقرار خارجي ،وله صوته
املانع لحضور أباطرة الحروب والفساد…
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على الغالف

يسقط «بيت المال» ...من أين لك هذا؟
شعارات وشتائم :لقد انكسر المحظور

بيروت «تحت» صفيح ساخن
ُ
ل ـي ـلــة أم ـ ــس ،ق ـط ـعــت ط ــرق ــات ب ـيــروت
ّ
ّ
كــلـهــا .تـمــامــا كــلـهــا .اقـتـصــر األم ــر في
الليلة السابقة على بعض الطرقات
الــرئ ـي ـسـ ّـيــة .س ـم ــاء ال ـعــاص ـمــة ،أم ــس،
كــانــت قــاتـمــة مـنــذ الـصـبـ ُـاح لـكـثــرة ما
ّ
ّ
شتعل .خط
استقبلت
سواد املطاط امل ِ
ّ
«ف ـ ّـان  »4تعطل نسبيًا بــدايــة النهار،
لكنه ،ومع اقتراب املساء ،اختفى ّ
كليًا.

ّ
تتكدس
بدأت النفايات
في شوارع بيروت في
ّ
الطرقات
قطع
ظل
ّ
ّ
والفرعية
الرئيسية

نزل الجيش إثر ّ
تعرض المتظاهرين لواجهات بعض المصارف بالتكسير في وسط بيروت (هيثم الموسوي)

محمد نزال
ّ
معدنيًا ،يضرب
يحمل بيده قضيبًا
ب ــه ل ــوح ــا م ـع ــدن ـ ّـي ــا ،خ ــال ـع ــا قـمـيـصــه
والـ ـن ــار ِمـ ــن ح ــول ــه .ي ـض ــرب ال ـحــديــد
بــالـحــديــد ألكـثــر ِم ــن ســاعــة ،ثــم م ــاذا؟
مــات ّ الحديد املـضــروب ،فــرضــاِ ،لـ َـم ال
يـتــوقــف ال ـضــرب؟ ب ــدا ذاك املتظاهر،

قبيل فجر أمس ،كمن ُيمارس رقصة
طـقـسـ ّـيــة م ــا ،لقبيلة م ــا ،مستحضرًا
ب ـ ـ ــ«ال ـ ـ ـفـ ـ ــودو» أرواح ـ ـ ـ ـ ــا م ـ ــا .الـ ــدخـ ــان
األس ــود لـ ّـون وجــه ،وال ـخــدوش بادية
ف ــي ص ـ ـ ــدره ،م ـن ـف ـعــل «ي ـ ـ ـ ــزرزب» ِم ـنــه
ال ـ ـعـ ــرق ...وي ـس ـت ـمــر الـ ـض ــرب .رأي ـن ــاه
ل ـي ــل أول ِمـ ــن أمـ ـ ــس .م ـت ـظــاهــر ك ـهــذا
يأتيه مــراســل تلفزيوني يسأله ّ
عما

ّ
ُيريده ِمن الحكومةّ .
أي جواب يتوقع
ّ
منه؟ هــذا ليس متظاهرًا عــاديــا ،هذا
مقتول منذ والدت ــهّ ،
وربـمــا قبل ذلــك،
ُ َ
«منتج اجتماعي» يصعب على
هــذا
ّ
«أبناء البيوت» فهمه ،تفكيكه ،تقبل
وجـ ــوده أس ــاس ــا ،إال الـلـهــم بـعــد ألــف
دراس ــة «إنـثــروبــولــوجـ ّـيــة» ...إن أمكن
ً
ً
أصال .هذا ينام نهارًا ويستيقظ ليال،

قبل انطالق التظاهرات األخيرة ّ
ضد
الضرائبّ ،
ورو ّاد وسط بيروت نهارًا
ع ـلــى األرجـ ـ ــح أنـ ـه ــم ل ــم ي ـقــاب ـلــوه عن
ً
قرب .هذا ،فضال عن العمل ،عاطل ِمن
أشـيــاء كثيرة أخ ــرى .هــذا ليس حالة
فـ ّ
ـرديــة ،تظهر فـجــأة فــي الـتـظــاهــرات،
ب ــل ح ــال ــة ب ــات ــت م ــأل ــوف ــة ،وه ـ ــي فــي
ازدي ــاد مستمر .التظاهر عنده ليس

بالضرورة لغاية ،بل ُيمكن أن يكون
هــو الـغــايــة نـفـسـهــا ،م ـجـ ّـرد االن ـفــات
ّ
ِم ــن ك ــل ق ـي ــد ،االنـ ـط ــاق ،االن ـف ـج ــار...
وي ـح ـص ــل أن ي ـن ـف ـجــر ه ـ ــذا ،أح ـي ــان ــا،
ب ـ َـمــن «ص ـن ـع ــه» .ظ ـهــر صــاحـبـنــا ليل
أمس ،في ليلة هي الثانية على بداية
االحتجاج الواسع ،رأيناه هو نفسه،
ومعه مجموعة ِمن رفاق «الحالة».

امل ـت ـظــاهــرون ظ ـف ــروا بـ ــ«ف ــان» يـعـمــل،
احتجزوه عند تقاطع بشارة الخوري،
ق ـبــل أن يـطـلـبــوا ِم ــن ال ــرك ــاب ال ـنــزول
منهّ .
دون أحدهم رقم لوحة تسجيله،
ِ
م ـتـ ّ
ـوع ـدًا صــاحـبــه بــاملـحــاسـبــة الحـقــا،
ّ
ألنـ ــه خــالــف قـ ــرار «ج ـمــاعــة ال ـفــانــات»
بالتعطيل واإلضــراب .كاد أن ُي َ
ضرب،
ّ
بني الركاب.
لوال شفاعة فتاة له ،كانت ّ
ّ
حل املساء .عاد بعض «املهذبني» إلى
م ـنــازل ـهــم ،وج ـ ــاءت نــوبــة «ال ـع ـصــاة»
ّ
اآلن .هاجموا واجهة بنك املوارد ،ظن
ّ
ّ
التاريخية بــدأت،
البعض أن اللحظة
ذل ــك م ــع تـحـطـيــم لــواج ـهــة ب ـنــك آخ ــر،
ودخ ــول مبنى مـكـتــوب عـلــى جــدرانــه
اسم شركة االتصاالت « .»MTCسبقت
ّ
كر ّ
ذلك جوالت ّ
األمنية
وفر بني القوى
ّ
مسيلة للدموع،
واملتظاهرين ،قنابل
ّ
ّ
حضر
أل ـع ــاب ن ــاري ــة م ــدوي ــة ،إل ــى أن ّ
الجيش .في الليلة السابقة ،لم يتدخل
ّ
التعرض
الجيش .قبل ذلك ،وإثر بدايةّ
مل ـبــانــي ب ـعــض ال ـب ـن ــوك ،ت ــوق ــع بعض
ّ
املـتـظــاهــريــن أن الـ ُّـسـلـطــة ،اآلن ،ســوف
ً
تبطش بـقــوة .وف ـعــا ،هــذا مــا حصل.
ن ــزل الـجـيــش بــن املـتـ ّظــاهــريــن .وســط
بيروت ساحة حرب إنما بال رصاص.
عشرات املوقوفني ،عشرات املضروبني،
ّ
ركــض في كــل اتـجــاه ،قسوة الفتة ِمن
العسكر .وما العسكر؟ «آالت ّ قسوة» ال
تنال راتبها الشهري إال ألنها كذلك.
ـدربــون .ال ُي ّ
على هــذا يـتـ ّ
حبون املــزاح.
شعارات التظاهرات هذه ،في تشرين
ُ
ّ
األول ِمن العام الجاري ،ستذكر مديدًا

بـكــونـهــا ّ ك ـســرت «ت ــاوب ـه ــات» م ــا كــان
أحد يتوقع أن ُت َ
ّ
التعرض لقامات
كسر.
ّ
سياسية ،لها هالة قداسة عند أهلها،
أصبح مألوفًا أمس على ألسن الناس.
ه ــذا ل ـيــس ع ــاب ـرًا .ع ـ ــادة ،وع ـلــى مــدى
الـتــاريــخ ،لــم تكن تحصل الـتـحـ ّـوالت،
خـ ّ
ـاص ــة امل ـت ـضـ ّـم ـنــة لـتـهـشـيــم ه ــاالت
هذا
ودم.
وعويل
عنف
غير
ن
م
كبرى،
ِ
ّ
ما يجب أن ُي َ
حسب حسابه .هذه ُسنة
ّ
تاريخية.
ال ـنــاس فــي ال ـش ــارع ،امل ـت ـظــاهــرون ،ما
ع ـ ــادوا يـطـيـقــون أن يـتـضــامــن معهم
ّ
«امل ـش ــاه ـي ــر» .ك ــل م ـس ــؤول سـيــاســي،
ولو ِمن خارج الحكومة ،انضم إليهم
ليتضامن معهم نال نصيبه ِمن الشتم
وال ـط ــرد .ش ــيء مــا نـضــج فــي ال ـشــارع
هنا .شيء ِمن القرف فاض على شكل:
َْ
«طلعوا ِمن راسنا بقى» .الشارع يبدو
أنه ما عاد يطيق مجاملة أحد .النفور
ّ
شــامــل .ك ــل «امل ـســاطــر» ُج ـ ّـر َب ــت .حتى
ب ـعــض اإلع ــامـ ـي ــنِ ،مـ ــن املـتـمـسـحــن
ب ــأعـ ـت ــاب ال ـ ُّـسـ ـلـ ـط ــان واآلكـ ـ ـل ـ ــن ّعـلــى
مائدتهُ ،يخبرهم الشارع اليوم أنه ال
يطيقهم أي ـضــا .ش ــيء مــا فــي الـشــارع
نضج ّ
ضد هذا النوع ِمن النفاق .ليس
علينا أن ن ـت ـفــاءل ك ـث ـي ـرًا ،ل ـكــن ،وهــذا
ّ
امل ــؤك ــد ،ه ـنــاك ت ـحــول مــا هـنــا حصل،
ويحصل.
الـنـفــايــات ب ــدأت تـتـكـ ّـدس فــي ش ــوارع
ب ـ ـي ـ ــروت .ه ـ ـنـ ــاك كـ ــومـ ــة ض ـخ ـم ــة ِم ــن
ً
الـنـفــايــات فــي منطقة الـبـسـطــة ،مـثــا،
ه ــي ن ـتــاج ع ــدم جـمـعـهــا مل ــدة يــومــن.
ستزداد تلك الكومة ،وغيرها كذلك في
مناطق أخرى ،إن استمر إقفال طرقات
الـ ـع ــاصـ ـم ــة .مـ ــا ع ـ ــاد م ـم ـك ـنــا ال ـت ـن ـقــل
ملسافات بعيدة إال بواسطة الدراجات
الـنـ ّ
ـاريــة .أن تملك سـيــارة الـيــوم فأنت
ال تملك وسيلة نـقــل ،هـكــذا ببساطة.
نرصد «أبو حطب» يركب حصانًا .هو
ّ
تلقائيًا يعني ،وإن
حــد املتظاهرين،
أ ّ
فــضــل ع ـ ّـدم الــذهــاب إل ــى وس ــط البلد.
مشهد فني أن تراه فوق حصانه ّ
يمر
ب ــن ال ـح ــاوي ــات املـشـتـعـلــة ،ف ــي الـقــرن
الحادي والعشرينّ .
يمر قربه عدد ِمن
عناصر قوى األمــن ،ليسوا ِمن ضمن
مـجـمــوعــة مـكــافـحــة ال ـش ـغــب ،وخ ــارج
ّ
التقليدية ،ومع ذلك
منطقة املواجهات
ال يحتاج فتى مراهق إلى جرأة كبيرة
حتى يسخر منهم بأعلى صوته .راح
ُ
«يـ ـق ـ ّـرق» عـلـيـهــم ب ــا ت ــوق ــف .لــم يــرفــع
أحد ِمنهم رأسه .أكملوا سيرهم .هذه
ّ
لحظة كسر املـحـ ّـرمــات .كــل هــذا يكون
ف ــي ن ـف ــوس الـ ـن ــاس ،م ـنــذ أمـ ــد بـعـيــد،
ّ
فتأتي اللحظة ويكون كل هذا املشهد.
ماذا عن األمل؟ َمن يعلم؟ الله أعلم.

أمام مصرف لبنان :حرامي حرامي ...رياض سالمة حرامي
هديل فرفور

(مروان
طحطح)

«يسقط كهنة املعبد» .تقول العبارة
التي رسمتها إحدى الناشطات على
الطريق املــؤدي إلى املصرف املركزي
ّ
ُفي بيروت .خطتها الفتاة العشرينية
ق ـب ـي ــل م ــوع ــد االعـ ـتـ ـص ــام الـ ـ ــذي دع ــا
إلـيــه ع ــدد مــن الـنــاشـطــن أم ــام مبنى
املـ ـص ــرف ،ع ـنــد ال ـســاعــة ال ــراب ـع ــة من
عصر أمس ،احتجاجًا على سياسته
وعلى إدارة حاكمه رياض سالمة.
عند الــدقــائــق األول ــى مــن االعـتـصــام،
ل ــم ي ـكــن ع ــدد املـتـجـمـهــريــن يـتـجــاوز
ال ـع ـش ــري ــن ن ــاشـ ـط ــا ،م ـم ــن ي ــؤم ـن ــون
بـ ـض ــرورة تــوج ـيــه بــوص ـلــة الـغـضــب
نحو مكمن الخلل األساسي :سياسة
املـ ـص ــرف ال ـت ــي س ــاه ـم ــت ف ــي ت ــراك ــم

ثـ ــروات ك ـبــار امل ــودع ــن عـلــى حـســاب
ّ
ال ـط ـب ـقــات الــوس ـطــى وال ـف ـق ـي ــرة .لـكــن
ذل ــك الـتـجـ ّـمــع امل ـتــواضــع س ــرع ــان ما
اج ـتــذب بـعــض «م ــواك ــب» ال ــدراج ــات
ال ـنــاريــة ال ـتــي كــانــت ت ـجــوب ش ــوارع
ّ
ال ـعــاص ـمــة والـ ـت ــي ك ــان ــت تــت ـجــه إلــى
ّ
ش ـ ــارع الـ ـحـ ـم ــرا .حـ ــط أصـ ـح ــاب تـلــك
امل ــواك ــب أم ــام امل ـصــرف وسـمـعــوا من
رفاقهم أسباب ّ
تجمعهم ،وسرعان ما
وافقوهم« .مــزبــوط قالوا إنــو رياض
سالمة بيقبض ألفني دوالر ع كل يوم
بيسافر فيه» ،قال أحد «قادة» املوكب
قبل أن ُيعطي تعليماته لـ«الشباب»:
«رح ننزل هون يا شباب».
ّ
ّ
بعدها ،توزع أولئك القلة بني األكثرية
ّ
الـ ـغ ــاضـ ـب ــة وم ـ ــدوه ـ ــم ب ــالـ ـشـ ـع ــارات
«الـ ـ ـ ــازمـ ـ ـ ــة» ،ل ـت ـع ـل ــو ص ــرخ ــاتـ ـه ــم ب ـ

«يسقط حكم املـصــرف» ،وبـ«حرامي
حرامي ،رياض سالمة حرامي».
قــد ال ي ــدرك جميع مــن احتشد خلف
هــذه الشعارات أن الهندسات املالية
ال ـتــي ق ــام بـهــا حــاكــم م ـصــرف لبنان
بحجة تثبيت سعر الصرفّ ،
تسببت
في عام  2016فقط في تحقيق أرباح
لـلـمـصــارف ول ـك ـبــار امل ــودع ــن بلغت
قـيـ ّمـتـهــا ن ـحــو  4.8م ـل ـي ــارات دوالر،
لـكــنـهــم ي ـعــرفــون ج ـي ـدًا أن «اس ـت ـقــرار
الليرة اللي بيصرعونا فيه طلع من
عيونا» ،على ّ
حد تعبير أحدهم ،فيما
ســأل زميله «شــو جاييني إذا الليرة
مـسـتـقــرة وأن ــا مــا عـنــدي ال اسـتـقــرار
وظ ـي ـف ــي وال مـ ـعـ ـيـ ـش ــي؟»ُ ،م ـض ـي ـفــا:
«طاملا الدولة راضية عليه ،يعني هو
حرامي أكتر منن».

لم يدم االعتصام أمــام املصرف أكثر
من ساعة ،لكن املعتصمني لم يتوقفوا
خ ــال تـلــك امل ــدة الـقـصـيــرة عــن ت ــرداد
شعار «يسقط حكم املـصــرف» ،وهو
«تـطــور نوعي ُيبنى عليه فيما بعد

بداية سقوط
«أسطورتين» :سالمة
والليرة ُ
المستقرة

لـتـبـيــان ال ـص ــورة الحقيقية لسالمة
وللمصارف الذين أشبعونا بطوالت
م ـغ ـل ــوط ــة بـ ـش ــأن ق ــدس ـي ــة الـ ـلـ ـي ــرة»،
ت ـق ــول إح ـ ــدى م ـنـ ّـس ـقــات االع ـت ـص ــام،
ُمضيفة« :يكفي أن هؤالء املحتشدين
م ـض ــوا إلـ ــى ريـ ـ ــاض ال ـص ـل ــح (ح ـيــث
االحتجاجات املركزية) وهم يعرفون
أن امل ـص ــارف لـيـســت س ــوى ج ــزء من
الدولة ّالتي يريدون إسقاطها».
عند فض االعتصام ،عادت الناشطة
العشرينية ورسـمــت عـبــارة «تسقط
س ـ ــام ـ ــة الـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــرة» ع ـ ـلـ ــى ال ــرصـ ـي ــف
املـ ـ ـح ـ ــاذي مل ـب ـن ــى املـ ـ ـص ـ ــرف ،ق ـب ــل أن
املعتصمون ،وتبقى
تـغــادر ويـغــادر
ً
تلك الـعـبــارة ،منبئة بـبــدايــة سقوط
ُ«أسـ ـ ـ ـط ـ ـ ــورت ـ ـ ــن» :س ـ ــام ـ ــة وال ـ ـل ـ ـيـ ــرة
املستقرة.

متظاهرو الـ 2015تناقلوا أرقام هواتف المحامين في حال اعتقالهم (مروان بوحيدر)

إيلده الغصين
«إس ـم ــي ب ـي ــروت،»me llamo Beirut ،
ّ
بالعربية واإلسبانية رفـ َـعــت الفتتها،
ّ
تـيـ ّـمـنــا بــأس ـمــاء ش ـخ ـصــيــات مسلسل
«نتفليكس» اإلسـبــانــي الشهير «بيت
الــورق» ( .)La Casa De Papelاملسلسل
«ال ـ ـ ـ ـثـ ـ ـ ــوري» ض ـ ــد سـ ـلـ ـط ــة امل ـ ـص ـ ــارف،
وال ـق ــائ ــم ع ـلــى ع ـم ـلـ ّـيــة س ـطــو دار سـ ّـك
ال ـع ـم ـل ــة ،ح ـض ــر ت ــأث ـي ــره «بـ ـ ـق ـ ـ ّـوة» فــي
ص ـفــوف املـحـتـ ّـجــن فــي ســاحــة ريــاض
ال ـص ـل ــح .ق ـن ــاع ش ـخ ـصـ ّـيــات املـسـلـســل
(وجـ ـ ـ ــه دالـ ـ ـ ـ ــي) انـ ـتـ ـش ــر ب ـ ــن ع ـ ـ ــدد مــن
املتظاهرينّ ،
وزيـهــم األحـمــر« .املشكلة
فــي املـصــرف املــركــزي ،وبــاقــي البنوك»
يـ ـق ــول أح ـ ــده ـ ــم ،ف ـي ـم ــا ي ـب ـق ــى ال ـب ـحــث
ّ
شخصية «الـبــروفـيـســور»،
جــاريــا عــن
ّ
ّ
الفعلية لـلـتـحــرك الـعـفــوي.
أو الـقـيــادة
تــأث ـيــر األفـ ـ ــام وامل ـس ـل ـس ــات انـسـحــب
أي ـض ــا ع ـلــى ك ــاراك ـت ـي ــر «الـ ـج ــوك ــر» ،إذ
ّ
ّ
املحتجني كوجه
تلونت وجــوه بعض
ّ
«املـهــرج» ...والسبب «مدينتنا خربانة
مثل مدينته» يقول أحدهم.
جـ ـ ــاء مـ ــن حـ ــي الـ ـلـ ـج ــى ،تـ ـ ــرك والـ ــدتـ ــه

ّ
مستغرقة في الكوما التي أملت بها قبل
أشهر .حمل ّ
هم تأمني عالجها الشهري
واألدويـ ـ ـ ـ ـ ــة الـ ـب ــاهـ ـظ ــة ،ونـ ـ ـ ــزل ي ـطــالــب
بضمان اجتماعي ونظام استشفائي
عـ ــادل« .ل ــم أنـتـخــب أحـ ـدًا ألن أوالده ــم
يـعـيـشــون ف ــي ال ـعــز ون ـحــن ت ـحــت خط
ال ـف ـقــر ...بــدنــا دولـ ــة» ،ه ــذا مطلبه .إلــى
جــانـبــه ،يجلس ش ــاب عشريني مثله،
التي
لـ ّـم ي ـشــارك املـتـظــاهــريــن الـحـلــوى ّ
وزعوها في ما بينهم ،ألن والده توفي
ّ
بمرض السكري .هذا قدر الفقراء الذين
يـنـتـهــون ب ــا ع ــاج أو رع ــاي ــة« ...م ــات
وارت ـ ـ ــاح» يـقــولـهــا ب ـق ـهــر« ،مـطـلـبــي أن
نعيش بكرامة».
«ال ــوض ــع تـفــاقــم إل ــى ح ـ ّـد االس ـت ـف ــزاز...
ً
أري ــد عـمــا الئ ـقــا» ،هــذا مطلب الوحيد
لـ ـ ــارا ،ابـ ـن ــة ك ــورنـ ـي ــش امل ـ ــزرع ـ ــة« .وي
وونت شيينج» (نريد التغيير) تصرخ
باإلنكليزية ،وتضيف املتظاهرة اآلتية
مـ ــن الـ ـبـ ـق ــاع «بـ ــدنـ ــا ح ـق ــوق ـن ــا ،ال ـن ــاس
امل ـغ ـســول دمــاغ ـهــا فـلـتـنـتـفــض مـعـنــا».
انـتـظــار ه ــذه الـلـحـظــة ،والـحـمــاســة إلــى
ال ـت ـع ـب ـيــر ع ــن ال ـغ ـض ــب ،ه ـم ــا أبـ ـ ــرز مــا
مـ ّـيــز ال ـش ـبــاب املـنـضــويــن ف ــي ال ـت ـحـ ّـرك.

«صرلي زمان ناطرة هالفرصة لنرجع
للشارع» تقول ابنة بيروت .املتظاهرون
م ـم ــن س ـب ــق وش ـ ــارك ـ ــوا ف ــي ت ـظ ــاه ــرات
 ،2015ك ـ ــان ـ ــوا األكـ ـ ـث ـ ــر درايـ ـ ـ ـ ــة ب ـل ـع ـبــة
ّ
األمنية،
الـشــارع ،واملواجهة مع القوى
وال ـ ـش ـ ـعـ ــارات امل ـس ـت ـع ــادة إض ــاف ــة إل ــى
نقمة واضحة على الوضع االقتصادي
وسـ ـلـ ـط ــة امل ـ ـص ـ ــارف وحـ ــاكـ ــم م ـص ــرف
ل ـ ـب ـ ـنـ ــان« .ري ـ ـ ـ ـ ــاض سـ ــامـ ــة ح ـ ــرام ـ ــي»،
ذكــرت إحــدى الالفتات« .املخضرمون»
ك ـت ـبــوا ع ـلــى أي ـ ــدي ب ــاق ــي املـتـظــاهــريــن
أرق ــام املـحــامــن فــي حــال تـ ّـم اعتقالهم.
ارتفاع الدوالر إلى
«األمور تراكمت ،من ّ
أزم ــة الـخـبــز ،وأخ ـي ـرًا دق ــوا بالواتسآب
التطبيق ّ
املجاني ...طفح الكيل!» ،يقول
سليم اآلتي من املنصورية (املنت).
حــرائــق بــدايــة األس ـب ــوع ،وأزم ــة الــدولــة
فــي مــواجـهـتـهــا ،حـضــرتــا مــع الـقــادمــن
ّ
من الشوف وإقليم الـخـ ّـروب« .خلصنا
ال ـحــريــق ،وجـيـنــا ن ـحــرق هـ ــون» ،يـقــول
ال ـ ـيـ ــاس ابـ ـ ــن ال ــدب ـ ّـي ــة الـ ـت ــي طــاول ـت ـهــا
الـحــرائــق .ابــن الليلكي نــال نصيبه من
ه ــراوات الـقــوى األمـنـ ّـيــة ليل الخميس-
الجمعة ،وعــاد أمس مطالبًا بـ«إسقاط
ال ـح ـكــومــة وال ـع ـيــش م ـتــل ال ـخ ـلــق» .من
الــدكــوانــة ج ــاء بعائلته وأط ـفــالــه ،مثل
عائالت عديدة شاركت في االحتجاج،
«بــدنــا نــاكــل ون ـشــرب ونــدفــع فواتيرنا
مش أكتر».
املـغـتــربــون ممن ص ــودف وجــودهــم في
البلد حضروا أيضًا ،أحدهم ( 29عامًا)،
ّ
ي ـقــول« :أن ــا مــن ســكــان الـبــربـيــر وأعـمــل
ف ــي ال ـك ــوي ــت ،أشـ ـ ــارك ف ــي ال ـت ـظــاهــرات
ّ
علنا نصلح البلد لنعود للعمل فيه».
ّ
غضب الـشـبــاب عــبــروا عنه بما ّ
تيسر
ّ ً
من شتائم ّ
«ملحنة» تستهدف
رددوها
معظم السياسيني ،بال استثناءات .لقد
ان ـك ـســر امل ـح ـظ ــور! إحـ ــدى امل ـت ـظــاهــرات
ت ـ ـبـ ــوح بـ ــال ـ ـعـ ــبء الـ ـ ـ ــذي ت ـ ـنـ ــوء ت ـح ـت ــه:
«مكسورة على  5آالف دوالر من قسط
الجامعة».
تصاريح السياسيني من بعبدا وبيت
الــوســط ،وصـلــت إلــى املـتـظــاهــريــن عبر
هواتفهم املحمولةّ ،
وردوا عليها بكيل
الشتائم .دقيقة صمت وقف املتظاهرون
عن روح العاملني اللذين قضيا اختناقًا
في حريق أحــد األبنية في وســط البلد
أول م ــن أم ــس .جـئــت «اح ـت ـجــاجــا على
ال ـ ـغـ ــاء وال ـ ـضـ ــرائـ ــب وكـ ــرمـ ــال أوالدي
األربـ ـ ـع ـ ــة» ،ت ـق ــول س ـ ـ ــوزان ال ـت ــي نــزلــت
م ــن ع ــرم ــون رغـ ــم ق ـط ــع الـ ـط ــرق ــات .مــن
م ــرجـ ـعـ ـي ــون ،ح ـ ـضـ ــرت م ـج ـم ــوع ــة مــن
الـ ـشـ ـب ــاب« ،ألن مـ ــا ب ــدن ــا ن ـس ــاف ــر إل ــى
أف ــري ـق ـي ــا ،ب ــدن ــا ي ــرج ــع اإلس ـ ـكـ ــان» .من
طريق الجديدة ،جــاء والــد ينتظر ابنه
البكر «ما بدي يدفع مثلي مئة فاتورة».
سجى ( 26عــامــا) جــاءت مــن األوزاع ــي،
ّ
ألنها «بال عمل ثابت» .علي ( 21عامًا)
ّ
جاء من صور «انضممت إلى محتجي
العاصمة للمطالبة بأقل حقوقي» .ابن
الـبـسـطــة الـفــوقــا يـجــزم «أن ـنــا فــي دولــة
ح ــرام ـ ّـي ــة وم ــن حـ ّـرض ـنــا ل ـل ـنــزول ليس
الواتسآب بل من سبقونا إلى الساحة».
ّ
ّ
محرضًا بــارزًا
املتتالية كانت
األزم ــات
البن برج أبي حيدر ( 20عامًا)« ،ساعة
مـ ــا فـ ــي خـ ـب ــز ،س ــاع ــة مـ ــا فـ ــي ب ـن ــزي ــن،
خلص!».
ّ
التحرك فكانت الالفتات
السرعة حكمت
م ـع ــدودة ،وأب ــرزه ــا« :م ــن أي ــن لــك هــذا؟
ال ل ـل ـس ـ ّـري ــة امل ـص ــرف ـ ّـي ــة ل ـل ـم ـســؤولــن»،
«ث ـ ــورة»« ،ال ـضــرائــب تـصــاعـ ّ
ـديــة أو لن
ّ
اجتماعية» .فرحات
تكون أب ـدًا ،عــدالــة
ج ــاء مــن ب ـلــدة ال ـعــن (ق ـضــاء الـهــرمــل)،
يشير إل ــى فـيــديــو عـبــر هــاتـفــه ،ويـقــول
بـفـخــر« :ش ــوف ــوا أه ــل ض ـي ـع ـتــي!»« .مــن
حـيـفــا ل ـب ـيــروت» ع ـبــارة مـنـقــوشــة على
أقـ ـ ــراط ش ــاب ــة ف ـلـس ـطـي ـنـ ّـيــة ،م ــن مـخـ ّـيــم
ال ـبــرج الـشـمــالــي (ص ـ ــور) ،سـنـحــت لها
الفرصة هذه املــرة« ،من خارج املخيم»،
للتعبير عن رفضها «لــإجــراءات التي
تطاول الفلسطينيني وإجازات العمل».
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على الغالف

ّ
ّ
غضب جنوبي :ثمة ما انكسر!
آمال خليل
بـكـثــافــة غ ـيــر م ـس ـبــوقــة ،ن ــزل الـغـضــب
ّ
ال ـج ـنــوبــي م ــن ال ـن ـظ ــام وح ــك ــام ــه إلــى
ال ـ ـس ـ ــاح ـ ــات ،م ـ ـت ـ ـحـ ــررًا م ـ ــن مـ ـي ــادي ــن
املـ ـن ـ ّـص ــات االفـ ـت ــراضـ ـي ــة ع ـل ــى م ــواق ــع
الـ ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــي ومـ ــن ان ـت ـقــاد
الفاسدين فــي املجالس الـخــاصــة .في
النبطية ،كانت انتفاضة ليل الخميس
ّ
م ـف ــاج ـئ ــة .عـ ـش ــرات ال ـش ـب ــان حــط ـمــوا
الالفتات التي تحمل َ
اسمي نائبيهم
محمد رعــد وهــانــي قبيسي وحــاولــوا

المتظاهرون يقتحمون
استراحة صور« :أمالك الشعب»
اقـتـحــام مـنــزل نائبهم الـثــالــث ياسني
جابر .املحاولة التي ّ
صدها مناصرون
ّ
لجابر منتصف ليل الخميس ،تجددت
ّ
مـســاء أم ــس وتـخــلـلـهــا إط ــاق ن ــار في
الهواء من عناصر في «أمــل» حضروا
لـحـمــايــة امل ـن ــزل وصـ ـ ّـد ال ـج ـمــوع الـتــي
تجمهرت أمــامــه .الغاضبون واجهوا
النار برمي الحجارة ،ما أدى إلى وقوع
ثــاثــة جــرحــى م ــن عـنــاصــر الـحـمــايــة.
فــي املــديـنــة الـعــالـقــة فــي أزم ــة نـفــايــات
م ـنــذ خ ـمــس سـ ـن ــوات ،حـ ــاول الـشـبــان
ال ـغ ــاض ـب ــون ل ـي ـلــة أم ـ ــس ،ك ـم ــا الـلـيـلــة
التي سبقتها ،اقتحام مبنى السرايا
الحكومية ،والـبـلــديــة املحسوبة على
حزب الله واتحاد البلديات املحسوب
على «أمــل» .استطاعت تلك املجموعة
ّ
التجمع السلمي الذي
التشويش على
ّ
نــفــذ أم ــام الـســرايــا مـنــذ الـصـبــاح .تلك
الفئة األكبر من أبناء املدينة وبلدات

(مروان طحطح)

«حظر ّ
تجول» في المتن الشمالي:
إسقاط الحكومة ...ورياض سالمة
رلى ابراهيم
امل ـن ـط ـقــة ت ـجـ ّـم ـعــت ص ـب ــاح ــا وس ـ ــارت
فــي تـظــاهــرة حـ ُـاشــدة نـحــو مستديرة
حيث نفذ تجمع احتجاجي
كفررمان ُ
آخر ،فيما نفذ تجمع ثالث عند مدخل
النبطية الفوقا.
ُ
وبـ ـ ــن ال ـت ـج ـم ـع ــات ال ـ ـثـ ــاثـ ــة ،أق ـف ـل ــت
ال ـت ـق ــاط ـع ــات ال ــرئ ـي ـس ـي ــة بـ ــاإلطـ ــارات
املـشـتـعـلــة وال ــردم ـي ــات .اإلق ـف ــال طــاول
م ـ ـح ـ ـطـ ــات ع ـ ـ ـ ــدة ع ـ ـلـ ــى أوت ـ ــوس ـ ـت ـ ــراد
الزهراني  -النبطية وطريق النبطية -
مرجعيون وطريق النبطية  -أنصار.
ّ
زخ ــم امل ـش ــارك ــة ع ــززه ــا ال ـت ـحــاق إم ــام
النبطية الشيخ عبد الحسني صــادق
لـ ـي ــل ال ـخ ـم ـي ــس ب ــامل ـت ـظ ــاه ــري ــن أمـ ــام
حسينية النبطية ومشاركة عدد كبير
من األشخاص املحسوبني على حزب
الله وأمل.
صور التي ّ
تعد العرين األبرز لـ«أمل»
لم تحمل أمانة الحركة أمــس .ثمة ما
انكسر فــي العالقة بــن «املـحــرومــن»
و«حــركـتـهــم» .شـعــارات الذعــة طاولت
رمـ ــوز ال ـحــركــة وال ــرئ ـي ــس نـبـيــه بــري
وعائلته .البعض لم يكتف بالهتاف
وإطـ ــاق ال ـش ـتــائــم .ف ــي خ ـطــوة الفـتــة،
اقتحم العشرات استراحة صور التي
يظن البعض أن لزوجة بري حصصًا
فـيـهــا وخ ـط ــوا ع ـلــى الف ـت ـت ـهــا «أم ــاك
ال ـ ـش ـ ـعـ ــب» .إال أن قـ ـ ــوة مـ ــن ال ـج ـيــش
ح ـضــرت ســريـعــا وصـ ـ ّـدت املـهــاجـمــن
واعتقلت عددًا منهم .لكن بعد ساعة،
ع ـ ــاد ال ـش ـب ــان واسـ ـتـ ـط ــاع ــوا اق ـت ـحــام
ال ـق ـســم ال ـف ـنــدقــي وأش ـع ـلــوا ال ـن ــار في
بعض محتوياته .وفــي اإلط ــار ذاتــه،
ق ـطــع ش ـب ــان ال ـط ــري ــق ق ـبــالــة جــامـعــة
ف ـي ـن ـي ـس ـيــا امل ـم ـل ــوك ــة مـ ــن رن ـ ــدة ب ــري
وأش ـع ـل ــوا ال ـن ــار ف ــي الــاف ـتــة امل ــؤدي ــة
إليها .الغضب ضد «األخضر» طاول

إقفال أوتوستراد غزير :تغيير النظام االقتصادي
ليا القزي
ّ
ألن ال ـط ــرق ــات ه ــي ُم ـل ـ ٌـك ع ـ ـ ّ
ـام« ،نـحـنــا
ّ
باقيني بأمالكنا لنحقق مطالبنا .وإذا
ق ــدرت عليكم ال ـقــوى األم ـن ـيــة ،فنحنا
ِمحور الزوق ناطرينكم هونيك» .كان
ذلــك شابًا وصــل من زوق مصبح إلى
ّ
ليشد
أوتــوسـتــراد غزير في كـســروان،
عزيمة املعتصمني ،قبل أن يعود إلى
ّ
«محوره» .األسود الذي ُيغطي جسده
ووج ـه ــهُ ،يـخـبــر قـصــة ش ـ ّ
ـاب ل ــم يـتــرك
ً
الـشــارع منذ يومني ،أســوة بلبنانيني
آخرين ،ال يريدون للنار أن تخمد .ليس

ً
البعض َ
نصب خيمة واعدًا بعدم
إزالتها إال بعد إسقاط الحكومة
ُ
املقصود فقط نار اإلطــارات املشتعلة،
والتي قطعت أمــس أوتــوسـتــراد غزير
(أوتــوس ـتــراد ب ـيــروت  -طــرابـلــس) عن
ً
ذوق مصبح جنوبًا والصفرا شماال،
بــل حـمــاسـ ّتـهــم وهـ ّـمـتـهــم وصــرخـتـهــم
الن ـت ــزاع حــقـهــم مــن سـلـطــةٍ «عـ ّـرت ـهــم».
ّ
فـكــل الـحـلــول إلن ـهــاء أزم ــة اقـتـصــاديــة
ّ
تسبب بها أرك ــان الــدولــة ،تــدور حول
تدفيع املواطنني املــزيــد مــن الضرائب
وانـ ـت ــزاع مـكـتـسـبــاتـهــم م ـن ـهــم ،مـقــابــل
ارت ـف ــاع خــدمــة ال ــدي ــن ال ـع ــام وحـمــايــة
ثروات الطبقة الحاكمة (بشقيها املالي

ُوالسياسي) .أمام حالة االختناق التي
ف ــرض ـ ّـت ع ـل ــى ال ـ ـنـ ــاس ،ه ــل ي ـب ـقــى مــا
يستحق أن يقيموا من أجله حسابًا؟
ه ــي ش ـ ـ ــرارة أرادوا ال ـق ـب ــض عـلـيـهــا،
ـرق ي ـط ـم ـحــون أن ي ـكــون
لـتـحـقـيــق خ ـ ـ ٍ
عظيمًا« :الشعب يريد إسقاط النظام».
ّ ّ ُ
ردده كـثــر أم ــس ،مــن دون
ش ـعـ ٌـار ع ــام
تـ ـح ــدي ــد م ـق ـص ــده ــم م ـ ــن «ال ـ ـن ـ ـظـ ــام».
ّ
البعض يعتبر أن كلمة النظام ًتعني
َ
مـجـلــس الـ ـ ــوزراء ،فـنـصــب خـيـمــة على
الطريق السريع ،واع ـدًا بعدم إزالتها
إال بعد إسقاط الحكومة .أما البعض
اآلخ ــر ،كــرالــف ابــن الـ ــ 21سـنــة ،فكالمه
ّ
تسمح بتحسني
مــوجــه« :وضــع خطة ُ ّ
أوضـ ــاع معيشتنا وت ـحــقــق مـشــاريــع
ّ
ف ـع ـل ـي ــة» .ولـ ـك ــن ال ـخ ـط ــوة األس ــاس ـي ــة
قبل الـبــدء بــذلــك« ،هــي تغيير النظام
ّ
االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ،وإق ـ ــال ـ ــة كـ ـ ــل مـ ــن نـهــب
أم ــوالـ ـن ــا وجـ ـ ّـوع ـ ـنـ ــا» .فـ ــي ال ـس ـن ــوات
ّ
ال ـســاب ـقــة ،تـمــكـنــت الـسـلـطــة الـحــاكـمــة
من حرف أنظار اللبنانيني عن مكمن
ال ـخ ـط ــر ال ـح ـق ـي ـق ــي ،واس ـ ـت ـ ـفـ ــادت مــن
توجيه نقمتهم تجاه قضايا «ثانوية»
ً
ّ
خطورة من الضرر الذي ُي ّ
سببه
وأقــل
ّ
الـنـظــام االق ـت ـصــادي الـقــائــم .لــذلــك ،إن
إعادة تشكيل وعي الجماهير باتجاه
ّ
«العدو» الفعلي لحقوقهم ووجودهم،
محطة أساسية في املواجهة الحالية.
ّ
ّ
يتحدث رالــف عــن تــركــز األم ــوال «بيد
ّ
 ٪1تـتـحــكــم ب ـث ــروات أك ـثــر مــن نصف
الـشـعــب ،وع ــدم وج ــود نـظــام ضريبي

ّ
عـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادل» ،لـ ـيـ ـخـ ـل ــص إلـ ـ ـ ــى أنـ ـ ـ ـ ــه ي ـجــب
«مـحــاكـمــة الـفــاســديــن لـنـسـتــرد ّ أم ــوال
الــدولــة ،قبل أن ينتزعوا مــا تبقى في
جيوبنا ،وفــي جيب أبــي ال ــذي يعمل
ليل نـهــار لـيـ ّ
ـؤمــن لــي قسط جامعتي.
ّ
سأتخرج ،أين سأجد وظيفة؟ من
حني
ّ
سيؤمن لي البنزين والغذاء والــدواء؟
ّ
لــذلــك ال ـحــل لـيــس بــإسـقــاط الحكومة،
بل بتغيير العقلية» .لم يسبق لرالف
أن شارك في تظاهرات أو اعتصامات،
«نزلت ألن ّ
حسيت في نبض حقيقي».
عدوى (حميدة) أصابت الساكنني في
املحيطة لها ،لينتشروا
غزير والبلدات
ُ
في الشارع ،تمامًا كما قطعت الطرقات
الـبـحــريــة والـســريـعــة فــي زوق مصبح
وسـ ــاحـ ــل ج ــونـ ـي ــة وأدم ـ ـ ـ ــا والـ ـصـ ـف ــرا
وال ـع ـق ـي ـب ــة ونـ ـه ــر ابـ ــراه ـ ـيـ ــم وج ـب ـيــل
وعـمـشـيــت… أغـضـبـتـهــم األخ ـب ــار عن
ّ
نية الحكومة فــرض ضــرائــب جديدة،
ّ
واس ـت ـف ــزه ــم م ـش ـهــد ال ـت ـظ ــاه ــرات فــي
وس ـ ــط الـ ـع ــاصـ ـم ــة ،ح ـت ــى تـ ـك ــون لـهــم
أيضًا مشاركتهم في «معركة استعادة
ال ـح ـق ــوق» .بـ ــدأت ال ـق ـ ّـص ــة ،ف ــي غــزيــر،
مــن مـحــادثــة على تطبيق «وات ـســآب»
بـ ــن عـ ـش ــرة ش ـ ـ ّـب ـ ــان ،قـ ـب ــل أن يـنـضــم
إل ـي ـه ــم م ــراهـ ـق ــون وط ـ ــاب جــام ـع ــات
ـال ورج ــال أعـمــال ومـتـقــاعــدون…
وأه ـ ٍ
ُي َخبر أحد الذين بــدأوا بالحراك كيف
ّ
«خـ َـدع» ُأصدقاءه عندما قال لهم بأن
الطريق أقفلت أمام امللعب البلدي في
جــونـيــة« ،ألحـثـهــم على ال ـنــزول» .أتــوا

بشاحنة مليئة بــاإلطــارات« ،ومــا زلنا
منذ التاسعة ليل األح ــد فــي الـشــارع،
ول ــن ن ـخــرج ق ـبـ ّـل إس ـق ــاط ال ـح ـكــومــة».
يـقــول الــرجــل إن ــه ينتمي إل ــى الـقــوات
ّ
التحرك غير ُم ّ
ّ
سيس.
اللبنانية« ،ولكن
ّ
ّ
التحرك؟
كل األعالم هنا للبنان» .ملاذا
ـوال ،عيشناهم
«اكتفينا مــن دفــع األم ـ ّ
كـتـيــر ق ـبــل ،ص ــار وق ــت هــنــي يــدفـعــوا
كرمالنا .مــا رح ندفع ال ميكانيك وال
ض ـبــط وال شـ ــي ،هـ ــال ـ ــ 100أ ّلـ ــف يللي
بـ ـ ّـدن ي ــاخ ــدوه ــا والدن ـ ــا أحـ ــق فـيـهــا».
أي ـض ــا ،ه ــي املـ ـ ّـرة األولـ ــى «ال ـت ــي أدع ــو
ّ
ألن املـطــالــب ّ
مستنا
فـيـهــا لـتـظــاهــرة،

جميعًا» .قليلة كانت أعــداد العناصر
األمـ ـنـ ـي ــة املـ ـ ــوجـ ـ ــودة .ل ـح ـظ ــات وي ـم ـ ّـر
م ــوك ــب مل ـغ ــاوي ــر ال ـب ـح ــر ف ــي الـجـيــش
ّ
توجه
اللبناني« ،يعطيكم الـعــافـيــة»،
أحد العناصر للناس.
ه ـت ــف امل ـع ـت ـص ـم ــون ض ـ ـ ّـد « 14و…8
ّ
عملو البلد دكانة» ،وكان االتجاه ألن
تـكــون الـصــرخــة االعـتــراضـيــة شاملة،
ّ
ف ــ«كــلــن قــرطــة ح ــرام ـي ــة» .ول ـكــن ُوج ــد
ّ
من يهتف ضد العهد والوزير جبران
ب ــاسـ ـي ــلُ ،م ـط ــال ـب ــن إي ـ ـ ــاه ب ــال ــرح ـي ــل.
لألخير ُمناصرون في الـشــارع أيضًا.
«أنــا عونية ،مع ميشال عون وجبران

ّ
كل من نهب أموالنا ّ
وجوعنا» (مروان بوحيدر)
كانت هناك دعوة «إلقالة

النائبني علي خريس وعناية عز الدين
اللذين ّ
تجمع املـئــات أمــام مكتبيهما
ـذت قبل
فــي املــديـنــة .وكــانــت صــور نـفـ ُ
ظ ـهــر أمـ ــس ت ـظ ــاه ــرة ح ــاش ــدة ق ـ ـ ّـدرت
ب ــاآلالف جــابــت ش ــارع امل ـصــارف عند
الكورنيش البحري .التجمع املركزي
فــي ص ــور رافـقـتــه تجمعات مـحــدودة
في بلدات القضاء ،ارتكزت على قطع
الطرقات باإلطارات املشتعلة من قبل
ع ـش ــرات ال ـش ـبــان ع ـنــد م ــداخ ــل صــور
والبرج الشمالي والقليلة وصديقني
وصريفا.
منطقة بنت جبيل ُ لم تكن أقل غضبًا.
التجمع املــركــزي ُ نـفــذ عـنــد مستديرة
صف الهوا التي قطعت املنافذ املؤدية
إليها باإلطارات املشتعلة .كما حاول
ش ـ ّـب ــان اق ـت ـح ــام م ـك ـتــب ال ـن ــائ ــب عـلــي
ب ــزي ،فيما نـفــى مكتب الـنــائــب حسن
فضل الله أن يكون قد تعرض ملحاولة
ّ
اقتحام .اإلطارات تحكمت بالطرق بني
بـلــدات املنطقة فــي فــرون والغندورية
وكـ ـف ــرا .وع ـنــد مــدخــل م ـ ــارون الـ ــرأس،
أحرق رجل أثاث منزله احتجاجًا على
ضيق أوضاعه املعيشية .وعند مفترق
بئر السالسل ،قطع بعض الناشطني
الطريق املؤدية نحو تبنني بالحمير
داللـ ـ ـ ــة عـ ـل ــى س ـ ـلـ ــوك الـ ــزع ـ ـمـ ــاء ت ـج ــاه
الشعب.
ف ـ ـ ــي ال ـ ـت ـ ـج ـ ـم ـ ـعـ ــات ال ـ ـش ـ ـع ـ ـب ـ ـيـ ــة ع ـل ــى
اوت ــوس ـت ــراد ص ــور ال ــزه ــران ــي ،ابـتـكــر
ً
الـبـعــض ح ـلــوال لـتـبــديــد الــوقــت تحت
الشمس الحرقة .منهم من لعب الورق
في وسط طريق العباسية ومنهم من
رقص الدبكة عند السكسكية ،ومنهم
م ــن ل ـعــب ك ــرة ال ـق ــدم ع ـنــد ال ـصــرف ـنــد،
وم ـن ـهــم م ــن ن ـفــخ عـلـيـهــا بــال ـنــراج ـيــل
لتنجلي عند البيسارية.

«ما بتقدر أبــدا تلغيني ،بدك تسمعني وتحكيني» ...تدندن
إحدى الفتيات أغنية جوليا بطرس وهي تسير برفقة كلبها
الصغير األبـيــض إلــى مـكــان تجمع بعض مــن رفــاقـهــا على
جانب من أوتوستراد انطلياس أمس .الحياة ،حتى بعد 24
ً
ساعة من االعتصام تبدو كفسحة أوســع وأكثر أمــا .الكل
يضحكون هنا ويغنون ...والكل يبدون في انتظار تطور ما،
بمن فيهم عناصر الجيش املتأهبون في الناحية األخرى من
الطريق .تفكر رامونا لبعض الوقت قبيل اإلجابة ّ
عما تريده
حقًا الـيــوم .مــا عــاد الطلب باملفرق ينفع« :نــريــد تحقيق كل
مطالب الشعب .يفلوا ونحن منحققها بدونن وأولــن رئيس
الـجـمـهــوريــة» .بــاملـنــاسـبــة رامــونــا أت ــت مــن بـشــري لتعتصم
في انطلياس .بجانبهاُ ،يرخي أحــد املغتربني اآلتــن حديثًا
الى لبنان بثقله على أحد بلوكات الباطون الفاصلة .يتردد
في الحديث ،ثم يطلب مساعدة للتعبير ّ
عما يريد إيصاله:
«يـمــرقــوا قــانــون رفــع الـســريــة املـصــرفـيــة ويـعـتــرفــوا بحقوق
املــواطــن املــدنـيــة» .الـعــدد هنا يناهز الخمسني شخصًا وهو
أشبه بتجمع عائلي ّ
لشدة التآلف بني املعتصمني .يقف أحد
الشبان مستغربًا حضور «غريب» ،ليسير بنا إلى شاب على
بعد أمتار منه طالبًا منه أن يهتم بجريدة «األخـبــار» .يربط
األخير وجوده في الشارع بالئحة متكاملة« :إيقاف الفساد،
استرجاع األم ــوال املنهوبة ،إلـغــاء النظام الطائفي ،كهرباء،
ط ـبــابــة ،اسـتـقــالــة ال ـح ـكــومــة» ...و«اس ـت ـقــالــة ري ــاض ســامــة»
يضيف أحد الرفاق الواقفني بقربه.
لم يسبق لبلدات ساحل املنت الشمالي أن انتفضت منذ سنوات
كثيرة .بدا األمر يوم أمس أشبه بإعالن حظر تجول في الطرق
ّ
للتجمع على نقاط األوتوستراد الرئيسية .املصارف
ُالداخلية
أقـفـلــت بـقــرار رسـمــي وامل ـحــال الـتـجــاريــة بـقــرار ف ــردي .حركة
الشرطة البلدية بشكل
السير شبه معدومة ويغيب عناصر
ّ
كــامــل .خـلــت أسـ ــواق ضـبـيــه وانـطـلـيــاس وج ّ ــل الــديــب والــزلـقــا
والجديدة والدكوانة التي عادة ما تكون مكتظة بناسها ،إال من
بعض ّ
الدراجات النارية التي تعمد الى إشعال بعض الدواليب
ّ
ومستوعبات الـنـفــايــات لقطع الـطــرقــات .حضر الطبل ليزف

جسر جل الديب ولــو متأخرًا ،على حـ ّـد قــول أحــد املعتصمني
ه ـن ــاكّ .وح ـض ــرت ث ــاث س ـي ــارات مـحـمـلــة ب ـم ـكـ ّـبــرات ص ــوت،
ّ
سجيتها .الـســواد املنبعث مــن اإلطــارات
تغني كــل منها على
ّ
املشتعلة يلف السماء ،وتعلو قبضات املعتصمني على الجسر
بحركة واحدة منتظمة مع من ّ
يتجمعون تحته .العدد هنا أكبر
ّ
وموجه أكثر .ينخفض صوت جوزف عطية ،ليعلو صوت أحد
الشباب «املـتــرئـســن» لقسم مــن الحشد« :مــن شهرين قلكن
(ربما في إشــارة إلــى النائب سامي الجميل)
ّقائد املعارضة ّ
ِفلوا أحسن ما تفلوا شحط ...فاسدين ،زعــران ،سرقتوا املال
العام» .حضور النساء يوازي أو يفوق حضور الرجال عددًا في
جل الديب ،ومعظم هؤالء من سكان البلدة .تقول إحداهن وهي
تسير وزوجها وابنها وابنتها متماسكي األيــدي ،إن فرصة
الضغط لـفــرض ت ـنــازالت قــد تـكــون ذهبية ال ـيــوم .أمــا ولــداهــا،
فيعتقدان أن مهرجانًا ما يحصل .في الساحة أيضًا خمسة
شـبــان ينفثون النرجيلة بـســام وكــأنـهــم فــي إح ــدى صــاالت
السينما املفتوحة« :نريد استقالة الحكومة ورئيس الجمهورية.
يقوم بالوضع لكنا معه».
لو كان قادرًا أن ّ
على نهر املوت« ،ولعها» الشباب وكأنها ساحة حرب .يريدون
إسقاط الدولة الطائفية بأحزابها« :كلن يعني كلن .هؤالء الذين
ّ
يقتاتون على دماء الحرب األهلية» .يبدو املكان مناسبًا لتذكر
النار
يــوم من تلك األيــام األليمة ،حني أطلقت الـقــوات اللبنانية ّ
على املتظاهرين في املوقع نفسه« .قديش العالم بعد بدا تنذل
لتعمل ثورة» ،يصرخ أحدهم .فيما زميله ّ
يتفرغ ّ لتسهيل مرور
بعض الـسـيــارات مــرتــديــا قـنــاع «فــانــديـتــا» .تـحــل ســاعــات بعد
الظهر ،فتتفرق الحشود خصوصًا في ّ
سد البوشرية حيث ال
وجود سوى لدراجات نارية تستعرض حركاتها على الطرقات
وتضمن عــدم إخـمــاد الـنــار فــي وســط الـطــريــق .تسلك دراجــة
طريقها نحو مستديرة الصالومي لتعيد إغــاق أحــد املنافذ
نـحــو س ـ ّـن الـفـيــل .يـبــدو الــرجــل م ـصـ ّـرًا عـلــى سـ ّـدهــا بــدراجـتــه.
يفاوضه أحــد عناصر القوى األمنية .يرفض .يفاوضه آخر.
يتمنى عليه ال ـشــاب أن يـتــركــه لتنفيذ عـمـلــه .يـصــر العنصر
األمـنــي .املشهد لطيف لكن الـشــاب يشعر بالتوتر ،فيصرخ
بالسيارات التي تـحــاول امل ــرور« :مــش عيب عليكن مــا تنزلوا
توقفوا ّ
حدي لنسقط الحكومة».

طرابلس تثور على الحريري وميقاتي
عبد الكافي الصمد
بــاس ـيــل ،ون ــازل ــة م ــع حــالــي وحـقــوقــي
مش ضـ ّـدن» ،تقول شابة .إلى جانبها
ٌ
رجلُ ،يخالفها التوجه السياسي ،وال
يــريــد إس ـق ــاط الـحـكــومــة «فـلـيــس هــذا
ّ
ما ُيشارك في التحركات
الحل» .غالبًا
ُ ّ
الشعبية ،هو املتألم من «عــدم وجود
ضمان صحي ونظام تقاعد ُمنصف.
اســألــي م ـصــاري الـضـمــان مــن سرقها
وأصبح اليوم في الحكومة؟».
الغلبة في غزير كانت للجيل الجديد،
ّ
طـ ــاب ال ـجــام ـعــات ت ـح ــدي ـدًا .رق ـصــوا،
عــزفــوا على الطبلة ،ورفـضــوا العودة
ّ
إل ـ ــى ب ـي ــوت ـه ــم .تـ ـق ــول إح ـ ــداه ـ ــن إن ـهــا
ّ
«بتعلم بالجامعة اللبنانية ،وهونيك
كــارثــة تانية ،ورغــم انــو بعدني باخد
مصروفي من ّ
بيي بس حاسة خلص
عم نختنق .كتير هيك وقاحة الدولة
ب ــال ـض ــرائ ــب» .أم ــا روم ـ ــي ،فتستغرب
س ــؤالـ ـه ــا عـ ــن س ـب ــب م ـش ــارك ـت ـه ــا فــي
االعتصام« ،ما في شغل ،البحر ملوث،
القدرة االستهالكية عم تنخفض كتير،
كل شي غالي» .وتوضح فتاة في الـ19
ّ
من عمرها أن «قصة الواتسآب كانت
ّ
(تقولها
حبة الكرز على قالب الحلوى ّ
بــالـفــرنـسـيــة) ،ول ـكــن األسـ ــاس أن ـن ــا ال
نـمـلــك ش ـي ـئ ــا» .م ــا امل ـط ـل ــوب؟ بحسب
ّ
ف ـ ــادي« ،ح ـكــومــة اخ ـت ـصــاص ـيــن ،ألن
ال ـس ـل ـطــة ال ـح ــال ـي ــة ف ــاس ــدة وف ــاش ـل ــة.
ّ
معقول أن  ٧أشـخــاص لديهم ثــروات
بمليارات الدوالرات ولم ّ
يتم إيقاف أي
منهم الستعادة األموال؟».

بـعــد قــرابــة  8س ـن ــوات ،انـقـلــب املشهد
السياسي والشعبي في طرابلس رأسًا
على عقب ،ما أعطى مؤشرًا أن ما بعد
 17و 18تشرين األول  2019لــن يكون
كما قبله في املدينة.
ففي  25كــانــون الثاني  ،2011احتشد
م ـنــاصــرو ت ـيــار املـسـتـقـبــل ف ــي ســاحــة
عـبــد الـحـمـيــد ك ــرام ــي (س ــاح ــة ال ـنــور)
احتجاجًا على تكليف الرئيس نجيب
ميقاتي بتأليف الحكومة على حساب
الــرئ ـيــس سـعــد ال ـح ــري ــري ،م ــا دفعهم
حينها إلــى إ ّعــان «يــوم الغضب» من
«عاصمة السنة» ،قبل إشغال املدينة
بجوالت من االشتباكات التي لم تهدأ
إال بعد استقالة حكومة ميقاتي.
ف ــي ال ـس ــاع ــات الـ ـ ــ 48امل ــاض ـي ــة ت ـبـ ّـدلــت
ّ
محتجون
الـصــورة تـمــامــا ،بعدما قــام
بـتـمــزيــق ص ــور ال ـح ــري ــري وإح ــراق ـه ــا،
وك ــذل ــك إحـ ـ ــراق صـ ــور والـ ـ ــده الــرئـيــس
الشهيد رفيق الحريري واألمــن العام
لتيار املستقبل أحمد الحريري ،بشكل
لم يكن أعتى خصوم الحريري يتوقعه.
مشهد أول من أمس استكمل أمس في
طرابلس ،وتـ ّ
ـوســع نطاقه ،بعدما قام
املحتجون بمحاصرة قصر ميقاتي
في امليناء وتمزيق صــوره ،وهي املرة
الثانية التي ُيحاصر فيها قصره ،بعد
محاولة أولى جرت قبل أسبوعني ،ما
دف ــع ال ـق ــوى األم ـن ـيــة إل ــى إق ــام ــة طــوق
أم ـن ــي ك ـب ـيــر ف ــي م ـح ـيــط ال ـق ـصــر ملنع
اإلحتكاك .وقد شملت اإلجراءات أيضًا

محيط منازل النواب واملقار الحزبية،
لكن ذلك لم يحل دون دخول محتجني
مكتب التيار الوطني الحر في شارع
ال ـ ـج ـ ـم ـ ـيـ ــزات وتـ ـكـ ـسـ ـي ــر م ـح ـت ــوي ــات ــه،
ك ـم ــا س ـب ــق أن أحـ ــرقـ ــوا راي ـ ـ ــة ال ـت ـي ــار
البرتقالي في وسط الساحة ،على وقع
هتافات وشتائم بحق الوزير جبران
باسيل ،في حني قام آخــرون بتحطيم
محتويات مكتب النائب علي درويش
فـ ــي م ـح ـل ــة ج ـب ــل م ـح ـس ــن ،ك ـم ــا عـمــد
ال ـب ـعــض إل ــى ت ـمــزيــق صـ ــورة لـلـنــائــب
فيصل كرامي.
أمـ ـ ــس ،وم ـن ــذ س ــاع ــات الـ ـصـ ـب ــاح ،ك ــان
املـحـتـجــون يـصـلــون تـبــاعــا إل ــى ساحة
ك ــرام ــي (الـ ـن ــور) ،ح ـيــث أغ ـل ـقــوا مـنــافــذ
الـســاحــة كــافــة ،بينما كــانــت شاحنات
ص ـ ـغ ـ ـيـ ــرة تـ ـنـ ـق ــل إط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات س ـ ـي ـ ــارات
م ـس ـت ـع ـم ـل ــة إل ـ ـ ــى الـ ـ ـس ـ ــاح ـ ــة ،ت ـم ـه ـي ـدًا
إلشـعــالـهــا .وهــو أمــر لــم يـطــل انـتـظــاره
ك ـث ـي ـرًا ،إذ س ــرع ــان م ــا ارت ـف ـعــت أعـمــدة
الــدخــان األس ــود فــي سـمــاء املــديـنــة ،ما
تـسـ ّـبــب ف ــي ش ــل ال ـحــركــة ف ــي طــرابـلــس
بشكل كامل.
هـتــافــات الـتـنــديــد بالسياسيني طالت
الجميع ،لكن القسم األكـبــر منها طال
ال ـحــريــري ومـيـقــاتــي ت ـحــدي ـدًا ،الـلــذيــن
ُّ
ات ِهما بالتخلي عن املدينة وفقرائها.
ّ
أن أح ـ ـدًا من
ال ــاف ــت ف ــي ت ـح ــرك أم ــس ّ
ال ـق ــوى الـسـيــاسـيــة ل ــم ي ـت ـبــنــه ،ك ـمــا لم
ُي ــرف ــع ف ـي ــه شـ ـع ــار أي ح ـ ــزب أو ت ـيــار
سياسي ،وأن أغلب املطالب التي رفعها
املحتجون لم تكن سياسية ،بل تتمثل
فــي تأمني فــرص العمل ولقمة العيش

(هيثم الموسوي)

أوقف الجيش عددًا
من مرافقي األحدب
المشتبه في إطالقهم
النار على المتظاهرين

والطبابة والتعليم فــي املــديـنــة األفقر
في لبنان.
الـتـحـ ّـرك االحـتـجــاجــي فــي طــرابـلــس لم
يمر بشكل سلمي ،ففي حني غاب نواب
املــديـنــة وال ـقــوى واألحـ ــزاب السياسية
ع ــن ت ـح ـ ّ ّـرك الـ ـش ــارع ف ـي ـهــا ،بــاسـتـثـنــاء
تأييد تلقوه من النائب فيصل كرامي
الذي دعا مناصريه للنزول إلى الشارع
ومشاركة املعتصمني تحركهم ،سقط
عدد من الجرحى ،كان من بينهم حاالت
ح ــرج ــة ،ن ـت ـي ـجــة إشـ ـك ــال ب ــن مــراف ـقــي
ال ـ ـنـ ــائـ ــب ال ـ ـسـ ــابـ ــق مـ ـصـ ـب ــاح األح ـ ـ ــدب
الذين أطلقوا النار على محتجني بعد
رف ـض ـهــم إلـ ـق ــاءه كـلـمــة ف ــي االع ـت ـصــام
«ك ــي ال يـسـتـغــل ه ــو أو غ ـيــره الـتـحــرك
لغاياتهم السياسية» ،وفــق قــول أحد
املحتجني.
هذا اإلشكال دفع املحتجني إلى التوجه
نـحــو «ك ـ ــاراج األحـ ــدب لـلـنـقـلـيــات» في
س ــاح ــة الـ ـت ــل املـ ـ ـج ـ ــاورة ،الـ ـ ــذي يـمـلـكــه
األح ـ ـ ـ ــدب ،ح ـي ــث قـ ــامـ ــوا بـ ـن ــزع الف ـت ـتــه
وت ـك ـس ـيــر م ـح ـتــويــاتــه وإح ـ ــراق ـ ــه .كـمــا
توجهوا إلى منزله في محلة املعرض،
لكن الجيش اتخذ إجراءات أمنية حالت
بينهم وب ــن هــدفـهــم .وأوق ــف الجيش
ع ــددًا مــن مــرافـقــي األح ــدب املشتبه في
إطالقهم النار على املتظاهرين.
وم ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ً
ـاء ،اق ـ ـت ـ ـحـ ــم مـ ـحـ ـتـ ـج ــون م ـحــل
«باتشي» للشوكوال الكائن في شارع
الـجـمـيــزات ال ـقــريــب مــن ســاحــة كــرامــي
(الـنــور) ،الــذي يملكه وزيــر االتصاالت
محمد شقير وأفراد من عائلته ،وقاموا
بتكسير واجهته ونهب محتوياته.
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ما وراء الصورة

تعددت الشاشات ...والوجع واحد

نضال خيري ـ األردن

زينب حاوي
أول مــن أم ــس ،كــانــوا بـضـعــة شـ ّـبــان
ع ـ ـلـ ــى ج ـ ـسـ ــر «الـ ـ ــري ـ ـ ـنـ ـ ــغ» ي ـق ـط ـع ــون
ال ـطــريــق ف ــي االت ـج ــاه ــن .ش ـبــان في
ال ـع ـق ــدي ــن ال ـث ــان ــي والـ ـث ــال ــث ،ن ــزل ــوا
ل ــاح ـت ـج ــاج ع ـل ــى رزم ـ ـ ــة ال ـض ــرائ ــب
الـتــي أذيـعــت عند الـصـبــاح ،وأكـ ّـدهــا
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء املـ ـعـ ـن ـ ـيـ ــون ،عـ ـل ــى رأسـ ـه ــا
الضريبة على مـكــاملــات «وات ـســاب».
ن ــزل هـ ــؤالء لــاح ـت ـجــاح أي ـض ــا على
تــراخــي اللبنانيني عــن الـنــزول .خال
اإلعالم والسلطة مجتمعني أن هؤالء
سـ ــرعـ ــان مـ ــا س ـت ـخ ـمــد ص ــرخ ــات ـه ــم،
وي ـ ـعـ ــودون أدراج ـ ـهـ ــم الـ ــى بـيــوتـهــم.
ل ـك ــن الـ ـ ــذي ح ـص ــل ق ـل ــب ال ـت ــوق ـع ــات
رأس ـ ــا ع ـلــى ع ـق ــب .أص ـ ـ ّـر املـحـتـجــون
ً
مساء على البقاء في الـشــارع ،ونقل
ح ــرك ـت ـه ــم مـ ــن م ـن ـط ـقــة الـ ـ ــى أخـ ـ ــرى،
وسط دعوة مباشرة وواضحة لبقية
اللبنانيني الجالسني خلف شاشات
هــواتـفـهــم إل ــى االل ـت ـحــاق بـهــم .بعيد
ال ـســاعــة الـثــامـنــة م ــن م ـســاء أول من
أم ــس ،ول ــدى انـتـهــاء غالبية نشرات
األخ ـ ـبـ ــار ،ب ـ ــدأت ح ــرك ــة املـعـتـصـمــن
تتظهر عـلــى شــاشــات م ـح ــدودة من
ضمنها« :ال ـجــديــد» lbci ،و ،nbnمع
استكمال  mtvبرمجتها من دون أي
الـتـفــات إلــى مــا يحصل فــي الـشــارع.
أما  ،otvو«تلفزيون لبنان» و«املنار»،
فقد واصلت على تجاهل الحدث ،الى
أن كبرت كرة الثلج ،وازدادت األعداد

بـشـكــل م ـهــول ،بـخــاصــة بـعــد حــادثــة
إطـ ــاق مــراف ـقــي وزيـ ــر الـتــربـيــة أك ــرم
شهيب النار في الهواء ومحاولتهم
ترهيب املعتصمني .لحظة حاسمة،
استطاعت توليد املزيد من الشحن،
وال ــدف ــع بـمــزيــد م ــن الـلـبـنــانـيــن إلــى
ّ
النزول واملشاركة بكثافة .لعل صورة
ال ـش ــاب ــة ال ـت ــي رك ـل ــت ع ـن ـص ـرًا أمـنـيــا
شــاهـرًا ســاحــه فــي وســط العاصمة
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ،مـ ــن دون خ ـ ــوف وب ـكــل
ب ــأس وقـ ــوة ،كــانــت أب ــرز م ـثــال ،على
ما بات عليه الشارع اللبناني اليوم،
م ــن ك ـســر لـ ـج ــدران الـ ـخ ــوف ،وحـتــى
تحطيم تابوهات تخص الزعماء أو
شخصيات سياسية.
ه ـك ــذا ،ت ــوزع ــت االح ـت ـج ــاج ــات على
امل ـنــاطــق الـلـبـنــانـيــة ،م ــن الـضــاحـيــة،
والـجـنــوب ،والـبـقــاع .نــزل الـنــاس الى
الـشــارع ،تشجعوا وكـســروا الخوف،
بأياد
ودفعهم قهرهم إلى أن يمسكوا
ٍ
أخرى .للمرة األولى في لبنان ،نكون
ّ
املكونة
أمــام هــذه املشهدية الفريدة
م ــن مـعـتـصـمــن ركـ ـل ــوا ان ـت ـمــاءات ـهــم
ال ـح ــزب ـي ــة وال ـط ــائ ـف ـي ــة وامل ـنــاط ـق ـيــة
جانبًا ،ووحدتهم أوجاعهم وتراكم
األزم ـ ــات االق ـت ـصــاديــة الــواق ـعــة على
كــاه ـل ـهــم .هـ ــؤالء ل ـي ـســوا بـمـجـمــوعــة
واحــدة وال يرأسهم قــادة ،وال وجود
ألي اتصال في ما بينهم ،فقط نزلوا
بعدما طفح الكيل وكـفــروا بالطبقة
السياسية الحاكمة.
فــي املـشـهــديــة الـتـلـفــزيــونـيــة أول من

أمــس ،كان الفتًا املسار الــذي أجبرت
عليه الـقـنــوات املحلية ،بعدما علت
الصرخات في الشارع .قنوات قطعت
بــرمـجـتـهــا ،ونــزلــت بـمــراسـلـيـهــا الــى
امل ـيــدان لنقل ال ـحــدث ،كمحطة ،mtv

مراسلة  mtvتحدثت
عن «نوعية المتظاهرين»
الذين أتوا بالدراجات النارية!

ً
الـتــي واك ـبــت مـتــأخــرة قـلـيــا الـحــدث
ب ـع ـيــد ت ـكــاثــر األعـ ـ ـ ــداد ،وسـ ـق ــوط أي
احتمال بأن تكون على شاكلة باقي
ال ـت ـظــاهــرات ال ـتــي شـهــدتـهــا بـيــروت
أخـيـرًا ،مــع تسجيل ألداء مراسليها
وم ـح ــاول ـت ـه ــم ت ـض ـي ـيــع ال ـب ــوص ـل ــة،
كــإصــرار جويس عقيقي م ــرارًا ،لدى
استصراحها أي محتج ،على سؤاله
عــن الـجـهــة الـتــي دفـعـتــه إل ــى الـنــزول
واالعـتـصــام ،أو كالمها صباحًا عن
«ن ــوع ـي ــة امل ـت ـظ ــاه ــري ــن» ال ــذي ــن أت ــوا

اإلعالم السعودي ّ
يصوب على المقاومة
فيما اللبنانيون ّ
يتوحدون للمرة األولى يدًا بيد في وجه الطبقة السياسية
الحاكمة من كل األطياف ،وفي كل املناطق اللبنانية من دون استثناء ،لم
ً
تجد «العربية» سبيال لتنفيذ أجندتها ضد «حزب الله» سوى تعمدها
في كل تقرير ،وحتى في تغطيتها امليدانية إلى إبراز عبارة «حزب الله»
وتصوير االحتجاجات على أنها تنطلق من تلك املنطقة ،وتتركز فيها
دون سواها في تضليل واضح للحدث.
هكذا ،ركزت الشبكة السعودية ،على التظاهرات التي حدثت في الضاحية
وراحت مراسلتها في بيروت غنوة يتيم ،تستصرح املحتجني من هناك.
لتخرج بتقرير معنون «ماذا قال أحد املتظاهرين في الضاحية الجنوبية
لبيروت لنصر الله؟» .تقرير ّ
وجه اللوم إلى أمني عام «حزب الله» السيد
حسن نصر الله ،على غياب املحاسبة للفاسدين .كذلك ،في تقارير أخرى،
متفرقةّ ،
أصرت «العربية» على وصف «الضاحية» بـ «معقل حزب الله»،
والتركيز على هذه البقعة التي شهدت احتجاجات شعبية أول من أمس.

ب ــال ــدراج ــات ال ـن ــاري ــة ،ويـمـكــن أيـضــا
اإلضاءة على ما وصف به آالن درغام
( )mtvاملتظاهرين بأنه يبدو عليهم
«بأنهم مثقفون وخريجو جامعات»
لـ ــدى مــواك ـب ـتــه س ـيــل امل ـح ـت ـجــن في
شارع الحمرا.
س ــاع ــة ت ـقــري ـبــا عـلــى
ـن
ب ـع ــد أك ـث ــر م ـ ُ
ت ـحــرك الـ ـش ــارع ،ف ـتــح ه ــواء «امل ـن ــار»
الـ ـت ــي واك ـ ـبـ ــت إل ـ ــى سـ ــاعـ ــات ال ـف ـجــر
األولى ما يحصل في الشارع ،والتزم
ّ
الكلي
التلفزيون الرسمي التجاهل
لغليان األرض ،فيما كانت  ،otvتؤخر
التغطية ،الى حني اتخاذها قرار فتح
الهواء ،لكن ،من دون وجود مراسليها
على األرض .فقد اكتفت بنقل مباشر
ع ــن ب ــاق ــي زم ـي ــات ـه ــا ،ت ـحــت ذري ـعــة
أن فــري ـق ـهــا ق ــد ي ـت ـع ـ ّـرض ل ــاع ـت ــداء
مــن قـبــل املـتـظــاهــريــن otv .كــانــت من
ب ــن أك ـث ــر الـ ـقـ ـن ــوات ال ـت ــي ت ـعـ ّـرضــت
ّ
للتهكم .نقلت صورًا ملحطات أخرى،
وفـتـحــت ال ـه ــواء ملـجـمــوعــة ناشطني
وسـيــاسـيــن لـيـعـلـقــوا عـلــى ال ـحــدث.
ً
وأضـ ـ ـح ـ ــت ال ـل ـق ـط ــة األكـ ـ ـث ـ ــر تـ ـ ـ ــداوال
وسخرية ،عندما أوقفت املحطة بث
ما يجري على األرض قرابة الساعة
ً
ّ
الثانية عشرة ليال ،وبدأت بث حلقة
مـ ـع ــادة م ــن ب ــرن ــام ــج ال ـط ـب ــخ «تـيـتــا
ل ـط ـي ـف ــة» .اس ـت ـغ ــل ال ـن ــاش ـط ــون ه ــذه
اللقطة ،وسخروا منها كونها تأتي
في لحظة يغلي فيها الـشــارع ،فيما
ت ــرك ــن ب ــدوره ــا ال ــى تـفـضـيــل عــرض
الـ ـت ــرفـ ـي ــه .وص ـ ـبـ ــاح أم ـ ـ ــس ،سـقـطــت
ذريعة القناة البرتقالية ،إذ شاهدنا
مواكبتها للتظاهرات على الشاشة،
ونزل مراسلوها الى الشوارع وأدلوا
برسائل مــن هناك مــن دون تسجيل
أي أذى لحق بهم.
م ــع ال ـت ـغ ـط ـيــة ال ـت ـل ـفــزيــون ـيــة ال ـحـ ّـيــة
امل ـف ـتــوحــة ل ـيــل أول م ــن أمـ ــس ،حتى
س ــاع ــات ال ـف ـجــر األول ـ ـ ــى ،اح ـت ــل نقل
وجـ ــع الـ ـن ــاس امل ـش ـه ــد ،م ــع تسجيل
لـبـعــض الـ ـش ــواذات ل ــدى تخصيص
مـ ـس ــاح ــات الفـ ـت ــة ل ـل ـس ـيــاس ـيــن مــن
قـبــل  ،lbciوب ـعــدهــا  ،mtvف ــي تـكــرار
لسيناريوات سابقة في التعاطي مع
أحداث مماثلة ،والركون الى أصوات
ليس مكانها على الشاشات بل في
ميادين املساءلة.
مـ ـ ــا يـ ـمـ ـك ــن الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــروج بـ ـ ــه فـ ـ ــي هـ ــذه
ال ـت ـغ ـط ـي ــات ،أنـ ـه ــا كـ ـس ــرت ح ــواج ــز
الـصـمــت وال ـخ ــوف ل ــدى اللبنانيني
ب ــأط ـي ــاف ـه ــم كـ ــافـ ــة ،وح ـط ـم ــت أي ـضــا
أجـ ـ ـن ـ ــدات الـ ـقـ ـن ــوات الـ ـت ــي اض ـط ــرت
صـ ــاغـ ــرة إلـ ـ ــى الـ ـنـ ـق ــل ،تـ ـح ــت س ــوط
املـ ـس ــاء ل ــة فـ ــي ح ـ ــال ت ـج ــاه ــل نـبــض
الـ ـ ـش ـ ــارع .ك ــذل ــك ،كـ ـس ــرت ق ــاع ــدة أن
ال ـك ـلّ ـمــات ال ـبــذي ـئــة وال ـش ـتــائــم يجب
تـجــنــب نقلها عـلــى ال ـهــواء .فـقــد كــان
الف ـت ــا ،ه ــذه امل ـ ــرة ،ع ـجــز املــراس ـلــن/
ات ،عـ ــن ال ـت ـح ـك ــم فـ ــي األرض وف ــي
وجع الناس ،فخرجت استصراحات
كـ ـ ـثـ ـ ـي ـ ــرة ،ل ـ ـ ــم تـ ـ ـ ـت ـ ـ ــوان ع ـ ـ ــن ت ــوجـ ـي ــه
الشتيمة والعبارات املسيئة للطبقة
السياسية .فقد بات هذا األمر جائزًا
ّ
وطـ ــري ـ ـقـ ــا ل ـت ـح ـط ـي ــم سـ ــلـ ــم الـ ـخ ــوف
فــي الـتـعــاطــي مــع ال ـســاســة .الــوحــدة
ّ
الوطنية اللبنانية تجلت من دون أي
اتفاق مسبق في كل املناطق ،والتي
لم يشهد بعضها أي حركة مشابهة
مـنــذ ال ـح ــرب .ك ــل م ــا حـصــل أول من
أمــس أف ــرز مشهدية فــرضــت نفسها
عـ ّلــى اإلع ــام ورج ــال السلطة الــذيــن
ـأي بأنفسهم عــن غضب
فــضـلــوا ال ـنـ ّ
الشارع ،وتجنب حتى التصريحات
اإلع ــام ـي ــة خ ــوف ــا م ــن تــول ـيــد غضب
إضافي يحل على رؤوسـهــم ،بعدما
ّ
ُمزقت صورهم وبات الهجوم عليهم
باألسماء أمرًا معتادًا على الشاشات،
ّ
«املحرمات».
بعدما كان من

ُ
ّ
وحدت الحرائق الناس .شعروا بالخوف .ت ِركوا وحدهم ليواجهوا غضبًا رهيبًا.
اكتشف الناس :الدولة فاشلة إذًا .تأخر اإلعالم في الفهم ،وباستثناء التغطية
االستثنائية لمراسلة تعاطفت مع الضحايا ،تصرف على تنويعاته كما يتصرف

فهموا أن الحرائق آتية.
اليائسون .انتهت الحرائق ،بال حساب ،بال أسئلة.
لكن الناس ِ
ُ
ما فعلوه خالل اليومين الماضيين ليس إجبارًا للسلطة على االستماع إلى صوتهم
بالقوة ،بل إعالم الجميع« :نحن اإلعالم»

الشعب قال كلمته ،على اإلعالم أن يتبع
أحمد محسن
ال ـ ـفـ ــرح واألم ـ ـ ـ ــل وت ـ ــوزي ـ ــع الـ ـسـ ـع ــادة
لـيـســت وظ ــائ ــف أحـ ــد .تـ ــوزع األدوار
وت ـ ــوزي ـ ـع ـ ـه ـ ــا ق ـ ـ ــد ي ـ ـك ـ ــون ـ ــان ض ـم ــن
م ـس ـت ــوي ــات م ـت ـف ــاوت ــة ل ـل ـت ـعــامــل مــع
الـكــارثــة .الكارثة التي سيصل إليها
بـلــد ت ـقــود سـيــاسـتــه امل ـص ــارف الـتــي
هو مدين لها ،وهــذا الخطاب ما زال
غائبًا عن ألسن محتلي الـهــواء على
الشاشات .املشهد اإلعالمي في غاية
ال ـب ـســاطــة :ل ــدى ال ـن ــاس م ــا يـقــولــونــه
في الشارع .هل لدى الذين يخرجون
عـلــى ال ـشــاشــات م ــا ي ـقــولــونــه؟ حتى
اآلن ،ال ـن ـف ــي إج ــاب ــة عـ ــاديـ ــة .ك ــذل ــك،
امل ـش ـهــد ف ــي غ ــاي ــة ال ـت ـع ـق ـيــد .فــاألمــل
مـبــالــغ ف ـيــه .لـيــس ض ــروري ــا ف ــي غير
ّ
وقته ،وليس هناك من أي حل لألزمة
ق ـبــل االع ـ ـتـ ــراف ب ـه ــا ،أو ف ــي ال ـحــالــة
اإلع ــام ـي ــة الـلـبـنــانـيــة ت ـح ــدي ـدًا :عــدم
التخلي عن هذا االعـتــراف .االعتراف
أهــم من األمــل ،وأكثر رجاحة بكثير.
ح ـت ــى اآلن ،مـ ــا ي ـج ـم ــع امل ــؤس ـس ــات
اإلعالمية بالتظاهرات واملتظاهرين،
هو االعتراف .استمرارهم في التحرك
ض ـ ّـد األزم ــة بـمــواكـبــة إعــام ـيــة ،على
أرضـ ـي ــة ال ت ـخ ـلــو م ــن ذه ـ ــول جميع
األط ـ ــراف بــأنـفـسـهــم .ال ـن ــاس صـ ّـدقــت
أنها تستطيع أن تفعل ما تريد فعله،
أو ع ـلــى األقـ ــل ت ـقــول م ــا تــريــد قــولــه،
مــن دون طــوائـفـهــا ،واإلع ـ ــام لوهلة
أيضًا ّ
صدق أنه يمكن أن يكون خلف
الناس ،وليس خلف الطبقة املهيمنة.
تبدو األمور مختلفة قليلة على األرض.
اإلصرار الذي يبدو عليه املتظاهرون،
متجمعني ومتماسكني في أحيائهم،
ال ي ـب ــدو دق ـي ـقــا ف ــي ال ـت ـل ـف ــزي ــون .قبل
الكاميرات ،ال يبدو هــؤالء متحمسني
لـتــأكـيــد انـتـمــائـهــم إل ــى ال ـج ــوع وإل ــى
األزم ــة ،قبل انتمائهم إلــى أي حظيرة
طائفية .ظهورهم على التلفزيون ،في
كثير من األحيان ،يجعل هذه املتالزمة
ضرورية ،أي نفيهم ألي صبغة طائفية
مشبوهة عن اعتراضهم .في الليلتني
املاضيتني ،ورغم عدم وجود أي مظهر
«طـلـيـعــي» فــي الـتـظــاهــرات ،ك ــان وعــي
املتظاهرين باملحصلة ،وفي محطات
ك ـ ـث ـ ـيـ ــرة ،ي ـ ـت ـ ـجـ ــاوز وع ـ ـ ــي امل ــراسـ ـل ــن
التلفزيونيني .مراسلو قناة «الجديد»
ال ـط ـ ّـي ـب ــون ،دخـ ـل ــوا ف ــي سـ ـج ــاالت مــع
املتظاهرين على الطريقة اللبنانية،
كما لو أنهم جزء من النقاش .مراسلو
«أم تـ ــي ف ـ ــي» حـ ــاولـ ــوا اإلس ـ ـهـ ــام فــي
تحييد بعض الشخصيات .مراسلو
«أو ت ــي فـ ــي» ك ــان ــوا م ـس ـت ـغــرقــن فــي
م ـ ـشـ ــاهـ ــدة األح ـ ـ ـ ـ ـ ــداث عـ ـب ــر ش ــاش ــات
أخ ــرى ،ألن «تيتا لطيفة» كــانــت ُت ّ
عد
طبقًا شهيًا من الكفتة والبطاطا على
شاشتهم .في جميع الحاالت ،اندفاع
اإلعالم على نحو متواتر ،يشبه تواتر
الـنــاس أنفسهم إلــى الـطــرقــات ،ويقود
إلى مجموعة مالحظات رئيسية.
ً
ـحــرفـيــة
أوال ،ال ـت ـفــاوت الــره ـيــب ف ــي الـ ِ
بــن العاملني فــي املؤسسة اإلعالمية
ً
ال ــواح ــدة .مـثــا ،على «ال ـجــديــد» ،على
نـقـيــض مــن امل ـنــاوشــات الـحــامـيــة بني
بـعــض مــراسـلــي «ال ـجــديــد» املبتدئني
مــع الـنــاس ،النابعة مــن شـعــور فظيع
بـ ُـسـلـطــة مـنـحـهــم ال ـحــق ف ــي الـحــديــث،
بــدا مراسل «الجديد» في مــار مخايل
مــرتــاحــا مــع نـفـســه ،حــاض ـرًا وجــاه ـزًا،
كما لــو أنــه يعرف هــؤالء الـنــاس .وإذا
أردنـ ـ ـ ــا اسـ ـتـ ـخ ــدام ل ـغ ــة أكـ ـث ــر عـلـمـيــة،
يبدو أنه يعرف ما الذي يريده هؤالء
الـ ـن ــاس ،وك ـيــف ي ــري ــدون ق ــول ــه ،وإل ــى
من يتوجهون بأقوالهم واعتراضهم.

وي ـن ـس ـح ــب هـ ـ ــذا عـ ـل ــى م ــراسـ ـل ــي «أم
تــي ف ــي» ،فــي املـنــاطــق املـتــوزعــة شــرق
العاصمة ،حيث انتشروا كما ينتشر
الـ ـجـ ـن ــود ف ـ ــي «م ـ ــواق ـ ــع آم ـ ـن ـ ــة» .ه ــذه
املالحظات عن «التركيبة» ،ستكتسب
قيمة إضافية عندما يتضح أن مراسلة
«أم تي في» لم تستطع ّ
تحمل التكسير
والـفــوضــى فــي محيط وس ــط املــديـنــة،
وأسرفت في حديث – لم يسبقها إليه
ّ
«تغير
إال مناصرو مارين لوبن – عن
ن ــوع ـي ــة امل ـت ـظ ــاه ــري ــن» .ال ـح ــدي ــث عــن
ّ
النوعية ليس غريبًا في لبنان ،وهذا
ً
ّ
«الـفـحــص» الـســريــع تــم إج ــراؤه ع ــادة،
وإع ــان ــه مــن قـبــل سـيــاسـيــن تـشــربــوا
«الصيغة» التي صار علكها وبصقها
عـلــى ال ـه ــواء ًأو تـحــت ال ـه ــواء ،بــا أي
فائدة ،خاصة بعدما ثبتت ال مركزية
الـحــراك ،واستحالة تبعيته ألي جهة

خ ــارج ـي ــة ،ع ـلــى ن ـق ـيــض م ــن مـصــالــح
املرتزقة واالنتهازيني.
ث ــان ـي ــا ،أص ـ ـ ــوات الـ ـن ــاس ك ــان ــت أع ـلــى
مـ ـ ـ ــن امل ـ ـ ــؤسـ ـ ـ ـس ـ ـ ــات اإلعـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة ،أو
املــؤس ـســات ال ـتــي أدرجـ ــت نـفـسـهــا في

تحميل القنوات مسؤولية
التصريحات العنصرية ليس
ً
عادال في بعض الحاالت
ّ
هــذا التصنيف ،رغــم أنها تشكلت في
األسـ ـ ــاس ك ـمــؤس ـســات طــائ ـف ـيــة .هــذه
املؤسسات وجدت نفسها في اليومني
املاضيني تتحرك داخل النظام وليس
خارجه ،لكنها شعرت ألول مرة بقيادة
جــديــدة للنظام .لقد قــاد املتظاهرون

تظاهراتهم ،وخرجوا بأنفسهم ،على
نحو محكم ،إلــى درج ــة ّ
صعبت على
األبـ ـ ــواق امل ـع ـت ــادة «ال ـت ـشــويــش» على
التظاهرات ،وإضافة أبعاد مؤامراتية
خيالية إلـيـهــا .وه ــذه نقطة أساسية.
لـ ــوقـ ــت ط ـ ــوي ـ ــل ،ح ـك ـم ــت عـ ــاقـ ــة ه ــذه
ُ
بالسلطة ،وحكمت عالقة
املؤسسات
اللبنانيني بــإعــامـهــم .عــاقــة تقتصر
على تبادل جرعات من الطائفية ،ومن
تمييع متواصل لألزمة .وفي الليلتني
املاضيتني ،كانت املؤسسات اإلعالمية
– وليس جميعها طبعًا على الدرجة
ذاتها من العالقة ُ
بالسلطة القائمة – قد
ُ
وجدت نفسها خلف سلطة جديدة ،ال
تعرف التعامل معها ،بحيث إن هؤالء
ال ـنــاس ال مــرجـعـيــة حــزبـيــة وطــائـفـيــة
محددة لهم .القول إن اللبنانيني الذين
ش ــارك ــوا فــي ال ـت ـظــاهــرات خــرجــوا من
(رامي قانصوه)

طائفيتهم إل ــى األب ــد هــو ق ــول مبالغ
ّ
فـ ـي ــه ،وت ـع ــط ـل ــه ال ـت ـغ ـط ـيــة اإلع ــام ـي ــة
نفسها .لقد وضعوا طائفيتهم جانبًا،
مــا اض ـطــر املــؤس ـســات اإلعــام ـيــة إلــى
أن تـضــع عــاقـتـهــا بالطبقة املهيمنة
امل ـتــذرعــة بــوصــايـتـهــا عـلــى الـطــوائــف
جانبًا .ودائمًا ،ينبغي التنبيه إلى أن
الـتـلـفــزيــون ،بــاالسـتـنــاد إل ــى مــراجـعــة
ط ــوي ـل ــة لـ ـب ــوردي ــو ،ال ي ـم ـك ـنــه إظ ـه ــار
ّ
ال ـصــورة كــامـلــة ،ألن إظ ـهــارهــا يعطل
جزءًا أساسيًا من صورته.
ث ــال ـث ــا ،اإلع ـ ـ ــام م ـع ـنــي ب ـف ـتــح ال ـه ــواء
لالعتراضات واملعترضني ،لكنه معني
أي ـض ــا بــال ـب ـحــث ع ــن أص ـ ـ ــوات داع ـم ــة
للتظاهرات ،وقادرة على رفع مستوى
املطالب إلى درجة واقعية .الصرخات
م ــن ال ـح ـنــاجــر املـتـعـبــة ه ــي الـحـقـيـقــة،
ولـكــن يـجــب أن يـجــد املـتـظــاهــرون في
اإلعالم املادة التي يبحثون عنها وهي
مـ ــوجـ ــودة ،ل ـلــرســو ع ـل ــى م ـط ــال ــب مــن
شأنها منع أركان ُ
السلطة من التمييع.
بني الطبقة األوليغارشية التي فعلت
م ــا فـعـلـتــه ول ــم ت ـش ـبــع ،وب ــن الـطـبـقــة
املضادة ،وجوه وأسئلة كثيرة .هذا ما
ال تظهره وسائل اإلعالم التلفزيونية.
ألسباب عديدة ،اكتفت هذه املحطات،
على مدار اليومني املاضيني ،بالذهول.
ان ـب ـهــرت ب ــاألص ــوات ال ـقــويــة ،بـخــروج
اللبنانيني أخيرًا عن صمتهم .اكتشف
اإلعـ ـ ـ ـ ــام الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي خ ـ ـ ــال ال ـي ــوم ــن
امل ــاض ـي ــن أن «األكـ ـث ــري ــة ال ـصــام ـتــة»
ي ـم ـك ـن ـهــا أن تـ ـتـ ـح ــدث ،وأن ت ـص ــرخ،
وأن تـ ـعـ ـل ــن ع ـ ــن ن ـف ـس ـه ــا ك ــأكـ ـث ــري ــة،
قابلة لــاتـســاع أو لــانـحـســار .اكتفت
ال ــوس ــائ ــل اإلع ــامـ ـي ــة ب ـف ـتــح الـ ـه ــواء،
وإرسال مراسلني يتفاوتون في درجة
الـحــرفـيــة ،وف ــي درج ــة الطائفية تبعًا
لـلـمــؤسـســات الـتــي خــرجــوا مـنـهــا .في
املقابل ،لم يظهر من يتحدث عن دور
املصارف ،وعن املخارج املمكنةّ .
تعرفت
املــؤسـســات اإلعــامـيــة إلــى نــوعــن من
ال ــوج ــوه وح ـس ــب؛ ال ـن ــوع األول وهــو
األك ـثــر سـطــوعــا وحـقــا بــاملـشـهــد ،وهــو
الـ ــذي أج ـبــر الـجـمـيــع ع ـلــى االس ـت ـمــاع
إليه .والنوع الثاني هو النقيض ،أي
ال ـ ـ ــوزراء وأركـ ـ ــان الـ ُـس ـل ـطــة .بـ ُـسـلـطـتــه،
اسـتـطــاع اإلع ــام لــوقــت طــويــل تقديم
الكثير مــن األص ــوات االنـتـهــازيــة على
أنها من دعاة اإلصالح واملقاومة وما
شــاء الـلــه مــن ش ـعــارات .حتى ليل أول
من أمــس ،خسر اإلعــام هــذه ُ
السلطة.
الناس كفرت بكل شيء ،واإلعــام كان
ينقل كفرها ،محافظًا على خيط رفيع
م ــن ال ـع ــاق ــة بــالـ ُـس ـل ـطــة ت ـحــت ذري ـعــة
واهية هي «املعايير املهنية» ،ويعلن
بصوت خافت« :لست بكافر».
رابـعــا ،هـنــاك أشـيــاء ال يمكن تفاديها
ف ــي أحـ ـ ــداث ج ــارف ــة .تـحـمـيــل اإلعـ ــام
مسؤولية التصريحات العنصرية هنا
ً
وهناك ليس عادال في بعض الحاالت،
وفي حاالت أخرى قد يكون ضروريًا.
امل ـ ـسـ ــألـ ــة ش ــائـ ـك ــة وال يـ ـمـ ـك ــن ت ــوق ــع
محاضرات في الدفاع عن املجتمع بني
جحافل املتظاهرين الجائعني .العمل
على نبذ هذه األفكار متأخر ،واإلعالم
لعب دورًا سلبيًا يشبه دور ُ
السلطة
الـتــي أوه ـمــت ال ـنــاس بــوجــود مشكلة
مع الالجئني .على اإلعالم أن يستقيل
من دوره في فضح هذا الوهم ،إضافة
إل ــى األوه ـ ــام األخ ـ ــرى ،ال ـتــي ّ
رسـخـهــا
الـ ـنـ ـظ ــام لـ ــوقـ ــت طـ ــويـ ــل ،مـ ـث ــل م ــدي ــح
الجيش والعسكر ،الذي ال يدل إال على
وجــود خــوف عميق مــا زال كامنًا في
مكان ما في نفوس املتظاهرين .األمل
ال يـكـفــي ،االع ـت ــراف هــو أول الـطــريــق،
واملجد يبقى دائمًا للذي قال ال.
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لبنان

لبنان

ُ ٌ
قاتل ال ُمجرمٌ
جورج إبراهيم عبدالله ...م

قضية
ّ
يعبر عن الحالة المصرية في ملف ّ
كل ما يمكن أن ّ
سد
العجز ،هو
ِ
ّ
النهضة اإلثيوبي .فال العمل العسكري ،بغض النظر عن القدرات
الفعلية على ذلكُ ،يجدي نفعًا على المديين القريب والبعيد ،وال
الرهان على واشنطن تظهر منه ّ
أي ثمار ،خاصة مع ما ُعهد من
ترامب .سنوات ،بل عقود ،من اإلهمال للملف األفريقي
دونالد ّ
ُ
من ِحجر
عامة ،تكللت
بإهمال في قضية «النهضة» التي سحبت ُ
ّ
وزارة الخارجية لتتسلمها المخابرات .حتى التقارير التي كانت ترفع
إلى عبد الفتاح السيسي من مستشارته حول هذا الملف لم تكن
تصله كاملة! بعيدًا عن مدى الحق اإلثيوبي في تحديد آليات
تشغيل ّ
التفاوضي المصري حقيقة موقع
السد ،أظهر السلوك
ّ
القاهرة اإلقليمي ،والذي ال تزال تتغنى به .فحتى على صعيد

ّ
•  2نيسان ُ :1951ولد في القبيات  -عكار

ّ
القارة األفريقية ،لم تستطع ،ال في ظل وجودها في االتحاد
األفريقي وال خارجه ،أن ّ
تكون لنفسها مكانة تستطيع ّمن خاللها
سالمتها من خطر يمس أمنها
فرض الجزء اليسير مما يضمن لها ّ
القومي ،الذي  -للمفارقة  -لطالما شكل شماعة لتبرير سياسات
النظام القمعية .اليوم ،أكثر من مئة مليون مصري ّ
مهددون
حادة ّ
بالعطش ،فيما أزمة ّ
تتهدد اإلنتاج الزراعي والطاقة
الكهربائية .وسط ذلك ،ال يملك السيسي سوى القول إنه ليس سبب
األزمة ،بل ثورة المصريين في  ...2011في انتظار سيناريو من اثنين:
إلى أسباب موت المصريين ،أو االنجرار إلى حرب لم
العطش ّ ،ليزيد سببًا ً
يعد تصورها مستحيال!
(األخبار)

•  :1966بداية انخراط عبدالله في العمل السياسي ،من
خالل نشاطه مع الحزب السوري القومي االجتماعي
•  :1978انضم إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطني
ُ ّ
•  :1981شارك في تأسيس «الفصائل املسلحة الثورية
اللبنانية»
•  24ت ـشــريــن األول  :1984الح ـق ــه «املـ ــوسـ ــاد» في
مدينة ليون (فرنسا) ،قبل أن تعتقله السلطات األمنية
َ
جواز سفر جزائريًا ّ
مزورًا
الفرنسية ،بحجة حيازته

ّ
دعوى جورج إبراهيم عبدالله ضد الدولة الفرنسية

ّ
•  6آذار  :1985جــاء فــي ُمــذكــرات مستشار الرئيس
ُ
الفرنسي فرنسوا ميتران ،جاك أتالي ،التي نشرت في
ّ
الـ ــ ،1988أنــه لم تكن «تتوفر لدينا أي أدلــة ضد جورج
ابراهيم عبدالله ،لذا ال ُيمكن أن ّ
توجه إليه املحكمة أي
اتهام آخر سوى امتالك جواز مزور» .كان ُيفترض أن
ال يمكث عبدالله ،بسبب هذه «التهمة» ،في السجن أكثر
من  18شهرًا

بوردو أيلول 2019
الئحة اتهام املدعي العام
رنيه نبعة *
ّ
املكلف من قبل جورج إبراهيم عبدالله
سيدي الرئيس،
السادة الحضور،
إن الثقة التي منحني إيــاهــا جــورج
إبراهيم عبدالله ّ
تشرفني وتلزمني.
إنـ ـه ــا ت ـل ـقــي ع ـل ــى ك ـت ـفــي م ـســؤول ـيــة
كـ ـبـ ـي ــرة أم ـ ـ ـ ــام الـ ـ ـت ـ ــاري ـ ــخ وال ـ ـعـ ــدالـ ــة
اإلنـســانـيــة ،ألثـبــت أن قضية جــورج
إب ــراه ـي ــم ع ـب ــدال ـل ــه ،ال ـت ــي ك ــان ــت في
الـ ـ ـب ـ ــدء ،ب ــاخـ ـتـ ـص ــار ك ــاريـ ـك ــات ــوري،
قضية قتل دبلوماسيني في فرنسا،
ستؤدي بسبب تدخل السياسة في
ال ـق ـض ــاء ،إل ــى سـلـسـلــة م ــن األع ـط ــال
لتنتهي إلى مسخرة قضائية ،وهي
ً
ّ
لـيـســت إال م ـث ــاال بـ ّـي ـنــا ع ـلــى الـتـنــكــر
مل ـف ـهــوم ال ـع ــدال ــة ب ـحــد ذات ـ ــه ،ليمنح
دولة اسمها إسرائيل هي وأتباعها
الفرنسيني ،حق االنتفاع من حصانة
قانونية تامة.
 -1قـضـيــة جـ ــورج إبــراه ـيــم عـبــدالـلــه
ّ
مثال ّ
بي على التنكر ملفهوم العدالة
بحد ذاته.
م ـح ــاك ـم ــة غ ـي ــر ن ــزيـ ـه ــة ،ت ـه ـم ــة غـيــر
مـثـبـتــة ،ش ـه ــادة زور ،ع ــدم االل ـت ــزام
بــال ـت ـع ـهــدات ،ف ــي س ـيــاق ال ــدف ــاع عن
النفس ،لكل هــذه األسـبــاب تستحق
قضية ج ــورج إبــراهـيــم عـبــدا لـلــه أن
ُتـ ـ ّ
ـدرس فــي مـنــاهــج مــدرســة القضاة
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كمثل مضاد لحسن إدارة العدالة.
أ -محاكمة غير نزيهة
مـ ـ ـح ـ ــام ـ ــي دفـ ـ ـ ـ ـ ــاع لـ ـ ـحـ ـ ـس ـ ــاب جـ ـه ــاز
املخابرات الفرنسية
ك ــال ــدودة فــي الـفــاكـهــة ،ك ــان محامي
إبراهيم عبدالله Jean
الدفاع لجورج
ّ
 ،Paul Mazurierينفذ َمهمة لحساب
جهاز املخابرات الفرنسية.
ّ
لم تشهد سجلت العدالة مثل هذه
الحالة من العدالة ومــع ذلــك لم يؤدِّ
ذلك إلى إلغاء املحاكمة.
في  28شباط من عام ُ 1987حكم على
جـ ــورج إب ــراه ـي ــم ع ـبــدال ـلــه بــالـسـجــن
ّ
املؤبد بعد  70دقيقة من املداوالت في
محكمة خــاصــة مؤلفة مــن  7قضاة.
بعد عدة أيام نشر واحد من محاميه
وهـ ــو  ،Jean Paul Mazurierكـتــابــا
يـعـلــن فـيــه أن ــه عـمــل لـحـســاب جـهــاز
املـخــا َبــرات الفرنسية .لكن املحاكمة
ُ
لم تلغ .وها هي فرنسا « بلد حقوق
اإلنـ ـ ـس ـ ــان» ال ت ـك ـت ــرث ب ـم ــا تـعـتـبــره
جزئيات.
ب -تهمة غير مثبتة.
ُس ـ ـجـ ــن جـ ـ ـ ــورج إبـ ــراه ـ ـيـ ــم ع ـب ــدال ـل ــه
وح ــوك ــم ب ـن ـ ً
ـاء ع ـلــى ب ــراه ــن مـ ّ
ـزي ـفــة.
مـ ـس ــدس م ـل ـف ــوف بـ ـج ــري ــدة عــرب ـيــة
صدرت بعد سنتني من توقيفه.
والـ ـق ــات ــل ال ـف ـع ـل ــي هـ ــي ن ــاش ـط ــة فــي
ال ـحــزب الـشـيــوعــي اللبناني اسمها
ج ــاكـ ـل ــن اسـ ـب ــر بـ ــاالسـ ــم امل ـس ـت ـع ــار
الــرفـيـقــة ري ـمــة ،تــوفـيــت بـعــد معاناة
(مروان طحطح)

طــويـلــة مــع امل ــرض فــي ع ــام 2016ف ــي
ب ـي ــروت ح ـيــث ك ــان ــت تـعـيــش بشكل
ّ
سري.
ل ـق ــد ح ـ ــدث ق ـت ــل امل ـل ـح ــق ال ـع ـس ـكــري
اإلسرائيلي في السفارة اإلسرائيلية
فـ ـ ــي بـ ـ ــاريـ ـ ــس عـ ـ ـ ــام Yacov 1982
 ،Barsimentovوه ــو س ـبــب اعـتـقــال
جورج إبراهيم عبدالله ،ولم ُيكشف
ع ــن هــويــة ال ـقــاتــل إال ب ـعــد  34عــامــا
م ــن ح ــادث ــة ق ـتــل ه ــذا الــدب ـلــومــاســي
اإلسرائيلي ّ
ّ
خضم الحملة
املزيف في
االنتخابية الفرنسية.
وب ــال ــرغ ــم م ــن ذل ـ ــك ف ـق ــد وض ـ ــع ه ــذا
ال ـك ـش ــف ال ـس ـل ـط ــات ال ـف ــرن ـس ـي ــة فــي
وض ــع حـ ــرج ،ل ـكــن ذل ــك ل ــم يـ ـ ِّ
ـؤد إلــى
م ــراجـ ـع ــة امل ـح ــاك ـم ــة فـ ــي مـ ــا يـخــص
ال ـس ـب ــب ال ــرئـ ـي ــس فـ ــي اعـ ـتـ ـق ــال ه ــذا
املناضل الشيوعي اللبناني.
ت -ش ـ ـهـ ــادة زور أو ع ـ ــدم االل ـ ـتـ ــزام
ّ
بالتعهدات.
ّ
بغض النظر عن إدانة جورج إبراهيم
ّ
عبدالله ،فقد تعهدت فرنسا باإلفراج
عنه مقابل اإلفــراج عن الدبلوماسي
الـ ـف ــرنـ ـس ــي ف ـ ــي ط ــرابـ ـل ــس Sydney
 Peyrollesالــره ـي ـنــة ل ــدى الـفـصــائــل
امل ـس ـل ـحــة ال ـ ّث ــوري ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة الـتــي
كانت قد تبنت اغتيال الدبلوماسي
ُاإلسرائيلي.
أفـ ـ ــرج ع ــن  Sydney Peyrollesلكن
ج ـ ــورج إب ــراهـ ـي ــم ع ـب ــدال ـل ــه ب ـق ــي فــي
املعتقل بسبب صدفة غريبة مثيرة
ل ـل ـشـ ّـك :اك ـت ـشــاف أداة ال ـجــري ـمــة ،أي
ذل ــك امل ـســدس امل ـل ـفــوف فــي صحيفة
عربية صادرة بحسب تاريخها بعد
سنتني من توقيف املتهم ،بالرغم من
أن فرنسا كانت قد ّ
تعهدت للجزائر
ب ـل ـس ــان  Yves Bonnetال ـ ـ ــذي ك ــان
حينها مــديـرًا إلدارة األمــن الداخلي
.DST
* مل ـ ـ ـ ــاذا لـ ـبـ ـن ــان ــي م ـس ـي ـح ــي م ـ ّ
ـؤي ــد
للقضية الفلسطينية؟
ليس النضال من أجل حقوق الشعب
الفلسطيني شــأنــا عربيًا وإسالميًا
فـقــط ب ــل إن ــه ش ــأن ك ــل إن ـس ــان غـيــور
عـ ـل ــى الـ ـ ـس ـ ــام والـ ـ ـع ـ ــدال ـ ــة ف ـ ـ ــوق كــل
اعتبارات مذهبية وعرقية.
ُ
كانت بيروت تعتبر في السبعينيات
راف ـ ـدًا لـلـنـضــال الـقــومــي وآخ ــر بقعة
للمعارضة الفكرية العربية.
ك ـم ــا س ـت ـك ــون ه ـ ــذه ال ـع ــاص ـم ــة بــن
االج ـت ـي ــاح ــن اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــن عــامــي
 1982و 2006مـنـبـرًا للكلمة وال ــرأي
ّ
لتعوض عن الهزيمة التي ُمنيت بها
القومية العربية على أثر نكبة .1967
ستصبح فــي مــا بعد منصة ثورية
لكل حركات التحرر في املنطقة ،من

ال ـج ـيــش الـ ـس ـ ّـري ل ـت ـحــريــر أرمـيـنـيــا
إل ــى أك ــراد الـ ـ ب ك ك وم ــن ث ـ ّـم جبهة
ُ
تحرير شبه الجزيرة العربية وظفر،
والـجـيــش األح ـمــر الـيــابــانــي و Rote
ً
 Armée Fraktionوصوال إلى سلسلة
الحركات املقاتلة الفلسطينية.
* امل ـ ـ ـس ـ ـ ـي ـ ـ ـح ـ ـ ـيـ ـ ــون ف ـ ـ ـ ــي امل ـ ـ ـقـ ـ ــاومـ ـ ــة
الفلسطينية :جــورج حبش ،املطران
ـون كـ ـب ــوش ــي ،كـ ـم ــال ن ـصــر،
هـ ـي ــاري ـ ّ
عطالله حنا...
ل ـ ـعـ ــب املـ ـسـ ـيـ ـحـ ـي ــون ال ـ ـ ـعـ ـ ــرب دورًا
ب ـ ـ ــارزًا ف ــي نـ ـش ــأة ال ـي ـق ـظ ــة ال ـف ـكــريــة
ال ـعــرب ـيــة وس ـي ـكــونــون األس ـ ــاس في
تكوين أكبر التشكيالت السياسية
الـعــربـيــة امل ـعــاصــرة :أن ـطــون سـعــادة
(الـحــزب الـســوري الـقــومــي) ،ميشيل
عفلق (حــزب البعث) ،جــورج حبش
(ح ـ ــرك ـ ــة الـ ـق ــومـ ـي ــن الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــرب) .ك ـمــا
ّ
س ـي ـت ــول ــى امل ـس ـي ـح ـي ــون م ـســؤول ـيــة
ال ـن ـض ــال ال ـق ــوم ــي ال ـع ــرب ــي ،خــاصــة
ال ـ ـف ـ ـل ـ ـس ـ ـط ـ ـي ـ ـنـ ــي .دون أن ن ـن ـس ــى
ســرحــان بـشــارة ســرحــان ،املسيحي
الـفـلـسـطـيـنــي امل ــول ــود فــي طـيـبــة في
الـضـفــة الـغــربـيــة وقــاتــل الـعـضــو في
مـجـلــس الـشـيــوخ األم ـيــركــي روب ــرت
ك ـنــدي شـقـيــق الــرئـيــس ج ــون كندي
املـقـتــول ،فــي  5حــزيــران  ،1968وهو
تــاريــخ ذك ــرى نكسة حــزيــران ،1967
وذلــك ردًا على إعــانــه دعمه املطلق
إلسرائيل.
س ـ ُـي ـع ـت ـب ــر جـ ـ ـ ــورج حـ ـب ــش م ــؤس ــس
الـحــركــة الشعبية لتحرير فلسطني
ذات ال ـطــابــع ال ـش ـيــوعــي ،واحـ ـ ـدًا من
أكبر القادة الفلسطينيني املعتبرين
في هــذه الحركة .بينما كــان الشاعر
الـفـلـسـطـيـنــي املـسـيـحــي ك ـمــال نصر
امل ـت ـح ــدث ب ــاس ــم امل ـن ـظ ـمــة الـجــامـعــة
ل ـكــل ال ـف ـصــائــل الـفـلـسـطـيـنـيــة ،وك ــان
ه ـي ــاري ــون ك ـبــوشــي مـ ـط ــران الـ ــروم
ً
الـكــاثــولـيــك فــي ال ـق ــدس ،مـعـتـقــا في
السجون اإلسرائيلية بتهمة نشاطه
الداعم للمقاومة الفلسطينية ،مثله
م ـثــل املـ ـط ــران ع ـطــال ـلــه ح ـنــا م ـطــران
الـ ـ ـ ــروم األرثـ ـ ــوذكـ ـ ــس فـ ــي سـبـطـسـيــة
فلسطني.
ض ـ ّـم ــت الـ ـح ــرك ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة فــي
ص ـ ـفـ ــوف ـ ـهـ ــا ش ـ ـخ ـ ـص ـ ـيـ ــات يـ ـه ــودي ــة
م ـن ــاه ـض ــة ل ـل ـص ـه ـيــون ـيــة م ـث ــل Ilan
 ،Haléviال ـ ـ ـ ــذي أص ـ ـب ـ ــح املـ ـتـ ـح ــدث
بــاســم فـتــح فــي منظمة االشـتــراكـيــة
ال ـع ــامل ـي ــة وغـ ـي ــره م ــن ال ـش ـخ ـص ـيــات
املهمة من مجموعة Black panthers
اإلســرائ ـي ـل ـيــة ف ــي الـسـبـعـيـنـيــات من
القرن الفائت.
* اس ـتــرات ـي ـج ـيــة إس ــرائ ـي ــل لــزعــزعــة
استقرار املنطقة

(مروان بوحيدر)

س ـي ـل ـعــب ال ـب ـع ــد امل ـس ـي ـحــي ل ـج ــورج
إبــراهـيــم عـبــدالـلــه دورًا أســاسـيــا في
ّ
ستخصها به
املعاملة الظاملة التي
فرنسا.
أ -الترتيب الزمني لــأحــداث شاهد
على استراتيجية إسرائيل لزعزعة
استقرار املنطقة.
ك ــان ــون ال ـثــانــي  :1968قـصــف ج ـ ّـوي
إســرائـيـلــي ملـطــار ب ـيــروت ي ــؤدي إلــى
تدمير كامل أسطول الطيران املدني
اللبناني.
تـمــوز  :1972اغتيال املتحدث باسم
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطني
غـ ـس ــان ك ـن ـف ــان ــي واب ـ ـنـ ــة أخـ ـت ــه ذات
ش ــر عـ ــامـ ــا ف ـ ــي بـ ـي ــروت
الـ ـسـ ـبـ ـع ــة عـ ـ ّ
ب ـس ـي ــارة م ـفــخ ـخــة وض ـع ـه ــا ع ـمــاء
إســرائ ـي ـل ـيــون .ك ــان كـنـفــانــي ُيـعـتـبــر
شخصية أدب ـيــة فلسطينية كبيرة
في العالم العربي.
بعد أقــل من سنة ،في نيسان :1973
قـصــف ج ــوي إســرائـيـلــي عـلــى مركز
مــديـنــة ب ـيــروت قـتــل فـيــه ثــاثــة قــادة
فـلـسـطـيـنـيــن ،ك ـمــال نـصــر املـتـحــدث
بــاســم فـتــح ،أبــو يــوســف نـجــار وزيــر
الــداخـلـيــة فــي املـنـظـمــة الفلسطينية
ّ
املركزية ،كمال عدوان املكلف بحركة
الشباب الفلسطيني في فتح.
ستشتعل الـحــرب األهلية اللبنانية
ب ـعــد سـنـتــن أي ف ــي ن ـي ـســان .1975
وهــذه الصدفة الزمنية ليست دائمًا
ّ
متعمدة.
َعرضية ،قد تكون أحيانًا
ب -على الصعيد اإلقليمي.
إن ال ـه ـجــوم الـ ــذي أدى إل ــى اعـتـقــال
جـ ــورج إب ــراه ـي ــم ع ـبــدال ـلــه ح ــدث في
ك ــان ــون ال ـث ــان ــي  ،1982ف ــي ظ ــروف
إقليمية متفاقمة ّ
تميزت بما يلي:
 تدمير الطيران اإلسرائيلي ملحطةتموز النووية العراقية في  7حزيران
.1981
 قرار ّضم اسرائيل لهضبة الجوالن
السورية في  14كانون األول .1981
 إع ـ ـ ـ ــان ال ـ ـق ـ ــدس ع ــاصـ ـم ــة أب ــدي ــةإلسرائيل في كانون األول .1981
ه ــل ي ـج ــب ال ـت ــذك ـي ــر أنـ ــه ف ــي ك ــان ــون
الـثــانــي  1982وقـبــل ستة أشـهــر كان
هــدف االجـتـيــاح اإلسرائيلي للبنان
إيصال حليفها بشير الجميل زعيم
ميليشيا الكتائب إلى السلطة؟
م ـعــادلــة شـخـصـيــة جـ ــورج إبــراه ـيــم
عبدالله.
سيلعب العامل املسيحي عند جورج
إبــراه ـيــم عـبــدالـلــه دورًا حــاسـمــا في
ّ
ستخصه بها
املعاملة الظاملة التي
فرنسا.
إن اغتيال الدبلوماسيني في فرنسا
ّ
واإلج ــراءات القانونية املتخذة ضد

جـ ــورج إب ــراه ـي ــم ع ـبــدال ـلــه سـتـحــدث
على مسرح صراع نفوذ بني فرنسا،
شريكة العراق في حربها ضد إيران
وب ـ ــن ال ـح ـل ــف املـ ـن ــاه ــض لـلـهـيـمـنــة
األميركية-اإلسرائيلية فــي املنطقة:
ســوريــا وإيـ ــران وا ّملـعـسـكــر التقدمي
ف ـ ــي لـ ـبـ ـن ــان امل ـ ـل ـ ـتـ ــف ح ـ ـ ــول الـ ـح ــزب
الـشـيــوعــي الـفـلـسـطـيـنــي والـفـصــائــل
املقاتلة الفلسطينية.
فـ ــي ه ـ ــذا الـ ـسـ ـي ــاق ،س ـي ـب ــدو جـ ــورج
إب ــراهـ ـي ــم ع ـب ــدال ـل ــه ك ــأح ــد األضـ ـ ــرار
الـجــانـبـيــة لـهــذا ال ـص ــراع ،أو الحلقة
ال ـض ـع ـي ـفــة إن ل ــم ن ـقــل ك ـبــش ال ـف ــداء
املثالي.
إنه كبش الفداء ألنه لبناني مسيحي
شيوعي ّ
مؤيد للقضية الفلسطينية،
ألنـ ــه ب ـكــل ب ـســاطــة ي ـط ـيــح ب ــال ـق ــراءة
ال ـت ـق ـل ـي ــدي ــة ملـ ــا يـ ـح ــدث وي ـك ـس ــر كــل
مفاتيح فهمه.
الحالة الفرنسية :دراسة مقارنة بني
حالة أنيس نقاش وجــورج إبراهيم
عبدالله.
أنـيــس ن ـقــاش ،مسلم لـبـنــانــي ،زعيم
ف ــرق ــة ح ــاول ــت اغ ـت ـي ــال آخـ ــر رئ ـيــس
وزراء شاه إيران شهبور بختيار ،في
 18تـمــوز  1980فــي منطقة Neuilly
ُ sur Seine
وحـ ـك ــم ع ـل ـيــه بــالـسـجــن
ّ
املؤبد في  10أيار .1982
راح ضحية عملية االغتيال  3قتلى
وجريحان .من بني القتلى الشرطيان.
ّ
بـ ـغ ــض ال ـن ـظ ــر ع ــن ه ـ ــذه الـحـصـيـلــة
الدامية ،فقد حصل نقاش على عفو
ّ
رئاسي أيام فرانسوا ميتران في 27
ت ـمــوز  1990عـلــى خلفية مباحثات
ش ــام ـل ــة ب ــن ف ــرن ـس ــا وإيـ ـ ـ ــران ب ـشــأن
الرهائن الفرنسيني في لبنان.
وه ـ ـكـ ــذا ق ـض ــى أنـ ـي ــس نـ ـق ــاش عـشــر
س ـ ـ ـنـ ـ ــوات مـ ـ ــن حـ ـكـ ـم ــه لـ ـعـ ـم ــل ذهـ ــب
ض ـح ـي ـت ــه ث ــاث ــة ف ــرن ـس ـي ــن بـيـنـهــم
شرطيان.
ه ــذا يــدفــع لــاعـتـقــاد ب ــأن فــرنـســا قد
تساوم على مصالحها الوطنية أمام
الضغوط الخارجية.
ملـ ـ ــاذا ه ـ ــذا ال ـ ـفـ ــرق فـ ــي ال ـت ـع ــام ــل مــع
هذين اللبنانيني املناضلني من أجل
القضية الفلسطينية أنـيــس نقاش
وجورج إبراهيم عبدالله؟
ال ـج ــواب بـكــل بـســاطــة ه ــو أن أنـيــس
ن ـ ـق ـ ــاش تـ ــدع ـ ـمـ ــه ب ـ ـ ــا ه ـ ـ ـ ـ ـ ــوادة قـ ــوة
إقليمية تــريــد أن تـفــرض احترامها
على الساحة الدولية ،بينما جورج
إبراهيم عبدالله هو مواطن في بلد
اس ـمــه لـبـنــان غ ــرق زع ـم ــاؤه الــواحــد
تـلــو اآلخ ــر فــي اسـتـغــال مناصبهم
فـ ــي مـ ـج ــال األعـ ـ ـم ـ ــال مـ ــع ن ـظ ــرائ ـه ــم
ال ـفــرن ـس ـيــن م ــن دون االل ـت ـف ــات إلــى

مواطنيهم املعتقلني ظلمًا في فرنسا.
ب ــاس ـت ـث ـن ــاء ال ــرئـ ـي ــس إم ـ ـيـ ــل ل ـح ــود
( )2007-1998الــذي كــان يأخذ عليه
الـغــرب دعـمــه لـحــزب الـلــه ،لــم يقم أي
رئـيــس لـبـنــانــي بــذكــر قـضـيــة جــورج
إب ــراه ـي ــم ع ـبــدال ـلــه أم ـ ــام امل ـســؤولــن
الفرنسيني:
بينما في املقابل ،استطاع أمني عام
ح ــزب ال ـل ــه ح ـســن ن ـصــرال ـلــه تـحــريــر
عـشــرات األس ــرى املناضلني مــن أجل
ال ـق ـض ـيــة الـفـلـسـطـيـنـيــة الـلـبـنــانـيــن
والعرب مقابل إطالق سراح سجناء
إس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــن ،نـ ــذكـ ــر م ـن ـه ــم عـمـيــد
ال ـس ـج ـن ــاء ال ـس ـيــاس ـيــن الـ ـع ــرب فــي
إس ــرائ ـي ــل الـلـبـنــانــي الـ ـ ــدرزي سمير
قنطار ولم يكن بينهم شيعي واحد.
يـ ـمـ ـث ــل ج ـ ـ ـ ــورج إب ـ ــراهـ ـ ـي ـ ــم ع ـب ــدال ـل ــه
امل ـ ـ ـثـ ـ ــال امل ـ ـ ـضـ ـ ــاد لـ ـك ــل امل ـ ـعـ ــارضـ ــات
العربية الحديثة التي تتحكم فيها
ق ـن ـص ـل ـي ــات ال ـ ـقـ ــوى االس ـت ـع ـم ــاري ــة
القديمة والتي تضع ربطات العنق
وتحمل البطاقات املصرفية الذهبية
ُ
لحسابات تغذيها مشيخات البترو-
دوالر.
ّ
اعتقاله بطريقة ُمخزية قد
تمديد
إن
ّ
رفعه إلــى مصاف الــرمــوز النضالية
النزيهة.
تشكل قضية جورج إبراهيم عبدالله
بـمـحــاكـمـتــه ال ـظــاملــة وحـكـمــه املـشــن
عـ ــارًا ع ـلــى ع ــار ف ــي ت ــاري ــخ ال ـعــدالـ ّـة.
رف ـع ــه ال ـح ـكــم بــال ـن ـفــي إلـ ــى م ـصــاف
األبـ ـ ـط ـ ــال األس ـ ـطـ ــوريـ ــن فـ ــي ت ــاري ــخ
ال ـن ـض ــال الـفـلـسـطـيـنــي م ـث ــل مـ ــروان
برغوتي زعيم فتح وأحـمــد سعدات
زعـ ـي ــم ال ـج ـب ـه ــة ال ـش ـع ـب ـيــة ل ـت ـحــريــر
ّ
فلسطني ،إنه دليل التقزم السياسي
للزعماء اللبنانيني والفرنسيني في
آن معًا.
ّ
يسر املحكمة أن تقضي بالحكم على
ال ــدول ــة الـفــرنـسـيــة بـجــريـمــة «إس ــاءة
اسـتـعـمــال الـسـلـطــة» وإن ـ ــزال عقوبة
«الـسـخــط الــوط ـنــي» عـلــى موظفيها
وزيـ ـ ـ ــر ال ــداخـ ـلـ ـي ــة م ــان ــوي ــل ف ــال ــس،
ووزيـ ــر الـخــارجـيــة لـ ــوران فــابـيــوس،
«لـ ـتـ ـق ــاعـ ـسـ ـهـ ـم ــا فـ ـ ــي واجـ ـب ــاتـ ـهـ ـم ــا
وخ ـي ــان ـت ـه ـم ــا ل ـث ـق ــة الـ ـشـ ـع ــب الـ ـح ـ ّـر
واملبادئ األساسية التي تقوم عليها
الديمقراطية وقيم الجمهورية».
ع ـ ــاش ـ ــت فـ ـل ـ ـس ـ ـطـ ــن! َع ـ ـ ـ ــاش ج ـ ـ ــورج
ً
إبراهيم عبدالله! وليبق مثال يحتذى
به لألجيال القادمة!
(*) كاتب وصحافي لبناني .ناشر موقع
ّ
«مدنية» الذي ينشر هذا النص بالفرنسية
تزامنًا مع «األخبار»
ترجمة سناء يازجي خلف

•  :1985نكثت فرنسا ّ
بتعهدها إتمام صفقة تبادل
بإطالق ســراح عبدالله مقابل اإلفــراج عن الدبلوماسي
الفرنسي جيل سيدني بيرول ،املخطوف في لبنان
حكم عليه بالسجن  4سنوات بتهمة
•  10تموز ِ :1986
حيازة أسلحة ومتفجرات
ُ
•  1آذار  :1987محاكمة ثانية بعد أن ُو ّجهت له تهمة
الـتــواطــؤ فــي أعـمــال «إرهــاب ـيــة» ،وص ــدر فــي حقه ُحكم
السجن املؤبد.
ّ
ُّ
ِمن التهم في حقه:
ُ ّ
 تأسيس «الفصائل املسلحة الثورية اللبنانية» محاولة اغتيال املسؤول الثاني في السفارة األميركيةف ــي فــرنـســا كــريـسـتـيــان أدي ـس ــون ت ـشــاب ـمــان ،ف ــي 12
تشرين الثاني 1981
 اغتيال امللحق العسكري في السفارة األميركية فيفرنسا ،الكولونيل تشارلز راي ،في  18كانون الثاني
1982
 اغتيال السكريتير الثاني للسفارة االسرائيلية فيفرنسا ،ياكوف بارسيمنتوف ،في  3نيسان 1982
 تفخيخ وتفجير سيارة امللحق التجاري في السفارةاألميركية في فرنسا ،رودريك غرانت ،في  22آب 1982
 اغـتـيــال املــديــر الـســابــق لـلـقــوات الــدول ـيــة فــي سـيـنــاء،الــدبـلــومــاســي األمـيــركــي لـيـمــون هــانــت ،فــي  15شباط
1984
(أرشيف)

 م ـحــاولــة اغ ـت ـيــال الـقـنـصــل ال ـع ــام ل ـل ــوالي ــات املـتـحــدةاألمـيــركـيــة فــي سـتــراسـبــورغ (فــرنـســا) ،روب ــرت أونــان
هوم ،في  26آذار 1984
•  :1999استوفى الشروط املطلوبة لإلفراج عنه ،التي
ُي ّ
حددها قانون العقوبات الفرنسي
•  :2002كتب الـنــائــب الـســابــق فــي الـبــرملــان الفرنسي
أالن مــارســو (شغل سابقًا القاضي املعني بمكافحة
ّ
ّ
اإلرهاب ،ونظم عملية املحاكمة) أنه «حكمنا على جورج
عبدالله على ما لم يقم به»
•  19تـشــريــن الـثــانــي  :2003ق ـ ّـررت محكمة اإلف ــراج
املشروط إطالق سراح عبدالله .فاستأنفت النيابة العامة
ّ
الفرنسية القرار ،ما عطل إخراجه من السجن
•  9أيلول  :2005عارضت النيابة العامة الفرنسية أي
قرار يقضي بإطالق سراحه
•  31ك ــان ــون ال ـثــانــي  :2006رف ـضــت الـنـيــابــة الـعــامــة
تحججة بـ ّ
الفرنسية طلب إطــاق ســراح عبداللهُ ،م ّ
ـأن
صورة فرنسا ستهتز أمام الواليات املتحدة وحلفائها،
ّ
وأن ترحيله إلــى لبنان ال يشكل ضمانة لعدم تكراره
األعمال التي قام بها
•  6شباط  :2007تقديم طلب اإلفراج املشروط السابع،
الذي ُرفض في  10تشرين األول
•  20كــانــون األول  :2007اسـتــأنــف عـبــدالـلــه الـ ُـحـكــم،
ُ
وعقدت جلسة االستئناف في  31كانون الثاني حني
تأجل إعالن ُ
ّ
الحكم إلى تاريخ  17نيسان 2008
ّ
•  4أيلول  :2008نقل امللف من محكمة اإلفراج املشروط
إلى لجنة خاصة للنظر «في درجة خطورة» عبدالله
•  7ك ــان ــون ال ـث ــان ــي  :2012صـ ـ ـ ّـرح امل ــدي ــر األس ـب ــق
لــاسـتـخـبــارات الفرنسية ب ـ ّ
ـأن لــديــه «أزم ــة ضمير مع
قضية عبدالله… من غير الطبيعي والفظيع استمرار
اعتقاله… إنها سياسة انتقامية من الدولة ّ
ضد عبدالله»
تطبيق
•  10ك ــان ــون ال ـث ــان ــي  :2013وافـ ـق ــت غ ــرف ــة
ً
العقوبات في باريس على طلب اإلفــراج الثامن ،رابطة
إي ــاه بمغادرته األراض ــي الفرنسية .استأنفت النيابة
العامةُ ،
فع ّلق ُ
الحكم.
 املتحدثة بــاســم الخارجية األمـيــركـيــة« :ال نعتقد أنهيـتـعـ ّـن اإلفـ ــراج عــن عـبــدالـلــه ،ونــواصــل مـشــاوراتـنــا مع
الحكومة الفرنسية بشأن ذلك»
ّ
•  :2013تشكلت في لبنان لجنة وزارية ملتابعة القضية،
وزار ٌ
وفد رسمي باريس ملناقشة األمر
ُ
ّ
• حزيران ّ :2014
للمرة األولى منذ اعتقاله ،طرح ملف
عـبــدالـلــه فــي الـ ــدورة الـ ــ 26ملجلس حـقــوق اإلن ـســان في
جنيف
•  6تـشــريــن ال ـثــانــي  :2014رف ـضــت مـحـكـمــة تنفيذ
األحكام الفرنسية الطلب التاسع باإلفراج املشروط
•  17حــزيــران  :2018الــرئـيــس مـيـشــال ع ــون يــراســل
نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون ،يطلب فيها اإلفراج
عن عبدالله
•  22كــانــون األول  :2018زار السفير اللبناني لدى
فرنسا رامي عدوان ،عبدالله في سجنه ،فكانت تلك أول
ّ
مرة يزوره فيها سفير لبناني
• ّ :2019
أتم عبدالله  35عامًا في السجن
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أسعد أبو خليل *
َّ
ُجن جنون اإلعالم األميركي ومراكز األبحاث
ّ
ّ
وت ـ ــج ـ ــار ح ـ ـقـ ــوق اإلن ـ ـس ـ ــان الـ ـغ ــرب ــي ــن ه ــذا
قر َر سحب ّ
ّ
األسبوع .ترامب ّ
األميركية
القو ّات
لتمهيد الطريق لتوغل تركي في
من سوريا
ّ
ّ
(كلمة «توغل» تذكر باستعمالها في
سوريا
ّ
سـيــاق الـتــدخــل الـعـسـكــري ال ـســوري لصالح
ّ
عندما أراد «املجلس
االنعزاليني في ّ ،١٩٧٦
التدخل بكلمة ألطف من
اإلسالمي» أن يصف ّ
اجتياح فوصفه بـ«التوغل» ،وكان املصطلح
ً
ّ
لشفيق الـ ــوزان يــومـهــا) .جــابـ َـه تــرامــب ثــورة
م ــن داخـ ــل حــزبــه وم ــن خ ــارج ــه ،م ــن اإلع ــام
ّ
ديموقراطيني
من مراكز األبحاث ،من خبراء
وجـمـهـ ّ
ـوريــن فــي السياسة الـخــارجـ ّـيــة .ولو
َ
ّ
ّ
أردت أن ت ـخ ـت ـبــر ن ـظ ــري ــة ال ــدي ـم ــوق ــراط ــي ــة
ّ
وت ـعــدد اآلراء «وس ــوق األف ـكــار املـتـعــارضــة»
يمكن أن تـتــابــع ردود الـفـعــل الـهــائـجــة على
قــرار تــرامــب .ليس هناك مــن نـقــاش ،كما أنه
ّ
ّ
الرأسمالية.
صوابية
ليس هناك نقاش حول
واآلبـ ـ ــاء امل ـ ّ
ـؤس ـس ــون م ـ ّـي ــزوا ف ــي هـنــدسـتـهــم
ّ
لـ ـلـ ـنـ ـظ ــام الـ ـسـ ـي ــاس ــي ب ـ ــن «الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة»
ّ
ّ
«الجمهورية» هناك
و«الديموقراطية» .وفي
ّ
ّ
مــن ركــائــز لـلـنـظــام ال يمكن لــأكـثــريــة رده ــا
أو عكسها كـمــا فــي الــديـمــوقــراطـ ّـيــة (ول ـهــذا
ّ
عملية تعديل الدستور هنا من أصعب
فإن
أكثرية الثلثيْ
ّ
ّ
العمليات وهــي تحتاج إلــى
فــي مـجـلـسـ ْـي ال ـن ـ ّـواب وال ـش ـيــوخ ،بــاإلضــافــة
ْ
ّ
ّ
االشتراعية
الثلثي في املجالس
أكثرية
إلى
ّ
فــي ال ــوالي ــات ،ول ــم يـمــر مــن الـتـعــديــات منذ
ً
تــأسـيــس ال ـج ـم ـهـ ّ
ـوريــة أك ـثــر م ــن  ٢٧تـعــديــا
فيما يـعـ ّـدل لبنان دسـتــوره مــع انتخاب كل
رئيس تقريبًا).
الـ ـث ــورة ع ـلــى قـ ــرار ت ــرام ــب ل ــم ت ـكــن ج ــدي ــدة.
يـخــوض الــرجــل حــربــا ضــروســا ضــد أجهزة
األم ــن الـقــومــي فــي ال ـبــاد ،خصوصًا أجهزة
املـخــابــرات (وعــددهــا  ١٧ج ـهــازًا) والـقـيــادات
ّ
ّ
اليومية ضد ترامب
العسكرية .والتسريبات
ّ
في الصحف األميركية مصدرها في الغالب
املـ ـخ ــاب ــرات األم ـي ــرك ـ ّـي ــة ،خ ـصــوصــا «وك ــال ــة
امل ـخ ــاب ــرات امل ــرك ـ ّ
ـزي ــة» ال ـتــي بــاتــت صحيفة
«واشـنـطــن بــوســت» منبرًا مفتوحًا لها ،كي
ُ
تـحــرج الــرئـيــس وتسهم فــي تغيير صورته
َ
أمـ ــام ال ـ ــرأي ال ـع ــام (وقـ ــد ث ـبــت أن الـتـســريــب
األخـ ـي ــر ع ــن م ـكــاملــة ال ــرئ ـي ــس األم ـي ــرك ــي مع
ً
الــرئ ـيــس األوكـ ــرانـ ــي ك ــان م ـصــدرهــا عـمـيــا
ّ
األميركية ،مفروزًا إلــى البيت
في املخابرات
ّ
األبيض) .وألن ترامب ال خبرة له في الحكم،
ّ
فإنه استعدى مبكرًا أجهزة املخابرات عندما
سخر منها ومن قدراتها ومعلوماتهاّ ،كما
أن ــه ق ـ ّـر َر مخالفة التقليد الـســائــد فــي تلقي
البيت األبيض.
تقرير شفهي يومي منها في
ّ
وغ ـ ّـر َد تــرامــب عــن مــوضــوع الـتــدخــل التركي
َ
ـراك
وك ـت ــب أن ه ــذه م ـعــركــة قــدي ـمــة ب ــن األتـ ـ َ
وال ـك ــرد وأن ال ش ــأن ألمـيــركــا ب ـهــا .وأض ــاف
ّ
ّ
وللمرة األولى
املادية،
كالمًا عن كلفة الحروب
ّ
ّ
األميركية املتواصلة بعد
منذ شن الحروب
 ١١أيلولَ ،
ذكر ترامب الضحايا باملاليني «في
الـطــرف اآلخ ــر» — فــي إش ــارة إلــى الضحايا
املــدنـ ّـيــن فــي ال ـعــراق وأفغانستان وســوريــا.
بديهي حول حرب ّ
ّ
مدمرة لكن لم
هذا الذكر
ْ
يسبق لرئيس أميركي (من ٍّ
أي من الحزبي)
أن َ
ذكر آسفًا عدد ضحايا العرب واملسلمني
ّ
ّ
في ّ الحروب األميركية (والحكومة األميركية
تــوق ـفــت ف ــي ه ــذه األل ـفـ ّـيــة ع ــن إع ـط ــاء تقرير
رس ـمــي ع ــن تـقــديــراتـهــا لـلـخـســائــر الـبـشـ ّ
ـريــة
لـلـطــرف اآلخ ــر فــي حــروب ـهــا ،وإن كــانــت لها
ت ـقــديــرات تبقيها سـ ّ
ـريــة وال تعلنها للمأل
ّ
ّ
ربما ألن الـحــروب األميركية زادت وحشية
وهــي ال تريد مــن ال ــرأي الـعــام العاملي إدراك
ح ـج ــم ال ـك ـل ـفــة ال ـب ـش ـ ّ
ـري ــة لـ ـح ــروب ال ـت ـحــريــر
ّ
ومكافحة اإلرهاب األميركية).
وال ـص ـح ــاف ــة ال ـغ ــرب ـ ّـي ــة ت ـحـ ّـس ـنــت ك ـث ـي ـرًا فــي
ال ـس ـن ــوات املــاض ـيــة — ال أع ـن ــي م ــن نــاحـيــة
املـهـنـ ّـيــة أو التغطية الـحــرفـ ّـيــة ل ــأح ــداث .ال،
ّ
الغربية
على العكس .فقد أصبحت الصحافة
وم ّ
دعائية ُ
ّ
ّ
وإعالنية بصورة
ؤججة
البارزة
صفيقة ،واعتراضات ترامب ضد الصحافة
ُ
ّ
ّ
اليساريني —
الليبراليني وبعض
تقابل عند
هنا وهناك — باالستهجان ،لكن الصحافة
ب ــات ــت أب ــواق ــا دع ــائ ـ ّـي ــة ألص ـح ــاب امل ـل ـي ــارات
وم ـص ــال ــح اق ـت ـص ـ ّ
ـادي ــة ع ـم ــاق ــة« .واش ـن ـطــن
بــوســت» بــاتــت مـجـ ّـرد بــوق نــاطــق بمصالح
الثري العاملي ،جيف بيزوس ،كما أن جريدة
«امل ـس ـت ـق ـبــل» كــانــت بــوقــا لــرف ـيــق ال ـحــريــري،
ّ
الغربية لم تعد
والبنه من ّبعده .الصحافة
ّ
ّ
الحيادية أو املوضوعية .كل
تحاول تصنع

َ
ه ــذه الـحـجــج أزي ــل ــت مـنــذ بــدايــة ال ـحــرب في
س ــوري ــا ،ح ـيــث وجـ ــدت ال ـص ـحــافــة الـغــربـ ّـيــة
الـفــرصــة مــؤاتـيــة لـخــدمــة مـصــالــح إســرائـيــل
ومـ ـص ــال ــح نـ ـش ــر الـ ـنـ ـف ــوذ األم ـ ـيـ ــركـ ــي ح ــول
ال ـ ـعـ ــالـ ــم .ط ـم ـع ــت الـ ـصـ ـح ــاف ــة املـ ـعـ ـب ــرة عــن
مـصــالــح اإلم ـبــراطـ ّ
ـوريــة بخلق ش ــرق أوســط
ّ
جديد يخضع بالكامل للسيطرة األميركية
واإلس ــرائـ ـيـ ـل ـ ّـي ــة .وهـ ـ ــذه ال ـص ـح ــاف ــة نـفـسـهــا
(املـحــافـظــة مـنـهــا وال ـل ـي ـبــرالـ ّـيــة) ّأيـ ــدت بـقـ ّـوة
الحرب على العراق ّ
وروجت ألكاذيب أسلحة
ال ــدم ــار ال ـشــامــل إلق ـن ــاع ال ـ ــرأي ال ـع ــام ،ال ــذي
س ــرع ــان م ــا ي ـن ـقــاد ف ــي مــواض ـيــع الـسـيــاســة
ّ
الخارجية بسبب جهله املطبق فيها.
وفـ ــي هـ ــذا ال ـف ـصــل م ــن ال ـح ــرب ف ــي س ــوري ــا،
تـ ـق ــوم ال ـص ـح ــاف ــة بــال ـت ـع ـب ـيــر عـ ــن م ـصــالــح
أجهزة املخابرات .قد يقول قائل :وما اعتماد
اإلم ـب ــراط ـ ّ
ـوري ــة ع ـلــى  ٢٠٠٠ج ـنــدي أمـيــركــي
ف ــي س ــوري ــا؟ يـعـتـمــد الـ ـ ــرأي الـ ـع ــام ال ـعــاملــي
ّ
األميركية على أنها ذات
إعــانــات الحكومة
ّ
ّ
األميركية ،كما
مصداقية عالية .والحكومة
علمنا من تسريبات ماننغ وسنودن ،ليست
ّ
أق ــل كــذبــا مــن أس ــوأ الـحـكــومــات ،لكنها أبــرع
ّ
الـحـكــومــات فــي ال ـكــذب .هــي تـســوق لنفسها
ع ـلــى أن ـهــا م ــن ص ـنــف آخ ــر م ــن ال ـح ـكــومــات،
واإلطــراء األميركي الذاتي على نظام الحكم
َ
ف ـعــل فـعـلــه ح ــول ال ـع ــال ــم ،ح ـتــى ف ــي أوس ــاط
اليسار .القانون األميركي ّ
يشرع الكذب من
الحكومة ،إلــى الـســوق الــداخـلــي والخارجي
عـلــى ح ـ ّـد س ــواء .لـكــن ح ــدود ال ـكــذب للسوق
ال ـعــاملــي أرحـ ــب بـكـثـيــر م ــن مـعــايـيــر ال ـســوق
ّ
«الحرة» (وهي
الداخلي .وعليه ،فإن محطة
ّ
الرسمية لنشر البروباغندا
محطة الحكومة
األمـيــركـ ّـيــة عـنــد ال ـعــرب) مـحـظــورة فــي البث
ال ــداخـ ـل ــي ،ألن م ـعــاي ـيــر الـ ـك ــذب والـتـضـلـيــل
ّ
متحررة لدرجة تتضارب مع املعايير
فيها
األضـيــق فــي الـســوق الــداخـلــي .لكن القانون
ه ـن ــا ي ـس ـمــح ألعـ ـض ــاء ال ـس ـل ـطــة ال ـت ـن ـف ـيـ ّ
ـذيــة
بــال ـكــذب والـتـضـلـيــل لـكــن ف ــي س ـيــاق الـقـيــام
ّ
سياسية واإلس ــاءة
بالوظيفة (أي لـغــايــات
إل ــى ال ـع ــدو ،إلـ ــخ) .إن رق ــم  ٢٠٠٠ج ـنــدي في
س ــوري ــا ه ــو ال ــرق ــم ال ــرس ـم ــي ،لـكـنــه ال يــذكــر
امل ـئــات الــذيــن يـصــاحـبــون عـمــل الـجـنــود من
ّ
ّ
الخاصة املنخرطة
والقوات
أجهزة املخابرات
ً
ف ــي أع ـم ــال س ـ ّ
ّ
ـري ــة م ـثــا (م ـثــل تـقــصــد أع ــداء

مشروع نشر ّ
القوات
ّ
األميركية في الشرق
األوسط وأفريقيا ّلم يعد
مرتبطًا بإدارة معينة
عمل
من صلب
بل أصبح
ّ
ّ
اإلمبراطورية األميركية

إس ــرائ ـي ــل ف ــي س ــوري ــا ،وال ـق ـي ــام بــاغـتـيــاالت
حربية ّ
ّ
سرية).
وأعمال
ّ
ّ
إن مشروع نشر القوات األميركية في الشرق
األوس ــط وأفــريـقـيــا لــم يعد مـشــروع مرتبطًا
ب ـ ـ ــإدارة م ـعـ ّـي ـنــة ب ــل أص ـب ــح م ــن ص ـلــب عمل
اإلمـ ـب ــراط ـ ّ
ـوري ــة األم ـي ــرك ـ ّـي ــة .وارت ـ ـبـ ــاط نشر
الـ ـق ـ ّـوات ب ــات م ــازم ــا ل ـلــدعــوة إل ــى اسـتـمــرار
ال ـس ـي ـطــرة ال ـعــاملـ ّـيــة األم ـي ــرك ـ ّـي ــة .وال ـح ـمــاس
ّ
الصحافيني
الـفــائــق ال ــذي ظهر فــي كـتــابــات
ّ
الغربيني هو تعبير عن قبول وشيوع الفكرة
ّ
ّ
ّ
عبر تيارات ومشارب سياسية متنوعة .أي
أن املــراسـلــن الـغــربـ ّـيــن فــي بــادنــا مــن دعــاة
ّ
األميركية الدائمة على
السيطرة والهيمنة
الشرق األوسط .هل ستكون أميركا مضيافة
لــو أن املــراسـلــن الـعــرب فــي أمـيــركــا جــاهــروا
ّ
عربية
بالدعوة إلــى فــرض سيطرة وهيمنة
ّ
األميركية
وتتضارب في اإلدارة
على أميركا؟ ٌ ّ
نــزعـتــان :نــزعــة يمثلها تــرامــب وح ــده وهــي
ّ
انكفائية (دع ــوة تــرامــب إلــى االنكفاء
دع ــوة
ّ
هي دعوة حقيقية وليست مثل صفة االنكفاء
اإلعالم الخليجي بأوباما فقط،
التي ألصقها ّ
ألنــه لم يــرد التدخل في سوريا حفاظًا على
مصالح اإلمـبــراطـ ّ
ـوريــة وديمومتها) مقابل
ّ
دع ــوة نـشــر الـسـيـطــرة اإلم ـب ــراط ــوري ــة .وكــان
ترامب في خضم النقاش الدائر حول سوريا
ّ
يتكون
صريحًا جدًا ،عندما قال إنه في فريق

من تظاهرة لألكراد في مدينة ثيسالونيكي ــ اليونان (ساكيس ميتروليديس  -أ ف ب)

ً
مــن شـخــص واح ــد فــي دع ــوت ــه .ه ــو ،تمثيال
لـلـسـيــاق الـكــاسـيـكــي لـلـسـيــاسّــة االنـعــزالـ ّـيــة
للحزب الجمهوري ،يريد أن يوفر في اإلنفاق
األميركي (املادي والبشري) ،وقد فهم النظام
قبل
السعودي ،ولذلك أعلن ترامب ّمتباهيًا ّ
ـوديــة ستتكفل
أس ـب ــوع أن ال ـح ـكــومــة ال ـس ـعـ
بـنـفـقــات ال ـن ـشــر ال ـع ـس ـكــري األم ـي ــرك ــي كــافــة
فــي الـشــرق األوس ــط (أي إن الـنـظــام القطري
والسعودي يتنافسان على كسب ّ
ود ترامب
ّ
عبر التكفل باإلنفاق على العدوان واالحتالل
ّ
االنكفائية تناسب
األميركي) .وهــذه الرؤية
ّ
ّ
ّ
الربحية االقتصادية في
األولوية
ترامب ذا
ّ
السياسة الخارجية .لكن ترامب يواجه فريقًا
م ـتــراصــا ،ف ــي داخـ ــل إدارت ـ ــه وف ــي خــارجـهــا،
فـ ــي داخ ـ ـ ــل ح ــزب ـ ّـه وف ـ ــي ال ـ ـحـ ــزب امل ـ ـعـ ــارض.
وه ــذا الفريق يمثل «الــدولــة العميقة» التي
ك ـت ــب ع ـن ـهــا أخـ ـيـ ـرًا ج ـي ـمــس سـ ـتـ ـي ــوارت فــي
ك ـت ــاب ج ــدي ــد ب ـن ـفــس الـ ـعـ ـن ــوان .ولـ ــو نجح
الـحــزب الديموقراطي فــي إدان ــة تــرامــب (من
ّ
دون ع ــزل ــه ألن ذل ــك يـتـطــلــب مــواف ـقــة ثـلـثـ ْـي
أعـضــاء مجلس الـشـيــوخ ،أي بموافقة نحو
ع ـشــريــن م ــن األعـ ـض ــاء ال ـج ـم ـهـ ّ
ـوريــن وه ــذا
من املستحيالت إال إذا صدر تسريب جديد
ي ـهـ ّـدد ص ــورة تــرامــب فــي داخ ــل حــزبــه) فــإن
الفضل في ذلــك — أو املالمة عند مناصري
ترامب — يعود ألجهزة االستخبارات التي
ُ
ّ
يومية (ممنوع
تـسـ ّـرب ضــد تــرامــب بـصــورة
أن تسترق أجهزة االستخبارات ،مثل «وكالة
األمــن القومي» السمع على مكاملات ترامب
ّ
ّ
تسجل مكاملات
الهاتفية لكنها تستطيع أن
ّ
ّ
زعماء الــدول األجنبية الذين يتحدثون إلى
ترامب).
ملـ ــاذا ّ
رد ال ـف ـعــل امل ـه ـتــاج ه ــذا ف ــي واشـنـطــن
ضد موقف ترامب من سوريا؟ يقول هؤالء
إن ّ
حسهم اإلنساني هــو الــذي يدفعهم إلى
التعاطف مع الكرد في محنتهم في مواجهة
ّ
التوغل التركي .والـكــرد في الغرب يحظون
ّ
ّ
بتعاطف (مزيف طبعًا) ال تحظى به أقليات
أخ ـ ـ ــرى .وال ـف ـض ــل ف ــي ذلـ ــك يـ ـع ــود ل ـل ـق ـيــادة
البرزانية التي استثمرت العالقات الـ ّ
ّ
ـوديــة
ّ
ّ
م ــع ال ـع ــدو اإلســرائ ـي ـلــي مـنــذ الـسـبـعـيـنــيــات
(ع ـلــى األقـ ـ ــل) .وال ـل ــوب ــي اإلســرائ ـي ـلــي يـهـتـ ّـم
ُ
بالبروز في مظهر املدافع عن الكرد إلحراج
ّ
العربية وإيــران (بعد الثورة فقط).
األنظمة
أم ــا تــرك ـيــا ف ـقــد اض ـط ـهــدت ال ـك ــرد أك ـثــر من
أي دول ــة أخ ــرى ،وقـتـلــت منهم أكـثــر مــن ّ
ّ
أي
دول ــة أخـ ــرى ،وكــانــت فــي س ـنــوات تحالفها
مــع إســرائـيــل ال تلقى النقد عــن خروقاتها.
ّ
ع ـل ــى ال ـع ـك ــس ،ت ـم ــت ــع ح ـك ــم ك ـن ـع ــان أف ــري ــن
العسكري بأفضل العالقات مع إدارة ريغان،
وكـ ــان الـصـهــانـيــة م ــن أبـ ــرز امل ــداف ـع ــن .لكن
االهتمام الغربي املفاجئ بوضع الكرد في
مواجهة األتــراك يرجع لسبب غير مؤامرات
بسيط :لــم يعد اللوبي اإلسرائيلي مدافعًا
عــن امل ـصــالــح ال ـتــركـ ّـيــة ،وب ــات أردوغـ ـ ــان من
ّ
العامة في
دون معني في حمالت العالقات
الغرب .الكرد ضحايا حتمًا ،لكنهم ضحايا
ل ـيــس ف ـقــط ل ـل ـح ـكــومــات ال ـت ــي اضـطـهــدتـهــم

ّ
العراقية
وغمطت حقوقهم ،مثل الحكومات
ّ
ّ
ّ
والتركية ،بل هم أيضًا
واإليرانية
والسورية
ّ
ضـحــايــا قـيــاداتـهــم الــرجـعــيــة ال ـتــي لــم تجد
غـضــاضــة فــي الـتــآمــر ضــد األك ـث ـ ّ
ـري ــات التي
تعيش مع األكراد.
م ــن ال ــرائ ــج ف ــي خ ـطــاب الـلـيـبــرالـ ّـيــن الـعــرب
(الـعــامـلــن فــي مـنـظـ ّـمــات الـ ـ ــ«إن.ج ـ ــي.أو» أو
ف ــي امل ــواق ــع ال ـعــربـ ّـيــة ال ـس ـيــاسـ ّـيــة املـنـتـشــرة
بــال ـت ـمــويــل ال ـغ ــرب ــي ف ــي ف ـض ــاء اإلن ـت ــرن ــت)
مناصرة الـكــرد .ومـنــاصــرة الـكــرد ليس لها
مــن ثـمــن سـيــاســي أو مـ ـ ّ
ـادي بــاهــظ ،بعكس
ّ
مـنــاصــرة الـشـعــب الفلسطيني الـتــي ت ــؤدي
مناصرته في الغرب إلــى خسارة الوظائف
وفـ ـ ــي ال ـ ـس ـ ـعـ ـ ّ
ـوديـ ــة إلـ ـ ــى الـ ـسـ ـج ـ ًـن ال ـ ـفـ ــوري.
ت ـس ـت ـط ـي ـعــن أن ت ـك ــون ــي زوجـ ـ ـ ــة ل ـلــرئ ـيــس
ً
ً
ال ـفــرن ـســي وأن ت ـكــونــي م ـن ــاص ــرة ُم ـجــاهــرة
للشعب الـكــردي (كما كانت زوجــة فرانسوا
ّ
ديبلوماسيًا
ميتران) .وتستطيع أن تكون
أمـيــركـ ّـيــا وأن ت ـكــون مـعــروفــا بحملك لـلــواء
اسـتـقــال األك ـ ــراد (ك ـمــا ك ــان الــديـبـلــومــاســي
السابق ،بيتر غالبريث ،الذي طالب بتقسيم
العراق ومنح استقالل ناجز لألكراد فيه —
لـكــن غــالـبــريــث ك ــان شــريـكــا فــي حـقــل نفطي
ّ
باإلنسانية
فــي كــردسـتــان ،فاختلط النفط
وال ـح ـن ــان م ـع ــا) وأال ت ــدف ــع ث ـم ـنــا سـيــاسـيــا
ملــواقـفــك .عـلــى الـعـكــس ،إن مـنــاصــرة األك ــراد
أو األزيـ ـ ّ
ـديـ ــن ه ــي ب ـم ـثــابــة م ـن ــاص ــرة دول ــة
ّ
إســرائـيــل الـتــي تـقــرر للغرب مــا ال ــذي يجوز
م ـنــاصــرتــه ف ــي مـنـطـقـتـنــا والـ ـ ــذي ال يـجــوز
(ال يـجــب أن ي ـ ّ
ـؤدي االسـتـغــال الصهيوني
ّ
مل ـع ــان ــاة حـقـيـقـ ّـيــة ل ــ«أق ـل ــي ــات» إل ــى م ـع ــاداة
حقوقهم) .وبهذا يكون التعاطف الليبرالي
ّ
الغربية
العربي مع الكرد فرعًا من املناصرة
الـصـهـيــونـ ّـيــة — خـصــوصــا أن نـفــس هــؤالء
م ــن أعـ ــداء ح ـقــوق الـشـعــب الـفـلـسـطـيـنــي في
االستقالل التام وفي حق الدفاع عن النفس،
مثل موقف األصل الغربي.
ل ـك ــن ال ـت ـع ــاط ــف ال ـع ــرب ــي م ــع الـ ـك ــرد ي ـ ــزداد
صـعــوبــة نتيجة الـتـحــالـفــات ال ـتــي تعقدها
الـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــادات الـ ـ ـك ـ ـ ّ
ـردي ـ ــة ال ـ ـعـ ــراقـ ـ ّـيـ ــة أسـ ــاسـ ــا،
وال ـكـ ّ
ـرديــة فــي س ــوري ــا .إن مـنـطــق التحالف
م ــع «ال ـش ـي ـطــان» (وال ـح ــدي ــث ع ــن الـشـيـطــان
حــديــث ال يـمـكــن مـحــاجـجـتــه ألن ــك تـتـحـ ّـدث
عــن كــائــن يــؤمــن بــه املــؤم ـنــون ويـعـجــز غير
املــؤم ـنــن ع ــن املـحــاجـجــة ب ــه ،م ــع أن منطق
املؤمنني في التحالف مع الشيطان يناقض
ّ
«أقلية»
إيمانهم) ُيستعمل عندما تتحالف
ّ
س ـيــاسـ ّـيــة أو دي ـنـ ّـيــة م ــع أع ـ ــداء «األك ـث ــري ــة»
(منطق األكـثـ ّ
ـريــات واألقـلـ ّـيــات منطق قهري
ّ
ُ
هيمن) .وحجة الكتائب في التحالف
قمعي م ِ
ّ
م ــع إس ــرائ ـي ــل كــانــت عـيـنـهــا حــجــة الـحــاجــة
ّ
إلـ ــى ال ـش ـي ـط ــان ،ل ـكــن إل ـه ـهــم ت ـخــلــى عـنـهــم.
ّ
لكن تخلي اإللــه عنهم أال يزعج أو يخلخل
ّ
إيمان هؤالء؟ القيادة البرزانية تحالفت مع
إســرائ ـيــل وق ـ ّـدم ــت خ ــدم ــات م ــوس ـ ّ
ـادي ــة ضد
العرب .وهذا النوع من التحالف يصم ليس
ّ
الطائفية
القيادة املسؤولة عنه بل «األقلية»
ّ
العرقية على ما في هذا التعميم من ظلم.
أو

لكن املجاهرة باملطالبة باالستقالل الكردي
ً
فــي أي مــن الـ ــدول الـعــربـ ّـيــة يلقى ق ـبــوال في
الغرب ومعارضة عند العرب (وامليليشيات
ال ـك ـ ّ
ـردي ــة ف ــي ال ـع ــراق وف ــي س ــوري ــا ال تعير
ّ
تقول
اهتمامًا للحساسيات العربية فهي ّ
بــالـتـهـجـيــر -ضـ ــد الـ ـع ــرب -ع ـنــدمــا يـتـســنــى
لـهــا ذلـ ــك) .وال ـغ ــرب م ـت ـشـ ّـدد نـحــو أي نزعة
ّ
ّ
سخي جـدًا في
انفصالية في كياناته لكنه
ت ــوزي ــع أق ــال ـي ــم وم ـحــاف ـظــات ف ــي ال ـك ـيــانــات
الـعــربـ ّـيــة ،إذا ّأدى ذلــك إلــى تفتيت وتجزئة
الـعــالــم الـعــربــي مـهـمــا ك ــان الـثـمــن (إن خلق
ّ
إنسانية
كـيــان جـنــوب ال ـســودان كــان كــارثــة
إسرائيليًا-أميركيًاّ
ّ
هائلة لكن املشروع كان
مـشـتــركــا) .الـحـكــومــة املــركـ ّ
ـزيــة فــي واشنطن
ّ
ش ـ ــن ـ ــت حـ ـمـ ـل ــة وح ـ ـشـ ـ ّـيـ ــة ضـ ـ ــد االن ـ ـف ـ ـصـ ــال
ال ـج ـنــوبــي ف ــي ال ـح ــرب األه ـل ـ ّـيــة األم ـيــركـ ّـيــة،
والجنرال شيرمان قاد حمالت حرق وإبادة
ف ــي ال ـج ـن ــوب (ف ــي ج ــورج ـي ــا وغ ـي ــره ــا) من
دون أي مـ ـس ـ ّـوغ ع ـس ـك ــري ،وك ـ ــان مـقـصــده
ث ـنــي األجـ ـي ــال امل ـق ـب ـلــة ع ــن مـ ـج ـ ّـرد الـتـفـكـيــر
فــي م ـع ــاودة حـلــم االن ـف ـصــال .وأم ـيــركــا هي
امل ـثــال ال ــذي يلهج بـحـمــده دع ــاة االنـفـصــال
ف ــي عــاملـنــا ال ـع ــرب ــي .ال ،ال ـق ـيــادة ال ـبــرزانـ ّـيــة
تــريــد االنـفـصــال وتــريــد أيـضــا التحالف مع
ّ
حالية بني
أعداء العرب .أن وجود تحالفات
ّ
عرب وبني إسرائيل ال يعطي ال «األقليات»
ـري ــات» حــق الـتـحــالــف مــع ال ـعـ ّ
وال «األك ـث ـ ّ
ـدو
ّ
ّ
(ومـنـطــق األق ـلــيــات واألك ـث ــري ــات هــو منطق
ّ
ّ
ّ
واألكثريات في
لألقليات
الحالية
القيادات
غياب ّ
هويات جامعة) .إن حزب البعث (في
فــرعـ ْـيــه) ظـلــم األكـ ـ ــراد ،كـمــا ظـلـمـهــم األتـ ــراك
والفرس عبر التاريخ.
ّ
وتتحمل قـيــادات «وح ــدات حماية الشعب»
ّ
امل ـس ــؤول ــي ــة ف ــي ت ـع ـب ـيــرهــا ع ــن أس ــاه ــا مــن
خ ـ ــذالن أم ـي ــرك ــي لـثـقـتـهــا امل ـط ـل ـقــة ،ول ـل ـمــرة
الـ ـع ــاش ــرة ب ــال ــوع ــود األمـ ـي ــرك ـ ّـي ــة لـ ــأكـ ــراد.
وتـنـظـيــم «وحـ ـ ــدات ح ـمــايــة ال ـش ـعــب» وضــع
آماله باملحتل األميركي وهو اآلن يدفع ثمن
هذا الخيار .الشعب الكردي وقياداته ليسوا
ّ
الديموقراطية»
ُمـسـ ّـيــريــن .و«ق ــوات ســوريــا
ليست إال «وحـ ــدات حـمــايــة الـشـعــب» باسم
آخ ــر يــوحــي بــال ـت ـعـ ّ
ـدديــة ال ـعــرقـ ّـيــة ال ـكــاذبــة.
األمــر افتضح في مؤتمر في ّ
مؤسسة أسنب
فــي والي ــة ك ــول ــورادو فــي ع ــام  ٢٠١٧عندما
اعترف الجنرال األميركي ،ريموند توماس،

ّ
نفس الذين روجوا
ّ
وسوقوا لـ«الجيش السوري
ّ
الحر» يكيلون له االتهامات
بارتكاب جرائم حرب

َ
بــأنــه هــو ال ــذي أط ـلــق اعـتـبــاطــا اس ــم «ق ــوات
ّ
الديموقراطية» على «وحدات حماية
سوريا
ّ
ال ـش ـعــب» لـلـتـخـفـيــف م ــن ال ـش ـكــوك الـتــركــيــة
ح ــول ارتـ ـب ــاط «الـ ــوحـ ــدات» ب ـح ــزب ال ـعـ ّـمــال
ّ
التركية.
الكردستاني املكروه من الحكومة
ض ـحــك ال ـج ـن ــرال ت ــوم ــاس وه ــو يـ ــروي تلك
ّ
عمليات أميركي)
الخدعة ،التي انطلت (بأمر
ّ
في اإلعالم العربي الذي ال يزال يتحدث عن
«ق ـســد» عـلــى أن ـهــا تـنـظـيــم شــامــل وت ـعـ ّـددي
يجمع (مثل حلقات الدبكة) بني عرب وأكراد
ومــن ابتاعته ق ــوات االحـتــال األمـيــركــي .إن
ّ
ّ
والخليجية ّالستغالل
األميركية
املحاوالت
مـعــانــاة الـشـعــب ال ـســوري لــم تـتــوقــف يــومــا،
ْ
ـى طـ ـ ــور ،ك ـم ــا أن
وإن ان ـت ـق ـلـ ّـت م ــن طـ ـ ــور إلـ ـ ّ
روسيا تحقق من خالل تدخلها في سوريا
مـ ــا ي ـ ــروق ل ـه ــا مـ ــن م ـص ــال ــح ال ع ــاق ــة لـهــا
بمصلحة الشعب السوري .وهي تفعل ذلك،
مع مــراعــاة فائقة ملصالح دولــة الـعـ ّ
ـدو التي
ّ
تتمتع بتأييد فريد في عدونها ،من الطرف
السوري واألميركي.
ـرديــة (ال ـي ـسـ ّ
الـقـيــادة ال ـكـ ّ
ـاريــة ،عـلــى مــا ُيـقــال
لنا) تنتحب على انسحاب املحتل األميركي
وتـ ـه ـ ّـدد ب ــال ـت ــواص ــل م ــع ال ـن ـظ ــام الـ ـس ــوري.
ه ـن ــا مـ ـ ـ ّـرة أخ ـ ـ ــرى ،ت ـظ ـهــر قـ ـي ــادة س ـيــاسـ ّـيــة
ـرديــة بـصــورة انـتـهـ ّ
كـ ّ
ـازيــة تتعامل فيها مع
أطــراف متنازعة من دون أي التزام بمبادئ
ّ
ّ
الكردية في سوريا
معينة .وباتت القيادة
ّ
تربط مصالحها السياسية ببقاء االحتالل
األم ـي ــرك ــي ،ك ـمــا ّ أن ال ـق ـي ــادة ال ـب ــرزان ـ ّـي ــة في
العراق كانت تفضل بقاء االحتالل األميركي
ّ
املشروعية
إلــى ما ال نهاية .لكن ما طبيعة
ّ
ّ
السياسية لهذه األط ــراف كلها في الصراع
الـ ـ ـس ـ ــوري (م ـ ــن الـ ـنـ ـظ ــام إل ـ ــى املـ ـع ــارض ــات،
ّ
ّ
والكردية) إذا كان وجودها يرتبط
العربية
ّ
بـ ـت ــدخ ــات خـ ــارجـ ــيـ ــة م ـ ــن أط ـ ـ ـ ــراف لـيـســت
بالضرورة متعاطفة مع الشعب العربي؟
إن م ـش ــروع اس ـت ـم ــرار االحـ ـت ــال األم ـيــركــي
ّ
يستمر .ومشروع الترويج له بأفواه
لبالدنا
ّ
ّ
محلية يتعاظم .الصحافة األميركية
وأيــاد
تزخر هذه األيــام بمقاالت ألفغان يطالبون
ف ـي ـه ــا االحـ ـ ـت ـ ــال األم ـ ـيـ ــركـ ــي ب ــاالسـ ـتـ ـم ــرار.
واملطالبة تجري (كما االستعمار في القرن
التاسع عشر والعشرين) بأبهى الشعارات
ع ــن ال ـت ـح ــري ــر وامل ـ ـ ـسـ ـ ــاواة وال ــدي ـم ـق ــراط ـ ّـي ــة
ّ
األميركية البارزة
طبعًا .وارتباط الصحافة
ّ
بأجندة أجهزة االستخبارات يتسرب (عن
قصد وعن جهل وعن تقليد ببغائي وليس
ّ
ّ
العربية وعلى
باملجان دائمًا) في الصحافة
ّ
م ــواق ــع الـ ـت ــواص ــل .هـ ــؤالء ي ـشــك ـلــون لــوبــي
الحرب الدائمة ضد ترامب .وألن الرجل بذيء
ومبتذل وسوقي وجاهل ونــزق ونرجسي،
ّ
ً
فإن معارضة كل ما يفعله يكون سهال ،حتى
عندما تكون مواقفه هي الصائبة ،كما هي
في االنسحاب من العراق.
ويظهر التناقض في املعارضة لقرار ترامب.
ن ـفــس ال ــذي ــن ّ
روج ـ ـ ــوا وسـ ـ ّـوقـ ــوا ل ــ«ال ـج ـيــش
ّ
الـ ـ ـس ـ ــوري الـ ـ ـح ـ ــر» ي ـك ـي ـل ــون لـ ــه االتـ ـه ــام ــات
بــارت ـكــاب ج ــرائ ــم ح ــرب (ف ــي زي م ــا أسـمـتــه
تــري ـكــا ب ــ«ال ـج ـي ــش ال ــوطـ ـن ــي») .امل ــراس ـل ــون
ّ
الغربيات في بيروت كانوا ّأول
واملــراسـّـات
َم ــن تـبــنــى «الـجـيــش ال ـس ــوري ال ـحــر» وكتب
ّ
ّ
وإنسانيته
املقاالت
الطوال عن ديموقراطيته ّ
ونسويتهّ .
ّ
تغيرّ األمــر بعد التدخل التركي
األخ ـيــر (وال ـت ــدخ ــل الـتــركــي فــي ســوريــا كــان
ي ـح ـظــى ب ـتــأي ـيــد وت ـع ــاط ــف ف ــي الـ ـغ ــرب مــن
ق ـبــل) وأص ـب ـحــت «واش ـن ـطــن ب ــوس ــت» تـقــول
عنه أنــه «ال ُيعتمد عليه» و«مـجـنــون» .هذا
«الجيش» كــان ُيـعـ َّـول عليه لتحرير سوريا،
وكان الساسة في أميركا ،أبرزهم جون مكني
ّ
(الذي قال عنه وائل غنيم مؤخرًا إنه يكن له
كــل االح ـتــرام) ،وهــو مــن عتاة كــارهــي العرب
واملسلمني من ليكوديي واشنطن ،يتقاطرون
إل ـ ــى شـ ـم ــال س ــوري ــا ل ـل ـق ــاء قـ ـ ــادة «ال ـج ـيــش
الـســوري الـحـ ّـر» .نفس هــؤالء الساسة باتوا
يصفون عناصره بمجرمي الحرب.
ي ـص ـع ــب عـ ـل ــى دعـ ـ ـ ــاة أم ـ ـ ّيـ ــركـ ــا ف ـ ــي ب ــادن ــا
االعتراف بذلك :أميركا تلقت هزيمة شنيعة
في الـعــراق وفــي أفغانستان .ويصعب على
الـهـيـئــات الـسـيــاسـ ّـيــة واإلع ــام ـ ّـي ــة الـســائــدة
في واشنطن ّ
تقبل فكرة هزيمة أميركا .قد
يكون ترامب وحيدًا في أنه اعترف بهزيمة
ّ
أميركا في العراق مبكرًا ،وهو ال يريد إلحاق
هزائم أخرى جديدة بها .لكن كما أن للنصر
ّ
األميركية
االستعماري أبناءه ،فإن للهزيمة
َ
أيتامها.
في الشرق األوسط
* كاتب عربي (حسابه على «تويتر»
)@asadabukhalil
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ّ
الغيث:
ل
أو
ّ
جمرة حرائق لبنان ليست استثنائية
ريان ّ
الرمال *
يتم اقترافها أمام الحدث الكارثي الـ ّـذي ّ
ّإن الجريمة األكبر التي ّ
ألم بلبنان مطلع
هــذا األس ـبــوع مــن حــرائــق طــالــت مـســاحــات حــرجـ ّـيــة واسـعــة هــي إضافتها إلى
ّ
ّ
ّ
العاملية التي تحدث
الطبيعية
«استثنائية لبنان» وسلخها عن الكوارث
سيناريو
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
بسبب التغير املناخي ،إذ الم أغلب املعلقني واملعلقات على الحدث (ولهم/ن الحق
الكامل بذلك) الطبقة السياسية الفاسدة التي لم ّ
تمول مشاريع مراقبة األحــراج
وحمايتها أو صيانة طائرات الـ«سكورسكي» ،أو لم تعلن حالة الطوارئ ّ
للحد من
ّ
ّ
ّ
ضرورية ،لكنها ال تكفيّ .إن النيران
استشراء النيران .كلها مطالبات محقة ،ال بل
ً
ّ ّ
ّ
استثنائيًا ،إنها
فجائيًا أو حدثًا
التي التهمت أشجارنا هذا األسبوع ليست خطأ
ّ
ّ
(كساراتّ ،
البيئية في لبنان ّ
تلوث أنهار،
«الطبيعية» لعقود من االنتهاكات
النتيجة
ً
ّ
ّ
ّ
ّ
تلوث ٌهواء ،صيد عشوائي )...ومستمرة (كمشروع سد بسري مثال) وهي أيضًا
ّ
ّ
العاملية في ّ
ّ
الرأسمالي والجشع في استغالل
التوسع
طبيعية للسياسات
نتيجة
ّ
ّ
ّ
ّ
املوارد البيئية ونهبها ،كما أنها نتيجة طبيعية لألنتولوجيا الشائعة القائلة بتفوق
ّ
ّ
البشري على غيره من شركائه على هذا الكوكب ،والتي تعلمنا ّأن حياتنا
الجنس
ّ
حيوان آخر.
نبتة أو
أثمن من حياة أي ٍ
ٍ
ُ
من ّ
الجيد أن تسهم الحرائق في لبنان في زيادة نقطة ماء إلى كيل صبرنا على
ّ
ّ
فساد حكامنا عله يطوف ،لكن من الخطير أن ال ننظر أبعد من أنفنا وأن نتعامل
ّ
ّ
استثنائية ،ولألسف لن تكون
واهية معها .حرائق لبنان هذه السنة ليست
بآني ٍة
ٍ
ّ
وستزيد قسوتها ومساحات
تتجدد الـعــام املقبل والـعــام الــذي يليه،
كــذلــك ،قــد
ٌ
ّ
ّ
ّ
امـتــدادهــا عامًا بعد عــام ،ألن االحتباس ال ـحــراري ًحقيقة عاملية تلهينا عواملنا
ّ
الضيقة عن اإلملام بها .حرائق لبنان ليست منفصلة عن حرائق غابات األمازون
املؤملة التي وقعت في آب املاضي ،وال عن حرائق والية كاليفورنيا هذا العام أيضًا،
ّ
سيشلنا عن القيام ّ
بأي تغيير حقيقي.
والتعاطي معها على أنها كذلك
ّ
تتزايد حــرائــق الغابات الهائلة حــول العالم فــي حدتها وتــواتــرهــا بسبب ازديــاد
ّ
ّ
ّ
بمعدل درجة
حــرارة األرض ،إذ ّإن العديد من الــدراســات توقعت ّأن كــل ارتـفــاع
ّ
مئوية واحدة سيزيد مساحة الغابات املحروقة
بـنـسـبــة  ! %600وم ـنــذ ع ــام  ،1880ارتـفـعــت
ّ
حرارة األرض  0.8درجة ّ
اللبنانية فقط
الدولة
ليست
مئوية بحسب مرصد
ّ
ُ
ّ
من يجب أن يجرم ،بل الكثير من ناسا األرض ــي .ومــن هنا شهدت مناطق مثل
ّ
الشمالية الوسطى
المعتقدات التي نحملها أيضًا أستراليا ،إندونيسيا ،أميركا
ّ
ّ
الغربية ،حرائق غابات مهولة
والجنوبية ،أوروبا
عن هذا الكوكب
في السنوات األخيرة .مع تزايد حرارة األرض،
حرًا ،وموجات ّ
ّأيام الصيف أصبحت أكثر ّ
الحر
ًّ
ً
طوال وأكثر ّ
عشوائيةُ .يساعد هذا الجفاف
وأنماط هطول األنماط أكثر
ًا
ر
تكر
أكثر
ً
على ًجعل الغابات عرضة لغزو الحشرات التي تضعف األشجار وتجعلها أكثر
عرضة لالشتعال .كذلك ّ
ّ
فإن ّ
املناخي ّ
ّ
يصعب عليها
يسبب عقم التربة ،ما
التغير
التعافي السريع بعد الحرائق .كما تزيد الحرائق في نسب ثاني أوكسيد الكربون
ّ
حلقة من التغذية الراجعة.
الحراري في
في الهواء ،ما ُيفاقم االحتباس
ٍ
ً
وعلى الرغم من ّأن أغلب الحرائق سببها اإلنسان (فمثال  %80من الحرائق في
ّ
بشري)ّ ،
لكن ّ
ّ
ّ
املناخي ،أي زيــادة حــرارة الكوكب
التغير
الواليات املتحدة سببها
ّ
وجفافه ،يجعلها ّ
حتى لو ّ
ّ
تبي ّأن حرائق لبنان مفتعلة،
كارثي .إذًا،
بشكل
تمتد
ٍ
ّإل ّأن ّ
التغير املناخي يجعل السيطرة عليها شبه مستحيل.
ّ
ّ
ّ
الحالي ،أي بعد حوالى
املستقبلية محبطة .فبحلول منتصف القرن
ّإن التوقعات
ثالثني سنة ،قد تزيد رقعة املناطق التي تطالها الحرائق ّ
بمعدل ّ
مرات ّ
ست ّ
مما هي
ّ
حاليًا .كذلك ّ
فإن ّ
عليه ّ
سيؤثر في ّ
ّ
نمو الكثير من األشجار ورقع
املناخي
التغير
ً
اللبناني ّ
مهدد باالنقراض مثالّ ،
ألن ّ
ّ
نموه في املناطق
انتشارها (شجر األرز
ّ
املنخفضة سيصبح أصعب بسبب موجات الحر).
ّ
ُ
ّ
هذه ّ
اللبنانية فقط من يجب أن يجرم ،بل الكثير من املعتقدات
املرة ،ليست الدولة
ّ
التي نحملها أيضًا عــن هــذا الكوكب .فالسياسات اليمينية املتطرفة ،والجشع
الرأسمالي ،وأنماط استهالكنا غير املدروسة ،وغرورنا البشع الذي يوهمنا بأننا
ّ
ُ
أكثر استحقاقًا من الكائنات األخرى للعيش ،كلها يجب أن تحاكم أمام خسار ٍة
ّ
دراسات تؤكد ّأن املستقبل لن يكون أرحم.
ُمفجعة كهذه وأمام
ٍ
كما عـ ّـرت الـنـيــران األشـجــار مــن ورقـهــاّ ،
عرتنا مــن ورق التني الــذي نخفي فيه
ّ
ّ
عنجهيتنا كبشر على باقي املخلوقات .في لبنان كما في كل العالم ،اإلنسان يبقى
ّ
ّ
الكائن األكثر ّ
البيئية كهذه ،على
األرضية .األحداث
تكبرًا أمام شركائه على الكرة
ٌ
ّ
ّ
كارثيتها أو بسببها ،هي دعــوة ّ
أنتولوجياتنا كبشر .هل
مهمة ألن نراجع
رغم
ُ
ً
حياتنا أثمن فعال من حياة الشجرة التي قتلت في لبنان يوم الثالثاء؟
* طالبة ماجستير في األنتروبولوجيا
ّ
األميركية في بيروت
في الجامعة
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سوريا لم يدخل االتـفــاق األميركي  -التركي على وقف
إطــاق النار في شــرق الـفــرات ّ
حيز التنفيذ بعد ،على رغم
ّ
استمرت
اإلعــان عن بدء سريانه ليل الخميس  -الجمعة .إذ
جــوالت القصف التركية على مدينة رأس العين وريفها،
بالتوازي مع دخــول الجيش السوري مناطق جديدة في
ريــف الحسكة ،باتجاه رأس العين .في غضون ذلــك ،أعلن
«الـبـنـتــاغــون» أن األميركيين سيواصلون انسحابهم من
المنطقة ،ولن يكونوا جزءًا من «المنطقة اآلمنة»

تركيا تخرق وقف
إطالق النار قبل سريانه
ال انتشار أميركيًا في
«المنطقة اآلمنة»
لــم يلتزم الجيش التركي ،والفصائل
ال ـســوريــة املــدعــومــة م ـنــه ،بـمــا أعلنته
أنقرة وواشنطن أمس من اتفاق على
تـعـلـيــق ال ـع ـم ـل ـيــات ال ـع ـس ـكــريــة ضمن
ع ـم ـل ـي ــة «ن ـ ـبـ ــع ال ـ ـ ـسـ ـ ــام» .إذ ش ـه ــدت
مدينة رأس العني وريفها جــوالت من
ّ
القصف العنيف ،توازيًا مع تسلل ّبري
إل ــى بـلــدة أب ــو رأس ــن جـنــوب املــديـنــة.
وتزامنت االنتهاكات التركية لالتفاق
مع إزالــة الجدار اإلسمنتي الحدودي
فـ ــي ال ـ ـقـ ــرى الـ ـش ــرقـ ـي ــة ل ـ ـ ــرأس الـ ـع ــن،
وتكثيف الهجمات في الجهة الشمالية
ً
والغربية ،وصوال إلى املشفى الوطني
فــي ال ـج ـنــوب ال ـشــرقــي لـلـمــديـنــة .وفــي
ه ــذا ال ـس ـي ــاق ،ي ـق ــول م ـص ــدر مـيــدانــي
ّ
تصد
ك ــردي ل ــ«األخ ـبــار» إن «قــواتـهــم
هـجـمــات عـنـيـفــة م ــن الـجـيــش الـتــركــي

وامل ــرت ــزق ــة ع ـل ــى م ــدي ـن ــة رأس ال ـعــن
وأري ــافـ ـه ــا» ،م ــؤك ـدًا أن ـهــم «ال يــزالــون
يبدون مقاومة كبيرة في املدينة ،وهي
في غالبية أحيائها تحت سيطرتهم».
ويلفت املصدر إلى أن «القصف طاول
املشفى الوطني واملراكز الطبية ،وهو
ما يؤدي إلى صعوبة إسعاف املدنيني
واملقاتلني في املدينة» .وتعليقًا على
اسـتـئـنــاف الـعـمـلـيــات الـعـسـكــريــة ،قــال
الرئيس األميركي ،دونالد ترامب ،إن
ّ
ـض ال ـن ـيــران هــذا
«قــنــاصــة أطـلـقــوا بـعـ ُ
الصباح (أمــس)» ،كما «أطلقت قذائف
مــورتــر (ه ــاون) .تــم وقــف ذلــك سريعًا.
وع ـ ــادوا لــوقــف الـقـتــال بـشـكــل كــامــل».
كـمــا أم ــل وزي ــر الـخــارجـيــة األمـيــركــي،
مايك بومبيو ،أمــس ،أن «يتم احترام
اتفاق وقف إطالق النار».

ّثبت الجيش السوري نقاطًا جديدة له في عين العرب باتجاه أرياف الرقة شرقًا (أ ف ب)

ويـسـتـهــدف الـتـصـعـيــد ال ـتــركــي ،على
مــا ي ـبــدو ،إس ـقــاط مــديـنــة رأس الـعــن،
ث ــم رب ـط ـه ــا ب ـم ـنــاطــق س ـي ـط ــرة أن ـق ــرة
فــي تــل أبـيــض ،لــرســم ح ــدود «املنطقة

يستهدف التصعيد التركي
إسقاط مدينة رأس العين ،ثم
ربطها بمناطق سيطرة أنقرة
في تل أبيض
اآلمنة» املنشودة ،والتي ستكون تحت
السيطرة التركية على امتداد الطريق
بــن رأس الـعــن وتــل أبـيــض .وامـتــدت
االنتهاكات التركية ،أيضًا ،إلى طريق

تل تمر  -الحسكة ،من خالل استهداف
م ــدف ـع ــي طـ ـ ــاول ق ــاف ـل ــة م ــدن ـي ــة كــانــت
ّ
تتجه إلى رأس العني ،في ظل تحليق
لطائرات استطالع تركية فوق مدينة
املالكية وريفها ،شمال الحسكة .وأدى
ال ـق ـصــف الـ ـج ــوي وامل ــدف ـع ــي ال ـتــركــي،
أمس ،إلى مقتل  8مدنيني منهم  5في
قــريــة بــاب الـخـيــر ،و 3فــي قــريــة زركــان
فــي ري ــف رأس ال ـعــن ،مــع اإلع ــان عن
ان ـت ـش ــال  16ج ـث ــة ف ــي ق ــري ــة م ـشــرافــة
ج ـن ــوب رأس الـ ـع ــن .وب ــالـ ـت ــوازي مع
اسـ ـتـ ـم ــرار ال ـه ـج ـم ــات ال ـت ــرك ـي ــة ،ثـ ّـبــت
الجيش السوري نقاطًا جديدة له في
عني العرب باتجاه أرياف الرقة شرقًا،
تمهيدًا النتشار إضــافــي فــي املنطقة،
بعدما دخــل مــزيـدًا مــن الـقــرى بــن تل
تمر ورأس العني في ريف الحسكة.

ووس ــط اس ـت ـمــرار الـهـجـمــات الـتــركـيــة
ح ـتــى ع ـصــر أمـ ــس ،أص ـ ــدرت «اإلدارة
الــذاتـيــة» لشمال وشــرق ســوريــا بيانًا
أكدت فيه «التزامها التام بتنفيذ قرار
وق ــف إطـ ــاق الـ ـن ــار» ،م ـش ـيــرة إل ــى أن
«تركيا لم تلتزم باالتفاق واستهدفت
بـ ـع ــض املـ ـن ــاط ــق فـ ــي ش ـ ـمـ ــال وشـ ــرق
سـ ــوريـ ــا ،وخـ ــاصـ ــة فـ ــي م ــدي ـن ــة رأس
الـعــن» .ورأى البيان أن «اتـفــاق وقف
إطالق النار ِّ
يفو ُت على تركيا ما كانت
تريد تحقيقه بإجراء سياسة التطهير
الـ ـع ــرق ــي وال ـت ـغ ـي ـي ــر ال ــديـ ـم ــوغ ــراف ــي
مل ـكـ ّـونــات املـنـطـقــة ،كـمــا ُي ـف ـ ِّـوت عليها
احتالل املزيد من األراضــي السورية».
وأش ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ــى أن «االت ـ ـ ـفـ ـ ــاق سـيـشـمــل
فـقــط املنطقة املـمـتــدة بــن رأس العني
وت ــل أب ـيــض ،مــع ضـمــان ع ــودة جميع

الـنــازحــن إلــى مناطقهم» .مــن جهته،
اع ـت ـبــر ال ـق ـي ــادي الـ ـك ــردي ف ــي «حــركــة
املجتمع الديموقراطي» ،إلــدار خليل،
ف ــي ت ـص ــري ـح ــات إل ـ ــى وس ــائ ــل إع ــام
ك ــردي ــة ،أن «ف ـت ــرة وق ــف إطـ ــاق ال ـنــار
مهمة ملناقشة كل شيء مع األميركيني،
ّ
خ ــاص ــة األم ـ ـ ــور امل ـت ـعــل ـقــة بـمـسـتـقـبــل
امل ـن ـط ـق ــة وم ـ ــن سـ ـي ــدي ــره ــا» ،مـضـيـفــا
أن «وقـ ــف إطـ ــاق ال ـن ــار ل ــن يـتـعــارض
مــع اتفاقنا مــع ال ــروس والـنـظــام على
االن ـت ـشــار عـلــى ال ـح ــدود وحـمــايـتـهــا».
أميركيًا ،أكد وزير الدفاع ،مارك إسبر،
أن ق ــوات ب ــاده لــن ت ـشــارك فــي إقــامــة
«املـنـطـقــة اآلم ـن ــة» فــي ش ـمــال ســوريــا،
مضيفًا أن «الواليات املتحدة تواصل
ان ـس ـحــابــا م ــدروس ــا م ــن ش ـم ــال شــرق
ســوريــا» .جــاء ذلــك فــي وقــت أورد فيه

ال ـت ـل ـفــزيــون الـ ـس ــوري ال ــرس ـم ــي خـبـرًا
ع ــن «ان ـس ـح ــاب  50ج ـنــديــا م ــن ق ــوات
االح ـتــال األمـيــركــي مــن مـطــار رحيبة
(روب ـ ــاري ـ ــا) غ ـي ــر الـ ـش ــرع ــي فـ ــي ري ــف
املالكية في ريف الحسكة ،إلى العراق».
ّ
خضم ذلــك ،يظهر أن ثمة تباينًا
في
فـ ـ ــي وج ـ ـ ـهـ ـ ــات ال ـ ـن ـ ـظـ ــر بـ ـ ــن دمـ ـش ــق
واألكراد ،فاألخيرون يريدون انتشارًا
سريعًا للجانب الحكومي فــي رأس
العني ودخــولــه املعركة ضد األتــراك،
ف ـي ـمــا ال ت ـ ــزال وحـ ـ ــدات ال ـج ـيــش في
حالة جاهزية لالنتشار من املالكية
وحتى الدرباسية في ريف الحسكة.
ّ
وربـمــا يـهــدف الجيش ال ـســوري ،من
خ ــال إت ـم ــام االن ـت ـشــار ف ــي الـشــريــط
الـ ـح ــدودي ال ـش ـمــالــي لـلـحـسـكــة ،إلــى
تــأمــن  240كــم على ام ـتــداد الـحــدود
بني املالكية ورأس العني وحمايتها
من أي ّ
توسع تركي ،تمهيدًا إليجاد
آلـ ـي ــة ل ـل ـت ـع ــام ــل مـ ــع املـ ـن ــاط ــق ال ـت ــي
ّ
احتلها األتراك في عمليتهم األخيرة.
وعلى رغم عدم اتضاح املوقف بشكل
كامل ،إال أن ما بات محسومًا هو أن
الجيش سيتابع انتشاره في مناطق
إضــاف ـيــة عـلــى الـ ـح ــدود ،األمـ ــر ال ــذي
لــن يعارضه الجانب التركي ،تمامًا
مثلما حصل في
منبج وعــن الـعــرب .لكن االنتشار قد
يصطدم بإصرار األكراد على استمرار
نـ ـش ــر م ـقــات ـل ـي ـه ــم إلـ ـ ــى ج ــان ــب ن ـق ــاط
ال ـج ـيــش ،وه ــو أم ــر ُي ـ ّ
ـرج ــح أن تعمل
روس ـي ــا عـلــى حـسـمــه ،وتـثـبـيــت واق ــع
جديد على الحدود .وفي هذا اإلطــار،
يـبــدو الفـتــا مــا قــالــه الــرئـيــس التركي،
رج ــب طـيــب أردوغـ ـ ــان ،مــن أن «ب ــاده
ال يــزعـجـهــا انـتـشــار الـنـظــام الـســوري
ف ـ ــي امل ـ ـنـ ــاطـ ــق ال ـ ـتـ ــي كـ ــانـ ــت ت ـس ـي ـطــر
عليها التنظيمات الكردية» ،وتأكيده
أن ـه ــم «ي ـع ـم ـلــون ع ـلــى ال ــوص ــول إلــى
حــل مقبول مــع روسـيــا فــي مــا يتعلق
باملنطقة اآلمنة» ،وأن «القوات التركية
لــن تنسحب مــن املناطق التي دخلت
إل ـي ـهــا ش ـم ــال سـ ــوريـ ــا» .تـصــريـحــات
أردوغ ـ ــان ه ــذه رم ــت ال ـكــرة فــي ملعب
الروسي ،الذي يبدو أنه سيلعب الدور
الــرئـيــس فــي التنسيق بــن الجانبني
ال ـ ـتـ ــركـ ــي والـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــوري ،وأي ـ ـ ـضـ ـ ــا بــن
الحكومة السورية واألك ــراد ،لالتفاق
على صيغة تــوقــف العملية ،لصالح
بـســط الـحـكــومــة ال ـســوريــة سيطرتها
على مناطق «قسد» على الحدود.
(األخبار)

ليبيا

ّ
ّ
مسودة اتفاق برعاية إيطالية لحل «أزمة مرزق»
بعد أسابيع من التفاوض،
ّ
توصلت مكونات مدينة
مرزق في جنوب غرب
ليبيا إلى توقيع اتفاق
مبدئي ،برعاية إيطالية،
ُينهي الصراع المستعر في
المدينة منذ دخول قوات
خليفة حفتر إليها ،وما
أعقبه من عمليات إماراتية
ّأدت إلى اقتتال أهلي
دخلت قــوات خليفة حفتر إلى مدينة
م ـ ــرزق ن ـهــايــة ش ـهــر شـ ـب ــاط /ف ـبــرايــر
املــاضــي ،بعد مـعــارك دامـيــة مــع «قــوة
ح ـمــايــة ال ـج ـن ــوب» امل ــوال ـي ــة لـحـكــومــة
«الـ ـ ــوفـ ـ ــاق ال ــوطـ ـن ــي» املـ ـتـ ـم ــرك ــزة فــي
طرابلس .مباشرة بعد ذلــك ،انطلقت
ف ــي املــدي ـنــة عـمـلـيــات ان ـت ـقــام ـيــة ،أدت
ً
إلــى حــرق حوالي  90منزال وعمليات
تـهـجـيــر .عـلــى م ــدى األش ـه ــر الـتــالـيــة،
شـهــدت م ــرزق ه ــدوءًا ح ــذرًا ،اخترقته
ّ
نزاعات بني الحني واآلخر .لكن ،مع شن
ّ
مسير سلسلة غارات،
طيران إماراتي

قـبــل ش ـهــريــن ،أدت إل ــى مـقـتــل حــوالــي
 45مدنيًا ،عــادت حالة االقتتالّ .بررت
ق ــوات حفتر ذلــك الهجوم باستهداف
مجموعة مسلحة تتبع «ق ــوة حماية
الجنوب» ،إال أنه بحسب شهود عيان
أودت الـغــارات بحياة مجموعة كانت
ت ـح ـضــر ح ـفــل زف ـ ــاف وجـ ـ ــاءت إلغــاثــة
قتلى الغارة األولــى .وينتمي ضحايا
ال ـ ـ ـغـ ـ ــارات إلـ ـ ــى إثـ ـنـ ـي ــة الـ ـتـ ـب ــو ،ال ــذي ــن
يشكلون أغلبية ضمن املدينة وينحدر
م ـن ـه ــم أغـ ـل ــب م ـق ــات ـل ــي «ق ـ ـ ــوة ح ـمــايــة
الجنوب» .وأدى االستهداف اإلماراتي
إلـ ــى م ــوج ــة ان ـت ـقــام ـيــة ،أودت بـحـيــاة
ّ
وتسببت بتهجير
حوالي  100شخص
اآلالف إلــى الـبـلــدات امل ـجــاورة ،أغلبهم
من «األهالي» (وهم مجموعة تتحدث
العربية وتمثل أقلية داخل مرزق).
ّ
في محاولة لحل هذا الصراع األهلي،
اس ـت ــدع ــت اإلمـ ـ ـ ــارات وفـ ـ ـدًا م ــن الـتـبــو
ل ـل ـت ـف ــاوض ،تـ ــوازيـ ــا م ــع إح ـض ــاره ــا
الناطق الرسمي بــاســم ق ــوات حفتر،
الـ ـ ـل ـ ــواء أحـ ـم ــد امل ـ ـس ـ ـمـ ــاري ،ل ـل ـغــرض
نفسه .عــرضــت أبــو ظبي على التبو
اتفاقًا من خمسة بنود مقابل إعالن
والئ ـ ـهـ ــم ل ـح ـف ـت ــر .وي ـق ـض ــي االتـ ـف ــاق
بــوقــف التحريض اإلعــامــي ضدهم،
ّ
وت ــول ــي اإلم ـ ــارات ص ــرف تعويضات
عــن الـخـســائــر فــي املــدي ـنــة ،ومنحهم

م ـن ــاص ــب ق ـي ــادي ــة ض ـم ــن تـشـكـيــات
أمـنـيــة جــديــدة مــع تــوفـيــر ضـمــانــات،
وفــي حــال رفضوا العرض سيستمر
الـ ـقـ ـص ــف الـ ـ ـج ـ ــوي ع ـل ـي ـه ــم (راج ـ ـ ـ ــع:
األخ ـ ـبـ ــار عـ ــدد  .)3858رفـ ــض أغ ـلــب
الـ ـتـ ـب ــو ال ـ ـ ـعـ ـ ــرض اإلم ـ ـ ـ ــارات ـ ـ ـ ــي ،ب ـعــد
تباحثهم إياه في اجتماعات شعبية.
ً
وب ــدال مــن ذل ــك ،ت ـ ّـم الـتــوجــه إل ــى رفــع

انتهت المحادثات بتوقيع «مذكرة
حسن نوايا» بين الطرفين تشمل 6
بنود وآليات للمتابعة
قـضـيــة ف ــي مـحـكـمــة ال ـع ــدل الــدول ـيــة،
وال ـت ـش ـه ـي ــر ب ـح ـف ـتــر واإلم ـ ـ ـ ـ ــارات فــي
ّ
املــؤسـســات الــدولـيــة .وش ــن قياديون
من التبو ،بينهم عيسى عبد املجيد،
حملة فــي اإلع ــام وفــي لجنة حقوق
اإلن ـس ــان فــي األم ــم امل ـت ـحــدة ،اتـهـمــوا
فيها اإلمــارات بقصفهم والتحريض
عليهم فــي قـنــوات تلفزيونية ليبية
ّ
تمولها.
ّ
بـ ــاملـ ــوازاة ،دخ ـلــت إي ـطــال ـيــا ع ـلــى خــط
ّ
الـ ـبـ ـح ــث عـ ــن حـ ـ ـ ــل ،خـ ــاصـ ــة وأن لـهــا
ّ
س ـ ــواب ـ ــق ف ـ ــي ال ـ ـتـ ــوسـ ــط ف ـ ــي ق ـضــايــا
ّ
تخص مدن جنوب ليبيا .وصل وفدا

كان أغلب التبو قد رفضوا عرضًا إماراتيًا إلنهاء النزاع في مدينتهم (أ ف ب)

التبو و«األهالي» إلى روما بداية هذا
ّ
األسـبــوع ،وتولت الحكومة اإليطالية
ومنظمة «أرابــاتـشــي للسالم» الجمع
بـيـنـهـمــا .ان ـت ـهــت امل ـح ــادث ــات أول من
أم ــس بـتــوقـيــع «م ــذك ــرة حـســن نــوايــا»
بني الطرفني تشمل ستة بنود وآليات
ل ـل ـم ـتــاب ـعــة وال ـ ـتـ ــزامـ ــات مـسـتـقـبـلـيــة.
ّ
«األخ ـ ـبـ ــار» اط ـل ـع ــت ع ـلــى ن ـس ـخــة من
املــذكــرة ،تحمل توقيع ممثل عــن وفد

أه ــل م ــرزق ال ـع ــرب ،وه ــو عـلــي محمد
شـمـســي ،ومـمـثــل عــن وفــد تـبــو مــرزق،
وهـ ــو ال ـس ـن ــون ــي آجـ ــي ص ــال ــح ت ــوك ــة،
وتشمل بنودها:
 الكشف عــن املخطوفني واملفقودينوم ـع ــرف ــة م ـص ـيــرهــم وتـسـلـيـمـهــم إلــى
ذويهم
 تـ ـشـ ـكـ ـي ــل لـ ـجـ ـن ــة ت ـ ـقـ ـ ّـصـ ــي ح ـق ــائ ــقمـلــزمــة لـلـطــرفــن ،وتـمـكــن املــؤسـســات

ما قل
ودل
الـحـقــوقـيــة ووس ــائ ــل اإلعـ ــام املحلية
والـخــارجـيــة مــن الــدخــول إل ــى املدينة
للوقوف على الحقائق
 تمكني لجنة فنية متخصصة لحصراألضـ ـ ـ ـ ــرار الـ ـت ــي ل ـح ـق ــت بــامل ـم ـت ـل ـكــات
العامة والخاصة
 اتخاذ كل التدابير الالزمة لتسهيلعودة النازحني إلى بيوتهم
 وقــف جميع األعـمــال العدائية التيت ـطــاول املــدنـيــن وممتلكاتهم ووقــف
خطاب الكراهية
ُ
 تـشــرف لجنة (ت ـكـ ّـون لـهــذا الـغــرض)عـلــى تـقــديــم ال ـخــدمــات املـصــرفـيــة في
أماكن النزوح حتى عودتهم.
أم ـ ــا آل ـ ـيـ ــات م ـت ــاب ـع ــة ت ـن ـف ـيــذ امل ــذك ــرة
وااللتزامات ،فتشمل:
 تشكيل لجنة ثالثية للمتابعة بنيالطرفني والجهة الراعية
ـزام ال ـط ــرف ــن ب ــال ـب ــدء ف ــي مـســار
 الـ ـت ـ ّحوار بناء والوصول إلى اتفاق نهائي
للتعايش السلمي
 فــي حــالــة تنفيذ بـنــود الـتـفــاهــم تتمالدعوة إلى عقد جولة تفاوض نهائية
 ترعى الحكومة اإليطالية ومنظمة«أراباتشي للسالم» الحوار املقبل ،مع
إش ــراك بعض أعـيــان وحـكـمــاء منطقة
ف ـ ــزان (جـ ـن ــوب غـ ــرب ل ـي ـب ـيــا) وب ـعــض
الشخصيات املهتمة بالشأن.

استشهد ،مساء أمس ،شاب
فلسطيني برصاص العدو
اإلسرائيلي ،عند حاجز جبارة
جنوبي طولكرم شمال الضفة
المحتلة ،بدعوى محاولته
تنفيذ عملية طعن .وأفادت
وزارة الصحة بأن «االرتباط
المدني الفلسطيني» ُأبلغها
باستشهاد مواطن ،لم تعرف
هويته حتى المساء ،عقب
إطالق النار عليهّ .
وادعت وسائل
إعالم عبرية أن الشاب ركض
باتجاه الجنود على الحاجز وهو
يحمل بيده سكينًا .أما في
غزة ،فأفادت وزارة الصحة بأنها
تعاملت مع  69إصابة ،منها
 26بالرصاص الحي ،جراء اعتداء
االحتالل على المتظاهرين شرق
قطاع غزة ،في الجمعة الـ79
من «مسيرات العودة» ،والتي
حملت عنوان «ال للتطبيع».
(األخبار)
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تقرير

ّ
إسرائيل تثبت االعتقال اإلداري على هبة اللبدي

األردن عاجز عن استعادة أبنائه
في جلسة مغلقة لمحكمة
«عوفر» العسكرية ،صدر
القرار بتثبيت االعتقال اإلداري
لخمسة أشهر في حق
األسيرة األردنية  -الفلسطينية
هبة اللبدي ،على رغم
إضرابها عن الطعام ألكثر من
 25يومًا ،ما يعني أن الجهود
األردنية إلطالق سراحها باءت
باإلخفاق
عمان ــ أسماء عواد
ّ
لم تفلح الجهود التي بذلها األردن لحل
قضية مواطنته هبة اللبدي ( 24عامًا)،
وال ـت ــي أس ــره ــا ال ـع ــدو اإلس ــرائ ـي ـل ــي في
 20آب /أغـسـطــس املــاضــي عـنــد «معبر
ال ـكــرامــة» ،أث ـنــاء توجهها إل ــى فلسطني
املحتلة في زيــارة عائلية ،كونها تحمل
ال ـ ـهـ ــويـ ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة أيـ ـ ـض ـ ــا .خ ــال
قاس،
التحقيق ،تعرضت اللبدي لتعذيب ٍ
وف ــق إفــادت ـهــا ملـحــامـيــة ش ــؤون األس ــرى
واملـ ـح ــرري ــن ،إذ كـ ــان ي ـت ـ ّـم اسـتـجــوابـهــا
لـســاعــات طويلة فــي األي ــام ال ــ 16األولــى
(مـ ــن ال ـتــاس ـعــة ص ـبــاحــا ح ـتــى الـثــانـيــة
ف ُـج ـرًا) النـ ـت ــزاع اعـ ـت ــراف مـنـهــا بــالـتـهــم
املـ ّ
ـوجـهــة إلـيـهــا ،وهــي «تـهــم فضفاضة»
تتعلق بـ«أمن إسرائيل» .ومنذ البداية،
ّ
هددها املحققون باالعتقال اإلداري مع
تخويفها بصالحية املحكمة بتمديده
كل ستة شهور على مدى سبع سنوات
ون ـصــف س ـنــة ،وم ــن بـعــدهــا مـنـعـهــا من
الـ ــرجـ ــوع إلـ ــى األردن وإب ـق ــائ ـه ــا تـحــت
املراقبة في الضفة املحتلة مع منع أهلها
من زيارتها.
طوال فترة التحقيقُ ،منعت هبة من لقاء
ـام أو حـتــى ال ـتــواصــل مـعــه هاتفيًا،
م ـحـ ٍ
ولم يكن تحويلها إلى االعتقال اإلداري
ً
إال دل ـ ـيـ ــا عـ ـل ــى صـ ـم ــوده ــا ورف ـض ـه ــا
ّ
االع ـ ـتـ ــراف ب ـ ــأي ت ـه ـمــة .ووف ـ ــق م ـصــادر
معنية بــاملـلــف ،تـتـعــرض الـلـبــدي ج ـ ّـراء
ذل ــك ل ـظــروف اعـتـقــال مهينة فــي سجن
«الجلمة» ،ولذا أعلنت منذ تحويلها إلى
«اإلداري» إضــرابــا مفتوحًا عن الطعام،
أدى إل ــى تــدهــور حالتها الـصـحـيــة ،مع
انخفاض كبير فــي وزنـهــا .حــاول طاقم
الدفاع ،في جلسة تثبيت الحكم اإلداري
األرب ـع ــاء امل ــاض ــي ،اق ـت ــراح عــودتـهــا إلــى
ُاألردن ،بما يعني إف ــراغ التهمة العامة
امل ّ
وجهة لها  -أي «تهديد أمن إسرائيل»
 من مضمونها ،لكن املحكمة العسكريةرفضت هذا االقتراح .ووفق املصادر ،لو

أي من التهم ُامل ّ
كانت ّ
وجهة إلى األسيرة
صحيحة ،لتعرضت الستدعاءات أمنية
ً
فــي عـ ّـمــان أص ــا ،األم ــر ال ــذي لــم يحدث،
خاصة أنه ال نشاط سياسيًا لها .وبعد
تثبيت الحكم ،قالت الخارجية األردنية
إن ال ـت ـص ــدي ــق ع ـل ــى االعـ ـتـ ـق ــال اإلداري
للمواطنة اللبدي هو «حكم ً باطل وغير
مطالبة ب ــ«اإلفــراج
مقبول ومــرفــوض»،
ِ
الفوري عنها» ،علمًا أنه سبق ملسؤولني
فــي الـسـفــارة األردن ـي ــة ل ــدى تــل أبـيــب أن
ال ـت ـقــوا ه ـبــة ف ــي سـجـنـهــا ل ـكــن م ــن دون
نتيجة.
اللبدي لم تكن األردنية الوحيدة التي
ُ
اعتقلت أخيرًا ،إذ أقدم العدو بالطريقة
نفسها وفــي املـكــان عينه على اعتقال
عـبــد الــرحـمــن مــرعــي ( 29عــامــا) أثـنــاء
تــوج ـهــه إلـ ــى فـلـسـطــن ف ــي الـعـشــريــن
ّ
ووجـهــت املحكمة
مــن الشهر املــاضــي.
العسكرية ،بداية ،تهمة حضور ندوة
داعمة للقدس ضد مرعي ،نفى األخير
حـضــورهــا ،فيما خــرج الـقــاضــي الــذي
ح ـ ّـول عبد الــرحـمــن إلــى «اإلداري» في

األسير الثاني المعتقل
ُحديثًا عبد الرحمن مرعي
مصاب بالسرطان
منذ سنوات

ثاني جلسات محاكمته (نهاية الشهر
امل ــاض ــي) بـتـهـمــة ج ــدي ــدة م ـف ــاده ــا أن
األسير «قد يشكل خطرًا على إسرائيل
في املستقبل» .ومثلما حصل للبدي،
تنتظر مــرعــي فــي الـثــالــث والـعـشــريــن
م ــن ال ـش ـهــر الـ ـج ــاري جـل ـســة مـحــاكـمــة
جــديــدة سيصدر خاللها حكم نهائي
بالتثبيت ،ه ـ ّـدد مــرعــي ،وه ــو مريض
بالسرطان منذ عشر سنوات ،بخوضه
إض ـ ــراب ـ ــا فـ ــي حـ ـ ــال صـ ـ ـ ـ ــدوره .وتـ ـق ــول
عائلة عبد الرحمن إن ابنها قابع في
سجن «عوفر» وممنوع من مهاتفتها،
لـكــن أس ــرى آخــريــن ت ـبــرعــوا بـمــواعـيــد
ات ـ ـصـ ــاالت ـ ـهـ ــم بـ ــذوي ـ ـهـ ــم ل ـي ـخ ـب ــروه ــا
بإصابته بمرض جلدي نادر.
مــن جهتها ،استدعت وزارة الخارجية
األردن ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة ال ـ ـقـ ــائـ ــم بـ ــأع ـ ـمـ ــال ال ـس ـف ـي ــر
ّ
اإلسرائيلي لدى ّ
عمان ،وسلمته مذكرة
احـتـجــاج عـلــى اعـتـقــال الـلـبــدي ومــرعــي،
طالبت فيها بـ«توفير ظــروف احتجاز
م ــائـ ـم ــة لـ ـهـ ـم ــا ،ومـ ـ ــراعـ ـ ــاة اإلج ـ ـ ـ ـ ــراءات

لم تفلح المحاوالت األردنية «الناعمة» حتى في تحسين ظروف اعتقال االثنين (من الويب)

القانونية السليمة بما يتفق مع القانون
ُ
ال ـ ــدول ـ ــي» .كـ ــذلـ ــك ،طـ ـل ــب مـ ــن ال ـس ـف ــارة
األردنـ ـي ــة ل ــدى ت ــل أب ـيــب إجـ ــراء زيـ ــارات
دوري ــة لهما فــي أمــاكــن اعتقالهما ،لكن
السلطات اإلسرائيلية لــم تستجب ّ
ألي
من مطالب ّ
عمان .وإذ يصعب القول إن
اعتقال مرعي واللبدي جاء في وقت غير
مناسب للعالقات بني الطرفني ،بالنظر
إلـ ــى أن ق ـض ـيــة األسـ ـ ــرى األردن ـ ـيـ ــن في
سجون الـعــدو ليست جــديــدة (باعتقال
م ــرع ــي وص ـ ــل عـ ــددهـ ــم إل ـ ــى  22أس ـي ـرًا
وأسـيــرة ،سبعة منهم من ذوي األحكام
ال ـعــال ـيــة ،أي م ــن تـسـعــة م ــؤب ــدات حتى
 36سـنــة) ،إال أن التصعيد اإلسرائيلي
يثير تساؤالت عن ّ
تعمد إحــراج األردن،
والس ـي ـم ــا ف ــي ذك ـ ــرى تــوق ـيــع «ات ـفــاق ـيــة
ّ
الـســام» (تـحــل فــي الـســادس والعشرين
الجاري).
من الشهر
ّ
حـ ـت ــى اآلن ،تـ ـف ــض ــل املـ ـمـ ـلـ ـك ــة األطـ ـ ــر
ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة ،وت ـت ـج ـنــب الـتـصـعـيــد
واستخدام أوراق الضغط التي لديها،
ابـ ـ ـت ـ ـ ً
ـداء مـ ــن س ـح ــب ال ـس ـف ـي ــر األردن ـ ــي
ّ
وإعادته إلى عمان (آخــر مرة استدعى
األردن س ـ ـف ـ ـيـ ــره ك ـ ــان ـ ــت عـ ـ ـ ــام 2015
ولثالثة شـهــور) ،أو الطلب مــن البعثة
الــدبـلــومــاسـيــة اإلســرائ ـي ـل ـيــة امل ـغ ــادرة،
أو حـ ـت ــى الـ ـتـ ـل ــوي ــح ب ـت ـج ـم ـيــد ال ـع ـمــل
خصوصًا أنها
بــاالتـفــاقــات املـشـتــركــة،
ً
في موقع قوة وال تهم ملموسة في حق
مواطنيها هذه املرة .في املقابل ،يظهر
الـ ـع ــدو اإلس ــرائ ـي ـل ــي أنـ ــه ي ـت ـعــامــل مــع
اللبدي ومــرعــي وغيرهما مــن األســرى
األردن ـي ــن بوصفهم فلسطينيني ،مع
أنهم من َح َملة الرقم الوطني األردنــي
وب ـط ــاق ــة إحـ ـص ــاء ال ـج ـس ــور ال ـص ـف ــراء
إل ـ ـ ــى جـ ــانـ ــب ال ـ ـهـ ــويـ ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة،
وه ـ ـ ــؤالء ال ت ــوج ــد إح ـ ـصـ ــاءات عـلـنـيــة
رسمية بخصوصهم فــي اململكة ،لكن
ت ـقـ ّـدر أع ــداده ــم بــربــع مـلـيــون شخص.
وت ـج ــدر اإلش ـ ــارة إل ــى أن ك ـثـيــريــن من
مــوظ ـفــي الـسـلـطــة الـفـلـسـطـيـنـيــة ،ومــن
بـ ـيـ ـنـ ـه ــم رئـ ـيـ ـسـ ـه ــا م ـ ـح ـ ـمـ ــود ع ـ ـبـ ــاس،
يحملون الجنسية األردن ـيــة والهوية
الـفـلـسـطـيـنـيــة ف ــي آن ،ل ـكــن م ــع ذل ــك لم
تـ ـح ـ ّـرك ال ـس ـل ـطــة ســاك ـنــا ت ـج ــاه قضية
اللبدي ومرعي بوصفهما فلسطينيني
ً
أصال.
االهتمام الشعبي الكبير بقضية اللبدي
على وجه الخصوص زاد الضغوط على
عـمــان ،وفــي الــوقــت نفسه أع ــاد تسليط
الـضــوء على قضية املعتقلني اإلداري ــن
ع ـ ــام ـ ــة ،واألسـ ـ ـ ـ ـ ــرى ال ـ ــذي ـ ــن ي ـخ ــوض ــون
إضرابًا عن الطعام بعيدًا عن ّ
أي اهتمام
إعالمي بهم ،وهم إضافة إلى هبة :أحمد
غنام ( 98يومًا على التوالي) ،إسماعيل
علي ( 91يومًا) ،طارق قعدان ( 81يومًا)،
أح ـ ـمـ ــد زهـ ـ ـ ـ ــران ( 27ي ـ ــوم ـ ــا) وم ـص ـعــب
الهندي ( 26يومًا).
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العالم

العالم

قضية

ّ
«سد النهضة» :العجز المصري

إعداد :رمزي باشا

ّ
يعبر عن الحالة المصرية في ملف ّ
كل مايمكن أن ّ
سد النهضة اإلثيوبي.
العجز ،هو
ِ
ّ
ُ
فال العمل العسكري ،بغض النظر عن القدرات الفعلية على ذلك ،يجدي نفعًا
على المديين القريب والبعيد ،وال الرهان على واشنطن تظهر منه ّ
أي ثمار ،خاصة
مع ما ُع ّهد من دونالد ترامب .سنوات ،بل عقود ،من اإلهمال للملف األفريقي
عامة ،تكللت بإهمال في قضية «النهضة» ُالتي ُسحبت من ِحجر وزارة الخارجية
ّ
لتتسلمها المخابرات .حتى التقارير التي كانت ترفع إلى عبد الفتاح السيسي من
مستشارته حول هذا الملف لم تكن تصله كاملة! بعيدًا عن مدى الحق اإلثيوبي
في تحديد آليات تشغيل ّ
أظهر السلوك التفاوضي المصري حقيقة موقع
،
السد
ّ
القاهرة اإلقليمي ،والذي ال تزال تتغنى به .فحتى على صعيد القارة األفريقية ،لم

ّ
ظل وجودها في االتحاد األفريقي وال خارجه ،أن ّ
تكون لنفسها
تستطع ،ال في
مما يضمن لها سالمتها من خطر
مكانة تستطيع من خاللها فرض الجزء اليسير ّ
ّ
يمس أمنها القومي ،الذي  -للمفارقة  -لطالما شكل شماعة لتبرير سياسات النظام
ّ
مهددون بالعطش ،فيما أزمة
القمعية .اليوم ،أكثر من مئة مليون مصري
ّ
حـ ّ
تتهدد اإلنتاج الزراعي والطاقة الكهربائية .وسط ذلك ،ال يملك السيسي
ـادة
ســوى القول إنــه ليس سبب األزمــة ،بل ثــورة المصريين في  ...2011في انتظار
العطش ،ليزيد سببًا إلى أسباب موت المصريين ،أو االنجرار إلى حرب
سيناريو من اثنين:
ً
لم يعد ّ
تصورها مستحيال!
(األخبار)

 8سنوات من التفاوض :تنازالت ثم تنازالت
ي ـغ ـيــب الـ ـتـ ـف ــاؤل ع ــن مـ ـس ــار ال ـت ـف ــاوض
ب ــن الـ ـق ــاه ــرة وأدي ـ ـ ــس أب ــاب ــا ف ــي ش ــأن
س ـ ـ ّـد ال ـن ـه ـض ــة ،خ ــاص ــة ب ـع ــدم ــا ت ـح ـ ّـول
ـاوض على
دور الجانب
املصري من مـفـ ِ
ّ
ـاوض على
ـ
ف
ـ
م
ـى
ـ
ل
إ
للسد
فنية
تفاصيل
ِ
تفاصيل التفاصيل ،أي آليات التخزين
وغيرها ،وهو ما انعكس إنهاكًا للقاهرة
على مدار ثماني سنوات من دون نتائج
واضـحــة .عارضت مصر ،ابـتـ ً
ـداء ،إنشاء
ّ
ّ
السد ،ثم تنازلت ،ثم تمنعت ،ثم صارت
ال تمانع ملء «النهضة» وتشغيله بشرط
ّ
ّ
يضر ذلــك بحصتها املائية ،ثم جاء
أل
اإلهمال ،لينتهي التفاوض إلى اآلليات
ال ـت ــي ت ـح ـكــم ت ـخــزيــن املـ ـي ــاه ف ــي ال ـس ـ ّـد،
شأنها اإلثيوبيون كما
والتي يراوغ في ّ
تقول القاهرة ،مفضلني االتـفــاق خطوة
بـخ ـطــوة ،عـلــى عـكــس امل ـطــالــب املـصــريــة
بآلية واضـحــة للتعامل مــع الـسـ ّـد خالل
مئة عام مقبلة.
حـ ـ ّـدد ال ـخ ـبــراء امل ـصــريــون (بــاس ـت ـخــدام
أحــدث النماذج الرياضية كما يقولون)
سياسة امللء والتشغيل لـ«النهضة» ،مع
مراعاة املوازنة بني التنمية االقتصادية
اإلثيوبية ،وقــدرة مصر على استيعاب
اآلثار السلبية (راجع املوضوع املقابل).
يقول الخبراء إنهم أخــذوا في االعتبار
«الــدورات الهيدرولوجية للنيل األزرق»
م ــا ب ــن ف ـي ـضــانــات عــال ـيــة ومـنـخـفـضــة
وم ـتــوس ـطــة ،ووضـ ـع ــوا مـخـطـطـهــم بما
ال ي ـضـ ّـر بــإن ـتــاج «ال ـن ـه ـضــة» لـلـكـهــربــاء
إال ف ــي أض ـيــق الـ ـح ــدود ،ب ــال ـت ــوازي مع
ّ
ّ
السد العالي
تحمل مصر نقص كهرباء
فيها ،وكذلك النقص في التدفق املائي
ب ــالـ ـص ــورة الـ ـت ــي ي ـم ـكــن ل ـه ــا ت ـحـ ّـم ـل ـهــا.
مــع ذل ــك ،تــرى أدي ــس أبــابــا فــي التصور
املـصــري مـصــادرة لحقها فــي استخدام
املـ ـي ــاه ،وت ـق ـي ـي ـدًا ل ـل ـسـ ّـد وال ـط ــاق ــة الـتــي
ُ َّ
ســتــولــد م ـنــه ،مـسـتـنــدة إل ــى أن سياسة
تشغيل «الـنـهـضــة» يجب أن ال تخضع

خطر الفقر
المائي يقترب
ال حيلة بيد الدولة
«املسألة الوحيدة التي يمكن أن تـ ّ
ـزج
مصر في الحرب مرة أخرى هي املياه».
ٌ
عـ ـب ــارة قــال ـهــا الــرئ ـيــس ال ــراح ــل ،أن ــور
السادات ،قبيل أيام من توقيعه اتفاقية
كامب ديفيد مع إسرائيل .هي نفسها
الـعـبــارة الـتــي ال يــريــد النظام املصري
ال ـ ـيـ ــوم الـ ـتـ ـل ــوي ــح بـ ـه ــا فـ ــي أزم ـ ـ ــة س ـ ّـد
النهضة ،والـتــي تتفاقم ج ـ ّـراء لـقــاءات
مـ ـك ــررة ت ـج ـمــع امل ـس ــؤول ــن امل ـصــريــن
ونظراءهم في إثيوبيا والـســودان من
دون ن ـتــائــج ُم ــرض ـي ــة ل ـل ـقــاهــرة حتى
اللحظة ،في انتظار اللقاء املرتقب بني
الرئيس عبد الفتاح السيسي ،ورئيس
ال ـ ـ ـ ــوزراء اإلثـ ـي ــوب ــي آبـ ــي أح ـم ــد ع ـلــي،
فــي منتجع ســوتـشــي الــروســي نهاية
الشهر الجاري .ترى الدولة املصرية أن
الـقــول بإمكانية نـشــوب ص ــراع عنيف
مع إثيوبيا «مبالغة كبيرة» العتبارات
ك ـث ـيــرة ،وأن األجـ ــدى ه ــو الـعـمــل على
تسوية الصراع باألساليب السياسية
وال ـ ـقـ ــانـ ــون ـ ـيـ ــة ،خـ ــاصـ ــة أن الـ ـحـ ـل ــول
ُ ّ
الـعـسـكــريــة ل ــن تـمــكـنـهــا م ــن الـسـيـطــرة
ال ــدائ ـم ــة ع ـلــى م ـنــابــع املـ ـي ــاه ،ك ـمــا لــن
تـمـنــع تـعـقـيــد امل ــوق ــف الح ـق ــا .ل ـكــن ما
يزيد صعوبة املفاوضات غياب اإلطار
ِّ
القانوني املنظم لها.
ت ــرج ــع بـ ــدايـ ــة االت ـ ـفـ ــاقـ ــات فـ ــي ش ــأن
اسـ ـتـ ـخ ــدام م ـي ــاه ال ـن ـي ــل إلـ ــى ت ــاري ــخ
ـخ ت ــوقـ ـي ـ ِـع مــا
 ،1891/4/15ت ـ ــاري ـ ـ ِ
ُيـ ـ ـع ـ ــرف ب ـ ــ«بـ ــروت ـ ـكـ ــول رومـ ـ ـ ـ ــا» بــن
إيطاليا وإنكلترا ،وال ــذي نـ ّـص على

م ـنــع إق ــام ــة م ـن ـشــآت ألغ ـ ــراض ال ـ ّ
ـري
على نهر عطبرة (آخ ــر رواف ــد النيل
شـمــال ال ـســودان) يمكن أن تــؤثــر في
مــوارد املياه .أمــا االتفاقية األهــم في
هــذا اإلط ــار« ،اتفاقية أدي ــس أبــابــا»،
فـقــد ُوق ـعــت فــي تــاريــخ 1902/5/15
بــن إثيوبيا وبريطانيا التي نابت
فــي ذلــك عــن ال ـســودان ومـصــر بحكم
احتاللها إيــاهـمــا ،وتضمنت تأكيد
اإلمبراطور اإلثيوبي منع ّ
أي أعمال
ع ـل ــى م ـي ــاه ال ـن ـي ــل األزرق وب ـح ـيــرة
ت ــان ــا أو الـ ـس ــوب ــاط .ل ـك ــن ال ـح ـكــومــة
اإلثيوبية اليوم ّ
تود سحب االعتراف
ُ
ـرج ـع ــة هــذا
بــاالت ـفــاق ـيــة املـ ــذكـ ــورة ،م ـ ِ
إل ــى أن «مـجـلــس ال ـعــرش» والـبــرملــان
ّ
يصدقا عليها .أيًا يكن،
البريطاني لم

فــإن القاهرة تــرى أن االتفاقية األهم
بالنسبة إليها هي اتفاقية  1929بني
مـصــر وبــريـطــانـيــا بــوصــف األخ ـيــرة
نــائـبــة عــن الـ ــدول ال ـتــي استعمرتها
ع ـ ـل ـ ــى ح ـ ـ ـ ــوض ال ـ ـن ـ ـي ـ ــل .وت ـ ـع ـ ـ ّـه ـ ــدت
بــريـطــانـيــا ،بـمــوجــب ه ــذه االتـفــاقـيــة،
بـمـنــح مـصــر حـصــة ثــابـتــة م ــن مـيــاه
النيل ،مع الحق في االعـتــراض على
ّ
أي م ـش ــروع ــات ج ــدي ــدة ع ـلــى الـنـهــر
ورواف ـ ـ ـ ــده إذا ت ــرت ــب ع ـل ـي ـهــا إخ ــال
ً
ب ـن ـص ـي ـب ّـهــا .واسـ ـتـ ـكـ ـم ــاال الت ـفــاق ـيــة
 ،1929وقعت القاهرة مع الخرطوم،
ّ
تضمنت
ع ــام  ،1959اتـفــاقـيــة أخ ــرى
ت ـقــاســم مـ ـ ــوارد امل ـي ــاه بـيـنـهـمــا وفــق
مـ ـح ـ ّـددات ،مـنـهــا أن تـحـصــل األول ــى

يتحمل مبارك
ّ مسؤولية كبيرة
جراء إهماله الملف
األفريقي لعقدين
(آي بي ايه)

ُ
ترفض إثيوبيا مجمل ّ
االتفاقات السابقة الموقعة
في شأن مياه النيل
على  55مليار متر مكعب من املياه،
فيما تحصل الثانية على  18مليارًا.
مع هذا ،استمر الجدل حول اتفاقية
 1929بـ ــن الـ ـ ـ ــدول األف ــريـ ـقـ ـي ــة عـقــب
استقاللها خصوصًا منها تنزانيا
وكـيـنـيــا وأوغـ ـن ــدا وب ــن م ـصــر ،لكن
ال ـقــاهــرة أك ــدت تمسكها باالتفاقية
ً
تطبيقًا ملبدأ التوارث الدولي ،فضال
عن «الحقوق الطبيعية والتاريخية»
باعتبارها من املبادئ الراسخة في
القانون الدولي.

عام  ،1993أي إبان االستقالل الوطني
ّ
لكل من مصر وإثيوبيا ،على عكس
الصفة ّالتي حملتها أطــراف اتفاقية
ُ ،1902وقــع بني الدولتني اتفاق حمل
التزامًا إثيوبيًا مباشرًا بالنصوص
وردت فـ ــي ات ـف ــاق ـي ــة
ن ـف ـس ـه ــا ال ـ ـتـ ــي ّ
« ،»1902لجهة التمنع عن مشروعات
أو إش ـ ـ ـغـ ـ ــاالت عـ ـل ــى الـ ـنـ ـي ــل األزرق
وفروعه يكون من شأنها التأثير في
املياه الواصلة إلى السودان ومصر،
س ــواء كميتها أو نــوعـيـتـهــا أو زمــن
تدفقها ،األم ــر ال ــذي يعني أن أديــس
أبـ ــابـ ــا ي ـف ـت ــرض أن ت ـح ـت ــرم امل ــوس ــم
الزراعي في مصر ،وإجراءات األخيرة
ف ـ ــي تـ ـخ ــزي ــن امل ـ ـي ـ ــاه ف ـ ــي سـ ــدودهـ ــا
املختلفة لــوضــع مخططها الــزراعــي
واالقتصادي ،باعتبار النيل املصدر

ال ــوح ـي ــد الـ ــذي ت ــأخ ــذ م ـنــه حــاجـتـهــا
للزراعة والصناعة والـشــرب ،وحتى
ل ـحــركــة ال ـن ـقــل ال ـن ـه ــري و ّمـ ــا يــرتـبــط
بها من سياحة .آنــذاك ،مثل «»1993
مرحلة جديدة في العالقات املصرية
 اإلثـ ـي ــوبـ ـي ــة ،ك ـ ــان ي ـم ـكــن أن تـضــعالـطــرفــن عـلــى أع ـتــاب بــرامــج تـعــاون
ُ
واس ـع ــة تـنـهــي جـمـيــع الـحـســاسـيــات
وتـســاعــد عـلــى ب ـلــورة ن ــواة للتعاون
اإلق ـل ـي ـم ــي فـ ــي ب ـق ـي ــة ح ـ ــوض ال ـن ـيــل
األزرق ،بــل حــوض النيل أجـمــع ،لكن
ال ـظ ــروف ال ـتــي تـلــت االت ـف ــاق لــم تكن
م ــؤاتـ ـي ــة ،والسـ ـيـ ـم ــا ب ـس ـب ــب إه ـم ــال
ال ــرئ ـي ــس امل ـخ ـل ــوع ،ح ـس ـنــي م ـب ــارك،
ل ـل ـم ـل ــف األفـ ــري ـ ـقـ ــي ،وامـ ـتـ ـن ــاع ــه عــن
ال ـت ـصــديــق ع ـلــى هـ ــذا االت ـ ـفـ ــاق .على
أن م ـبــارك لــم يـكــن املـخـطــئ الــوحـيــد،

السيسي :اسألوا «ثوار يناير»!
عبد الفتاح السيسي ،الذي ظهر قبل أربع سنوات ّ
مدعيًا أنه
ال يوجد خــاف ّبني مصر وإثيوبيا في شــأن سـ ّـد النهضة،
ُ ّ ً
حمال «ثورة  25يناير»
هو نفسه الذي أطل الشهر املاضي م
«خطيئة» إنشاء ّ
السد الذي شرعت فيه إثيوبيا بعد أشهر من
الثورة التي أطاحت حسني مبارك ،راميًا عن كاهله مسؤوليته
رئيسًا للبالد منذ  2014حتى اآلن! يلقي السيسي العبء
َ
عـلــى َس ــن ــة حـكــم «اإلخـ ـ ــوان امل ـس ـل ـمــون» ،راف ـض ــا االع ـت ــراف
بإخفاق نظامه في التفاوض والضغط على إثيوبيا والسودان،
حتى مع تغير النظامني فيهما على نحو متعاقب .فـ«الجنرال»
ً
ال يرى نفسه مسؤوال عن الطريق املسدود الذي وصلت إليه
املـفــاوضــات ،على رغــم الـتـنــازالت الكثيرة التي قدمها خالل
السنوات املاضية للوصول إلى صيغ توافقية.
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وع ـل ــى ع ـكــس أح ــادي ـث ــه ال ـســاب ـقــة ع ــن أنـ ــه ال خـ ــوف على
املـصــريــن ،يـبــدي السيسي قلقًا واضـحــا مــن التعامل مع
مساعدته ،الوزيرة السابقة فايزة
الخطوات املقبلة ،علمًا بأن
ِ
أبــو النجا ،باشرت العمل على هــذا امللف منذ ثالثة أعــوام
وأكـثــر .لكن مـصــادر مطلعة تكشف أن تقارير أبــو النجا
ً
لــم تـكــن ّ تـصــل كــامـلــة إل ــى الــرئـيــس ،فـضــا عــن ّأن األخـيــر
ليس مطلعًا على بعض التفاصيل الفنية التي تولها وزير
املخابرات العامة اللواء عباس كامل ،صاحب فكرة إدخال
مديري املخابرات في البلدان الثالثة إلــى املفاوضات التي
ُ
ّ
ساعية» ،بعد انضمام أولئك املديرين إلى
عرفت الحقًا بـ«الت
وزراء ّ
الري والخارجية.
اليوم ،ثمة تعليمات لوسائل اإلعالم بتحميل َ
نظامي مبارك

و«اإلخـ ــوان» مسؤولية مــا ح ــدث ،تمهيدًا ـ ـ على مــا يـبــدو ـ
ُ
راجعها جهات سيادية،
تنازالت مصرية جديدة ت ِ
إلعالن ّ
في حني تعلق القاهرة ما تبقى من آمالها ـ وسط عجزها ـ
على تدخل الواليات املتحدة بممارسة ضغوط على إثيوبيا
ـرال» تــرويـجــه أخـيـرًا في
وال ـس ــودان ،وهــو مــا ح ــاول «ال ـج ـنـ ُ
نـيــويــورك .أمــا وزارة الخارجية ،التي أقصيت مــن املشهد
ُ
ّ
متعمد مـنــذ س ـنــوات ،فـهــي ت ـعـ ّـد ملفًا قانونيًا
عـلــى نـحــو
يـتـضـمــن ال ـخ ـطــوات الـتـصـعـيــديــة ال ـتــي يـمـكــن أن تتخذها
ّ
ـى س ـفــراء ع ــدد مــن ال ــدول
«امل ـح ــروس ــة» ،سـيـتــم إرس ــال ــه إل ـ ّ
األفريقية واألوروبية لديها ،في ظل توقعات باستطالة أمد
التفاوض ،من دون التوصل إلــى نتيجة حتى نهاية العام
الجاري على األقل.

إذ أن إثـيــوبـيــا انـخــرطــت بـعــدهــا في
ُّ
عالقات وثيقة مع السودان الذي اتهم
بالتورط في محاولة اغتيال مبارك
في أديس أبابا.
ترفض إثيوبيا مجمل تلك االتفاقات:
« »1929ألنها لم تكن طرفًا فيها كما
ّ
تخص
ت ـقــول ،و« »1959بــاعـتـبــارهــا
م ـص ــر وال ـ ـس ـ ــودان ،ول ــذل ــك تـ ــرى فــي
«الـفـيـتــو» امل ـصــري عـلــى استغاللها
ً
املياه تعطيال لقدرتها على الحصول
ع ـل ــى دع ـ ــم دولـ ـ ــي ل ـت ـن ـف ـيــذ م ـشــاريــع
تـ ـنـ ـم ــوي ــة ،وه ـ ــو م ـ ــا ج ـع ـل ـه ــا ت ـنـظــم
تحركًا جماعيًا مع دول حوض النيل
ّ
ملواجهة مصر ،تجلى عــام  2009في
تـ ّ
ـزع ـم ـهــا ال ـتــوق ـي ـعــات امل ّـن ـف ــردة على
«ات ـفــاق ـيــة عـنـتـيـبــي» (وقـ ـع ــت عليها
إثيوبيا وأوغ ـنــدا وروان ــدا وتنزانيا
وكـيـنـيــا ،وه ــي تـنــاقــض ات ـفــاق 1929
ك ـل ـي ــا) .ف ــي امل ـق ــاب ــل ،ت ـقــف م ـصــر في
مــوقــف صعب بسبب الـهـ ّـوة الكبيرة
بــن حصتها الحالية مــن امل ــاء وبني
الزيادة السكانية فيها ،والتي جعلت
الـ ـب ــاد رس ـم ـي ــا ت ـح ــت خ ـط ــر «ال ـف ـقــر
امل ــائ ــي» ،وه ــو مــا ف ــرض مــرونــة على
املفاوض املصري في شأن املشروعات
املــائ ـيــة ال ـت ــي تـمـكــن إقــام ـت ـهــا .وك ــان
أحـ ــد ت ـج ـل ـيــات ت ـلــك امل ــرون ــة تـجــربــة
«س ـ ّـد روف ـي ـجــي» ال ــذي تـنـفــذه شركة
«املـ ـ ـق ـ ــاول ـ ــن ال ـ ـع ـ ــرب» املـ ـص ــري ــة فــي
تـ ـن ــزانـ ـي ــا ،إذ وض ـ ــع حـ ـج ـ َـر أس ــاس ــه
رئ ـي ـ ُـس ال ـ ـ ــوزراء املـ ـص ــري ،مصطفى
م ــدب ــول ــي ،ب ـعــدمــا نـجـحــت حـكــومـتــه
في إقناع نظيرتها التنزانية بإقامة
الـسـ ّـد وتنفيذه بخبرات ومساعدات
مــال ـيــة وت ـق ـن ـيــة م ـص ــري ــة ،ب ـش ــرط أن
ُيبنى بعيدًا عــن الـنـيــل ،مــع وعــد من
ّ
السد للمشاركة في
السيسي بزيارة
افتتاحه خالل حزيران /يونيو 2021
كمثال على التعاون املائي.

تستشعر القاهرة انحيازًا سودانيًا إلى أديس أبابا على الرغم من رحيل نظام البشير (آي بي ايه)

ل ـش ــراك ــة وات ـ ـفـ ــاق م ــع دول أخ ـ ـ ــرى ،فــي
مخالفة واضـحــة للقانون الــدولــي وفق
الخبراء.
ـاوض املصري ال يخشى
ـ
ف
ـ
مل
ا
أن
املشكلة
ِ
م ــن مــرح ـلــة م ــلء خـ ــزان ال ـس ـ ّـد ف ـق ــط ،بل
م ــن ال ـس ـيــاســات املـسـتـقـبـلـيــة للتخزين،
وال سيما في سنوات الجفاف ،وهو ما
سـتـكــون لــه تــأث ـيــرات سلبية كـبـيــرة في
ال ـس ـ ّـد ال ـعــالــي وإن ـت ــاج ــه .حــال ـيــا ،تطلب
القاهرة الحفاظ على حصة ثابتة ُت ّ
قدر
بــ 40مليار متر مكعب سنويًا من إيــراد
النيل األزرق فـقــط ،إلــى جــانــب مــا يأتي
من نهر عطبرة والنيل األبيض .كما أنها
ّ
ترغب فــي أل يزيد مــا تحجزه إثيوبيا
ّ
س ـن ــوي ــا ف ــي س ــده ــا ع ــن  10مـ ـلـ ـي ــارات،
ع ـل ــى أن ُيـ ـق ـ ّـس ــم ال ـع ـج ــز م ـن ــاص ـف ــة بــن
القاهرة والخرطوم وفق اتفاقية ،1959
لتتحمل كــل دول ــة خمسة م ـل ـيــارات في
العام أثناء تخزين الـسـ ّـد .أيضًا ،قدمت
ً
م ـصــر تـ ـن ــازال آخ ــر بــاس ـت ـغــال م ـخــزون
ّ
السد العالي لتعويض الفارق في
مياه
خالل السنوات األولى لعمل «النهضة»،

ّ
بشرط أل يقل منسوب املياه في بحيرة
ناصر عن  165مترًا فــوق سطح البحر،
وذل ـ ــك لـتـجـنــب ت ـخ ـف ـي ـضــات ك ـب ـيــرة في
َّ
الطاقة الكهربائية املولدة من «العالي»،
لكن تحقيق هذه النسبة يستلزم وجود
حصة املياه بالوفرة املتوسطة نفسها،
فيما يتوقع أن تـتـصــادف سـنــوات ملء
خــزان «النهضة» مع سنوات جفاف قد
تؤدي إلى انخفاض املياه املوجودة في
النهر! وعلى رغــم خطورة املوقف جراء

ّ
جرت أديس أبابا القاهرة
إلى أسلوب تفاوض
«خطوة بخطوة»

تـلــك امل ـع ـط ـيــات ،ت ـقــوم ال ــرؤي ــة املـصــريــة
للتفاوض حاليًا على محاولة الوصول
إلى نقطة التقاء في املناقشات الفنية مع
اإلثيوبيني ،والتوافق على إدارة ثالثية
لـلـسـ ّـد بــن الـقــاهــرة وال ـخــرطــوم وأديــس
أبابا ،على أن تكون هذه اإلدارة «خطوة
ل ـت ــأس ـي ــس م ـن ـظ ــوم ــة م ـت ـك ــام ـل ــة ل ــرب ــط
السدود املوجودة على حوض نهر النيل
معًا ،مــن أجــل تحقيق االسـتـفــادة منها،
ّ
يضر بمصالح باقي الدول».
بما ال
وي ــرى دبلوماسيو الـقــاهــرة أن التطور
النوعي في سياسة إثيوبيا الخارجية،
ّ
وت ـح ــدي ـدًا م ـنــذ ت ــول ــي آبـ ــي أح ـم ــد علي
رئ ـ ــاس ـ ــة الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء الـ ـ ـع ـ ــام املـ ـ ــاضـ ـ ــي ،لــم
ينعكس إيجابًا على أزمة «النهضة» إال
بالحرص على تخفيف التوتر ،وزيــادة
ّ
يمتد إلى
التحرك السياسي ،من دون أن
تغيير في النهج التفاوضي اإلثيوبي،
ب ـ ــال ـ ـت ـ ــوازي م ـ ــع اسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــرار االنـ ـحـ ـي ــاز
الـســودانــي إلــى املــواقــف اإلثيوبية حتى
بـعــد رح ـيــل ن ـظــام عـمــر الـبـشـيــر .ووف ــق
الــدبـلــومــاسـيــن ،يـهــدف أحـمــد عـلــي إلــى
زيادة قدرة إثيوبيا على اجتذاب املزيد
مــن االس ـت ـث ـمــارات الـخــارجـيــة ،وتسكني
الصراعات مع دول الـجــوار ،فهو «قــادم
من رحــم النظام اإلثيوبي ومؤسساته،
واك ـت ـس ــب خ ـب ــرات ــه ف ــي إط ـ ــار االئ ـت ــاف
الحاكم منذ منتصف تسعينيات القرن
املــاضــي» ،كـمــا «يمتلك بحكم مناصبه
الـســابـقــة الـسـيــاسـيــة واألم ـن ـيــة عــاقــات
دولـ ـي ــة وإق ـل ـي ـم ـي ــة م ـه ـم ــة ،ل ـك ــن ج ــاءت
سـيــاســاتــه ف ــي الـتـعــامــل م ــع الـتـحــديــات
اإلق ـل ـي ـم ـيــة وال ــدولـ ـي ــة ل ـت ـص ـ ّـب لـصــالــح
ّ
يصعب املوقف على
بالده» فقط ،وهو ما
املـفــاوض املـصــري ،خــاصــة أن األوض ــاع
األخ ـيــرة داخـلـيــا وإقـلـيـمـيــا ربـمــا ّ
تحيد
أطــرافــا افـتــرضــت الـقــاهــرة أنـهــا ستكون
وسـيـلــة ضـغــط بـحـكــم عــاقــاتـهــا معها،
مثل الواليات املتحدة ودول الخليج.

العطش ينتظر أبناء «المحروسة»
ع ـلــى رغـ ــم وج ـ ــود ت ـس ـعــة أنـ ـه ــار كـبـيــرة
ونحو أربعني بحيرة في إثيوبيا (بينها
بحيرة تانا) ،فــإن نصيب املواطن فيها
ّ
م ــن امل ـي ــاه امل ـخ ــزن ــة ي ـصــل إل ــى  34مـتـرًا
مكعبًا فقط فــي السنة ،مقابل  700متر
مـكـعــب لـلـفــرد فــي م ـصــر ،وف ــق دراس ــات
علمية ّ
أعدتها جامعة القاهرة .الدراسة
ّ
تضمنت رصدًا رقميًا للمياه في إثيوبيا،
قال إن كمية مياه األمطار تصلّ سنويًا
إلى  936مليار متر مكعب ،يتبخر %80
م ـن ـهــا ب ـس ـبــب املـ ـن ــاخ امل ـ ـ ــداري وارتـ ـف ــاع
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م ـل ـيــارًا ،يـبـقــى مـنـهــا  25مـلـيــارًا بـعــد أن
يخرج  97مليارًا من األراضي اإلثيوبية:
 80م ـل ـي ــارًا إلـ ــى ن ـهــر ال ـن ـيــل (الـ ـس ــودان
ومـصــر) ،وثمانية مـلـيــارات إلــى كينيا،
وسـبـعــة إل ــى ال ـصــومــال ،وم ـل ـيــاران إلــى
ج ـي ـبــوتــي ،فـيـمــا ت ـع ـ ّـد إث ـيــوب ـيــا ال ــدول ــة
الــوحـيــدة فــي الـحــوض الـتــي ال تستقبل
ّ
أي مياه من خارج أراضيها .هذا الواقع
ه ــو الـ ــذي يــدفـعـهــا ،إل ــى جــانــب أسـبــاب
اقتصادية أخرى ،إلى بناء ّ
سد النهضة.
أما الواقع املائي في مصر ،وطبقًا لورقة
ّ
أعدها وزيــر الـ ّ
ـري األسبق محمد نصر
ع ــام الـ ــذي شـ ــارك ف ــي امل ـف ــاوض ــات مع
السودان وإثيوبيا ،فإن تأثير مشاريع
الهضبة اإلثيوبية والـســودان فيه ُي ّ
عد
بالغ األثر بنسبة تصل إلى  .%90إذ أن
الــوضــع املــائــي الـحــالــي يعتمد بصورة
أس ــاسـ ـي ــة ع ـل ــى ن ـه ــر ال ـن ـي ــل ال ـ ـ ــذي هــو
امل ــورد الــرئـيــس للمياه بحصة سنوية
مقدارها  55.5مليار متر مكعب ،خاصة
ّ
تتعدى مليارًا واح ـدًا في
أن األمـطــار ال
السنة على الساحل املـصــري الشمالي
وساحل البحر األحمر وبعض مناطق
س ـي ـنــاء ،كـمــا أن امل ـخ ــزون ال ـجــوفــي في

ال ـص ـح ــراء ال ـغــرب ـيــة (قـ ــرب لـيـبـيــا) غير
ّ
متجدد ،وال يسمح بأكثر من ثالثة إلى
خمسة مـلـيــارات سنويًا ملــدة 100 - 50
عام .تشرح الورقة نفسها أن كلفة تحلية
ّ
املياه عالية ،وال تزيد كمية املياه املحلة
حاليًا عــن  200مليون متر مكعب ،في
حــن أن االحتياجات املائية تزيد على
ً
 75مليار متر مكعب سنويًا ،وهو أصال
مــا يـفــوق املـ ــوارد املـتــاحــة ب ـ ــ ،%30علمًا
أن الــدولــة تغطي العجز حاليًا بــإعــادة
اس ـت ـخــدام نـصـيــب ال ـف ــرد م ــن امل ـي ــاه و/
أو تقليله عــن  700متر مكعب سنويًا.

تشغيل ّ
السد بال
اتفاق تفصيلي
سينتهي بفقدان
أراض زراعية كبيرة
ٍ

ّ
أراض زراعية كبيرة (آي بي ايه)
تشغيل السد بال اتفاق تفصيلي سينتهي بفقدان ٍ

ّ
لكن بحلول عــام  ،2050وفــي ظــل معدل
ال ــزي ــادة ال ـس ـكــان ـيــة ال ـح ــال ــي ،سيصير
نصيب الفرد  350مترًا مكعبًا فقط! إلى
جــانــب ذلــك الـتــأثـيــر ،يـحــذر عــام مــن أن
ب ــدء الـتـخــزيــن فــي «الـنـهـضــة» مــن دون
اتـفــاق على اآللـيــات سـيــؤدي إلــى فقدان
مساحات كبيرة من األراضــي الزراعية،
ّ
السد العالي وخزان
وانخفاض كهرباء
أسـ ــوان وقـنــاطــر إس ـنــا ون ـجــع ح ـمــادي،
وتــوقــف عــدد مــن محطات مياه الشرب
على النيل والصناعات املعتمدة عليها،
ً
فضال عن تأثر محطات الكهرباء التي
تـعـمــل ب ــال ـغ ــاز وت ـع ـت ـمــد ع ـلــى الـتـبــريــد
مــن مـيــاه النيل ،وفــوق مــا تـقــدم تدهور
نــوعـيــة امل ـيــاه فــي ال ـتــرع ،وتــداخــل مياه
البحر فــي املنطقة الشمالية ،وتــدهــور
نوعية املياه في البحيرات الشمالية.
لهذا كله ،يشدد املفاوضون املصريون
ع ـلــى الـتـفــاصـيــل ال ـت ــي ت ـخ ـ ّـص الـسـعــة
ّ
للسد اإلثيوبي .فكلما زادت
التخزينية
هذه السعة ،تفاقمت اآلثار السلبية ،ألن
التخزين يخصم من مخزون مياه ّ
السد
العالي الذي يستخدم حاليًا لتعويض
ال ـع ـجــز ،والس ـ ّي ـمــا ف ــي ال ـس ـنــوات الـتــي
ّ
يقل فيها التدفق عن قيمته املتوسطة.
م ـع ـنــى ذلـ ــك عـمـلـيــا أنـ ــه سـيـظـهــر بعد
إنشاء «النهضة» الجفاف والعجز في
س ـن ــوات الـفـيـضــان املـنـخـفـضــة ،تمامًا
م ـث ـل ـم ــا كـ ـم ــا كـ ـ ــان الـ ــوضـ ــع قـ ـب ــل ب ـن ــاء
ّ
السد العالي .أيضًا ،يركز املفاوضون
ُ
املصريون على املياه التي ستستخدم
ل ـل ـ ّ
ـري ف ــي إث ـيــوب ـيــا ،إذ س ـت ـكــون نـتــاج
َ
خـ ـص ــم مـ ـب ــاش ــر م ـ ــن حـ ـ ّـصـ ــتـ ــي م ـصــر
والـ ـ ـس ـ ــودان ال ـس ـن ـ ّ
ـوي ـت ــن ،ف ـي ـمــا تبقى
السياسة التشغيلية للسدود عنصرًا
إضافيًا في التأثير.
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تقرير

ّ
التودد السعودي إلى روسيا :جانب «الحليف التاريخي» غير مأمون
ّ
الرئيس
زيارة
لت
شك
ّ
الروسي للسعودية محطة
تأسيسية في سياق
العالقات المتنامية بين
البلدين ،كونها جاءت في
الحساسية
مرحلة بالغة ّ
إقليميًا ،في ظل االنكفاء
األميركي الذي بدأت
ُ
ترجمته عمليًا على األرض.
ٌ
انكفاء تجد فيه موسكو
فرصتها لتعزيز نفوذها
يمثل
في المنطقة ،فيما ً
بالنسبة إلى الرياض عامال
ّ
مؤرقًا يدفعها إلى
محاولة الخروج من أحادية
التحالف مع واشنطن
مالك حمود
ال يـمـكــن ال ـن ـظــر إل ــى زي ـ ــارة الــرئـيــس
الروسي ،فالديمير بوتني ،للسعودية
ّ
بــاعـتـبــارهــا مـحــطــة عــابــرة فــي سياق
العالقات بني البلدين .لجهة التوقيت
(وإن ك ــان ــت ال ـ ــزي ـ ــارة م ـج ــدول ــة مـنــذ
نـحــو عـ ــام) ،يـمـكــن وضـعـهــا فــي إطــار
سـيــاســة خــارجـيــة سـعــوديــة مـتـبـ ّـدلــة.
س ـي ــاس ــة ت ـس ـت ــدع ــي ،راه ـ ـنـ ــا ،ت ـنــويــع
ال ـعــاقــات م ــع أك ـثــر م ــن شــريــك دول ــي
فــاعــل ،وســط أزم ــات تعيشها اململكة
ّ
على أكثر من مستوى ،وفي ظل رغبة
َ
أم ـيــرك ـيــة ُم ـعــل ـنــة ف ــي االن ـس ـح ــاب من
امل ـن ـط ـقــة« .ال ـخ ـي ــارات ال ـبــدي ـلــة» الـتــي
ّلوح بها ولي العهد السعودي ،محمد
ب ـ َـن س ـل ـمــان ،ع ـقــب جــول ـتــه اآلس ـيــويــة
(شـمـلــت الـصــن والـهـنــد وبــاكـسـتــان)
في شباط /فبراير املاضي ،حني كان
الغضب الغربي ال يزال في أوجه بفعل
أزم ـ ــة ج ـم ــال خــاش ـق ـجــي ،ب ــات ــت أكـثــر
وض ــوح ــا ،وع ـنــوان ـهــا «الـ ـخ ــروج» من
أحــاديــة التحالف الـتــاريـ ُخــي الــراســخ
مع األميركيني ،وفق ما قرئت الزيارة
سعوديًا.
أم ــا روسـ ـي ــا ،فـيـمـكــن ق ـ ــراءة ال ــزي ــارة،

التي وصفها البعض بـ«التاريخية»
وب ــأن ـه ــا «ن ـق ـطــة ت ـ ـحـ ـ ّـول» ،ف ــي سـيــاق
املنطقة،
ال ــدور املتنامي ملوسكو فــي
ُّ
وسـعـيـهــا إل ــى االس ـت ـف ــادة م ــن الــثـغــر
األم ـي ــرك ـي ــة ،الس ـي ـمــا ف ــي وقـ ــت ُي ـعــاد
ّ
ف ـيــه خ ـلــط األوراق إقـلـيـمـيــا ،ف ــي ظــل
واشنطن االنسحاب من سوريا،
قرار
ُ
واملـ ـشـ ـه ــد املـ ـتـ ـغ ـ ّـي ــر فـ ــي الـ ـيـ ـم ــن بـعــد
َ
عمليتي «أرام ـكــو» ون ـجــران ،واللتني
أظهرتا عجزًا سعوديًا عــن فــرض ٍّ
رد
م ـنـ ّـســق ضـ ـ ّـد إيـ ـ ــران وح ـل ـفــائ ـهــا .هــذا
امل ـس ـعــى ي ـظ ـهــر ج ـل ـيــا ف ــي م ــا يـحــدث
ب ــن ال ـس ـعــوديــة وروسـ ـي ــا ،ع ـلــى رغــم
نـفــي الــرئ ـيــس الـتـنـفـيــذي ل ــ«ص ـنــدوق
ال ـث ــروة ال ـس ـي ــادي ال ــروس ــي» ،كـيــريــل
ديـمـتــريـيــف ،أن ت ـكــون ب ــاده تـحــاول
مــن خ ــال ذل ــك م ــلء ف ــراغ فــي املنطقة
تركته أميركا ،ووصفه االستثمارات
ال ـ ــروس ـ ـي ـ ــة امل ـ ـ ـتـ ـ ــزايـ ـ ــدة فـ ـ ــي امل ـم ـل ـك ــة
والتجارة معها بأنها «بناء جسور»،
وت ــأكـ ـي ــده أن «مـ ــا ن ـف ـع ـلــه ل ـي ــس ض ـ ّـد
واش ـن ـطــن .إن ــه فــي ال ــواق ــع بـنــاء شــيء
إيـجــابـ ّـي للغاية ،وبـنــاء شــيء يساعد
االق ـت ـص ــادي ــن ال ـس ـع ــودي وال ــروس ــي،
ويبني الصداقة بني بلدينا».
الـ ــزيـ ــارة ال ـ ـنـ ــادرة ل ـلــرئ ـيــس ال ــروس ــي
لـلـمـمـلـكــة ،واألول ـ ــى ل ــه مـنــذ  12عــامــا،
برفقة وفد كبير من مسؤولي التجارة
واألمن والدفاع ،جرى خاللها اإلعالن
عن صفقات ثنائية بلغت قيمتها أكثر
من ملياري دوالر ،إلى جانب أكثر من
 20اتفاقًا ومذكرة تفاهم في مجاالت
ّ
ّ
يتصدرها «ميثاق التعاون بني
شتى،
الدول املنتجة للنفط» ،والذي توصل
إلـ ـي ــه ال ـج ــانّ ـب ــان ف ــي تـ ـم ــوز /يــول ـيــو
املاضي ،ووقعاه رسميًا أخيرًا .هكذا،
ّ
تحتل الطاقة موقعًا متقدمًا في جدول
تعزيز العالقات بني البلدين ،وهو ما
ّ
عبر عنه بوتني في تصريحات سبقت
ُ
زيارته قال فيها إن اململكة «تعتبر من
ال ــدول األســاسـيــة فــي املنطقة ،وتؤثر
ب ـح ـســب ق ــدراتـ ـه ــا ونـ ـط ــاق نـشــاطـهــا
فــي مـجــال ال ـطــاقــة .ويـمـكــن أن نعتبر
العربية السعودية العبًا ليس إقليميًا
فحسب ،وإنما هي العب دولي أيضًا،
فهي تؤثر على سوق الطاقة العاملية،
وبالتالي على سائر الطاقة العاملية»،
في حني اعتبر ابــن سلمان أن تعاون
الطاقة ستكون له
البلدين في مجال ّ
آث ــار إيـجــابـيــة وسـيـحــقــق االس ـت ـقــرار.
ول ـكــن هــل يـمـكــن مـلــف ال ـطــاقــة وحــده

طرح «أرامكو» نحو تأجيل جديد
لم تخرج التطمينات السعودية إلى أن الطرح العام
األولي ألسهم «أرامكو» سيكون في موعده ،من فضاء
التصريحات .وعلى رغم اإلعالنات املتكررة على لسان
أكثر من مسؤول حكومي ،وآخرها قول املدير التنفيذي
للشركة ،أمني الناصر ،وقبله وزير الطاقة السعودي ،عبد
َ
العزيز بن سلمان ،إن الهجمات اليمنية على منشأتي بقيق
ٌ
تأثير على خطط إدراج
وخريص النفطيتني لن يكون لها
ُ
عمالق النفط في البورصة ،والذي كان متوقعًا األسبوع
املقبل ،إال أن سلطات اململكة تتجه على ما يبدو نحو تأجيل
جديد ،من دون تحديد ّموعد واضح.
«أرامكو» أرجأت طرح
وبحسب مصادر مطلعة ،فإن
ً
آملة أن ّ
ُ
نتائج
تعزز
املالية،
أسهم الشركة في سوق األوراق َ
أعمالها املنتظرة للربع الثالث ثقة املستثمرين في أكبر
شركة نفط في العالم .وقال مصدران ّ
تحدثا أول من أمس
إلى «رويترز»ّ ،إنه بعد هجمات  14أيلول /سبتمبر ،والتي
ّ
تسببت في تعطل نصف إنتاج اململكة من الخام ،يرغب
ّ
ُ
أكبر مصدر للنفط في العالم في «طمأنة املستثمرين»
ً
الفترة .وأوضح أحد
عبر عرض نتائج أعماله أوال عن تلك ّ
هذين املصدرين «أنهم يريدون فعل كل ما في وسعهم
َ
املستهدفة .ونتائج قوية بعد الهجوم
للوصول إلى القيمة
ستجعلهم في وضع أقوى» .وبينما أكد املصدر الثاني
تأجيل الطرح من دون تحديد موعد جديد لإلدراج ،احتمل
آخر لـ«فرانس برس» أن يتم الطرح في نهاية العام الجاري
أو في الشهر األول من العام املقبل .في اإلطار ذاته ،ذكرت
ً
صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية ،نقال عن مصدر،
أن اإلدراج ّ
تأجل «ألسابيع» .وفي تعليقها على تلك األنباء،

قد يكون
االحتفاء المبالغ
به بسيد الكرملين
بمثابة جرس
تحذير للواليات
المتحدة (أ ف ب)

السفير السعودي ّفي لندن:
روسيا غالبًا ما تتفهم الشرق
بشكل أفضل من الغرب
ّ
تـفـسـيــر ك ــل مــا ي ـجــري مــن م ـيــاه على
ّ
خط موسكو  -الرياض؟
َ
ّ
ٌ
أمور كثيرة تبدلت بني زيارتي بوتني
ّ
للسعودية .اه ـتــزت الثقة السعودية
بالغرب عقب حــادثــة القنصلية ،وما
تالها من سخط دولـ ّـي تالشى تباعًا
بفعل مرور الوقت ،واملظلة األميركية
الـ ـت ــي اح ـت ـم ــى ت ـح ـت ـهــا اب ـ ــن س ـل ـمــان،
وع ـجــز الـكــونـغــرس عــن ف ــرض تـ ّ
ـوجــه
م ـنــاوئ للمملكة ،عـلــى رغ ــم مساعيه

امل ـت ــواص ـل ــة ف ــي ذل ـ ــك ،ال ي ـع ـنــي ه ــذا،
طبعًا ،أن الــريــاض تثق بموسكو (لم
ُ
ـول األخـ ـي ــرة أه ـم ـيــة ت ــذك ــر لقضية
تــ ِ
خاشقجي) ،غير أن منحى التطورات
في املنطقة فــرض على األول ــىّ ،
ربما،
إعــادة النظر في شراكاتها بعيدًا عن
ّ
االع ـت ـمــاد ال ـكــلــي عـلــى حـلـيــف واح ــد،
ّ
اضطرابات محتملة
والتحوط إزاء أي
َ
في املستقبل .سبقت أزمــة خاشقجي
صــدمـ ٌ
ـات سعودية متتالية بــدأت في
ّ
عام  ،2011مع تخلي الغرب عن حليفه
الـ ـق ــدي ــم ال ــرئـ ـي ــس امل ـ ـصـ ــري األسـ ـب ــق
ح ـس ـن ــي م ـ ـب ـ ــارك ،والـ ـت ــوقـ ـي ــع الح ـق ــا
عـلــى الـصـفـقــة ال ـنــوويــة مــع إيـ ــران في
إط ــار مجموعة « »1+5عــام  ،2015ما
خلق لــدى اململكة شـعــورًا بــأن البيت

األب ـيــض (بـ ــاراك أوب ــام ــا حـيـنـهــا) بــدأ
يفقد اهتمامه باملنطقة .ومع انتخاب
دونــالــد تــرامــب ال ــذي اخ ـتــار الــريــاض
كــأول محطة رئاسية خارجية له في
أي ـ ــار /مــاي ــو  ،2017عـ ــادت ال ـعــاقــات
التي يحكمها املــال وأمــن النظام إلى
م ـس ــاره ــا ،وت ــم اإلع ـ ــان ع ــن صـفـقــات
بقيمة عشرات املليارات من الدوالرات،
إال أن ت ـلــك الـ ـع ــودة ل ــم تـ ـب ـ ّـدد شـعــور
امل ـ ـس ـ ــؤول ـ ــن ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــن ب ــالـ ـ ّف ــزع
مـ ــن مـ ـق ــارب ــة تـ ــرامـ ــب غ ـي ــر امل ـت ــوق ـع ــة
ّ
تـجــاه املـنـطـقــة .ول ـعــل وص ــف السفير
السعودي لدى اململكة املتحدة ،خالد
بــن بـنــدر ،ال ـعــدوان التركي فــي شمال
شرق سوريا بأنه «كارثة» ،واعتباره
أن «روس ـي ــا غــالـبــا مــا تـتـفـ ّـهــم الـشــرق

ّ
بـشـكــل أف ـض ــل م ــن الـ ـغ ــرب» ،يـجــلـيــان
بوضوح الشعور املذكور.
ح ـظ ـي ــت زيـ ـ ـ ـ ــارة الـ ــرئ ـ ـيـ ــس الـ ــروسـ ــي
للسعودية بحفاوة بالغة على أعلى
امل ـس ـت ــوي ــات ،عـلـمــا أن ـه ــا جـ ــاءت بعد
أخـ ـ ـ ــرى «ت ــاريـ ـخـ ـي ــة» قـ ـ ــام بـ ـه ــا امل ـل ــك
ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي إل ـ ـ ــى م ــوسـ ـك ــو ف ـ ــي ع ــام
 .2017بـحـســب م ـس ــؤول روسـ ــي ،هي
«شــراكــة طبيعية» ،ألن «كـبــرى الــدول
املـ ـص ـ ّـدرة لـلـنـفــط ف ــي ال ـعــالــم تـتـعــاون
لـتـحـقـيــق االسـ ـتـ ـق ــرار ف ــي األس ـ ـ ــواق».
لكن أهمية هــذه الصداقة املــزدهــرة ال
يـمـكــن حـصــرهــا فــي امل ـحــادثــات حــول
النفط ،تمامًا كما ال يمكن التغاضي
عــن أن روسـيــا ،قبل كــل ش ــيء ،حليف
وث ـي ــق ألع ـ ــداء ال ـس ـع ــودي ــة .م ــن ه ـنــا،

يـمـكــن اع ـت ـبــار زي ـ ــارة ب ــوت ــن بـمـثــابــة
«انـقــاب» دبلوماسي ّ
جيد التوقيت،
وض ــع الــرئ ـيــس ال ــروس ــي م ـج ــددًا في
مركز الجغرافيا السياسية للمنطقة.
أما من الجانب السعودي ،فقد يكون
االحـ ـتـ ـف ــاء ب ـس ـيــد ال ـك ــرم ـل ــن بـمـثــابــة
جرس تحذير للواليات املتحدة ،على
رغــم الحلف التاريخي الــذي ال يمكن
كـســره بــن الـبـلــديــن .فالقلق فــي شأن
ال ـتــزام واشـنـطــن تـجــاه املنطقة يدفع
ال ــري ــاض إل ــى ال ـت ـلــويــح بــالـبـحــث عن
ّ
صــداقــات أكـثــر مــوثــوقـيــة وأق ــل كلفة.
وه ــذا مــا عـ ّـبــر عـنــه م ـســؤول سـعــودي
تـ ـح ـ ّـدث إلـ ــى «بـ ــي ب ــي س ـ ــي» ،أخ ـي ـرًا،
بــالـقــول إن «أي ــام شــريــك استراتيجي
ّ
واحد للمملكة قد ولت بالفعل».

كاتالونيا

الكاتالونيون يواصلون االحتجاج:
ُ
هل تعيد مدريد فرض «الطوارئ»؟
تتواصل التظاهرات التي تشهدها
كاتالونيا احتجاجًا على إصدار القضاء
اإلسباني أحكامًا على عدد من قادتها،
األمر الذي من الممكن أن يتصاعد نحو
األسوأ .وفي الوقت الذي ّتبدو فيه
حل قريب ،تصرّ
مدريد غير ميالة إليجاد
الحكومة الكاتالونية على المضي في
االنفصال

◄ إعالنات رسمية ►

لـيــس مــن امل ـع ــروف مــا س ـتــؤول إليه
التظاهرات التي تشهدها كاتالونيا،
والتي تصاعدت بشكل كبير أمس ،في
خامس أيامها ،وسط «إضراب عام»
وتظاهرة كبيرة في مدينة برشلونة،
ب ـعــد لـيـلــة م ــن ال ـتــوتــر وال ـص ــدام ــات
ب ــن ال ـشــرطــة واالسـتـقــالـيــن الــذيــن
ي ـع ـ ّـب ــرون ع ــن غـضـبـهــم ب ـعــد إص ــدار
القضاء اإلسباني أحكامًا على عدد
من قادتهم .وقــد بــدت آثــار اإلضــراب
واضحة في املدينة ،التي تعد وجهة
ّ
مفضلة للسياح ،فيما كــانــت حركة
ال ـس ـيــر ضـعـيـفــة بــالـنـسـبــة إل ــى يــوم
ع ـمــل .ك ــذل ــك ،ش ـهــدت وس ــائ ــل الـنـقــل
الـعــام اضـطــرابــات وألغيت  55رحلة
في مطار برشلونة.

وجاء هذا التوتر الجديد عشية يوم
سيشهد ذروة الـتـعـبـئــة ،احتجاجًا
على األحكام القاسية بالسجن ملدد
تــراوح بني تسع سنوات و 13سنة،
عـلــى ال ـق ــادة االنـفـصــالـيــن لــدورهــم
في محاولة االنفصال في عام .2017
وتعد أعمال العنف هذه التي نجمت
عــن شـعــور بــاإلحـبــاط ل ــدى ج ــزء من
ق ــاع ــدة االس ـت ـقــال ـيــن ،ب ـعــد سنتني
عـلــى فـشــل مـحــاولـتـهــم االنـفـصــالـيــة
فـ ــي ع ـ ــام ُ ،2017م ـن ـع ـط ـفــا ل ـل ـحــركــة
االنفصالية التي أكــدت دائمًا نبذها
للعنف .كذلك ،تشكل هذه التحركات
تهديدًا للحكومة اإلسبانية ،ال سيما
أنـهــا تــأتــي قبل أســابـيــع على إجــراء
راب ــع انـتـخــابــات تـشـهــدهــا إسبانيا

خالل أربع سنوات ،ووسط هشاشة
وانقسامات حزبية .وقــد جــاء تكرار
ال ــدع ــوة إلـ ــى إجـ ـ ــراء ان ـت ـخ ــاب ــات في
العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر،
بعدما فشل رئيس الحكومة بيدرو
ش ــان ـش ـي ــز وحـ ــزبـ ــه االش ـ ـتـ ــراكـ ــي فــي
الحصول على ما يكفي من الدعم من
األح ــزاب الصغيرة مــن أجــل تحويل
فوزهم في انتخابات نيسان  /أبريل،
إلــى حكومة ق ــادرة على الـعـمــل .لــذا،
وبــالــرغــم مــن أن ال ـحــزب االشـتــراكــي
يـ ـق ــود اسـ ـتـ ـط ــاع ــات الـ ـ ـ ـ ــرأي ،إال أن
التركيز املتجدد على كاتالونيا يمكن
أن يــؤثــر عـلــى الـنــاخـبــن ،خصوصًا
في حال تصاعدت التظاهرات.
ومـ ـ ــا يـ ـن ــذر بـ ــذهـ ـ ّـاب األمـ ـ ـ ــور نـحــو
األس ـ ــوأ ،ه ــو الـتـعــنــت ال ــذي يحافظ
ع ـل ـي ــه كـ ــل مـ ــن س ــان ـش ـي ــز وال ــزعـ ـي ــم
االنـ ـ ـفـ ـ ـص ـ ــال ـ ــي كـ ـ ــويـ ـ ــز ت ـ ـ ـ ـ ــورا ال ـ ـ ــذي
ي ـ ـتـ ــرأس الـ ـحـ ـك ــوم ــة ال ـك ــات ــال ــون ـي ــة،
فـ ــي ت ـصــري ـحــات ـه ـمــا إزاء ال ــوض ــع،
خصوصًا أنهما لم يحرزا أي ّ
تقدم
ّ
ن ـح ــو حـ ــل ال ـ ـنـ ــزاع م ـن ــذ أن ت ـســل ـمــا
السلطة في حزيران  /يونيو .2018

وف ـ ـ ـ ــي خ ـ ـ ـطـ ـ ــاب ألـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاه س ــانـ ـشـ ـي ــز،
ي ــوم اإلثـ ـن ــن ،ق ــال إن ال ـح ـكــم ال ــذي
تـ ــوص ـ ـلـ ــت إلـ ـ ـي ـ ــه املـ ـحـ ـكـ ـم ــة ال ـع ـل ـي ــا
يــؤكــد أن إس ـبــانـيــا ه ــي واحـ ــدة من
أصلب الديموقراطيات فــي العالم،
وإن الـ ـخـ ـط ــوة األخـ ـ ـي ـ ــرة سـتـسـمــح
لـكــاتــالــونـيــا بــالــدخــول فــي «مــرحـلــة
جديدة» .إال أن تورا وعد ،في اليوم
ذات ــه ،ب ـ «الـتـقــدم فــي املـســار باتجاه
إن ـش ــاء ج ـم ـهــوريــة ك ــات ــال ــون ـ ّـيــة ،من
دون أع ـ ــذار» .وك ــان ه ــذا األخ ـيــر قد
ذه ـ ــب إل ـ ــى مـ ــا هـ ــو أبـ ـع ــد مـ ــن ذلـ ــك،
مـ ـح ــذرًا م ــدري ــد ،ع ـنــدمــا زارهـ ـ ــا فــي
أيلول  /سبتمبر ،من أن كاتالونيا
س ـت ـت ـب ــع خـ ـط ــى املـ ـتـ ـظ ــاه ــري ــن فــي
ه ــون ــغ كـ ــونـ ــغ .ت ـ ـ ــورا ط ــال ــب أي ـض ــا
بعفو عام عن القادة الكاتالونيني،
على اعتبار أنه يمكن لسانشيز أن
يستخدم سلطاته التنفيذية لهذا
ال ـه ــدف .إال أن األحـ ــزاب اإلسـبــانـيــة
ـارض ــة تـمـنـعــه م ــن إظـ ـه ــار هــذا
املـ ـع ـ ِ
التساهل.
ف ــي م ـق ــاب ــل ذلـ ـ ــك ،ال يـ ـ ــزال املـجـتـمــع
الكاتالوني منقسمًا إزاء االستقالل.

فالسياسيون االنـفـصــالـيــون الذين
دخلوا الحكم ،منذ عام  ،2015فازوا
بـغــالـبـيــة امل ـق ــاع ــد ال ـبــرملــان ـيــة م ــرات
ع ــدي ــدة ،م ــن دون أن ي ـت ـم ـك ـنــوا مــن
ال ـح ـصــول عـلــى الـغــالـبـيــة الـقـصــوى
م ــن األصـ ـ ــوات .وم ــا يـمـكــن أن يقلب
امل ـعــادلــة أم ــام ال ـق ــادة الـكــاتــالــونـيــن
واإلسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــان عـ ـل ــى الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــواء ،ظ ـه ــور
مجموعة جــديــدة فــي االحتجاجات
األخـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــرة ،وه ـ ـ ـ ــي مـ ـنـ ـظـ ـم ــة س ــري ــة

ّ
حذر رئيس الحكومة
االنفصالية من أن
كاتالونيا ستتبع خطى
تظاهرات هونغ كونغ

ّ
تسمي نفسها «تسونامي
وغامضة
الــدي ـمــوقــراط ـيــة» ،ال ـتــي تـتـمــايــز عن
غـيــرهــا م ــن املـنـظـمــات الـكــاتــالــونـيــة
االنـفـصــالـيــة ،واصـفــة نفسها بأنها
س ـل ـم ـي ــة وغ ـ ـيـ ــر ع ـن ـف ـي ــة .وبـ ــوجـ ــود
هـ ـيـ ـكـ ـلـ ـي ــة غ ـ ــامـ ـ ـض ـ ــة وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة غ ـي ــر
مـ ـع ــروف ــن ،ت ـم ـك ـنــت هـ ــذه امل ـن ـظ ـمــة،
ال ـت ــي ت ـتــواصــل م ــع أع ـضــائ ـهــا ّعبر
الـتـطـبـيـقــات اإلل ـك ـتــرون ـيــة امل ـشــفــرة،
مــن تـحــريــك آالف املـتـظــاهــريــن ،ليل
اإلث ـنــن ،عـنــدمــا ق ــام ه ــؤالء بــإيـقــاف
ال ـع ـم ــل ف ــي م ـط ــار ب ــرش ـل ــون ــة .وف ــي
هـ ــذا ال ـس ـي ــاق ،أف ـي ــد بـ ــأن الـحـكــومــة
اإلسـبــانـيــة فتحت تحقيقًا قضائيًا
ب ـ ـشـ ــأن ه ـ ـ ــذه املـ ـجـ ـم ــوع ــة م ـ ــن أج ــل
مـعــرفــة م ــا إذا كــانــت لــدي ـهــا صــات
ببعض الـسـيــاسـيــن الـكــاتــالــونـيــن.
ً
هـ ــذا ف ـض ــا ع ــن أن هـ ــذه ال ـسـل ـطــات
ّ
اإلس ـب ــان ـي ــة ق ــد هـ ـ ــددت بــاس ـت ـخــدام
حالة الطوارئ إلعادة فرض النظام،
مــا يعني احـتـمــال إع ــادة كاتالونيا
لحكم مدريد ،كما حصل في تشرين
األول  /أكتوبر .2017
(األخبار)

أشارت الشركة إلى أنها «تواصل االنخراط مع املساهمني
في شأن أنشطة التجهيز للطرح العام األولي» ،مستدركة
بأن «التوقيت سيعتمد على ظروف السوق ،وعلى اختيار
ّ
ويصر مسؤولون تنفيذيون في
املساهمني للموعد».
ّ
«أرامكو» ،منذ الهجمات ،على أن األخيرة لن تؤثر على
خطط إدراج الشركة ،بل يعتبرون أن استعادة كامل إنتاج
النفط بوتيرة أسرع من املتوقع (وفق املعلن) من شأنها أن
ّ
تعزز صورتها .ومن هناّ ،بي املصدر الثاني الذي تحدث
ّ
نتائج الربع الثالث
«التوجه الرسمي هو أن
إلى «رويترز» أن
ّ
جيدة جدًا ،لذا هم يرغبون في تزويد املحللني بأحدث
املعلومات وتسويق الطرح العام األولي بعد أرقام الربع
الثالث».
من جهته ،أفاد مسؤول تنفيذي كبير في مجموعة
«توتال» الفرنسية للنفط والطاقة بأن أسواق النفط
َ
فقدت مليوني برميل يوميًا من إمدادات الخام هذا العام
بسبب مشكالت أمنية وسياسية ،لكنها أكثر قلقًا حيال
تباطؤ الطلب .وأشار رئيس شؤون التجارة والشحن
في «توتال» ،توماس وايمل ،خالل املؤتمر الدولي
لشركات البترول والغاز الطبيعي املنعقد في الصني،
إلى أن املشكالت السياسية التي أدت إلى فقدان إمدادات
الخام تشمل العقوبات األميركية على فنزويال وإيران،
والتعطيالت في السعودية وليبيا .وأضاف أنه رغم ذلك
االقتصاد
«بإمكاننا أن نجد أن املخاوف حيال تباطؤ
ّ
والطلب أكبر بكثير من مثل هذا التعطل غير املتوقع في
اإلمدادات».
(األخبار)

إعالن
تعلن املؤسسة العامة إلدارة مستشفى
مــرجـعـيــون الـحـكــومــي عــن تـمــديــد فترة
إس ـت ـق ـبــال الـ ـع ــروض ــات ل ـل ـم ـشــاركــة في
املـ ـن ــاقـ ـص ــة الـ ـعـ ـم ــومـ ـي ــة ل ـ ـش ـ ــراء م ــول ــد
كهربائي قوة  KVA400لزوم املستشفى،
على الراغبني باإلشتراك ،الحضور إلى
مبنى املستشفى إلستالم دفتر الشروط
ضمن الدوام الرسمي.
ُ
تقدم العروض في مهلة أقصاها الساعة
ـن ال ــواق ــع في
 12:00ظ م ــن يـ ــوم اإلثـ ـن ـ ّ
 ،2019/10/28وي ـك ــون ف ــض ال ـعــروض
نهار الثالثاء في  2019/10/29في تمام
الساعة الواحدة ظهرًا.
رئيس مجلس اإلدارة
املدير
الدكتور مؤنس كالكش

◄ للبيع ►
عقارات للبيع
عقار كورنيش النهر /االشرفية،
خ ـلــف ال 1200 ،TVAم 2زاوي ـ ــة،
( ،%20ش ــرك ــة) $4000 ،امل ـت ــر .ت:
76/679391
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الرياضة اللبنانية

حول العالم

لبنان في بطولة آسيا ...وتأجيل األنشطة المحلية
فاز منتخب
لبنان بهدفين
لواحد (االتحاد
اآلسيوي)

ّ
ضمن منتخب لبنان تأهله إلى بطولة
ِ
كأس آسيا «تركمنستان  ،»2020عقب
ّ
تـغــلـبــه عـلــى الـسـعــوديــة ( ،)1-2ضمن
الجولة الثانية في املجموعة الثانية
من تصفيات منطقة غرب آسيا.
افتتح كريم بو زيد التسجيل ملنتخب
لبنان في الدقيقة السادسة ،وأضــاف
علي طنيش الهدف الثاني في الدقيقة
(ّ .)23
األول رف ـ ــع ع ـ ــدد أهـ ــدافـ ــه إل ــى
خـمـســة ،فــي صـ ــدارة ال ـهــدافــن حــالـيــا،
بعد تسجيله أربعة أهــداف في مرمى

عمان ،التي خسرت ( )10-2في الجولة
األولـ ـ ــى أم ـ ــام ل ـب ـن ــان ،ف ــي ح ــن سـ ّـجــل
طنيش هدفه الثاني.
وي ـل ـعــب امل ـن ـت ـخــب ال ـل ـب ـنــانــي م ـبــاراتــه
الثالثة مع قطر ،غدًا األحد ،عند الساعة
الواحدة ظهرًا .وكان املنتخب القطري
خسر مباراتيه ،األولى أمام السعودية
( )5-2والثانية أمام عمان (.)3-0
ّ
وهـ ــذه املـ ــرة ال ـ ــ 12ال ـت ــي ي ـتــأه ــل فيها
منتخب لبنان إلى البطولة اآلسيوية،
مشاركًا في جميع النسخات منذ عام

شارك لبنان في جميع
نسخ بطولة آسيا
منذ 2003

 ،2003وهــو كــان وصــل إلــى الــدور ربع
النهائي في املشاركة األخيرة.
وخـ ــال ال ـل ـقــاء اف ـت ـقــد مـنـتـخــب لـبـنــان
ع ـن ـصــريــن م ــن أبـ ـ ــرز أس ـل ـح ــة امل ـ ــدرب
اإلس ـب ــان ــي بــاكــو أراوجـ ـ ــو الـهـجــومـيــة
بعد إصابة محمد قبيسي ومصطفى
رحـيــم فــي امل ـبــاراة االول ــى أم ــام عمان،
فاعتمد على سبعة العبني إلى جانب
الـحــارس املـتــألــق حسني هـمــدانــي .في
املقابل كان مواطنه لويس فونسيكا،
مـ ـ ـ ـ ــدرب الـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــودي ـ ــة ،ي ـس ـت ـف ـي ــد مــن
الـتـحـضـيــرات الـطــويـلــة ال ـتــي أجــراهــا
وامل ـع ـس ـك ــرات ال ـخــارج ـيــة والــداخ ـل ـيــة
املكثفة ،عبر إشراك  10العبني ،ما خلق
له خيارات أكبر في املداورة.
وأظ ـه ــر الـلـبـنــانـيــون تـفــوقــا تكتيكيًا،
خ ـص ــوص ــا ع ـب ــر ال ـت ـم ــرك ــز وال ـت ـح ــرك
ً
والحفاظ على الـكــرة ،فضال عــن خلق
التوازن في الدفاع والهجوم.
وشـ ـه ــدت امل ـ ـبـ ــاراة أخـ ـط ـ ً
ـاء تحكيمية
عديدة ،فاحتسب الحكام  5أخطاء على
منتخب لبنان قبل  5دقائق من انتهاء
الشوط االول ،مقابل عدم احتساب أي
خطأ على املنتخب السعودي.
وب ـ ـ ـهـ ـ ــذه الـ ـنـ ـتـ ـيـ ـج ــة يـ ـ ـك ـ ــون م ـن ـت ـخــب
لـ ـبـ ـن ــان ق ـ ــد رف ـ ـ ــع رص ـ ـي ـ ــده ال ـ ـ ــى ســت
نـقــاط مــن انـتـصــاريــن وضـمــن صــدارة
املجموعة ،وبالتالي حجز بطاقته الى
النهائيات ،في حني اشتعلت املنافسة
بــن الـسـعــوديــة وسـلـطـنــة ع ـمــان على
الـ ـبـ ـط ــاق ــة الـ ـث ــانـ ـي ــة ،ب ـح ـي ــث ي ـح ـتــاج
السعوديون الى التعادل .وفقدت قطر
أي أمل في احتالل مركز ثاني للتأهل
امل ـبــاشــر أو ح ـتــى مــركــز ثــالــث يـخــول

ّ
تلقى املدافع الدولي الفرنسي صامويل
أومتيتي «الضوء األخضر الطبي» للعودة إلى
اللعب مع فريقه برشلونة ثاني ترتيب الدوري
اإلسباني لكرة القدم ،وذلك بعد غياب خمسة
أسابيع بسبب اإلصابة في قدمه اليمنى.
ّ
املتوج مع منتخب بالده
وبات أومتيتي،
بلقب مونديال  ،2018جاهزًا لخوض مباراة
فريقه مع مضيفه إيبار (اليوم الساعة 14:00
بتوقيت بيروت) في املرحلة التاسعة من
الدوري .وتالحق لعنة اإلصابات أومتيتي (25
عامًا) إذ تعرض قبل عام تقريبًا إلصابة في
الركبة اليسرى ،فقرر أن يعالجها من دون أن
يخضع لعملية جراحية .وبعد عودته إلى
املالعب في تشرين الثاني/نوفمبر ،2018
أصيب وغاب حتى مطلع العام الحالي.
وخسر العب ليون السابق مركزه األساسي في
دفاع النادي الكاتالوني ومنتخب بالده على
النغليه.
السواء ملصلحة مواطنه كليمان
ُ
ّ
وتعرض أومتيتي في إصابته األخيرة لشعر في
مشط القدم اليمنى خالل تمارينه مع منتخب
فرنسا ،فغادر املعسكر التدريبي من دون أن
يتمكن من خوض مباراتي بالده أمام ألبانيا
( )1-4وأندورا (-3صفر) ضمن تصفيات كأس
أوروبا  2020الشهر املاضي( .أ ف ب)

صــاح ـبــه خـ ــوض مـ ـب ــاراة فــاص ـلــة مع
صــاحــب املــركــز الـثــالــث مــن املجموعة
االولـ ـ ـ ــى ل ـخ ـطــف ال ـب ـط ــاق ــة ال ـخــام ـســة
املؤهلة الى البطولة اآلسيوية.

إرجاء مباريات كرة القدم والسلة
أع ـل ــن االتـ ـح ــاد الـلـبـنــانــي ل ـك ــرة ال ـقــدم
إرجـ ــاء م ـبــاريــات ال ـجــولــة ال ـتــي كــانــت
م ـق ــررة ن ـهــايــة األس ـب ــوع ال ـح ــال ــي ،في
مختلف الدوريات والدرجات .وأصدر
اتـ ـح ــاد الـ ـك ــرة ب ـي ــان ــا ت ــم نـ ـش ــره عـلــى
صفحة االتحاد على مواقع التواصل
االجتماعي جاء فيه« ،بسبب األوضاع
الراهنة في البالد قررت لجنة الطوارئ
في االتحاد اللبناني لكرة القدم تأجيل
جميع املباريات املقررة لهذا األسبوع
لبطوالت الدرجتني األول ــى والثانية،
ودوري الـفـئــات الـعـمــريــة وك ــرة الـقــدم
الـنـســائـيــة ودوري ف ــرق الـفـتـيــات إلــى
موعد يحدد الحقًا».
وم ــن جهته أص ــدر االت ـحــاد اللبناني
لـ ـك ــرة ال ـس ـل ــة ب ـي ــان ــا ج ـ ــاء فـ ـي ــه« ،قـ ــرر
االتـحــاد اللبناني لكرة السلة تأجيل
موعد مـبــاراة اطلس الـفــرزل وهوبس
بـ ـي ــروت ف ــي خـ ـت ــام امل ــرح ـل ــة ال ــراب ـع ــة
ذه ــاب ــا ،ال ـت ــي ك ــان ــت مـ ـق ــررة الـجـمـعــة
الساعة ( 20:00يوم أمس) ،على ملعب
م ــدرس ــة ال ــراهـ ـب ــات االن ـط ــون ـي ــات في
كسارة زحلة ،إلى موعد يحدده الحقًا،
حفاظًا على سالمة الالعبني واألجهزة
الفنية واإلداريــة والحكام والجمهور.
وهو في صدد تقييم الوضع امليداني
يــومـيــا ،وف ــق تـطــور األوضـ ــاع التـخــاذ
القرارات املناسبة».

الكشف عن شعار مونديال
األندية 2019
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سولشاير أمام «مهمة مستحيلة»

مباراة فاصلة تحدد مستقبل المدرب النرويجي

ب ـع ــد إقـ ــالـ ــة جـ ــوزيـ ــه م ــوري ـن ـي ــو ،تــم
تعيني املدرب النرويجي أولي غونار
سولشاير على رأس العارضة الفنية
ملانشستر يونايتد ،بهدف أن ينقذ ما
تبقى من تداعيات موسم مورينيو
الكارثي .بضع نتائج جيدة ،أعطت
املــدرب النرويجي عقدًا طويل األمد
فــي األول ــد ت ــراف ــورد ،ليثبت املــوســم
الحالي سوء قرار اإلدارة حينها ،أو
على األقل ّ
تسرعها.
بـعــد اع ـت ــزال املـ ــدرب األس ـبــق السير
ألـكــس فـيــرغـســون ،انخفضت أسهم
مانشستر يــونــايـتــد مـقــارنــة بباقي
أنــديــة النخبة ،على خلفية املــواســم
السيئة التي قدمها تباعًا مع مدربني
مختلفني .جــاء الـعــديــد مــن املــدربــن
أص ـ ـحـ ــاب الـ ـخـ ـب ــرة ،ب ـي ـن ـهــم دي ـف ـيــد
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حسين فحص

تم يوم أمس الجمعة الكشف عن الشعار
الرسمي للنسخة السادسة عشرة من كأس
العالم لألندية في كرة القدم املقررة في قطر
من  11إلى  21كانون األول/ديسمبر املقبل.
ويطغى اللون العنابي على شعار البطولة
األكبر في عالم كرة القدم الخاص باألندية،
إضافة إلى الفيروزي الداكن.
وأوضح بيان لالتحاد الدولي لكرة القدم
«فيفا» ،أن العنصر األوضح في تصميم
الشعار الرسمي للبطولة ،والذي يستلهم من
تاريخ الدولة املضيفة« ،هو فكرة تقديم كرة
القدم باعتبارها لؤلؤة ،ما يستحضر إحدى
أقدم الصناعات التي اشتهرت بها قطر».
وتفتتح نسخة  2019بلقاء السد ،بطل
الدوري القطري (الفريق املضيف) ،مع
هيينجني سبورت من كاليدونيا الجديدة
بطل القارة األوقيانية ضمن الدور التمهيدي.
وفي الدور الثاني (ربع النهائي) يلتقي الفائز
من املباراة األولى مع مونتيري املكسيكي
بطل الكونكاكاف (اتحاد أميركا الشمالية
والوسطى والكاريبي) ،بينما تجمع املباراة
الثانية الترجي التونسي مع املتوج بلقب
دوري أبطال آسيا الذي ستحدد هويته في
 24تشرين الثاني/نوفمبر .أما بطل مسابقة
دوري أبطال أوروبا ليفربول اإلنكليزي،
فيبدأ مشاركته في املربع الذهبي بلقاء
الفائز من املواجهة األولى في ربع النهائي،
فيما يلعب الفائز من املباراة الثانية في
ربع النهائي مع بطل كوبا ليبرتادوريس
األميركية الجنوبية الذي ستحدد هويته في
 23تشرين الثاني/نوفمبر.

استراحة
1

يستقبل مانشستر يونايتد على
أرضه ،متصدر الترتيب العام ليفربول،
في قمة مباريات الجولة التاسعة
من الدوري اإلنكليزي الممتاز (غدًا
األحد الساعة  18:30بتوقيت بيروت).
ٌ
مباراة يأمل من خاللها الشياطين
الحمر تعديل المسار من بوابة «العدو
األزلي» ،في حين يتطلع الـ«ريدز»
لتحقيق العالمة الكاملة والبقاء
بلقب دام
بالصدارة ،سعيًا للتتويج ٍ
انتظاره  30عامًا

23

م ــوي ــس ،ل ــوي ــس فـ ــان خ ـ ــال ،جــوزيــه
م ــوريـ ـنـ ـي ــو ،وك ـ ـ ــان ل ـه ــم دع ـ ــم كــامــل
مــن اإلدارة عـلــى صعيد الصالحية
واملـيــزانـيــة ،غير أن النتائج لــم تكن
على قدر التطلعات.
لم يجد اليونايتد فيرغسون جديدًا
حتى اآلن ،مــدرب يحصد البطوالت
بــأقــل امل ـصــاريــف ،وه ــو أم ــر طبيعي
ربـمــا فــي عـصـ ٍـر ب ــات فـيــه ال ـبــذخ في
س ــوق االن ـت ـق ــاالت ع ـن ـص ـرًا رئـيـسـيــا
ـاد م ــن ع ــدم ــه .م ــا ه ــو غير
لـنـجــاح نـ ـ ٍ
ط ـب ـي ـعــي ،ص ــرف ال ـيــونــاي ـتــد مـبــالــغ
طــائـلــة مــن دون تحقيق أي بطولة
كبرى تذكر .العبون كثر جاؤوا إلى
ـام فلكية،
مانشستر يــونــايـتــد ب ــأرق ـ ٍ
ك ـب ــول بــوغ ـبــا ،أن ـطــونــي مــارس ـيــال،
ه ـ ـ ـ ــاري مـ ــاغـ ــواي ـ ـيـ ــر… ل ـ ــم يـ ـق ــدم ــوا
اإلضافة املتوقعة.
يـعـكــس ت ـصــريــح ج ــوزي ــه مــوريـنـيــو
الـكـثـيــر ،ف ــي األس ـت ــودي ــو التحليلي
الخاص بشبكة «سكاي سبورتس»،
«ل ـ ـ ـقـ ـ ــد ط ـ ــالـ ـ ـب ـ ــت اإلدارة ب ـب ـع ــض
الصفقات ،لكنها لم تستجب لندائي.
استحقيت اإلقالة في نهاية املطاف،
لـكــن الـفــريــق الـحــالــي ،رغ ــم تدعيمه،
أسـ ــوأ م ــن الـ ــذي ك ـنــت أدرب ـ ــه عـنــدمــا
قررت اإلدارة إقالتي».
بـعــد مـضــي  8ج ــوالت عـلــى انـطــاق
ال ـ ـ ــدوري اإلن ـك ـل ـي ــزي امل ـم ـت ــاز ،يقبع
مانشستر يونايتد فــي املــركــز ال ــ12
ب ـ ــ 9نـ ـق ــاط ،ج ـ ــاءت م ــن ان ـت ـصــاريــن،
ث ــاث ــة تـ ـ ـع ـ ــادالت ،وث ـ ـ ــاث خ ـس ــائ ــر،
ليبتعد حتى اللحظة عــن املتصدر
ليفربول بـ 15نقطة كاملة .بداية هي
األس ــوأ ملانشستر يونايتد منذ 30
عامًا.
ي ـت ـف ــوق ل ـي ـف ــرب ــول ع ـل ــى مــانـشـسـتــر

تشير األخبار
القتراب ماسيميليانو
أليغري من تدريب
مانشستر يونايتد

حقق ليفربول  8انتصارات متتالية (أ ف ب)

يــونــايـتــد ه ــذا املــوســم عـلــى مختلف
األص ـعــدة ،ومــا يــزيــد األم ــر صعوبة
عـ ـل ــى رج ـ ـ ـ ــال سـ ــول ـ ـشـ ــايـ ــر ،إص ــاب ــة
الـحــارس ديفيد دي خيا ومتوسط
املـ ـي ــدان بـ ــول بــوغ ـبــا ق ـب ـيــل املـ ـب ــاراة
امل ــرتـ ـقـ ـب ــة .مـ ـ ـب ـ ــاراة ص ـع ـب ــة تـنـتـظــر
م ــان ـش ـس ـت ــر ،ي ــأم ــل م ـن ـهــا األنـ ـص ــار
ال ـخــروج بــأقــل األض ــرار املمكنة ،مع
اإلشــارة إلى أنها قد تكون رصاصة
الرحمة للمدرب فــي حــال خسارته،
نظرًا لكثرة األخبار أخيرًا عن اقتراب
ماسيميليانو ألـيـغــري مــن تــدريــب
الفريق.
عـلــى ال ـجــانــب اآلخـ ــر ،يـتـطـلــع رج ــال
املــدرب األملــانــي يورغن كلوب لكسر
األرقـ ــام ،ومــواصـلــة بدايتهم القوية
ف ــي الـ ـ ــدوري ،حـيــث حـقــق ال ـفــريــق 8
انتصارات متتالية .ورغم عدم تقديم
أداء مقنع في بعض املباريات ،إال أن

االبتعاد بفارق  8نقاط عن الوصيف
مانشستر سيتي ،يــؤكــد أن الـنــادي
يسير بخطى ثابتة حتى اآلن.
فــور توقيعه لليفربول ،وعــد كلوب
األنـ ـص ــار بـتـحـقـيــق األلـ ـق ــاب ب ـعــد 3
سـ ـن ــوات .ف ــي امل ــوس ــم امل ــاض ــي ،نفذ
كـ ـل ــوب ك ـل ـم ـتــه .ت ـت ــوي ــج ف ــي بـطــولــة
دوري أبـ ـط ــال أوروبـ ـ ـ ـ ــا ،ت ــراف ــق مــع
وصافة في الدوري اإلنكليزي املمتاز
بـفــارق نقطة عــن مانشستر سيتي،
أظهر النسخة األقــوى لليفربول في
العقد الحالي.
مر ليفربول في أغلب فترات األلفية
الـ ـج ــدي ــدة ب ـم ــا ي ـم ــر بـ ــه مــانـشـسـتــر
يونايتد اليوم .يكمن الفارق بحسن
اخ ـت ـي ــارات إدارة ال ــري ــدز وت ـ ّ
ـروي ـه ــا
م ـق ــارن ــة ب ـ ـ ــإدارة ال ـش ـيــاطــن ال ـح ـمــر.
بعد حسن التأسيس من قبل املدرب
السابق بريندن رودج ــرز ،واقترابه
مـ ـ ــن ت ـح ـق ـي ــق لـ ـق ــب ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدوري ب ــأق ــل
اإلم ـك ــان ـي ــات امل ـم ـك ـنــة ،ك ـســب ال ــري ــدز
بفعل عائدات النقل
الكثير من األموال ً
التلفزيوني ،إضــافــة لبيع الالعبني
الذين برزوا مع رودجرز ،على رأسهم
لــويــس س ــواري ــز ،رح ـيــم ستيرلينغ
وفيليبي كوتينيو بأسعار خيالية
ً
م ـقــارنــة بــاألس ـعــار ال ـتــي جـ ــاؤوا من
خــالـهــا إل ــى لـيـفــربــول .تـسـلــم كلوب
فريقًا بعقلية جيدة ،وقام خالل ثالث
س ـنــوات بتغيير املـنـظــومــة تــدريـجــا
لتتالءم مع خطته وطموحات اإلدارة
عـلــى حـ ّـد س ــواء .جــاء ســاديــو مــانــي،
ومحمد صالح ،تالهما فيرجيل فان
دايــك وأليسون بيكير ،أمــا النتيجة
ف ـكــانــت ب ـن ــاء م ـن ـظــومــة ش ــاب ــة قــويــة
بعيدًا عن أضواء اإلعالم .رغم الكمال
ف ــي م ـن ـظــومــة كـ ـل ــوب ،ي ـب ـقــى الـعـيــب
الوحيد عدم تدعيم دكة الفريق خالل
ضــي ،التي تعد ضعيفة
الصيف املــا ً
نسبيًا مـقــارنــة بباقي األنــديــة ،على
رأسها مانشستر سيتي ،الذي يتأمل
معجزة من جاره في املدينة إللحاق
الـتـعـثــر األول بـلـيـفــربــول ،وبــالـتــالــي
ردم ّ
الهوة بينهما.
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الصين تنفي ّادعاءات الـNBA

9

نفت الصني أنها طلبت من دوري رابطة
املحترفني االميركية لكرة السلة استدعاء
املدير العام لنادي هيوسنت روكتس ،على
خلفية تغريدة نشرها في وقت سابق
مؤيدة للتظاهرات في هونغ كونغ املعادية
للصني .وقال غينغ شوانغ ،متحدث باسم
الدبلوماسية الصينية« ،لم تنقل أبدًا الحكومة
الصينية هذا الطلب»ّ .
وادعى آدم سيلفر
مدير الـ«أن بي إيه» الخميس أن ممثلني من
الحكومة الصينية ورؤساء شركات طالبوا
ً
بإقالة داريل موريل .وأردف سيلفر قائال
«أجبنا أنه ال مجال لحدوث ذلك وال حتى
فرض أي عقوبة».
وسبق لسيلفر أن كشف خالل مؤتمر عقد
في مدينة نيويورك االميركية أن تلك املسألة
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أفقيا

ّ
تلقب بالباهية – حكيم
 -1رئيس مجلس نيابي لبناني راحل –  -2مدينة جزائرية
وفيلسوف هندي شهير –  -3أغلظ أوتــار العود – فرس غير أصيل – إحسان – -4
نوع من القرود – سعل –  -5عملة آسيوية – من الحشرات املؤذية تعيش أحيانًا في
شعر الــرأس –  -6وجع – ضابط في الجيش األملاني خالل الحرب العاملية الثانية
قاد الجيش السادس في معركة ستالينغراد –  -7فيلسوف ومجاهد هندي دعا الى
تحرير الهند من اإلنكليز بالطرق السلمية – مرض صدري –  -8وشى – ّ
لس الطعام
– حرف جزم –  -9ضعف وذبول الحيوية – في الشجر –  -10شاعر شعبي لبناني
إنتقادي راحل ُعرف بإبن الشعب أو البلد ّ
لقب بموليير الشرق وفولتير العرب

عموديًا

 -1عاصمة أوروبية –  -2أتكلم بصوت خافت – فيلم سينمائي عرض عام  2007يروي
السيرة الذاتية للمغنية الفرنسية الراحلة إديث بياف –  -3طعم الحنظل – نهر أوروبي
ّ
ويصب في البلطيق – حيوان أليف –  -4عائلة
ينبع في بيالروسيا يجري في ليتوانيا
مؤسس مدرسة تحليل نفسي هامة – فنانة لبنانية –  -5سالسل
طبيب فرنسي راحل
ُ
جبال بركانية أميركية تعتبر أعظم جبال فــي العالم – مــاركــة أقــام مشهورة – -6
متشابهان – من األشجار املثمرة –  -7ابن داوود النبي قاتل والده كما جاء في التوراة
– إله مصري –  -8عائلة أديب فرنسي راحل – أرض ُيزرع فيها – ّ
علم اللغات –  -9ماء
ّ
طيب – فترة الحصاد ووقته –  -10عاصمة تنزانيا السابقة

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

 -1موركس دور –  -2خان الخليلي –  -3يت – واو –  -4اورلي – ما –  -5اوسلو – اوبل – -6
رودس – دتريش –  -7مهب – معي –  -8غاليا – ّ
أح –  -9الوحل – باتا –  -10دولة – كاري

عموديًا
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مشاهير 3285

حلول الشبكة السابقة

مخيتار – قاد –  -2وات – و و و – لو –  -3رن – أسد – غول –  -4كارول سماحة –  -5سل – رو
ّ -1
– هلل –  -6دخول – دبي –  -7واليات – ابا –  -8ريو – ورم – آر –  -9مبيعاتي –  -10ميشال شيحا

حل الشبكة 3284

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

عــالــم ريــاضـيــات وفلكي وفـيــزيــائــي أملــانــي ( )1630-1571كــان أول مــن وضع
قوانني تصف حركة الكواكب بعد اعتماد فكرة الــدوران حول الشمس .تأثر
بكوبرنيك وغاليله
 = 4+8+6+2+11عاصمتها موسكو ■ ّ = 10+9+7+5
نقيد بحبل معدني ■ 1+3
= ضمير منفصل

حل الشبكة الماضية :نجمة ابراهيم

كانت لها عواقب مالية «كارثية» على الدوري،
وأن «الوضع قد يستمر كذلك».
وبدأت األزمة بني الصني ودوري رابطة
املحترفني في تشرين االول/أكتوبر
املاضي حني نشر داريل موريل املدير،
العام لهيوسنت روكتس ،تغريدة مؤيدة
للمتظاهرين في هونغ كونغ.
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صورة
وخبر

ً
ً
هـذا هـو المشـهد المألـوف ّ
حاليـا فـي بيـروت ومعظـم المناطـق اللبنانيـة ،شـماال وجنوبـا وبقاعـا وجبلا .مجموعـات مـن المواطنيـن والمواطنـات ،يطغـى عليهـا العنصـر
ّ
الشـاب ،تملأ السـاحات والشـوارع .كانـوا عشـرات مسـاء الخميـس علـى جسـر فـؤاد شـهاب فـي بيـروت ،وبسـاعات قليلـة صـاروا بالمئـات ثـم بـاآلالف ،وعمـوا كل لبنـان .تباينـت
ّ
ّ
وجذريتهـا وقدرتها على
بعفويتهـا
الشـعارات المرفوعـة بيـن سـاحة وأخـرى ،لكـن هنـاك يافطـة لفتـت أنظـار الجميـع بظرافتهـا« :لبيك يـا واتسـاب» .االنتفاضة التـي فاجـأت
ّ
التوسـع واالنتشـار ،فهـل سـتكون قـادرة علـى االسـتمرار وافـراز بدائـل سياسـية؟ (هيثـم الموسـوي  -لبنـان)

التراث المعجمي العربي:
ندوة في الـ AUB

عبد الكريم ّ
الشعار:
حيرة وطرب

أصدر «املركز العربي لألبحاث
ودراسة السياسات» أخيرًا كتاب
«التراث املعجمي العربي من
القرن الثاني حتى القرن الثاني
عشر للهجرة» لرمزي بعلبكي
(الصورة) .لهذه املناسبة ،يدعو
كرسي الشيخ زايد للدراسات
العربية واإلسالمية ودائرة
اللغة العربية وكرسي جويت
غد
للدراسات العربية بعد ٍ
االثنني إلى حضور ندوة بعنوان
«التراث املعجمي العربي :ذاكرة
األمة اللغوية» في «الجامعة
األميركية في بيروت» .يشارك
في املوعد املرتقب الذي يديره
بالل األرفه لي ،كل من :رضوان
ّ
ّ
ومحمد
السيد وكاثرين مولر
العبيدي.

ّ
«حيرت قلبي معاك» (كلمات:
أحمد رامي ،وألحان رياض
السنباطي) هي ّإحدى روائع
الطرب العربي ،غنتها أم كلثوم
ّ
للمرة األولى عام  .1961ضمن
مواعيده الشهرية في «مترو
املدينة» (الحمرا) الذي يستعيد
فيها أعمال «كوكب الشرق»،
ّ
ّ
الشعار
يؤدي عبد الكريم
(الصورة) هذه األغنية في سهرة
تحمل عنوان «بدي احكيلك»
في التاسع من تشرين الثاني
(نوفمبر) املقبل .ترافق الفنان
اللبناني فرقة موسيقية مصغرة
مؤلفة من العازفني :محمد نحاس
(قانون) ،وجانون (أكورديون)،
وطوني جدعون (كمنجة) ،وفؤاد
(كونترباص) ،وأحمد
بو كامل ّ
الخطيب (رق).

«التراث املعجمي العربي :ذاكرة
األمة اللغوية» :بعد االثنني ـ الساعة
الخامسة بعد الظهر ـ ( AUBمبنى
عصام فارس ـ شارع بليس).
لالستعالم01/350000 :

حفلة «بدي احكيلك» :السبت  9تشرين
الثاني ـ الساعة التاسعة والنصف
ً
مساء ـ «مترو املدينة» (الحمرا ـ
بيروت) .لالستعالم76/309363 :

الجيعتاوي أيضًا
ّ
تحب الغرافيتي
تشهد منطقة الجعيتاوي في
األشرفية في  25تشرين ّ
األول
(أكتوبر) الحالي افتتاح معرض
«غير مرئي غير معروف» الذي
يستقبل ّ
الزوار بني  26من
الشهر نفسه و 11تشرين الثاني
(من الساعة
(نوفمبر) املقبل ّ
 9:00إلى  .)18:00إنه تعاون بني
خمسة فنانني من خلفيات ّ
عدة،
يلقي الضوء على منظور مختلف
لعالم الغرافيتي غير املرئي.
ّ
يضم املعرض لوحات غير ُمعلن
عنها سابقًا لفناني الغرافيتي
«إكزست» و«سباز» و«مو»
و«إبس» .أما ّ
املصور «إكسو»
ّ
فيوثق أعمال هؤالء وعملية
الخلق غير املرئية لفن الغرافيتي.
افتتاح معرض «غير مرئي غير
معروف» :الجمعة  25تشرين ّ
األول ـ
ً
مساء ـ الجعيتاوي
الساعة السادسة
(األشرفية ـ بيروت) .الدخول مجاني.
لالستعالم:
unknownunseen1@gmail.com
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جاك دريدا إنبعث في أميركا
سعيد محمد
هل تــذكــرون جــاك دريــدا ( 1930ـ ـ )2004؟ أحــد أهــم مفكري ومثقفي
الــربــع األخ ـيــر مــن ال ـقــرن الـعـشــريــن ،كــان نـجــم الفلسفة الـفــرنـسـ ّـيــة بال
منازع .نشر في حياته أكثر من  40كتابًا قـ ّـدم فيها طروحات ّ
نوعية
في اللسانيات ،والفلسفة ،والنقد األدب ــي ،والسوسيولوجيا ،والتأويل
ّ
ّ
ّ
والعرقية ،وخاض من
الجندرية
والتربية ،والقانون والدراسات
الثقافي،
ّورائها معارك جــدل شغلت صحف العالم ،وأروقــة األكاديميات .حتى
إنه عندما خسر معركته مع السرطان في  ،2004لم يكن أقل ّمن مكتب
الرئيس الفرنسي (جاك شيراك) ليعلن خبر رحيله ،معتبرًا أنه خسارة
ال ّ
تعوض للجمهورية.
يرتبط اسم دريدا دائمًا بـ «التفكيك» الذي وضعه كمنهج لعبور النصوص
األدبية والظواهر الثقافية ال يعترف بحدود التخصصات األكاديمية ،وال
ّ
الرسمية ،بل يستنطق أساسًا كل ما لم تقله
يقبل بالظاهر أو الروايات
ّ
مباشرة وسكتت عنه ،معتبرًا أن النص ليس في النهاية إال حادثًا ،أو
ّ
لحفظها.
ومجرد أداة لتشويه الذاكرة ال
هامشًا على شيء أكبر وأعمق،
ً
لعقدين من الـ ّـزمــن ،صــارت التفكيكية موضة الثقافة املعاصرة مزيحة
ّ
ّ
اللغوية ،وانــدرجــت في
الوجودية عن عرشها ،فدخلت املعاجم
الفلسفة

القاموس اليومي للصحافة والنقد واألدب ،وأصابت «لوثتها» السينما
وأغاني البوب وعالم األزياء وحتى العمارة .لكن مع اتساع دائرة معجبيه
وأتباعه ،كان لدريدا أيضًا أعداء وحاسدون كثر ،ال ّ
األكاديميا
سيما في قالع
ّ
ّ
املحافظة الــذيــن وج ــدوا فــي تفكيكه نهاية محتمة ملناهجهم املتكلسة
ونصوصهم ّ
املقدسة .لذا لو قرأت رثاءه في  ،2004لوجدت تناقضًا عجيبًا
ّ
بني صورته اإليجابية كما في مقال «ذي غــارديــان» البريطانية ،مقابل
ّ
األميركية.
عليه «نيويورك تايمز»
الهجوم الالذع الذي
شنته ُ
ّ
األكاديمية ال تنسى بسهولة ،خبا نجم التفكيكية خالل
وألن العداوات
سنوات قليلة من غياب ّ
نبيها وملهمها .تفرق أتباعه ،وأعلن كثيرون
منهم توبتهم عن الهرطقة التي اتبعوها مع دريــدا ،بينما أهــال دهاقنة
الفكر والفلسفة والثقافة والنقد األدب ــي كثيرًا مــن الـتــراب على الرجل
وأعماله ،وانتقلوا سريعًا ملا بعد التفكيكية ،بغض النظر ّ
عما عنته تلك
فعليًا أو حتى إذا كــان لها ّثمة معنى من حيث املبدأ ،حتى كــاد دريــدا
وتفكيكيته يختفيان من التداول نهائيًا.
لكن بعد  15عامًا على غيابه ،فإن دريدا شبح بدأ يحوم مجددًا في عاملنا.
ّ
للتفكيكية ّإلى واجهة املكتبات،
بتنا نرى عودة خجولة وإن متصاعدة
ليس في فضاء الفلسفة والنقد واللسانيات ،املحتلة بالكامل من قبل
املحافظني واملدرسيني ،بل في مجال التأريخ تحديدًا .مع أن املؤرخني لم

ّ
الذهبية ،واكتفوا باملراقبة
ينخرطوا فعليًا بموضة التفكيك خالل ّأيامها
األميركية يعيد اليوم استكشاف
من بعيد ،فإن تيارًا مهمًا في الجامعات
ّ
ّ
املنهجية بوصفها الزمة ال يليق إهمالها ُلكل من يريد أن يتحاور مع
تلك
دوغمائيات النصوص املؤسسة ،والقراءات املثاليةّ
ّ
ّ
متحررًا من
املاضي،
للتاريخ التي ـ رغم كل ما فعلته ّ
مادية ماركس ـ ـ ما زالت النسق السائد
ّ
في كتابات املؤرخني املعاصرين املنخرطني بقدهم وقديدهم في ثقافة
النخب املهيمنة.
يذهب إيثان كلينبيرغ في كتابه «التاريخ املـ ّ
ّ
تفكيكي
ـؤرق :نحو منهج
يحتاج إلى شجاعة
للماضي» ( )2017إلى أنه من ّدون التفكيك ،الــذي ّ
لألغلبية من الدارسني ،فإن كل محاولة للتأريخ
وقدرة وإبداع قد ال تتوفر
هي كما خيانة أخرى .يعدنا هذا ّ
التيار املستجد من مفككي التاريخ بنقل
فهمنا للعالم إلى مستوى آخر تمامًا من خالل إعــادة تركيب األحداث
واألشياء والنصوص املتوارثة لبناء تواصل حقيقي مع املاضي .ورغم
أن حدود عمل هؤالء ما زالت محصورة بالدوائر األكاديمية املستعصية
على العموم ،إال أن تراكمها سيشق قريبًا حاجز النخبوية وسيجد
طريقه حتمًا للعقل املعاصر.
ربما مات دريدا ،لكن التفكيكية اليوم ّ
حية ترزق ،وستقرع أبواب أبراجكم
ّ
العاجية اليوم أو غدًا.
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ّ
الكاتبة المغربية تفكك الموروث الشعبي في روايتها «انعتاق الرغبة»

فاتحة مرشيد :أحاول كسر الصورة النمطية عن األقليات الجنسية

ال تقف الرواية الجديدة «انعتاق الرغبة» (المركز الثقافي للكتاب ـ الدار البيضاء) للكاتبة
ّ
والتحول الجنسي فحسب ،بل
المغربية فاتحة مرشيد ( )1958عند إشكالية الجندر
ّ
لتمتد إلى انتقاد المجتمع الذي يعيش فيه الفرد حاالت قد تبدو ّلألغلبية
تتجاوز ذلك
ً
خاصة ومعزولة ،وبالتالي مرفوضة ،أو على األقل ينبغي أال تتجاوز دائرة التستر
واإلخفاء .تناقش الرواية اإلرث االجتماعي والديني ،وتفتح باب األسئلة بخصوص
العديد من التيمات ،أبرزها احترام الخيارات النفسية لآلخر ،والدفاع عن خصوصية
الفرد .لذلك ،جاء العنوان منسجمًا مع ٌ ما تذهب إليه الرواية من طروحات ،حيث
«انعتاق الرغبة» هو في األساس انعتاق من قارورة مغلقة هي الجسد ،وهي
¶ لـنـبــدأ م ــن الـصـفـحــات األولـ ــى لــروايـتــك
الجديدة ««انعتاق الرغبة» .يقول األب في
رســالــة إلــى ابـنــه« :منذ وعيت بالدنيا وأنــا
س ـجــن ج ـســد ل ـيــس لـ ــي» .عـ ــادة م ــا تقف
ال ــروائـ ـي ــة ال ـعــرب ـيــة ف ــي ص ــف ال ــدف ــاع عن
قـضــايــا املـ ــرأة وتـسـعــى إل ــى الـكـشــف عن
مـعــانــاتـهــا واالن ـت ـصــار ل ـهــا .ع ـ َ
ـام راهـنــت
فاتحة مرشيد وهي تذهب بعيدًا عن هذا
امل ـن ـحــى ،لـتـطــرح مـســألــة ال ـج ـنــدر ،ولتفتح
بالتالي ملف الجنس الثالث؟
 بــدءًا ،حبذا لو نبتعد عن التعميم.ألن كــل تـجــربــة إبــداع ـيــة هــي تجربة
إنـ ـ ـس ـ ــانـ ـ ـي ـ ــة م ـ ـ ـت ـ ـ ـفـ ـ ــردة إن لـ ـ ـ ــم ن ـق ــل
اس ـت ـث ـنــائ ـيــة .واإلب ـ ـ ــداع ال ج ـنــس لــه،
وحـ ـس ــاسـ ـي ــة امل ـ ـبـ ــدع غـ ـي ــر مــرت ـب ـطــة
ب ـج ـن ـســه (مـ ــذكـ ــر أو مـ ــؤنـ ــث) ول ـكــن
بــالـفـنــان داخ ـل ــه .إن ـهــا مـســألــة إب ــداع
ومــرجـعـيــة ثـقــافـيــة ،لـهــذا أنــا ال أتفق
مع تسمية الكتابة النسائية .وأعتبر
أنني أكتب أدبــا إنسانيًا ال نسائيًا،
أدبًا ينتصر لجوهر اإلنسان ،كيفما
كـ ــان ج ـن ـســه أو ه ــوي ـت ــه ال ـج ـن ــدري ــة،
ويـ ـعـ ـب ــر ع ـ ــن مـ ـع ــان ــات ــه ف ـ ــي ب ـعــدهــا
اإلنساني العميق .وفــي هــذا الصدد
جاءت رواية «انعتاق الرغبة» لتضع
الـقــارئ أمــام تـســاؤالت فلسفية حول
مـفـهــوم ال ــذك ــورة واألن ــوث ــة ،الجنس
والجندر ،وتقربه من واقــع األقليات
الجنسية.
¶ يبدو أن األمـهــات فــي املـغــرب ال تكتمل
«س ـعــادت ـهــن إال بــإن ـجــاب ال ــول ــد» .ه ــذا ما
تقولينه في إحدى صفحات الرواية .وهذا
الوضع يشمل بلدان العالم العربي بشكل
عام ،ال املغرب وحده .هل ترين أن التفكير
ال ـعــربــي م ــا زال ذك ــوري ــا رغ ــم الـخـطــابــات
امل ـب ـشــرة بــالـحــداثــة وال ـت ـحــول االجـتـمــاعــي
والثقافي؟
 هــذه املقولة تعبر عــن واقــع ثقافيواج ـت ـمــاعــي ي ــرث فـيــه ال ــذك ــر ضعف
األنثى ،مع أن مسؤولياتها ال تقل عن
مسؤولياته ،فيصبح إنـجــاب الذكر
ّ
يحصن هذه األم
بمثابة تأمني مادي
واألخــوات من جشع األقرباء الذكور.
هــل التفكير العربي مــا زال ذكــوريــا؟
أجل وسيظل في غياب ثــورة ثقافية
حقيقية.
¶ يعود األب إلى طفولته ليسرد البنه في
الرسالة إيــاهــا بــأن سعادته كانت تكتمل
حـ ــن ك ـ ــان ي ـج ــد ن ـف ـســه مـ ــع أخـ ــواتـ ــه فــي
الحمام العربي الخاص بالنساء وهو دون
الخامسة ،ثــم الحقًا وهــو يــرتــدي مالبس
أخ ـت ــه مـتـقـمـصــا ش ـخ ـص ـيــة صــديـقـتـهــا.
ه ــل ك ـن ــت ت ـح ــاول ــن ال ـن ـب ــش ف ــي امل ــاض ــي
لتبرير الحاضر على اعتبار أن الظواهر
الـسـيـكــولــوجـيــة ل ـهــا م ـنــابــع أســاس ـيــة في
طفولة اإلنسان؟
 أع ـت ـقــد أن ال ــرواي ــة كــانــت واض ـحــةفــي ه ــذا ال ـصــدد وبـ ّـي ـنــت عـلـمـيــا بــأن
التحول الجنسي ليس نتيجة تربية
معينة ،بــل هوية جندرية يولد بها
الشخص ،وأن اإلحصائيات العاملية
ّ
تقر بأن معدل وجــود حــاالت العبور
الجنسي هو أكثر لدى الذكور بحيث
ّ
يحس
واحد في كل ثالثني ألف رجل
فــي أعـمــاقــه بــأنــه ام ـ ــرأة ،فـيـمــا واحــد
مــن كــل مئة ألــف ام ــرأة تحس أن لها

روح رج ــل .وس ـعــادة عــز الــديــن وهو
يــرت ــدي مــابــس أخ ـت ــه ،كــانــت نابعة
مــن إح ـســاس داخ ـلــي بـمـصــالـحــةٍ ما
مع جسده ،مع أنه لم يكن بعد واعيًا
لطبيعة هويته الجنسية.
¶ ه ـنــاك أي ـضــا ح ـضــور لـلـتـمـثــل الــديـنــي
فــي هــذه املـســألــة ،فحني دخــل األب ووجــد
ً
اب ـنــه ي ــرت ــدي مــابــس أخ ـت ــه ،ن ـهــره قــائــا:
«أعــوذ بالله من الشيطان الرجيم .الرجال
ال يتشبهون بــالـنـســاء ،وإال نــزلــت عليهم
اللعنة» .كيف تنظر الروائية إلــى الخطاب
الــديـنــي ال ــذي يـبــدو حــاسـمــا وصــارمــا في
موضوع التحول الجنسي؟
ـ ـ ـ ـ ـ الـ ـخـ ـط ــاب ال ــديـ ـن ــي فـ ــي م ــوض ــوع
ال ـ ـع ـ ـبـ ــور الـ ـجـ ـنـ ـس ــي لـ ـي ــس ح ــاس ـم ــا
وال ص ــارم ــا ك ـم ــا ق ـل ــت ،ب ــل يـخـضــع
لتأويالت رجال الدين ومدى إملامهم
علميًا بظاهرة العبور الجنسي .لهذا
ً
نجد دوال إسالمية مثل إيران تحتل
املرتبة الثانية عامليًا ،بعد تايالند،
في عمليات تغيير الجنس ،ألن فتوى
ّ
ال ـخ ـم ـي ـنــي ك ــان ــت واضـ ـح ــة ومــك ـنــت
العابرين مــن املصالحة مــع ذواتـهــم.
ك ـم ــا أن م ـص ــر اه ـت ـم ــت ب ــامل ــوض ــوع
وحصل فيها بعض املتحولني على
إذن مـ ــن األزهـ ـ ـ ــر ل ـت ـغ ـي ـيــر ال ـج ـن ــس.
امل ـس ــأل ــة م ـس ــأل ــة اج ـت ـه ــاد م ــن ط ــرف
علماء الدين واألطباء على حد سواء،
وهــذا ما لم يحصل بعد في املغرب،
مع أن الدار البيضاء في السبعينيات
والثمانينيات لغاية  1987كانت قبلة
للعابرين واملـتـحــولــن جنسيًا .كــان
فيها أشـهــر طـبـيــب :الــدكـتــور جــورج
بـيــرو ال ــذي كــان يأتيه املشاهير من
العالم بــأســره ،إلــى مصحة الحديقة
إلجراء عمليات تغيير الجنس.
¶ عــودة إلــى الــروايــة ،سيسافر االبــن إلى
«قرية املثليني» في كندا ،حيث عاش والده
املتحول جنسيًا بعد خروجه من بلجيكا.
وحــن سيلتقي بفادية الشابة التي كانت
ت ـع ـيــش ت ـح ــت رع ــاي ــة وال ـ ـ ـ ــده ،س ـي ـتــراجــع
ان ـت ـقــاده ل ـهــذا األخ ـي ــر .ي ـبــدو تـعــاطـفــك مع
شخصية األب ال ــذي ينتمي إل ــى الجنس
الثالث تعاطفًا واضـحــا ومطلقًا ،وأحيانًا
ت ـنــوبــن ع ــن شـخـصـيــاتــك ف ــي إب ـ ــداء هــذا
املوقف ،وفي توجيه النقد للمجتمع وللعالم
َ
الخارجي .أال تخافني الوقوع في املباشرة؟
ـ ـ ـ تعني تعاطف السارد مع والده بعد
رفضه له في البداية .باختصار شديد
وحتى يستطيع من لم يقرأ الرواية
بعد أخذ فكرة عن الحكاية :السارد،
وهــو جــراح تجميل ،سيكتشف عبر
رسائل تصله من مجهولَّ ،
السر الذي
دف ــع والـ ــده إل ــى الــرح ـيــل م ــن املـغــرب
مــن دون رجـعــة ،والتخلي عنه وهو
ً
ال يــزال طفال فــي عامه الـثــانــي ،وهو
ً
كونه متحوال جنسيًا ،امرأة في جسد
رجل .هذه الرسائل التي خطها والده
والتي ستصله بعد وفاته ،ستحفزه
على السفر مقتفيًا خطى هذا الوالد
عز الدين ليتعرف على وجهه اآلخر
بـعــدمــا ق ــام بتغيير جنسه ليصبح
«عـ ـ ــزيـ ـ ــزة» .رحـ ـل ــة انـ ـعـ ـت ــاق الـ ـس ــارد
اتخذت صبغة التعلم ،ألن كونه جراح
تـجـمـيــل ل ــم ي ـعـ ِـفــه م ــن ج ـه ـلــه بـعــالــم
األقليات الجنسية .تقول عزيزة« :ال

أيضًا نظرة المجتمع إليه .تتوقف الرواية أيضًا عند الطاقات التي يهدرها الفرد
في معارك خاطئة ،الفرد القادر على انتقاد المجتمع ،ومعرفة تفاصيله ،لكن
الجاهل أيضًا لنفسه ،والعاجز عن النظر إليها ،وتحويل النقد الخارجي الجاهز إلى نقد
داخلي منتج .تعمل فاتحة مرشيد على تفكيك الموروث الثقافي الشعبي ،ونقد
الرافض
المتداول االجتماعي القائم على طمس المشاعر واالنحياز لثقافة األغلبيةّ ،
لالختالف والداعي إلى حياة نمطية متشابهة ،يبدو فيها الخارج عن السرب عاقًا
وغير مرغوب فيه .سيكتشف عز الدين متأخرًا أنه ال ينتمي إلى الجنس الذي تمثله
صورته الفيزيولوجية .سيصارح زوجته التي سترفض الوضع وتطالبه بالرحيل .لذلك

أحد يشك في كوني أباك البيولوجي،
لكن ما أسعى إليه هو أن أكــون أباك
الــروحــي» .من هنا سيسهم األب من
خالل السفر بابنه عبر تحليل الذات
واملجتمع ،في تعبيد الطريق أمامه
للخروج أو االنعتاق من أسر السائد
وامل ـ ــأل ـ ــوف وت ـ ـجـ ــاوز ث ـق ــاف ــة ال ـك ـســل

تضع الرواية أمامنا تساؤالت
فلسفية حول مفهوم الذكورة
واألنوثة ،الجنس والجندر
والتلقي السلبي .كل ما قيل فرضته
دي ـن ــام ـي ــة ال ـ ـسـ ــرد ،وال ـ ــروائ ـ ــي لـيــس
ِّ
منظرًا ،وليس عليه أن يبدي رأيًا أو
يـصــدر أحـكــامــا أخــاقـيــة ،هــو يحكي
حكاية يشترط فيها أن تكون ممتعة،
وأن تـحـتــرم ذك ــاء ال ـقــارئ باستفزاز

األسئلة بداخله ،وجعله يجتهد في
إيجاد أجوبته الخاصة.
¶ أريد أن أسألك عن ردود املتلقي العربي
ب ـعــد ب ـض ـعــة أش ـه ــر م ــن ص ـ ــدور ال ــرواي ــة
مــن خ ــال ل ـقــاءاتــك امل ـبــاشــرة مــع ال ـقــارئ،
أو مــن خــال وســائــط الـتــواصــل الحديثة،
خصوصًا فايسبوك وتويتر .كيف تقرأ
فاتحة مرشيد ردود القراء ،خصوصًا أننا
ننتمي إلى مجتمعات عربية محافظة على
األقل ظاهريًا؟
ـ ـ ـ قد أفاجئك لو قلت بأنه ليس ّ
لدي
ال تــوي ـتــر وال فــاي ـس ـبــوك شـخـصــي،
وال ـ ـص ـ ـف ـ ـحـ ــة ال ـ ـت ـ ــي تـ ـحـ ـم ــل اسـ ـم ــي
إن ـمــا فـتـحـهــا ق ــرائ ــي ،وأنـ ــا أشـكــرهــم
ع ـلــى ك ــرم اه ـت ـمــام ـهــم .أم ــا ال ـل ـقــاءات
امل ـب ــاش ــرة ال ـت ــي ك ــان ــت ل ــي م ــع طلبة
الـجــامـعــة ،خـصــوصــا شـعـبــة الـعـلــوم
االج ـت ـم ــاع ـي ــة ،و«ج ـم ـع ـي ــة أص ــدق ــاء
الفلسفة» ،فقد خلفت لـ ّ
ـدي إحساسًا

بورتريه للشاعرة بعدسة الفوتوغرافية الفرنسية إليس أورتيو كامبيون في الوداية في الرباط

رائـ ـع ــا ب ـت ـع ـطــش ش ـبــاب ـنــا ل ـك ـتــابــات
تـ ـتـ ـج ــاوز ل ـغ ــة الـ ـخـ ـش ــب ،وت ـخ ــوض
بصدق وحرية في ظواهر يعرفونها
ويصادفونها في حياتهم اليومية،
ول ـك ــن ال أح ــد ي ـج ــرؤ ع ـلــى ال ـخــوض
فيها .إنــه شـبــاب الـعــوملــة واالنـتــرنــت
ال ــذي تـفـتـحــت عـيــونــه وع ـقــولــه على
ما يجري في العالم ،ولم يعد يطيق
هــذه السكيزوفرينيا التي يفرضها
عليه املجتمع .لقد كانت أسئلة القراء
خ ــال ال ـل ـقــاءات ذك ـيــة وف ــي مستوى
ع ــال م ــن ال ــدق ــة وال ـف ـض ــول امل ـعــرفــي،
وت ـف ــوق ف ــي ج ــرأت ـه ــا ك ــل تــوق ـعــاتــي.
واتضح لي أن مفهوم الجرأة نسبي
وهــو يتقلص كلما تفتحت عقولنا
وات ـس ـعــت زوايـ ــا نـظــرنــا إل ــى الـعــالــم،
ألن الجهل باألشياء يؤدي حتمًا إلى
الـخــوف منها وبــالـتــالــي محاربتها.
ومعاناة العابرين جنسيًا مضاعفة.
فـ ـع ــاوة ع ـلــى كــون ـهــم ي ـع ـي ـشــون في

ّ
ويؤمن مستقبل ابنه ،ثم يغادر باتجاه بلجيكا وبعدها
تركة والده
سيقوم بتصفية ّ
كندا لكونها بلدانا «تكن اعتبارًا للمتحولين» .بعد سنوات طويلة ،يتلقى االبن رسالة من
والده تشرح له أسباب الرحيل .رسالة مكاشفة قد تكون جارحة ،لكنها أيضًا صريحة
ومؤثرة ،خصوصًا حين سيعلم االبن أن والده فارق الحياة ،وأن الرسالة كانت بمثابة
وغيرها من األعمال ،يدور هذا الحوار مع فاتحة مرشيد
وصية .عن الرواية الجديدة
ً
التي وصلت إلى أرض الكتابة شاعرة ،إذ أصدرت في البداية دواوين عدة من بينها:
«إيماءات» ،و«ورق عاشق» ،و«تعال نمطر» ،و«أي سواد تخفي يا قوس قزح» ،قبل
أن ّ
تتحول إلى الرواية سنة  .2007إذ ستصدر «لحظات ال غير» ،لتعقبها روايات أخرى
جحيم يــدفــع الثلثني إل ــى مـحــاوالت
االنـتـحــار ج ــراء هــذا االنـفـصــام الــذي
ال يـطــاق بــن أجـســادهــم وأرواح ـه ــم،
ه ــم ك ــذل ــك ض ـح ــاي ــا خـ ــوف املـجـتـمــع
من االخـتــاف ،وهــو طبعًا خــوف عن
جهل.
¶ ج ـ ــاء فـ ــي ظ ـه ــر ال ـ ـغـ ــاف ع ـل ــى ل ـســان
الشخصية أن األم ــل ليس هــو الـحـيــاة بل
ال ــرغ ـب ــة ،ك ـيــف ذل ـ ــك؟ وهـ ــل ال ــرغ ـب ــة تـقـ ّـيــد
اإلنسان أم ّ
تحرره؟
ـ ـ أجــل األمــل انتظار والــرغـبــة حركة.
اآلم ــال ال تصنع املـعـجــزات ،الرغبات
هي التي تصنع املعجزات ألن اإلرادة
وليدة الرغبة ال األمل .أما عن الرغبة
التي قصدتها في العنوان «انعتاق
الرغبة» ،فهي الرغبة التي قال عنها
الـفـيـلـســوف سـبـيـنــوزا بــأنـهــا جوهر
اإلنسان وماهيته ،والرغبة التي قال
فيها سرفانتس «أنــا أحيا برغبتي

ف ــي الـ ـحـ ـي ــاة» .ال ــرغ ـب ــة الـ ـت ــي أق ـصــد
هي الرغبة في الحياة ،وهــي الرغبة
األس ــاسـ ـي ــة ،ألنـ ــه ال ح ـي ــاة م ــن دون
الــرغـبــة فيها .ومنها طبعًا تتناسل
باقي الرغبات.
بهذا املفهوم ،فالرغبة التي جاءت في
الرواية هي التي ّ
تحرر اإلنسان ،لكن
ً
عليه أن يـحـ ّـررهــا أوال ،ألن املجتمع
ال ـ ـعـ ــربـ ــي بـ ـمـ ـعـ ـتـ ـق ــدات ــه وسـ ـلـ ـط ــات ــه
ّ
يقيد رغـبــات ال ـفــرد ،لكن األس ــوأ هو
عـنــدمــا يـقـيــد ال ـفــرد رغـبــاتــه بنفسه،
ويعيش لآلخرين ويستبدل رغباته
ب ــرغ ـب ــات ـه ــم ،ألن «األس ـ ـ ـ ــوأ ل ـي ــس أال
ن ـن ـت ـظــر ش ـي ـئ ــا مـ ــن أح ـ ـ ــد ،ولـ ـك ــن أال
ننتظر شيئًا مــن أنفسنا» كما جاء
في الرواية.
¶ يالحظ القارئ تأثير الطب على مجمل
أعمالك ،كموضوع املوت الرحيم في رواية
«الـحــق فــي الــرحـيــل» على سبيل املـثــال ال

هي« :مخالب المتعة» ،و«الملهمات» ،و«الحق في الرحيل» ،و«التوأم» .لكنها لم
مجاميع شعرية أخرى« :آخر
الشعر ،بل أصدرت في موازاة أعمالها السردية
ً
تغادر ّ
ُ
بيننا»«ِ ،انزع عني الخطى» ،فضال عن كتب أخرى في
الطريق أوله»« ،ما لم يقل ّ
والمجال المهني .يحس متتبع مسار فاتحة مرشيد أنها تغلق عليها ورشتها
القصة
ً
األدبية ،مؤمنة في ذلك بأن الكاتب عليه أن ينشغل بما تكتب يداه ،ال بما يوجد بعيدًا
عنهما .لذلك يلمس قارئ أعمالها هذا الدأب الواضح في تحوالت الكتابة لديها وفق
مشروع يؤكد أن الكاتبة تعرف تمامًا ما تريد.

تقديم وحوار عبد الرحيم الخصار

ال ـح ـص ــر .ك ـيــف ب ـن ـيــت ج ـس ـرًا ب ــن الـطــب
واألدب؟ وم ــن أي ــن ج ــاءت فـكــرة مــوضــوع
العبور الجنسي في رواية «انعتاق الرغبة»؟
ـ ـ الروائي واملبدع عمومًا يستفيد من
تـجــاربــه الـخــاصــة ،والـطــب بالنسبة
إل ـ ّـي لـيــس م ـجــرد مـهـنــة .إن ــه تجربة
حياتية تنغرس في قلب اإلنساني.

الدار البيضاء في السبعينيات
والثمانينيات كانت قبلة للعابرين
والمتحولين جنسيًا (ف .م)
ـوم
وه ـ ــو ك ــذل ــك فـ ــن فـ ــي م ـف ـت ــرق ع ـل ـ ٍ
ش ـت ــى ك ـم ــا ي ـ ـ ّقـ ــال .ك ـط ـب ـي ـبــة أط ـف ــال
حصل أن شخصت ح ــاالت التباس
فــي األع ـض ــاء الـجـنـسـيــة عـنــد بعض
املـ ــوال ـ ـيـ ــد ،مـ ــا يـ ـع ــرف بــال ـت ـشــوهــات
ال ـخ ـل ـق ـي ــة ال ـج ـن ـس ـي ــة وه ـ ـ ــم ال ــذي ــن
نسميهم بالخنثى .فهم بني األنوثة
والــذكــورة ،وهــذه حــاالت اعتنى بها
الـ ـط ــب ن ــوع ــا م ــا والـ ــديـ ــن ك ــذل ــك فــي
ً
م ــا ي ـخــص اإلرث م ـث ــا .ل ـكــن ه ــؤالء
املــوال ـيــد الــذيــن يـتــدخــل الـطــب بــاكـرًا
فــي حـيــاتـهــم ويـصـحــح جنسهم في
اتجاه أو في آخر ،هل هذا التصحيح
س ـي ـت ـمــاشــى الح ـق ــا م ــع إحـســاس ـهــم
الداخلي عندما سيصبحون بالغني
وس ـت ـك ــون ل ـهــم ح ـي ــاة ج ـن ـس ـيــة؟ هل
سيعكس هــويـتـهــم الجنسية أو ما
يسمى بالجندر؟
هنا ُيطرح السؤال ،وهذا هو السؤال
األولي الذي تولدت عنه أسئلة أخرى
جـعـلـتـنــي أك ـت ـشــف م ـثــل الـ ـس ــارد في
الرواية ـ ـ وفي غياب اهتمام مقررات
ك ـل ـيــات ال ـط ــب ب ــامل ــوض ــوع ـ ـ ـ ـ فـظــاعــة
جهلي بعالم األقليات الجنسية .إن
كان الطب قد اهتم بحاالت الخنثى،
فــذلــك ألن الـبـيــولــوجـيــا ق ــد ســاعــدت
على هذا األمر بجعل حالتهم ظاهرة
لـلـعــن املـ ـج ــردة .ل ـكــن األمـ ــر يختلف
بالنسبة لهؤالء الذين ال يعانون من
أدنى التباس في أعضائهم الجنسية.
ومع ذلك ،هناك التباس من نوع ثان،
بل انفصام بني أجسادهم وأرواحهم
أو أنـفـسـهــم .ه ــذا م ــا دفـعـنــي للقيام
ب ـب ـحــث ف ــي امل ــوض ــوع ملـ ــدة سـنـتــن،
ّ
شكل نواة هذه الرواية.
¶ ل ــم تـقـتـصــر ال ــرواي ــة ع ـلــى حــالــة ال ـعــور
الجنسي ،بل نجد تعريفًا بعالم األقليات
الجنسية ككل .ملاذا هذا االهتمام؟ وإلى أي
انعتاق تسعى هذه الرواية؟
ً
ّ
 من السهل مالحظة أن هناك جهالب ـعــالــم األق ـل ـي ــات الـجـنـسـيــة وخـلـطــا
ك ـب ـي ـرًا ب ــن أن ــواع ـه ــا ،ل ـيــس ف ـقــط في
مجتمعنا العربي ،وهذا الخلط يؤدي
ً
إلى أشياء مؤملة :مثال في إيران التي
ُ
تـعـنــى بــاملـتـحــولــن جـنـسـيــا ،بحيث
تؤدي الدولة نصف تكاليف عمليات
تـغـيـيــر ال ـج ـنــس ل ـكــل ع ــاب ــر جـنـســي.
تجبر املثليني على تغيير جنسهم
ل ـل ـع ـي ــش بـ ــأمـ ــان (ت ـ ـفـ ــاديـ ــا ل ـع ـقــوبــة
اإلع ـ ــدام) مــع أن ـهــم لـيـســوا متحولني
جنسيًا ،وهم راضون كل الرضى عن
هويتهم الجندرية .كل هذه األقليات
الجنسية تعاني من خــوف املجتمع

فاتحة مرشيد :أكتب أدبًا إنسانيًا ال نسائيًا ،أدبًا ينتصر لجوهر
اإلنسان ويعبر عن معاناته في بعدها العميق

م ــن االخ ـ ـتـ ــاف .ف ـهــل ي ـحــق ألحـ ــد أن
ي ـعــانــي إرض ـ ـ ـ ً
ـاء ل ــآخ ــري ــن؟ ه ــذا هو
السؤال الذي حاولت الرواية اإلجابة
عـنــه بتقديم شـخــوص رف ـضــوا لعب
دور الضحايا ،بحيث كــل واحــد من
الشخوص الرئيسية للرواية خاض
رحلة انعتاق ونجح فيها.
عز الدين انعتق من جسد ال يعكس
ه ــويـ ـت ــه ال ـ ـج ـ ـنـ ــدريـ ــة ،فـ ــريـ ــد ان ـع ـتــق
م ــن مــاض ـيــه ومـ ــن زواج كـ ّـب ـلــه ومــن
األحكام املسبقة ،وفادية كانت امرأة
شجاعة انعتقت من ماضيها وقررت
م ـص ـيــرهــا ب ـن ـف ـس ـهــا .ع ـل ــى ال ـع ـم ــوم،
ك ــل م ــا أتـ ـمـ ـن ــاه ه ــو أن ت ـس ـهــم ه ــذه
ا ُل ــرواي ــة فــي كـســر ال ـص ــورة النمطية
امل ّ
كرسة في وعي الناس عن األقليات
الجنسية ،وفي تبديد بعض الجهل
بـمـعــانــاة ه ــذه األقـلـيــات الـتــي ليست
سـ ــوى وجـ ــه م ــن وج ـ ــوه إنـســانـيـتـنــا
املتعددة.
¶ ت ـبــديــن أي ـض ــا م ـش ـغــولــة ف ــي كـتــابــاتــك
باملسألة الوجودية .يتخلل السؤال معظم
أعمالك .لكنك ال تبحثني عن أسباب وجود
ّ
الـكــائــن الـبـشــري ،بــل يتشكل األم ــر لديك
عـلــى شـكــل تــأمــات وأسـئـلــة تـتــولــد عنها
أسئلة أخــرى .روايــة «التوأم» نموذجًا .هل
على الروائي أن يكون فيلسوفًا أيضًا؟
ـ ـ ـ ال ــرواي ــة تـجــربــة إنـســانـيــة إبــداعـيــة
وف ـك ــري ــة تـسـتـفـيــد م ــن ك ــل امل ـج ــاالت
امل ـعــرف ـيــة .وع ــاق ــة األدب بالفلسفة
عالقة في توطد مستمر .لقد استفاد
األدب باختالف أجناسه من الفلسفة

واكـتـســب عمقًا أكـثــر ،كما استفادت
الفلسفة من األدب لتبسيط مفاهيم
مـعـقــدة ونـشــرهــا عـلــى نـطــاق أوس ــع.
ف ـم ــا خ ـل ـفــه ن ـي ـت ـشــه م ــن ش ـع ــر ون ـثــر
ق ـ ّـربـ ـن ــا مـ ــن ف ـل ـس ـف ـتــه أك ـ ـثـ ــر ،ك ـم ــا أن
مـ ـس ــرحـ ـي ــات وروايـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات ج ـ ـ ــان ب ــول
سارتر وألبير كامو جسدت بجمالية
مفاهيم الفلسفة الوجودية .الرواية
لـهــا ق ــدرة هــامــة عـلــى التبليغ ألنها
ت ـ ـخـ ــاطـ ــب انـ ـ ـفـ ـ ـع ـ ــاالت كـ ــون ـ ـيـ ــة ع ـنــد
امل ـت ـل ـق ــي ،واالنـ ـفـ ـع ــال يـجـعـلـنــا أك ـثــر
قابلية لالستقبال ألنه «كي تخاطب
ً
العقل ،عليك أوال أن تالمس القلب».
لهذا ،ال شك عندي في كون الخلفية
ال ـف ـك ــري ــة ت ــرق ــى بــال ـع ـمــل اإلبـ ــداعـ ــي،
ومتعة القارئ تكون مضاعفة عندما
ينتهي مــن ق ــراءة رواي ــة مــا ويحس
بأنه قد كبر حسيًا وفكريًا.
ّ
¶ «كـتـبـ ُـت ال ــرواي ــة ،لكني شــاعــرة قبل أي
ش ـ ـ ــيء» .هـ ــذا م ــا صـ ـ ّـرحـ ـ ِـت ب ــه مـ ـ ــرة .هــل
األسبقية للشعر هنا مسألة كرونولوجية
فحسب أم فيها تفضيل لجنس أدبي على
آخر؟
 الـشـعــر لـيــس مـجــرد كـلـمــات ننسجم ـن ـه ــا قـ ـص ــائ ــد .إنـ ـ ــه ط ــريـ ـق ــة عـيــش
وفـلـسـفــة ح ـي ــاة .ب ـهــذا امل ـف ـهــوم أق ــول
إنـنــي شــاعــرة قبل أي ش ــيء ،شاعرة
في الشعر وفــي الــروايــة وفــي الحياة
وحتى أثناء ممارستي ملهنة الطب.
ول ـي ـس ــت ل ـ ــدي أدن ـ ـ ــى م ـف ــاض ـل ــة بــن
األج ـن ــاس األدبـ ـي ــة .كـلـهــا تـعـبـيــر عن
الوجه الجميل إلنسانيتنا.
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ٌ
بول أوستر :مساحات بيضاء

ترجمة

بعدما كتب الروائي األميركي بول أوستر ( )1947أربعة دواوين شعرية
الفتة ،وجد نفسه في الرواية ،وما هي إال سنوات حتى صار ممن ُي ّ
عد
على األصابع ضمن الروائيين األميركيين .يكتب أوستر بنمط من الواقعية
الوحشية :وضوح في التفاصيل ،أناقة أسلوبية ،عناصر رمزية أسلوبية مع
سوريالية ذات اهتمامات معرفية وميتافيزيقية ،حساسية ما بعد حداثية،
ٌ
مصادفات سينمائية واختراعات مخيالية .من دواوينه« :اختفاءات»« ،عمل
ّ
أرضي» ،و«القصائد الكاملة» .كما نشر ترجمات للشاعر الفرنسي ماالرميه،
ّ
الفرنسي سارتر .ومن كتبه النقدية والسيرة« :اختراع العزلة»،
والفيلسوف
ّ
«الدفتر األحمر»« ،من اليد للفم» .حين ننظر إلى ِشعر هذا
الجوع»،
«فن
ّ
ّ
دفة إبداعه كليًا للرواية ،ال نجد غضاضة في ّ
تحري مفاصل
الروائي الذي أدار

البدايةِ  ،وآخرين منا سيواصلون ما
ُ
ـدث َ
بعد النهايةِ  .أيــن نجدها؟ ال
يـحـ
تـنـظــر .إم ــا أنـهــا هـنــا أو لـيـ َـســت هنا.
يجر ُب أن َ
يجد مالذًا ّ
ومن ّ
مكان،
بأي
َ
ٍّ
وفي ّ
يكون حيث يظن
فلن
،
أي
لحظةٍ
َ
يكون .وبمعنى آخرُ ،قل وداعاتكَ.
أن
ِّ
ّ
فــالــوقـ ُـت ال يـتــأخـ ُـر أب ـدًا .وهــو يتأخ ُر

مفعمة بموسيقى قوية حاذقة بالغة الرهافة .يعمل أوستر في
قصائده تحت هيمنة عناصر واعية ،حيث يدفع اللغة إلى حافة االنهيار،
ّ
صوت
الحقيقي المتغير ،كاشفًا عن
مما يجعله يضع المنطوق بثوب
ٍ
ّ
شعري ُيخلص دائمًا لنبضات رؤاه وأماني أحالمه الواعدة .لكن عالم بول
والروائي من بعدهّ ،
ّ
ّ
يتميز بالبحث في التفاصيل :المصادفة،
،
الشعري
أوستر
ّ
متقشفة ،اإلحساس بكارثة وشيكة ،السارد المحوريّ
ّ
الوصف المتكرر لحياة
لشخوصه ،فقدان قدرة الفهم ،فقدان قدرة اللغة ،وصف الحياة اليومية،
الفشل ،غياب األبّ ،
األميركيّ .
ّ
النص أدناه من ديوانه« :قصائد
التناص ،التاريخ
مختارة» (لندن ـ )1998

الشعر .فالقصائد التي يضمها ديوانه «قصائد مختارة» غنائية ،متوترة،
هذا ِ
ُ
شـ ـ ٌ
ـيء ي ـح ــدث ،وم ــن ل ـح ـظــةِ أن يـبــدأ
َ
ُ
ُ
ٌ
ي ـحــدثً ،ال يـعــود ش ــيء كـمــا ك ــان من
قبل ثانية.
ُ
ُ
ٌ
ٌ
شيء ال يحدث.
شيء يحدث .أو آخر،
ُ
ُ
جسم يسعى .أو آخــر ،إَنــه ال يسعى.
ٌ
َ
ـيء يـبــدأ
وإن ُراح ي ـس ـعــى ،ف ـث ـمــة شـ ـ َ
فثمة شيءٌ
يحدث .وحتى إن لم يسع،
ُ
يبدأ يحدث.
يأتي هذا من صوتيُ .
لكنه ال يقصدُ
ُ
ـات ق ــد ت ـك ــون ه ــي ما
أن ه ـ ُـذه ال ـك ـل ـمـ ِ
َ
ُ
وتروح .ولو حدث
يحدث .فهي تأتي
ّ
وتكل ُ
َ
فذلك فقط
اللحظةِ ،
مت في هذه
ً
ألنــي آمـ ُـل أن أجــدَ
طريقة ألن أذهــبَ،
َ
ّ
ـيء آخ ـ َ ًـر
أرك ـ ــض م ـت ــوازي ــا م ــع ك ــل شـ ـ ٍ
يذهب معي ،وهكذا أبدأ ُ
أجد وسيلة
ّ
َ
دون أن أحطمه.
مللء هذا
َ ِ
الصمت من ِ
ُ
أسـ ــأل أي ــا ك ــان َم ــن يـنـصـ ُـت إل ــى هــذا
ـات الـتــي
ـوت أن ي ـن ـســى ال ـك ـل ـم ـ ِ
الـ ـ َص ـ ِ
ُ
ّ
ينصت
املهم أنــه ال أحـ َـد
ومــن
قيلتِ .

ُ
ـات أن
بـ ـعـ ـن ـ َـاي ــةٍ  .أريـ ـ ـ ــد لـ ـه ـ ّـذه الـ ـكـ ـلـ ـم ـ ِ
َ
الصمت
ت ـتــاشــى ،حـتــى أت ـكــلــم ،فــي
ِ
ـاء ال شـ َ
الــذي ج ــاؤوا مـنـ ُـه ،ولـقـ َ
ـيء قد
يـبـقــى غ ـيـ َـر ذكـ ــرى ح ـضــورهــم ،رم ـزًا
لحقيقةِ أن ـهــم كــانــوا هـنــا يــومــا ولــم
ي ـ ـعـ ــودوا ه ـن ــا م ــن ب ـع ــد وأن ـ ـ ـ ُـه أث ـن ـ َ
ـاء
حياتهم القصير ِة ال يبدو أنهم قالوا
ُ
ّ
خاص قد يكون هو
شيئًا على وجهٍ
َ
ـت نفسهِ
الـشــيء الــذي حــدث فــي ٌالــوقـ ِ
بينما ك ــان ج ـسـ ٌـم م ـعـ ّـن يـسـعــى في
مـكــان مـعـ ّـن ،كــانــوا يسعون فـيــهِ َ
مع
ّ ٍ
ٍَ َ
آخر كان يسعى.
شيء
كل
ٍ
شـ ـ ـ ـ ٌ
ـيءَ ي ـ ـبـ ــدأ ،ولـ ـ ــم تـ ـع ــد ف ـع ـل ـي ــا هــي
ٌ
شيء ُ
قلب
البداية ،بل
آخر ،يدفعنا َفي ِ
ُ
ـذي يـحــدث .وإن كــان علينا
الـشـ َ ِ
ـيء الـ ً
َ
َ
أن نقف بغتة لنسأل أنفسنا «إلى أين
ُ َ
َ
نذهب؟» ،أو «أين نحن اآلن؟» ،فربما
ّ
ُ
ضعناُ ،ألن كــل لحظةٍ نـحــن فيها لم
ِ
َ
ُ
نشعر بأنفسنا
نعد نعرف أين ،لكننا

َ
ماض
وراء ن ــا ،بما ال رجعة فيهِ  ،في
ٍ
ُ
ذكرى ُله،
ماض تمحوه بال نهايةٍ
ٍ
ال ٌ
.
الحاضر
إلى
تحملنا
حركة
ً
َِ
ل ــن ُيـ ـج ــدي ،إذن ،أن نـ ـس ــأل أس ـئ ـلــة.
ُ
ٍّ
عشوائي،
نبض
مشهد
فهذا
بمعرفةٍ
ٍ
ُ
ُ
لصالحها ـ ـ ـ كأننا نقول ،هي معرفة
توجد ،تأتي للوجود ما َ
أن َ
وراء ّ
أي
ِ
َ
ـات .ولــو
ـال لـ ًـصــوغـ ّهــا فــي ك ـل ـمـ ٍ
اح ـت ـ َمـ ٍ
ح ـ ــدث م ـ ــرة أن خــل ـي ـنــا أن ـف ـس ـنــا إلــى
بسيط
ـود
ٍ
ال م ـبــاال ٍة سـ ُـامـيــةٍ مــن َ وج ـ ٍ
عندئذ
لربما
حيثما يحدث أن نكون،
ٍ
َ
بالتفكير في أننا،
نخدع أنفسنا
لن
ِ
ُ
أي ـض ــا ،ق ــد نـصـبــح أخ ـي ـرًا جـ ــزءًا مما
ّ
ُ
يصير على الكل.
ّ
نفكر في الحركةِ ال كوظيفةٍ فحسب
ٌ
للجسم بل امتداد
للعقل .وبالطريقةِ
ِ
ِ ّ
ـداد
ـ
ك
ـ
ل
ا
ذات ـه ــا ،ن ـفــكـ َـر فــي
ـام ال كــام ـتـ ٍُ
ِ
للجسم .تنبعث
للعقل بــل كوظيفةٍ
ُ
ِ َ
األص ـ ِـ ـ ُ
ـوت ح ــن يــدخــل
ـ
ص
ـوات م ــن الـ ـ
ِ
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ترجمة وتقديم محمد عيد إبراهيم
ُ
ال ـ ـهـ ـ ُ
ـواء ي ـح ـي ـط ـنــا ط ــافـ ـرًا ث ــم ي ــدخ ــل
ّ
َ
َ
َ
الجسم الــذي يحتل ذاك الهواء ،ومع
ُ
َ
ـوات ال ت ــرى ،إال أنها ليست
أن ّاألص ـ ِ
أقـ ـ ـ ــل مـ ــن إيـ ـ ـم ـ ــاءة يـ ـ ـ ٍـد حـ ــن ن ـم ـ ّـده ــا
ـواء ن ـحـ ُـو ي ـ ٍـد أخ ـ ــرى ،وب ـهــذه
ف ــي الـ ـه ـ ِ
ّ
َ
ألفباء َ الرغبةِ كلها،
اإليماء ِة قد نقرأ
ُ
حــاجــة الـجـسـ ِـم أن يــؤخــذ فيما وراء
ن ـف ـســهِ  ،حـتــى إن اس ـتــوطــن كــونــا من
حركتهِ الخاصة.
ُ
ـح ،تـ ـب ــدو هـ ــذه ال ـح ــرك ـ َـة
ع ـل ــى الـ ـسـ ـ ًط ـ ِ
عـ ـش ــوائـ ـي ــة .ل ـك ــن ه ـ ــذه ال ـع ـش ــوائ ـي ــة،
ف ــي ح ـ ّـد ذاتـ ـه ــا ،ال تـسـتـبـعـ ُـد مـعـنــى.
بالضبط
وإن كـ َـان معنى َ فهو لـُيـ َـس
ِ
َ
الـكـلـمــة املــواف ـقــة ،إذن ق ــل امل ـغ ــزى ،أو
ُ
الـحـ ّـس املـثــاًبـ َـر بـمــا ي ـحــدث ،حـتــى َإن
تغي َر ،لحظة َ
ّ
بعد لحظةٍ  .وأن نصف
ً
ً
َ
َ
ذلك تفصيال فربما ليس مستحيال.
ُ
ـات كثير ٍة،
لكننا سنحتاج إلــى كـلـمـ ٍ
إلى أنهار كثيرة من املقاطعُ ،
مل،
الج
ٍ
ِ
ٍ
ِ

الكلمات دائمًا
والفقرات التابعة ،ألن
ِ
ّ ُ ِ
َ
َ
ـت
تـتـخــلــف عـمــا ّ قــد حـ ــدث ،وب ـ َعــد وقـ ّ ٍ
ط ــوي ـ ٍـل م ــن كـ ــل ح ــرك ــةٍ ت ــو ُق ــف ــت وك ــل
ُ
الصوت
شهودها قد تبعثروا ،يصف
َ
ّ
ُ
َ
وحدها،
الحركة وهي ال تزال تتكل ُم،
ٌ
ـت
ـق ال ـص ـمـ ِ
ال ي ـس ـم ـع ـهــا أح ـ ـ ــد ،ب ـع ـم ـ ِ
ـان أرب ـعــة.
وال ـع ـت ـمــةِ َ م ــن خ ـلـ ِ
ـف ح ـي ـطـ ٍ
وإن ح ــدث شـ ـ ٌ
ـيء ،وم ــع أن ــي بنفسي
َ
َ
ُ
ـان
أريـ ــد أن أكـ ــون ح ــاض ـرًا داخـ ــل مـكـ ِ
اللحظات ،وأن
هذه اللحظةِ  ،بل هذه
ِ
َ
ُ
لكنه
أق ــول شيئًا ،مـ َـع أنــه قــد ُينسى،
ُّ
ُ
س ـي ـش ــك ــل جـ ـ ــزءًا س ـي ـص ـمــد م ــن ه ــذه
الرحلةِ لفتر ٍة طويلةٍ من الزمن.
ف ــي ع ــال ــم الـ ـع ــن امل ـ ـج ـ ـ ّـردةِ ،ال ش ـ َ
ـيء
ُ ِ
ٌِ
َِ
ي ـح ــدث ل ــن ت ـك ــون ل ــه ب ــداي ــة ونـهــايــة.
َ
َ
َ ُ
أنه ال مكان قد ُ
نجد فيهِ املكان أو
مع َ
ُ
َ ٍّ
اللحظة التي نقول فيها ،ما وراء ظل
ّ
الشك ،هنالك حيث يبدأ ،أو حيث
من
َ
ينتهي .ألن بعضًا مـنــا ،قــد بــدأ قبل

دائمًا.
َ
ٌ
ـيء مـمـكــن .لكيال
فلنقل إن أبـســط ش ـ
ٍ
َ
ُ
نمضي َ
أبعد مما كان يحدث وأجده
ً
أمامي .لكي نبدأ بهذا املشهد ،مثال.
َ
ـظ األشـ ـ ـي ـ ـ َ
ـاء األقـ ـ ـ َ
ـرب
أو ح ـت ــى ل ـن ـل ـحـ
الصغير
غــالـبــا ،كَـمــا هــو فــي ال ـعــالـ ِـم
ِ
ً
أمـ َ
ـام عين ّي ،فقد أجـ ُـد صــورة للحيا ِة
َ
ال ـت ــي ت ــوج ــد ورائ ـ ـ ــي ،ك ـ ّمــا بــوسـيـلــةٍ
ـيء في
ال أفـهـ ُـم منها
تمامًا أن ّكــل شـ ٍ
ّ
ً
ـيء آخــرَ،
حياتي كــان مت
صال بكل شـ ٍ
ُ
بالعالم على
ني
يوصل
ـدوره
وهــو ب ـ
ِ
ِ
ّ
ات ـس ــاع ــهِ  ،ال ـعــالـ ِـم الــامـتـنــاهــي ال ــذي
ـت
ي ــرت ـس ـ ُـم ف ــي الـ ـعـ ـق ـ ِـل ،كـ ـش ـ ٍ
ـيء مـمـيـ ٍ
ومجهول كالرغبةِ ذاتها.
ٍ
فلنضع األمـ ـ َـر بــوسـيـلــةٍ ُ أخـ ــرى .فمن
َ
الضروري أحيانًا أن ال ن ّ
ّ
الشيء
سمي
ّ
ُ
ُ
ّ
املنظور
فالرب
الذي نتكلم عنه.
غير ٌ ُ ِ
ً
غير
عـنـ َـد الـعـبــرانـيــن ،مـثــا ،لـ ُـه اس ــم
ّ
التسع
اسم من
منطوق،
ِ
وكل َ ٍ
ٍ
ناموس ّ ِ
ُ
والـتـسـعــن ي ـع ــزى إل ــى ه ــذا الـ ــرب لم
يـكــن ف ــي الـحـقـيـقــةِ أك ـ ُث ـ َـر م ــن وسـيـلــةٍ
ملـعــرفــةٍ ال يمكن الـنـطــق بـهــا ،فـهــو ال
ُ
ُ
ي ـم ـكــن رؤيـ ـت ــه ،وبــال ـتــالــي ف ــا يـمـكــن
َ
ُ
َ
سط
إدراك ــه .وحتى إن كــان على منب ٍ
ّ
أقـ ــل س ـم ـوًا ،ف ــي ُعــالــم امل ــرئ ـ ّـي نـفـســهِ ،
ُ
َ
إفشاء ّ
سر
فنحن غالبًا ما نكبح عن
ِ
ّ
الشيء الذي نتكل ُم عنه .فلننظر ّإلى
ُ
كـلـمــة  .itن ـقــول «إن ـه ــا» تـمـطــر ،وأن ـ ُـى
ّ
نحس أننا نعرف
ل ـ ـ « »itأن تــذهـ َـب؟
َ
ُ
مــا نـقــولـ ُـه ،ومــا نقصد أن نـقــولــه هو
ُ
ـيء
أن « ،»itكلمة «،»it
تشير إلــى شـ ٍ
ـيء
لسنا فـ ُـي حــاجــةٍ ألن نقوله َ ،أو شـ ٍ
ال يـمـكــن أن ُي ـق ــال .وإن كـ ــان ال ـشـ ُ
ـيء
َ
ُ
ُ
ٌ
شيء ال
نقوله يــروغ منا ،فثمة
الذي
َ
ُ
نلح في قــول إننا ندركُ
كيف ّ
،
ندركه
ِ
ُ
مــا ن ـق ــول؟ وإن ك ــان يـمـ ُضــي دون أن
َ
ً
ُ
ن ـقــول إنـنــا ن ــدرك ــه .كـلـمــة « ،»itمـثــا،
في الجملةِ السابقةِ « ،يمضي دون أن
َ
شيء عدا
نقول» ،هي في الحقيقةِ ال
الحديث نفسهِ .
فعل
أنها
ِ
إلى ِ
تدفعنا ُ
َ
ُ
يتواتر
وإن كــان ،فكلمة « ،»itهي ما
دائ ـمــا فــي ّ
أي جـهـ ٍـد لتعريفها ،فهي
ٌ
مسبق ُ ملا
ـرط
ـ
ش
ـ
ك
،
مقبولة
كالعطيةِ
ٍ
ٍ
ُ
َ
ً
الكلمات تدحض
نقول .قيل ،مثال ،إن
ِ َ
َ
الـ ـش ــيء الـ ــذي ي ـح ــاول ُــون ق ــول ــه ،لكن
َ
ُ
فمعناه أن
حتى َ أن نقول «تــد َحــض»
صحيحة ،أي
نعترف بأن «تدحض َ»
َ
ُ
أنـهــا ت ـخــون الـحـقـيـقــة الـضـمـنـيــة في
ُ َ ُ ُ َ
ُ
كلمات تقول ماذا يقصد أن يقال.
قو ِة
ٍ َ
ُ
ُ
مـ َـع ذلــك ،حــن نـتـحـ ّـدث ،فنحن غالبًا
َ
ُ
نقول ّ
ـيء ،كما في
نقصد أن
ال
أي شـ ٍ
ُ
الحالةِ الحاليةِ  ،التي أجد فيها َهذه
ُ
الكلمات تتساقط من فمي لتتالشى
ِ
ُ
الصمت الذي جاءت منه .بمعنى
في
ِ
ُ
آخـ ـ َـر ،إنـهــا ت ـقــول نـفـ َـسـهــا ،وأفـمــامـنــا
ُ
ُ
آالت مل ــا ن ـق ــول.
ه ـ َـي ف ـح ـسـ ُ ُـب م ـج ــرد ٍ
ُ
نسأل عما
كيف
يحدث هذا؟ لكننا ال ُ
ُ
يمكن أن تـحــدثـ ُـه « .»itن ـعــرف ،حتى
ـى
ل ــو ل ــم نـصـغـهــا ف ــي ك ـل ـم ـ ٍ
ـات .ويـبـقـ ً
ال ـش ـعـ ُ
ـور داخ ـل ـنــا ،أنـنــا ن ـق ـ ّـد ُر معرفة
ً
َ
العالم ،وليست
بالتناغم مع
مفعمة
ِ
ِ
َ
فــي حــاجــةٍ أ ُي ــا كــانــت ألن تـسـقــط من
حتى
أفمامنا .تعرف قلوبنا ً
ما فيهاُ ،
ّ
لو ظلت أفمامنا صامتة .وسيعرف
كنهها ،حتى لو لم يبق شيءٌ
العالم َ
ُ
في قلوبنا.
ٌ
ي ـشـ ُ
ـان لم
ـ
ك
ـ
م
ـى
ـ
ل
إ
ـ
ل
ـ
ح
ر
ـي
ـ
ف
ـل
ـرع رج ـ
ـةٍ
ُ ٍ
ٌ
ُ
ُ
يـ ُ
ـزره من قبل .يعود رجل آخــر .يأتي
رج ـ ٌـل إلــى مـكــان ال اس ـ َـم ل ـ ُـه ،ال معالمَ
ٍ
ٌ
َ
لتخبره أيــن هــو .يـقـ ّـر ُر رجــل آخـ ُـر أن
َ
ٌ
َ
ُ
مكان،
يعود .رجل يكتب رسائل من ال
ٍ
َ
َ
من مساحةٍ بيضاء قد افتتحها في
ُ
ع ـق ـلــهِ  .ال ــرس ــائ ــل ل ــم يتسلمها أح ـ ٌـد.
ُ
ٌ
ُ
ّ
ُ
َ
الــرســائــل لــم تــرســل قــط .يـشــرع رجــل
ُ
الرجل األول.
آخر في رحلةٍ بحثًا عن
ِ
ُ
ُ
أكثر وأكثرَ
الرجل الثاني َ
يصبح هذا
شبهًا بالرجل األول ،حتى ُ
أنه ،أيضًا،
ُِ
ٌ
ٌ
ُ
ـاض .يـشـ ُ
ـرع رج ــل ثالث
يبتلعه الـبـيـ
َ
فــي رحـلــةٍ مــن غـيـ ِـر أم ـ ٍـل فــي أن يصل
ُ
ُ
ّ
ـان .فـهــو ي ـجــول .يــواصــل
إل ــى أي َم ـكـ ٍ
ال ـت ـج ــوال .طــاملــا أن ــه يـبـقــى فــي عــالـ ِـم
َ
ُ
العني املجرد ِة ،يواصل التجوال.
ُِ
أل ـبــث فــي الـحـجــر ِة الـتــي أك ـتـ ُـب فيها
هــذا .أضـ ُـع قــدمــا أم ـ َ
ـام األخ ــرى .أضـ ُـع
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ً
ّ
كلمة أم ـ َ
ـام األخ ـ ُـرى ،وفـ ًـي كــل خطو ٍة
ّ ُ
ـأن
خ ـ ــرى ،كـ ٌ
أت ـّخ ــذه ــا أض ـي ـ ُـف ك َـلـمــة أ َ
كـ ــل ك ـل ـمــةٍ ك ــي تـ ـق ــال ف ـث ـمــة م ـ ٌســاحــة
علي أن أعبرها ،مسافة ّ
أخــرى ّ
علي
ـى
ـ
ع
ـ
س
ـ
ي
ـو
ـ
ـ
ه
و
ـي
ـ
م
ـ
س
ـ
ج
ـ
ب
ـا
أن أمـ ــأهـ ـ
ٌ
ع ـ ـبـ ـ َـر ه ـ ـ ــذه امل ـ ـسـ ــاحـ ــة .إن ـ ـهـ ــا رحـ ـل ــة
ع ـبـ َـر م ـس ــاح ــةٍ  ،ح ـتــى إن ل ــم أج ــد ّ
أي
ُ
ـان
ـان ،حـتــى لــو انـُتـهـيـ ُـت إل ــى املـكـ ٌِ
م ـكـ ٍ
ن ـف ـســهِ الـ ــذي ب ـ ــدأت م ـن ــه .ه ــي رح ـلــة
َ
ـدن عـ ّـدة،
عـبــر مـســاحــةٍ  ،كأنها إلــى م َـ ٍ
ـوات،
ـروج منها ،كأنها َعبر فـلـ ٍ
ولـلـخـ ِ
إلى حافةِ بحر تخ ّ
يلي ،حيث
كأنها
ٍ
ُ ّ
أمواج صارمةٍ من
في
ة
فكر
كل
تغرق
ٍ
ٍ
ّ
الحقيقي.
أضـ ـ ُـع ق ــدم ــا أم ـ ـ َ
ـام األخـ ـ ــرى ،ث ــم أض ـ ُـع
َ
الـ ـق ـ َ
ـدم األخـ ـ ــرى أمـ ـ ــام األول ـ ـ ــى ،حيث
ُ
جديد هي األولى.
تصبح األخرى من
ٍ
ُ
ـط
ـون ه ـ ــذه ال ـح ــوائ ـ ِ
أسـ ـي ــر ف ــي غـ ـض ـ ُ ِ
األربع ،وطاملا كنت هنا فبإمكاني أن
ِ
أمضي ّ
مكان أحـ ّـب .قد أذهـ ُـب من
ألي
ٍ
طرف بالحجر ِة إلى اآلخر وأملـ ُـس أيًا
ٍ
َ
األربع ،أو حتى الحوائط
الحوائط
من
ِ
ِ
أجـمـ َـعـهــا ،واحـ ـدًا إث ـ َـر آخ ـ َـر ،كما أحـ ّـب
حركتني ال ـ ُ
بالضبط .وإن ّ
ـروح ،فقد
ِ
ُ
ّ
بمنتصف الحجر ِة .إن حركتني
أقف
ِّ
ُ
ُ
َ
الـ َـروح في متجهٍ آخــر ،الستطعت أن
أي من الــزوايــا األرب ــعُ .
أقــف في ٍّ
أملس
ِ
أح ـيــانــا إحـ ــدى ه ــذه ال ــزواي ــا األربـ ـ ِـع
ُ
أستجلب نفسي إلى
وبهذه
ّ
الطريقةِ َ
الوقت نفسهِ .
صال مع حائطني ُ في َ ِ
ات َ ٍ
ـن وآخ ــر أدع عـ ُيــنـ ّـي َتطوفان
ب ــن ح ـ َ ٍ
على
ـد
ـ
ـف
ـ
ن
ـ
ت
ـ
س
أ
وحينما
،
ـف
ـ
ق
إلــى الــسـ
ِ
َ
نحو ّ
خاص من جهودي هناك ،فثمة
ٍ ٌ
ّ
ُ
النور،
لترح َب بجسمي.
أرضية دائمًا
ّ
ّ
يتقاطر َ
ُ
عبر الـنــوافــذ ،ال ي ــوز ُع الظل
ّ
ن ـفـ َـســه أب ـ ـدًا م ــرت ــن ،وف ــي أي لـحـظــةٍ
مـعـطــا ٍة أش ـعـ ُـر بنفسي عـلــى شـفــا ما
أكـتـشـفـ ُـه مــن حقيقةٍ مـفــزعــةٍ ّ ال يمكن
ُ
ٌ
ّ
لحظات تمثل عندي
تصورها .وهي
ً
سعادة قصوى.
في مكان ماُ ،
كأنه ُ
ُ
ٍّ
وأقرب
مرئي،
غير
ٍ
ً
ُ
َ
الشارع ،مثال،
(عبر
ندركه
مما
إلينا
أو فــي ح ـ ٍّـي مـ ـج ــاور) ،فـثـمـ َـة ِ ٌ
شخص
ٌ
َ
ـولــد .فــي مـكــان آخ ـٍ َـر ،تـسـ ُ
ـرع سـيــارة
يـ
ٍ
ٍّ
ـق دائ ـ ـ ـ ـ ــري ش ــاغ ـ ٍـر
ـ
ـ
ي
ـر
ـ
ـ
ط
ـول
ـ
ـ
ـ
ـ
ط
ـى
ـ
ل
ـ
ـ
ع
ِ
ٍ َ
ذاتها،
بمنتصف
الليل .في تلك الليلةِ
ِّ
ِ
ُ
ٌ
رجل يدق ِمسمارًا في طاولةٍ  .ال نعرف
ٌ
َ
شيئًا عن ٍّ
أي من هذا .تشطأ بذرة ُ
غير
ُ
األرض ،وال نـعــرف شيئًا
مــرئـيــةٍ فــي
ِ
ٌ
ُ
عنها .أزه ـ ٌ
تصعد،
بنايات
ـذوي،
ـ
ت
ـار
ُ
ٌ
أطفال تبكي .ومن هذا كلهِ  ،ال نعرف
شيئًا.
َ
ُ
هذا يحدث ،وبينما يواصل حدوثه،
َ
أين كنا حني بدأنا .وفيما ُ
بعد،
ننسى
َ
ـن نـســافـ ُـر مــن ه ــذه الـلـحـظــةِ أبـعــدَ
حـ
مـمــا ســافــرنــا م ــن ال ـب ــداي ــةِ  ،سننسى
ُ ّ
َ
َ
سنرجع كلنا
أين نحن اآلن .وأخيرًا،
َ
َ
ـت ،وإن ك ــان هـنــاك بيننا َم ــن ال
لـلـبـَيـ ِ
ّ
رغم ذلك،
على
،
د
املؤك
فمن
،
بيت
لديهِ
ِ
َ
ـان إل ِــى ّ
أي
أن ـهــم سـيـتــركــون ه ــذا امل ـك ـ
مكان عليهم أن يذهبوا إليهِ  .وإن لم
ّ
ُ
يكن ٍ شـ ٌ
ـيء آخـ ُـر ،فالحياة قد علمتنا
َ
بـهــذا شيئًا واح ـ ـدًا :أي ــا ك ــان َم ــن هنا
َ
َ
يكون هنا في ما بعدُ.
اآلن فلن
ُ
ّ
ألشياء في حيا ٍة
الكلمات
أكرس هذه
ٍ
ِ
ّ
شيء عابر بعيدًا أمامَ
ال َأفهمها ،لكل
ٍ
ٍ
عين ّيّ .
أكر ُس ًهذه
الكلمات الستحالةِ
ِ
َ
أن أج ـ ـ َـد ك ـل ـم ــة ت ـ ـ ــوازي ال ـص ـم ــت فــي
داخلي.
َ
ُ
أردت أن أت ـ ـحـ ـ ّـدث عن
ف ــي الـ ـب ــداي ــةِ ،
والهبوط،
القفز
األذرع
ِ
ِ
والسيقان ُ ،عن ُ ِ
ِ
رحالت
عن
،
وتدور
تتعثر
أجسام
عن
ٍ
ٍ
ـدن ،عــن
ـ
ـ
ـ
م
ـن
ـ
ع
،
ـان
ـ
ـ
ك
ـ
ـ
مل
ا
ـر
ـ
ب
ـ
ع
ـ
ل
ـو
ـ
ه
مـ
ـةٍ
َ ِ
تمتد ٍ َ
ّ
أبعد
فلوات ،عن سالسل جبليةٍ
ٍ
مما ُ
تراه العني .ورويدًا رويدًا ،على ّ
أي
ُ
ُ
حال ،كما بدأت هذه الكلمات تفرض
ٍَ
عليَ ،
األشياء التي ُ
ُ
نفسها ّ
أريد
بدت
أخـ ـيـ ـرًا غ ـي ـ َـر ذات أه ـم ـي ـ  .ف ـه ـجـ ُ
ـرت،
ِ
ـةٍ َ
َ
ً
ُم ـك ـ َـره ــا ،ق ـص ـصــي ال ــرائ ـع ــة إج ـم ــاال،
ّ
َ
متباعد ٍة،
مغامراتي كلها عن أماكن ُ
وبـ ُ
أستفرغ بالي.
ـدأتٍ َ ،
ببطءٍ ّ ،
وبألمّ ،
ُ
ٌ
الفراغ اآلن هو كل ما يتبقى :مكان ،ال
َ
َ
كان صغيرًاُ ،
ّ
ألنه مهما حدث
يهم إن
َ
ُ
ُ
فهو املسموح له بأن يحدث.
ّ
َ
وال ّ
احتمال
يهم إن كان صغي ُرًا ،فكل
ٍ
ّ
ُ
ُ
ي ـل ـب ــث .ح ـتــى ال ـح ــرك ــة ت ـت ـقــلـ ُـص إلــى
ً
للحركةِ  .فالحركة ،مثال،
غياب ٌ ٍ
َ ٍَ
ظاهر ّ
مــنـمــنـمــة كــالـتـنــفـ
ـس ذات ـ ــهِ  ،كــالـحــركــةِ
ِ
َ
ُ
ُ
الشهيق
الـتــي يحدثها الـجـســم عـنــد
ِ
ـاب قـ ــرأتـ ـ ُـه ي ــوم ــا،
والـ ــزف ـ ـيـ ـ ِـر .فـ ــي ُك ـ ـتـ ـ ٍ
للمستكشف الق ّ
الشهير ،بيتر
طبي
ِ
ِ
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َ
ُ
ُ
احتجزته
فروتشني (ٌ ،)1يصف كيف
ٌ
عــاصـفــة ثلجية شـمــالـ ّـي جــريــن النــد.
َ
تناقصت مؤنهُ،
وكان وحـ َـدهُ،
ّ
فصممَ
َ
َ
ّ
أن يـبـنــي كــوخــا مــقــب ـبــا ح ـتــى ت ـغـ َ
ـور
ُ
َ
العاصفة .ومرت ٌ
أيام عدة .كان خائفًا،
َ
ـوق ه ــذا ك ـل ــهِ  ،أن تـهــاجـ َـمــه ال ــذئ ـ ُ
ـاب
فـ ـ
َ
سمعها ت ـجـ ُ
سطح
ـى
ـ
ل
ـ
ع
ـوس
ـد
ـ
ق
ـ
ف
ــــ
ِ
يخطو خارجًا على
أن
ـ
ـ
ـ
وعليهِ
كوخهِ
ّ
َ
نحو َد ّ
وري وهــو يغني بملء رئتيهِ
ٍ
َ
خ ـيـ َـف ـهــا ك ــي ت ـب ـت ـع ــد .ل ـك ــن ال ــري ــحَ
ل ـي ـ
كانت ّ
بعنف بــالـ ٍـغ ،ومهما كان
تهب
ٍ
ُ
غـنـ ُ
يسمع
ـاؤه عصيًا ،إال أنــه لــم يكن
ً
َ
ـح .وإن كــانــت ه ــذه َ مشكلة
غـيــر الًــري ـ ِ
خطيرة ،عمومًا ،إال أن مشكلة كوخهِ
نفسه كانت أفـ َ
ـدح .فقد بدأ فروتشني
ُ
َ
ُ
ي ــاح ــظ أن ُح ــوائ ــط م ـ ــأواه الـصـغـيـ ِـر
َ
راحت تنغلق

ع ـل ـي ــهِ ت ـ َـدريـ ـجـ ـي ــا .ب ـس ـب ـ ِـب األح ـ ـ ــوال
الطقسية بالخارج على نحو ّ
خاص،
ٍ
ِ
ّ
كـ ــان ت ـن ــف ـس ـ ُـه ي ـت ـج ـ ّـم ـ ُـد َح ــرف ـي ــا عـلــى
ّ
َ
ـس تـصـبـ ُـح
الـ ـح ــوائ ُـ ِ
ـط ،وم ـ ًــع كـ ـ َـل ن ــف ـ ٍ
ُ
الكوخ
ـار
ـ
ص
و
،
أكثر
كثيفة
الحوائط
َ
ٌ
َ
أصغر كثيرًا ،حتى لم يعد ثمة فراغ
تـقــريـبــا لـجـسـمــهِ  .وه ــو ش ـ ٌ
ـيء مــرعـ ٌـب
َ
ّ
أنفاسك وهي
تتصو َر
بالتأكيد ،أن
ُ
َ َِ
َ
وخطر ببالي
،
ثلج
من
حيلك كفنًا
ت
َ ٍ َ ُ
ُ
أنها تخضعه أكثر وأكثر ،لنقل ،إنها
ُ
ُ
َ
مثل قصةِ بــو (« )2الـحـفــرة وبـنــدول
ُ
ال ـســاعــة» .فــي ه ــذه ال ـحــالــةِ فــالــرجــل
ُ
ُ
ُ
ـامــل هــاكــهِ  ،بــل أبـعـ ُـد،
نـفـسـ ُـه هــو م ـعـ ِ
ـاك أق ـ ـ ُ
ـيء هو
ـرب شـ ـ ٍ
فـ ـ ــأداة ه ــذا الـ ـه ـ ِ
َ
ليحفظ َ
نفسه حيًا.
فــي حــاجــةٍ إلـيــهِ
َ
ُ
ُ
يستطيع الحياة
فاإلنسان ّ قطعًا ال
الوقت نفسهِ ،
لكنه في
ِ
إن لم َ
يتنفسّ .
لــن يعيش إن تـنــفـ َـس .ومـ َـن فضولي
ّ َ
ّ
ـوص ــل
ال ـ ـشـ ــديـ ـ ِـد ،ال أت ـ ــذك ـ ـ ُـر كـ ـي ــف ت ـ
َ
فروتشني أن ينجو من ورطـتــهِ  .لكن
َ
للقول :إنه نجا .وعنوان
ال حاجة بنا
ٌ
َ
ِ ُّ
ُال ـك ـتــاب ،كـمــا أت ــذك ــر ،ك ــان «مـغــامــرة
قـ ـطـ ـبـ ـي ــة» .وق ـ ــد ن ـ ـفـ ـ َـدت ط ـب ـع ـت ـ ُـه مــن
سنوات عدة.
ٍ
ُ
ال ش ـ َ
ـيء ي ـحــدث ُ .مــع ذل ـ َـك ،فهو ليس
ـيء .كــي ننش َد األشـيـ َ
ال ش ـ َ
ـاء التي لم
ٌ
ٌ
َ
ُ
ٌ
تحدث ،أمر نبيل ،لكن كم هو فاتن أن
َ
العني املجردة.
نلبث في
عالم َ ِ
ِ
ِّ
ـيء
علينا أن نستنج ّ ه ــذا :أن كــل شـ ٍ
ـوب ،أن ك ـ ــل ش ـ ــيء هـ ــو جـ ـ ٌ
مـ ـحـ ـس ـ ٌ
ـزء
ٍ
ّ
ُ
ـيء ،ح ـتــى األشـ ـي ــاء الـتــي
م ــن ك ــل ش ـ ـ ٍ
أدرك أو ال أس ـت ـط ـي ـ ُـع أن أدركَ.
ُ
ال
ّ
ً
ك ــال ــرغ ـب ــةِ  ،م ـث ــا ،ف ــي تــدم ـيـ ِـر ك ــل ما
َ
ُ
اآلنَ .
ليس من ّ
نفور
أي
كتبته حتى
ٍ
الكلمات (مع أنها
لعدم مواءمةِ هذه
ِ
َِ
ً
تـبــقــى احـتـمــاال ب ـ ــارزًا) ،بــل بــالـ َـحـ ِـر ّي
ّ
لتذكير نفسي ،فــي كل
مــن حاجتي
ِ
َ
ُ
تحدث
أن
يجب
ال
األشياء
لحظةٍ  ،أن
ٌ
َ
بهذه الطريقةِ  ،أنه ثمة دائمًا طريقة
ُ
أخ ـ ــرى ،س ـ ـ ً
ـواء أف ـض ــل أو أس ـ ــوأ ،في
ُّ
ُ
ُ
مــا قــد تتشكل بــه األش ـيــاء .أدرك في
ُ
النهايةِ أنــي قــد ص ــرت خــائـ َـر القوى
الناتج حتى بأدنى
التأثير على
في
ِ
ِ ُ
ـيء ي ـح ــدث ،ل ـكــن ،مــع ذل ــك ،وعـلــى
شـ ٍ
ٌ
ال ـ ــرغ ـ ـ ِـم مـ ــن نـ ـفـ ـس ــي ،فـ ـه ــو فـ ـع ــل َمــن
َ
عمياء ،كما أريـ ُـد أن أفترض
حقيقةٍ
ّ
ُ
بـمـســؤولـيــةٍُ كــام ـلــةٍ  .وت ـت ـ ُـول ــد عـنــدي
ُ
هــذه الـ َـرغـبــة ،هــذه ا َلـحــاجــة الـغــامــرة،
َ
وأبعثرها عبر
أن آخــذ هــذه األوراق
َ
الـحـجــر ِة .أو أمـ ٌـر آخــر ،أن أواص ــل .أو
أم ـ ٌـر آخ ــر ،أن أب ــدأ مــن جــديـ ٍـد .أو أمـ ٌـر
ّ
َ
كانت
آخر ،أن َ أواصل ّ ،كأن كل لحظةٍ
َ
ال ـبــدايــة ،ك ــأن ك ــل كـلـمــةٍ كــانــت بــدايــة
ّ
صمت آخ ـ َـر ،وكــل كلمةٍ أخــرى كانت
ٍ
أكثر ُصمتًا من األخير ِة.
ُ
ورق .السيجارة
حفنة ُ َ ٍ
قصاصات من ٍ
ُ
الثلج
ـراش.
ـ
ـف
ـ
ل
ـ
ل
آوي
األخـيــرة قبل أن
ِ
ِ
ـاع ف ــي هـ ــذا ال ـل ـيـ ِـل
ـ
ط
ي ـه ـمــي ب ـّـا انـ ـقـ ـ ٍ
َ
ـوي .ع ـل ـ ّـي أن ألـ ـب ــث ف ــي ع ــال ـ ِـم
الـ ـشـ ـت ـ
َ
ـن امل ـج ــرد ِة ،سـعـيـدًا كـمــا َأنــا اآلن
الـعـ ِ
َ
ُ
الكثير
وإن كان ثمة
.
هذه
في
اللحظةِ
ّ
ُ
ألسأله ،فهو يستحق
ذكراه ،كوسيلةٍ
الليل الذي
للعود ِة إليهِ في عتمةِ هذا
ِ
َ
ُ
جديد .فلن أكون
سيغمرني قطعًا من
ٍ
ّ
بأي مكان ِسوى هنا .ولسوف تستمرّ
ُ ٍ ُ
ّ
َ
مكان،
املكان .بأي
الرحلة املهولة عبر
ٍ
َ
كان هناُ ِ .
كأن ّ
والثلج يهمي
أي مكان
بال انقطاع ٍفي هذا الليل الشتويّ.
ِ
ٍ

 -1ف ــروت ـش ــن ،)1957 /1886( :رحــالــة
دانـ ـم ــرك ـ ّـي وك ــات ــب سـ ـي ــرة ،السـتـكـشــاف
القطبني( .م)
 -2ألن بو ،)1849 /1809( :كاتب وشاعر
وقاص ،يتميز فنه بالغموض واأللغاز( .م)
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شعر

سبع قصائد
أمارجي *
َ ٌ
ْرعشة
َ
َّأول املساء
َّ َ
بني زهر ِة نجميةٍ تنغلق
َّ
َ َ
آلوسن تتفتح
وزهرة
ُِ
ينبسط قلبي
وينقبض.

ْإص َح ٌ
اح
َّ ً
َ
تحت الغسق
جبلية
صاعدًا دربًا
– صـيـحـ ُـة وق ـ ــواق ُ
ـار م ــن أع ـم ــال الـيــوم
ـ
ع
ـ
م
ٍ
ٍ
َّ
الخامس للتكوين
ُ َْ
ِّ
َّ َ َّ
ال في صفر ِته –
تمزق معمودي َّة الوز ِ
على شجر ِة الزمزريق
ُ
رأيت دمي.

ُ َّ
الن َ
هر َإلى صخر ٍة وأجري
أربط
ُ
تلغراف وأجري
عمود
أربط الغيمة إلى
ٍ
ِ
ُ
َ
أربط ِّ
سرو وأجري
الريح َ إلى شجر ِة
ٍ
ُ
أربط املوجة إلى سفينةٍ جانحةٍ وأجري
َ
ِّ
ِّ
وراء السر الذي
َ
إليه
كان ُيجري ُ
َّ
ُ
ِّ
النهر والغيمة والريح واملوجة.

ٌ
دائرة
َ
َش ُ
املياه
عر ِك يبدأ
َّ َ
الشمال
التي تبدأ ُّ
الش َ
وح
الذي يبدأ

َّ َ
املسو َدة
الذي يبدأ
َّ َ
التي تبدأ َالليل
الذي يبدأ ش َ
عر ِك.

ُح ٌّب
ُ
ُ
سغك يا ُ أشجار
ُخذيني في ن ِ
مائك يا غيوم
ُخذيني في
ِ
غنائك يا بالبل
خذيني في
ِ
أنا ٌ
ذائب ُح َّبًا
ُ
دمك يا حبيبتي
خذيني في ِ
رئتيك
في
ِ
عظامك
في
ِ
ُ
هاتيك َّ
في.
فيك،
ِ
خذيني ِ
2019/8/2

ٌ
ِكتابة
ُ
َّ ُ
ُ
ما تزال الورقة بيضاء .النافذة واملرآة
تتناوبان
َ
َّ
الجيومتريةَّ .
ُ
ناجب
الس
زنبقة الفراغ
ـاء غ ــاب ــةِ ال ـ ِّـس ـن ــدي ــان ش ـبــه ال ـع ـ ِّ
ـزري
ف ــي م ـس ـ ِ
املجاورة
ُ
ٌ
خربشات ُس ٌ
ود .الورقة بيضاء.

ٌ
غابة
ُ
َّ
الختمية
وزهرة
واحد قلبي
جنس
من
ٍ
ٍ
ُ
واحد قلبي ونحلة العسل
جنس
من
ٍ
ٍ
ُ
والوروار األخضر
قلبي
واحد
جنس
من
ٍ
ٍ
ُ
وعوسق ُّ
الصخور
واحد قلبي
جنس ٌ ٍ
من ُ ٍ
(غياب ِك غابة)
ُ
ُ
بعض قلبي فيها يأكل بعضًا.
* سوريا
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فكر

مصطفى شلش
ع ــن «دار ال ـ ـفـ ــارابـ ــي» ،صـ ـ ــدرت الـنـسـخــة
العربية (ترجمة نهلة بيضون) من كتاب
«غ ـ ــرق الـ ـحـ ـض ــارات» ل ـل ـكــاتــب وال ــروائ ــي
ال ـل ـب ـنــانــي أمـ ــن م ـع ـل ــوف ب ـع ــدم ــا ن ـشــرت
النسخة الفرنسية مطلع ربيع  2019عن
«دار غ ــراس ــي» (بـ ــاريـ ــس) .يـ ـح ــاول أمــن
ّ
معلوف في مؤلفه «غــرق الـحـضــارات» أن
ّ
يفكك األوضاع الراهنة في العالم الغربي
ّ
تحديدًا ،كما يعرج على دراســة األوضــاع
فــي الــوطــن الـعــربــي ،ك ـعـ ّـراف أو نــاظــر إلى
ّ
بلورة سحرية ليستقرئ التاريخ العربي
بوصفه دربًا من الظالمية .يشير معلوف
إل ـ ــى ال ـظ ـل ـم ــات الـ ـت ــي اك ـت ـس ـح ــت ال ـع ــال ــم
ال ـع ــرب ــي بـ ـ ــدءًا م ــن بـ ـ ــاده ل ـب ـن ــان وم ـصــر
وال ـ ـعـ ــراق وسـ ــوريـ ــا ،الج ـئ ــا إلـ ــى ال ـطــريــق
ال ـس ـهــل ف ــي الـتـفـسـيــر أال وه ــو أن الـعــالــم
الـعــربــي اخـتــار «الـطــريــق الـخـطــأ» ،بسبب
إخـ ـ ــاالت ح ــرك ــة ال ـن ـه ـضــة ال ـعــرب ـيــة الـتــي
بــدأت منتصف القرن التاسع عشر .وهو
ّ
يعتبر أن املجتمعات العربية لــم تتمكن
من االستجابة الفعلية لدعوات اإلصالح
ّ
والتحديث ،بل ظلت مشدودة إلى املاضي،
رافضة اللحاق بركب الحضارة الغربية!
رفض الشعوب العربية «للتقدم» جاء في
نـظــر مـعـلــوف إب ــان نـيــل ال ـب ـلــدان العربية
اسـ ـتـ ـق ــالـ ـه ــا ،وخ ــاصـ ـه ــا مـ ــن ال ـه ـي ـم ـنــة
االس ـت ـع ـمــاريــة ،واخ ـت ـيــارهــا أنـظـمــة حكم
ّ
م ـت ـس ــل ـط ــة وفـ ـ ــاسـ ـ ــدة ح ـك ـم ــت ال ـش ـع ــوب
بــالـحــديــد وال ـن ــار ،عـلــى حــد تـعـبـيــره .هــذا
م ــا ض ــاع ــف م ــن ت ـخ ـلــف ال ــوط ــن ال ـعــربــي
وأزماته ،باإلضافة إلى السماح للحركات
املتطرفة باكتساح املجتمعات
األصولية
ً
العربية ،موهمة إياها بأنها قــادرة على
ض ـم ــان ال ـع ـيــش ال ـك ــري ــم ل ـهــا ف ــي ال ـح ـيــاة
الدنيا ،والجنة في ُاآلخرة.
وك ـ ـعـ ــادة امل ـث ـق ــف املـ ـح ــب لـلـكـلـيـشـيـهــات،
لــم يـنـ َـس أم ــن مـعـلــوف أن يـحـ ّـمــل النظام
الناصري وجمال عبد الناصر مسؤولية
م ــا ح ــدث ف ــي ال ـعــالــم ال ـعــربــي م ــن ك ــوارث
ً
وأزم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات .ي ـ ـب ـ ــدأ أوال ب ــاالسـ ـتـ ـخـ ـف ــاف
بالجماهير ـ ـ فهي قطيع ما دامت ضد رغبة
املثقف العربي ـ ـ حيث استطاع جمال عبد
الناصر خداعها وكسب ثقتها من املحيط
إلى الخليج ،رافعًا شعار الوحدة العربية.
لكنه لم يكن واعيًا إلــى تحديات املرحلة،
ً
وجاهال بالحلول التي لم يستطع أن ّ
يقدم

اتهامات
تتوافق مع
أهواء النخب
الغربية التي
ّ
تجتر أفكار
فوكوياما
وهنتنغتون

تتوافق مع أهــواء ومــزاج النخب الغربية.
لــذا رغــم الثناء واملديح ألفكارهم النقدية
في األوس ــاط الغربية والخليجية ،فإنها
لم تخرج تقريبًا عن اجترار أفكار صراع
ّ
ال ـح ـضــارات ون ـهــايــة ال ـتــاريــخ ومـخــلـفــات
الفكر اإلمبراطوري األميركي لفرانسيس
فوكوياما ( )1952وصامويل هنتنغتون
( .)2008-1927ت ـحـ ّـدث أم ــن مـعـلــوف عن
تــدمـيــر عـبــد الـنــاصــر لــاقـتـصــاد املـصــري
ب ــل ال ـع ــرب ــي ع ـم ــوم ــا .ل ـك ــن ح ــن ن ـق ــرأ مــا
ُيـ ــورده عـلــي ال ـق ــادري فــي كـتــابــه «تفكيك
االش ـتــراك ـيــة ال ـعــرب ـيــة» (تــرج ـمــة الـبــاحــث
م ـجــدي ع ـب ــدال ـه ــادي) م ــن أرق ـ ــام ُمـخـتــارة
عـ ـل ــى سـ ـبـ ـي ــل املـ ـ ـق ـ ــارن ـ ــة ب ـ ــن امل ــرح ـل ـت ــن
األساسيتني في التاريخ العربي الحديث
وهما :مرحلة االشتراكية العربية (-1960
 ،)1979ومــرحـلــة الـلـيـبــرالـيــة االنـفـتــاحـيــة
( ،)2011-1980وخصوصًا مصر وسوريا
والـ ـ ـع ـ ــراق ـ ـ ـ وه ـ ــي دول ت ـع ــرض ــت بـشـكــل
مباشر آلثــار الحقبة الناصرية ـ ـ سنجد

أن هــذه األرق ــام ذات اتجاه وعـنــوان واحد
نفهمه ضمنًا خالل الفترتني ،هو «التراجع
الـكـبـيــر» .فـقــد تــراجــع م ـعـ ّـدل نـمــو الـنــاتــج
امل ـح ـلــي اإلج ـم ــال ــي ف ــي س ــوري ــا والـ ـع ــراق
ومصر من  %7.1و %10و %5.5إلــى % 4
و %4.9و %4.3على التوالي ،ومعه تراجع
معدل نمو حصة الفرد من ذلك الناتج في
البلدان الثالثة من  % 3.8و %6.8و%3.5
إل ــى  %1.2و %2.1و %2.3عـلــى الـتــوالــي
كذلك ،وتراجع معدل نمو إنتاجية العامل
من  %4.5و %8.6و %3.3إلى  %0.5و%1.2
و ،%2.2فيما زادت مـتــوسـطــات مـعــدالت
التضخم من حوالى  %5للدول الثالث إلى
 %13فــي مصر و %26فــي ال ـعــراق و%15
ف ــي س ــوري ــا .وارت ـف ـعــت م ـع ــدالت الـبـطــالــة
من  %4.2و %5.2إلى  %10.9و %13.2في
ســوريــا ومـصــر عـلــى ال ـتــوالــي .كـمــا ارتـفــع
مـتــوســط خــدمــة الــديــن ال ـعــام كنسبة من
ٍّ
الدخل القومي من  %2و %3إلــى  %4لكل
مــن الـبـلــديــن؛ بما يظهر تـفــاوتــا ُمعتبرًا ـ

ً
وهائال أحيانًا ـ ـ في املــؤشــرات األساسية
االش ـتــراك ـيــة الـعــربـيــة
كــافــة لـصــالــح ف ـتــرة ُ
(الـحـقـبــة الـنــاصــريــة املـهــاجـ َـمــة) فــي األداء
االقـ ـتـ ـص ــادي ال ـك ـل ــي ،خ ــاف ــا لــأســاط ـيــر
الشائعة التي تأثر بها أمني معلوف.
أمـ ـ ـ ــا عـ ـ ــن صـ ـ ـع ـ ــود ال ـ ـ ـت ـ ـ ـيـ ـ ــارات ال ـس ـل ـف ـي ــة
والــوهــابـيــة الـتــي ال تختلف فــي قــراء تـهــا
ل ـل ــواق ــع ال ـع ــرب ــي ع ــن أمـ ــن م ـع ـل ــوف ،لكن
ّ
ك ـ ــل مـ ــن خ ـن ــدق ــه ال ـّح ـت ـم ــي ،ف ـ ــإن ال ـف ــري ــق
ّ
ّ
األول يتعلق بالجنة السماوية ،والفريق
ّ
ال ـل ـي ـبــرالــي /أو امل ـت ـغــرب ال ـثــانــي يـتـعــلــق
ب ــالـ ـف ــردوس ال ـغ ــرب ــي .وامل ـض ـح ــك أن كــا
الطرفني ينتقدان االشتراكية لجمودها!
إال أن ـه ـمــا ي ــرف ـض ــان ب ـن ــاء ن ـظ ــرة جــدلـيــة
اجـتـمــاعـيــة واق ـت ـصــاديــة حـتــى ف ــي ق ــراءة
ال ـتــاريــخ ،كـمــا يــرف ـضــان تـقــديــم ّ
أي تفهم
ل ـل ـظــرف ال ـس ـيــاســي ال ــدول ــي ال ـ ــذي أعـقــب
ح ـ ــرب  1973ع ـن ــدم ــا ق ـف ــز الـ ـ ـس ـ ــادات إل ــى
أحضان أميركا التي بلعت املنطقة كلها
عـبــر مـنـظـمــات أمـمـيــة ودول ـي ــة كـصـنــدوق
الـنـقــد والـبـنــك ال ــدول ــي لـتـحــاصــر الـبـلــدان
ال ـع ــرب ـي ــة ،خ ـصــوصــا ت ـلــك ال ـب ـل ــدان الـتــي
وض ـع ـهــا م ـع ـلــوف م ـحــل تـحـلـيـلــه كمصر
شديدة
وسوريا والعراق ...فارضة برامج
ً
إلعـ ــادة الـهـيـكـلــة الـنـيــولـيـبــرالـيــةُ ،مـحـيـلــة
كــل األس ــواق العربية إلــى مـ ًجـ ّـرد وجهات
ل ـعــرض منتجاتها وم ـفــرغــة املجتمعات
العربية مــن رأس مالها األجـنـبــي وحتى
رأس مالها الفكري .وقد استعانت من أجل
امـتـصــاص رأس امل ــال الـنـقــدي بالشركات
الـعــابــرة لـلـقــارات وبـحــالــة السيولة تحت
غـطــاء «ال ـعــوملــة» .كما امتصت رأس املــال
الـفـكــري عبر الـقــوى الدينية ،وخصوصًا
«اإلسـ ـ ـ ــام ال ـس ـي ــاس ــي» فــدع ـم ـتــه ب ــأم ــوال
الخليج ،وفتحت معه اتصاالت من قنوات
خلفية بوصفه الوريث الشرعي لألنظمة
التي تتهاوى في املنطقة وخصوصًا بعد
انهيار السوفييت لتضمن القضاء على
أي فكر يـســاري أو تقدمي أو وطـنــي ،فلم
يعد هناك شيوعيون.
أخ ـي ـرًا ،يـمـكــن ال ـت ـطــرق إل ــى نـقــد وتفكيك
ك ــل نـقـطــة ف ــي ك ـتــاب أم ــن مـعـلــوف «غ ــرق
ال ـح ـضــارات» املـكـتــوب مــن ب ــرج بــاريـســي،
لكن نكتفي بهاتني النبذتني لنشير إلى
أن ـنــا ف ــي أزمـ ــة ثـقــافـيــة ح ـ ــادة .إذ ل ــم يعد
مثقفونا العرب يقرأون ولو بشكل بسيط
واق ـع ـن ــا وت ــاري ـخ ـن ــا ق ـب ــل إطـ ـ ــاق كـتـبـهــم
ودراساتهم «العبقرية»!

سياسة

تركيا والنزاع على الشرق األوسط :راهنية المسألة الكردية دائمًا
يوسف أصفر
نصيحة روب ــرت فيسك ،على الـغــافً ،ال
تجعل قراءة الكتاب أمرًا مشجعًا ،خاصة
بعد «ه ـفــوات» املستشرق الـكـثـيــرة .لكن،
كما يقال ،الحدث يفرض نفسه .والحدث
ال ـ ـيـ ــوم ،ي ـت ـم ـثــل ب ــال ـح ــرب ال ـت ــرك ـي ــة عـلــى
األكـ ـ ــراد ف ــي ش ـمــال س ــوري ــا .ه ــذا ال ـحــدث
حافز لـقــراءة كتاب «تركيا وال ـنــزاع على
ال ـشــرق األوسـ ــط» للصحافية والـبــاحـثــة
الـتــركـيــة ازغ ــي ب ــاش ــاران (دار ال ـســاقــي ـ ـ
ترجمة عماد شيحة) .لكن عنوان الكتاب
أكـبــر مــن مضمونه .ليس ألن عمل ازغــي
باشاران تنقصه الحرفية ،إنما ألن موقع
تركيا فــي الـصــراع على الـشــرق األوســط،
ي ـت ـج ــاوز امل ـس ــأل ــة الـ ـك ــردي ــة ،م ــن دون أن
يلغي هــذا أهمية املـســألــة .رغــم ذل ــك ،فإن
فصول الكتاب تــدور معظمها حــول هذه
األزم ــة ،وتتكل بشدة على عمل بــاشــاران
الـصـحــافــي فــي «املـ ـي ــدان» ،قـبــل انتقالها
إلـ ـ ــى س ــان ــت أنـ ـت ــون ــي فـ ــي أوك ـ ـس ـ ـفـ ــورد،
حـيــث وضـعــت كـتــابـهــا .الــافــت ،أنـهــا في
مقدمتها ،التي صيغت قبل بدء العمليات
ال ـع ـس ـك ــري ــة األخ ـ ـي ـ ــرة فـ ــي عـ ــن الـ ـع ــرب،
تــوق ـعــت أن امل ـن ــاخ ب ـعــد ع ـفــريــن سـيـكــون
م ــؤاتـ ـي ــا الس ـت ـئ ـن ــاف ال ـ ـسـ ــام الـ ـت ــرك ــي –
الكردي ،مع أن هذه مهمة جسيمة .وعلى
غرار الباحثني الذين يصيرون متفائلني
فجأة عندما يصلون إلى الغرب ،اعتقدت
بـ ــاشـ ــاران أن ع ـم ـل ـيــة الـ ـس ــام ه ــي األم ــر

الــوحـيــد ال ــذي سـيـضــع ال ـبــاد عـلــى درب
ديموقراطي مستقر .لكنها تبقى محقة
ف ــي ذلـ ــك ،إذ بـ ّـي ـنــت األحـ ـ ــداث أن املـنـطـقــة
مفتوحة على أزمات طويلة بسبب غياب
ه ــذه ال ـع ـم ـل ـيــة .أم ــا م ــا تـسـمـيــه الـبــاحـثــة
«ال ــوض ــع الـجــديــر بــاالح ـتــرام فــي املشهد
ال ــدول ــي» ،فـلـيــس وص ـفــا أكــادي ـم ـيــا ،إنـمــا
هو الجانب الصحافي في الكاتبة ،وهو
ّ
مطعم على ما يبدو بالوهم الذي يروجه
الغرب عن نفسه.
ال ش ــيء اس ـم ــه مـشـهــد دولـ ــي بــال ـصــورة
الـتــي يتم تخيلها مــن الـغــرب عــن املشهد
الدولي .ومصطفى كمال ،فهم ذلك باكرًا.
والـكـتــاب ينطلق مــن ذل ــك ،مثلما انطلق
أتــاتــورك من واقعيته منذ البداية .ورغم
اسـ ـتـ ـخ ــدام ــه املـ ـيـ ـث ــاق ال ــوطـ ـن ــي ك ــدع ــوة
للتسلح في مواجهة قوى االحتالل ،فإنه
لم يسمح بنشوب صــراع آخــر ،آنــذاك ،في
الـجـنــوب الـشــرقــي ،عندما انتهت الحرب
قبل هو زمالؤه
في األناضول عام ِ .1922
الصفقة الـتــي حصلوا عليها فــي ل ــوزان،
وانـتـظــروا بـ ّـت مسألة املــوصــل الحـقــا في

عـصـبــة األمـ ــم .مــوقــع تــركـيــا ف ــي ال ـصــراع
على الشرق األوســط غالبًا يبدأ من هنا،
واالن ـت ـفــاض ــة ال ـتــرك ـيــة األول ـ ــى ف ــي 1925
أضـعـفــت مــوقــف تــركـيــا فــي عصبة األمــم.
ومــن هنا أيـضــا ،تبدأ خيوط العالقة مع
األكـ ـ ــراد بــالـتـعـقــد .ل ـقــد ث ــار األكـ ـ ــراد على
الدولة التركية  28مرة بني  1923و،1938
وق ـم ـعــت ه ــذه االن ـت ـف ــاض ــات دائ ـم ــا بـقــوة

مفرطة (باشاران تقول بسفك دماء غزيرة
وإس ـ ـ ـ ــراف ش ــدي ــد ف ــي الـ ـقـ ـت ــل) .م ــا يـلـفــت
الباحثة أن األكراد لم يثوروا على قومية
تــرك ـيــا ،ب ــل ع ـلــى عـلـمـنـتـهــا أي ـض ــا ،وه ــذه
للعالقة،
ليست إحــدى الـقــراءات القومية
ّ
إذ أن إلغاء مصطفى كمال للخالفة ،مثل
في لحظة تاريخية اختفاء رابط أساسي
بني األتراك واألكراد.
سنوات طويلة ّ
مرت ،يستعرضها الكتاب
ب ـهــدوء أح ـيــانــا ،وأح ـيــانــا مــع مــاحـظــات
وآراء .هــذه املالحظات تبلغ ذروتها عند
الــوصــول إلــى مرحلة «األكـ ــراد فــي تركيا
الجديدة» .تسأل باشاران« :هل أراد حزب
العدالة والتنمية حقًا إيجاد حل للمشكلة
الـ ـ ـك ـ ــردي ـ ــة؟» وهـ ـ ــي ت ـس ـت ـخ ــدم مـصـطـلــح
مشكلة ،وليس أزمــة ،أو عالقة ،على غرار
املتداول .لكن هذا االستخدام للكلمة يبدو
عاديًا عندما تجيب بسرعة على السؤال:
ن ـعــم وال .الـحـقـيـقــة ال ـت ــي تـنـطـلــق مـنـهــا،
هي أن العقد األول من األلفية الثالثة لم
يشهد تتريك األك ــراد وال دمـجـهــم .وهــذا
منطلق في غاية القومية .وقــد ّ
يفسر كل
تـحـلـيــاتـهــا امل ـعــاديــة لـلـعــدالــة والـتـنـمـيــة
كـحــزب ،اضـطــرت لتفهم املـســألــة الكردية
انـطــاقــا مــن ال ـعــداء مــع إســامـيــة الـحــزب،
أكـثــر مــن تفهم القضية الـكــرديــة نفسها.
ه ـ ــذا االس ـت ـن ـت ــاج س ـي ـت ـع ــزز ف ــي ال ـف ـصــل
الكردستاني يحوز
املعنون «حزب العمال ً
اه ـت ـمــام ال ـع ــال ــم» ،خ ــاص ــة ع ـنــدمــا تـســرد
بلغتها الـصـحــافـيــة الـسـلـســة وال ـجــذابــة،
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«غرق الحضارات» أم غرق أمين معلوف؟
ّأيــا منها .وعــوض أن يقوم باإلصالحات
الـ ـض ــروري ــة والـ ــازمـ ــة ،قـ ــام عـبــدالـنــاصــر
ب ـ ــاآلت ـ ــي« :ت ــدمـ ـي ــر االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد املـ ـص ــري،
وأش ـ ــاع امل ـشــاعــر الـشــوفـيـنـيــة ،واضـطـهــد
األقـ ـلـ ـي ــات الـ ـت ــي ك ــان ــت ض ــام ـن ــة ل ـن ـجــاح
التعايش الثقافي والـحـضــاري والديني.
وفــي النهاية ،قــاد بــاده والـعــالــم العربي
بــأســره إلــى هزيمة ح ــرب ،67التي ال تــزال
جراحها مفتوحة إلــى حـ ّـد هــذه الساعة».
الفقرة األخـيــرة الـتــي يكيل معلوف فيها
االتهامات لعبد الناصر ،تذكرنا بمشهد
من مسرحية «الزعيم» لعادل إمام ،عندما
اعترف بسيل من الجرائم ،وأنهاها بأنه
أيـضــا سـبــب خ ــروج الـسـعــوديــة مــن كــأس
العالم .وأكمل ملن يستجوبه« :أي قضية
ع ـن ــدك ــم م ـس ـت ـعــد أع ـ ـتـ ــرف بـ ـيـ ـه ــا» .ه ـكــذا
تعامل أمــن معلوف مــع مــا أسـمــاه «غــرق
ال ـح ـض ــارة» ف ــي ال ــوط ــن ال ـعــربــي ،رغ ــم أن
ّ
مقدمي الكتاب بطبعته الفرنسية وصفوا
مـعـلــوف بــأنــه «دارس بــدقــة وواق ـع ـيــة بل
إنــه املالحظ املتشبث بعقالنيته في زمن
الـ ـجـ ـن ــون ،والـ ـعـ ـن ــف ،واإلره ـ ـ ـ ــاب األع ـم ــى،
واملخاطر الجسيمة التي تهدد البشرية،
سـ ـ ــواء ك ــان ــت اقـ ـتـ ـص ــادي ــة ،أم س ـيــاس ـيــة،
أو ث ـق ــاف ـي ــة وح ـ ـضـ ــاريـ ــة» .بـ ـخ ــاف ذل ــك،
ف ــإن ق ــارئ ال ـك ـتــاب وط ــرح أم ــن مـعـلــوف،
يجده قــد استبعد كــل األبـعــاد التاريخية
واالقـ ـتـ ـص ــادي ــة واالج ـت ـم ــاع ـي ــة ،وتـمـســك
بالسردية التقليدية لليبراليني التي ّتدعي
أن التطور ومواكبة العصر ،تتمحور حول
التبعية لـلـغــرب ،وبــالـسـيــر عـلــى الطريق
الغربي ،شبرًا بشبر وذراعًا بذراع .لكن من
الواضح أن قضية التخلف العربي ال تمثل
ّ
ملعلوف إل تــأخـرًا تاريخيًا ونقصًا كميًا
فــي املـ ــوارد الـبـشــريــة واألف ـك ــار سيعالجه
الزمن ،وسيساعدنا كــرم الغرب في ّ
مدنا
ب ــال ــازم لـلـتـخـلــص م ــن ت ــأخ ــرن ــا .وبــرغــم
ّ
أن ثنائية «التخلف /الـتـقــدم» قــد شكلت
ال ـس ــؤال الـتــاريـخــي األسـ ــاس لـلـعــرب منذ
قرن على األقل حسب الباحث واألكاديمي
علي القادري في كتابه «تفكيك االشتراكية
العربية» ( ،)2016إال أننا نواجه بني حني
وآخــر مثقفني أكـثــر أصولية وسلفية في
ت ـص ــورات ـه ــم ع ــن الـ ـع ــال ــم ،خ ـص ــوص ــا مــن
يـظـنــون أنـهــم يـقــدمــون إج ــاب ــات لألسئلة
امل ـحــوريــة تــاري ـخ ـيــا .ب ــل األخ ـط ــر م ــن هــذا
أن صياغات معلوف للتاريخ العربي ما
هي إال اتهامات تفتقر إلى أي دليل ،لكنها
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االنتفاضة التركية
األولى في 1925
أضعفت موقف تركيا
في عصبة األمم
حـ ــادثـ ــة صـ ـع ــوده ــا إل ـ ــى الـ ـش ــاحـ ـن ــة ،فــي
الـطــريــق إلــى م ــرج ،حيث سيعقد الحزب
الـكــردي مؤتمره الصحافي .هـنــاك حيث
وضعت طاولة بالستيكية يغطيها علم
الـحــزب ،فــي بقعة مقطوعة األشـجــار بال
م ـعــالــم ب ــن األش ـ ـجـ ــار .ت ـب ـقــى تـحـقـيـقــات
الباحثة التركية مثيرة لالهتمام ،لدرجة

أع ـل ــى بـكـثـيــر ،م ــن ن ـصــائــح الـصـحــافـيــن
الـغــربـيــن ،الــذيــن تستشهد بـهــم الكاتبة
لــدعــم وجـهــة نـظــرهــا ،عــن ض ــرورة السير
ف ــي م ـس ـيــرة س ــام ب ــن تــرك ـيــا واألك ـ ـ ــراد.
وع ـن ــدم ــا ن ـق ــول «أك ـ ـ ـ ــراد» ،ف ـه ــذا ال يعني
أكراد سوريا أو أكراد تركيا فقط .األكراد
كتلة واحدة ،وهذا االعتقاد ليس تعاطفًا
مـبــاشـرًا فـحـســب بــل مــع ال ـطــرح ال ـكــردي،
بل تعززه باشاران بسرد طويل لطبيعة
«روج آفا» ،التي قامت على تضامن أكراد
ال ـخ ــارج ،ال ــذي ســاعــد األكـ ــراد الـســوريــن
في تلبية حاجاتهم منذ البداية .إضافة
إلى ذلــك ،تشير إلى أرقــام هامة ٪40 .من
اس ـت ـث ـم ــارات ال ـق ـمــح ف ــي س ــوري ــا ه ــو من
استثمار األراضــي الزراعية في الجزيرة
وك ــوب ــان ــي ،وق ـبــل األزمـ ـ ــة ٪60 ،م ــن نفط
النظام كان يأتي من «روج آفا».
فـ ــي ن ـه ــاي ــة ع ــرض ـه ــا الـ ـط ــوي ــل ،تـخـلــص
الـبــاحـثــة الـتــركـيــة إل ــى أن األزم ــة الـكــرديــة
ص ــارت مشكلة عــاملـيــة .ولـكــن ،كما ّ
بينت
األحــداث ،فإن األمر سيقتصر على بعض
الخطابات الغربية املنددة ،وعلى تنسيق
بني الجيش التركي والنظام في سوريا،
ح ــن ت ـك ــون امل ـص ـل ـحــة «م ـش ـت ــرك ــة» ،ضـ ّـد
الصوت التركي .ما هو منصف في كتاب
ب ــاش ــاران ،رغــم جموحها نحو املالحظة
الصحافية ،على حساب الدقة األكاديمية
ف ــي كـثـيــر م ــن األحـ ـي ــان ،ه ــو خــاصــاتـهــا
ال ـت ــي م ــا زال ـ ــت صــال ـحــة رغـ ــم اسـتـفـحــال
الحرب ،أي الدعوة إلى السالم.

جاسبريت سنغ :خريطة الهند على مائدة طعام
خليل صويلح
يـ ـض ــع ال ـ ـ ــروائ ـ ـ ــي ال ـ ـه ـ ـنـ ــدي ج ــاس ـب ــري ــت
سنغ ( )1969فــي رواي ـتــه «الـشـيــف» (دار
ال ــراف ــدي ــن ـ ـ ـ ـ تــرجـمــة س ـعــد جـ ــواد محمد
عوض) خريطة بالده فوق مائدة الطعام
كحياة موازية ،فتفوح على الفور روائح
ّ
الـتــوابــل ،وفـقــا لجغرافية الـبــاد املـمــزقــة
بــن الهند وباكستان وال ـصـ ّـراع بينهما
ّ
على التهام كشمير «ظل الجنة» كوجبة
ش ـه ـي ــة ل ـل ـط ــرف ــن ،فـ ــي ح ـ ـ ــروب ط ــوي ـل ــة،
ـآس ت ـن ـت ـه ــي بـ ـفـ ـج ــائ ــع م ـ ــؤمل ـ ــة .مــن
وم ـ ـ ـ ـ ـ ٍ
ـاه ي ــروي ك ـبــرال سـنــغ وقــائــع
مــوقـعــه ك ـطـ ٍ
م ــن حـيــاتــه الـيــومـيــة ف ــي م ـنــزل الـجـنــرال
ـوج طويل
كــومــار ،فيستعيد فــي مــونــولـ ٍ
حقبتني من حياته ،خالل رحلته األخيرة
ف ــي ال ـق ـط ــار امل ـت ــوج ــه إل ــى ك ـش ـم ـيــر ،بعد
غياب  14سنة عن الخدمة ،تلبية لرغبة
الـجـنــرال بــأن يـكــون هــذا الطاهي مشرفًا
عـلــى الـطـعــام فــي حـفـلــة زف ــاف ابـنـتــه .ما
شجعه على املوافقة أن يساعده الجنرال
دخول املستشفى ملعالجته من السرطان.
في القطار ،تتواتر صور من شبابه أثناء
ـاه
خــدم ـتــه ف ــي ال ـج ـي ــش ،وذك ــري ــات ــه ك ـطـ ٍ
ّ
متدرب في مطبخ الجنرال على يد الشيف
كيشان الــذي انتهى منتحرًا ،إثــر عقوبة
ّ
ع ـس ـكــريــة ،وك ـي ــف حـ ــل م ـكــانــه بـتــرشـيــح
مــن الـجـنــرال .ترتبط الــروائــح والنكهات
ّ
الحسية بالتنويعات املذهبية
والشهوات
فــي الـهـنــد :ه ـنــدوس وسـيــخ ومـسـلـمــون.
ّ
مــا هــو مـحـ ّـرم هـنــا ،ومحلل هـنــاك .كــاري
وزنجبيل وقرفة ،أبقار وخنازير وخراف،
حــروب طائفية ،وقصص حــب مجهضة
بـسـبــب اخ ـت ــاف الـجـنـسـيــات وامل ــذاه ــب.
ي ــرم ــز الـ ـجـ ـن ــرال ل ـل ـن ـســاء بــال ـبــاك ـس ـتــان،
ولـلــرجــال بالهند كـنــوع مــن الرفعة هنا،
واالن ـح ـطــاط ه ـنــاك .حــواجــز تـفـصــل بني
الـحــدود ،ريبة وتـ ّـرقــب وتـجـ ّـســس ،شغف

بــال ـه ـنــد ،وم ـع ـجــم ك ــراه ـي ــة لـلـبــاكـسـتــان.
هكذا تجتمع األضداد في رقعة جغرافية
ّ
واحدة قبل أن تمزقها األهواء السياسية.
الحكايات املثيرة من وراء ستارة
تتناسل
ً
ً
املطبخ ،حكاية وراء حكاية ،لتضيء فترة
حــالـكــة عاشتها الـهـنــد ،ذل ــك أن الطاهي
كان شاهدًا أكثر منه منحازًا لهذا الطرف
أو ذاك .سيقع في حب باكستانية مسلمة
أسرها الجنرال بتهمة التجسس ،وحني
ت ـح ـبــل م ــن أحـ ــد ال ـ ـحـ ــراس ،وب ـع ــد إن ـهــاء
م ـح ـكــوم ـي ـت ـهــا ،ت ـم ـنــع س ـل ـطــات ال ـح ــدود
ال ـبــاك ـس ـتــان ـيــة إدخ ــالـ ـه ــا اب ـن ـت ـهــا مـعـهــا
بــوص ـف ـهــا ه ـن ــدي ــة .وت ـك ــاد تـنـشــب حــرب
طائفية ،إثــر اختفاء ق ــارورة يقال بأنها
تـحـتــوي عـلــى ش ـع ــرات م ــن لـحـيــة الـنـبــي
م ـح ـمــد م ــن أحـ ــد امل ـس ــاج ــد الـكـشـمـيــريــة.
ك ـمــا س ـي ـعــاقــب ال ـط ــاه ــي ك ـي ـشــان بـنـقـلــه
إل ــى جــزيــرة ثلجية قــارســة ،ملـجــرد ذكــره
متفاصحًا عبارة عن عدم طهي الخنازير
ّ
املخصصة للخبراء املسلمني
في الوجبة
الــذيــن أت ــوا لفحص محتويات ال ـقــارورة
بعد إعادتها للمسجد إلطفاء نار الفتنة،
وس ـ ـ ــوف يـ ـط ــرد الـ ـعـ ـج ــوز ال ـ ـ ــذي ي ـشــرف
على حديقة الجنرال بعد أن ّ
يفجر ابنه
نفسه بعربة عسكرية خشية على حياة
الـ ـجـ ـن ــرال ،الـ ـجـ ـن ــرال ال ـ ــذي ي ـن ـت ـحــر لـيـلــة
ع ــرس ابـنـتــه إلص ــراره ــا عـلــى الـ ــزواج من
بــاكـسـتــانــي .خلطة هــائـلــة مــن املشهيات
واملشكالت واألحالم املحبطة.
على الضفة األخ ــرى ،يــرصــد جاسبريت
سـنــغ ال ـت ـحــوالت وال ـعــاقــات السياسية
وال ـح ـق ـبــة االس ـت ـع ـمــاريــة ال ـتــي انعكست
آث ــاره ــا ع ـلــى وص ـف ــات ال ـط ـع ــام املـحـلـ ّـيــة
«م ـن ــذ أن تـ ـ ـ ّ
ـدرب ال ـش ـيــف ف ــي ال ـس ـف ــارات
األجنبية في دلهي ،أصبح إعداد الطعام
ّ
أح ــد ن ـقــاط قــوتــه .لـكـنــه عــلـمـنــي أك ـثــر ما
ي ـ ّـدم ــر م ـقــاديــر ت ـلــك األك ـ ــات ب ـقــولــه :لقد
ً
اس ـت ـع ـم ــرن ــا األجـ ــانـ ــب طـ ــويـ ــا ،وه ـ ــا قــد

رصد
النعكاسات
الحقبة
االستعمارية
على وصفات
الطعام

ج ــاء دورن ـ ــا ،سـنــأخــذ طـعــامـهــم ونـجـعــل
مـنــه ط ـعــام ـنــا» .تـحـتـشــد أقـ ــوال الـطــاهــي
ّ
حسية تضع الجسد األنـثــوي
بـمـفــردات
ف ــي م ــرم ــى ال ـش ـه ــوة ،ك ـمــا ل ــو أن ــه وجـبــة
طـ ـع ــام ،ف ـهــو ج ــائ ــع ع ـلــى ال ـ ـ ــدوام لـنـظــرة
أو م ــام ـس ــة مـ ــن أي امـ ـ ـ ــرأة ي ـص ــادف ـه ــا،
وإذا بــالـجـســد ي ـت ـجــاوز ب ـنــود الـهــويــات
القاتلة ملصلحة الشغف واالرتـ ــواء ،كما
سيلجأ ك ـبــرال سـنــغ إل ــى االس ـت ـمــاع إلــى
املوسيقى أثناء الطهي ،على غرار سلفه
كيشان الــذي كــان مولعًا باإلنصات إلى

«السيمفونية التاسعة» لبيتهوفن ،وهو
مــا مـنــح ال ـســرد ب ـع ـدًا إيـقــاعـيــا وغـنــائـيــا،
س ـي ـجــد ت ـم ـثــاتــه ف ــي أطـ ـب ــاق م ـت ـنــوعــة:
«ح ـ ـقـ ــول الـ ـ ـخ ـ ــردل ت ـت ـم ــاي ــل فـ ــي الـ ـه ــواء
كالجدائل» ،و«لــن ينسيني طعم املانغو
أي نــوع مــن الفاكهة الكشميرية» .سرد
يستنفر الحواس والغريزة ،يمزج الكاري
بــال ـش ـهــوة «كـ ــان ال ـج ـن ــرال ضـعـيـفــا أم ــام
األكــات الكشميرية ،يأكل تلك الصحون
وي ـل ـحــس أص ــاب ـع ــه ،وي ـس ـت ـخــدم الـسـكــن
وال ـش ــوك ــة ف ـقــط م ــع األك ـ ــات اإلي ـطــال ـيــة

ديوان
َّ ُ
أديب صعب ...شعرية الوضوح
سلمان زين الدين
ُ
«حيث َي ُ
نب ُع الكالم» ُ(الدار العربية للعلوم
نــاشــرون) هـ َـي ثالثة األثــافـ ِّـي التي يضعُ
عليها أديب صعب ق ْد َر شعرهَ ،
بعد أولى
ِ
ِِ
هي «أجـ ُ
الثالث» ،وثانيةٍ َ
َ
هي
اليوم
ِ
ـراس ْ ِ
ُ ُ
َ
علن،
«مملكتي ليست من ّهذا ُ العالم» .ي ِ
ُ
ثفية األولى ،تطل َعه إلى قيامةٍ َ
األ َّ
بعد
في
َ
الـ َّـص ـلــب ،سـ ـ ٌ
ـواء أكـ ــان امل ـص ـلـ ُ
ـوب إن ُـســانــا
أو بــادًا بكاملهاُ .
وي ـ َـص ـ ِّـو ُر ،فــي األثـفـ َّـيــةِ
ِ َ
ـان ف ــي ق ـل ـ ِقــهِ ال ــوج ــوديِّ
ال ـثــان ـيــة ،اإلنـ ـس ـ
َّ
واغترابهِ َ القسري .فما
العبثي
وحروب
ةِ
ِ
ُ ُ ِ هِ ُ
ُ
راه يقول في الثالثة؟ وكيف يفعل ذلك؟
ت
اليوم الثالث»ُ ،ي َ َص ِّد ُر صعب
«أجراس
في
ِ
ُ ّ َ
ْ ُ ّ
األولى ِ َ ْ
الن
ثفيت ُه
أ
ي اثن ِ
بمقتبس ِ
ي يشك ِ
ْ
ْ
َ
َ
للدخول إلى
ي
مناسب
ي
مفتاح
مملكتهِ
ِ
ُّ ِ
ِ
ِ
األول م ــن «ال ـع ـهــد ال ـجــديــد»،
ال ـش ـعــريـ ُـة.
وي ـت ـع ـ ّـل ــق ب ــامل ـض ـم ــون ،وقـ ـ ـ ْـد جـ ـ ـ َ
ـاء ف ـيــه:
ً
ّ
ْ ُ
ً
جديدة ،ألن
«ورأي َت سماء جديدة َ وأرضًا َ َ
السماء األولــى واألرض األولــى مضتا»،
ُ
ّ
هاجس الشاعر َ
َ
هو البحث
ما يعني أن
ِ
ُ
َّ
ج ــدي ــد ٍة يـفـتـتــحـهــا،
ع ــن
ٍ
أرض ش ـع ــري ــةٍ ّ ُ
ـاء جــديــدة ُيحلق فيهاُ .الثاني من
وسـمـ
ٍ
ّ
بالشكل
الشاعر ت .س .إليوت ،ويتعلق
ِ
واملضمون معًا:
ِ
A condition of complete simplicity
ّ
 costing not less than everythingمؤكدًا
ّ
الذات كما في
أهميةِ البساطةِ التامةِ في ٌ ِ
ِّ
النص الشعري .وهـ َـي بساطة – كما في
ُ
ُ
َ
تعبير إلـيــوت – يــدفــع صاحبها «ليس
َّ ِ
ِّ
ـول عـلـيـهــا.
ش ـ ــيء» ل ـل ـح ـص ـ
أق ـ ــل م ــن كـ ـ َّـل َْ
َ ْ َِ ُ
حان
وبــرأيــي ،إن هـُـذيـ ّ ِـن املـفـتــاحـ ِ
ـن يصل ِ
ثفيةِ الثالثة ،التي نحتفي
للدخول إلى األ
ِ
َ
لجمعها بــن بساطةِ الكلمة وجـ ّـد ِة
بها
ِ
املعنى.
ُ
ُ
ت ـش ـت ـمــل امل ـج ـم ــوع ــة ع ـلــى ُ 95ق ـص ـيــدة،
ُ
ثمانينيات
ك ـ ِـت ـ َـب ـ ْـت ،فــي مـعـظـ ِـمـهــا ،م ـنــذ
ِ
القسم
القرن املاضي،
ِ
ِ
باستثناء قصائد َ ِ
كتبها
دفتر الطفولة» التي
األخير «مــن
ِ
ِ

ّ
َ
صــاحـ ُـبـهــا وه ـ َـو دون الـعـشــريــن .ت ـتــوز ُع
ال ـق ـص ــائ ـ ُـد ع ـلــى م ـ ـحـ ـ َ
ـاور ،ه ـ ـ َـي :ال ـش ـعـ ُـر،
ُ
ـرسـهــا الــربـيـعــي ،ال ـحـ ُّـب،
الـطـبـيـ ُعــة فــي عـ ِ
َّ
ـرابــهِ
ـروبــهِ العبثيةِ واغـتـ ِ
اإلن ـســان فــي حـ ُ ِ
والفرد في
الــوجــودي،
تجربتهِ الروحيةِ
ِ
وأس ـئ ـلـ ِـتــهِ ال ـك ـبــرى .وغ ـن ـ ٌّ
التعبير
ـن
ـ
ع
ـي
ِ
ِّ
ُ ِّ
َ
ـاور ،كلها أو ُجلها ،من
ـذه املـحـ
ما بــن هـ ِ
ِ
ُ
ُ
والربيع
فالشعر ربـيـ ُـع الـكــام،
تــواشــج؛
ُ
ّ
ُّ
شـعـ ُـر الـطـبـيـعــة ،وال ـحـ َـب م ـحــرك الشعر،
َّ
ـراب الــوجـ ُّ
واالغـتـ ُ
ـودي قـ َ َـد ُر الشعراء .لكن
َ
هي التي ِّ
تجربة الشاعر الصوفية َ
توح ُد
َ ِ َّ
املحاور كلها.
ِّ
هذه ُ
يــتـخــذ أدي ــب صـعــب مــن الـشـعـ ِـر مـحــورًا
ُ
ـض الـقـ ْصــائــد ،ومــوضــوعــا يـتـنــاولـ ُـه
لـبـعـ ِ
ُ َ
لكشف
ـان مــنـهــا .ف ـنـ
ـراه أداة ال َـلــهِ
ِ
فــي ث ـمـ ٍ
ال ـف ـت ـن ــةِ وال ـ ـج ـ ـمـ ــال ،وطـ ــري ـ ـقـ ــة ال ـش ــاع ـ ِـر
ـود ورؤي ـ ــةِ
اإلن ـ ـسـ ـ ِ
ـان ف ــي م ـعــاي ـنــةِ الـ ــوجـ ـ ِ ً
ال ــوج ــهِ اآلخ ُـ ـ ِـر ل ـل ـكــون ،ووس ـي ـل ــة لـلـحــب.
َ
«حني ُّ
َ
يمد
طريق إلى النور:
وهو خريطة
ٍ
َ
ُ
النور ُّ
َ
بالركام/
الدجى خيوطه /ويرجم
ً
ُ
أتـ ُ
سفينة َت ُ
عبر
ـرك شعري لك ْم خريطه/
َ
الشعر
ال ـظــام» (ص  .)17ويـمــاهــي بــن
ِْ
ُ ْ
الشعر إن لم يكن
والـصــا ِة بقوله« :ومــا
َ
َ َ
َ
ـوات /وم ــا ال ـ َـص ــل ــوات /غ ـي ــر شـعـ ٍـر
صـ ــلُـ ـ ٍ
ْ
َ
القلبَ /يــرسـ ُـم وجــه الحياة»
َيفيض من
ّ ًِ
ُ
ّ
(ص  ،)23م ـحــوال إيـ ــاه مــن لـغــةٍ دنـيــويــةٍ
ٍّ
بشري إلى
نشاط
طقس ديني ،ومن
إلى
ٍ
ٍ
جسر إلهي.
َ
امل ــو ٍض ـ ُ
ـوع الـثــانــي ال ــذي يـتـمـحـ ُ
ـور حــولـ ُـه
ُ
ٌ َ
ُ
من القصائد َ
الربيع وتجليات ُه
هو
عــدد
ِ
واملخلوقات واملــوجــودات؛
العناصر
في
ِ
ِ
الشاعر من َح َ
ُ
ٍّ
إلى
طبيعي
ث
د
ويرتقي
بهِ
ٍ
ُ
ّ
ّ
بتجد ِد الحياة .ويصف ُه
شعري يشي
رمز
ٍّ
ُ
ُ
ب ــأن ـ ُـه صـ ـب ــاح ال ـ ـ ـ ــدروب ،وو ُج ـ ــه ال ـب ـكــاء،
ُ
وت ــرج ـم ــان َال ـش ـت ــاء ،وخ ـي ـم ــة الـطـبـيـعــة.
َ
ُ
ُ
قولهِ « :إذا
الشعر في ِ
ُويَماهي ُبينه َ وبني ُ ِ
(ص  .)65ويرصدُ
ق ِتل ًالشعر ًمات الربيع»
َ
َ
فت ُ
بتكر
الشعر والربيع،
بني
عالقة
ِ
جدلية ّ َ
ُ
ُ
القصائد أبجدية الربيع ،وتغدو الزهرة

ُ
يرصد َ
التفاعل
َ
الزمان
بين
ِ
واإلنسان
ِ
والمكان

ُ
ُ
قصيدة ،وال ــوزن برعمًا ،والقافية شــذا:
َ
َ ُّ
حولنا قصائدَ
ْ
«ونظر ُت ،كان كل شيء/
َ
َ
َ
اخ ـت ـب ــأن ف ــي س ــري ــر /ي ـب ـت ـكــرن أب ـجــديــة
ُ
ُّ
ُ
براعم
الربيع /كل زهر ٍة قصيده /وزنها
الـضـحــى ال ـجــديــدة /وال ـقــوافــي شــذاهــا»
ُ
(ص  .)30وهكذا ،ينتقل صعب ،في هذا
َ
الكلمات إلى
شاعر
املحور ،من
ِ
ِ
اإلنسان ْ ِ
الكالم إلى
ربيع
شاعر الطبيعة ،ومن
اللهِ
ِ
قصيدة ِالربيعَ .
الجمال ِ ِّ
هو ُّ
اللغوي
حب
ِ
ِ
ِّ
البشري أو اإللـهــيّ ،
يحر ُك
أو الطبيعي،
َ
ـريـ َـتـ ُـه ُ
شــاعـ ّ
َ
وي ـنـ ِـتـ ُـج أج ـمــل ال ـكــام .فليس

َّ َ
ٌ
بدون حب.
إبداع
ثمة
ِ
وال يـقـتـصـ ُـر ح ـ ُّـب ال ـش ــاع ـ ِـر ع ـلــى الـشـعـ ِـر
ْ
ّ ُ
ـان/
يتعداهما إلــى اإلنـسـ
والطبيعةِ بــل
َِ
ٌ
ُ
قصائد ِه حول
قسم من
فيتمحور
املــرأة،
ِ
ً
ُ
يتناول ُ
وصف
خالل
من
،
مداورة
ه
الحب،
ًِ
ُ ِ
ال ـح ـب ـي ـبــة ،أكـ ـث ـ َـر م ـ ّـم ــا ي ـف ـع ــل م ـب ــاش ــرة،
وصفها
ـف الـحـ ِّـب نـفـ ِـســهِ  .وهـ َـو فــي
ِ
بــوصـ ِ
َ
ـن الـ ـت ــاريـ ـخ ـ ّـي /األسـ ـ ـط ـ ــوريِّ
ي ـج ـم ـ ُـع ب ـ ـ
والـ ـحـ ـض ــاري /ال ــواق ـع ــي ف ــي ال ـق ـص ـيــد ِة
َ
ُ
ُ
نـفـ ِـسـهــا ،فـتـكــون الـحـبـيـبــة سفينة نــوح،
ُ
َ
نصر
في بدايةِ القصيدة ،وتصبح قوس
ِ

والـفــرنـسـيــة واإلس ـبــان ـيــة» ،و«إن رائـحــة
املـ ـ ــرأة أف ـض ــل ألـ ــف م ـ ـ ّـرة م ــن غ ـ ــداء فـخــم»
و«ضغط على يدي كأنها فصوص ثوم».
النصيحة التي أهــداهــا الشيف كيشان
للطاهي الـجــديــد ،س ــوف ت ـ ّـرن فــي أذنـيــه
ً
ط ـ ــوي ـ ــا« :اس ـ ـم ـ ــح ب ـ ــإج ـ ــراء ح ـ ـ ـ ــوار بــن
أســالـيـبـنــا وامل ـك ــون ــات م ــن بـقـيــة ال ـعــالــم،
اصـ ـن ــع ش ـي ـئــا جـ ــدي ـ ـدًا ،ال ت ـت ـع ـثــر داخ ــل
ال ـج ـن ـس ـي ــات» .ال ـن ـص ـي ـحــة ذاتـ ـه ــا ســوف
ي ـس ـت ـخــدم ـهــا ج ــاس ـب ــري ــت س ـن ــغ روائـ ـي ــا
ب ــاسـ ـتـ ـخ ــدام ــه سـ ـ ــرديـ ـ ــات ت ـ ـت ـ ـجـ ــاور مــع
ّ
نحو
مدونات أخرى بإعادة طهوها على
ٍ
آخر مختلف ،من دون عثرات أو نتوءات،
رب ـمــا سـيـحـضــر خـطـفــا مــواط ـنــه سلمان
رش ـ ــدي فـ ــي رواي ـ ـتـ ــه «أط ـ ـفـ ــال مـنـتـصــف
ال ـل ـيــل» ،ومــواط ـن ـتــه أرون ــدات ــي روي في
موقع
«إل ــه األش ـيــاء الـصـغـيــرة» ،لكن مــن
ٍ
م ـغــايــر ف ــي ف ـحــص وق ــائ ــع الـ ـص ــراع بني
الهند والباكستان .فهذه رواي ــة مشاعر
وع ــواط ــف وأل ـفــة فــي امل ـقــام األول ،رواي ــة
تشبه شــريـطــا سينمائيًا مطبوعًا على
نافذة قطار بجرعة عالية من الذكريات
املــؤملــة ،والـتــرحــال نحو أمكنة مشتعلة،
لـطــاملــا كــانــت ضـحـيــة الـتـعـصــب الـعــرقــي
والــدي ـنــي ،فيما ينخر الـفـســاد املؤسسة
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة ال ـ ـتـ ــي ي ـ ـقـ ــودهـ ــا ج ـ ـنـ ــراالت
ي ـع ـي ـش ــون حـ ـي ــاة م ــرف ـه ــة ع ـل ــى ح ـســاب
اآلخـ ــريـ ــن ف ــي امل ـع ـس ـكــريــن امل ـت ـح ــارب ــن،
فكلما مات جندي هنا أو هناك ،سيربح
هــؤالء ثمن تابوت بصفقات مشبوهة ال
تنتهي.
جفاف وفلفل حــار وثـلــج ،وفــي الخلفية،
تلصص على حياة سـ ّ
ـريــة ،تشبه وجبة
دسـ ـم ــة مـ ــن ال ـف ـض ــائ ــح واالحـ ـتـ ـج ــاج ــات
واألمراض «يبدو الورم لديك كأنه بيضة،
ثم يطبخ أحشاء الجسد» .هذه استعارة
أخيرة في وصف كشمير املريضة تحت
مبضع الجراحني.

ْ
ٌ
«نوح أنا /وجئ ِتني
نهايتها:
املدينة ،في
ِ
سفينهَ /ن ُ
ْ
العصر / ...إلى مدى
عب ُر هذا
ُ
النهر واملدينة /وأنت َ
َ
قوس
أصبح فيهِ /
ِ
ْ
النصر» (ص .)91
َ
َ
كان َت ُ
املحاور
حول
القصائد
محو ُر
وإذا
ِ
ِ
الثالثةِ املذكور ِة آنفًا ناجمًا عن مطارد ِة
َ
ال ـشــاعـ ِـر ال ـج ـمــال فــي الـكـلـمــةِ والطبيعةِ
واملـ ـ ــرأة ،فـفــي امل ـج ـمــوعــةِ ق ـصــائـ ُـد أخ ــرى
َ
ُ
ـراب ــهِ
ت ـت ـم ـحــور ِّح ـ ــول اإلن ـ ـسـ ـ ِ
ـان ف ــي اغ ـت ـ ِ
الـ ـ ــوجـ ـ ــودي وأسـ ـئـ ـل ـ ِـت ــهِ الـ ـكـ ـب ــرى ،وهـ ــذا
ـور ن ــاج ـ ٌـم ع ــن ت ـ ّ
ال ـت ـم ـحـ ُ
ـأم ـ ِـل ال ـشــاعـ ِـر في
َ
ـون ،وهــو اآلتــي من
ـ
ك
ـ
ل
وا
ـان
ـ
س
ـ
ن
اإل
أح ــوال
َّ ِ َ ْ ُ َ ِ
خلفي َ ِت ْ
َّ
األحوال
بهذه
يان
عن
ت
ي
ت
ثقافي
ي
ِ
ُ ِ
ِ
َِ
ِ
ُ
هما :الفلسفة والــديــن .فيتناول وصــول
بحثهِ
ـان إلــى حــائـ ٍ
ـدود ،فــي ِ
ـط م ـسـ ٍ
اإلن ـسـ ِ
ـاء بما هـ َـو رمـ ٌـز شـعـ ٌّ
ـري للخالص:
عـ ِـن امل ـ
َِ
ـؤس َنـمـضــي /نـحـ َ
ـن ال ـبـ َ
ـواب
ـ
ب
أ
ـو
ـ
ل
«حــامـ
ِ
ُ ّ
ُ ّ
ال ــرج ــاء /ون ـصــلــي ،ونـصــلــي لـلـمـطـ ْـر/ ...
َ
َ َ
ٌ
َ ّ
الشمس تـ ْـسـ َـو ُّد /وال تـ ْـد َمـ ُـع عني
غير أن
ٌ
ُ
ْ
ُ
ّ
ُ
للسماء /ثم تنهال علينا /سح ٌب راعدة
َ
ُ
من غير ْ
ويرصد التفاعل
ماء» (ص .)47
َ ِ
واإلنسان واملكان ،مستنتجًا
الزمان
بني
ِ
ِ
ـومـ ْ
ع ـجـ َـز اإلن ـس ــان فــي مــواج ـهــةِ األق ـنـ َ
ـن
ِ
ُ
اآلخـ ـ َـر ْيـ ــن ،ف ـي ـ ِ ُ
ـدور ب ــهِ ال ــزم ــان لـ ُـيـلـ ًقـ َـي بــهِ
ُ َِ
ُ
َ
«ودار بنا َالــزمــان دورة /فلم
الحفر:
في َ
ّ
الدرب إل الحف ْر» (ص  .)53وفي
في
يبق
ِ
ِّ
ِّ
والزماني
النفسي
االغتراب
مواجهةِ ِّهذا ُ ِ
ُ
واملـ ـك ــان ــي ،يـ ـل ــوذ اإلن ـ ـسـ ـ َـان بــالـطـبـيـعــة:
«اف ـت ـحــي َ
َّ
ـي/
ذراع ـ ـ ـ ِـك الـ ـق ــوي ــة ،احـضـ َنـيـنـ َ
ُ
ُّأيـ ـه ــا الـ ـجـ ـب ــال /وانـ ـث ــري ال ـب ـخ ــور ف ــوق
ُ
ـاري» (ص ْ .)75وأخـيـرًا يجد الينبوع:
نـ ْ
ُ
حيث َين ُب ُع الـكـ ُ
عيون/
من
ـام
ـي/
ـ
ن
ـذ
«خـ
ْ ٍ
ُ
حيث ُيــزهـ ُـر الـكـ ُ
ْ
الشجر /خذني/
ـام في
ْ ُ َ ُ
َ
ْ
ْ
البشر ُ» (ص
أولئك
لغوه ْم/
فلقد سئمت
ّ
 .)86وعليهِ  ،فإن أديب صعب ينطلق ،في
َ
شعر ِه ،من
الوقائع الصغير ِة إلى األسئلةِ
ِ
ِ
َ
ـدود،
ـدود إلــى الــامـحـ ِ
الـكـ َبــرى ،ومــن امل ـحـ ِ
ُ
ِّ
يمنح
املطلق ،وهذا ما
النسبي إلى
ومن
ِ
َ
شعر َ
َ
الج َّدة والعمق.
ه
ِ

كلمات
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أوراق

عبدة أسبذ
زكريا محمد *
حدثتنا املصادر العربية عن جماعة من سكان البحرين في بداية اإلسالم تدعى «األسبذيني» .ويفترض
أن الرسول كتب عهدًا لواحد من زعماء هؤالء في «هجر» يدعى املنذر بن ساوي .وقد اختلف بشدة حول
ّ
املحدث عن هذه املسألة:
أصل اسم األسبذيني هذا .وهناك فرضيات عدة بشأنه .وخذ ما جمعه ابن األثير
ُ
ُ
«أسبذ قرية بالبحرين وصاحبها املنذر بن َســاوي .وقد اختلف في األسبذيني من بني تميم لم ُسموا
بذلك .قال هشام بن محمد بن السائب :هم ولد عبد الله زيد بن عبد الله بن دارم بن مالك بن حنظلة
بن مالك بن زيد مناة بن تميم .قال :وقيل لهم «األسبذيون» ألنهم كانوا يعبدون َ
فرسًا .قلت أنا :الفرس
ُ
ً
ُ
بالفارسية اسمه أسب زادوا فيه ذاال تعريبًا .وقيل كانوا يسكنون مدينة يقال لها «أسبذ» بعمان فنسبوا
ّ
الجماع ،وهم من بني عبد الله بن دارم منهم
إليها .وقال الهيثم بن عدي إنما قيل لهم «األسبذيون» أي:
َ
املنذر بن ســاوى صاحب ه َج َر الــذي كاتبه رســول الله» (ابــن األثير املحدث ،النهاية في غريب الحديث
واألثر).
أما الشيباني ،فيرى أن االسم نسبة مللك فارسي« :قال أبو عمر الشيباني في فسر ذلك :أسبذ :اسم ملك
ّ
َ
أسبيدويه ،يريد
كان من الفرس ،ملكه كسرى على البحرين فاستعبدهم وأذلهم وإنما اسمه بالفارسية
األبيض الوجه ...فنسب العرب أهل البحرين إلى هذا امللك على جهة الذم» (ابن األثير املحدث ،النهاية
َ
في غريب الحديث واألثــر) .أما ابن األثير فيرى شخصيًا ،أو ينقل عن آخرين ،أنهم« :قـ ٌ
ـوم من املجوس
ُ َ ْ َ َ ً
ُ َّ
ْ
ُ
شقر من ْأرض َ
ّ
ٌْ
الواحد ْأس ِبذي والجمع
الب ْحرين
الجزية .قيل :كانوا مسلحة لحصن امل ِ
لهم ذك َر في حديث ِ
َ
األس ِابذة» (ابن األثير املحدث ،النهاية في غريب الحديث واألثر).
بذا ،فهم قد سموا باسمهم:
 -1نسبة إلى قرية أو مدينة بالبحرين ،أو بعمان.
 -2أو ألنهم كان يعبدون فرسًا
ّ
 -3أو ألن اسمهم ّ
والجماع ،لكن من دون أن
«جماع» ،أو أنه يمكن وضع إشارة مساواة بني األسبذيني
ّ
الجماع هذا.
ندري معنى
 -4أو أنهم سموا ،تشهيرًا ،باسم ملك فارسي يدعى أسبيدويه.
 -5أو أنهم كانوا طائفة مجوسية بهذا االسم.
أما الدكتور جواد علي ،فينفي أن يكون األسبذيون فرقة دينية على عالقة باملجوس ،ويرى أن األسبذية
رتبة عسكرية فارسية« :وال صلة لهذه األسبذية باملجوسية ،أو إلــى أي ديــانــة دخلت مــن فــارس إلى
البحرين .وقد تحدثت في مكان آخر عن وجــود قوم من العرب قدسوا «الحصان» .ورأيــي أن املــراد من
«األسبذية» الفرسان .وأن املنذر بن ساوى كان «أسبذًا» أي بدرجة فارس ،وهي من درجة الشرف والرفعة
في الجيش الساساني» (جواد علي ،املفصل).
ويخيل لي أن ربط هذه الجماعة بفارس ،على أي وجه كان ،ربما نبع من واحد من أمرين ،أو منهما معًا:
األول :حصول خلط بني «أسبذية» وكلمة «إصبهذية» الفارسية التي تعني منطقة عسكرية ،على رأسها
عسكري يحمل رتبة إصبهذ .هذا الخلط أدى إلى ربط هؤالء الناس بالفرس كما رأينا عند الدكتور جواد
علي في املفصل.
َ
الثاني :وبما أن أمر هذه املجموعة كانت تعبد إلهًا يبدو أن الف َرس -الحصان رمزه وحيوانه ،فمن املحتمل
ُ
َ
أنه جرى خلط ما بني الف َرس والف ْرس ،وهو ما أدى إلى ربطهم بالفرس بشكل ما.
أمــا أن ــا ،فأميل إلــى تصديق ربــط هـشــام بــن الـســائــب الكلبي األسـبــذيــن بـعـبــادة فــرس مــا« :وقـيــل لهم
«األسبذيون» ألنهم كانوا يعبدون َ
فرسًا» .ويبدو لي أن هذا الفرس كان يدعى باألسبذ ،أو يوصف بأنه
ُ
األسبذ .وبما أن هذا الفرس حيوان إله ما ،فال بد من أن هذا اإلله دعي باألسبذ .الفرس يدعى أسبذ ألن
اإلله الذي يمثله أسبذ .بذا أظن األسبذيني ُدعــوا باسمهم نسبة لهذا اإلله الذي كان معبودهم .ويؤيد
شعر لطرفة بن العبد ّفي هجاء عمرو بن هند وجود مثل هذا اإلله في ما أعتقد:
َ
خذوا حـذركـم أهل املـشـقـر والـصفا
ُ ُ
جزي من القرض
عبيد أسبذ
والقرض ي ِ
ً
ُ
ستـصـبـحـك الـ ْـغـل ُ
ـباء تغ ِـلـب غـارة
َ
هنالك ال ُينجيك عرض مـن الـعرض
ونجد تعبير «عبيد أسبذ» مرويًا بالدال أحيانًا (عبيد أسبد) .ولست أدري إن كان تصحيفًا أو لالسم
ُ
على أي حال ،فتعبير «عبيد
صيغتان .وال أستبعد أن االسم كان ينطق بالصيغتني ،وحسب املناطقّ .
أسبذ» يوحي بقوة بوجود إله يدعى «أسبذ» كان يعبد عند أهل حصن املشقر في البحرين .صحيح أن
ً
ّ
وشوش قليال على
الشاعر استخدم كلمة «عبيد» بدل كلمة «عباد» ،مما قد يوحي بالعبودية والتبعية
وجود هذا اإلله ،األمر الذي جعلنا نصل إلى الحاكم الفارسي املزعوم «أسبيدويه» .لكن يبدو أن هذا اإلله
صورة لرسالة الرسول إلى المنذر بن ساوي

كان بالفعل موجودًا .فقد عثرت على نقش في املسند نشره شخص يمني في موقع لبيع للقى األثرية
يبدو أنه يذكر هذا اإلله .النقش في أسفل تمثال نذري لرجل وامرأة ،أو إلله وإلهة:
وكما نرى فالنقش واضح تمامًا .لكن املشكلة تكمن في الحرف الرابع من اليمني .فهو يشبه حرف الكاف
وحرف الهاء في الخط املسند .ولو تجاهلنا عقفتي حرفي األلف والخاء ،فإنه قريب منهما أيضًا .وقد بدا
لي أن هناك بقايا لعقفة هذه األلف ،وأنه يمكن رؤيتها ،وهو ما شجعني على قراءة الحرف ألفًا.
وإذا صح هــذا ،فالنقش يقرأ هكذا :ف ت ل أ س ب ذ .وقد قطعته هكذا« :فت لـ أسبذ» .وبناء على هذه
القراءة ،فالتمثال النذري قدم لإلله أسبذ وقدم معه ما يسمى «فت» .ويصعب أن يكون هذا النقش مزورًا،
فال أحد يذكر لنا إلهًا باسم أسبذ في اليمن كي ّ
يزور أحدهم نقشًا باسمه .بذا فأنا ميال بشدة إلى أنه
نقش أصيل.
على أي حال ،لم أعثر على كلمة «فت» في قواميس العربية الجنوبية .لذا ،فنحن مضطرون لالستناد
ّ
والفت في هذه القواميس يعطي عمومًا معنى الكسر
إلى القواميس العربية للتكهن بمعنى هذه الكلمة.
ّ
والدق والتفتيت ،ومنه الفتيت ،أي الخبز املقطع املفتت .كما أن الفتة :الكتلة من التمر .كذلك ،فإن الفت
نبات بري يؤخذ حبه ويطحن ويصنع منه خبر غليظ يؤكل في املجاعات .قال الراجز :األبيضان أبردا
ُّ
والفت بال إدام .فهل كانت تقدمة الرجل حبوب الفت ،أم كانت تمرًا ،أم فتيتًا؟ نحن ال ندري.
عظامي /املاء
ّ
لكن حبوب الفت قد تتوافق مع فكرة أن هذا اإلله يتمثل بحصان .بذا يكون الرجل قدم فتًا كعلف لحصان
اإلله.

عباد سبد
وكان لدينا في «الحيرة» في جنوب العراق ،التي كانت دومًا مرتبطة بشرق الجزيرة العربية وبالبحرين
خاصة ،إله يدعى «سبد» .وكان عباده يدعون بـ «العباد» .وهناك من يعتقد أن العباديني العراقيني حاليًا
من نسلهم .لكن هناك من رأى أن اسمهم على عالقة بعبادة اإلله سبد هذا استنادًا إلى شعر شهير« :وقيل
بل كانوا يعبدون صنمًا لهم يقال له سبد فقيل لهم عباد سبد ،ولزمهم هذا االســم .قال رجل من بني
ربي من نمارة من لخم جنى جناية في قومه فخلعوه فلجأ إلى الحيرة :أرى سيفي نفاني من دياري/
وألجأني إلى سبل املخافة /وألحقني العباد عباد سبد /بال نسب هناك وال صرافة (أبو البقاء الحلي،
املناقب اليزيدية في أخبار امللوك األزدية)
إذن ،فثمة إلــه يدعى «سبد» كــان (العباد) يعبدونه .وحسب املصادر العربية ،فقد كــان العباد خليطًا
من قبائل شتى .وقول الشاعر يؤيد .فقد ألحقه العباد بأنفسهم بهم من دون أن يكون منهم في األصل.
ّ
«الجماع» الذي أطلق على األسبذيني ربما كان آتيًا من أنهم هم أيضًا ليسوا من قبيلة واحدة،
واالسم
ّ
أي أنهم مجموعة «مجمعة» من قبائل عدة مثلهم مثل العباد أو العباديني .ويتساءل املرء إن كان «سبد»
هذا هو «أسبذ» ذاته ،وأننا مع صيغتني عراقية وبحرانية لإلله ذاته .األولى تبدو مصدرًا والثانية فعل
ً
تفضيل ،في حني أن الذال قلبت داال في الحيرة .وإذا صح هذا ،فنحن مع إله كانت عبادته واسعة االنتشار
تشمل أجزاء من اليمن إضافة إلى البحرين وجنوب العرق.
َ َ
َ
على أي حال ،فالتسبيد في اللغة هو غسل الشعر باملاء« :قال أبو عبيد :سألت أبا عبيدة عن التسبيد
ْ
الرأس» (لسان العرب) .يؤيد هذا أن هناك طائرًا يدعى ُّ
الس َب ُد سمي بذلك
فقال :هو ترك التدهن وغسل
َ ََ
َ
ُّ
«والس َب ُد طائر ِإذا قطر على ظهره قطرة من ماء جرى؛ وقيل :هو طائر لني الريش ِإذا
لتبلل ريشه باملاء:
ُ
ُ
ْ َ
َ ُ َّ
َ
َ
ضول،
قطر املاء على ظهره جرى من فوقه للينه .قال الراجز :أكل يوم عرشها م ِقيلي ،حتى ترى ِاملئزر ذا الف
ِ
ِم َثل جناح ُّ
الغسيل» (لسان العرب).
الس َب ِد
ِ
أكثر من ذلك واهم أن «العرب تسمي الفرس به ِإذا عرق» باسم السبد (لسان العرب) .بذا يمكن االفتراض
ّ
متعرقة.
أن الفرس املعبود كان فرسًا متعرقًا .وهــذا ينقلنا إلى األخبار عن عبادة بعض العرب لخيل
ً
فعرقت ،فخلق نفسه من ذلك العرق ،تعالى الله
ففي الحديث النبوي« :إنه [الله] خلق خيال ،فأجراهاِ ،
عن فرية املفترين وإلحاد امللحدين» (ابن تيمية ،درء التعارض) .ابن تيمية يرفض الحديث بشكل قاطع
بالطبع ،وقد يكون الحديث منسوبًا إلى الرسول افتراء بالفعل .لكن هذا ال يمنع أنه ينقل تقليدًا جاهليًا
ً
ّ
متعرق .بذا ،فاألحاديث التي توصف بأنها «موضوعة» قد تكون شديدة الفائدة
أصيال عن عبادة فرس
ّ
املتعرق أن فــرس «النعمان بن املـنــذر» ،الذي
بخصوص معرفة معتقدات الجاهلية .يؤيد فكرة الفرس
ّ
املتعرق« :قــال ابــن سيده:
أعتقد شخصيًا أنــه كائن إلهي ،كــان يسمى باليحموم .واليحموم قد تعني:
وتسميته باليحموم تحتمل وجهني :إما أن يكون من الحميم الذي هو العرق ،وإما أن يكون من السواد
كما سميت فرس أخرى حممة» (لسان العرب) .ومن املحتمل أننا في الحقيقة مع فرس أسود متعرق في
الحقيقة.
بناء عليه ،ربما كــان األسبذ والسبد فرسًا متعرقًا يمثل إلهًا شتويًا مــا .وهــذا الـفــرس -اإللــه هو أصل
تسمية األسبذيني باسمهم .لقد كانوا من ّ
عباده .أما نقش املسند اليمني ،فقد جاء في ما يبدو بالدليل
القاطع على وجود هذا الفرس /اإلله ،مضيئًا لنا نقطة معتمة من ديانة العرب قبل اإلسالم.
* شاعر فلسطيني

