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لبنان

لبنان

ّ
ممنوع النقاش في «خطة التعافي»
قضية اليوم

إجبار المشتركين
على تبديل
هواتفهم

الحكومة ترفع األسعار وترحل
ّ
حتى في جلستها األخيرة ،كان ممنوعًا على الوزراء النقاش في خطة التعافي وشروط صندوق النقد الدولي المسبقة.
بل ّكان مطلوبًا من الوزراء المشاركة في رفع أسعار االتصاالت ثم إقرار باقي البنود بهدوء قبل الرحيل .هذه الحكومة
شكلت غطاء لحاكم مصرف لبنان ومنعت محاكمته محليًا وحاولت منعها أوروبيًا أيضًا ،وحاولت أن ترفع الدوالر الجمركي،
ولم تمنع تضخم األسعار من قضم ما تبقى من ّ
قوة شرائية لدى المقيمين في لبنان ،وال سيما أسعار المواد الغذائية
وأسعار البنزين والمازوت .هذه حكومة ال أسف عليها
تقتصر إن ـجــازات حـكــومــة الرئيس
ن ـج ـي ــب م ـي ـق ــات ــي ع ـل ــى رف ـ ــع ال ــدع ــم
واألسـعــار… ثم الرحيل .لم تتمكن
ه ــذه ال ـح ـكــومــة م ــن وق ــف ال ـتــدهــور
ومفاعيل االنـهـيــار املـتــواصـلــة منذ
أك ـثــر م ــن س ـن ـتــن ،ب ــل ســاه ـمــت في
ّ
مـ ـس ــار ال ـ ـتـ ــدهـ ــور وغـ ــطـ ــت ق ـ ـ ــرارات
حـ ـ ــاكـ ـ ــم م ـ ـ ـصـ ـ ــرف لـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــان ريـ ـ ـ ــاض
سـ ــامـ ــة ،وآخ ـ ــره ـ ــا قـ ـض ــى ب ـت ـبــديــد
أكـثــر مــن مـلـيــار دوالر مــن سيولته
بــال ـع ـمــات األج ـن ـب ـيــة ع ـلــى تـثـبـيــت
لـسـعــر ال ـصــرف ال طــائــل مـنــه ،علمًا
بأنه أنفق أكثر من  20مليار دوالر

عدد من الوزراء أجلوا ملفات خاصة
بوزاراتهم لطرحها في الجلسة
األخيرة لتمريرها بطريقة عشوائية
خالل فترة األزمة .هذه الحكومة لم
تسائله ولم تحاسبه بل أمعنت في
ّ
منع القضاء املحلي مــن مساء لته،
وح ــاول ــت م ـنــع ال ـق ـض ــاء األوروب ـ ــي
م ــن ال ـق ـي ــام ب ــذل ــك أي ـّض ــا .لـكـنـهــا لــم
ّ
تكتف بــذلــك ،بــل تبنت خطة سرية
ملـ ـع ــالـ ـج ــة األزمـ ـ ـ ـ ــة أقـ ـ ـ ّـرهـ ـ ــا م ـج ـلــس
ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء بـ ــا نـ ـق ــاش فـ ــي ال ـج ـل ـســة
األخـ ـ ـي ـ ــرة املـ ـخ ـ ّـصـ ـص ــة لـ ـ ـ «ت ـه ــري ــب
ّ
ال ـ ـقـ ــرارات» .خــطــة ل ــم ي ـعــرض منها
عـلــى مجلس ال ــوزراء ســوى بضعة
خطوط عامة .وحني اعترض وزراء
ّ
حـ ــزب الـ ـل ــه ع ـل ــى ال ـخ ــط ــة ألنـ ـه ــا لــم
ت ــأخ ــذ ف ــي االع ـت ـب ــار مــاح ـظــات ـهــم،
كــان الـ ّ
ـرد بــأن املــاحـظــات ال تتالء م
مع شروط صندوق النقد الدولي.
ّ
إذًا ،أق ـ ّـرت الـحـكــومــة خــطــة إم ــاء ات
ال ـص ـنــدوق ،وق ـ ّـررت رف ــع الــدعــم عن
م ـش ـت ـق ــات ال ـخ ـب ــز ورفـ ـ ــع أس ـ ـعـ ــاره،

اإلنترنت غير الشرعي باق بقرار الحكومة
حتى الساعات األخيرة من جلسة مجلس الوزراء املنعقدة في قصر بعبدا أمس ،كان وزير
االتصاالت جوني قرم متشائمًا حول إقرار مرسومي تعديل الخدمات الهاتفية واإلنترنت ،ورفع
ّ
شركتي الخلوي .لكن سرعان ما تجاوب كل الوزراء مع طرح مشروعي املرسومني
تعرفة رسوم
من خارج جدول األعمال ،وكأن الغرض «تهريبهما» لتفادي أي رد فعل في الشارع قبل الجلسة.
وبالفعلّ ،
أقر مجلس الوزراء مرسوم رفع كلفة الخلوي للخطوط الثابتة والبطاقات املدفوعة سلفًا
ّ
اعتبارًا من بداية تموز املقبل ،على أن تصبح مرتبطة بمنصة صيرفة .فعلى سبيل املثال ،إذا كانت
فاتورة الخط الثابت  100دوالر على سعر الصرف الرسمي ،سيتم قسمتها على  3لتصبح 33.3
دوالر ثم يجري احتساب الدوالر وفق سعر منصة صيرفة الذي بلغ أمس  23500ليرة ،لتصبح
ً
بدال من  150ألفًا .أما في ما ّ
خص البطاقات املدفوعة سلفًا،
الفاتورة  782ألف و 550ليرة لبنانية
فستطلق الوزارة في السوق ّبطاقتي تشريج للفئات املحدودة الدخل بقيمة  4.7دوالر و 7دوالرات.
وفي ما ّ
خص املوضوع املتعلق بزيادة أسعار الخدمات املقدمة من «أوجيرو» ،فقد ّ
أقر املرسوم
ّ
أيضًا ،لكن مع تحفظ ،على الجزء الخاص بـ«قوننة» اإلنترنت غير الشرعي ،إذ التف رئيس مجلس
الوزراء نجيب ميقاتي على املوضوع طالبًا التأكد من تطبيق مالحظات مجلس الشورى قبل
تنفيذه .ولهذا الغرضّ ،
عي لجنة مؤلفة من وزراء املال والطاقة والعدل واالتصاالت للبحث في هذا
الشأن .ويبدو أن الهدف من هذه اللجنة هو «تطيير» الجزء الخاص بكارتيل مهربي اإلنترنت.

أقـ ّـر املجلس املــادة الرابعة في جدول
األعـ ـم ــال ال ـت ــي ت ـنــص ع ـلــى «إي ـق ــاف
اس ـ ـت ـ ـخـ ــدام ت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا ش ـب ـك ــات
الـجـيــل الـثــانــي ( )2Gونـسـبــة كبيرة
م ــن ال ـج ـ ّيــل ال ـثــالــث ()3G- U2100
الـتــي تـكــلــف الــدولــة نـفـقــات تشغيلية
ورأس ـم ــال ـي ــة بــاه ـظــة ت ـق ــدر ب ـ ـ ــ42.65
مليون دوالر خــال السنوات الثالث
املقبلة» .واستند وزير االتصاالت إلى
دراســات مقدمة من «ألفا» و«تاتش»
إليقاف استعمال هــذه الشبكات من
دون تفكيكهما خــال مــدة أقصاها
 12شـ ـهـ ـرًا .إيـ ـق ــاف خ ــدم ــات الـجـيــل
الثاني والثالث وفــق الــدراســة يتطلب
من حوالي  232ألــف مشترك تبديل
هواتفهم وأجهزتهم غير الذكية من
الـجـيــل الـثــانــي بــأجـهــزة تتماشى مع
تكنولوجيا الجيل الثالث والرابع .لذلك
ستقوم الشركتان بإبالغ املؤسسات
الـ ـتـ ـج ــاري ــة وامل ـس ـت ـه ـل ـ ّك ــن ب ـت ـبــديــل
أجهزتهم خــال م ـ ّـدة أقــلـهــا  4أشهر
قـبــل ال ـب ــدء بــإي ـقــاف ال ـخ ــدم ــات .ومــن
املـتــوقــع ،أن تعمد مـحــال بيع الهاتف
إلــى رفــع األسعار بشكل جنوني مع
زي ــادة الطلب .إال أن رفــع سعر كلفة
الخلوي سيدفع باملواطنني إلى إعادة
اسـ ـتـ ـخ ــدام ال ـه ــات ــف األرض ـ ـ ــي األق ــل
كلفة من مصاريف الهاتف الخلوي.
وسيتطلب األم ــر أيـضــا تـبــديــل نحو
 5364جهازًا تستخدم في املؤسسات
األمنية من جيش وقوى أمن والدفاع
املــدنــي ،ووفــق تقديرات ستبلغ كلفة
األجـ ـه ــزة ال ـج ــدي ــدة  162أل ــف دوالر
( 30دوالرًا للجهاز الواحد) .إلى ذلك،
يـفـتــرض تــأمــن  2.25مـلـيــون دوالر
مل ـشــروع االع ـت ــراض الـقــانــونــي و5.7
مليون دوالر ملـشــروع تحديد املوقع
الـجـغــرافــي ،وهـمــا أم ــران ضــروريــان
السـتـبــدال التقنيات املـعـتـمــدة حاليًا
بـحـســب مـمـثـلــن لــأج ـهــزة األم ـن ـيــة.
واش ـتــرط ال ـ ــوزراء أن يـكــون التمويل
مؤمنًا ،لذلك اقترح وزيــر االتصاالت
تمويل هذه املصاريف من الوفر الذي
سـتـحـقـقــه ال ـشــرك ـتــان نـتـيـجــة إل ـغــاء
الجيلني الثاني والثالث .مصادر في
الشركتني تعتبر أن إلغاء الجيل الثاني
و %83من الجيل الثالث سيؤدي إلى
ت ــراج ــع خ ــدم ــات االتـ ـص ــاالت بشكل
كبير بسبب الضغط الــذي سيتركز
على شبكة واحدة وموجة واحدة ،وأن
كلفة هذا اإلجراء على نوعية اإلرسال
والخدمة سيكون كبيرًا.

(داالتي ونهرا)

ورف ـعــت أس ـعــار االت ـص ــاالت ،وعـلــى
ي ــدي ـه ــا ارتـ ـفـ ـع ــت أس ـ ـعـ ــار ال ـب ـنــزيــن
واملـ ـ ــازوت ب ـعــدمــا ج ــرى تـسـعـيــرهــا
بالدوالر النقدي ما ّأدى إلى ارتفاع
تعرفات املــولــدات وإنتاج الكهرباء
خارج مؤسسة كهرباء لبنان .وفي
عهدها قـ ّـررت املــدارس والجامعات
تـ ـ ـسـ ـ ـعـ ـ ـي ـ ــر األقـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ــاط ب ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــدوالر
الـ ـنـ ـق ــدي… ل ــم ت ـق ــم ال ـح ـك ــوم ــة بـمــا
ي ـف ـيــد أي م ــواط ــن أو أي م ـق ـيــم فــي
ل ـب ـن ــان ،ب ــل ع ـلــى ال ـع ـكــس كـ ــادت أن
تصيبه أكثر عندما حاولت تمرير
ت ـس ـع ـي ــر ال ـ ـ ـ ــدوالر الـ ـجـ ـم ــرك ــي ع ـلــى
سعر صيرفة ،وهــي حاولت تمرير
ّ
الحد
رفــع تعرفة الـكـهــربــاء رغــم أن
األقصى لإلنتاج هو ساعتا تغذية
يوميًا… فــي أيــام حكومة ميقاتي،
أي مـنــذ تشكيلها فــي أي ـلــول 2021
تضخمت األسعار بنسبة  %100ما
يعني أنـهــا لــم تـحـ ّـرك ســاكـنــا تجاه
األزمة.
ع ـل ــى أي ح ـ ــال ،ع ـق ــد أمـ ــس مـجـلــس
ال ـ ـ ــوزراء ،جـلـسـتــه األخـ ـي ــرة ،وال ـتــي
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ب ـنــدًا مــا ع ــدا تـلــك ال ـتــي طــرحــت من
ـخ ــاف
خـ ـ ــارج َ جـ ـ ــدول األع ـ ـمـ ــال .وب ـ ِ
مــا ك ــان مـتــوقـعــا ،أق ـ ّـر املـجـلــس رفــع
تـ ـع ــرف ــة االتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاالت اع ـ ـت ـ ـبـ ــارًا مــن
أول ت ـم ــوز امل ـق ـبــل ب ـم ـعـ ّـدل ضـعـفــن
ّ
كحد
ونـصــف عــن التعرفة الحالية
أدنـ ــى .وب ـح ـســب ع ــدد م ــن ال ـ ــوزراء،
فـ ـ ــإن ال ـج ـل ـس ــة اتـ ـسـ ـم ــت بـ ـح ــال مــن
الـفــوضــى ،إذ ّ
تبي أن هناك الكثير
م ــن الـ ـ ـ ــوزراء ال ــذي ــن أجـ ـل ــوا م ـل ـفــات
خ ــاص ــة بـ ــوزارات ـ ـهـ ــم ل ـط ــرح ـه ــا فــي
ال ـج ـل ـســة األخـ ـي ــرة ك ــي ُيـ ـص ــار إل ــى
«حـ ــرق ـ ـهـ ــا أو تـ ـم ــري ــره ــا ب ـط ــري ـق ــة
عشوائية».
أبـ ـ ـ ـ ــرز ال ـ ـب ـ ـنـ ــود املـ ـ ـع ـ ــروض ـ ــة ك ــان ــت
خـطــة الـتـعــافــي والـ ــدوالر الجمركي.
اع ـت ـب ــر ب ـع ــض ال ـ ـ ـ ــوزراء أن مـشـكـلــة
االتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاالت ال ت ـت ـع ـل ــق بـ ـف ــات ــورة
امل ـش ـتــركــن إن ـمــا بــال ـهــدر وال ـف ـســاد،
لـكــن وزي ــر االت ـصــاالت جــونــي الـقــرم
ّ
يحملني
أبـلـغـهــم ب ــاآلت ــي« :ال أح ــد
مسؤولية انهيار القطاع إذا لم تقرّ

التعرفة الجديدة ألوجيرو ولقطاع
ال ـخ ـل ـيــوي ،ألن ـه ــا خ ـط ــوة ض ــروري ــة
والـ ــوضـ ــع ل ــم ي ـع ــد ي ـح ـت ـم ــل» ،الف ـتــا
إلى أن «القطاع بحاجة إلى مازوت
بــأك ـثــر م ــن  50م ـل ـيــون دوالر وه ــذا
املبلغ لن ّ
يتأمن إال من رفع التعرفة».
ّ
أما في ما يتعلق بما يسمى «خطة
ال ـت ـع ــاف ــي» ،ف ـقــد ع ـ ّـب ــر وزراء حــزب
الله وحركة أمل واالشتراكي (علي
حمية ،مصطفى بيرم ،عباس الحاج
ح ـس ــن ،ع ـب ــاس م ــرت ـض ــى ،وع ـب ــاس
ال ـح ـل ـب ــي) ع ــن اعـ ـت ــراضـ ـه ــم عـلـيـهــا
ألن نــائــب رئـيــس الـحـكــومــة سـعــادة
ال ـش ــام ــي ل ــم ي ــأخ ــذ ب ـمــاح ـظــات ـهــم.
ل ـ ـ ـكـ ـ ــن الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــام ـ ـ ــي أج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب« :ه ـ ـ ـ ــذه
املالحظات ال تتناسب مع الخطة».
مــا لــم يـقـلــه الـشــامــي أن املــاحـظــات
ال ت ـت ـن ــاس ــب م ــع شـ ـ ــروط ص ـن ــدوق
النقد الدولي الذي ينبطح الشامي
أم ــا ّم ــه م ـبــاشــرة .ول ــم يـنـقــذ املــوقــف
ت ـ ــدخ ـ ــل رئ ـ ـيـ ــس الـ ـحـ ـك ــوم ــة ن ـج ـيــب
ً
م ـي ـقــاتــي ق ــائ ــا« :ن ـح ــن م ـض ـطــرون
وم ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــورون ،ف ـ ـ ـعـ ـ ــدم إق ـ ـ ــراره ـ ـ ــا

س ـت ـك ــون ل ــه ت ــداعـ ـي ــات ،ألن رئ ـيــس
مجلس الـنــواب نبيه بــري يربطها
ب ــال ـك ــاب ـي ـت ــال كـ ــون ـ ـتـ ــرول» .ع ـم ـل ـيــا،
مـ ــن يـ ــربـ ــط الـ ـك ــابـ ـيـ ـت ــال ك ــونـ ـت ــرول
بالخطة هو صندوق النقد الدولي،
والـ ـك ــل يـ ـس ــارع ل ـت ـح ـق ـيــق ش ــروط ــه
وعـلــى رأس ـهــم ب ـ ّـري وجـنـبــاط رغــم
اعتراض وزرائهما في الحكومة.
أم ـ ـ ــا ال ـ ـن ـ ـقـ ــاش األكـ ـ ـب ـ ــر ف ـ ـكـ ــان ح ــول
الدوالر الجمركي الذي اعتبر بعض
الــوزراء ،وال سيما الوزير مرتضى،
أن ل ــه ب ـع ـدًا م ــال ـي ــا ،أي إن ــه يـحـتــاج
إل ــى ت ـشــريــع وهـ ــذه «م ـه ـمــة مجلس
الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــواب» .وم ـ ـ ــع أن نـ ــائـ ــب رئ ـي ــس
الحكومة ووزيــر املال يوسف خليل
أصـ ـ ـ ّـرا ع ـل ـي ــه ،إال أن األخـ ـي ــر طــالــب
بـسـحـبــه ملــزيــد م ــن ال ـ ــدرس .الـسـبــب
ال ـف ـع ـل ــي وراء الـ ـسـ ـح ــب ،هـ ــو أن ال
ّ
يتحمل ق ــرارًا كـهــذا ستكون له
أحــد
مفاعيل ضريبية هائلة وتضخمية
كبيرة.
(األخبار)
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نصرالله :مقبلون على تحديات خطيرة
ّ
نبه األمني العام لحزب الله السيد حسن
نصرالله إلــى أن «التحدي الــداهــم هو
األزم ــة االقـتـصــاديــة واملعيشية وأزمــة
الخبز والدواء والكهرباء وليس سالح
املقاومة» ،الفتًا إلى «أننا ال نملك ترف
الوقت وهذا يتطلب حركة طوارئ في
البرملان وتشكيل الحكومة».
وفـ ـ ــي ك ـل ـم ــة ب ـم ـن ــاس ـب ــة ذكـ ـ ـ ــرى وف ـ ــاة
الـ ـقـ ـي ــادي ف ــي الـ ـح ــزب م ـص ـط ـفــى ب ــدر
الدين ّ
شدد نصرالله على أن «االنفتاح
ع ـلــى ال ـش ــرق والـ ـغ ــرب يـجـعـلـنــا نمنع
االنفجار ،وعودة العالقات مع سوريا
تفتح لنا باب معالجة أزمة النازحني».
ورأى أن «اس ـت ـخ ــراج الـنـفــط ه ــو بــاب
األم ــل األســاســي لـلـخــروج مــن أزمتنا،
ال ال ـت ـســول وقـ ــروض الـبـنــك ال ــدول ــي».
وقال إن «أكثر من يعرف الفريق الذي
ندعوه للشراكة اليوم هم األميركيون،
ومـنـهــم ديـفـيــد شينكر ال ــذي وصفهم
بالنرجسيني والشخصانيني ،أي أنه
ال تـهـمـهــم مـصـلـحــة ال ـب ـلــد والـ ـن ــاس».
وأش ـ ــار إل ــى أن «االن ـق ـس ــام ف ــي لـبـنــان
ال يـ ـ ــزال مـ ــوجـ ــودًا وه ـ ــو الـ ـي ــوم ح ـ ـ ّ
ـاد،
وبالتالي نحن مقبلون على تحديات

ك ـب ـيــرة وخ ـط ـي ــرة ج ـ ـ ـدًا» .وت ــوج ــه إلــى
«مــن يناقش بــاالنـتـمــاءات الوطنية»،
ً
قــائــا« :نـحــن أكـثــر املعنيني بالحفاظ
على البلد وهويته» .وتابع« :نحن هنا
ول ــدن ــا وه ـنــا نــدفــن وال يـتــوقـعــن أحــد
أن ـنــا سنضعف أو نتخلى عــن بلدنا
ال ـ ــذي دف ـع ـنــا م ــن أج ـل ــه ك ــل هـ ــذا ال ــدم
الغالي» .واعتبر أن «العالقات العربية
وال ـهــويــة الـعــربـيــة مــن األمـ ــور ال ـتــي ال
يناقش فيها ،لكن ال يتوهمن أحــد أن
العالم العربي قادر على حماية لبنان،
وهـ ـ ــو لـ ــم ي ـس ـت ـط ــع حـ ـم ــاي ــة فـلـسـطــن
عندما كــان قويًا ومــوحـدًا ومتماسكًا
ولم يستطع حماية لبنان ولم يساعد
ف ــي ت ـح ــري ــره ،والـ ـ ــذي ي ـح ــرر ويـحـمــي
ه ــو ش ـع ـب ـنــا وإرادت ـ ـ ـنـ ـ ــا وم ـق ــاوم ـت ـن ــا.
ال أحـ ــد ف ــي ل ـب ـن ــان ب ـع ــد  74س ـن ــة مــن
الـصــراع مــع إســرائـيــل يمكنه أن يفتح
ح ـس ــاب ــا ل ـل ـن ـظــام ال ــرس ـم ــي ال ـع ــرب ــي».
وس ــأل« :م ــاذا فعلت الــدولــة والسلطة
ل ـح ـمــايــة ل ـب ـنــان ف ــي  17أيـ ـ ــار؟ ذه ـبــوا
إلـ ــى أس ـ ــوأ خ ـي ــار إلـ ــى الـ ـتـ ـف ــاوض مــع
العدو من موقع الضعف واالستسالم
وفـ ـ ــاوضـ ـ ــوا ووقـ ـ ـع ـ ــوا اتـ ـف ــاقـ ـي ــة م ــذل ــة

للبنان تنتقص من سيادته وتنتقص
من كرامته وحريته على أرضه ،ووافق
عليها رئيس الجمهورية والحكومة
وعــرضــت على مجلس ال ـنــواب ،وفقط
نجاح واكيم وزاهــر الخطيب هما من
ع ــارض ــا اتـفــاقـيــة  17أي ــار ف ــي مجلس

الـنــواب آن ــذاك ،وكثر مــن أبـنــاء الشعب
اللبناني رفضوا اتفاقية  17أيار وكان
الرفض عابرًا للطوائف ،واملقاومة بكل
فصائلها وقواها هي التي أسقطت 17
أيار».
(األخبار)
(هيثم الموسوي)
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جائزة آخر أيام الحكومة للفرنسيين… التمديد لـ«توتال»
مطلع هذا الشهرّ ،
«هربت»
الحكومة قرارًا بتمديد
عقد شركة «توتال» لحفر
َ
البلوكين الغازيين  4و9
واستكشافهما ،بحجة
صعوبة اجتذاب شركات
دولية ،رغم تلكؤ الشركة
في تنفيذ التزاماتها .التلكؤ
سببه على األغلب ضغوط
سياسية مرتبطة بملف
الترسيم ،وقرار التمديد هو،
على األرجح ،هدية الحكومة
للرعاة الفرنسيين لرئيسها
عبد الله قمح
منذ فوز شركة «توتال» الفرنسية ،في
دورة التراخيص األولى عام  ،2018بعقد
َ
حفر البلوكني  4و 9واستكشافهما ،لم
تـضــرب «ضــربــة» واح ــدة فــي الـبـلــوك ،9
واعتمادًا على نتائج فحوص مخبرية
ّ
لعينات استخرجتها بعد حفر بئر في
البلوك « ،4حسمت» عدم وجود كميات

ت ـجــاريــة م ــن ال ـغــاز ف ـيــه ،رغ ــم أن العقد
يـلــزمـهــا حـفــر بـئــر ثــانـيــة .اس ـت ـنــادًا إلــى
ذلك ،وإلى ذرائع أخرى تقنية أو بسبب
ظــروف «كــورونــا» ،امتنعت الشركة عن
تنفيذ بـنــود العقد وعــن الـبــدء بأعمال
ال ـح ـفــر .غـيــر أن ال ــواض ــح أن وراء هــذه
املـ ـ ـب ـ ــررات ض ـغ ــوط ــا س ـي ــاس ـي ــة تـتـعـلــق
ب ــاب ـت ــزاز ل ـب ـنــان مل ـن ـعــه م ــن بـ ــدء الـحـفــر
والتنقيب واالستخراج قبل إنهاء ملف
ترسيم الحدود مع العدو اإلسرائيلي.
وقد عاد رسميون زاروا باريس ،أخيرًا،
بأجواء «سلبية» ،ونقلوا عن مسؤولني
فــرنـسـيــن أن ال ـشــركــة لـيـســت ف ــي وارد
اسـتـئـنــاف أي أع ـمــال فــي الـبـلــوك الــرقــم
 9حاليًا .وهو ما سمعه وزيــر األشغال
علي حمية في العاصمة الفرنسية التي
املاضي.
زارها في آذار
ُ
رغ ــم تلكؤ «ت ــوت ــال» ،أدرج عـلــى جــدول
أعـ ـم ــال ج ـل ـســة م ـج ـلــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء ال ـتــي
ُعـ ـق ــدت ف ــي  5أيـ ـ ــار ال ـ ـجـ ــاري ط ـل ــب مــن
الشركة الفرنسية لتمديد مهلة تنفيذ
ال ـع ـقــد واالس ـت ـك ـش ــاف ل ـث ــاث س ـن ــوات،
بعدما درسته هيئة إدارة قطاع البترول
وأصـ ـ ـ ــدرت تــوص ـي ـت ـهــا ف ــي  20نـيـســان
( 2022ال ــرق ــم  )2022/2بــاملــوافـقــة على
التمديد بعد تعديالت فــي التفاصيل.
وبـعــد درس املـلــف فــي الـجـلـســة ،وبـنـ ً
ـاء
على اقتراح وزيــر الطاقة وليد فياض،
أقـ ّـر مجلس الــوزراء تمديد مهلة تنفيذ

عقد االستكشاف ملــدة ثــاثــة أع ــوام في
ال ـب ـل ــوك ال ــرق ــم ( 9ت ـن ـت ـهــي ف ــي  21أي ــار
 ،)2025وملدة عام واحد في البلوك الرقم
( 4تنتهي في  22تشرين األول .)2023

ّ
ضمن وزير الطاقة قرار
التمديد بندًا يلزم
بمقابل مالي
الشركة ّ
في حال تخلفها عن
تنفيذ التزاماتها

التمديد ،بحسب مـصــادر وزاري ــة ،جاء
«باالستناد إلى املصلحة اللبنانية التي
تقضي باالستفادة مــن إبـقــاء «تــوتــال»
ف ــي لـبـنــان ف ــي ظ ــل ع ــدم رغ ـبــة شــركــات
أخرى في املشاركة في دورة التراخيص
ال ـثــان ـيــة» .وق ــد ت ـبـ ّـن أن أح ــد األس ـبــاب
ال ـ ـتـ ــي أم ـ ـلـ ــت الـ ـتـ ـم ــدي ــد ضـ ـع ــف ورق ـ ــة
التفاوض اللبنانية .إذ إن وزارة الطاقة
تواصلت مع عدد من الشركات العاملية،

مثل «بتروناس» و«روسنفت» والشركة
القطرية وغيرها ،الستطالع رغبتها في
املشاركة فــي دورة التراخيص الثانية
السارية حاليًا (تنتهي في  15حزيران
املقبل) ،لكنها تلقت ردود فعل سلبية.
ل ــذا ،وف ــق امل ـص ــادر ،لـيــس مــن مصلحة
لـبـنــان إخ ــراج «ت ــوت ــال» وس ــط صعوبة
ال ـع ـث ــور ع ـلــى ب ــدي ــل .غ ـيــر أن امل ـص ــادر
الــوزاريــة لــم تعط تفسيرًا لـعــدم ضغط
الحكومة على الـشــركــة إلجـبــارهــا على
تنفيذ التزاماتها في البلوكني  4و.9
مـ ـص ــادر وزارة الـ ـط ــاق ــة ،م ــن جـهـتـهــا،
أشــارت إلى أن التمديد لـ«توتال»ّ ،أدى
إلى تحصيل «املفاوض اللبناني» نقاط
ق ــوة .إذ إن الـشــركــة طلبت التمديد من
دون شروط ّ
وملدة زمنية طويلة نسبيًا،
ووفقًا لالتفاق األساسي الذي جرى على
أث ــره توقيع الـعـقــود بــن الجانبني إثر
فوزها بدورة التراخيص األولى .غير أن
الجانب اللبناني أدرج شروطًا جديدة.
وع ـل ـم ــت «األخ ـ ـب ـ ــار» أن وزيـ ـ ــر ال ـطــاقــة
اشترط بندًا يلزم الشركة بمقابل مالي
ّ
في حال تخلفها عن تنفيذ التزاماتها،
إضافة إلى تسليم البئر «املخطوف» في
البلوك الرقم  ،4وقد َّ
نص قرار التمديد
على «أن تقوم الــوزارة باتخاذ التدابير
التي من شأنها بيان الجدية في عملية
االستكشاف وضــرورة إلزامها بالقيام
بهذه العملية ضمن ّ
املدة املحددة».

علم
و خبر
إبراهيم إلى واشنطن
يتوجه املدير العام لألمن العام اللواء عباس إبراهيم إلى واشنطن ،غدًا،
تلبية لدعوة رسمية تتضمن لقاءات مع مسؤولني رفيعي املستوى في
اإلدارة األميركية .مصادر مطلعة قالت إن نتائج االنتخابات النيابية
«ستكون محور لقاءات إبراهيم الذي ّ
يرجح أن يحمل رسائل أميركية
إلى األفرقاء اللبنانيني».

ميشال الضاهر غاضب من المستقبل
رفــض النائب ميشال الضاهر الــرد على اتـصــاالت األمــن الـعــام لتيار
املستقبل أحـمــد الـحــريــري بـعــد فـشــل ماكينة تـيــار املستقبل بتجيير

أصــوات ملصلحة املرشح السني على الئحته عمر حلبلب .كما رفض
استقبال وفــد مــن منسقية تيار املستقبل فــي البقاع لتهنئته بإعادة
ً
انتخابه .وعــزت مصادر غضب الضاهر إلى إنفاقه أمــواال طائلة بناء
على وعــد مــن تـيــار املستقبل بتجيير  12ألــف صــوت إلــى الئـحـتــه ،لم
يحصل حلبلب سوى على  2000منها.

طحين وزير االقتصاد للمرعبي
ّ
رغم أن أزمة الطحني كانت تلوح في األفق منذ ما قبل االنتخابات مع
ّ
نفاد املــادة من املخازن ،وزع املرشح الخاسر في عكار طالل املرعبي
«بونات» طحني خالل حملته االنتخابية على حساب وزارة االقتصاد،
علمًا أن املرعبي هو خال وزير االقتصاد أمني سالم!
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انتخابات 2022

على طريقة :2005
مقايضة الرئيس بنائبه
منتصف ليل اليوم ،تنتهي
والية برلمان  ،2018وتبدأ
من الساعة الصفر من 22
ايار والية السنوات االربع
لخلفه .بيد ان دون مباشرته
صالحياته ،تكوين ادارته
الممثلة بهيئة مكتبه،
واولها انتخاب رئيسه ونائب
للرئيس .قبل ذلك ليس النواب
الجدد سوى حبر على ورق
نقوال ناصيف
مـ ــا يـ ـح ــدث اآلن فـ ــي ال ـ ـخـ ــاف عـلــى
ان ـت ـخ ــاب رئ ـي ــس ل ـل ـبــرملــان املـنـتـخــب
ونــائـبــه لـيــس االول .سـبــق ان حــدث
بـعــد انـقـســام ال ـبــرملــان املـنـتـخــب عــام
 2005اث ـ ــر اغـ ـتـ ـي ــال ال ــرئـ ـي ــس رف ـيــق

الحريري وانسحاب القوات السورية
فــي لـبـنــان .حـيـنــذاك ،ك ــان فـقــد نائب
امل ـج ـل ــس امل ـن ـت ـخــب م ـن ــذ ع ـ ــام 1992
اي ـ ـلـ ــي ف ـ ــرزل ـ ــي مـ ــوق ـ ـعـ ــه ،وأش ـ ـعـ ــرت
النشوة والرغبة في تصفية حساب
قديم والثأر السياسي قــوى  14آذار
بفائض قوتها ،بعد اسقاط الغالبية
النيابية لحلفاء ســوريــا وانتقالها
اليها ،في مرحلة يــراد فيها التحول
الى نقيضها .ما ان انجزت انتخابات
 ،2005على ابواب االستحقاق التالي
وه ـ ـ ــو ان ـ ـت ـ ـخـ ــاب رئ ـ ـيـ ــس ل ـل ـم ـج ـلــس
الجديد ،ابلغ النائب حينذاك سعد
ال ـح ــري ــري ال ــى االمـ ــن ال ـع ــام لـحــزب
ال ـلــه الـسـيــد حـســن نـصــرالـلــه رفـضــه
التصويت للرئيس نبيه ّ
بري ،وطلب
منه اختيار اي مرشح آخــر لرئاسة
املجلس ،وإن كــان من الحزب نفسه،
ولــم يمانع فــي احــد النائبني محمد
رعد او محمد فنيش .جواب نصرالله
الذي لم يتأخر التمسك ّ
ببري وحده
رئـ ـيـ ـس ــا ل ـل ـم ـج ـل ــس .عـ ـل ــى م ـض ــض،
ان ـت ـهــى املـ ـط ــاف بـتـسـلـيــم ال ـحــريــري
وحلفائه فــي قــوى  14آذار بالخيار
غ ـ ْيــر ال ـقــابــل ل ـل ـم ـســاومــة ،وإن تحت
وقع ّ
تبدل موازين القوى السياسية
داخل الحكم وقتذاك.

ال ـ ـث ـ ـمـ ــن املـ ـ ـق ـ ــاب ـ ــل ،بـ ـسـ ـب ــب خ ـ ـسـ ــارة
فــرزلــي ،ان نقلت الغالبية الـجــديــدة
نيابة الرئاسة اليها بمرشح وحيد
ه ــو ال ـنــائــب ف ــري ــد مـ ـك ــاري .تــرجـمــت
ه ــذا االن ـق ـســام االرق ـ ــام املـسـجـلــة في
ال ـج ـل ـســة االول ـ ـ ــى ل ـل ـب ــرمل ــان ال ـجــديــد
ف ــي  28حـ ــزيـ ــران  .2005ح ـض ــر ال ــى
الـقــاعــة كــل ال ـنــواب املنتخبني  -وفي
الـغــالــب والتقليد فــي اول ــى جلسات
م ـج ـلــس ج ــدي ــد ال ي ـت ـغ ـيــب احـ ــد عــن
الصورة التذكارية وعن التعرف الى
مـقـعــده وال ــى سـ ــواه .مــن  128نائبًا،
حـ ــاز ب ـ ـ ّـري  90ص ــوت ــا الـ ــى  37ورق ــة
بـيـضــاء وورقـ ــة الغ ـي ــة ،بـيـنـمــا تـقـ ّـدم
عليه م ـكــاري بانتخابه ب ــ 99صوتًا
و 26ورقــة بيضاء ومغلفني فارغني.
حينذاك ،بغية ارســال اشــارة سلبية
ذات داللـ ـ ــة الـ ــى ال ـث ـن ــائ ــي ال ـش ـي ـعــي،
حجبت الغالبية اصــواتــا عــن ب ـ ّـري،
وهو ما لم تفعله االقلية مع مكاري.
في االنتخابات التالية عام  ،2009في
ظــل االكـثــريــة واالقـلـيــة ايــاهـمــا ،تكرر
املـشـهــد دون ـم ــا ت ـك ــرار ع ــرض .2005
ف ــاز ب ـ ّـري بـ ــ 90صــوتــا مــن املقترعني
ال ـ ـ ـ ـ ــ ،127وم ـ ـكـ ــاري ب ــرق ــم ادنـ ـ ــى ه ــذه
املرة هو  74صوتًا بال منافس .ردت
االقلية التحية بمثلها ،بــأن حجبت

(هيثم الموسوي)

جــزءًا من أصواتها في املــرة الثانية.
على مر وجوده التاريخي على رأس
ال ـب ــرمل ــان ،كــانــت االصـ ـ ــوات الـ ـ ــ 90في
انـتـخــابــات  2005و 2009االدن ــى في
امل ـســار الـطــويــل ل ـبـ ّـري مــذ بـلــغ الــرقــم
الذروة عام  124 :2000صوتًا.
ت ـس ـت ـعــاد ال ـي ــوم ال ـســاب ـقــة ف ــي ثــالــث
تـ ـح ـ ّـول ك ـب ـيــر ت ـش ـه ــده ب ــرمل ــان ــات مــا
بـعــد ات ـفــاق الـطــائــف .االول مــن كتلة
واحدة (اعوام  1992و 1996و،)2000
ثم من كتلتني (عامي  2005و،)2009
ً
فـكـتــل مـفـكـكــة (عـ ــام  ،)2018وص ــوال
الـ ـ ــى اآلن مـ ــن ثـ ـ ــاث ك ـت ــل م ـت ــوازن ــة
ت ـقــري ـبــا .ل ـيــس ف ــي ب ــرمل ــان َ 2022مــن
يمتلك االك ـثــريــة املـطـلـقــة ،وال وطــأة
االنقسام تتيح تضافر كتلتني ضد
ثــالـثــة كــي تقبض عـلــى الـنـصــف .1+
اك ـث ــر م ــن ت ـل ــك ال ـت ــي س ـب ـق ـتــه ،يـمـلــك
ال ـ ـبـ ــرملـ ــان الـ ـج ــدي ــد فـ ــي ذات ـ ـ ــه بـ ــذور
تـعـطـيـلــه ،ورب ـم ــا بـ ــذور ان ـف ـجــاره ما
لــم يـتــداركــه ،مــن خــال مــزيــج عجيب
من قواه يتطلب تفسيره  -ال تبريره
حتمًا  -مــرور بعض الوقت وانتظار
املحطات التالية .ومــا الـصــراع على
ان ـت ـخ ــاب رئ ـي ــس لـلـمـجـلــس ون ــائ ــب
للرئيس هذه املرة اال احدى عالمات
االنـ ـقـ ـس ــام .ل ـيــس ن ــزاع ــا ع ـلــى اعـ ــادة

تعطيل جلسة انتخاب هيئة
المكتب يعطل االستشارات
النيابية لتأليف الحكومة
(مروان بو حيدر)

خال استثناءات.
بـ ـع ــض ال ـ ـك ـ ــام الـ ـش ــائ ــع ان بـ ـ ـ ـ ّـري -
لـلـمـصــادفــة غـيــر املـسـبــوقــة ان يكون
رئيس السن واملرشح في آن معًا وان
ّ
يسلم الرئاسة بنفسه الى نفسه  -لن
يدعو الى جلسة ما لم يسبقها ،كما

الـ 15يومًا للدعوة الى
جلسة االنتخاب مهلة
حث أم اسقاط؟

انتخاب الرئيس الحالي للمجلس،
الشيعي الوحيد املرشح وفي الوقت
نفسه مرشح اجماع املقاعد الشيعية
الـ ــ .27بــل يقيم الـخــاف فــي املنصب
املـحـســوب قـلـيــل االه ـم ـيــة ،والـبـعــض
يعتبره ملحقًا باملنصب االول بعدما
تــازمــا  13عــامــا ( )2005 - 1992من
خ ــال تـنــاغــم ثـنــائـيــة ب ـ ّـري  -فــرزلــي،
ثــم فــي االعـ ــوام ال ـ ــ 13الـتــالـيــة (2005
  )2018م ـت ــرج ـح ــا بـ ــن االن ـق ـط ــاعوال ـ ـت ـ ـبـ ــاعـ ــد وف ـ ـ ــي بـ ـع ــض ال ـ ـظـ ــروف

االس ـت ـفــزاز مــن خ ــال ثـنــائـيــة ب ـ ّـري -
مـ ـك ــاري .ال يـ ــزال مــاك ـثــا ف ــي ال ــذاك ــرة
عــامــي  2007و ،2008ابـ ــان الـشـغــور
الرئاسي ،عندما هددت قوى  14آذار
بفرض انتخاب رئيس للجمهورية
م ــن صـفــوفـهــا ب ـن ـصــاب ال ـن ـصــف 1+
في فندق فينيسيا ،وتكليف مكاري
 بصفته نائبًا للرئيس ذا صالحيةالرئيس  -توجيه الدعوة الى جلسة
االنتخاب ،بذريعة ساذجة ان رئيس
امل ـج ـل ــس اس ـت ـن ـك ــف ع ــن االضـ ـط ــاع

بـمـســؤولـيــاتــه ع ــن ال ـصــاح ـيــة تـلــك،
وهــو تاليًا  -بغية االيـحــاء باحترام
ق ــان ــون ال ـن ـظ ــام ال ــداخ ـل ــي  -مـتـغـ ّـيــب
ومـ ـنـ ـقـ ـط ــع ع ـ ــن وظـ ـيـ ـفـ ـت ــه .ل ـ ــم ت ـطــل
ً
ال ـت ـم ـث ـي ـل ـيــة هـ ـ ــذه ط ـ ــوي ـ ــا .مـ ــا بـعــد
انتخابات  2009راحــت كتلتا  8و14
آذار تـتـحـلــان تــدريـجــا كــي تختفيا
تمامًا في انتخابات .2018
محور االشتباك القائم حاليًا يمسي
اكثر وضوحًا:
 - 1بداية االجتهاد في املادة الثانية

َ
ْ
جنبالط بين غالبيتين:

مقالة

الجلوس على ضـفة النهر أفضل
ميسم رزق

لم ُ
يخرج وليد جنبالط من االنتخابات
النيابية إال رابـحــا .فــي أســوأ األحــوال
ي ـم ـ ِـك ــن الـ ـق ــول ب ــأن ــه أقـ ــل ال ـخ ــاس ــري ــن.
أع ـط ـتــه ص ـن ــادي ــق االقـ ـت ــراع كـتـلــة من
ت ـس ـع ــة ن ـ ـ ــواب هـ ــم ت ـي ـم ــور ج ـن ـب ــاط،
م ـ ــروان حـ ـم ــادة ،أكـ ــرم ش ـه ـيــب ،راج ــي
الصايغ،
السعد ،بالل عبدالله ،فيصل
ِ
وائل أبو فاعور ،غسان سكاف وهادي
أبو الحسن (كتلة االشتراكي بعد عام
 2018ضـ ّـمــت  8أع ـضــاء بـعــد استقالة
اثنني منها هما حمادة وهنري حلو).
ّ
َ
َ
ولـ ــو َكـ ـ ــان ل ـج ـن ـبــاط ح ــظ ــان مل ــا ك ــان
ّ
ل ـي ـظــفــر بـكـتـلــة وازنـ ـ ــة وي ـت ـخــلــص في
الوقت نفسه من خصميه التقليديني
ف ــي ال ـج ـبــل ال ــوزي ــري ــن ط ــال إرس ــان
ووئ ــام وه ــاب .وف ــوق ذل ــك كـلــه ،سجل
مكسبًا إضــاف ـيــا ب ـفــوز ف ــراس حـمــدان
فــي الـجـنــوب الثالثة ،وم ــارك ضــو في
عــالـيــه ،واألخ ـي ــران ليسا بعيدين عن
محيط االشتراكي.
ل ـيـ َـس بـسـيـطــا أن يـعـ ُـبــر جـنـبــاط هــذا
االم ـت ـحــان بنتيجة ك ـهــذه .ب ـعـ َـد ثــاث
سـنــوات مــن انتفاضة تشرين ،وفيما
كـ ــانـ ــت غ ــالـ ـبـ ـي ــة الـ ـ ـق ـ ــوى ال ـس ـي ــاس ـي ــة
ـارع لـ ـلـ ـبـ ـق ــاء ،تـ ـب ـ ّـن أن لــرئ ـيــس
تـ ـ ـص ـ ـ ِ
ً
الحزب االشتراكي نفوذًا متغلغال في
الـنـفــوس فــي الجبل وفــي كــل مـكــان له
ام ـتــداد فـيــه .اآلن يشعر جـنـبــاط بــأن

وزنه السياسي لم يتناقص بل زاد ،ما
يجعله أكثر األطــراف املطلوب دعمهم
َ
فــي املــرحـلــة املـقـبـلــة ب ــن «غــالـبـيـتـ ْـن»،
ب ـم ـعــزل ع ــن املـ ـع ــادالت الــرق ـم ـيــة الـتــي
أفرزتها االنتخابات.
َ
بـ ـ ــن حـ ـ ــزب الـ ـل ــه وحـ ـلـ ـف ــائ ــه والـ ـتـ ـي ــار
الوطني الحر من جهة ،وأحزاب القوات
والكتائب وبقايا املستقبل واملستقلني
و«ال ـت ـغ ـي ــري ــن» ،ت ـت ـجــه األن ـ ـظـ ــار إل ــى
موقف جنبالط في االستحقاق األول
ال ــذي ستواجهه الـبــاد فــي األسابيع
امل ـق ـب ـل ــة وه ـ ــو ال ـ ـصـ ــراع ع ـل ــى رئ ــاس ــة
م ـج ـلــس الـ ـ ـن ـ ــواب .أي ـ ــن س ـي ـقــف زع ـيــم
املختارة؟ وهل سيكون ضمن الفريق
«السيادي» الذي يسعى سمير جعجع
إلى تزعمه أم يبقى في الوسط؟
َ
ق ـ ـبـ ــل مـ ــوعـ ــد االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات ،تـ ـع ـ ّـرض
جنبالط لضغوط سعودية للسير في
تحالف انتخابي مع جعجع ،ووصل
دعـ ــم الـ ــريـ ــاض ل ـل ـق ــوات حـ ـ ّـد اإلي ـح ــاء
ّ
بتزعم جعجع الفريق املوالي للمملكة.
أم ــا اآلن ،وفـيـمــا ي ـحــاول جعجع لعب
هذا الدور من خالل السعي إلى إنشاء
تـكـتــل م ـنــاهــض ل ـح ــزب ال ـل ــه وال ـت ـيــار
الــوطـنــي ال ـحــر يـجـمــع ق ــوى سياسية
و«تغييرية» ،تكثر عالمات االستفهام
ح ـ ــول اصـ ـطـ ـف ــاف ج ـن ـب ــاط فـ ــي ه ــذه
املعادلة.
ال ـ ـ ـعـ ـ ــارفـ ـ ــون بـ ــالـ ــرجـ ــل ي ـ ـ ــؤك ـ ـ ــدون أن
انـ ـتـ ـخ ــاب بـ ـ ــري لـ ــواليـ ــة جـ ــديـ ــدة أم ــر

ف ـ ــي ال ـ ـن ـ ـظـ ــام الـ ــداخ ـ ـلـ ــي ل ـل ـم ـج ـلــس،
ال ـق ــائ ـل ــة ب ــامـ ـه ــال رئـ ـي ــس الـ ـس ــن 15
يــومــا حـ ـدًا اق ـصــى لـتــوجـيــه الــدعــوة
الـ ـ ــى ج ـل ـس ــة تـ ـك ــوي ــن ه ـي ـئ ــة مـكـتـبــه
(الرئيس ونائبه واملفوضون الثالثة
وامينا السر) .البعض يقول ان املهلة
مـ ـق ـ ِّـي ــدة ومـ ـل ــزم ــة ،والـ ـبـ ـع ــض اآلخـ ــر
ان ـهــا مـهـلــة ح ــث ول ـيــس اس ـق ــاط .في
الغالب ،منذ انتخابات  ،1992التأم
البرملان الجديد في يوم بداية واليته
وانتخب هيئة مكتبه ،وحضر كله ما

التقليد املتبع ،تفاهم على انتخاب
الــرئ ـيــس ونــائ ـبــه .ي ـق ــال ،ف ــي تفسير
معاكس ،ان ال غضاضة فــي تخطي
املـهـلــة م ــا دامـ ــت غـيــر م ـقـ َّـيــدة بـجــزاء
ُ
او إلــزام .لم يسبق ان إختبرت املادة
الثانية على نحو كهذا .لكن املعلوم
ايضًا ان الكتلتني االخــريــن (الكتلة
املسيحية املمثلة في التيار الوطني
ال ـ ـحـ ــر وحـ ـ ـ ــزب ال ـ ـ ـقـ ـ ــوات ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة
وم ـج ـمــوعــة نـ ــواب املـجـتـمــع املــدنــي)
لـيـسـتــا ف ــي وارد ال ـت ــواف ــق امل ـس ـبــق،

وتـ ـ ــريـ ـ ــدان ف ـص ــل احـ ـ ــد االن ـت ـخ ــاب ــن
عـ ــن اآلخـ ـ ـ ــر .ي ـ ــدرك ه ـ ــذان ال ـف ــري ـق ــان
انهما سيخسران انتخاب الرئيس،
ويرغبان في تعويضه بحصول كل
منهما على نيابة الرئاسة.
 - 2ايًا يكن االجتهاد وتفسير املادة
الـثــانـيــة فــي الـنـظــام الــداخ ـلــي ،اال ان
لـتــأخـيــر ال ـت ـئــام ال ـب ــرمل ــان وان ـت ـخــاب
ه ـي ـئــة م ـك ـت ـبــه الـ ــى اب ـع ــد م ــن املـهـلــة
املنصوص عليها ،من شأنه االرتداد
على االستحقاقات التالية ،واهمها
اجراء االستشارات النيابية لتسمية
رئيس مكلف تأليف حكومة جديدة.
وهــي تبدأ فــي قصر بعبدا وتنتهي
فــي ســاحــة الـنـجـمــة .التعطيل االول
يؤول الى تعطيل ثان.
 - 3ألن اي ــا م ــن االق ـل ـي ــات ال ـث ــاث ال
تملك بمفردها نصاب الغالبية (65
صوتًا) ،يصح القول ان قياسًا كهذا
ربـمــا يصبح اح ــدى ع ــادات جلسات
ال ــوالي ــة الـ ـج ــدي ــدة .اول ـ ــى م ـح ــاوالت
خلط االح ـجــام ،ان رافـضــي انتخاب
ً
ب ـ ّـري ال يملكون بــديــا مـنــه ،كـمــا ان
املستعجلني وضــع الـيــد على نيابة
رئــاســة املجلس يحتاجون بــدورهــم
ال ــى ال ـن ـصــف ،1+وتــالـيــا ال ــى امل ـكـ ّـون
الشيعي املمثل في حزب الله وحركة
ام ـ ـ ــل .ذل ـ ــك مـ ــا ي ـف ـض ــي ال ـ ــى حـتـمـيــة
التوافق وابرام صفقة.

خـ ـ ــارج ال ـب ـح ــث بــال ـن ـس ـبــة لـجـنـبــاط
ال ـ ــذي سـيـمـنــح أصـ ـ ــوات كـتـلـتــه كلها
لصديقه التاريخي .أما في ما يتعلق
باالنضمام إلــى الحلف ال ــذي يسعى
إليه جعجع ،فهو «مــذمــوم» بالنسبة
لجنبالطَ ،
ليس فقط ألنــه يــدرك بأنه
«خـيــار» سـيــؤدي إلــى أخــذ الـبــاد إلى
أقـصــى درج ــات التوتير كما فــي عام
 ،2008ول ـي ـ َـس ألن ــه يــرفــض امل ـغــامــرة
والحماسة غير املــدروســة مجددًا .بل
َ
ألن جنبالط لن يقبل بأن يكون ضمن
فــريــق ُي ـق ــاد م ــن سـمـيــر جـعـجــع ال ــذي
سـيـسـعــى ف ــي األس ــاب ـي ــع املـقـبـلــة إلــى
فــرض نفسه أكـثــر فأكثر فــي اململكة،
باالدعاء بأن الدعم الذي حصل عليها
ُصـ ـ ِـرف فــي مـكــانــه الـصـحـيــح وان ـتــزع

انتخاب بري لوالية جديدة
أمر خارج البحث بالنسبة
لجنبالط الذي سيمنح
أصوات كتلته كلها
لرئيس المجلس

األك ـثــريــة الـنـيــابـيــة مــن يــد ح ــزب الـلــه
وحلفائه.
تـ ـق ــول املـ ـ ـص ـ ــادر إن جـ ـنـ ـب ــاط ذهـ ـ َـب
إل ــى تـحــالـفــات انـتـخــابـيــة مــع جعجع
َ
مضطرًا ،فهو كان بحاجة إلى معراب
َ
كما كانت األخيرة بحاجة إليه ،وكان
االثـ ـن ــان ي ـب ـح ـثــان ع ــن وس ــائ ــل تمنع
غــرق ـه ـمــا ف ــي م ـس ـت ـن ـقــع االس ـت ـح ـقــاق
النيابي الذي ّ
تهيبه الجميع.
ل ـكــن ت ـجــديــد ج ـن ـبــاط لـشــرعـيـتــه في
ً
الـ ـ ـش ـ ــارع ال ـ ـ ـ ـ ــدرزي ،فـ ـض ــا عـ ــن فـ ــوزه
فــي اخـتـبــار الـبـقــاء وت ـفــرده بالزعامة
ال ـت ـق ـل ـي ــدي ــة ملـ ـ ــدة  4س ـ ـنـ ــوات أخـ ـ ــرى،
كـ ـلـ ـه ــا س ـت ـج ـع ـل ــه «أقـ ـ ـ ـ ـ ــوى» وب ـغ ـن ــى
ع ــن ال ـح ــاج ــة إلـ ــى االلـ ـتـ ـح ــاق بـفــريــق
«السياديني» ،القدامى والـجــدد .وهو
إن ت ـقــاطــع م ــع نـ ــواب «ال ـت ـغ ـي ـيــر» في
مـ ــا ي ـت ـع ـلــق ب ــال ـخ ـط ــاب االقـ ـتـ ـص ــادي
واملالي و«الثوري» ،وتالقى مع أحزاب
وقــوى  14آذار في خطاب ضد سالح
املقاومة ،إال أنه سيترك لنفسه هامشًا
للمناورة وتحقيق املكاسب .الجميع
َ
َ
ي ـعــلــم أن الـ ــود امل ـف ـقــود ب ــن جـنـبــاط
وح ـ ــزب ال ـل ــه وال ـت ـي ــار ال ــوط ـن ــي الـحــر
ال ي ـض ــاه ـي ــه س ـ ــوى ب ـغ ــض م ـت ـب ــادل
م ــع ال ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة ،ل ــذا سيختار
رئيس الحزب التقدمي االشتراكي في
َ
الفريقني الجلوس
الصراع الدائر بني ّ
على الضفة ،حيث يفضل دائـمــا ،في
انتظار ما سيجرفه إليه النهر.

ما هي الغالبية المطلوبة النتخاب رئيس مجلس النواب؟
جهاد إسماعيل *
م ــن الـخـطــأ االع ـت ـقــاد أن ّعـمـلـيــة انـتـخــاب
رئيس مجلس النواب تتطلب ،في الدورتني
األولــى والثانية 65 ،نائبًا ،تطبيقًا للنص
الدستوري وسائر النصوص في النظام
الــداخـلــي ملجلس ال ـنــواب ،على اعـتـبــار أن
امل ــادة  44مــن الــدسـتــور ت ـحـ ّـدد احتساب
الغالبية انـطــاقـ ّـا مــن أ ّص ــوات املقترعني،
ال من الغالبية التي يتألف منها املجلس
قــانــونــا ( 128نــائ ـبــا) ،م ــا يـعـنــي ّأن هــذه
العملية ،برأينا ،قد تحتاج إلى ما دون 65
نائبًا ،تبعًا للمسوغات ّ
التالية:
 لــو أراد امل ـش ـ ّـرع ال ــدس ـتــوري احـتـســابـال أكثرية  65نائبًا ،كان
الغالبية من خـ ً
ذكــر ذلــك صــراحــة قياسا على امل ــادة 34
مــن الدستور ّ
بنصها« :ال يكون اجتماع
املجلس قانونيًا ما لم تحضره األكثرية
م ــن األعـ ـض ــاء ال ــذي ــن ي ــؤل ـف ــون ــه» ،وكــذلــك
املـ ـ ـ ــادة  57مـ ــن ال ــدسـ ـت ــور ب ـن ـ ّـص ـه ــا فــي
الـفـقــرة الثانية« :عـنــدمــا يستعمل رئيس
الجمهورية حقه في إعادة النظر بالقانون
يصبح في حل من إصدار القانون إلى أن
يوافق عليه املجلس بعد مناقشة أخرى
فــي شــأنــه وإقـ ــراره بالغالبية املطلقة من
مجموع األعـضــاء الذين يؤلفون املجلس

قانونًا» ،في حني أن املادة  44من الدستور
تنص على أن «فــي كـ ّـل مـ ّـرة ّ
نفسه ّ
يجدد
املـجـلــس انـتـخــابــه يـجـتـمــع بــرئــاســة أكـبــر
أعضائه سنًا ويـقــوم الـعـضــوان األصغر
س ـنــا بـيـنـهــم بــوظـيـفــة أمـ ــن .وي ـع ـمــد إلــى
انتخاب الرئيس ونائبه ملدة والية املجلس
كــل منهما بالغالبية املطلقة مــن أصــوات
املقترعني .وتبنى النتيجة في اقتراع ثالث
على الغالبية النسبية.»...
ً
ّ
 لــو أمـعــنــا الـنـظــر ،قـلـيــا ،فــي نـ ّـص املــادة 44م ــن الــدس ـتــور الـلـبـنــانــي ،نـ ــرى ،بعني
املوضوعية ،بأنه يجد أساسه أو مصدره
فـ ــي الـ ـنـ ـظ ــام الـ ــداخ ـ ـلـ ــي الـ ـف ــرنـ ـس ــي ،فــي
الجمهورية الـثــالـثــة ،ال ـصــادر عــام ،1876
ع ـن ــدم ــا يـ ـح ــدد ع ـم ـل ـيــة انـ ـتـ ـخ ــاب رئ ـيــس
املـجـلــس م ــن خ ــال غــالـبـيــة املـقـتــرعــن ال
مــن خــال مجموع عــدد أعـضــاء املجلس
قانونًا...
ً
بناء عليه ،إذا حضر  100نائب جلسة
االنـ ـتـ ـخ ــاب ،وك ــان ــت امل ـن ــاف ـس ــة ب ــن (أ)
َ
َ
ّ
ّ
ال ــذي ن ــال  60صــوتــا و (ب) ال ــذي نــال
 40صــوتــا ،فــإن األكـثــريــة املـطـلــوبــة ،في
الدورة األولى ،كما الثانية ،هي  51نائبًا
ال  65نائبًا كما استقرت عليه املمارسة
الدستورية والسياسية ،خالفًا للتفسير

ّ
الذي أدلينا به.
أما إذا اقتصرت العملية االنتخابية على
ّ
مرشح واحــد (أ) ،وحضر الجلسة 100
نائب ،واقترع  80نائبًا لصالح (أ) ،و20
نــائـبــا اق ـتــرعــوا ورق ــة ب ـي ـضــاء ،مــا يعني
ال ـعــدد املحتسب قــانــونــا وفعليًا هــو 80
ف ـقــط ،س ـن ـدًا لـلـنـ ّـص ال ــدس ـت ــوري نـفـســه،
ولـلـمــادة  12مــن الـنـظــام الــداخـلــي ملجلس
ال ـنــواب الـلـبـنــانــي« :ال تــدخــل فــي حساب
األغلبية فــي ّأي انتخاب يجريه املجلس
األوراق ال ـب ـي ـضــاء ،»..مــن دون أن يصل
ّ
األم ــر إل ــى إع ــان ال ـفــوز بــالـتــزكـ ّـيــة ،ألنـهــا
ّ
تتطلب نصًا خــاصــا تفتقده النصوص
الناظمة (الدستور ،النظام الداخلي ،قانون
ً
االنتخاب ،)...عالوة على أن املادة  48من
ّ
ّ
«التزكية»
قانون  2017/44نظمت حالة
ّ
النيابية في الدوائر،
في حالة الترشيحات
ح ـيــث ال ي ـم ـكــن ،ب ــرأي ـن ــا ،تـطـبـيـقـهــا على
مــوقــع رئــاســة املجلس ،مــا يستدعي من
املـشـ ّـرع الـتــدخــل ،بــوضــوح ،فــي تنظيمها
بــأحـكــام دس ـتــوريــة أو قــانــونـيــة ال تقبل
الشك أو االلتباس.
ّ
* أستاذ األعمال التطبيقية
في مادة القانون الدستوري في
الجامعة اإلسالمية
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لبنان

لبنان
متابعة على طريق القصر الجمهوري ّ
تجمع عشرات اللبنانيين أمس ،في محاولة أخيرة لتحصيل حق من
ّ
حقوقهم .مرضى سرطان وتصلب لويحي ،أساتذة جامعيون ،وناشطون من أجل المحافظة على ثروة لبنان
النفطيةّ ،
تجمعوا وطالبوا ...وهم يدركون مسبقًا أن أحدًا لن يستمع إليهم

تقرير

ّ
القلق رفيق األمهات واآلباء :ال ننام

اعتصامات بالجملة :خرطوشة أخيرة قبل الخراب
زينب حمود
وس ــط الـ ـخ ــراب الـ ــذي ي ـض ــرب جميع
مـ ـف ــاص ــل ال ـ ـب ـ ـلـ ــد :أزمـ ـ ـ ــة م ـ ـحـ ــروقـ ــات،
وطـ ـ ـح ـ ــن ،ودواء ،وت ـع ـل ـي ــم رس ـم ــي
وخـ ـ ـ ـ ـ ــاص… عـ ـ ـق ـ ــدت ح ـ ـكـ ــومـ ــة «مـ ـع ــا
ل ــإنـ ـق ــاذ» ج ـل ـس ـت ـهــا األخ ـ ـيـ ــرة أم ــس،
فـتـمـ ّـســك الـبـعــض ب ــ”آخ ــر خــرطــوشــة”
ّ
عله يحصل على توقيع على ملفاتهم
ال ـعــال ـقــة .وع ـلــى أهـمـيــة ه ــذه املـلـفــات،
ال س ـي ـم ــا م ـل ـف ــي الـ ـ ـ ـ ــدواء وال ـج ــام ـع ــة
ً
الـلـبـنــانـيــة ،ك ــان ال ـح ـشــد ه ــزي ــا قــرب
ال ـق ـص ــر ال ـج ـم ـه ــوري ،ال ي ــرت ـق ــي إل ــى
م ـ ـس ـ ـتـ ــوى ال ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــراب ال ـ ـ ـ ـ ــذي ي ـع ـي ـشــه
ال ـل ـب ـنــان ـيــون .وال ـس ـبــب ي ـع ــود بشكل
أســاســي إل ــى «ال ـخ ــراب» ذات ــه ال ــذي ال
ي ـس ـمــح ل ـهــم ب ــال ــوص ــول ن ـظ ـرًا لكلفة
املواصالت املرتفعة.

نعي الجامعة اللبنانية
تـ ـ ـح ـ ـ ّـرك األس ـ ــات ـ ــذة املـ ـتـ ـع ــاق ــدي ــن فــي
الجامعة اللبنانية كان أشبه باملشي
خلف جنازة يتيم .نعى ما ال يتعدى
ال ـع ـش ــري ــن أس ـ ـتـ ــاذًا ج ــام ـع ــة ال ــوط ــن.
حـ ـمـ ـل ــوا الف ـ ـتـ ــات س ـ ـ ـ ــوداء كـ ـت ــب عـلــى
إح ــداه ــا« :ال ـجــام ـعــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة ...ما
كـنــت أحـســب أنــي ســوف أرثـيـهــا ،وأن
شعري إلى الدنيا سينعيها ،وأن من

الدفاع عن الخط 29
شهد محيط القصر أيضًا ّ
تحركًا لجبهة
ال ــدف ــاع عــن «ال ـخــط  ،»29شــاركــت فيها
مجموعة من الناشطني من أجل الحفاظ
على حقوق الشعب اللبناني في ثرواته
الـبـحــريــة .وطــالــب املـتـظــاهــرون بــإرســال
إح ــداثـ ـي ــات امل ــرس ــوم  6433إلـ ــى األم ــم
املتحدة بأقصى سرعة ممكنة ،حاملني
الف ـت ــات كـتــب عـلـيـهــا« :ت ـعــديــل املــرســوم
سيادة والتخلي عنه خيانة».

كنت أرجوهم لنجدتها يــوم الشدائد
كانوا من أعاديها» .وفي رثائها ،نعى
األستاذ هشام الفلو الجامعة «بعدما
وصلنا إلى طريق مسدود».
منذ عام  2014واألساتذة املتعاقدون
ّ
ويتعرضون
يقومون بتحركات مكثفة
لـ ـلـ ـض ــرب ،ويـ ـن ــام ــون فـ ــي خ ـي ــم أمـ ــام
السراي الحكومي من أجل إقرار ملف
ّ
التفرغ« ،وقاومنا حتى الرمق األخير،
لكنهم استنزفونا».
وب ــان ـت ـظ ــار والدة ح ـكــومــة ج ــدي ــدة،
حاول األساتذة ،رغم يأسهم« ،إحداث
ص ــدم ــة» ،ع ـلــى ح ـ ّـد تـعـبـيــر أح ــده ــم،
لعلها تؤثر في املعنيني في اللحظات
ّ
محملني مسؤولية «انهيار
األخيرة،
ال ـ ـصـ ــرح ال ـ ـتـ ــربـ ــوي الـ ــوط ـ ـنـ ــي» إل ــى
ال ــرؤس ــاء الـثــاثــة وراب ـط ــة األســاتــذة
املتعاقدين ،رئيس الجامعة ،ووزير
التربية« .فالسلطة السياسية طوال
ال ـف ـتــرة املــاض ـيــة نـجـحــت ف ــي ضــرب
الجامعة اللبنانية من خالل مسلسل
تـع ـطـيــل إق ـ ــرار امل ــراس ـي ــم ب ـح ـجــة أن
حجرة الخالف على مرسوم العمداء
تعترض طريقهم”.
لـ ـ ــم تـ ـلـ ـت ــزم أسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاذة ال ـ ـح ـ ـقـ ــوق فــي
ال ـج ــام ـع ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة ،وف ـ ــاء ح ـي ــدر،
دعوة اللباس األسود التي وصلتها.
ت ــرت ــدي األبـ ـي ــض وت ـح ـت ـفــظ بــاألمــل
الــذي سيعيد النبض إلــى الجامعة.
وتـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــول« :سـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاوم حـ ـ ـت ـ ــى آخ ـ ــر
ن ـفــس ،ت ـمــامــا مـثـلـمــا ّ
أدرس طــابــي
املقاومة من أجــل حقوقهم» .تستمر
بــاإلضــراب حتى تحصل على حقها
ّ
التفرغ بعد  11عامًا من التعاقد.
في
ل ـ ــم يـ ـع ــد ب ــإمـ ـك ــانـ ـه ــا أن تـ ـص ــل مــن
ّ
بيروت إلى كليتها في زحلة في ظل
كلفة مــواصــات مرتفعة فــي حــن ال
ّ
مخصصات
تتقاضى إال كل سنتني
ف ـقــدت قيمتها وال تـشـمــل التغطية
الصحية وبدل النقل.

نريد الدواء
عـلــى بـعــد أم ـي ــال ،ه ـنــاك م ــن يعتصم
ط ـم ـعــا ب ــال ـح ـي ــاة .م ـط ـل ـب ـهــم الــوح ـيــد
«ال ـ ــدواء» .ومــع أن اعـتـصــام األســاتــذة
كان قاتمًا وسوداويًا إال أن «الفاجعة»
ت ـج ــده ــا ه ـن ــا ،ت ـح ــت ال ـخ ـي ـم ــة ،حـيــث
تقف مجموعة حاملة بطاقة تعريف:
«م ـح ــارب ــو الـ ـس ــرط ــان» .س ــرق ــت ريـتــا

ما الذي يمكن أن يكسر
قلب أب مسؤول أكثر
من شعوره بالتقصير
تجاه أوالده؟ وما الذي
يجرح عاطفة ّأم حنون
أكثر من الشعور بالعجز
عن تلبية طلب بسيط
ألوالدها؟ مشاعر قاسية
يعيشها األهالي الذين تأكل
رؤوسهم األفكار السوداء
مستقبل عائالتهم
حول ّ
اقتصادية
في ظل أزمة ّ
تتعقد من
مالية ال تنفك ّ
دون أي أفق لحلها
فاطمة شرف الدين

ّ
تحرك أساتذة اللبنانية كان أشبه بالمشي خلف جنازة يتيم (هيثم الموسوي)

ّ
ش ـ ــدي ـ ــاق كـ ـ ــل األن ـ ـظ ـ ــار ب ــان ـك ـس ــاره ــا
ودم ــوعـ ـه ــا .تـ ـق ــول ،غ ـي ــر ق ـ ـ ــادرة عـلــى
السيطرة على رجفة يديها« :قمت من
فراشي ألن صوت أحدهم ال يفارقني
وه ــو ي ـصــرخ وج ـع ــا .يــريــد امل ــورف ــن.
لـكـنــه م ـق ـطــوع» .ت ــروي ه ــذه الـسـيــدة،
ابـ ـن ــة ال ـ ـ ـ ــ 54س ـن ــة ح ــدي ـث ـه ــا ب ـع ـفــويــة
األط ـفــال .توسلت ال ــوزراء املجتمعني
لـجـلــد ال ـن ــاس وم ـضــاع ـفــة مــأســاتـهــم:
ّ
«أمنوا لنا الدواء».
يـتـسـلــح نـقـيــب ال ـص ـيــادلــة جــو سـلــوم
ب ــاألم ــل «إل ـ ــى أن ت ـص ـحــو ال ـض ـمــائــر،
ُ
فــتـفـتــح اع ـت ـم ــادات ملــرضــى الـســرطــان
ّ
وتـ ـ ـق ـ ــر سـ ـي ــاس ــة دوائ ـ ـي ـ ــة م ـس ـت ــدام ــة
ّ
وشاملة وتــوزع البطاقات الدوائية».
ويحاول أن يوزع األمل على املرضى.
لـكــن ،مــا نفع أن تعطي مريضًا األمــل
بــال ـش ـفــاء م ــا دم ــت ال تـعـطـيــه ال ـعــاج

ً
أوال»؟ ي ـســأل رئ ـيــس جمعية بــربــارة
نصار لدعم مرضى السرطان ،هاني
نـصــار .ويـضـيــف« :مــرضــى السرطان
الـ ـب ــالـ ـغ ــون يـ ـفـ ـتـ ـق ــدون ل ـل ـمــؤس ـســات
الحاضنة كتلك التي تهتم باألطفال.
ومع استمرار فقدان األدويــة وارتفاع
فاتورة العالج ،يتفشى السرطان في

ّ
غياب دواء التصلب
اللويحي يصيب
المرضى بالشلل

أج ـس ــام ـه ــم وي ـ ـ ــودي ب ـح ـيــات ـهــم .وق ــد
توفت سيدة في الجمعية منذ يومني
ألنها توقفت عن تناول الدواء الكفيل
بإطالة عمرها».

مرضى التصلب اللويحي
إل ــى ج ــان ــب م ــرض ــى ال ـس ــرط ــان ،يقف
ّ
مــرضــى التصلب الـلــويـحــي .مطلبهم
واحــد« :ال ــدواء» .لكن بفارق أن غيابه
ال يؤدي بالضرورة إلى وفاة املرضى
بل ّ
يخرب حياتهم ويصيبهم بالشلل.
وقــد بــدأ أثــر عــدم تلقي الــدواء املفقود
يـظـهــر ل ــدى الـبـعــض ،ك ـحــال ف ـتــاة في
الخامسة عشرة من عمرها توقفت عن
الــذهــاب إلــى املــدرســة بعدما تفاقمت
حالتها« .عجزت عن صعود الساللم
والتركيز في الصف وحتى حمل القلم
نـتـيـجــة ال ـت ــوق ــف ال ـق ـس ــري ل ـل ـعــاج»،

ك ـم ــا ت ـ ــروي م ـت ـط ـ ّـوع ــة ف ــي الـجـمـعـيــة
اللبنانية للتصلب اللويحي باسكال
ع ـب ــدال ـل ــه .ك ـمــا «ت ــوق ــف آخـ ـ ــرون ممن
تأثرت حواسهم وجهازهم العصبي
عن العمل».
ّ
ف ـقــدان الـ ــدواء ي ـعــزز الطبقية بــن من
ّ
يؤمنه بأسعار مرتفعة بــالــدوالر من
الخارج ومن ينتظر عطف الدولة .منذ
سـنــة ودي ــان ــا ،مــريـضــة الـتـصـلــب ،من
دون دواء .توجهت إلى بديل فانقطع
أي ـضــا مــن األس ـ ــواق .ســألــت عــن ثمنه
في تركيا «فكان الرقم صادمًا.»$300 :
أما نادين ياسمني ،مريضة التصلب
أيضًا ،فتشتري أدويتها من الخارج
لقاء خمسة ماليني ليرة .لكنها تعيش
«قلقًا يفوق تعبها الجسدي من كثرة
التفكير فــي الـيــوم الــذي ستعجز فيه
عن تأمني كلفة عالجها».

«أنتم تنامون ،أمــا أنــا فأقضي الليل
ّ
أفــكــر فــي مستقبلكم!» هـكــذا اختصر
محمد معاناته ألوالده ،أثناء حواره
معهم عــن احتياجاتهم ومصروفهم
املــالـ ّـي .وح ــال محمد هــو حــال معظم
اآلب ـ ـ ـ ـ ــاء ف ـ ــي ل ـ ـب ـ ـنـ ــان ،ال ـ ــذي ـ ــن ت ـن ـهــش
رؤوس ـ ـهـ ــم امل ـ ـخـ ــاوف ب ـس ـب ــب األزم ـ ــة
ّ
االقتصادية التي حالت دون إتمامهم
لــواج ـب ــات ـه ــم ت ـج ــاه أوالده ـ ـ ـ ــم .وح ــال
محمد كحال آباء كثيرين ،ال ينامون،
ويشعرون بالقهر نتيجة تقصيرهم،
ً
عـ ـن ـ َـوة ،ع ــن أداء واج ـبــات ـهــم وتــأمــن
ّ
وتعليم
ـذاء
متطلبات أطفالهم مــن غ ـ ٍ
ٍ
وطبابةٍ وغيرها.

م ـس ـت ـقـ ّـرة وت ــأم ــن كــامــل مـسـتـلــزمــات
ّ
ـاع
أط ـف ــال ـه ــم ،ألن األسـ ـع ــار ف ــي ارتـ ـف ـ ٍ
بــالــدوالر أيـضــا ،ولـيــس فقط بالليرة
ّ
اللبنانية».
ٌ
جــاد ،وهــو أب لخمسة أوالد ،تشغله
ّ
«أفكر إذا أصاب َ
أحدهم
صحة أوالده:
ّ
م ـكـ ٌ
ـروه مــا ،كيف سأتمكن مــن تأمني
تكاليف املستشفى؟ الضمان الصحيّ
ف ــي ك ــارث ــة ،وال يـ ــزال ف ــرق الـتـكــالـيــف
ُيدفع حسب الليرة اللبنانية .من أين
آتي باملال لتغطية تكاليف استشفاء
ّ
أحـ ـ ــد أطـ ـف ــال ــي إذا م ـ ـ ـ ـ ــرض؟» .ي ــذك ــر
بالخبر ال ــذي انـتـشــر عــن الـتــأخــر في
اسـتـقـبــال الــرئـيــس سليم الـحــص في
املستشفى ُ
ويـضـيــف بـغـ ّـصــة« :يعني
اللي بيمرض بهالبلد ،زعيم أو مش
زعيم ،بيموت على باب املستشفى .ما
في خيار تاني».
ويــؤكــد حـســنٌ ،
لطفل واح ـ ٍـد ،هذا
أب
ٍ
الواقع الذي يلمسه من خالل عمله في
توزيع األدوية« :في الحاالت الطارئة،
ّ
دواء منقطع
عندما أتمكن من تأمني ٍ
ّ
ألح ـ ــد األطـ ـ ـف ـ ــال ،أرى ك ـي ــف ي ـت ـح ــول
ال ـح ــزن ف ــي ع ـيــون وال ــدي ــه إل ــى لهفة.
أخ ــاف على ول ــدي أن يـمــرض ،ال قـ ّـدر
دواء وال أجده».
الله ،وأن أبحث له عن ٍ

أما أحمد ،الذي عانى ليستطيع تأمني
الدفء لعائلته هذا الشتاء« :وصرفت
أكـثــر مــن نصف أمــوالــي لكي أشتري
املــازوت» ،يفكر منذ اليوم في الشتاء
املـقـبــل« :ال يمكنني ت ـصـ ّـور ف ـكــرة أن
يمضي أوالدي شتاء باردًا ،لقد رأيت
ّ
البط ّ
انيات في
مشاهد التدفئة تحت
عدة منازل دخلتها لتقديم املساعدات
إل ـ ـ ـ ــى س ـ ـكـ ــان ـ ـهـ ــا ،وبـ ـعـ ـضـ ـه ــم ك ــان ــت
ّ
منازلهم خالية إل من بعض األفرشة
واألغطية الحـتــواء األطـفــال من البرد
القارس .أخــاف أن ينتقل هذا املشهد
إلى منزلي أيضًا».

ّ
ّ
والكماليات
األولوية
بين

واآلبـ ـ ـ ــاء ف ــي ل ـب ـن ــان ل ـي ـس ــوا وح ــده ــم
فــي معركة ّ
الرغيف وال ــدواء واملــأوى.
بـ ــل تـ ـش ــاركـ ـه ـ ّـن ّ
األم ـ ـ ـهـ ـ ــات امل ـ ّ
ـربـ ـي ــات
وال ـ ـعـ ــامـ ــات ،ن ـض ــال ـه ــم .فــال ـعــامــات
ّ
ّ
مـنـهــن يـتـشــاركــن مــع أزواجـ ـه ــن عــبء
ّ
بنظام
املصاريف ،واملربيات يلتزمن
ٍ
ٍّ
ـاس مــع األوالد ،تـطــول فيه
مـنــزلــي ق ـ ٍ
الئحة املمنوعات ،ويقتصر املباح فيه
ـور بسيطة مثل ش ــراء الخبز
على أم ـ ٍ
واألس ــاسـ ـي ــات ف ـق ــطّ .أم ـ ــا ال ـشــوكــوال
وأخ ــوات ـه ــا ،ف ـم ـس ـمـ ٌ
ـوح ب ـهــا ف ـقــط في

يخاف اآلباء من انتقال مشاهد العوز إلى بيوتهم (هيثم الموسوي)

جميعنا في خطر

ٌ
ّ
عائليةٍ  ،يقول علي ،عامل
فــي سـهــر ٍة
حـ ّـر ّ
ورب أس ــرة« :ال نـعــرف نـهــايــة ما
ّ
ب ـ ــدأوه ،ف ـكــلـنــا سـنـصـبــح ف ـق ــراء بعد
س ـن ــةٍ إذا اس ـت ـم ـ ّـر ال ــوض ــع ع ـلــى هــذا
ّ
املـ ـن ــوال ،ألن م ــن ك ــان ل ــدي ــه ذهـ ـ ٌـب أو
ّ
فضة باعهما ليأكل أو يعلم أوالده.
ٌ
وم ــن ك ــان لــديــه أمـ ـ ــوال ف ــي امل ـصــرف،
ّ
الـعــوض بسالمتك .ومــن خــبــأ أمــوالــه
فــي املـنــزل دون تحويلها إلــى دوالر،
فقدت قيمتها ،ولألسف هذا ما فعلته
أن ــا بسبب ثقتي بــالـلـيــرة اللبنانية.
جميعنا في خطر!» .يستطرد« :حتى
الــذيــن يتقاضون أجــورهــم بــالــدوالر،
ال أعـتـقــد أنـهــا تكفيهم لعيش حـيــا ٍة

امل ـن ــاس ـب ــات .ك ـمــا ال ت ـغ ـيــب األم ـه ــات
األرامـ ـ ـ ـ ــل عـ ــن هـ ـ ــذا املـ ـشـ ـه ــد ال ـق ــاس ــي
ّ
أيـ ـ ـض ـ ــا ،فـ ـصـ ـب ــره ــن كـ ـصـ ـب ــر ّأي ـ ـ ـ ــوب،
َ
َ َدؤوبـ ـ ـ ــات َيـ ـس ـ َـع ـ ْـن س ـع ـيــا مـضــاعـفــا.
ّ
ّ
ف ـ ُـه ــن ي ـم ــارس ــن دور األب واألم فــي
ّ
آن واحـ ـ ٍـد ،وكــالـجـمـيــع ،عملهن برغم
ٍ
ك ـث ــاف ـت ــه «ال ُي ـت ـي ــح إم ـك ــان ـي ــة تــأمــن
ّ
جميع احتياجات األطفال .لكن ّبركة
الـلــه ولـطـفــه ورح ـم ـتــه ،هــي املـحــفــزات
لــاسـتـمــرار فــي الـسـعــي» ،حسب قول
إنعامّ ،أم لثالثة أوالد ،فقدوا والدهم
منذ سنة ،بعد معاناته مع السرطان.
خ ــال صـبـحـ ّـيــةٍ ل ـل ـجــارات ،تـقــول نــور
وهـ ــي ٌّأم لـخـمـســة أوالد ،ك ــان ــت قبل
ّ
األزمة حريصة على أن ّ
تؤمن لهم كل
دون تـقـصـيــر« :أنــزعــج
احـتـيــاجــاتـهــم
ّ
ّ
عـنــدمــا أفــكــر فــي أن ـنــي لــم أع ــد ق ــادرة
ّ
ثياب جديدة لكل أطفالي
على شــراء
ٍ
ف ــي ال ـع ـيــد .ل ــم أك ــن أق ـ ّّـص ــر ف ــي حقهم
ســابـقــا ،أمــا الـيــوم فــأوفــر مــال الثياب
أؤم ــن لهم االحـتـيــاجــات ّ
لكي ّ
األولـ ّـيــة
ّ
كــالـتـعـلـيــم .ألن ال ـث ـيــاب أصـبـحــت من
ال ـك ـمــالـ ّـيــات» .وه ـنــاك بـعــض األهــالــي
ّ
يفكرون أيضًا في ّ
كيفية تسديد
الذين
ّ
األق ـس ــاط املــدرس ـيــة امل ـت ـصــاعــدة ،ألن
«أج ــر الـعـمــل ال يكفي لتسديد قسط
واحد في مدرسةٍ خاصة»
طفل
ٍ
تعليم ٍ
حسب تعبير أحد اآلباء العاملني في
سوبرماركت.
ّ
وفــي الـ ّـدكــان ،تستغل ريــم نقاشًا بني
ـج ،لـتـقــول
زوجـ ـ ــن ع ـل ــى جـ ـ ــودة م ـن ـت ـ ٍ
لهما« :لم أعد أطعم أوالدي املنتجات
التي اعتادوا عليها .صرت أبحث عن
ً
ّ
األرخ ـ ــص ول ــو ك ــان أقـ ــل ج ـ ــودة ،ألنــه
إذا اسـتـمــر ال ــوض ــع ه ـك ــذا ،أخـ ــاف أن
ُ
إطعامهم» .تضيف
أفقد الـقــدرة على
ّ
ً
م ـت ـن ـ ّـه ــدة« :أح ـم ــد ال ـل ــه أن ـن ــي ال أزال
ً
قـ ـ ــادرة ع ـلــى شـ ــراء الـلـحـمــة م ــن فـتــرة
بكميات قليلة ،فــي حني
ألخ ــرى ولــو
ٍ
ّ
أن بعض العائالت لم تعد قادرة على
ّ
شراء مكعب ماجي».
تأكل األفكار السوداء ّرؤوس األهالي
ُ
وت ـ ــذي ـ ــب ق ـ ًل ــوب ـه ــم ،ألن ـ ـهـ ــم ي ـح ـم ـلــون
ُ
مـ ـس ــؤولـ ـي ــة تـ ــرهـ ــق الـ ـعـ ـق ــل وتـ ـج ــرح
عاطفة ّ
األبوة أو األمومة في داخلهم،
أمـ ـ ــام ع ـج ــزه ــم ع ــن ت ــأم ــن مـسـتـقـبـ ٍـل
آم ـ ٍـن لـفـلــذات أك ـبــادهــم .وه ــم إذا ظهر
ّ
السحري،
أمامهم مصباح عالء الدين
ـات
سـيـطـلـبــون م ــن امل ـ ــارد ث ــاث أمـنـيـ ٍ
هي :استعادة أموالهم املنهوبة ،دوام
نعمة الصحة وال ـفــرح على أطفالهم
وراحة البال .وتحقيق هذه األمنيات،
مثل عــاء الــديــن ومصباحه وامل ــارد،
ٌ
َ
اليوم في لبنان!
ُمستحيل

قضية

قضية

مرضى السرطان من دون عالج ...يصارعون الموت
راجانا حمية
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ل ــم ي ـع ــد م ــري ــض الـ ـس ــرط ــان ي ــواج ــه
«الـ ـخـ ـبـ ـي ــث» مـ ــن أجـ ـ ــل ال ـ ـح ـ ـيـ ــاة ،بــل
يصارع املوت بما أن خيارات النجاة
مـ ــن امل ـ ـ ــرض ب ــات ــت ض ـئ ـي ـل ــة بـسـبــب
ان ـق ـط ــاع م ـع ـظــم أدوي ـ ـ ــة الـ ـع ــاج مــن
املـسـتـشـفـيــات وم ــن ال ـص ـيــدل ـيــات .ال
إح ـصــاء دقـيـقــا ملــا وص ــل إل ـيــه حجم
ال ـف ـق ــدان ف ــي س ــوق أدوي ـ ــة األمـ ــراض
ال ـســرطــان ـيــة ،م ــع ذلـ ــك ،يـمـكــن ال ـقــول
بسهولة« :إن  %80مــن تلك األدوي ــة
باتت خارج متناول أيدي املرضى»،
بحسب رئيس جمعية بربارة نصار
ملرضى الـســرطــان هاني نـصــار .هذا
ال ــرق ــم ال ي ــأت ــي م ــن ال ـع ـب ــث ،بحسب
ن ـص ــار ،وإن ـم ــا «م ـمــا نـعـيـشــه يوميًا
م ــع املـ ــرضـ ــى ،إذ تـ ـح ـ ّـول ال ـع ـم ــل مــن
مساعدتهم على املواجهة إلى البحث
عن أدويتهم أو التفتيش عن أدويــة
ـار م ـق ـب ــول ــة لـطـلـبـهــا،
ب ــدي ـل ــة ب ــأسـ ـع ـ ٍ

ســواء مــن تركيا أو الهند أو أي بلد
آخـ ــر ي ـت ــوف ــر ف ـي ـهــا الـ ـب ــدي ــل» .وه ــذه
أزمـ ـ ــة ع ـمــوم ـيــة ي ــواج ـه ـه ــا امل ــرض ــى
اليوم ،ولم تعد استثناء مع انقطاع
أشهر.
شحنات الدواء منذ أربعة
ٍ
أم ــس ،اعتصم مــرضــى الـســرطــان عند
م ــدخ ــل الـ ـقـ ـص ــر الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ،حـيــث
ُ
ك ــان ــت ت ـع ـقــد جـلـســة مـجـلــس ال ـ ــوزراء
األخيرة ما قبل تصريف األعمال .في
جعبتهم مطلب واحــد :إقــرار بند فتح
االعتمادات وتحويل مبلغ الـ 35مليون
دوالر إلـ ــى ش ــرك ــات األدويـ ـ ــة لـتــأمــن
أدويـ ـتـ ـه ــم وإي ـ ـجـ ــاد آل ـي ــة ف ــي مـجـلــس
الــوزراء لتحويل تلك األمــوال في فترة
«التصريف» لتأمني االستمرارية في
القطاع .وفي هذا السياق ،يلفت نصار
إل ــى أن وزي ــر الـصـحــة ال ـعــامــة ،ف ــراس
أبيض ،أكــد أول من أمــس في لقاء مع
الجمعيات الخاصة بمرضى السرطان
إلــى أنــه يجري العمل على وضــع آلية
أشهر مقبلة.
للتحويل ألربعة
ٍ

تفاقم حاالت المرضى
اليوم ،يعيش مرضى السرطان بني
َّ
فــكــي ك ـمــاشــة :بــن شــركــات األدوي ــة
الـتـّـي تــرفــض تسليم األدويـ ــة مــا لم
توقع االعتمادات وتجدول ديونها
الـســابـقــة وحـتــى املستشفيات التي
بـ ـ ـ ـ ــدأت تـ ـسـ ـت ــوف ــي فـ ــوات ـ ـيـ ــرهـ ــا مــن
املـ ــرضـ ــى بـ ـ ــالـ ـ ــدوالر الـ ـ ـط ـ ــازج وب ــن
الـ ــدولـ ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة الـ ـت ــي ل ــم تـصــل
بـعــد إل ــى ح ـ ّـد اعـتـبــار صـحــة الـنــاس
أول ـ ــوي ـ ــة ف ـت ـق ـب ــل بـ ـ ــأن ت ــره ــن ح ـي ــاة
هـ ــؤالء ل ـشــركــات األدويـ ـ ــة وش ــرك ــات
االسـتـيــراد وأصـحــاب املستودعات.
أما املرضى فـ «عالقون في النصف،
وه ـن ــاك ال ـك ـث ـيــرون مـنـهــم انـقـطـعــوا
عــن عــاجــاتـهــم بـسـبــب ع ــدم وصــول
األدوية أو عدم قدرتهم على شرائها
من الخارج» ،بحسب نصار .ولهذه
ّ
األسـبــاب ،تــأزمــت أح ــوال الكثير من
املــرضــى ،وقــد ظهر ذلــك فــي انتشار

الصيادان حسن وخليل سبليني :ومن الديناميت ما قتل
أسـ ـ ــرع ل ـل ـم ــرض وت ـ ـقـ ـ ّـدم ح ــاالت ـه ــم.
ولـ ـئ ــن ك ـ ــان ال ـ ـيـ ــوم ،ب ـح ـس ــب مـعـظــم
أطباء األورام ،ال يمكن الحديث عن
زيادة في أعداد الوفيات كون الفترة
ال تــزال قصيرة نسبيًا للقياس ،إال
أن ال ـب ـع ــض م ـن ـهــم يـ ــرى أن «املـ ــوت
ص ـ ــار أك ـ ـث ـ ــر» ،ع ـل ــى مـ ــا يـ ـق ــول أح ــد
األطباء.

الفواتير بالدوالر
وم ــا يـضــاعــف األزمـ ــة جـشــع الكثير
ّ
مـ ــن امل ـس ـت ـش ـف ـي ــات الـ ـت ــي اس ـت ـغــلــت
تقاعس الــدولــة تـجــاه املــرضــى ،كما
الــرفــع الـتــدريـجــي لـلــدعــم عــن بعض
أدويـ ـ ـ ـ ــة ع ـ ـ ــاج ال ـ ـسـ ــرطـ ــان وأدوي ـ ـ ـ ــة
املستشفيات ،فسارعت إلى استيفاء
فــوات ـيــر ال ـ ــدواء ب ــال ــدوالر األمـيــركــي
«ح ـت ــى األدوي ـ ـ ــة امل ــدع ــوم ــة تـخـتـفــي
م ـ ــن تـ ـل ــك املـ ـسـ ـتـ ـشـ ـفـ ـي ــات ،ف ـي ـض ـطــر
امل ــري ــض ال ـق ــادر عـلــى ذل ــك إل ــى دفــع
س ـعــرهــا ب ـ ــال ـ ــدوالر» .وفـ ــي ال ـغــالــب،

ثمة فئة كبيرة مــن املــرضــى لــم تعد
قـ ـ ـ ــادرة ع ـل ــى دف ـ ــع ث ـم ــن عــاجــات ـهــا
ف ــي امل ـس ـت ـش ـف ـيــات ،فــانـقـطـعــت عـنــه.
وهنا ،يشير نصار إلى أنه في أحد
امل ـس ـت ـش ـف ـي ــات ال ـج ــام ـع ـي ــة ال ـك ـب ــرى
«وال ــذي كــان يـعــالــج  40مــريـضــا في
الـ ـي ــوم ،ت ـنــاقــص عـ ــدد امل ــرض ــى فـيــه
وفـ ـ ــي األس ـ ـبـ ــوعـ ــن األخ ـ ـيـ ــريـ ــن ك ــان
هناك بحدود ثالثة مرضى يوميًا».
أما السبب ،فليس انقطاع الدواء من
الـبــاد وإنـمــا «ال ـ ــدوالرات الـفــريــش»
الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـ ـص ـ ـ ّـر املـ ـسـ ـتـ ـشـ ـفـ ـي ــات ع ـلــى
استيفائها من املرضى مقابل إكمال
عالجاتهم.
ثمة جانب آخــر يضاف إلى معاناة
مرضى السرطان ،وهــو آلية ترشيد
الدعم .فقد أسهمت هذه األخيرة في
«ف ـقــدان األدويـ ــة أكـثــر وف ــي انحسار
خـ ـ ـ ـي ـ ـ ــارات املـ ـ ــرضـ ـ ــى وغـ ـ ـ ـ ــاء ب ـعــض
األدويـ ــة ،فـبــات شــراؤهــا مــن الـخــارج
أوفر» ،بحسب نصار.

نظمية الدرويش
ش ـ ـه ـ ــر ت ـ ـم ـ ــام ـ ــا ي ـ ـف ـ ـصـ ــل بـ ـ ـ ــن ن ـش ــر
«األخ ـب ــار» تـقــريـرًا ت ـ ّ
ـودع فيه ّ
البحار
ن ـع ـيــم س ـب ـل ـي ـنــي ،ع ـلــى ل ـس ــان ولــديــه
حـســن وخـلـيــل ،وب ــن وفــاتـهـمــا أمــس
فــي االنـفـجــار الـنــاجــم عــن خلط مــواد
ُ
ك ـي ـمــاويــة تـس ـت ـخــدم لـلـتـفـجـيــر خــال
صـ ـي ــد األسـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاك .يـ ــوم ـ ـهـ ــا ،تـ ـح ـ ّـدث
الرجالن في ساحة العزاء التي أقيمت
لــوالــده ـمــا ف ــي ب ـلــدة الـسـكـسـكـيــة عن
م ـه ـنــة ال ـص ـي ــد ال ـت ــي ت ـع ـل ـمــاهــا عـلــى
يـ ــديـ ــه .الـ ـس ــاح ــة ن ـف ـس ـه ــا ت ـح ـضــرت
أم ــس الس ـت ـق ـبــال ال ـع ــزاء بــرحـيـلـهـمــا.
صحيح أن املقال كان عن الوالد ولكن
ح ـس ــن وخ ـل ـي ــل س ـك ـبــا م ــن روح ـه ـمــا
ف ـي ــه ،واخ ـت ـل ـطــت ق ـصــص ال ــوال ــد مع
ّ
تحدث
مغامراتهم سويًا فــي البحر.
عضو نقابة الصيادين واالبــن البكر
ّ
حسن فيه عن تعلقه بالبحر ومهنة
ص ـيــد ال ـس ـمــك م ـنــذ أن ك ــان ف ــي عمر

السابعة .ولــم يخف خليل حماسته
الشديدة في سرد حكايا والده وجده
فــي الـبـحــر .إرث عـظـيــم ،صـيـ ٌـد وفـيــر،
ع ـم ـل ـي ــات إن ـ ـقـ ــاذ ،أم ـ ـ ـ ـ ٌ
ـواج م ـتــا ّط ـمــة،
شمس حــارقــة ،وتـعـ ٌـب كـثـيــر ...لخص
حسن وخليل« ،شهيدا لقمة العيش»،
كما نعتهما بلدتهما ،حصيلة أعمار
قضوها في البحر .ولم يعلما أنهما
سيكونا آخــر ضحاياه ،وعلى ّ
البر...

يدرك الصيادون
مساوئ الصيد
بالديناميت لكنهم
يحتاجون إليه

بسبب الصيد عبر الديناميت.

ضحايا بالعشرات
مــن امل ـع ــروف أن صـيــد األس ـم ــاك عبر
الــديـنــامـيــت يـكـثــر فــي ل ـب ـنــان ،وع ــادة
م ــا ي ـق ــوم الـ ـصـ ـي ــادون ب ـخ ـلــط م ــواد
كـيـمــاويــة وتـفـجـيــرهــا تـحــت امل ــاء من
أج ــل ص ـيــد ع ــدد أك ـب ــر م ــن األس ـم ــاك.
ول ـك ــن ب ـق ــدر م ــا يـحـصــد الــديـنــامـيــت
األسماك فإنه حصد ويحصد العديد
م ــن ال ـض ـحــايــا ال ــذي ــن يـشـتـغـلــون بــه.
مئات الضحايا في لبنان ،والعشرات
في منطقة ساحل الزهراني ،تتراوح
إصــابــاتـهــم بــن بتر األصــابــع أو بتر
ً
األي ــديّ ،وصــوال إلــى الخسارة األكبر
التي تمثلت أمس في وفاة الشقيقني
حسن وخليل سبليني.
«ضيق الحال» هو ما يجعل صيادي
األسـمــاك يهربون إلــى هــذه الوسيلة
لـ ـضـ ـم ــان صـ ـي ــد وفـ ـي ــر يـ ـ ّ
ـؤمـ ــن لـقـمــة
ال ـع ـيــش ف ــي ب ـلــد ال ـص ـعــوبــات ،يـقــول

أحـ ــد الـ ـص ـ ّـي ــادي ــن .وع ـل ــى ال ــرغ ــم مــن
معرفتهم حجم خطرها والضحايا
ُ
ال ــك ـث ــر ال ــذي ــن ي ـح ـم ـلــون أث ــره ــا طــول
ّ
حياتهم ويتجولون بيننا في امليناء
ّ
ومنهم من يعمل بيد واحــدة «إل أن
الحاجة ّ
تبرر الوسيلة في حالتنا».
ّ
ّ
ّ
ويـلـفــت صــيــاد آخ ــر إل ــى أن «التفلت
األم ـ ـنـ ــي خ ـ ــال األح ـ ـ ـ ــداث ال ـل ـب ـنــان ـيــة
والـ ـح ــروب اإلســرائـيـلـيــة عـلــى لبنان
ّ
سهال الصيد بالديناميت والتروبني
وانتشارها بني الصيادين وبطريقة
عشوائية ،وإن كانت تشهد تراجعًا
في ّأيام السلم واالستقرار األمني» .ال
ينفي أن الصيادين يدركون مساوئ
هذه التقنية في الصيد ،عليهم وعلى
الـحـيــاة البحرية «لكنهم ال يأبهون
ب ـس ـبــب الـ ـح ــاج ــة إلـ ـيـ ـه ــا ،وم ـ ــن دون
تأمني وسائل دعــم لعمل الصيادين
ووســائــل بديلة تــؤمــن لقمة عيشهم
سيبقى الـصـيــد بــالــديـنــامـيــت ملجأ
الصيادين للصيد الوفير».
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رأي

رأي

ّ
مالحظات حول االنتخابات النيابية
أسعد أبو خليل *
لو حكمنا على مجريات السياسة في لبنان
والعالم من خالل اإلعالم الغربي (والخليجي
الذي ُيلهمه) للزمنا منازلنا .نقرأ منذ سنوات
أن النظام اإليــرانــي على وشــك السقوط وأن
حزب الله يفقد تأييده بني الشيعة وأن (إمأل
الفراغ :يحيى شمص أو إبراهيم شمس الدين
أو غازي يوسف أو علي مراد) على وشك أن
ّ
يـتـســلــم زم ــام زعــامــة شـيـعــة لـبـنــان واإلقـلـيــم
مــن حـســن نـصــرالـلــه .ال ــ«واش ـن ـطــن بــوســت»
ّ
األكثرية
عنونت قبل ّأيام أن حزب الله ّخسر
في املجلس لكن منت املقالة يوضح للقارئ أن
ّ
األكثرية في املجلس الجديد.
أحدًا ليس لديه
ّ
وإعــام النظام السعودي الطاغي يصر على
أن الحزب فقد تأييده حتى في الجنوب ،ربما
ألن عـلــي خليفة ن ــال  595صــوتــا وألن علي
مراد نال  2900صوت (باملناسبة ،هل تدرون
أن علي خليفة وعلي مــراد نــاال من التغطية
مــن محطات االعـتـيــاش على املــال الخليجي
أك ـث ــر م ـ ّـم ــا ن ــال ــه م ـح ـمــد رع ـ ــد ،ص ــاح ــب أكـبــر
عدد أصوات في االنتخابات؟) محمد شقير
كتب مقالة عن الحزب وحلفائه في «الشرق
ّ
تضمنت املـقــالــة وصــف «الــزلــزال»
األوس ــط»
و«الـصــدمــة» و«الـصــاعـقــة» (و«الـصـفـعــة» في
اليوم التالي) .تغيير في األصوات بنسبة 10
ً
ّ
(مع أو ضد) ال يشكل زلزاال.
الحزب يعاني من أكثر من مشكلة .هو هزمَ
ّ
ّ
إسرائيل في حرب ّ
تموز .حقق ما لم يتمكن
أي ج ـي ــش ع ــرب ــي مـ ــن ت ـح ـق ـي ـقــه فـ ــي ت ــاري ــخ
َ
ّ
العدو على مدى ثالثة وثالثني
صراعنا .نازل
يــومــا .جــريــدة «ج ـيــروزال ـيــم بــوســت» نشرت
ْ
يومي تعليقًا أن الحزب ّ
تعرض لهزيمة
قبل
شـنـعــاء ف ــي ل ـب ـنــان ،رب ـمــا ألن أس ـعــد ح ــردان
سقط .إسرائيل لديها اليوم حلفاء في قلب
العالم العربي :لم يكن هناك أفضل إلسرائيل
ْ
النظامي السعودي
من حلفاء أهم وأفعل من
واإلماراتي .النظامان يسيطران على الجامعة
ّ
العربية (املتقاعدة عن العمل منذ وفاة جمال
عبد الناصر) وعلى وسائل اإل ّعــام العربي.
ّ
ال ـن ـظ ــام ــان ي ـف ــرض ــان م ــن ي ـح ــق ل ــه أن ي ـبــث
ف ــي م ـن ــازل ال ـع ــرب ف ــي ك ــل م ـكــان ف ــي الـعــالــم.
والنظامان يسيطران على الفن والترفيه ،ما
يجعل صناعة الثقافة خاضعة لسياساتهما
ّ
وتحالفاتهما مــع إســرائـيــل .والحلف املثلث
ِّ
مصمم
األضــاع (خليجي-إسرائيلي-غربي)
ع ـلــى اس ـت ـه ــداف ال ـح ــزب وج ـع ـلــه يــدفــع ثمن
نصره في حرب ّ
تموز .لم تكن إسرائيل تكترث
ّ
ّ
الوطنية اللبنانية في عزها ألنها لم
للحركة
ّ
تـكــن تـشــكــل تـهــديـدًا مـبــاشـرًا لـهــا ،خصوصًا
أن الحركة الوطنية اعتبرت أن دور حماية
الجنوب مــن مـهـ ّ
ـام منظمة التحرير بصورة
أس ــاس ـ ّـيــة .تـعـلــم م ــن الـتـعـلـيـقــات والـعـنــاويــن
ّ
الغربية عن االنتخابات أن الشعب اللبناني ال
ّ
أهمية له في دول الغرب؛ كل العناوين تقول:
ّ
فليذهب لبنان إلــى الجحيم ،نحن معنيون
فقط بمصلحة وأمن إسرائيل .كل ما ّ
يهمها
ّ
يهمنا ،والعكس .وفي زمن منظمة التحرير،
ّ
ّ
كان للغرب همان :هم مصلحة وأمن إسرائيل
ّ
والقومية
وهـ ّـم استخدام لبنان ضد اليسار
ّ
ّ
الصهيونية في املنطقة.
العربية وأعداء
لـ ــم ي ـص ـب ــح مـ ــوضـ ــوع س ـ ــاح ال ـ ـحـ ــزب ه ـكــذا
ّ
ّ
عفوية .راجعوا األرشيف :في
أولوية بصورة
بداية االنتفاضة كــان كل الكالم أن موضوع
ال ـس ــاح م ـ ّ
ـؤج ــل (ح ـتــى ســامــي ال ـج ـمـ ّـيــل أق ـ ّـر
ّ
ب ــذل ــك م ــع شـ ــدة اه ـت ـمــامــه ب ـم ــوض ــوع ســاح
«هزبو اله» نظرًا إلى ما لدى «الكتائب» من
ّ
تاريخية بإسرائيل ومن معاداة ألعداء
عالقة
ّ
إس ــرائـ ـي ــل) .ل ـك ــن امل ـ ــال الـخـلـيـجــي وال ـغــربــي
َ
هطل على املحطات الثالث .لم يكن التغيير
ظاهرًا كما ظهر على محطة «الجديد» .هذه
املحطة كانت فــي خطابها املمانع (بابتذال
ومباشرة شديدة) بوقًا لكل محور املمانعة.
وكـ ــان صــاحــب املـحـطــة يـظـهــر عـلــى محطته
ويستفيض فــي الحديث عــن املـقــاومــة ودور
املقاومة ،ونذكر بعد اغتيال الحريري كيف
أن ــه زار ب ـشــار األس ــد وق ــال (ب ـكــل غـ ــرور) :لو
أن الــزي ــارة تـ ّـمــت مــن قـبــل ،لـكــان لـبـنــان ّ
تنعم
بـهــدوء أو ســام أفـضــل ،أو كالمًا مزعجًا من
هذا القبيل .فجأة ،انتقلت املحطة إلى املحور
امل ـض ــاد ،وكــانــت الـنـقـلــة نــافــرة إل ــى درج ــة أن
ّ
إعالمييها فجأة انتقلوا معها مــن املمانعة
ّ
إلى الليبرالية الثورية املتماشية مع مصلحة
ّ
دول الخليج .كيف يمكن أل ينجح مرشحو
ال ـت ـغ ـي ـيــر :قـ ــارنـ ــوا .ظ ـه ــر مـ ـ ــارك ض ــو وب ــوال

يـعـقــوبـيــان وواص ــف الـحــركــة عـلــى املحطات
ً
أكثر بكثير مـثــا ،مــن محمد رعــد ،الــذي نال
أكـثــر مــن  48ألــف صــوت فــي آخــر انتخابات.
أي أن أصـ ــوات رع ــد ت ـفــوق بــأضـعــاف امل ــرات
ً
أصـ ـ ــوات بـ ــوال م ـث ــا وبـ ـم ــرات أصـ ـ ــوات ضــو.
لـكــن ه ــؤالء كــانــوا يـظـهــرون لـيــس فـقــط على
املحطات الثالث البارزة واملؤثرة في الساحة
ال ـل ـب ـنــان ـيــة ب ــل ك ــان ــوا ي ـظ ـه ــرون أي ـض ــا على
ّ
الخليجية.
املحطات
وتجربة دور اإلعــام في االنتخابات تحتاج
إلى دراسة ّ
مفصلة في قولبة الرأي العام .كان
كل ضيف يظهر في أي من املحطات (واستمرّ
َ
ذل ــك بـعــد االن ـت ـخ ــابــات) ُي ـطــالــب عـلــى الـفــور
ُ
بإعطاء رأي فــي ســاح الـحــزب .لــم يـســأل أي
ً
مرشح عن رأيه مثال في التطبيع والتحالف
ْ
اإلماراتيي مع إسرائيل .أنت تسأل عن خطر
س ــاح امل ـقــاومــة فـيـصـبــح ف ــي أذهـ ــان الـنــاس
أن س ــاح امل ـقــاومــة خ ـطــر .أنـ ـ َـت ال ت ـســأل عن
خطر إسرائيل كي يقتنع املواطن أن الخطر
ليس من إسرائيل بل من َمــن يعاديها .هذه
ثـقــافــة سـيــاسـيــة بــاتــت مـتـ ّ
ـرسـخــة فــي لبنان.
هناك مــن يناصر إسرائيل ضــد أعــدائـهــا .لم
يـكــن مطلوبًا مــن املــرشــح أن يــدلــي بــرأيــه إال
ف ــي خ ـطــر س ــاح ال ـح ــزب .يـسـتـطـيــع املــرشــح
ً
ّ
ويتحدث عن
مثال أن يظهر على «الـجــديــد»
النظام السوري وأن يصفه بالقاتل واملجرم،
لكن ّ لو أن املرشح قال ذلك عن نظام خليجي
ّ
لتوقف البث على الفور .لكن اللعبة معروفة
بأصولها والضيف يعرف اللعبة قبل الظهور
ويعرف مــاذا يريد أن يقول ومــا ال يستطيع
ّ
مؤامراتية ليس
قوله .والــذي حــدث بصورة
أن هـنــاك تـبـلــورًا ل ــرأي عــام مـهــووس بسالح
َ
ال ـح ــزب ب ــل إن ال ـك ــل يـتـحــدث بـنـفــس صيغة
الخطاب :بدأ السنيورة بإيعاز أميركي بعد
ح ــرب ت ـ ّـم ــوز بــال ـحــديــث ع ــن «م ــاك ــس فـيـبــر»
ّ
وحصرية الـســاح واحتكار الــدولــة لوسائل
العنف ،وتبعه اآلخرون .بجد ،تبدأ العبارات
ّ
الخارجية
وصيغ الخطاب في مطابخ وزارة
ّ
األميركية ،مثل عبارة «ثورة األرز» أو عبارة
«قوى التغيير» ،ثم يصبح دارجًا على األلسن.
ً
مثال ّ
وعبر عن عداء ضد
لم يظهر أي مرشح
ّ
ســاح الحزب بصيغ غير تلك التي يتحدث
ّ
يتحدثون بنفس املفردات .وفي
بها اآلخرون.
ّ
ن ـهــايــة ال ـح ـمــى االن ـت ـخــابــيــة ،أص ـبــح خـطــاب
الـ ـع ــداء ل ـســاح امل ـق ــاوم ــة ه ــو واحـ ـ ـدًا ب ــن كل
املــرشـحــن ،مــن اليسار و«مـمـفــد» إلــى سامي
ّ
الجميل .تنافست «ممفد» مع سامي الجميل
لكن املنافسة لم تكن أبدًا حول سالح الحزب.
ّ
توحدت الرؤية والخطاب في العداء في نهاية
ّ
ّ
العملية االنتخابية .ومــا تـعـ ّـرض لــه إلياس
ج ــرادة كــان خير مـثــال .جريمة ج ــرادة ليس
فــي أن ــه لــم يعتنق دع ــم املـقــاومــة فــي خطابه
(على طريقة الـحــزب الشيوعي قبل سنوات
قليلة) بــل هــو ت ـحـ ّـدث عــن املـقــاومــة بصيغة
املعتمدة من كل الفريق الــ 14آذاري
غير تلك
ّ
ّ
ّ
سيستمر
ويـمـيـنــه املـتـمــثــل ب ــ«امل ـس ـت ـقــلــن».
ضرب جــرادة باألسئلة حتى يصبح خطابه
ً
مماثال متطابقًا لخطاب كل اآلخــريــن خارج
ً
فريق املمانعة .وليس هناك مجال مثال في
األحـ ــاديـ ــث ل ـل ـم ـســاء لــة ف ــي الـ ـط ــروح ــات عــن
ً
املقاومة .مثال ،عليك أن تقول إنك ضد سالح
املقاومة من دون أن تسأل عن البديل :الجيش؟
ً
كـيــف ذل ــك؟ كـيــف يـصـبــح الـجـيــش بــديــا عن
املقاومة؟ هل يستطيع جوزيف عون أن يردع
إسرائيل؟ أال يدخل جيش الـعـ ّ
ـدو إلــى لبنان
في غضون ساعات للتفتيش في املنازل في
ّ
جنوب لبنان لو أن الجيش هو الذي يتولى
تـخــويــف وردع إس ــرائ ـي ــل؟ عـلـيــك أن تــرفــض
ُ
املقاومة باملبدأ وبــا كيف .والبديل؟ تــراوح
ّ
«املدنية» و«املواطنة» (األخيرة
األجوبة بني
بــاتــت الزم ــة إلبــراهـيــم منيمنة) أو الجيش،
مــا غـيــره ال ــذي يـشـكــو هـ ّـمــه شـهـ ّ
ـريــا لضباط
إس ــرائـ ـي ــل ف ــي ح ـف ــات ال ـس ـم ــر وال ـس ـه ــر فــي
الناقورة.
هيل (في مقالة على موقع «ويلسون»)
ديفيد
عـلــى ح ـ ّـق ف ــي أن االن ـت ـخــابــات ل ــن تـ ـ ّ
ـؤدي إال
إلــى الشلل (باملناسبة كـ ّـم الجهل التاريخي
ّ
ديبلوماسيي أميركا في منطقتنا بات
عند
فاضحًا .لــم يعد هناك مستعربون كما كان
ف ــي امل ــاض ــي .ال يـسـتـطـيــع أي ديـبـلــومــاســي
أم ـيــركــي فــي بــادنــا الـنـطــق بــأكـثــر مــن كلمة
ً
«فالفل» ،وبصعوبة بالغة .هيل مثال قال إن
لبنان تـ ّ
ـأســس على فكرة منع أي طائفة من
السيطرة على مقدرات الدولة .هذا الخبير في
شؤون لبنان والذي عمل سفيرًا عندنا يجهل

(هيثم
الموسوي)

ّ
الجمهورية ّ
تأسست على فكرة السيطرة
أن
ّ
ّ
ّ
السياسية املارونية وأن كل مـقــدرات الدولة
ّ
كانت بيد نخبة طائفة واحــدة .ظن في عمله
السياسي أن لبنان ّ
تأسس كما كان عليه بعد
الطائف .لم ينهك نفسه في قــراءة كتاب عن
تاريخ لبنان) .لبنان ليس في وارد التحريك
ّ
تتغير الحياة
السياسي في داخل املجلس .لم
السياسية ّ
عما كانت عليه قبل االنتخابات.
ُ
ّ
النظام االقتراعي هجني وعقيم وهو مفصل
على مـقــاس جـبــران بــاسـيــل ،وهــو غير قابل

ُ
هل المالمة على هجرة كل هؤالء
من غير الشيعة نحو المحور المعادي
للمقاومة تقع فقط على ُالمال
والمؤامرة ،أم الحزب يحتاج
واإلعالم
ّ
إلى مراجعة ذاتية؟
المؤامرة
نتحدث عن
نستطيع أن
ّ
ّ
ّ
الخارجية (الخليجية-اإلسرائيلية-الغربية) ــ
وأنا ّ
أتخصص في الحديث
عنها يوميًاــ ّلكن ال يكفي ذلك .هناك
مؤامرة طبقية في الداخل
للحياة ألنه مضاد للديموقراطية .واإلصرار
ع ـل ــى امل ـن ــاص ـف ــة ال ـط ــائ ـف ـ ّـي ــة ُم ـج ـح ــف بـحــق
املسلمني ألنــه يعطيهم حق تمثيل منقوص
كـثـيـرًا .إن أرق ــام ال ـفــوز فــاضـحــة فــي املـقــارنــة
ً
ّ
النبطية مثال .بوال
بني بيروت األولــى وبــن
يـعـقــوبـيــان ت ـفــوز بـ ـ ــ 3500ص ــوت فـيـمــا يـفــوز
أم ــن شـ ـ ّـري بــأك ـثــر م ــن  26أل ــف صـ ــوت .هــذا
مضاد للديموقراطية ومضاد لوعد املساواة

فـ ــي الـ ــدس ـ ـتـ ــور .ويـ ــزيـ ــد فـ ــي تـ ـق ــوي ــض ه ــذه
الــديـمــوقــراطـيــة االقـتــراعـيــة بــدعــة انتخابات
املغتربني ،التي أصـ ّـر عليها جـبــران باسيل.
أي إن باسيل مسؤول بدرجة مباشرة عن ّ
جر
حزب الله إلى قانون اقتراعي متنافر فقط ألنه
ّ
املسيحيني» أي إنه
يعتبره مناسبًا لـ«حقوق
يضمن انتخابه وفــوزه ،خالفًا لدائرة أوسع
لم يكن له حظ فيها .ولو أن االنتخابات جرت
على مستوى الدائرة لكانت النتائج مختلفة
تمامًا .يجب على من يؤمن بالديموقراطية
فــي االنـتـخــابــات املقبلة أن يـصـ ّـر عـلــى حظر
االنتخابات للمغتربني ألن شـ ّـروط التنافس
واملجاهرة اإلعالنية غير متوفرة وممنوعة
ف ــي دول الـخـلـيــج والـ ـغ ــرب ع ـلــى أك ـبــر حــزب
لبناني .سنعود في االنتخابات املقبلة إلى
زمن املحادل ،ولو اعترض باسيل على ذلك.
ل ـ ـكـ ــن نـ ـتـ ـل ـ ّـه ــى ن ـ ـحـ ــن فـ ـ ــي ال ـ ـعـ ــالـ ــم الـ ـن ــام ــي
ب ــاالنـ ـتـ ـخ ــاب ــات .ل ـي ــس ل ـن ــا حـ ـ ّـريـ ــة ّ م ـمــارســة
الديموقراطية .هذه االنتخابات تأثرت كثيرًا
باإلنفاق املــالــي الخارجي (معظمه خليجي
ّ
وغـ ــربـ ــي ،وم ـج ــل ــة «تـ ــايـ ــم» ف ــي االن ـت ـخ ــاب ــات
ّ
األخـيــرة فضحت كــم املــال الغربي-الخليجي
ّ
خصوصًا أن األزمــة املالية في إيـ ّـران قلصت
كـثـيـرًا اإلن ـفــاق اإلي ــران ــي) .وال ـتــدخــل الغربي
الخليجي لــم يـكــن س ـ ّـرًا أبـ ـدًا .ديـفـيــد شينكر
أخـطــأ (م ــن مـنـظــور امل ــؤام ــرة الـتــي ش ــارك في
صنعها وتنفيذها) عندما ظهر في برنامج
ّ
ّ
وتحدث عن دوره في
ـ«مؤسسة واشنطن»
ل
تجميع قوى «التغيير» وضحك كثيرًا عندما
روى عن دور أميركا في الضغط االقتصادي
ع ـلــى ل ـب ـنــان (م ـ ــرة أخـ ـ ــرى ،ي ـب ــرز أي ـض ــا دور
اإلع ــام فــي املــؤامــرة ،إذ إن تسليط األض ــواء
ع ـل ــى ك ـ ــام ش ـي ـن ـكــر ك ـ ــان واسـ ـع ــا وم ـن ـت ـش ـرًا
إل ــى درج ــة أن محطة إســرائـيــل فــي لبنان—
ه ــي حــرف ـيــا ،مـحـطــة إســرائـيـلـيــة ،فــي الـفـكــرة
وال ـت ـج ـه ـي ــز ع ـن ــد إطـ ــاق ـ ـهـ ــا—«إل.بـ ــي.سـ ــي»
اضـ ـط ـ ّـرت إل ــى دعـ ــوة شـيـنـكــر لـلـظـهــور على
الـشــاشــة وذل ــك لتوضيح مــا قــالــه فــي ساعة
ٍّ
«ت ـ ـخـ ــل» .ه ـن ــاك ع ـق ــود م ــال ـي ــة ب ــن ال ـس ـف ــارة

األم ـي ــرك ـي ــة واإلدارة م ــع ع ـ ــدد م ــن وس ــائ ــل
اإلعــام وذلك إلبــراز وجهة النظر والضيوف
األم ـيــركـ ّـيــن ،ويـتـخـ ّـصــص فــي ع ــدم مـســاء لــة
ال ـض ـيــوف األم ـي ــرك ـ ّـيــن ،ال ـنــاشــط الـتـغـيـيــري
ال ـثــائــر ،أل ـب ــرت كــوسـتــانـ ّيــان ،ال ــذي ي ـبــدو أن
ّ
األميركيني يفضلون استضافتهم
الضيوف
م ــن قـبـلــه ألن ــه ال يـمـكــن أن يـســألـهــم إال تلك
األسـئـلــة الـتــي ك ــان الري كـنــغ ُيـمـطــرهــا على
فرانك سيناترا ،من نــوع« :فــرانــك ،ملــاذا نحن
نـحـبــك»؟) أمـيــركــا ال تسمح بالديموقراطية
فــي بــادنــا ،ولــو سمحت هــي تدعم االنقالب
عليها لــو أصـبـحــت مــزعـجــة لـهــا أو ملصالح
إسرائيل (أميركا في الوقت الحاضر دعمت
انـ ـق ــاب ــات ع ـل ــى ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــة ف ــي مـصــر
وتــونــس وال ـس ــودان) .واملضحك أن لبنان—
أل ــم تـسـمـعــوا؟—اسـتـضــاف زوارًا أوروب ـ ّـي ــن
مل ــراق ـب ــة االن ـت ـخ ــاب ــات .وك ــان ــت مــاحـظــاتـهــم
ّ
ّ
مـمــلــة إل ــى درج ــة أن اإلع ــام لــم يـغــطـهــا .لكن
الوفد األوروب ــي كــان له دور مرسوم بعناية
سياسية من واشنطن .لو أن الحزب والحلفاء
فازوا بأكثرية قوية ،لكان دور الوفد األوروبي
إعـ ــان ب ـط ــان االن ـت ـخ ــاب ــات وك ــان ــت أمـيــركــا
س ـت ـســارع—ك ـعــادت ـهــا—إلــى ف ــرض ّ عـقــوبــات
«م ـع ـي ـقــة» (ه ـ ــذه ه ــي ال ـص ـفــة امل ـفــض ـلــة عند
أميركا في الحديث عن عقوباتها الوحشية
ض ــد الـ ـشـ ـع ــوب) ض ــد ل ـب ـن ــان .ل ـك ـ ّـن م ــارك ــس
َ
ســتـ َـر ،ولــم يفز محور الـحــزب وتنف َس الوفد
األوروبــي الصعداء .وتعمل أميركا أيضًا من
ّ
محلية .هناك
خالل وسائل إعالم وجمعيات
ّ
اللبنانية ملراقبة االنتخابات التي
الجمعية
ص ــرخ ــت واع ـت ــرض ــت ون ـش ــرت ع ـلــى امل ــواق ــع
فـيــديــو حـ ّـيــا ل ـحــادث «اعـ ـت ــداء» عـلــى املــرشــح
واص ـ ــف الـ ـح ــرك ــة .ل ــم ت ـك ــن ال ـج ـم ـع ـي ــة-األداة
(ذات الـتـمــويــل الـحـكــومــي ال ـغــربــي) مـتــأكــدة
مـ ــن ن ـت ـي ـجــة االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات وكـ ــانـ ــت تـسـتـعــد
ألوامــر غربية بإعالن بطالن االنتخابات في
حــال فــوز أع ــداء أمـيــركــا .والحظنا أن شريط
االع ـ ـتـ ــداء ع ـلــى واص ـ ــف ال ـح ــرك ــة (وال ـش ــري ــط
أظ ـهــر ه ـتــافــات سـيــاسـيــة ض ــده م ــع أص ــوات

تــدعــو إلــى تــركــه وشــأنــه ،وظـهــر وهــو يخرج
مــن مــركــز االق ـت ــراع وح ـي ـدًا مــن دون هتافات
أو اع ـتــراض) اختفى ولــم يعد هـنــاك حديث
ّ
ع ـنــه .ووس ــائ ــل اإلعـ ــام ال ـجــديــد «املـسـتـقــلــة»
ّ
ـورس)
(أي املـمــولــة مــن حـكــومــات الـغــرب وس ـ ّ
أسـفــرت عــن وجهها فــي االنتخابات وتبنت
مــرش ـحــن ّ
وروج ـ ـ ــت ل ـهــم وهـ ــي ط ـب ـعــا أفـنــت
ساعات في الدعاية ضد الحزب ومرشحيه
ّ
باملجان طبعًا.
وكل حلفائه—وكل ذلك ليس
ً
ب ــدال مــن الـتـلـهــي بــالــديـمــوقــراطـيــة املمنوعة
عنا ،يمكن التفكير في حلول جذرية ملشاكلنا
االق ـت ـص ــادي ــة املــرت ـب ـطــة أي ـض ــا بــال ـح ـصــارات
األميركية في بالدنا.
ل ـ ــن ي ـ ـكـ ــون ه ـ ـنـ ــاك غ ـل ـب ــة ألح ـ ـ ــد ف ـ ــي ل ـب ـن ــان.
والـتـفـكـيــر فــي ن ــزع س ــاح ال ـحــزب هــو إعــان
انتخابي مــدفــوع الثمن .ليس هناك َمــن هو
ُ
ف ــي وارد الـتـفـكـيــر بـعــد أن ه ــزم ــت إســرائـيــل
نفسها على يد املقاومة .يستطيع جوزيف
عــون في املجالس املغلقة أن يعد وأن يزهو
ّ
يصور مكانته الشعبية بطريقة تدغدغ
وأن
ال ـق ـلــوب ف ــي واش ـن ـطــن ل ـكــن الـجـمـيــع يـعــرف
الحقيقة—وقد اعترف بها ديفيد هيل نفسه.
صـحـيـفــة «ت ــاي ـم ــز أوف إس ــرائ ّـي ــل» اعـتــرفــت
بحقيقة أن االنتخابات لن تؤثر على مكانة
املقاومة العسكرية .ينسى البعض أن هؤالء
ّ
ّ
ّ
الجنسيات
املتعددة
املتطوعني هزموا القوات
ـات عندما
(أي «األ ّط ـل ـس ــي») ف ــي اّلـثـمــانـيـنـيـ ُ
املتطوعني نحو خمس ما
كانت قــوة هــؤالء
هي عليه اليوم .إسرائيل وحلفاؤها نجحوا
وينجحون فــي مخطط عــزل الـحــزب طائفيًا
فــي لبنان .كــل هــذا املخطط كــان مــن أجــل فك
التحالف بني التيار والحزب .حاولت أميركا
بعد اغتيال الحريري أن تفصل بني الحزب
والـحــركــة لكنها فشلت ألن امل ــزاج الجنوبي
يـشـعــر بــال ـح ـصــار—وعــن ح ــق .عـنــدمــا ُيـقــال
مقيمة في لبنان بأنها «جالية
ألكبر طائفة ّ
إيرانية» ال تتوقع أنها ستنجذب إليك .منذ
اغتيال الحريري حاولت القوى املتحالفة مع
الخليج أن تعرض على الشيعة هذا الخيار:
ّ
طائفيًا ينبذ الشيعة لكننا
نحن نقود محورًا
نسمح لك باالنضمام إليه لو نبذتم املقاومة
جهارًا .ولهذه فإن الشيعة في إعالم الخليج
هــم أش ــد ال ـنــاس كــراهـيــة للشيعة ألن هــؤالء
مطالبون بإثبات الــوالء الطائفي للمعادين
للطائفة التي ولدوا فيها .فقد الحزب أنصاره
ّ
واملسيحيني في الجنوب.
من السنة والدروز
هــذا عنصر خطر ألن ذلــك يعني أن املعركة
ستشهد دسائس أكثر من حرب تموز.
املقبلة
ُ
ه ــل امل ــام ــة ع ـلــى ه ـجــرة ك ــل هـ ــؤالء م ــن غير
الشيعة نحو املحور املـعــادي للمقاومة تقع
ُ
الحزب
فقط على املال واإلعــام واملؤامرة ،أم
ي ـح ـتــاج إل ــى مــراج ـعــة ذات ـ ّـي ــة لـتـقـيـيــم األداء،
خـصــوصــا ف ــي مــرحـلــة م ــا بـعــد االنـتـفــاضــة؟
املدهش ليس أنــه كــان هناك مؤامرة خطيرة
ضد املقاومة .ال ،املدهش لو أنه لم يكن هناك
مؤامرة بعد تحقيق النصر وإلحاق الهزيمة
ّ
واملذلة بإسرائيل.
ُ
الحرب ليست على األب ــواب .املقاومة تخيف
إســرائـيــل وتــردعـهــا بما فيه الكفاية .الحرب
امل ـق ـب ـل ــة هـ ــي ح ـ ــرب ط ـب ـق ـيـ ّـة بـ ــن ال ـجــائ ـعــن
واملـعـ َـوزيــن والـفـقــراء واملـعــذبــن والخاسرين
وب ـ ــن زع ـ ـمـ ــاء الـ ـفـ ـس ــاد وال ـط ـب ـق ــة ال ـحــاك ـمــة
بـ ّ
ـرمـتـهــا .هــذه املـعــركــة هــي الــراهـنــة وتحديد
ّ
امل ــوق ــف مـنـهــا س ـي ـحــدد مــوقــع أي ح ــزب في
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات امل ـق ـب ـل ــة .إن خ ـ ـسـ ــارة ال ـح ــزب
ّ
لحلفاء له يتعلق بــدوره ودور حلفاء له في
حماية النظام وفي الغرف من دولــة الفساد.
نستطيع أن نتحدث عن املــؤامــرة الخارجية
(ال ـخ ـل ـي ـجـ ّـيــة-اإلســرائ ـي ـلـ ّـيــة-ال ـغــربـ ّـيــة)—وأنــا
ّ
أتخصص في الحديث عنها يوميًا—لكن ال
ّ
يكفيُ ذلــك .هناك مــؤامــرة طبقية في الداخل
ّ
ـرهـلــن الـنــاهـبــن ضــد ّ
بقية
مــن امل ـتــرفــن املـتـ
ّ
الـ ـن ــاس .وال ـط ـب ـقــة ال ـحــاك ـمــة ت ـغــيــر أدواتـ ـه ــا،
تستعني حينًا بأحزاب تقليدية وبأشخاص
ّ
م ــن ك ــل ال ـط ــوائ ــف ومـ ــن م ــاح ــدة ل ــو تـطــلــب
ّ
األمــر .واألدوات الجديدة للمؤامرة الطبقية
س ـت ـحــاول ج ــاه ــدة أن ت ـحــافــظ ع ـلــى الـنـظــام
الـ ـق ــائ ــم :الح ـ ـظـ ــوا ك ـي ــف أن ق ـ ــوى «ال ـ ـثـ ــورة»
ُ
و«ال ـت ـغ ـي ـيــر» ت ـج ـمــع ع ـلــى ض ـ ــرورة الـحـفــاظ
على «النظام االقتصادي ّ
الحر» .هذا اإليمان
بــاالق ـت ـصــاد ال ـح ـ ّـر ه ــو إعـ ــان ح ــرب ض ــد كل
ضحايا النظام الــرأسـمــالــي الــذي أودى بكم
إلى التهلكة.
* كاتب عربي ـ ـ حسابه على تويتر
@asadabukhalil

انتهت االنتخابات:
األزمة أكثر تعقيدًا
سعد الله مزرعاني *
ســوف نكون بحاجة إلــى وقــت أطــول مــن أجــل اإلحــاطــة بكامل جــوانــب ونتائج املعركة االنتخابية
التي خيضت في لبنان وبــاد االغـتــراب في الفترة الواقعة ما بني ُ 6و 15أيــار الـجــاري .رغــم ذلك،
ّ
التحسب للسهو والخطأ ،يمكن اآلن ،وكبداية لتقييم متكامل ما أتيح ذلك ،إدراج مجموعة من
ومع
ّ
ّ
العناوين األساسية .من جهة ثانية ،فإن اإلسراع في استخالص الدروس ،هو أكثر من ملح ألن األزمة
مفتوحة .هي مرشحة بقوة ملزيد من التفاقم اقتصاديًا وسياسيًا ،وربما أمنيًا ،مع ما ُيلحق ذلك
من كوارث إضافية باألكثرية الساحقة من الشعب اللبناني الذي ُيكابد واحدة من أكثر األزمات في
العالم ،إفقارًا وخرابًا وعبثية.
ّ
ّ
في الوقائع واملعطيات واملميزات ،إن استحقاق عام  2022قد وقع في خضم أزمة طاحنة حولت حياة
االنتخابات بكثافة) إلى كابوس
اللبنانيني ،املقيمني واملغتربني (الجدد خصوصًا ،والذين شاركوا في
ّ
ما زالت فصوله تتوالى .وإن شكوك عدم حصول االنتخابات ،باإللغاء ،ظلت قائمة حتى مباشرة
الدقائق األخيرة من
املرحلة األخيرة القتراع املقيمني ،وأن احتماالت تعطيلها استمرت متوقعة حتى
ّ
عمليات الفرز (أسباب عديدة ومتباينة ،فعلية ووهمية ،كانت تغذي هذا االحتمال) .ولد ذلك وسواه،
ّ
مزاجًا شعبيًا ،وحتى سياسيًا ،متناقضًا بشأن مسألة املشاركة :لجهة االندفاع أو االنكفاء .الشق
ّ
االنتخاب ،أربك املشاركة في مرحلة تعاظم فيها
التفضلي) في قانون
(املشوه بالصوت
النسبي
ّ
ُ
ّ
ّ
ّ
الهائل وغير املسبوق للتدخل
الدور
يأتي
م
ث
ـوالءات.
ـ
ل
ا
د
وتعد
ق
والتسل
والفئوية
والفردانية
التفك ُك
ُ
الخارجي :الغربي (األميركي خصوصًا) والعربي السعودي (بالدرجة األول ــى) .وهــو دور شامل
ّ
ّ
ومتشعب :من السياسة إلــى االقتصاد واملــال واإلعــام (املستأجر واملـمـ ّـول واملسخر)
ومتواصل
والنشاط امليداني والــزيــارات املتواصلة (شملت أمــن عــام األمــم املـتـحــدة!) والعقوبات والتفاوض
ً
مع العدو والعرقلة واملساعدات واملقاطعة وسحب السفراء ...وصــوال إلى الرشوة وتركيب اللوائح
وصياغة الشعارات التي تمحورت حول سالح املقاومة (من أبرز ضحايا هذا التدخل إقصاء سعد
الحريري ثم محاولة إعادته باإلكراه املجاني) .في مجرى احتدام املعركة تم استحضار سالح آخر
مجرب ّ
للمرجعيات الدينية وبأعلى
وفعال :طائفي ومذهبي ومناطقي كانتوني بمشاركة مباشرة
ّ
األصوات .من جهتهم ،ثابر عتاة املنظومة الحاكمة على املراوحة في النظام املتخلف والفاشل نفسه:
بوسائل اإلنـكــار والـخــداع والفئوية واملحاصصة والعصبيات والتبعية ،وبــالــرهــان على االحـتــواء
والتيئيس ،وعلى تعب الناس وعجزهم عن مواصلة االعتراض ،وبالتالي عن املحاسبة والتغيير.
رغم كل ذلك ،كان لألزمة مفعولها ونتائجها الطبيعيني ،ولو جزئيًا ،بوصفها ،أساسًا ،ميدانًا للصراع
االجتماعي الطبقي ،بمحتواه ومداه املحلي واإلقليمي والدولي .لقد كان الشائع ،بل الراسخ ،أن الشعب
ّ
اللبناني مدمن على االلتحاق والهوانّ ،
وأن منظومته ونظامه السياسيني َّ
محصنان ومصفحان ضد
االختراق واملحاسبة .وفقًا لهذه املقولة ،مارست املنظومة الحاكمة سياسة التجاهل واملكابرة طيلة
حوالى ثالث سنوات من االنتفاض واالحتجاجات .ومضت إلى االنتخابات واثقة من قدرتها على
التجديد لنفسها وعلى احتواء السخط الشعبي من خالل الخداع والوعود والتيئيس ،وخصوصًا من
ّ
خصوصًا .لكن
واملجرب وهو سالح
خالل شحذ سالحها املفضل
العصبيات الطائفية ،واملذهبية ِّ
ّ
ّ
ّ
املتضررين وتعمق النقمة ،مكنت حركة االحتجاج من أن تحطم عددًا من
ضخامة األزمة وتعاظم
الحواجز والرواسخ واملعادالتّ .
تقدمت الصفوف ،خصوصًا الطبقة الوسطى األكثر تضررًا ومعاناة
من الخسارة والخراب ،مزودة بما كسبته من الوسائل الحديثة في التحريض والتواصل والتكتل،
وتمكنت من اختراق أسوار املجلس النيابي بنسبة تقارب الـ  %13من عدد أعضائه .أطاح انتصارها
هذا رموزًا ووجوهًا قديمة أو جديدة اعتاد بعضها الدفاع عن املنظومة والنظام بأقذر الوسائل!
في امتداد ذلك ،تبني ّأن أزمة غير مسبوقة بحجم األزمة اللبنانية املتمادية ،لم يكن لها ،إطالقًا ،أن تمر
دون أن تؤدي إلى حد أدنى من املحاسبة واملساءلة والتغيير! للصراع االجتماعي ،ولو غير ناضج
الشروط بالكامل ،قوانينه ونتائجه .وهو أمر جــرى ،دائمًا ،الــدأب على طمسه .واألســوأ أن التدخل
الخارجي قد حرص ،هو اآلخر ،على توجيه املسؤولية ،وبالتالي النقمة واالحتجاجات ،ليس ضد
الحاكم والنظام القائم ،بل نحو هدف آخر يتصل بالصراع الدائر في املنطقة وفي العالم ،والذي
الطاقم ّ
تديره وتغذيه ملصلحتها ومصلحة أدواتها وحلفائها الواليات املتحدة األميركية.
يـقــودنــا هــذا األم ــر إلــى طــرح مجموعة عـنــاويــن بـشــأن مـســار االحـتـجــاجــات .وهــي عـنــاويــن جرى
تناولها أو التنبيه بشأنها ،من قبل حريصني ،منذ بدايات االنتفاضة .املقصود الدعوة إلى أن يكون
لالنتفاضة برنامج بديل وأولــويــات واضحة وخطة تحرك وتعبئة وتحشيد هــادفــة .ولــن يتم ذلك
ً
أو يكتمل أو يستمر بــدون قـيــادة ّ
تنسق وتـطــور وتستثمر ملصلحة التحرك وص ــوال إلــى الهدف
املنشود .الطابع العفوي الغالب ،ونقص التجربة وأحيانًا الوعي واإلرادة ،عوامل قادت إلى تجاهل
كل ذلك لحساب شعارات من نوع« :كلنا قيادة»« ،بدنا حقوقنا»« ،مطالبنا معروفة» ...وتباعًاّ ،
تبي
أن ّثمة من يحاول تعميق هذا النوع من التناول العفوي أو العبثي .كان الهدف هو السعي ملصادرة
واستغالل االحتجاجات وتوجيهها وفق مصالح وأغــراض متعارضة مع مصالح املنتفضني ومع
الشروط واألولويات الحقيقية املطلوبة ،حيال املسؤوليات والبدائل .ليست املدة الفاصلة ما بني بدء
االحتجاجات وموعد االنتخابات بسيطة ،وال األهوال والخسائر من النوع الذي يمكن ّ
تحمله ،ومع ذلك
ّ
تبي أن جميع أطراف االنتفاضة ،بمن فيهم قوى التغيير القديمة والعريقة ،قد عجزوا عن التوحد،
ً
والتنسيق في ما بينهم ،سواء على املستوى السياسي أو على املستوى االقتصادي االجتماعي.
في مجرى ذلك ّ
تقدم شعار نزع السالح وإلغاء «الدويلة» ليصبح هو األعلى صوتًا في «املنصات»
ّ
واإلعــام املدفوع اآلخــر واملسخر لهذا الغرض ،وفي حمالت ضارية ،استفادت من إجــرام وفئوية
املنظومة ،ومن أخطاء وثغرات املقاومة ومن عجز وفشل السلطة ،لتشويه املشهد وإشاعة اليأس
والتبعثر في املواقف واألولويات والوالءات.
ينبغي القول ،في امتداد ذلك ،أن االنتصار الشعبي حقيقي وواعد .لكنه محدود وجزئي وهش .هو
ّ
والتقدم في معركة
واقعيًا غير حائز ،دون جهد وغربلة ،وفرز ،على شروط ومتطلبات االستمرارية
مفتوحة ،بال أفق ،وشديدة التداخل ما بني تناقضات وصعوبات الداخل وتدخالت وتأثيرات الخارج.
األزمة بعد االنتخابات إلى طور جديد وتوازنات مختلفة ،ولو بنسبة محدودة .كيف نبني
انتقلت
ّ
على ما تحقق؟ كيف يمكن تحرير االنتصار من األدران الداخلية واالستغالل الخارجي؟ ما هي
مسؤولية القوى اليسارية والوطنية؟ ما هي مسؤولية املقاومة ،بعد أن ُس ّجل في مرماها ،سياسيًا
وإعالميًا ومعنويًا ،عدد غير قليل من األهداف؟! وهذا ما سيكون موضوعنا في مقاربة الحقة.
* كاتب وسياسي لبناني
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ْالبالد

العالم

ملف سيف القدس« :ولنا الحاضر ،والحاضر ،والمستقبل»

ّ
حتى ال نبقى أسرى «المواطنة الكولونيالية»

باسم غزة...
جزمة أفقًا»
التي «خلقت من
ٍ
يوسف فارس

على رغم أنه ال يمكن القفز على حالة
ّ
ال ـجــدل الـتــي يعيشها ال ـشــارع الـغــزي
مـنــذ س ـن ــوات ح ــول تـعــريــف مصطلح
«االنـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــار»؛ وذل ـ ـ ـ ــك ب ــالـ ـنـ ـظ ــر إل ــى
ّ
واملادية العالية التي
التكلفة البشرية
ّ
خــلـفـتـهــا الـ ـح ــروب امل ـت ـتــال ـيــة ،وأي ـضــا
ّ
ّ
التحكم اإلسرائيلي بمتطلبات الواقع
اإلنساني ،والذي يعطي العدو هامش
تضييق الـخـنــاق ّمعيشيًا ،وتنغيص
ّ
حياة السكان في أدق تفاصيل حياتهم،
َ
َليظهر كـ َـمــن استطاع تفريغ شعارات
ّ
امل ـقــاومــة الـعــالـيــة م ــن مـضـمــونـهــا ،إل
يستطيع إغ ـفــال جملة من
أن أح ـدًا ال
ّ
اإلنجازات التي حققتها معركة «سيف
ُ
الـ ـ ـق ـ ــدس» ال ـ ـعـ ــام امل ـ ــاض ـ ــي ،وتـ ــواصـ ــل
املقاومة املراكمة عليها إلى اليوم.
في السياسة قبل العسكر ،يمكن القول
ّ
إن املـقــاومــة فــي غــزة َجـ َـبــرت فــي حــرب
َ
أي ــار  ،2021ك ـسـرًا أنتجته الـصــراعــات
ال ــداخ ـل ـي ــة واألزمـ ـ ـ ــات امل ـع ـي ـش ـيــة الـتــي
تــرافـقــت مــع ف ــوز حــركــة «ح ـم ــاس» في
االن ـت ـخ ــاب ــات الـتـشــريـعـيــة ع ــام .2006
فخالل  15عامًا من االنقسام السياسي
وحـتــى الشعبي ،بــن جغرافيا البالد
ّ
امل ـف ــت ـت ــة ف ــي ال ـض ـف ــة وال ـ ــداخ ـ ــل وغ ــزة
وح ـت ــى ال ـش ـت ــات ،اشـتـغـلــت الـسـيــاســة
ّ
اإلســرائ ـي ـل ـيــة ،املـســلـحــة ب ـق ــدرة كبيرة
ّ
عـلــى الـتـحــكــم بـعــوامــل صـنــاعــة الـتــرف
ّ
تحت االحتالل ،أو اإلفقار حتى في ظل
االنعتاق منه كما في غزة ،على تشكيل
«كــوتــا» جــامــدة مــن الـهـمــوم املناطقية
التي تشغل أصحابها عن التفكير ِب َمن
سواهم من أبناء الوطن.
ً
ف ــي غ ــزة م ـث ــا ،عـمـلــت إســرائ ـيــل على
رفـ ــع تـكـلـفــة ال ـف ـعــل امل ـ ـقـ ــاوم ،وتــدف ـيــع
السكان فاتورة عملية خطف الجندي
اإلسرائيلي جلعاد شاليط عام ،2006
ّ َ
فــي شـكــل حـ َ
ـدم ــرت ــن ،أواله ـمــا
ـربــن م ـ
كانت عام  ،2009 - 2008والثانية التي
أعقبت اغتيال مهندس صفقة التبادل
أحمد الجعبري عام  .2012وحتى عام
ّ
 ،2014شــكــل اخ ـت ــراق واقـ ــع الـحـصــار
ّ
املـ ـت ــأزم ،ال ـع ـنــوان الـ ــذي كــانــت تبحث
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فيه املقاومة عن نهاية ّ
مشرفة للحرب
ّ
استمرت  51يومًا ،عبر تحصيل
التي
ّ
ميناء بحري ومطار يتغلب على قهر
ال ـج ـغــراف ـيــا ،والـ ــذي تـضــاعـفــت حـ ّـدتــه
بعد إسقاط ُحكم «اإلخــوان املسلمني»
في الجارة الكبرى للقطاع.
ّ
ويتبدى منجز «سيف القدس» األكبر،
فــي كونها استطاعت إع ــادة االعتبار
من جديد إلى الهموم الوطنية الكبرى،
وع ـل ــى رأس ـه ــا املــدي ـنــة امل ـق ـ ّـدس ــة .كــان
إعالن قائد أركان املقاومة في القطاع،
محمد الضيف ،عن ساعة الصفر لبدء
ال ـحــرب ،مــن دون ّ
أي ش ــروط مطلبية
لوقفها ِمن ِمثل فتح املعابر ،أو دخول
ّ
املنحة القطرية ،أو حل أزمة الكهرباء،
أو تـسـهـيــل س ـفــر امل ــواط ـن ــن ،بـمـثــابــة
إع ـ ــادة شــام ـلــة ل ـل ـصــراع الفلسطيني
مــع االحـتــال إلــى مـ ّ
ـربـعــه األول ،حيث
اس ـت ـطــاعــت املـ ـق ــاوم ــة ،وع ـل ــى رأس ـهــا
حركة «حماس» التي مورست ّ
ضدها
ح ــرب هــائـلــة ل ـكـ ّـي وعـيـهــا وتــدجـيـنــه،
ُ
أن ت ّعيد سالحها إلــى وظيفته البكر،
املتمثلة ال في حماية «سلطة املقاومة»
ال ـتــي ح ــاول االح ـت ــال اإلي ـح ــاء بأنها
َّ
أهداف
مهددة باإلسقاط ،بل بمقارعة
ّ
امل ـ ـشـ ــروع اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ال ـ ــذي ي ـتــخــذ
مــن إل ـهــاء الفلسطينيني بــأوضــاعـهــم
الــداخ ـل ـيــة س ـتــارًا ل ـلـت ـمـ ّـدد .وبــال ـعــودة
ّ
جدلية تحقيق االنـتـصــار ،والتي
إلــى
ُ
ينبغي أن ي ـعــاد تجليسها فــي وعــي
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــوام ،ف ـ ـ ــإن ال ـ ـ ـقـ ـ ــدرة عـ ـل ــى ع ــرق ـل ــة
م ـســاعــي االس ـت ـي ـطــان وال ـت ـهــويــد ،في
ّ
س ـيــا،
ظ ـ ــل واق ـ ـ ــع ع ــرب ــي مـ ـ ـت ـ ـ ٍ
ـداع س ـيــا ّ
وان ّـش ـغ ــال دول ـ ــي ع ــن ال ـ ـصـ ــراع ،إن ـمــا
تمثل نقطة فارقة َيجدر االنتباه إلى
ً
حجمها؛ إذ إنــه ّأوال وأخـيـرًا ،ال ُيمكن
ال ـق ـض ــاء ع ـل ــى كـ ـي ــان اح ـت ــال ــي خ ـلــق
ليبقى وي ـت ـمـ ّـدد ،بــالـضــربــة القاضية،
بــل إن مــراكـمــة اإلنـ ـج ــازات الـصـغـيــرة،
واملحافظة على حالة املشاغلة ورفــع
تـكـلـفــة ب ـقــاء االحـ ـت ــال ،ه ــي م ــا ي ـهـ ّـدد
ّ
وتوسعه .في السياسة أيضًا،
وجوده
استطاعت معركة «سيف الـقــدس» أن
تـسـتـنـهــض س ــاح ــات كــانــت إل ــى وقــت
ق ــري ــب ،خ ـ ــارج االع ـت ـب ــار واالخ ـت ـب ــار.

وفي األنفاق...
ّ
«نربي األمل»
ّ
ليس من املبالغة القول إن عملية «مترو
ح ـمــاس» ال ـتــي اس ـت ـمـ ّـرت إســرائ ـيــل في
اإلعــداد لها طــوال عشر سنوات سبقت
معركة «سيف القدس» ،هي واحدة من
أهـ ّـم األوراق التي كــان يعتقد االحتالل
أن ـه ّــا ال ــورق ــة ال ــراب ـح ــة ال ـت ــي يـمـكــن أن
تحقق له إنجازًا ميدانيًا ونفسيًاُ ،يعيد
األذرع العسكرية  15عامًا إلــى ال ــوراء،
ّ
الردع اإلسرائيلي الذي
ويراكم من قوة ّ
م ــن ش ــأن ــه أن يـ ـش ــذب ن ـب ــرة ال ـخ ـطــاب
امل ـق ــاوم املــرت ـفــع فــي ال ـق ـطــاع .كـمــا أنها
كانت بمثابة رهان لدى رئيس الوزراء
اإلسرائيلي السابق ،بنيامني نتنياهو،
للتأسيس على نتائجها في إعادة بناء
حضوره في املشهد الداخلي ،وهــو ما
ّ
يفسر إص ــراره على استخدامها على
رغــم التحذيرات التي ُو ّجـهــت إليه من
إمكانية فشلها.
ّ
وق ــام ــت خ ــط ــة «امل ـ ـتـ ــرو» ع ـلــى اف ـت ـعــال
مناورة إيهام متكاملة العناصر ،تحشد
قـ ُ
ـوات املـشــاة فــي الجيش اإلسرائيلي،

والـحــديــث هـنــاّ لـيــس عــن مــدن الضفة
ّ
ّ
ومخيماتها ،إنما عن الــداخــلّ املحتل
الـ ــذي م ــارس ــت إس ــرائ ـي ــل ب ـحــقــه كــافــة
أســالـيــب التغييب واألس ــرل ــة ،فجاءت
ُ
ُ
املـعــركــة لتعيد الــلـحـمــة الــوطـنـيــة إلــى
ّكل هذا ّ
املكون الــذي ّ
تفرقه الجغرافيا
والحواجز والظروف الضاغطة.
ّأما في امليدان ،فقد يفي سطر محمود
دروي ــش الـشـعــري فــي توصيفه ،في
الـقـطــاع املـحـ َ
ـاصــر بـحـرًا وب ـ ّـرًا وج ـ ّـوًا،
حـيــث اس ـت ـطــاع ال ـفــدائــي أن «يخلق
م ــن ج ــزم ــة أفـ ـق ــا» .وامل ـف ــارق ــة أن تلك
«املعجزة» لم تستند ،هذه املـ ّـرة ،إلى
أدوات الـفـعــل امل ـق ــاوم ال ـتــي واصـلــت
األذرع العسكرية للفصائل تطويرها
منذ االنسحاب اإلسرائيلي من غزة
ع ــام  ،2005والـ ــذي ح ــرم امل ـق ــاوم من
فرصة االشتباك املباشر ،وسعت من
خالله إسرائيل إلى تصفير األهداف
بعوائق تكنولوجية ووسائل رقابة
وأراض ّ
مبسطة شــاسـعــة املـســاحــة،
ٍ
ت ـح ـيــط ب ـك ــام ــل ال ـس ـي ــاج الـ ـح ــدودي
ال ـ ـشـ ــرقـ ــي م ـ ــع الـ ـ ـقـ ـ ـط ـ ــاع ،م ـ ــا ي ـح ــرم
املـ ـق ــاو ّم ــة ل ـي ــس مـ ــن ال ـف ـع ــل املـ ـق ــاوم
ف ـقــط ،إن ـم ــا م ــن الـنـتــائــج السياسية
والوطنية التي يمكن تحقيقها من
خــال هــذا الفعل .لقد جــاءت معركة
لكي
الثامن والعشرين مــن ُرمـضــان ً
تثبت نجاعة األدوات املـعـ ّـدة بدائية
مثل الـصــواريــخ ،فــي تحقيق أهــداف
ذات ُبـعــد استراتيجي وطـنــي كبير.
ص ـح ـيــح أن م ــا ي ـم ـكــن لـ ـص ــاروخ أو
ملـ ــا ّئـ ــة صـ ـ ـ ـ ــاروخ مـ ـ ـح ـ ــدود األث ـ ـ ـ ــر أن
ّ
يحققه في ظل نظام التحذير املبكر،
ال ـ ـ ــذي ي ـس ـم ــح ل ـل ـم ـس ـتــوط ـنــن ،مـنــذ
انطالق الصاروخ وحتى قبل لحظة
ّ
سقوطه ،أن يختبئوا بكل أريحية في
ّ
املحصنة قبل وصــولــه ،هو
املــاجــئ
ق ـ ْـدر ال ُيــذكــر عـلــى صعيد الخسائر
البشرية وحتى ّ
املادية ،لكنه وسيلة
استطاعت خالل  11يومًا من الحرب
ُ
أن تـحـ ّـول أنظمة اإلن ــذار املبكر ،إلى
ّ
نقمة فــي مفعولها الضمني .ولعله
يـكـفــي لـلـتــدلـيــل ع ـلــى ذل ــك ال ـق ــول إن
ب ـض ـعــة آالف م ــن ال ـ ـصـ ــواريـ ــخ ،ذات

بموجبها ،عـشــرات اآللـيــات العسكرية
ب ـم ـح ــاذاة ال ـس ـي ــاج ال ـ ـحـ ــدودي لـشـمــال
املدفعية
قـطــاع غ ــزة ،ث ـ ّـم تـبــدأ وحـ ــدات
ّ
بــالـتـمـهـيــد الـ ـن ــاري عـلــى نـحــو مـكــثــف،
ق ـب ــل أن يـ ـس ـ ّـرب االح ـ ـتـ ــال خـ ـبـ ـرًا عـبــر
اإلع ـ ــام ال ـع ـب ــري ،م ـف ــاده ب ــأن الـجـيــش
ّ
متجه إل ــى تنفيذ عملية بـ ّـريــة شاملة
ُ
في القطاع .وعلى إثر ذلك ،كان يفترض
باملقاومني املبادرة إلى تذخير األنفاق،
ّ
للخطة الدفاعية التي ّ
تعد
وتجهيزها
ّ
هــذه الشبكة املمتدة في مناطق قطاع
ّ
غ ــزة كــافــة ،عـمــادهــا األس ــاس ــي .إل أنــه
ف ــي تـلــك الـلـيـلــة ،امـتـلـكــت اسـتـخـبــارات
امل ـقــاومــة تـقــديـرًا نــاج ـزًا ب ــأن ال ـعــدو لن
ُ
قدم على تنفيذ عملية ّبرية .ومع بدء
ي ِ
«الخديعة الكبرى» ،صدرت التعليمات
للتشكيالت القتالية بإعادة التموضع
ّ
تنجر
وفــق الــوضــع ال ـعــادي ،وبـهــذا لــم
االحتالل.
املقاومة إلى حيث يريد
ّ
وبعد أربعني دقيقة من القصف املكثف،
ال ــذي شــاركــت فــي تنفيذه  160طــائــرة
في آن واحــد ،أعلن نتنياهو أن جيشه
استطاع تدمير مئات الكيلومترات من
ْ
أنفاق املقاومة ،وقتل عشرات املقاومني،
ّ
خ ــال عملية قـصــف م ــرك ــز استهدفت
شـبـكــة األنـ ـف ــاق ش ـم ــال غ ـ ــزة .وملـ ــا كــان
الـ ـح ـ ّـي ــز ال ـ ــذي ت ـ ـحـ ـ ّـدث ع ـن ــه نـتـنـيــاهــو
ّ
سـ ّـريــا ،وال يمكن معاينته لـلـتــأكــد من

ّ
ّ
عن أقلية عربية ،هذه ليست
«يتحدثون ّ
حقيقةُ ،األقل ّية هي يهودية وليست
عربية ،نحن أقلية .يجب معرفة هذه
الحقيقة».
دافيد بن غوريون ،جلسة الحكومة15.11.1953 ،

محمد قعدان
في سؤال البداية

(أف ب)

املــديــات املتفاوتة ،استطاعت فرض
ّ
التجول وتعطيل كافة مظاهر
حظر
الـ ـحـ ـي ــاة امل ــدنـ ـي ــة وال ـص ـن ــاع ـي ــة ،مــن
غزة ،وحتى عمق
مستوطنات غالف
ّ
 250كيلومترًا ،والذي ُُدشن استهدافه
بصاروخ ّ «عياش» ،وفرض فيه حظر
ّ
جوي مؤقت على مطار «رامون».
وف ـ ـ ــي ال ـ ـضـ ــربـ ــة ال ـ ـصـ ــاروخ ـ ـيـ ــة ال ـت ــي

 130صاروخًا أطلقتها املقاومة ،تكون
تل أبيب قد عاشت  390انفجارًا خالل
خمس دقائق ،ما بني صواريخ تنفجر
ف ــي ال ـس ـمــاء وأخـ ــرى تـسـقــط وتصيب
ّ
وتتسبب بإصابات وأضرار.
أهدافها،
ّ
ّ
ك ــل ذل ــك ك ــان واق ـع ــا ج ــدي ـدًا تـتـعــرض
لــه تــل أبـيــب ّ
ألول م ـ ّـرة ،وه ـنــا ،يتبدى
ّ
األث ــر ال ــذي يخلفه هــذا الـســاح اآلخــذ
ّ
ف ــي ال ـت ـحـ ّـســن وال ـت ـط ــور ،كـ ّـمــا ونــوعــا،
ويـعـيــدنــا إل ــى الـحــديــث عــن أهـ ّـمـيــة ما
يحدثه ّ
دوي االنفجار من أثــر لناحية
تقويض حالة االستقرار ،ورفــع تكلفة
االحتالل والبقاء على هذه األرض.
في امليدان أيضًا ،استطاعت املقاومة،
م ــن خ ــال تــوظـيـفـهــا ال ــذك ـ ّـي ل ـعــدد من
ال ــوس ــائ ــل ال ـق ـتــال ـيــة ال ـت ـق ـل ـيــديــة ،مـثــل
«الـ ـه ــاون» و«ص ــواري ــخ  »107قصيرة
ُ
املـ ـ ـ ــدى ،وال ـ ـتـ ــي اس ــتـ ـخ ــدم ــت ب ـك ـثــافــة،
ّ
تقويض إمكانية استخدام أهم أسلحة
جيش االحتالل ،وهو سالح املشاة .إذ
ّ
اإلسرائيلية،
وضعت املؤسسة األمنية ّ
ّ
بـفـعــل ذل ــك ،سـيـنــاريــو ال ـتــدخــل ال ـبــري
خ ــارج الـحـســابــات ،ث ـ ّـم ب ــرز الكورنيت
ُ
ال ـ ــذي اس ــت ـخ ــدم ع ـلــى ن ـحــو م ـ ــدروس،
ل ـيــس ف ــي ل ـجــم س ــاح املـ ـش ــاة ،ب ــل في
زيـ ــادة ال ـع ــبء األم ـن ــي ف ــي الـبـحــث عن
نقاط آمنة للتموضع في عمق الشريط
ال ـحــدودي ،بما ال يسمح ٍّ
ألي مــن تلك
ّ
الصواريخ املتأهبة باالنقضاض على
هدفه.

الشعبية .وعـقــب انتهاء الـحــرب ،خرج
قائد «حماس» في غزة ،يحيى السنوار،
وأك ــد أن األن ـفــاق الـتــي يـتـجــاوز طولها
ّ
تتضرر إال بنسبة .%5
 500كيلومتر ،لم
وبـعــد ع ــام مــن «سـيــف ال ـق ــدس» ،أكــدت
صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية
أن «حماس» كانت على علم بعدم ّنية
االحتالل البدء باالجتياح ّ
البري ،على
الرغم من وجود عدد من اآلليات ّ
املدرعة
على الحدود مع شمال القطاع .وأضافت
أن ــه «عـلــى الــرغــم مــن عـلــم الـجـيــش بــأن
حماس كشفت الخطةّ ،إل أنه ّ
أصر على
تنفيذها ،وبالتالي فشلت فــي اإليقاع
بـعــدد كبير مــن مقاتلي حـمــاس داخــل
األن ـفــاق» .وكشفت الصحيفة أن «قائد
سالح ّ
الجو في حينها ،عميكام نوركني،
ّ
ّ
ت ـحــفــظ ع ـلــى تـنـفـيــذ ال ـخ ــط ــة ،مـطــالـبــا
بالبحث عن موعد أفضل للتنفيذ ،وقال
آنـ ــذاك :اسـتـغــرقـنــا  10-5س ـنــوات حتى
ّ
ّ
ّ
ويتوجب
تمكنا من إعــداد هكذا خطة
الحفاظ عليها حتى موعد آخر» .ووفقًا
ّ
للصحيفة العبرية ،فإن الخطة األصلية
ُ
كانت تشير إلــى إمكانية القضاء على
نحو  800مقاتل مــن قــوات النخبة في
«كتائب الـقـســام» داخ ــل األن ـفــاق ،حيث
شــاركــت  160طــائــرة فــي الـهـجــوم الــذي
ُس ّمي «ضربة برق».
ّ
وعـ ـل ــى الـ ــرغـ ــم مـ ــن ت ـ ـعـ ــرض املـ ـق ــاوم ــة

ل ـ ـعـ ــدوان غ ـي ــر م ـس ـب ــوق ،ع ـب ــر تـكـثـيــف
الـغــارات الجوية التي طاولت أكثر من
 1500هــدف خــال عشرة أي ــام وثماني
ّ
ســاعــات ،إل أنها استطاعت املحافظة
على قيادة العمق لديها متماسكة .وفي
هذا اإلطــار ،يكشف مصدر في املقاومة
أن «االس ـت ـهــداف اإلســرائـيـلــي لألنفاق،
الـ ـت ــي لـ ــم ت ـس ـت ـل ــزم مـ ـج ــري ــات امل ـعــركــة
استخدامها ،ســاهــم فعليًا فــي تحييد
جزء محدود منها دون تدميرها ،لكنه
فــي املـقــابــل ،كشف عــن تكتيكات ّ
سرية
طـ ّـورتـهــا إســرائـيــل خــال عـشــرة أع ــوام،
واس ـت ـخــدم ـت ـهــا دون ن ـت ـي ـجــة» ،مـبـ ّـيـنــا
ً
أن «االح ـ ـتـ ــال ك ـشــف م ـث ــا ع ــن ســاح
الغاز القاتل الــذي تـ ّـم حقن األنـفــاق به،
بــدون أن يستطيع قتل العدد املشتهى
م ــن امل ـق ــاوم ــن ،وبـ ـ ــدون أن ي ـق ـ ِـدم على
ع ـم ـل ـيــة اج ـت ـي ــاح ب ـ ـ ـ ّـري ،م ــا ي ـع ـنــي أن ــه
ّ
أع ـطــى امل ـقــاومــة فــرصــة مقبلة الت ـخــاذ
خـطــوات وقائية إلبـطــال ســاح الـغــاز».
ّ
ويؤكد املصدر أن األضــرار التي لحقت
ّ
باألنفاق ّ
صيانة
تم تداركها ،عبر خطة
َ
محكمة ،ودراس ــة مخابراتية دقيقة ِلا
ينبغي ردم ــه وهـجــره بسبب انكشافه
واستهدافه من ِق َبل االحتالل ،وما يمكن
اإلبقاء عليه وربطه في مسارات جديدة.

ّ
يتبدى منجز «سيف القدس»
األكبر ،في كونها استطاعت
إعادة االعتبار من جديد إلى
الهموم الوطنية الكبرى
استهدفت مدينة تل أبيب مساء اليوم
الـ ـث ــان ــي م ــن املـ ـع ــرك ــة ()2021/5/11
بـ ـ ــ 130ص ــاروخ ــا ،وه ــي ال ـضــربــة غير
امل ـس ـبــوقــة م ـنــذ اح ـت ــال فـلـسـطــن عــام
َ
 ،1948لــم تـ ِـعــش تــل أبيب وضواحيها
خالل الخمس دقائق التي استغرقتها
الرشقة ،انـفـجــارات صــواريــخ املقاومة
فـ ـق ــط ،ب ــل أض ـي ـف ــت إل ـي ـه ــا ان ـف ـج ــارات
صـ ــواريـ ــخ «الـ ـق ـ ّـب ــة الـ ـح ــدي ــدي ــة» .ف ــإذا
ّ
ّ
«القبة»
الحد األدنــى الــذي تطلقه
كــان
الع ـ ـ ـتـ ـ ــراض الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاروخ الـ ـ ــواحـ ـ ــد هــو
صاروخ «تامير» ،فإن املنظومة أطلقت
 260صاروخًا من هذا النوع .وبإضافة

صــدقـ ّـيــة اإلع ــان اإلســرائـيـلــي ،سارعت
امل ـق ــاوم ــة إل ــى ن ـشــر تــوث ـيــق ملقاتليها
واسـتـعــداداتـهــم داخ ــل األن ـف ــاق ،بهدف
تفنيد دعاية االحتالل ،وتجاوز التأثير
النفسي لـهــذا اإلعـ ــان عـلــى الحاضنة
)األناضول(

يوسف ...

عملية التأسيس للدولة اليهودية [الحرب والتطهير]
ُ ّ
لــم ت ـحــقــق مـفـهــومـهــا امل ـج ـ ّـرد فــي الـتـطـهـيــر الـكــامــل
ّ
لألراضي املحتلة من العرب الفلسطينيني؛ إذ بقي،
لسياقات وعوامل عديدة ،أكثر من  150ألف عربي
فلسطيني في أراضيهم ،ليندرجوا الحقًا في إطار
«املواطنة الكولونيالية»ّ .وفي عام  ،1949بعد إتمام
ّ
اتفاقيات وتفاهمات ،توقفت الحرب عند خط الهدنة،
الـ ــذي أص ـبــح بـمـثــابــة ال ـح ــدود ال ـن ـظــريــة إلســرائ ـيــل،
َ
واملعترف بها دوليًا قبل حرب حزيران  .1967في
ّ
ُ
ّ
تـلــك األث ـن ــاء ،شــيــدت املــؤس ـســة الـصـهـيــونـيــة حكمًا
وأجـســامــا عسكرية للسيطرة على الفلسطينيني،
ومصادرة أرضهمُ ،
ومالحقة النشطاء السياسيني
ّ
واملثقفني ،وتقطيع أوصال القرى واملدن عن بعضها
ع ــن ب ـع ــض ،وت ـح ـف ـيــز امل ـح ـســوب ـيــات وال ـع ـم ــال ــة في
املجتمع الفلسطيني لصالح ّ
مؤسسات صهيونية
ِ
وال ـح ــزب الـحــاكــم «م ــاب ــاي» ،مـقــابــل الـحـصــول على
والسكن.
الحقوق األساسية مثل العمل ّ ً
لم تملك املؤسسة الصهيونية خطة واضحة املعالم
نتج ّ
إزاء العرب الفلسطينيني الباقني .لــذاَ ،
توجهان
لــديـهــا لـلـتـعــاطــي م ــع هـ ــؤالءّ :
األول ان ـع ــزال ــي ،يــدعــو
ب ـش ـكــل واض ـ ــح إلـ ــى عـ ــزل الـفـلـسـطـيـنـيــن وتـثـبـيــت
الـ ُـحـكــم الـعـسـكــري وامل ـع ــازل ون ـظــام الـتـصــاريــح ،ثـ ّـم
العمل باستراتيجية واضـحــة لطردهم مــن املنطقة
ّ
العسكرية الوسطى (املـثــلــث) إلــى اململكة األردنـيــة،
ومن املناطق العسكرية الشمالية (الجليل) إلى لبنان،
ّ
العسكرية الجنوبية (النقب) إلى
وأخيرًا من املنطقة
ّ
مـصــر وغ ــزة .وك ــان عـلــى رأس هــذا ال ـتــوجــه ،دافـيــد
ّ
التوجه االندماجي،
بن غوريون وموشيه ّديانّ .أما
فقد نظر إلى العرب الفلسطينيني على أنهم فرصة
إلثـبــات حسن نـ ّـيــة إســرائـيــل أم ــام الـعــالــم ووعــودهــا
بالديموقراطية ،باإلضافة إلــى معالجة العنصرية
والكراهية لدى الجماعة اليهودية االستيطانية .ومن
ّ
املهم التأكيد أن استراتيجية االحتواء القسرية هذه
ّ
ّ
ال تعني امل ـس ــاواة ،إنـمــا الـحـفــاظ عـلــى الـحــد األدنــى
مــن الـحـقــوق ،وصـنــاعــة ال ـفــرد الـعــربــي اإلســرائـيـلــي
في مرافق الــدولــة األكاديمية واملعرفية واملخابرات
واملستشاريات الحكومية املختلفة.
ْ
هـكــذا ،بتنا فــي مواجهة مـشــروع املواطنة بأشكال
ّ
ّ
مـتـعـ ّـددة .لنتخيل األمــر كالتالي :املــؤسـســة طرحت
مشروعًا ليس واضحًا ،ونحن نقابل ذلك بطروحات
ُ
نقدية ّ
طرحته املؤسسة ،وهــو ما
تتأسس على ما
السنوات األخيرة .سنحاول في
أزمة في
أوصل إلى ٍ
ِ
هذا املقال إعطاء شروحات ّ
لتطور املشروع وأزمته،
ّ
شكلته ّ
هبة أيار من فسحة للخروج منه.
وما

عن جذور األزمة

ّ
أبــدأ فــي تحديد مالمح تشكل األزمــة تدريجيًا في
ّ
ثالثة مواقع أساسية متعلقة بالخطاب السياسي:
ان ـش ـقــاق داخـ ــل «الـ ـح ــزب ال ـش ـيــوعــي» اإلســرائ ـي ـلــي
وان ـط ــاق الـقــائـمــة «ال ـش ـيــوع ـيــة» ال ـجــديــدة «راكـ ــاح»
ّ
«التجمع الوطني الديموقراطي»
()1965؛ تأسيس
()1995؛ انشقاق داخــل «القائمة املشتركة» وطرح
ّ
خـطــاب «مــؤثــر ومـحــافــظ» حـتــى انـضـمــام «القائمة
العربية املـ ّ
ـوحــدة» إلى االئتالف الحكومي (.)2021
ه ــذه امل ــواق ــع /األحـ ـ ــداث ال ـثــاثــة كـشـفــت ل ـنــا ح ــدود
م ـش ــروع امل ــواط ـن ــة ال ـس ـيــاس ـيــة وإم ـك ــان ــات ــه امل ـ ّـادي ــة،
ومــن خاللها ّ
تجسدت األزمــة باعتبارها التناقض
َ
الـ ـح ــاص ــل ب ـ ـ َ
ـن مـ ـق ــول ــت ــن :امل ــواطـ ـن ــة اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة
ُ
ّ
وتقابلها الـهـ ّ
ـويــة الفلسطينية ،بما أدى فــي نهاية
ّ
املطاف إلــى انفجارات متعددة وبــدرجــات مختلفة:
ّ
االتجاه الوطني الجذريّ ،
وإمــا نحو الخيار
ّإما إلى
اإلسرائيلي وفقًا للترتيبات والتعريفات الصهيونية
ملوقع الفرد العربي داخل املواطنة ،والتي قد تقترب

من موقع الفرد األصالني أو األسود داخل الواليات
املتحدة ،أي االندماج في األجهزة الرسمية من دون
ّأي تغيير بنيوي في القضايا الجماعية األساسية
ُ
َ
ستهدفة.
للمجموعات امل
في هــذا الصدد ،نجد أن الشيوعيني كانوا األوائــل
في طرح معادلة التوازن كمشروع سياسي ،مقابل
معادلة الدولة ُ
والحكم العسكري (الــوالء /الحقوق)،
ّ
بمعنى إن ـهــاء الـ ُـحـكــم الـعـسـكــري ،ث ــم إن ـهــاء عملية
تـشــويــه الـتـمـثـيــل مــن خ ــال امل ـح ـســوبـ ّـيــات وعـمــاء
الحزب الحاكم (مــابــاي) ،ولكن من دون االعتراض
على «حقوق إسرائيل املشروعة» ،واالنتماء إليها
طرح جمال موسى،
على أســاس قانوني /حقوقي.
ً
عضو اللجنة املركزية ،آنــذاك ،نقطة تعنينا في ما
يـخـ ّـص مـعــادلــة «تغيير الـسـيــاســة اإلســرائـيـلـيــة إلــى
سياسة ســام وع ــدم ارتـبــاط [ع ــدم انـحـيــاز] ،وإلــى
ّ
ً
ًّ
ح ــل الـقـضـيــة الفلسطينية ح ــا ع ــادال بــاالعـتــراف
ّ
بالحقوق القومية املشروعة للشعب العربي ،وحق
الالجئني في العودة لفتح طريق السالم ،واعتراف
ال ــدول الـعــربـيــة بـحـقــوق إســرائ ـيــل امل ـشــروعــة» (10
أيلول  /1965االتـحــاد) .في هــذا االقتباس تحديدًا،
ّ
ن ـجــد ب ــداي ــة إرس ـ ــاء م ـعــادلــة الـ ـت ــوازن ،ال ـتــي تـتـمــثــل
فــي «املــواط ـنــة /ال ـح ـقــوق» ،ول ـكــن مــن دون مناقشة
مضمون املــواطـنــة وتفاصيلها ،وهــذا مــا ُ
سي ّ
طوره
عزمي بشارة.
إزاء ذلــك ،لــم تكن خــارجــة مــن السياق االنـفـجــارات
ّ
الحاصلة فــي اتـجــاه املــواجـهــة املـبــاشــرة واالشتباك
مــع االستعمار واألجـهــزة العسكرية مثلما حصل
في ّ
عدة فترات تاريخية ،كما في «يوم األرض» عام
َ
 ،1976و«هـ ّـبــة الـكــرامــة» فــي أي ــار  .2021واألخـيــرة
فشل معادلة التوازن
تحديدًا جاءت نتيجة تراكمات
ِ
م ـنــذ ع ــام  ،2015وتــأس ـيــس «ال ـقــائ ـمــة املـشـتــركــة»
ّ
بــاع ـت ـبــارهــا قـ ـ ّـوة عــرب ـيــة م ـ ّ
ـوح ــدة ك ـب ـيــرة وم ــؤث ــرة،
ّ
ّ
باإلضافة إلــى «خطة  »922والتي ظــن البعض أنها
ّ
سـتـلـ ّـبــي ح ــاج ــات املـجـتـمــع ال ـع ــرب ــي .إل أن الـعـجــز
عــن معالجة القضايا البنيوية الرئيسة للمجتمع
ّ
الفلسطيني فــي الــداخــل املحتل ،جـ ّـدد أزمــة معادلة
التوازن ،التي استنفدت هذه ّ
املرة جميع إمكاناتها.

«شــرعـ ّـيـتـهــا» عند الفلسطيني ،وفــي الــوقــت نفسه
ّ
تحفظ أدنى متطلبات الهوية الفلسطينية ،من فعل
ّ
ثقافي واجتماعي وفني ومعرفي .وهــذا التناقض
ّ
مستمر إلــى أن ينفجر نحو مـســارات أكثر وطنية
ُ
ومشتبكة أو خيارات أكثر إسرائيلية واندماجية.

ّ
َ
واله ّبة… هل
الموحدة»
«القائمة العربية
نختار؟

ّ
أود ًاآلن العودة إلى اقتباس بن غوريون ،فهو يعطينا
ّ
ّ
ملـحــة مـهــمــة لـنـفــرق بــن مــا يـجــري فــي ال ــواق ــع ،وبــن
ّ
الذي يمثله ّنواب «القائمة
الوهم الخطابي
والتأويليً ،
ّ
املشتركة» ،والذي تلقى ضربة قاسية في االنتخابات
األخ ـيــرة ،ومــن ثـ ّـم ضــربــات متتالية مــن جهة ّ
الهبة،
ُ
املقابلة للجهة التي سارت نحو إسرائيل ،وهو مسار
ـوحــدة» .معادلة التوازنَ ،
«القائمة العربية املـ ّ
ليس لها
ً
معنى ّ
مادي وحقيقي؛ إذ إنها ال تجلب ميزانيات على
ُ ّ
أســاس كوننا إسرائيليني ،وال تمكن أصحابها من
املشاركة في الحكومات أو أخذ أدوار ومناصب أكثر
أهمية وحيوية ،وفي الوقت نفسه ،ال تتيح الذهاب إلى
املواجهة الشعبية الشاملة ،واإلض ــراب أو العصيان
ّ
ّ
األقل خلق ّ
ّ
ومنصات خارج
مؤسسات
املدني ،أو على
إطــار املــواطـنــة الكولونيالية اإلسرائيلية .وعلى هذا
األس ــاس ،رســم منصور عـ ّـبــاس ً مـســارًا إسرائيليًا،
يطمح إلى ممارسة املواطنة كاملةَ ،ويعتبر أن ّ
الهوية
ّ
الفلسطينية ال يـجــب أن ت ـكــون مـتـعــلـقــة بــالـخـطــاب

مشروع االشتباك هو
وطنية،
الخيار األكثر ً
بوصفه انتقاال من
مرحلة التوازن إلى
مسار مغاير

ّ
«التجمع» ومعادلة التوازن

أدرك عــزمــي بـ ـش ــارة ،ف ــي ع ــام  ،1995األزم ـ ــة في
ُ
وتصاعد قـ ّـوة التيار
معادلة الشيوعيني ،ومآالتها،
اإلسرائيلي األكثر وضــوحــا .لــذا ،عمل على إيجاد
صـيـغــة ج ــدي ــدة مل ـعــادلــة ال ـ ـتـ ــوازن ،بـحـيــث اسـتـطــاع
أن ي ـج ـعــل هـ ــذه األخـ ـي ــرة أك ـث ــر ح ـيــويــة وتـمــاسـكــا
إزاء امل ـن ـظ ــوم ــة اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة .لـ ــم ي ـم ـل ــك ب ـش ــارة
ّ
مشروعًا مغايرًا ملا ّقدمته «راكــاح» في عام 1965
(«الـحــزب الشيوعي اإلسرائيلي» الحقًا ،و«الجبهة
ّ
الــدي ـمــوقــراط ـيــة ل ـل ـســام واملـ ـ ـس ـ ــاواة») ،إن ـم ــا ح ــاول
اسـتـقـطــاب قـطــاعــات وف ـئــات جــديــدة مــن الـجـمـهــور
الـفـلـسـطـيـنــي إلـ ــى هـ ــذا امل ـ ـشـ ــروع .وقـ ــد س ــاه ــم فــي
التنظير ملسألة تعريف الدولة اليهودية وتجسيدها
الـسـيــاســي وال ـقــانــونــي ،وتـعــريــف املــواطـنــة وربطها
ّ
بمفهوم الـســكــان األصــانـيــن ،بمعنى إع ــادة بناء
ّ
شــرعـيــة الفلسطيني وأحـقــيـتــه فــي املــواط ـنــة ربـطــا
بـكــونــه جـ ــزءًا م ــن مـجـمــوعــة أصــان ـيــة ،بـمــا يجعل
ْ
بــاإلمـكــان خــلــق صيغة ت ــوازن ًجــديــدة بــن املــواطـنــة
اإلسرائيلية واملطالبة بها كاملة من جهة ،والهويةّ
القومية الكاملة على أس ــاس الــوجــود الفلسطيني
األصالني السابق لوجود املستوطنني.
اعـتـقــد ب ـشــارة أن ظــواهــر األســرلــة أصـبـحــت جــزءًا
ّ
كـ ـبـ ـيـ ـرًا وح ـ ــاضـ ـ ـرًا فـ ــي ال ـ ــداخ ـ ــل امل ـ ـح ـ ـتـ ــل ،ويـ ـج ـ ُـب
مكافحتها ،إذ إن ما ّ
يميزها هو الرغبة فيها لذاتها.
ّ
وم ــن ً ه ـنــا ،نـشــأ ح ــزب يـعــبــر عــن ال ـحــركــة الــوطـنـيــة
ّ
سيؤسس لروافد جديدة نجحت بالفعل في
كاملة،
تقليص األســرلــة فــي مساحات عـ ّـدة ثقافية وفنية
ْ
واجتماعية وتربوية ،واستطاعت إعــادة الزخم إلى
الهوية الفلسطينية منذ أواخ ــر التسعينيات .على
أن الصيغة الـجــديــدة هــذه لــم تستطع ،هــي األخــرى،
معالجة القضايا البنيوية لدى املجتمع الفلسطيني،
ح ـتــى م ــع وص ــول ـه ــا إل ــى م ــداه ــا األبـ ـع ــد ،بـحـصــول
«الـقــائـمــة املـشـتــركــة» عـلــى  15م ـقـع ـدًا .بــاخـتـصــار،
ّ
ال ت ـح ــق ــق مـ ـع ــادل ــة ال ـ ـت ـ ــوازن م ـك ـت ـس ـب ــات مـ ـ ّـاديـ ــة،
اقتصادية واجتماعية وسياسية ،للفلسطينيني ،بل
ُ
تحافظ على عــاقــات قـ ّـوة تضمن للدولة اليهودية

ال ـس ـيــاســي ،ب ــل أن تـنـحـصــر بــامل ـمــارســة الـهـ ّ
ـويــاتـيــة
الثقافية في القرية و /أو املدينة العربية ،مع ما يعنيه
ْ
ذلك من أخذ دور في قمع الشعب الفلسطيني ،وتثبيت
البنى االستعمارية ،كما في حالة اقتحامات املسجد
األقصى وتحريش النقب في األشهر األخيرة.
ّ
مثلت ّ
الهبة انفجارًا ملعادلة التوازن عبر
في املقابل،
مسار أكثر جــذريــة ووطنية إزاء جميع الخطابات
السياسية ،وعـلــى رأسـهــا خـطــاب «القائمة العربية
امل ـ ّ
ـوح ــدة» .بــدأنــا ن ــرى م ـقـ ّـدمــات الـ َـهـ ّـبــة مـنــذ كــانــون
ّ
الثاني ،على أساس املوضوع األكثر راهنية وإلحاحًا،
ّ
وهو الجريمة املنظمة وقتل الفلسطينيني على أيدي
ّ
مجموعات إجــرامـيــة (تـغــذيـهــا األج ـهــزة العسكرية
ً
اإلسرائيلية) .لــذا ،رأينا نضاال واسعًا انخرط فيه
مجتمع كــامــل مــن الـشـمــال حتى الـجـنــوب ،بخطاب
ّ
موحد ووطني وجذري ،بادر إلى خلق البديل بعيدًا
عن القيادة الحزبية ومعادلة التوازن ،وأيضًا اشتبك
الفج ملنصور ّ
بعنف مع الخطاب االندماجي ّ
عباس.
إذًا ،وم ــع اشـ ـت ــداد حـ ـ ّـدة األزمـ ـ ــة ،وفـ ـق ــدان إمـكــانـيــة
ّ
التأثير وفقًا للمعادلة التقليدية ،بدأت تتضح أمامنا
الخيارات ،ومن دون أوهام في إمكانية التغيير عبر
«اللعب على الحبلني» :اختار منصور ّ
عباس طريقه،
ُ
وعلينا إيـجــاد الطريق املقابلة ،أي الخيار الوطني
والكفاح الشعبي.

تمهيد لمشروع االشتباك
«هناك تطورات وأعمال شغب في املــدن املختلطة،
ّ
هذا أمر غير مقبول وال ُيحتمل .هذا يذكرنا بأحداث
كانت في املاضي مع شعبنا ،ال نستطيع قبول ذلك
في هذه الدولة».
ّ
بنيامني نتنياهو ،عكا2021/05/12 ،
بــال ـط ـبــع ،ال ـشــري ـحــة األوس ـ ــع ف ــي املـجـتـمــع الـعــربــي
الفلسطيني ،الواقعة تحت املواطنة الكولونيالية ،هي
غير املـشــاركــة فــي انتخابات «الكنيست» ألسباب
ع ـ ّـدة ،وهــي ال يمكن تأطيرها فــي مـعــادلــة الـتــوازن.

وط ـب ـعــا ،ال نـنـســى ال ـف ـئــة ال ـش ـ ّـاب ــة ،ف ـهــي ال تـكـتــرث
ّ
بـمـعــادالت الـقـيــادة وأوهــامـهــا ،ومــا تنتظره هــو حل
القضايا الرئيسة بالنسبة إليها ،من عمل ومسكن
وأرض ومـ ــدرسـ ــة« .أع ـ ـمـ ــال ال ـش ـغ ــب» ومـ ــا تــاهــا
ً
اسـتـطــاعــت أن تـخـلــق نـ ــواة مل ـســار بــديــل للمجتمع
ّ
َ
املحتل ّ
جانبني:
تجسدت إمكاناتها في
الفلسطيني
ُ
ّ
األول ،هــو امل ـشــاركــة الــواس ـعــة بـعــدمــا مـضــى وقــت
طويل منذ أن انخرطت فئات مسحوقة ،هي أقرب
إلى أحزمة الفقر ،في الفعل السياسي االحتجاجي
ُ
وامل ـش ـت ـب ــك م ــع األجـ ـه ــزة ال ـع ـس ـكــريــة .ل ـقــد بــاغـتــت
هــذه الكثافة والـقـ ّـوة قـ ّـوات االحـتــال فــي العديد من
ُ
املناطق والـبـلــدات ،حتى في تلك التي تعتبر هادئة
م ـثــل ك ـفــرقــرع وك ـفــرم ـنــدا وك ــاب ــول وب ــاق ــة الـغــربـيــة
وكـفــريــاسـيــف وعـبـلــن والـطـيـبــة وغ ـيــرهــاُ .عـنـصــر
املـفــاجــأة هنا ســاهــم بشكل كبير فــي بلبلة جنود
االح ـتــال ،وخـصــوصــا فــي الـيـ َ
ـومــن األول والـثــانــي؛
ّ
إذ إن ـنــي أت ــذك ــر هـشــاشــة حـضــورهــم إزاء الــوجــود
ّ
الشبابي الفلسطيني أمام مقرات الشرطة ومفارق
رئيسة في البلدات واملـ ّـدن .لقد كان املشهد بأكمله
ُ
معبرًا عــن تــراكــم محطات ّ
ّ
عينية ،مـنــذ بــدايــة العام
ّ
ف ــي أم الـفـحــم واالح ـت ـ ّج ــاج ض ــد ال ـشــرطــة م ــن أجــل
قضية «الجريمة املنظمة وانتشار القتل والعنف»،
ث ـ ّـم الـشـيــخ ال ـج ـ ّـراح بــاعـتـبــاره مــن األح ـي ــاء الـعــربـيــة
األخ ـيــرة الـتــى تـحـ ّـصــن الــوجــود الـعــربــي إل ــى جانب
البلدة القديمة واملسجد األقـصــى ،ثـ ّـم بــاب العمود،
واالعتداء على املسجد األقصى ،وما أعقب ذلك من
انــدالع معركة «سيف القدس» والعدوان على قطاع
ّ
املستعمر ،مع كل أجهزته ّ العسكرية
غزة .لم يدرك
ِ
واالسـتـخـبـ ّ
ـاريــة ،الــربــط بــن جميع املـحــطــات ،وأثــره
على الجموع الفلسطينية عـ ّـامــة ،وتــداخــل القضايا
ُ
موقع
جميعهاَ .وعـلــى َه ــذا األسـ ــاس ،وج ــدن ــاه فــي ّ
املرتبك ،ومــن فقد السيطرة حرفيًا ،وهو ما تجلى
املدن الساحلية واملختلطة ،وخصوصًا
بوضوح في ّ ِ
ّ
وأدواتها
السيادة
ضعف
ظهر
حيث
في عكا واللد،
ّ
فــي الـسـيـطــرة عـلــى الفلسطينيني غـيــر املـســلـحــن،
واستطاع الشباب إهانة جميع رموزها وأدواتها.
ّأمــا الجانب الـثــانــي ،فهو عجلة الشباب ومبادرتهم
ً
إلــى تنظيم أنفسهم عـلــى ع ـ ّـدة أص ـعــدة ،وه ــيّ :أوال،
الصعيد الحركي ،حيث استطاعت مجموعات واسعة
ّ
ّ
ّ
والشابات تنظيم نفسها ،في
الشبان
ومتفرقة من
إطار أكثر من عشرة أجسام شبابية جديدة ،دعمت
استمرارية العمل االحتجاجي بوسائل مختلفة ،من
ورش ــات وفعاليات أطـفــال ورســم جــداريــات ونــدوات
وحــواريــات ،جميعها ساهمت فــي جعل َ
اله ّبة حالة
اجتماعية وثقافية ،وفي الوقت نفسه حالة سياسية.
ّ
ك ـمــا أن ـهــا شــك ـلــت رافـ ـ ـدًا أســاس ـيــا ل ـن ـشـ ِـر م ـب ــادرات
ً
ّ
وحـمــات ومـطــالــب وطنية عــامــة ،بما أدى مـثــا إلى
إن ـج ــاح «إضـ ـ ــراب ال ـك ــرام ــة» ،الـ ــذي ل ــوال وجـ ــود هــذه
األجـســام ،لكان من الصعب تعميمه ،ثـ ّـم جعله يومًا
وطنيًا تتفاعل فيه جميع شرائح البلدة ،في التظاهر
والنشاطات الوطنية.
كذلك ،استطاعت مجموعة من الشباب الفلسطيني
تــأسـيــس جـســم لـتـقــديــم الــدعــم الـنـفـســي للمعتقلني
وأهاليهم ،ما يساعد في تقوية الشعور والتماسك
ّ
الـجـمــاعــي عـنــد الـفـلـسـطـيـنـيــن ،خـصــوصــا فــي ظــل
ّ
اعتيادي
اسـتـهــداف األطـفــال والفتيان بشكل غير
ّ
في هذه َ
ّ
غالبية املعتقلني (-14
اله ّبة؛ إذ إنهم شكلوا
ّ
 ،)17واحتاجوا إلى عالج نفسي في ما يخص بناء
ذواتهم الجماعية ،وإعادة االعتبار إلى معنى الفداء
والتضحية في سبيل الجماعة ،وال سيما على إثر
الهجوم على هذه املعاني من ِق َبل عمالء االحتالل
ّ
وأصحاب الخيار االندماجيّ .ثم بدأت تتشكل لجان
ّ
للتطوع دفاعًا عن املعتقلني ،ثـ ّـم ّ
تأسست
محامني
ّ
لجنة عـ ّـامــة قـطــريــة لـلــدفــاع عــن املعتقلني فــي املــدن
األكـثــر ّ
تعرضًا لالستهداف .وتـبـ َـع ذلــك بعد أشهر
من َ
اله ّبة ،تأسيس «صندوق الكرامة» ّبهدف ّجمع
ُ
ّ
ّ
تبرعات لسد حاجات املحامني الذين كلفوا بملفات
ً
كبيرة تحتاج إلــى متابعات ألشهر طويلة ،فضال
عن حاجات أهالي املعتقلني ،وخصوصًا َمن هم في
عوز شديد.
ختامًا ،مشروع االشتباك هو الخيار األكثر وطنية،
ً
بوصفه انتقاال من مرحلة التوازن إلى مسار مغاير،
ّ
الكولونيالية» التي لن تستطيع أن
يتجاوز «املواطنة
تصمد على ّأي حال.
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ملف سيف القدس« :ولنا الحاضر ،والحاضر ،والمستقبل»

ّ
«محور القدس» :بيئة استراتيجية
أفضل ...إرادة قتال أعلى
قاسم س .قاسم
ّ
ف ــي عـ ــام  ،2015ت ـل ــق ــى األمـ ـ ــن ال ـع ــام
ل ـحــزب ال ـلــه ال ـس ـيــد ح ـســن نـصــرالـلــه،
رس ـ ــال ـ ــة تـ ـع ــزي ــة م ـ ــن ال ـ ـقـ ــائـ ــد الـ ـع ــام
ل ــ«ك ـتــائــب ال ـق ـس ــام» مـحـمــد الـضـيــف،
بعد اغتيال العدو مجموعة مقاومني
فــي القنيطرة الـســوريــة .قــال الضيف
في رسالته« :بات الزمًا على كل القوى
امل ـقــاومــة وال ـحـ ّـيــة ف ــي ّ
األم ـ ــة أن تــديــر
مـعــركـتـهــا ال ـق ــادم ــة واحـ ـ ــدة ،تـتـقــاطــع
فيها الـنـيــران ف ــوق األرض املحتلة».
حـيـنــذاك ،ربـمــا بــدا هــذا الـكــام مجرد
مـشــاعــر عــاطـفـيــة .فــي ذاك ال ـعــام ،كــان
املـ ـحـ ـي ــط االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـج ــي إلس ــرائـ ـي ــل
مريحًا :حزب الله منشغل في سوريا،
الجيش السوري جرى تدمير قدراته،
غ ـ ــزة م ـع ــزول ــة وخـ ــارجـ ــة م ــن ع ـ ــدوان
 ،2014ال ـض ـفــة ه ــادئ ــة نـسـبـيــا بــرغــم
مــن «ه ـبــة الـسـكــاكــن» ال ـتــي اسـتـطــاع
الـ ـع ــدو وال ـس ـل ـط ــة خ ـف ــض وت ـيــرت ـهــا،
م ــا ج ـعــل كـ ــام ال ـض ـيــف حـيـنـهــا كما
لــو أنــه خــارج الــواقــع .لكن منذ الكالم
الصادر ّ
عمن لديه علم وإدراك بالواقع
ّ
االس ـت ــرات ـي ـج ــي امل ـت ـغ ــي ــر إلس ــرائ ـي ــل،
عملت املقاومتان في غزة ولبنان على
زيادة التنسيق بينهما ،على الصعيد
الـعـسـكــري ،والـسـيــاســي الح ـقــا ،وذلــك
بعد انتخاب إسماعيل هنية رئيسًا
للمكتب السياسي لـ«حماس».
ومـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــذ عـ ـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ـ ــن ،شـ ـ ـ ـه ـ ـ ــد ال ـ ـ ـ ــواق ـ ـ ـ ــع
ّ ً
تحوال ،بعد
االستراتيجي اإلسرائيلي
انـتـهــاء امل ـعــارك فــي ســوريــا وسيطرة
ال ــدول ــة ع ـلــى مـعـظــم أراض ـي ـه ــا .راق ــب
الـعــدو ع ــودة ال ـقــوات الـخــاصــة لحزب
ال ـلــه« ،فــرقــة ال ــرض ــوان» ،وانـتـشــارهــا
على الحدود مع فلسطني .كتب كثير
من املحللني العسكريني اإلسرائيليني
ع ــن الـ ــواقـ ــع ال ـج ــدي ــد وال ـخ ـط ــر ال ــذي

بريد حنظلة

ّ
ت ـش ــك ـل ــه ه ـ ــذه الـ ـ ـق ـ ــوات ،خ ــاص ــة بـعــد
ال ـخ ـب ــرات ال ـت ــي اس ـت ـح ـص ـلــت عليها
من املـعــارك الحية التي خاضتها في
سوريا ،وبذلك أصبح لدى حزب الله
ج ـيــل م ـقــاتــل خـ ــاض ح ــرب ــا حـقـيـقـيــة،
ّ
تعلم إدارة ســاح املدفعية والطيران
م ـي ــدان ـي ــا ،ع ـل ــى ع ـك ــس ج ـن ــود جـيــش
الـ ـع ــدو ال ــذي ــن ل ــم ي ـع ـي ـشــوا م ـنــذ عــام
 2006أي حـ ــرب ف ـع ـل ـيــة .هـ ــذا ال ــواق ــع
الجديد ّ
عبر عنه قائد فرقة « ،91فرقة
الجليل» ،العميد شلومي بنيدر ،في
مقابلة مع صحيفة «هــآرتــس» ،حيث
اعـتـبــر أن ــه أص ـبــح ل ـقــوة «ال ــرض ــوان»
أدوات «لــم تكن لديها فــي عــام ،2006
على رأسها برنامج وقــدرة هجومية
فـ ــي أراض ـ ـي ـ ـنـ ــا .ل ـق ــد زادت م ـن ـظــومــة
ّ
املوجهة إلى جبهتنا الداخلية
النيران
ّ
وحسنت قدراتها الدفاعية أمام عملية
برية إسرائيلية» ،مكررًا وصف رئيس
األركــان أفيف كوخافي بأن حزب الله
أصبح «جيش إرهاب ،وإحدى الدالئل
الواضحة على االنتقال من عصابات
إلـ ـ ــى ج ـي ــش هـ ــي ت ـط ــوي ــر ت ـش ـك ـيــات
هجومية واسـعــة» .وأقـ ّـر بــأن عناصر
«ال ــرض ــوان»« ،يـقـتــربــون مــن ال ـقــدرات
التي توجد لدينا .هم يعرفون العمل
م ــع غ ـطــاء اس ـت ـخ ـبــاري وم ــع ال ـن ـيــران
والــوســائــل الـقـتــالـيــة األخ ـ ــرى ،مثلما
فعلوا إلــى جانب الــروس واإليرانيني
في القتال في سوريا».
ّأما في ساحة غزة ،فاملقاومة في حالة
تـطــور كبير .ق ــدرات ال ـقــوات الخاصة
ل ـف ـص ــائ ــل امل ـ ـقـ ــاومـ ــة ،خ ــاص ــة ال ـق ــوى
ال ـب ـحــريــة ،ت ــؤرق ق ــادة جـيــش ال ـعــدو،
وهــو ما دفــع حكومة العدو إلــى بناء
ع ــائ ــق ب ـح ــري وج ـ ــدار حـ ــول ال ـق ـطــاع
خوفًا مــن هجوم املـقــاومــن .إسرائيل
ال ـتــي ارتـكـبــت امل ـج ــازر فــي ع ــام 1948
لـتـفــريــغ األرض مــن الفلسطينيني ال

تستطيع ال ـيــوم إخ ــاء عــائـلــة واح ــدة
ف ـ ــي ح ـ ــي الـ ـشـ ـي ــخ ج ـ ـ ـ ــراح خـ ــوفـ ــا مــن
صواريخ املقاومة.
في املقابل ،يعيش الجيش اإلسرائيلي
ح ــال ــة ت ــده ــور وت ـ ــراج ـ ــع ،ظـ ـه ــرت فــي
انـخـفــاض الــدافـعـيــة فــي التجنيد في
س ــاح امل ـش ــاة واملـ ــدرعـ ــات ،إذ كشفت
«القناة  »12أنه في آذار املاضي اضطر
ج ـي ــش الـ ّـع ــدو ل ـل ـت ـعــامــل م ــع مـشـكـلــة
غير متوقعة ،حيث رفــض حوالي 50
مـجـنـدًا الـخــدمــة كمقاتلني فــي ســاح
املدرعات ،ما أجبر الجيش في قاعدة

ّثمة حشرجة في حلقه.
ح ـ ـ ـ ـ ّــاول ال ـ ـس ـ ـع ـ ــال ك ــي
يـنــظــف مـجــرى تنفسه.
تنحنح .يـبــدو أن ــه أفــرط
بــال ـتــدخــن ،عـلـبــة كاملة
في ليلة واح ــدة .فكر لو
أن عـبـيــر دخ ـلــت عـلـيــه فــي لحظته تلك،
كـيــف يـقــف أمــام ـهــا؟ لــن يعمل معجون
األس ـن ــان م ــع ك ــل ه ــذه ال ـس ـجــائــر .ال بد
ستتحاشى ذلــك ،وتـقــول ،كعادتها ،أنت
تعتدي على جسدك ...وينشب املشكل.
ق ـ ّـرر أن يستقبل صـبــاحــه عـنــد بحيرة
هــايــد ب ــارك وســط املــديـنــة .غسل وجهه.
ن ـظــر إل ــى نـفـســه ف ــي املـ ـ ــرآة ،ل ـقــد أصـبــح
مـمـتـلــئ ال ـب ـطــن ك ـمــا ل ــم ي ـكــن م ــن قـبــل،
شعره كثيف ،يغزوه بعض البياض في
خصالته األمامية .حاول أن يقنع نفسه
أن ــه لــم يـتـغـ ّـيــر مــن ال ــداخ ــل .ع ــادات ــه على
حــالـهــا ،ال يـحــب مخالطة الـبـشــر كثيرًا،
يفضل املاء على اليابسة ،فهو ابن بحر
غ ــزة ،ض ــوء بيته دائ ـمــا خــافــت شحيح،
وربـمــا هــذه األخـيــرة أيضًا اعـتــاد عليها
فــي س ـنــوات حـصــار غ ــزة .سـمــع صــوت

)أ ف ب(

تدهور الواقع اإلسرائيلي ليس
منحصرًا بالجيش ،أداة العدو
تغيرّ
الضاربة ،فالمجتمع أيضًا

زيجة حرب
طه يونس

ل ـ ـسـ ــاح امل ـ ـش ـ ــاة ت ـ ــم ت ـق ـل ـي ـص ـه ــا فــي
ال ـس ـن ــوات األخـ ـي ــرة إل ــى ت ـحــت الـخــط
األحـ ـ ـم ـ ــر» ،م ـش ـي ـرًا إل ـ ــى أن ال ـج ـي ــش،
وع ـل ــى ع ـكــس م ــا ي ـ ّـدع ـي ــه« ،ال يمكنه
الــرد فــي حــرب متعددة الجبهات .أي
خمس جبهات في الوقت ذاتــه :لبنان
وس ــوري ــا وغ ــزة واش ـت ـعــال فــي يـهــودا
والـ ـس ــام ــرة (ال ـض ـف ــة) ل ـع ـش ــرات آالف
األش ـخــاص مــن التنظيمات املسلحة
وف ــوض ــى ي ـقــوم بـهــا آالف املـشــاغـبــن
الـعــرب والـبــدو داخ ــل إســرائـيــل الذين

لديهم سالح وذخيرة» .ووصف قوات
ّ
االحتياط بأنها «غير مؤهلة للحرب
ووصـلــت إلــى الحضيض» ،مــؤكـدًا أن
الجيش يمكنه «التعامل بصعوبة مع
جبهة ونصف جبهة وليس مع خمس
ج ـب ـه ــات م ـث ـل ـمــا س ـت ـك ــون الـ ـح ــال فــي
الحرب القادمة» .انخفاض الحافزية
لـ ــدى ج ـي ــش الـ ـع ــدو طـ ـ ــاول ض ـبــاطــه،
الذين أكــد بريك أن السنوات األخيرة
شهدت هروب بعضهم ومنهم ضباط
«ج ـي ــدون بــرت ـبــة رائ ـ ــد ،إل ــى ال ـخ ــارج،

ألن ـهــم ال ي ــري ــدون الـخــدمــة فــي جيش
مـتــوســط الـحـجــم ال يـحـتــرم قــدراتـهــم،
وال يعطيهم حقهم» ،إذ يفضل هؤالء
الـ ـعـ ـم ــل ك ـم ـس ـت ـش ــاري ــن فـ ــي ش ــرك ــات
تـعـطـيـهــم م ـعــاشــات وم ـم ـيــزات تـفــوق
التي يقدمها لهم العدو.
ال ـجــديــر ذكـ ــره أن شـخـصـيــة وعقلية
ونفسية ونوعية الضباط املــوجــودة
حــال ـيــا تـخـتـلــف ع ــن ت ـلــك ال ـت ــي كــانــت
مــوجــودة خــال النكبة .الـخـبــرة التي
استحصل عليها هــؤالء بقتالهم مع

اإلنـكـلـيــز خ ــال ال ـحــربــن الـعــاملـيـتــن،
األول ــى والثانية ،جعلتهم أفضل من
ال ـض ـبــاط اإلســرائ ـي ـل ـيــن املــوجــوديــن
في الجيش اإلسرائيلي حاليًا ،إذ قد
يـقـضــي أح ــده ــم طـ ــوال ف ـت ــرة خــدمـتــه
على جبهة هــادئــة ال تـتـحـ ّـرك ويكون
ّ
همه محصورًا بالحياة والعمل بعد
تقاعده.
وت ــده ــور ال ــواق ــع اإلس ــرائ ـي ـل ــي ليس
م ـن ـح ـص ـرًا ب ــالـ ـجـ ـي ــش ،أداة الـ ـع ــدو
الـ ـض ــارب ــة ،فــامل ـج ـت ـمــع أي ـض ــا ت ـغـ ّـيــر،

مـحـ ّـرك الحافلة يقترب مــن مـنــزلــه .ترك
أفـكــاره معلقة فــي الـهــواء .أنهى مقابلته
الصباحية مع املرآة ثم أسرع باتجاهه.
وق ــف ع ـنــد ال ـب ـح ـيــرة ،ي ـشــرب كــوبــا من
الـقـهــوة ال ـس ــوداء .داع ـبــت مخيلته فكرة
العودة إلى غزة أليــام والــزواج من عبير.
على الفور ،أرســل طلب إجــازة زواج إلى
رئيس تحرير الجريدة .لم يخبر أحدًا من
عائلته بـشــيء .حــدد مــوعــد السفر بعد
أس ـبــوع .معبر رفــح بــوابــة غــزة الوحيدة
إلى العالم في أحسن أحوالها هذه األيام.
ل ــذا يستطيع أن ي ـســافــر .فـكــر فــي يــوم
سفره ،السادس من أيار ،ستة أيام فقط
سيكون في مصر .سيحتاج يومًا هناك
حتى يصل إلى معبر رفح ويقطعه نحو
مدينته.
تــوجــه إل ــى ش ــارع أك ـس ـفــورد ،تنقل بني
محاله التجارية الفاخرة ،حاول أن يختار
ألــوان ثيابه بتناسق ،دقق في القمصان
املـ ـع ــروض ــة ،جـ ـ ـ ّـرب أن يـ ـق ــرأ عــامـتـهــا
التجارية ،لم يعرفها لكنها بدت مميزة.
دخل غرفة املالبس ،ارتدى ما حمله من
صــالــة ال ـع ــرض .تــأمــل نـفـســه فــي امل ــرآة.
ال ـ ّك ــرش ه ــو املـعـضـلــة ال ـت ــي ل ــم يستطع
حــلـهــا ب ـعــد .ل ــم يـبــق م ــن ال ــوق ــت الـكـثـيــر.

الفرز واالستيعاب على اتخاذ سلسلة
مــن ال ـخ ـطــوات إلقـنــاعـهــم ،فــاسـتــدعــي
ض ـب ــاط م ــن س ــاح امل ــدرع ــات إلج ــراء
م ـح ــادث ــات تـحـفـيــزيــة م ــع الــراف ـضــن.
وق ــد أخ ــذ  30م ــن ال ـش ـبــان الــراف ـضــن
ملشاهدة تدريب للدبابات بالذخيرة
الـ ـحـ ـي ــة ج ـ ـنـ ــوب ف ـل ـس ـط ــن امل ـح ـت ـل ــة،
ح ـيــث اق ـت ـنــع بـعـضـهــم بــال ـف ـعــل ،لكن
عـشــرة منهم عـلــى األق ــل أص ــروا على
موقفهم فوضعوا رهن االحتجاز في
قــاعــدة الـفــرز واالسـتـيـعــاب .انخفاض
دافـعـيــة الـخــدمــة فــي األلــويــة القتالية
لـيــس مـحـصــورًا فــي ســاح املــدرعــات،
ويصل إلــى أكثر األلــويــة أهمية :لــواء
امل ـشــاة  -الـعـمــود الـفـقــري ألي جيش.
فـقــد اعـتـبــر مـفــوض ش ـكــاوى الجنود
الـســابــق إس ـحــاق بــريــك ،فــي مـقــال في
«هـ ــآرتـ ــس» ،أن ــه ي ـجــب إخ ـ ــراج ســاح
املشاة «من انحطاطه :ترتيب القوات
وامل ـيــزان ـيــة وال ـق ــوة الـبـشــريــة التابعة

جاءه صوت أمه؛ ال يصلح الكحلي على
األســود ،تقول .من أخبرها أنه سيختار
هذه األلوان ،ما هذه البالهة التي تسيطر
عـلــى ذوق ــه .أع ــاد مــا اخ ـتــاره إل ــى مكانه
على الرفوف ،شعر باإلحباط ،ثم انطلق
إلى محل آخــر ،ليجرب حظه مع األلــوان.
لقد أمضى أسبوعه األخير في لندن على
هذه الحال.

كوكب غزة
ه ــا ه ــو ي ـع ـبــر ب ــواب ــة م ـع ـبــر رف ـ ــح ،الـحــد
ال ـف ــاص ــل ب ــن ك ــوك ـب ــن؛ ك ــوك ــب األرض
وكــوكــب غ ــزة امل ـحــاصــرة ،قـطــاع منسي
يـعـيــش ف ــي ح ـضــن ال ـب ـحــر وال ـص ـح ــراء
مـعــا ،فــا يـطــال خـيــر ه ــذا وال ذاك .قلب
أم ــه ك ــاد أن يـنـخـلــع م ــن ش ــدة ال ـف ــرح ملا
ً
دخ ــل عـلـيـهــا ف ـج ــأة .ل ـقــد ك ـب ــرت قـلـيــا،
لكن همتها لــم تخبوا وعزمها لــم يخر.
احـتـضـنـتــه كـمــا ل ــو ك ــان ق ــد غ ــاب عنها
دهـرًا وليس سنة واحــدة .بكت وزغــردت
ح ـتــى تـجـمـعــت حـ ــارة ال ــرم ــال كـلـهــا في
بيتهم .أبوه بدا وكأنه كان يكبر في كل
ً
يــوم شهرًا ،أحزنه أن يجده متثاقال في
مشيتهّ .أما املدينة فعلى حالها ،أسواقها،
ناسها ،رائحة البحر التي تسكن بيوتها،
سخونة صيفها ،وظالم ليلها الحالك.
صباحًا ،استيقظ على رائحة الخبز .ما
زالــت أمــه تصنع خبزها بيدها ،تصحو
ف ـج ـرًا ،تـحـضــر ال ـط ـحــن ،تـضـيــف عليه
ً
حليبًا فــات ـرًا وقـلـيــا مــن املـلــح والـسـكــر،

تــدعــك الـخـلـطــة فــي بـطــن يــدي ـهــا ،تنتظر
العجينة حتى تتكور وتكبر ،ثم تقطعها
وتدورها ،تمدها أمامها ،وتبدأ بخبزها.
يــا لــروعــة هــذا الصباح  -قــال وهــو يأكل
من خبزها الساخن.

زواج ومدافع
أخـيـرًا ،خــا بــوالــده فــي يــومــه الثاني من
ال ــزي ــارة .ســأتــم م ــوض ــوع ال ـ ــزواج خــال
أس ـ ـبـ ــوع ،قـ ـ ــال .اب ـت ـس ــم أبـ ـ ــوه ثـ ــم أجـ ــاب
بــاق ـت ـضــاب :ع ـلــى بــركــة ال ـل ــه .ح ـجــز في
نفس اليوم غرفة في فندق املشتل ،اختار
جهة البحر ،قال ،وهو يفحص الغرفة مع
عــامــل الـفـنــدق ،ال بــد أن عبير «ستجن»
ب ـهــذا ال ـخ ـيــار ،الـطــابــق ال ـثــامــن ،نتخلص
من ضجيج املدينة ،نرى البحر واضحًا
أمامنا ،ونسبح وحدنا في الحب.
التاسع من أيار ،أمه تشتري حاجيات يوم
الـعــرس ،عبير تجهز لحفلة الحنة ،وهو
يتابع عن كثب األخبار اآلتية من القدس
املحتلة .أحزنه أن يوم زفافه سيكون في
يوم مسيرة األعــام اإلسرائيلية ،لكن ال
وقت لديه ،العجلة أفضل قبل أن تنتهي
إجازته ويغادر غزة.
صـبـيـحــة ال ـع ــاش ــر م ــن أي ـ ــار ك ــان ــت زفــة
أصدقائه على بوابة بيتهم ،طبل وغناء
وفــرح ،غــزة تلتقط أنفاسها وتنظر إلى
ال ـقــدس ،رفــض وال ــده فـكــرة تأجيل فرح
اب ـنــه ،مــن حقنا أن نـفــرح ،واألوضـ ــاع لم
ت ـكــن ج ـي ــدة م ـنــذ س ـن ــن ،ق ـ ــال ،ل ـكــن مع

إل ـحــاح أح ـمــد اخ ـت ـصــروا مــراســم الـفــرح
على زفة العريس.
السادسة بتوقيت القدس ،أحمد وعبير
في طريقهما إلى الفندق ،االحتالل يوغل
ب ــاع ـت ــدائ ــه ع ـلــى امل ـق ــدس ـي ــن ،وامل ـق ــاوم ــة
تـنـفــذ وع ــده ــا وت ـط ـلــق رشـقـتـهــا األول ــى
باتجاه املدينة املقدسة .حاول أن يخفي
األخبار عن عبير ،لكنها كانت أكبر من
أن تحتجب .والده قال إنه تصعيد عادي
ينتهي بعد ساعات.
أخ ـ ـي ـ ـرًا أصـ ـبـ ـح ــا تـ ـح ــت سـ ـق ــف واحـ ـ ــد،
صحيح أن األم ــور لــم تكن كما أراد لها
أن تكون لكن ذلك ال يهم اآلن .ها هو مع
فتاته التي طاملا حلم بها ،وجهًا لوجه في
غرفة واحــدة ،اقترب منها ،أمسك يدها،
بــدت مالمح الـخــوف واالرت ـبــاك واضحة
عـلــى وجـهـهــا ،وض ــع ي ــده عـلــى شعرها،
ً
نظر في عينيها طويال ،تبارك الله ،قال،
ف ــرس ـم ــت مــام ـح ـهــا اب ـت ـس ــام ــة لـطـيـفــة،
حــاولــت أن تتحاشى النظر املباشر إلى
عـيـنـيــه ،ب ــدا لـهـمــا أن مــوسـيـقــى جميلة
تسري في املكان ،لم يكمل كلمة أحبك،
دوى ص ـ ــوت ان ـف ـج ــار قـ ـ ــوي ،ارت ـع ـب ــت،
أجهشت في بكائها ،التصقت به ،وكان
ذاك أول عناق لهما.
حـ ــاول ل ـســاعــات أن ي ـهــدئ م ــن روع ـهــا،
ق ــص عـلـيـهــا ب ـع ـضــا م ــن أح ــام ــه الـتــي
ب ــدت ب ـع ـيــدة رغ ــم قــرب ـهــا ،أخ ـبــرهــا عن
األمــان الذي ينتظرهما في لندن ،املنازل
الجميلة ،املـســاحــات الـخـضــراء ،املالعب

واألطفال ،الحياة خارج الحرب .ضحكت
أخيرًا« ،نام اآلن وادعوا ربك أن ننجو من
ً
املوت أوال» ،قالت.
أدرك أح ـمــد أن ــه خ ـســر ره ــان ــه أمـ ــام آلــة
الـ ـح ــرب ،غ ــط ف ــي ن ــوم ــه ،بـقـيــت وحــدهــا
ت ـح ــاول أن تـتـخـلــص م ــن ه ــذا ال ـل ـيــل ما
اس ـت ـط ــاع ــت ،أع ـ ــدت لـنـفـسـهــا ك ــوب ــا من

بدا لهما أن موسيقى
جميلة تسري في
المكان ،لم يكمل كلمة
أحبك ،دوى صوت
انفجار قوي

ال ـشــاي ،أغلقت الـسـتــائــر ،كــانــت الساعة
تشير إلى الثالثة فجرًا ،حاولت كثيرًا أن
تنام لكنها لم تستطع ،كان قلبها ينخلع
من مكانه مع كل انفجار يهز مدينة غزة
فيما يكتفي أحـمــد بالتقلب فــي مكانه
على الفراش .لم تكن تجربتها األولى مع
الحرب ،لكنها بدت كذلك.

اتصلت بوالدتها ،كانت مستيقظة هي
األخـ ـ ــرى ،أك ـم ـلــت ع ــد ال ـض ــرب ــات ،كــانــت
تتنقل بني مجموعات «الواتساب» ،تتفقد
أماكن الغارات .األخبار تفيد باستهداف
مـ ـتـ ـك ــرر لـ ـح ــي ال ـ ـت ـ ـفـ ــاح حـ ـي ــث ت ـس ـكــن
صديقتها غــادة ،لو كانت ليلة غير هذه
لكلمتها تطمئن على حــالـهــا ،لكنه يوم
مختلف ،أو هكذا كان يجب أن يكون .لم
تنم ،ولــم توقظ أحمد مــن نــومــه ،فضلت
أن تـقـضــي الـلـيـلــة عـلــى كــرســي خشبي
وضـ ــع ب ـج ــان ــب م ـك ـتــب ص ـغ ـيــر ب ــزاوي ــة
الغرفة .الغرفة التي لم تلتفت إلى فخامة
تفاصيلها .الحرب أخمدت رغباتها في
الرفاهية ،وأبقت على أمل وحيد لديها؛ أن
تنجو من هذه الليلة حية.
الخامسة صباحًا ،الـبــوارج اإلسرائيلية
تـسـتـهــدف ســاحــل ق ـطــاع غ ــزة ،أص ــوات
ق ــوي ــة ه ـ ــزت املـ ـ ـك ـ ــان ،اس ـت ـي ـق ــظ أح ـم ــد،
عانقته ،بكت ،غرزت أظافرها في ظهره،
توجع مــن دون أن يظهر لها ذلــك .قالت
ال أريد هذا الفندق أعدني إلى بيت أهلي.
أخبرها بأن الفندق غير مهدد بالقصف،
ب ـص ــوت مــرت ـفــع أج ــاب ــت ،إن ـن ــا نـشــاهــد
الـحــرب مــن األعـلــى ،نحن فــي املنتصف،
الـصــواريــخ مــن هنا إلــى هـنــاك ،وأشــارت
إلى يسار النافذة .الغارات في كل مكان.
أريد أن أعود ،هذا أهون ّ
علي من أن أرى
كــل ذل ــك ،عـلــى األق ــل نـمــوت مــع أهـلـنــا يا
أحمد.
أعــادهــا إلــى بيت أهلها ،وع ــاد هــو لينام

وم ـ ــا ك ـ ــان مـ ــوجـ ــودًا ع ـ ــام  1948وم ــا
قبله انـتـهــى؛ ال اسـتـعــداد للتضحية
ول ــدف ــع ال ـث ـمــن الـ ــذي دف ـع ــه األس ــاف
عند تأسيس الكيان .هذا ما انعكس
عـلــى أداء الـجـيــش الـ ــذي يـخـشــى من
شن أي حملة برية خوفًا من رد فعل
أه ــل الـقـتـلــى .كـمــا أن حــالــة الــرفــاهـيــة
الـتــي يعيشها املـجـتـمــع اإلســرائـيـلــي
ستنعكس سـلـبــا عـلـيــه فــي أي حــرب
مـقـبـلــة ،مــا يـحـتــم عـلــى ه ــؤالء تغيير
نـمــط حـيــاتـهــم امل ـت ــرف .لـهــذا الـغــرض
كـ ـ ّـرر قـ ــادة الـجـيــش أن ــه ف ــي أي حــرب
مقبلة مع أي جبهة لن يستمر سكان
ت ــل أبـ ـي ــب ف ــي احـ ـتـ ـس ــاء الـ ـقـ ـه ــوة فــي
املقاهي وعليهم الهروب إلى املالجئ،
وهو ما أثبتته حرب العام املاضي.
وال ـيــوم ،الــوعــي لــدى اإلسرائيليني لم
يعد مثلما كان في عام 1948؛ لم يعد
هناك أشخاص مثل اآلبــاء املؤسسني
لـلـكـيــان أغـلـبـهــم ن ــاج ــون م ــن املـحــرقــة
النازية أو آبــاؤهــم نــاجــون منها .فهم
ع ـنــدمــا قــات ـلــوا ف ــي ذل ــك ال ـع ــام كــانــوا
يقاتلون لتأسيس حلمهم وملجئهم.
و«ال ـ ـت ـ ـعـ ــاطـ ــف ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــي» ال ـ ـ ـ ــذي ك ــان
م ــوج ــودًا ت ـجــاه ـهــم ح ـي ـن ــذاك ل ــم يعد
مــوجــودًا يومنا هــذا ،وهــو مــا تحاول
الـخــارجـيــة اإلســرائـيـلـيــة الـتـصــدي لــه،
خــاصــة مــع ب ــروز جيل فــي الجامعات
األميركية ال يبتلع الرواية اإلسرائيلية
كما هي.
وعـلــى رغ ــم امل ـســار االن ـح ــداري لــواقــع
الـ ـكـ ـي ــان ،ف ــإن ــه فـ ــي ب ـع ــض امل ـح ـطــات
يجد من يحاول انتشاله ،مثل الدول
الـعــربـيــة امل ـطـ ّـب ـعــة .ل ـكــن ،ف ــي املـقــابــل،
ّ
ه ـن ــاك م ـح ــور ت ـشــكــل الـ ـع ــام املــاضــي
خــال معركة «سـيــف ال ـقــدس» ،يمتدّ
مــن ط ـهــران إل ــى غ ــزة .مـحــور شــاركــت
غــالـبـيــة ق ــوى امل ـقــاومــة امل ــوج ــودة في
ٌّ
م ـخ ـت ـلــف س ــاح ــات ــه ،كـ ــل بـطــريـقـتـهــا،
ف ــي املـ ـع ــرك ــةُ :مـ ـ َـسـ ـ َّـيـ ــرات م ــن س ــوري ــا
والـعــراق ،إطــاق صواريخ من لبنان،
وتواصل حركة «أنصار الله» اليمنية
مــع املقاومة فــي غــزة بهدف التعاون
ل ـق ـص ــف جـ ـن ــوب ف ـل ـس ـطــن امل ـح ـت ـلــة.
محور أكــد فــي عــام  2021مــا جــاء في
رس ــال ــة ال ـض ـيــف عـ ــام  :2015ف ــي أي
حرب كبرى سـ«تتقاطع النيران فوق
األرض املحتلة».

مع أخيه في غرفة مشتركة .فجر اليوم
الثاني وصلته رســالــة على هاتفه تفيد
بـ ـ ــورود اس ـم ــه وع ـب ـيــر ع ـلــى امل ـع ـبــر في
ك ـشــوفــات امل ـســافــريــن! عـلـيــه أن يـكــون
عند معبر رفح بعد خمس ساعات فقط،
حقيبة سـفــره جــاهــزة ،أس ــرع إلــى عبير
«معك ساعتني ودعي أهلك لنخرج».

لندن ثانية
ل ـي ــس ع ـص ــر ال ـس ــرع ــة الـ ـ ــذي ف ـع ــل بـهــم
ذل ــك ،إنـهــا غــزة وعـصــرهــا .رحـلــة طويلة
اس ـت ـم ــرت ي ــوم ــن م ــن غـ ــزة إلـ ــى ل ـن ــدن،
نصفها فــي االنـتـظــار عـلــى املـعـبــر وفــي
الطريق إلى مطار القاهرة.
ع ـب ـيــر ت ـج ـلــس اآلن ف ــي لـ ـن ــدن ،ت ـشــرب
قـهــوتـهــا الـصـبــاحـيــة م ــع أح ـمــد ب ـهــدوء،
أسـعــدتـهــا الـسـنــاجــب ف ــي ح ــدائ ــق لـنــدن
أكثر من العصافير ،تمضي ساعات من
يومها في محاولة تصويرها واالقتراب
منها وإطعامها .توثق على هاتفها كل
شيء ،الباصات الحمراء ،القطارات التي
ال تـخـلــف مــواع ـيــدهــا ،ال ــزه ــور الـغــريـبــة،
ال ـش ـت ــاء ف ــي ح ــزي ــران وتـ ـم ــوز ،ووجـ ــوه
أناس لم يروا حروبًا في حياتهم .إال أنها
تشتاق إلى غزة ،وتأمل في زيارة قريبة
ألهلها ،تطفئ نــور بيتها كلما انقطعت
الكهرباء عن أصدقائها هناك .كثيرًا ما
تـفــرح عينها ،وتــدمــع عينها الثانية في
الوقت ذاتــه ،فهي وأحمد يعيشان حياة
منقسمة بني لندن والبالد.
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جدلية الزمن
موسى السادة
«هي معركة رفع املستوى النفسي لإلنسان العربي إلى مستواه الحقيقي :أي الحضاري»
(غسان كنفاني)

تحرير الزمن
يجادل املفكر املصري أنــور عبد امللك أنــه وفــي ظل الهيمنة الحضارية للغرب ،فإنه ال
سبيل لتحقيق نموذج آخر له صفاته الوطنية والحضارية من دون الركون إلى ما ّ
سماه
«حقل الخصوصيات» .أي ولتتخلص األمــم مــن هامشيتها وتـحــدث ثــورة اجتماعية
واقتصادية فــإن عليها الحفاظ على هويتها الحضارية والثقافية الخاصة .وهــو هنا
أبعد ما يكون عن الحض على الجمود والخصوصية الثقافية وبأن لكل أمة ثقافة واحدة
صلبة ذات جوهر ال يتغير .بل وعلى العكس فهو يحض بتعبيره :على أنه وإذا أردت
تحقيق ذاتك وتجنب طريق الغرب والتخلص من التهميش فإن الطريق الوحيد هو إحداث
تحويل في مجتمعك الوطني ،وهو ما يستدعي البحث عن بدائل مستمدة من مشروع
وتصور حضاري واستراتيجية مرافقة له.
يــولــي عبد املـلــك هنا أهمية ملــا سـ ّـمــاه «جــدلـيــة الــزمــن» ،أي تلك الـعــاقــة الجدلية على
مدى الخط الزمني بني الشعوب وعمقها التاريخي ومع عملية بقائها واستمراريتها
االجتماعية عبر التاريخ ،بالذات مسألة الهوية والحفاظ عليها وتطويرها .وذلك ضمن
عواملها الـخــاصــة الكامنة (عالقتها بالجغرافيا والـسـيــاســة واالقـتـصــاد واألدي ــان)
والـتــي تقف خلف وج ــود هــذه الـهــويــة وع ــدم انـقــراضـهــا .فــالــزمــن هنا بتعبيره «نهر
ال ينتهي» ،فهو يحمل كل مضمون تاريخنا وتطورنا ،وعليه يستلزم هــذا الوجود
التمايز الـضــروري عــن بقية الـحـضــارات حتى نستطيع أن نخاطب أنفسنا بلغتنا
وأدواتها الثقافية ونطور مشاريعنا الحضارية الخاصة بالتعاون الهادف مع الشعوب
والـحـضــارات األخــرى .بيد أن النقطة هنا أنــه لجدلية الزمن ُبعد سلبي وهــو العالقة
مع الهيمنة املطلقة للغرب على زمان كل الشعوب ،ولذلك يخبرنا عبد امللك أنه علينا
ممارسة لعبة الزمن ،أي «تحرير الزمن».

«سيف القدس»
ال تمثل معركة «سيف القدس» لحظة فارقة باملنظور العسكري واملقاوم لصراعنا مع
العدو على أرض فلسطني فحسب ،بل إن فيها ما يؤهلها مضمونًا وعنوانًا لتكون لحظة
استعادة وجــود حضاري عربي بامتياز .فنحن بكل أنفة وكبرياء من بدأها ،وألجل
مــاذا؟ ألجل القدس .وبعيدًا من ابتذال الحساسية والهوس املنطلق من قصر وضيق
نظر من الربط الديني بالقدس ،فكما كل الحضارات لنا ارتباطنا الوجداني والروحي
واملعنوي ببقع جغرافية من وطننا لخصوصياتها التاريخية وإرثها الديني ،بل إن جزءًا
أساسًا من تعريفنا كحضارة وجود هكذا جغرافيا .فمن منا مهما كان إيمانه العقدي
والفلسفي ال يسحره النظر ملشاهدها ،أو أنه يتخيل أن ليس للحضور فيها وأزقتها
طاقة مختلفة ،ولذلك نــرى أننا ّ
نكيف أدواتـنــا الثقافية حولها ،نرسمها ،نعلقها على
الجدران ،وننسج أبياتًا شعرية حولها ونغني أنها في البال وأن لها «سيف فليشهر»،
بل ونشهره على أرض املعركة.
فللسيف هنا عند العرب رمزية ثقافية حملها لنا نهر الزمن ،بتعبير عبد امللك ،وجدلية
استعادته واستحضاره هو جزء من عنفواننا الحضاري ،وعالقتنا مع خصوصيتنا
ومضينا قــدمــا .حيث أن عملية «تـحــريــر الــزمــن» ّ
ّ
تقدمية بالتعريف ،فهي
وتـمــايــزنــا
تقتضي ّ
تحرك التاريخ ،تفاعله مع ماضيه بإيجابية .فما هو العنفوان الحضاري إن لم
يكن بواقع أن للقدس سرايا ،وأن ّ
نجسر الزمن عبر شيخ قدم من سوريا في الثالثينيات
من القرن املاضي يتحول لكتائب توحد فلسطني في الجغرافيا والرد ،ولنخاطب ذواتنا
ً
كعرب كأنه ال يزال بيننا بأن نقول مثال أن «القسام قصف تل أبيب».

«المسيرة الكبرى» والخصوصية الفلسطينية
تقاطع كل من كنفاني وعبد امللك باالستدالل بـ«املسيرة الكبرى» خالل الثورة الصينية.
ففي معرض تعليقه على تبعات معركة الكرامة ،يشير الشهيد إلى أنه وبمنظور عام،
تعيش كل الـثــورات لحظات ترتفع فيها الحماسة والعنفوان ،بيد أن املسألة املحورية
أنه وبعد كل حماسة يمسي هنالك ميول خطير للخمول وأسطرة الثورة .وعليه ،قام
باستعادة نموذج املسيرة الكبرى ملــاو ،محرضًا على استمرار العمل والزخم الثوري
رغم كل الصعوبات ،وهو ما يجب الحرص عليه اليوم بعد «سيف القدس» ،وهو ما قام
به الشعب الفلسطيني خالل العام املنصرم بكل جدارة.
من جهته ،يستعيد عبد امللك «املسيرة» كنموذج لحدث تاريخي ثــوري استراتيجي،
أسهم في تركيز ثورية الهوية الوطنية بما يشمل أوســع إجماع ممكن من املواطنني.
حيث يجادل املفكر املصري أن اعتبار عملية توحيد القوى السياسية الوطنية كمعضلة،
هــو اعتبار إشكالي .ألنــه وفــي حالة التحوالت الكبرى فــي املجتمعات واسـعــة النطاق
كوطننا العربي (أو الشعب الصيني) فإنه ال سبيل سوى حشد أوسع إجماع شعبي،
أي أولئك املؤمنني بمشروع التحرير واملقاومة .وهو هنا يرسم عالقة بني الهوية الوطنية
والعمليات الـثــوريــة ،حيث أنــه عبر عملية تكثيف خـطــاب وطـنــي متأصل بالسياقات
التاريخية وخصوصيتها -كرمزية مسمى أبو عبيدة -سوف يكون ثقة ورابطة شعبية
أكبر بني الهوية واملقاومة ،ليشكل ذلك ما أطلق عليه «الجبهة الوطنية املتحدة» أو ما نطلق
عليه اليوم «محور القدس».
يبرز عبد امللك هنا دورًا مخصوصًا للفلسطينيني ،متحدثًا عن دور منوط بالشعب الذي
يتعرض للهيمنة والعدوان املباشر ،بأن عليه أن يشكل ما أطلق عليه بتعبيره« :حلقة
الوصل» الخالقة لتجميع شتات جميع املجتمعات املتفرقة من كتل إقليمية وجيوثقافية
ضمن القالب الحضاري األوســع عربيًا وإسالميًا .أي أن يحرص الفلسطينيون ،قادة
وشعبًا ،على لعب دور ترصيص صفوف الشعب العربي بعد عقود من االنقسامات
األهلية وحروب التدمير الذاتي داخليًا وذلك عبر مللمة الجراح.
بدوره يبرز هنا دورنا نحن كعرب ،ومسؤوليتنا العروبية في صون الهوية الفلسطينية
وكل ما يمسها ،وذلك ليس ضمن إطار التقسيم بل من منطلق فهم هذه الخصوصية،
وبأنها تلعب دور املخلب في وجه املشروع الصهيوني ،ومن منطلق استعادة وفهم ما
قاله أبو عبيدة عن شعبه الفلسطيني في مثل هذا اليوم قبل عام« :خضنا في املقاومة
معركة سيف القدس دفاعًا عن القدس بكل شرف وإرادة واقتدار ،نيابة عن أمة بأكملها،
خضنا معركة نيابة عن أمة تشاهد القدس تذل من شذاذ اآلفاق وحثالة البشرية».

14

السبت  21أيار  2022العدد 4634

السبت  21أيار  2022العدد 4634

العالم

البالد

العالم

15

ملف سيف القدس« :ولنا الحاضر ،والحاضر ،والمستقبل»
منهم أولئك الذين لم تكن لهم تجربة
سابقة فــي االعـتـقــال .وكــان لــذلــك أثــره
الهام لناحية استمرار هؤالء الشباب
فـ ــي املـ ـش ــارك ــة فـ ــي ال ـع ـم ــل ال ــوط ـن ــي،
وأخيرًا في الرباط في األقصى»ّ .
وردًا
على سؤال ّ
عما إذا كان هناك تنسيق
ب ــن «الـ ـف ــروع» ف ــي مـخـتـلــف املـنــاطــق،
يشير شــريــم إل ــى أن الـلـجــان تـ ّ
ـوحــدت
فــي مــا بينها فــي منطقة وادي عــارة،
مـضـيـفــا أن «ل ـج ـنــة امل ـتــاب ـعــة» أف ــرزت
م ـن ـ ّـس ـق ــا م ـش ـت ــرك ــا ،ل ـك ـن ــه «ل ـ ــم يـسـهــم
ف ــي ت ـطــويــر أدائـ ـه ــا جـمــاهـيــريــا نـظـرًا
إل ــى ال ـفــروقــات الـشــاسـعــة فــي املــواقــف
ّ
فاملنسق ينتمي إلــى تيار
السياسية،
حكومة إسرائيلّ ،املدعومة من القائمة
ّ
املوحدة ،التي تتبنى خطاب سلطات
االحتالل ومصالحها».

«الدفاع عن يافا»

(أ ف ب)

ّ
َ
ّأبناء الهبة

أيها اليأس ...ال مكان لك عندنا
بيروت حمود
ط ـ ـ ــوال عـ ـق ـ َـدي ــن مـ ــن ال ـ ــزم ـ ــن ،ح ــاول ــت
سـ ـلـ ـط ــات الـ ـ ـع ـ ــدو اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـلـ ــي ،فــي
طريقها إلى ضرب ّاملشروع السياسي
الـجـمــاعــي ال ــذي مــثـلــت انـتـفــاضــة عــام
َ
 2000نــواة لــه ،تثبيت استراتيجيتني
َ
ّ
أساسيتني في التعامل مع فلسطينيي
عــام  :1948أوالهما تقوم على تجريم
الـعـمــل الـسـيــاســي ومــاحـقــة الـقـيــادات
الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي ح ـ ــاول ـ ــت ت ـن ـظ ـيــم
الـفـلـسـطـيـنـيــن جـمــاعـيــا؛ وثانيتهما
دم ــج ه ــؤالء فــي ال ـســوق اإلســرائـيـلـيــة،
ف ــي م ـسـ ًـعــى لـتـطــويـقـهــم واح ـتــوائ ـهــم،
أي صـ ـه ــره ــم ف ـ ــي ب ــوتـ ـق ــة األس ـ ــرل ـ ــة،
ب ــاسـ ـتـ ـخ ــدام األدوات االقـ ـتـ ـص ــادي ــة
النيوليبرالية ّ .وت ــوازت تلك املساعي
ـزاب
م ـ ـ ــع أداء ه ـ ـ ـ ــش ومـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ٍـز لـ ـ ــأحـ ـ ـ ّ
السياسية التقليدية في الداخل كافة،

وخ ـص ــوص ــا خـ ــال ال ـس ـن ــوات ال ـثــاث
األخـ ـ ـي ـ ــرة ،ح ـي ــث ت ـح ـ ّـول ــت إل ـ ــى «ق ـ ـ ّـوة
«ثانية» تحاول إقناع نفسها
ثالثة» أو
ّ
بأنها باتت مؤثرة في تشكيل املشهد
الـسـيــاســي األع ـ ّـم فــي ال ـك ـيــان .وبينما
ك ــان ــت هـ ــذه األحـ ـ ـ ــزاب ،ال ـت ــي قــاطـعـهــا
أك ـثــر مــن  %50مــن الفلسطينيني في
انـ ـتـ ـخ ــاب ــات «الـ ـكـ ـنـ ـيـ ـس ــت» األخ ـ ـيـ ــرة،
غ ــارق ــة ف ــي أوه ــامـ ـه ــا ،ك ــان ــت ظــواهــر
الجريمة والـعـنــف والـبـطــالــة ،وأزم ــات
ال ـس ـكــن وال ـت ـع ـل ـيــم وغ ـي ــره ــا ،تـتـعـ ّـمــق
ّ
فــي «ال ـغ ـي ـتــوهــات» الـعــربـيــة املـكـتــظــة،
ال ـت ــي ب ــات ــت ك ـم ـخـ ّـيـمــات ع ـلــى هــامــش
املدن اإلسرائيلية الكبرى .في املقابل،
اشـتـغــل الـشـبــاب الفلسطينيون على
تنظيم أنفسهم من جديد في حراكات
ّ
وطنية شبابية ،مستقلة عن األحزاب،
وه ــو مــا هـ ّـيــأ األرض ـ ّـي ــة النـفـجــار ّ
هبة
ّ
ّ
التصدي
أيار  ،2021والتي مثلت ذروة

ّ
مل ـخــطــط تـفـكـيــك املـ ـش ــروع الـسـيــاســي
الجماعي الفلسطينيْ ،األمــر الــذي لم
ّ
يكن له في إسرائيل إل وقع الصدمة.
وإل ـ ــى ج ــان ــب الـ ـ ــدور األس ــاس ــي ال ــذي
لعبته الحراكات الشبابية في ّ
الهبة،
ّ
كان للجان الشعبية املحلية أيضًا دور
مهم لم ُي َ
ّ
حك عنه كثيرًا .فما هي هذه
ّ
َّ
اللجان؟ وأي دور أدت؟ وهل هناك ما
ً
ُينتظر منها مستقبال؟ في البدء كانت
أم ال ـف ـح ــم؛ ف ـمــن ه ـن ــاك ان ـط ـل ـقــت ّأول
لـجـنــة شـعـبـيــة ع ــام  ،2015كـمــا يـقــول
رئيسها أحمد شريم (أبــو يسار) ،في
حــدي ـثــه إل ــى «األخ ـ ـبـ ــار» ،مــوض ـحــا أن
فكرة تشكيلها «انطلقت ّ
مما فرضته
ال ـق ـض ــاي ــا ال ــوط ـن ـي ــة الـ ــراه ـ ـنـ ــة ،وف ــي
ّ
ّ
ليمتد
مقدمتها قضية هــدم البيوت،
دورهــا الحقًا إلــى التالحم مع الحدث
الفلسطيني األعـ ّـم ،وخصوصًا عندما
أح ــرق املـسـتــوطـنــون عــائـلــة الــدوابـشــة

ف ــي ق ــري ــة دومـ ـ ــا ف ــي ن ــاب ـل ــس ،ث ــم مــع
تصاعد التضييق على الفلسطينيني،
ّ
وه ـ ــو مـ ــا ت ـج ــل ــى فـ ــي ف ـ ــرض ال ـل ـج ـنــة
إرادتـ ـه ــا بـتـشـيـيــع ال ـش ـه ــداء ال ـثــاثــة،
م ـح ـم ــد جـ ـب ــاري ــن ومـ ـحـ ـم ــد ج ـب ــاري ــن
ومحمد جبارين ،عــام  ،2017بــاآلالف،
ّ
خالفًا لشروط االحتالل» .شكلت هذه
ال ـت ـجــربــة ،طـبـقــا ألب ــي ي ـس ــار« ،حــاف ـزًا
ّ
لبقية الـقــرى وامل ــدن الفلسطينية في
الداخل الستنساخها» ،في ما ُ أفضى
ّ
إل ــى تـشــكــل «ف ـ ــروع» لـلـجـنــة الــق ـطـ ِـر ّيــة
املعروفة باسم «لجنة املتابعة».
ّأم ـ ــا ع ــن دور ال ـل ـج ــان ف ــي ه ـ ّـب ــة أيـ ــار،
في ّ
ُ
ّ
«محركًا في التنظيم
بي أنها كانت
وال ـح ـشــد وال ـت ــواج ــد ف ــي ال ـت ـظــاهــرات
وامل ــواج ـه ــات» ،كـمــا لعبت دورًا ّ
مهمًا
«على مستوى توفير الدعم القانوني
واملالي للمعتقلني وأهاليهم ،والتواجد
في املحاكمات ملساندتهم ،وخصوصًا

ف ـ ــي ي ـ ــاف ـ ــا ،بـ ـ ـ ــدا املـ ـشـ ـه ــد م ـخ ـت ـل ـف ــا.
امل ـ ــديـ ـ ـن ـ ــة ال ـ ـت ـ ــي يـ ـ ـح ـ ــاول االح ـ ـت ـ ــال
ت ـصــديــرهــا إلـ ــى الـ ـخ ــارج  -ف ــي إط ــار
مـ ـش ــروع «الـ ـهـ ـسـ ـب ــاراه» (ال ــدع ــاي ــة) -
كمنطقة نموذجية لـ«التعايش» بني
فلسطينيي الـ 48واإلسرائيليني ،طفت
فيها العالقات املشحونة على السطح
ع ـنــد ّأول م ــواج ـه ــة .يـشـيــر اب ــن يــافــا،
عبد أبو شحادة ،إلى أنه في مدينته
ّ
ت ـش ــك ـل ــت ّإبـ ـ ـ ــان الـ ـه ـ ّـب ــة ل ـج ـن ــة ُع ــرف ــت
بــاســم «لجنة الــدفــاع» ،موضحًا أنها
كــانــت «بـمـثــابــة هـيـكــل جـمــع مختلف
ال ـت ـ ّـي ــارات الـسـيــاسـيــة واملـ ّ
ـؤسـســاتـيــة
والناشطني» .ويلفت إلــى أن «دورهــا
ك ـ ـ ــان مـ ـه ـ ّـم ــا عـ ـل ــى مـ ـسـ ـت ــوى ت ـن ـظ ـيــم
الـ ُتـظــاهــرات ،واالل ـت ـحــام مــع ال ـقــرارات
الــقـطــريــة للجنة املـتــابـعــة كــاإلضــراب
ال ـعــام والـتـظــاهــرات املــركــزيــة ،وأيـضــا
ف ــي تــوث ـيــق األح ـ ـ ـ ــداث» .وي ـت ــاب ــع أبــو
ش ـح ــادة ،فــي حــديـثــه إل ــى «األخ ـب ــار»،
ّ
ّ
املهمة آنــذاك
التحديات
أن ّواح ـدًا من
ت ـمــثــل ف ــي االتـ ـف ــاق ع ـلــى «إيـ ــش بــدنــا
نقول» ،بمعنى ّ
«أي سردية لنا؟ ألنه،
ومــن تجارب سابقة ،دائمًا ما تخرج
الكثير من األص ــوات .ولــذلــك ،حاولنا
في اللجنة أن يكون هناك صوت واحد
جامع للكل .كما نجحنا على صعيد
آخ ــر ،وإن بـشـكــل ج ــزئ ــي ،ف ــي مــرافـقــة
املـعـتـقـلــن وم ـســاعــدة ال ـعــائــات التي
طــاولـتـهــا االعـ ـت ــداءات اإلســرائـيـلـيــة».
ّأمــا ما يميز لجنة «الــدفــاع عن يافا»،
فـهــو ،بحسب أب ــو ش ـح ــادة ،التقسيم
وامل ـ ــأسـ ـ ـس ـ ــة عـ ـل ــى مـ ـسـ ـت ــوى األم ـ ـ ــور
ال ـت ـن ـظ ـي ـم ـيــة؛ ح ـي ــث «ان ـب ـث ـق ــت ل ـجــان
لـلـمــالـيــة ،وأخـ ــرى إعــام ـيــة ،وواحـ ــدة
للمحامني ،وهــو مــا كانت لــه ّ
أهميته
عـلــى مـسـتــوى االسـتـجــابــة والـتـعــامــل
مع الحدث وتبعاته»َّ .
وع ـلــى رغ ــم أن يــافــا مـصــنـفــة مــن ِقـ َـبــل
االح ـتــال كـ«منطقة ســاخـنــة» ،تمامًا
ك ـمــا ال ـل ــد وعـ ـك ــا ،إال أن أبـ ــو ش ـحــادة
ي ـبـ ّـن أن ــه «ب ـخ ــاف م ــا ُي ـص ـ ّـور ع ــن أن
وجــود الـنــواة التوراتية فــي قلب ّ
حي
ّ
العجمي كان وراء تصعيد األمــور ،إل
أن املشكلة في يافا هي مشكلة بنيوية
ّ
ّ
مؤسساتية على كل املستويات ،وفي
ّ
مقدمتها الحق في السكن والتخطيط،
ُ
وكـيــف تعامل السلطات اإلسرائيلية
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن» .وف ـ ــي ه ـ ــذا اإلط ـ ــار،
يـسـتــذكــر اب ــن يــافــا ،ال ــذي ك ــان شــاهـدًا
في قاعة املحكمة خــال محاكمة أحد
املـعـتـقـلــن الـفـلـسـطـيـنـيــن ،كـيــف وقــف
شرطي إسرائيلي أمام القاضي وقال:
«لن نسمح باالعتداء على ّ
أي مواطن
ّ
يهودي» ،مشيرًا إلى أن هذه «عينة من
املشكلة البنيوية حــن تفهم الشرطة
أن ّ
مهمتها هي حماية اليهود وليس
ّ
ما ُيصور أنهم مواطنون».
وي ـ ـشـ ــرح أبـ ـ ــو ش ـ ـحـ ــادة مـ ــا ش ـهــدتــه
يــافــا ّإب ــان الـهـ ّـبــة بــالـقــول« :إنـنــا أمــام
سـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرورة ت ــاريـ ـخـ ـي ــة ت ـ ـت ـ ـكـ ـ ّـرر م ـنــذ
الـسـبـعـيـنـيــات بــأش ـكــال مـخـتـلـفــة؛ إذ
إن الجيل األول للنكبة ،بعد توقيع
اتفاقية السالم بني مصر وإسرائيل،
وجد نفسه في مرحلة من (اإلفوريا)،
تلتها قــوانــن عنصرية استعمارية
أيـ ـقـ ـظ ــت ه ـ ـ ـ ــؤالء ،لـ ـتـ ـك ــون امل ــواجـ ـه ــة

األولــى في يوم األرض عام ّ .1976
ثم
أتت مرحلة أوسلو ،حيث دعم النواب
الـعــرب فــي الكنيست حكومة رابــن،
ّ
ثم ّ
ّ
صوتوا لباراك ،وبعد كل الحديث
عــن إمـكــانـيــة ال ـســام اقـتـحــم ش ــارون
األق ـ ـصـ ــى ،وأف ـ ـهـ ــم االح ـ ـتـ ــال ال ـج ـيــل
ّ
معني
ال ـثــانــي بـعــد الـنـكـبــة أن ــه غـيــر
بــإقــامــة عــاقــات طبيعية مــع شعوب
املـ ـنـ ـطـ ـق ــة ،ثـ ـ ـ ّـم ان ــدلـ ـع ــت االن ـت ـف ــاض ــة
الثانية»ّ .أما ّ
هبة أيــار ،فقد «أتت في
ّ
س ـي ــاق مــرح ـلــة ش ـب ـي ـهــة ،ح ـيــث أط ــل
علينا مـنـصــور عـبــاس متحالفًا مع
حكومة اليمني الصهيوني ،فيما ّ
أقر
االحـتــال قوانني استعمارية تتعلق
ّ
بالشيخ جـ ّـراح وبــاب العمود ،مذكرًا
الـجـيــل الـثــالــث للنكبة ب ــأن إســرائـيــل
مش ممكن ترضى عنا» ،كما يقول.
َ
ّ
ع ـل ــى رغ ـ ــم ك ـ ــل م ــا تـ ـ ـق ـ ـ ّـدم ،ب ـ ــدت يــافــا
غائبة عن مشهد التفاعل مع األحداث
األخ ـ ـيـ ــرة ف ــي الـ ـق ــدس والـ ـضـ ـف ــة ،فـمــا
السبب فــي ذل ــك؟ يجيب أبــو شحادة
بــأن «ردود فعل االحـتــال ومجتمعه
تـ ـج ــاه ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن فـ ــي ي ــاف ــا هــي
أس ــوأ مـ ّـمــا يـعــرفــه ال ـنــاس .فمنذ ّ
هبة
ّ
املحجبات ال
أي ــار إلــى الـيــوم ،النساء
ْ
يستقللن الحافالت (خوفًا من اعتداء
ِ
ّ
اإلســرائ ـي ـل ـيــن ع ـل ـي ـهــن) .كـمــا أن ثـ ّـمــة
مقاطعة اقـتـصــاديــة مــن ِقـ َـبــل اليهود
لـلـمـصــالــح ال ـت ـج ــاري ــة الـفـلـسـطـيـنـيــة.
ً
فضال عن ذلك ،فإن عدد الشباب الذين
ُ
اعتقلوا ،والضرر الذي طاول العائالت

ّ
مقاطعة
ة
ثم
اقتصادية من ِق َبل
اليهود للمصالح
التجارية الفلسطينية
في يافا
استثمرت ّسلطات
االحتالل كل إمكاناتها
لتخويف الفلسطينيين
في اللد وردعهم

فــي ظ ـ ّـل فـقــدانـنــا ملـ ّ
ـؤسـســاتـنــا الـقــويــة،
ْ
ح ــن،
كـ ــانـ ــا كـ ـبـ ـي ــري ــن .ولـ ـنـ ـك ــن ص ــري ـ َ
وب ـع ـي ـدًا ع ــن ال ــروم ـن ـس ـي ــات ،ال نــفــس
ً
طــويــا لدينا .فــاألمــر مــرهــق ومكلف،
ومن الصعب أن تبقى طوال الوقت في
املواجهة ،وتعمل على تجميع األموال
ل ـتــدفــع أتـ ـع ــاب املـ ـح ــام ــن» .ويـضـيــف
أنه منذ بداية نيسان املاضيّ ،
«حول
االحـ ـت ــال ي ــاف ــا إلـ ــى ث ـك ـنــة عـسـكــريــة،
حيث انتشر مئات ّ
وربما آالف الجنود
وعناصر الشرطة في املدينة ،في حني
ّ
ّ
أن ك ــل مــن يـفــكــر فــي تنظيم تـظــاهــرة
أو الــدعــوة إليها تستدعيه مخابرات
االحتالل على الفور .وبرأيي ،هذا ما
جعل الـنــاس يحجمون عــن الـخــروج،
وخصوصًا أبناء الطبقات املسحوقة
ُ
الذين تركوا يدفعون الثمن وحدهم».
ّأمـ ـ ــا ف ــي م ــدي ـن ــة طـ ـم ــرة ال ــواقـ ـع ــة فــي
الجليل ،فيؤكد رئيس اللجنة الشعبية
ه ـنــاك ،محمد صـبــح ،أن الـهـ ّـبــة كانت
«ش ـع ـب ـيــة ب ــام ـت ـي ــاز» ،م ـش ـي ـرًا إلـ ــى أن
تــداخــل اللجان والـحــراكــات الشبابية
الهبة إلى ّ
حد ّ
«ساهم في تنظيم ّ
معي
ّ
ويبي أن حضور أعضاء
وإطالتها».
ّ
اللجنة الدائم شكل «رافعة الستمرار
الـ ـ ـح ـ ــراك ال ـش ـع ـب ــي مـ ــن جـ ـه ــة ،ودرع
حماية للمشاركني مــن الشرطة التي
ّ
شنت حمالت اعتقال واسعة ّ
ضدهم
مـ ــن أجـ ـ ــل ت ــرهـ ـيـ ـبـ ـه ــم» .وعـ ـ ــن كـيـفـيــة
االسـ ـتـ ـع ــداد ل ـل ـت ـعــامــل م ــع ّ
أي ح ــدث
ً
مشابه مستقبال ،يلفت صبح إلى أنه
ّ
«فــي طـمــرة وفــي ع ــدة مناطق أخــرى،
قمنا بتشكيل مجموعة من املحامني

وال ـح ـق ــوق ـي ــن مـ ــن أج ـ ــل ال ـ ــدف ـ ـ ُـاع عــن
ّ
املعتقلني بشكل ّ
تطوعي ،كما شكلت
ُ
ّ
لـجـنــة ق ـطــريــة مــركــزيــة عــامــة ملتابعة
هــذه القضايا ،لكن كمية االعـتـقــاالت
ك ــان ــت ك ـب ـي ــرة ،ح ـيــث اض ـط ــررن ــا إلــى
ت ــوس ـي ــع ه ـ ــذه الـ ـلـ ـج ــان الـ ـت ــي عـمـلــت
ّ
بشكل مـنــظــم أكـثــر بـعــد الـهـ ّـبــة .هناك
بــال ـط ـبــع اس ـت ـن ـتــاجــات واس ـت ـخــاص
ِعـ َـبــر مــن هــذه الـتـجــربــة ،ونـحــن اليوم
أقوى وأكثر جهوزية ملواجهة حاالت
ً
مشابهة مستقبال» .ويضيف صبح
أنه على الرغم من بقاء سبعة معتقلني
من املدينة إلى اآلن في السجون حيث
ّ
ي ــواجـ ـه ــون ل ــوائ ــح ات ـ ـهـ ــام مـضـخـمــة،
«كانت هناك مشاركة كبيرة من أهالي
املدينة في الرباط في األقصى أخيرًا».
وإذ يعتقد أن اعتقال أكثر مــن ثالثة
آالف فلسطيني من الداخل َ
«ردع إلى
ّ
حد ما بعض الشباب عن املشاركة في
التظاهرات أو االحتجاجات األخيرة»،
ّ
إل أنه َيعتبر أن «هذا التأثير محدود
وسرعان ما سيتالشى ،وهو ما ثبت
أيضًا بعد االنتفاضة الثانية».

ّ
«اللد تلتقط أنفاسها»

«ال ت ــزال هـجـمــات املستوطنني ماثلة
برائحتها
أمامنا .قنابل الغاز والهلعُ ،
وأصـ ــوات ـ ـهـ ــا َ ،تـ ـب ــدو وك ــأنـ ـه ــا أل ـق ـي ــت
علينا لـلـتـ ّـو .نــذكــر اقـتـحــام مـئــات من
ال ـ ـق ــوات ال ـخ ــاص ــة امل ــديـ ـن ــة ،واع ـت ـق ــال
مـئــات الـشـبــان .وبـعــد م ــرور ع ــام على
ّ
متوجسني
مــا حـصــل ،ال ي ــزال الـنــاس
ّ
ّ
ومتوترين وخصوصًا عند كل اقتحام
ل ـقــوات ال ـشــرطــة» .هـكــذا يـصــف عضو
ال ـل ـج ـن ــة ال ـش ـع ـب ـيــة فـ ــي ال ـ ـلـ ــد ،غ ـســان
م ـنـ ّـيــر ،ال ــوض ــع ف ــي مــديـنـتــه بـعــد عــام
اله ّبةّ .
على َ
يبي ّ
منير ،في حديث إلى
«األخبار» ،أن اندفاع املحامني للدفاع
عن املعتقلني «لــم يكن عفويًا ،بل كان
ّ
منظمًا؛ حيث قامت اللجنة بتسجيل
ّكل املعتقلني في قوائمّ ...
توجهنا إلى
عــائــات ـهــم ،وق ـم ـنــا بـجـمــع ال ـت ـبـ ّـرعــات
ودف ـ ــع الـ ـغ ــرام ــاتّ .أم ـ ــا ه ـب ــة ال ـش ـبــاب
ّ
فكانت عفوية وغـيــر منظمة وجــاءت
ف ــي م ـعــرض ال ــدف ــاع ع ــن ال ـن ـفــس أم ــام
ّ
قطعان املستوطنني املسلحني الذين
ه ـج ـم ــوا ع ـل ـي ـنــا ب ـح ـ ّـج ــة فـ ــرض األم ــن
والنظام» .ويضيف «(أننا) عملنا على
ّ
التصدي لها
متابعة املشاكل ومحاولة
شعبيًا وقانونيًا» ،متابعًا أن اللجنة
«ل ـع ـب ــت دورًا م ـح ــوري ــا ف ــي م ـحــاولــة
السيطرة على األمور ومنع تدهورها
في اللد ،كما أنها ّ
أمدت العائالت َ
ومن
ت ــواج ــد ف ــي مـحـيــط امل ـس ـجــد الـعـمــري
ُ
(الذي استهدف من ِق َبل املستوطنني)
بــالـطـعــام ،وعـمـلــت عـلــى نـشــر الــروايــة
الفلسطينية للحدث ودحــض الرواية
اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة ال ـت ــي وص ـف ــت ال ـش ـبــاب
باملجرمني واإلرهابيني».
وت ـع ـل ـي ـق ــا عـ ـل ــى م ـ ــا ذكـ ـ ـ ــره أك ـ ـثـ ــر مــن
ت ـقــريــر إســرائ ـي ـلــي ح ــول اس ـت ـع ــدادات
م ـي ـل ـي ـش ـيــات اس ـت ـي ـط ــان ـي ــة ،تـسـلـيـحــا
وتدريبًا ،للهجوم على الفلسطينيني
ف ــي ال ـل ــد ف ــي حـ ــال تـ ـج ـ ُّـدد امل ــواج ـه ــة،
يشير ّ
منير إلى أنه «ليس لدينا جيش
أو شــرطــة تحمينا وال تنظيم أمـنــي.
ْ
ونعلم جيدًا ّ
نية املستوطنني تنظيم
أن ـف ـس ـهــم ف ــي م ــا ي ـش ـبــه املـيـلـيـشـيــات
الشعبية إلقــامــة دوري ــات فــي األحـيــاء
الفلسطينية في املدينة .هذا أمر خطير
ّ
ّ
يتطور إلى
جدًا ،ونرفضه ،وال نريد أن
ّ
مناوشات أو صدامات مسلحة» .وكما
يافا ،لم ُتلحظ في اللد ّ
أي ردود فعل
َ
َ
األخيرين،
الشهرين
على ما حصل في
فيلفت ّ
َ
منير إلى أن «الناس هنا عانوا
صــدمــة نـتـيـجــة الـهـجـمــة ال ـشــرســة من
ً
امل ـس ـتــوط ـنــن ،ف ـض ــا ع ــن انـشـغــالـهــم
إلـ ــى اآلن ب ـتــوف ـيــر ال ــدع ــم ال ـقــانــونــي،
ّ
التبرعات لدفع
وتنظيم حمالت جمع
تـكــالـيــف املـحــاكـمــات .ال ـنــاس يــريــدون
ّ
التقاط أنفاسهم بعد كل ما حصل .وال
ننسى أن السلطات وأجهزتها األمنية
ّ
اس ـت ـث ـمــرت ك ــل إم ـكــانــات ـهــا لـتـخــويــف
وردع ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن فـ ــي امل ــديـ ـن ــة،
وث ـن ـي ـهــم ع ــن املـ ـش ــارك ــة ف ــي ّ
أي عـمــل
شعبي أو تظاهرة».

االنعزالية الفلسطينية
خناجر «يا وحدنا»
نضال خلف
ي ـق ــوم املـ ـش ــروع االس ـت ـع ـم ــاري الـغــربــي
َ
َ
ف ــي ب ــادن ــا ع ـلــى رك ـي ــزت ــن مـتـكــامـلــتــن
ب ـ ــاألث ـ ــر وال ـ ـتـ ــأث ـ ـيـ ــر ،وهـ ـ ـم ـ ــا :إس ــرائـ ـي ــل
ّ
التفوق العسكري
والتقسيم .وإلى جانب
واالق ـ ـت ـ ـصـ ــادي ،يــرت ـكــز مـ ـش ــروع ال ـع ــدوّ
على ترسيخ التقسيمات االستعمارية،
ليس جغرافيًا فحسب ،بــل على صعيد
الوعي أيضًا .فكما تثبيت إسرائيل ّ
يمر
عبر التطبيع وتـشــويــه بوصلة الـعــداء،
ّ
كذلك ،فإن ترسيخ التقسيم ّ
يتم عبر بث
ّ
الـنــزعــات االنـعــزالـيــة وتـطــويــرهــا .يعرف
عصمت سيف الدولة النزعات االنعزالية
العربية عبر مصطلح «اإلقليمية» ،الذي
يقوم جوهره على التسليم بالتقسيمات
االستعمارية والتعامل معها على أنها
ت ـك ــوي ـن ــات اج ـت ـم ــاع ـيــة ق ــائ ـم ــة ب ــذات ـه ــا،
وبــال ـتــالــي االنـ ـط ــاق مـنـهــا ف ــي تـعــريــف
الشعب ومصالحه وتـ ّ
ـوجـهــاتــه .ترتبط
النزعات اإلقليمية بتقسيمات «سايكس
 ب ـي ـك ــو» الـ ـت ــي م ـ ّـه ــدت ال ـط ــري ــق لـقـيــامإســرائـيــل وتــأمـيـنـهــا عـبــر مـنــع ّ
أي شكل
م ــن أشـ ـك ــال الـ ــوحـ ــدة ال ـع ــرب ـي ــة .وخ ــال
الحرب األهلية اللبنانية ،انتشر مفهوم
«الـ ـق ــوى االن ـع ــزال ـي ــة» ل ــوص ــف األحـ ــزاب
الفاشية التي قامت على فكرة االنعزال
عن املحيط العربي واالرتباط باملشروع
االستعماري.
لكن النزعات االنعزالية لم تقتصر ُعلى
ّ
ل ـب ـنــان ،ب ــل يـمـكــن تـتـ ّـبـعـهــا ف ــي ك ــل قـطــر
عربي على مراحل مختلفة .ففي مصر،
ّ
شكلت النزعة االنعزالية الدعامة األقوى
ّ
لنهج أن ــور ال ـســادات فــي تبرير توجهه
إلى الحضن األميركي عبر عزل القضية
العربية عن الــوجــدان الشعبي املصري،
وذلــك بتصويرها مسألة «فلسطينية»
ً
ّأدت فيها مصر واجبها «كــامــا» .أطلق
ً
ّ
الـســادات نهج «مصر ّأوال» الــذي تطور
فـيـمــا بـعــد لـيـشـمــل تشكيكًا فــي الـهــويــة
ّ
بهويات
العربية ومحاوالت الستبدالها
ت ــاريـ ـخـ ـي ــة م ـخ ـت ـل ـف ــة ب ـح ـس ــب األق ـ ـطـ ــار
ّ
(الفرعونية أو الفينيقية ،)...كل ذلك في
سبيل تعزيز اإلقليمية وحـ ْـصــر الوعي
العربي داخل الحدود االستعمارية .ولم
ّ
يـتــوقــف األم ــر عـنــد ه ــذا ال ـح ـ ّـد ،بــل لبس
ال ـخ ـط ــاب االن ـع ــزال ــي ل ـب ــوس «الـ ـث ــورة»،
فجاء في صلب أحداث لبنان عام ،2005
ً
حني ارتفع شعار «لبنان أوال» للتصويب
على دور املقاومة اللبنانية في القضية
الـعــربـيــة .ويـسـتـمـ ّـر الـفـكــر االن ـعــزالــي في
ال ـت ـش ـ ّـع ــب مـ ــن خ ـ ــال وسـ ــائـ ــل اإلع ـ ـ ــام،
تحديدًا بعد عــام  ،2011إذ يـ ّ
ـروج بعض
ّ
امل ـثــقـفــن ال ـع ــرب ل ــه م ــن ب ـ ّـواب ــة «أول ــوي ــة
تـ ـح ـ ّـرر ال ـش ـع ــوب م ــن ال ــدي ـك ـت ــات ــوري ــة»،
ّ
اليمني ،وسوريا
فيصبح اليمن قضية
ق ـض ـي ــة ال ـ ـ ـسـ ـ ـ ّ
ـوري ،وفـ ـلـ ـسـ ـط ــن ق ـض ـيــة
الـفـلـسـطـيـنــي ...ف ـقــط .وفـلـسـطــن ليست

ً
استثناء في هذا املجال ،ال بل إن عوارض
ّ
ان ـعــزال ـيــة ج ــدي ــدة ت ـتــولــد ع ـلــى الـســاحــة
ّ
ّ
ّ
مفصلي يهز
حدث
الفلسطينية بعد كل
ٍ
أركان املشروع االستعماري.
ّ
ش ــك ـل ــت االنـ ـع ــزالـ ـي ــة مـنـهـجــا
ت ــاري ـخ ـي ــاّ ،
ّ
للقيادة املتنفذة في «منظمة التحرير»،
والـ ـ ـت ـ ــي ل ـع ـب ــت عـ ـل ــى وت ـ ـ ــر االضـ ـطـ ـه ــاد
الـفـلـسـطـيـنــي لـتـمـلــك ب ــه ورقـ ــة ت ـفــاوض
تسمح لـهــا بالبحث عــن «ك ــرس ـ ّـي» على
امل ـ ـسـ ــرح األم ـ ـيـ ــركـ ــي .وه ـ ـنـ ــا ،ال بـ ـ ـ ّـد مــن
التمييز بني الروح الوطنية الفلسطينية
وبني الفكر االنعزالي؛ فاألولى هي ٌ
جزء
طبيعي مــن تـشـكـيــات الـهــويــة العربية
ّ
الفلسطينية ،وقــد شكل الحفاظ عليها
ً
ضــرورة في مواجهة مشروع الصهاينة
العربي.
إلذابة الفلسطينيني في املحيط
ّ
فــي امل ـقــابــل ،ف ــإن الـفـكــر االن ـعــزالــي يمثل
ال ـن ـهــج ال ـس ـيــاســي الـ ــذي ي ـع ــزل الـسـيــاق
ّ
التحرر العربي،
الفلسطيني عن معركة
وي ـن ـط ـل ــق مـ ــن ال ـت ـق ـس ـيــم االس ـت ـع ـم ــاري
لفلسطني سـ ً
ـواء في الجغرافيا (تعريف
ّ
األرض امل ـح ـتــلــة) أو ف ــي الــديـمــوغــرافـيــا
ّ
(ت ـعــريــف أص ـح ــاب ال ـق ـض ـيــة) .وق ــد عــبــر
ج ـ ــورج ح ـبــش ع ــن خـ ـط ــورة هـ ــذا ُالـفـكــر
حــن اعـتـبــر أن «س ـيــادة ال ــروح القطرية
الفلسطينية كـمــا عـ ّـبــرت عـنـهــا الـقـيــادة

يعكس الخطاب ًاالنعزالي
الفلسطيني خلال في
طبيعة الحرب
فهم
ّ
القائمة ضد شعبنا العربي

ّ
الفلسطينية املـتـنــفــذة بــزعــامــة عــرفــات،
وال ـت ــي رف ـع ــت ش ـع ــار «ي ــا وح ــدن ــا»...] ،
[ قــاد في النهاية إلــى تحرير العرب من
ً
فلسطني ،وصوال إلى كارثة أوسلو».
لكن االنعزالية الفلسطينية لــم تقتصر
ع ـلــى م ـح ــاول ــة نـ ــزع الـفـلـسـطـيـنـيــن عــن
ُب ـع ــده ــم الـ ـع ــرب ــي ،ب ــل ت ـ ـطـ ـ ّـورت لـتـشـمــل
م ـحــاوالت عزلهم عــن بعضهم البعض.
ف ــاالسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة ال ـص ـه ـي ــون ـي ــة ب ـعــد
ع ــام  1948قــامــت عـلــى فـصــل الـســاحــات
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة س ـيــاس ـيــا ون ـف ـس ـيــا بـعــد
فصلها جـغــرافـيــا ولــوجـيـسـتـيــا .ونـظـرًا
ل ـغ ـيــاب ع ــوام ــل شـ ــرخ إيــدي ــولــوج ـي ــة أو
عقائدية ،كان الوتر األبرز لتعزيز الشرخ
الفلسطيني هو مقارنة «األثـمــان» التي
ّ
تقدمها الساحات .فخالل حقبة الثورة
ـوات
الـفـلـسـطـيـنـيــة ،ك ــان ــت ب ـعــض األص ـ ـ ً
االنعزالية ترتفع في الشتات متسائلة:
(األناضول)

«ملـ ـ ـ ــاذا ت ــدف ــع امل ـخ ـ ّـي ـم ــات وحـ ــدهـ ــا ثـمــن
املواجهة» .وفي الحقبة الزمنية نفسها،
كان التساؤل االنعزالي نفسه ُيطرح في
ســاحــة ال ــداخ ــل ،حـيــث ّ
روجـ ــت الـتـيــارات
االسـ ـتـ ـس ــامـ ـي ــة ملـ ـفـ ـه ــوم «خ ـص ــوص ـي ــة
ال ـ ــداخ ـ ــل» ال ـ ــذي س ـع ــت م ــن خ ــال ــه إل ــى
تحويل النضال الفلسطيني إلى معارك
تحسني شــروط ضمن مشاريع األسرلة
ال ـقــائ ـمــة .وم ــا ال ش ـ ّـك ف ـيــه أن «اتـفــاقـيــة
أوسلو» ّ
شجعت الخطاب االنعزالي في
ّ
ك ــل ال ـســاحــات ،مــع تــرسـيـخـهــا «ح ــدود»
الـتـقـسـيــم الـسـيــاســي ب ــن ف ـئــات الشعب
الفلسطيني.
واليوم ،بعد تمركز املقاومة الفلسطينية
ّ
املسلحة في غزة ،عاد الخطاب االنعزالي
ّ
ليطل بــرأســه مــن ساحتها ،تـحــديـدًا مع
ّ
كل جولة تصعيدية .وقد برزت األصوات
ّ
االن ـعــزال ـيــة ب ـق ــوة خ ــال م ـعــركــة «سـيــف
الـقــدس» ،وذلــك عبر التشكيك فــي نوايا
وج ــدوى ّ
رد املـقــاومــة الفلسطينية على
االع ـ ـتـ ــداءات ال ـص ـه ـيــون ـيــة ،ح ـتــى وصــل
األمر بالبعض إلى اعتبار أن «صواريخ
امل ـق ــاوم ــة خ ــرج ــت ل ـت ـحــرف األنـ ـظ ــار عن
ال ـن ـض ــال ال ـش ـع ـبــي ف ــي ال ـ ـقـ ــدس» ،وك ــأن
ّ
غزة إقليم مستقل عن فلسطني واملنطقة
ّ
املهمة الرئيسة
بأكملها .في الــواقــع ،إن
ألصحاب الخطاب االنعزالي في فلسطني
ه ــي ال ـح ـفــاظ ع ـلــى س ـطــوة الـتـقـسـيـمــات
االسـتـعـمــاريــة فــي الـنـفــوس ،ول ــذا نلحظ
التناسب بني ارتفاع حـ ّـدة هــذا الخطاب
ّ
عمليًا ،يرتكز
وبني أثر «سيف القدس».
ّ
املنطق االنعزالي الفلسطيني على ادعاء
إنساني مـ ّ
ـزيــف ،يختبئ أصحابه تحت
ع ـبــاءة املـفــاضـلــة بــن الـكــرامــة والـحـيــاة.
ع ـل ــى س ـب ـيــل امل ـ ـثـ ــال ،ي ـت ـح ـ ّـول ال ـح ـصــار
ع ـلــى غ ــزة م ــن جــري ـمــة يــرتـكـبـهــا ال ـعــدو
ّ
وأعــوانــه إلــى أزمــة إنسانية وجــب حلها
سريعًا ،عبر الضغط على الطرف اآلخر
ف ــي املـ ـع ــادل ــة ،أي املـ ـق ــاوم ــة .وبــامل ـن ـطــق
ن ـف ـســه ،ت ـت ـح ـ ّـول ج ــرائ ــم االحـ ـت ــال ضـ ّـد
شعبنا في غزة إلى «ويالت» يستجلبها
السالح ،فيما هي جزء من حرب إلغائية
مـفــروضــة على شعبنا مهما كــانــت ّ
ردة
فـعـلــه .ويـتـكــامــل ذلــك املـنـطــق مــع خطاب
األس ــرل ــة ال ــذي يــذهــب إل ــى إدانـ ــة العمل
الفدائي الفلسطيني «خوفًا» من انتقام
ال ـع ـ ّ
ـدو ف ــي ال ــداخ ــل .لـكــن ف ــي امل ـقــابــل ،ال
ّ
ّ
ي ـم ـلــك ال ـخ ـط ــاب االنـ ـع ــزال ــي أي ت ـصــور
واق ـع ــي لتحقيق «األمـ ـ ــان» ال ــذي يـ ّـدعــي
نصرته للشعب الفلسطيني .ومــن هنا،
ينكشف زيف االدعاءات اإلنسانية ،حني
ّ
ّ
يتضح أن كــل الـطــروح «البديلة» ليست
سوى وصفات مختلفة لالستسالم أمام
العدو والرضوخ لشروطه.
ّأمــا الركيزة الثانية للخطاب االنعزالي
فـهــي ال ـفــردان ـيــة املـطـلـقــة .إن الـتـصــويــب
ع ـلــى ال ـف ـعــل املـ ـق ــاوم م ــن خ ــال الـتــركـّيــز
ع ـلــى أث ـمــانــه ف ـق ــط ،ه ــدف ــه ع ــزل املـتـلــقــي
ضمن ّ
مربع البحث عن خالصه الفردي،
وت ـغ ــري ـب ــه عـ ــن ف ـع ــل امل ـ ـقـ ــاومـ ــة ،بـحـيــث
ّ
ّ
العدو ال تعنيه إل
يشعر أن املعركة مع
ّ
م ــن نــاحـيــة الـبـحــث ع ــن األم ـ ــان ،أي ــا كــان
الثمن .وللمصادفة ،فإن الجهات نفسها
ّ
ال ـت ــي ت ــرك ــز ع ـلــى األثـ ـم ــان ت ـت ـعــامــى عن
اإلنجازات ،ال بل ّ
تقوضها عبر تسخيفها
وال ـت ـه ــوي ــل ب ـ ـ ّ
ّ
ـرد ال ـ ـعـ ــدو ع ـل ـي ـهــا .وع ـلــى
املستوى نفسه ،يسعى االنعزاليون عبر
تخوين الساحات األخرى إلى حصار ّ
أي
حالةٍ مقاومةٍ شعبيًا ،من خــال تهشيم
جــدواهــا فــي مـعــركــة الـتـحــريــر ،وتعميم
صورة التخاذل على باقي الساحات .هذا
ً
ما نراه مثال في حالة انزعاج االنعزاليني
من هتافات تأييد املقاومة الصادرة من
القدس والضفة والداخل.
ف ــي امل ـح ـ ّـص ـل ــة ،إن ال ـخ ـط ــاب االن ـع ــزال ــي
ً
الفلسطيني يعكس خلال في فهم طبيعة
الحرب القائمة ضـ ّـد شعبنا العربي ،ما
ً
يـجـعــل مــواجـهـتــه ورم ـ ــوزه ض ـ ــرورة في
ال ـقــادم مــن ج ــوالت املــواجـهــة مــع الـعــدو.
فالحرب االستعمارية تستهدف الوجود
العربي بأسره ،ومقاومة هذا املشروع ال
َ
ّ
تـتـ ّـم إل بـضــرب ركـيــزتـيــه مـعــا :إسرائيل
ّ
ّ
وال ـت ـق ـس ـي ــم .ولـ ـع ــل ال ـ ـ ــرد األج ـ ـ ــدى عـلــى
االنـعــزالـيــة الفلسطينية جــاء مــن سماء
فلسطني الـتــي مــا زال ــت إلــى الـيــوم تـ ّ
ـردد
ّ
هتاف« :حط السيف قبال السيف».
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األردن في زحمة «المخاوف» :نريد ظهيرًا
مكاشفة علنية أدلى بها الملك األردني،
عبدالله الثاني ،في جلسة حوارية في
واشنطن ،حيث أبدى عتبًا واضحًا على
المتحدة بسبب انشغالها عن
الواليات
َّ
المنطقة ،وتوقع تراجع دور موسكو
جنوب سوريا ُّ
في خفض التصعيد في ّ
ربطًا بحربها على أوكرانيا ،وحذر من تعزز
اإليراني هناك بفعل ذلك .وعلى
الحضور ّ
خلفية كل تلك الهواجس ،بدا عبدالله
َ
«نداء استغاثة» إلى حليفه
كمن يطلق ّ ً
األميركي ،متأمال عودة «الرعاية»
بصورتها «األكثر دفئًا» ،مقابل البقاء
حارسًا مخلصًا لمصالح الواليات المتحدة
ّ
عمان ــ األخبار
لم تكن مصادفة أن يحمل اللقاء األول
على أجـنــدة املـلــك األردنـ ــي ،عبدالله
ال ـ ـثـ ــانـ ــي ،ف ـ ــي ال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة،
ّ
صـبـغــة ع ـس ـكــريــة ،ف ــي ظ ــل الـحــديــث
املـتـجـ ّـدد عــن ع ــودة تنظيم «داع ــش»
ودور األردن امل ـحــوري فــي «الـحــرب
على اإلرهــاب» ،خصوصًا مع إعادة
القوات األميركية تموضعها في هذا
البلد ،عقب توقيع اتفاقية التعاون

استمرار الحضور
يريد األردن
ْ
َّ
ّ
والرعاية األميركيين ويتعهد
في المقابل بالبقاء حارسًا
مخلصًا لمصالح واشنطن
الدفاعي بني واشنطن ّ
وعمان بداية
 .2021وإذ َيـعـتـقــد ال ـن ـظــام األردن ــي
أن م ــدخ ــل ال ـ ـحـ ــوار االس ـت ــرات ـي ـج ــي
والطويل املدى مع اإلدارة األميركية
ّ
يمر بالضرورة من القناة العسكرية،
فقد بدا ذلك واضحًا في املقابلة التي

أجــراهــا عبدالله مــع مستشار األمــن
ال ـق ــوم ــي ل ـلــرئ ـيــس ال ـس ــاب ــق دون ــال ــد
ترامب ،هربرت مكماستر ،في إحدى
َّ
الجلسات الحوارية املنظمة من ِق َبل
«معهد هوفر» في جامعة ستانفورد
األميركية ،حيث فصل امللك مــا بني
الـشــأنــن الـعـسـكــري والـسـيــاســي في
العالقة مع الحليف األميركي.
ّ
رك ـ ـ ـ ـ ــز ع ـ ـبـ ــدال ـ ـلـ ــه ف ـ ـ ــي الـ ـ ـلـ ـ ـق ـ ــاء ع ـل ــى
دور «ال ـت ـح ــال ــف ال ـ ــدول ـ ــي» ب ـق ـيــادة
ّ
مشددًا
واشنطن ملحاربة «داع ــش»،
عـلــى ضـ ــرورة مــاحـقــة الـتـنـظـيــم في
ّ
أفــريـقـيــا ال ـتــي شــكـلــت م ـحــور نقاش
ّ
الجولة الخامسة ملبادرة ما يسمى
«اج ـت ـم ــاع ــات ال ـع ـق ـبــة» ل ـه ــذا ال ـع ــام،
وال ـتــي أطـلـقـهــا املـلــك فــي ع ــام ،2015
بـهــدف «تـعــزيــز الـتـعــاون والتنسيق
وت ـب ــادل ال ـخ ـبــرات وامل ـع ـلــومــات بني
مختلف األطراف اإلقليمية والدولية
ملـ ـ ـح ـ ــارب ـ ــة اإلرهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب ،ض ـ ـمـ ــن ن ـه ــج
ّ
يتضمن األبعاد العسكرية
شمولي،
ّ
األهم
والفكرية»ّ .أما النقطة
واألمنية
ّ
في املقابلة فتمثلت في الحديث عن
ّ
ثنائية روسيا وإيران ،وسط تلميح
إل ــى حــالــة االسـتـقـطــاب الـكـبـيــرة في
امل ـن ـط ـقــة ،واالنـ ــزيـ ــاح الـ ـج ــاري نحو
ال ـشــرق بـعـيـدًا عــن واش ـن ـطــن .وعلى
رغــم أن عبدالله بــدأ حديثه بتناول
ّ
االنفتاح السعودي  -اإليراني ،إل أنه
أشار إلى أنه ال يرى نتائج ملموسة
ع ـلــى أرض ال ــواق ــع ،واع ـت ـبــر وج ــود
ّ
«تحديًا
إيــران في الجنوب السوري
أمنيًا منتظمًا» ،وهو ما «لن يعجب
الـكـثـيــر مــن ال ـن ــاس» بـحـسـبــه .ولفت
إل ــى أن لـ ــأردن حـســابــاتــه الـخــاصــة
ّ
مــع روسـيــا فــي ظــل تــوافــق واشنطن
وم ـ ــوسـ ـ ـك ـ ــو وع ـ ـ ـ ّـم ـ ـ ــان ع ـ ـلـ ــى خ ـفــض
الـتـصـعـيــد عـلــى ال ـســاحــة ال ـســوريــة،
ح ـي ــث ح ـ ــاول م ـن ــح م ــوس ـك ــو نـقــاطــا
يخف رهانه عليها،
تفضيلية ،ولــم
ِ
إضــافــة إل ــى تــل أب ـيــب ،لـكـبــح جـمــاح
طهران في جنوب سوريا.
عـ ـ ـ ــاوة عـ ـل ــى ذلـ ـ ـ ــك ،ي ـ ـبـ ــدو الـ ـنـ ـظ ــام
ف ــي األردن أك ـث ــر ارت ـي ــاح ــا لـلـمــوقــف
ال ــروس ــي ف ــي ال ـش ــأن الـفـلـسـطـيـنــي -

يريد األردن تجديد اتفاقية الدعم الخمسية مع األميركيين (أ ف ب)

اإلســرائـيـلــي ،وال سيما أن موسكو
عـ ـ ـض ـ ــو ف ـ ـ ــي «الـ ـ ـلـ ـ ـجـ ـ ـن ـ ــة الـ ــربـ ــاع ـ ـيـ ــة
ّ
ملحادثات السالم» القائمة على «حل
الدولتني» ،ووقفت إلى جانب ّ
عمان
فــي أي ــام تــرامــب الـعـجــاف الـتــي مـ ّـرت
على اململكة ،وهــو مــا ظهر واضحًا
فــي حديث عبدالله .ولــم يغفل امللك
أي ـض ــا ،ت ـن ــاول ال ـع ــاق ــات الـتـجــاريــة

امل ـت ـســارعــة ف ــي اإلق ـل ـي ــم م ــع روس ـيــا
وال ـ ـصـ ــن ،الفـ ـت ــا إلـ ــى أن قـ ـ ــادة دول
املنطقة شعروا بأن واشنطن أدارت
ل ـهــم ظ ـهــرهــا .ه ـنــا ،رب ــط مـكـمــاسـتــر
كالم عبدالله بالسعودية واإلمــارات
على وجــه التحديدَ ،ليظهر األخير
كـ ـ َـمـ ــن يـ ـ ـب ـ ـ ّـرر نـ ـي ــاب ــة ع ـ ــن أبـ ـ ــو ظ ـبــي
مــوقـفـهــا نـحــو الـ ــروس ،إذ ق ــال إنها

ش ــارك ــت إلـ ــى ج ــان ــب واش ـن ـط ــن فــي
 6حـ ـم ــات عـ ـسـ ـك ــري ــة ،وعـ ـل ــى وج ــه
ال ـت ـح ــدي ــد فـ ــي أفـ ـغ ــانـ ـسـ ـت ــان« ،وإن
ً
اب ـت ـع ــدت ع ــن واش ـن ـط ــن ق ـل ـي ــا ،فــإن
التحالف العسكري مع الغرب يعود
إلى زمن طويل» ،مضيفًا أن «تاريخ
الـعــاقــات مــع أوروب ــا وأمـيــركــا أقــدم
وأعمق ّ
مما هو مع روسيا».

«االنتقالي» بوجه «الرئاسي»
َ
ب ـن ـ ً
ـاء ع ـلــى م ــا تـ ـق ـ ّـدم ،ت ـبــدو مـقــابـلــة
ّ
ُ
عبدالله أق ــرب إلــى ن ـ ْـداء مــوجــه إلى
واش ـن ـط ــن إلع ـ ـ ــادة ل ــف ــت ان ـت ـبــاه ـهــا
إلــى مــا يـجــري فــي الـشــرق األوس ــط،
ّ
عـ ـل ــى رغ ـ ـ ــم ْ
وصـ ـ ـف ـ ــه االتـ ـ ـ ـك ـ ـ ــال ع ـلــى
ال ـ ــوالي ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة ب ــأن ــه «كـ ـس ــل»،
وحديثه عــن أن الــدول العربية اآلن
ّ
لــديـهــا رؤي ــة خــاصــة فــي مــا يتعلق
ب ــال ـّق ـض ـي ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة ،فـ ــي مــا
ي ــؤش ــر إل ــى أن ال ـف ــراغ ال ــذي أحــدثــه
غياب إدارة جو بايدن بعد فوضى
ع ـه ــد تـ ــرامـ ــب فـ ــي امل ـن ـط ـق ــة ،أع ـطــى
ّ
لتحركات إقليمية ليس في
املـجــال
الخليج فـقــط ،بــل وأيـضــا فــي مصر
وال ـعــراق الـلــذيــن تسعى عـ ّـمــان منذ
أكثر من عام إلقامة تحالف معهما
تـ ـح ــت م ـس ـم ــى «الـ ـ ـش ـ ــام الـ ـج ــدي ــد».
ّ
استمر
الـســؤال املــركــزي اآلن ،إذا َّما
ال ـغ ـيــاب األم ـيــركــي ،وت ـحــقــق ال ـفــراغ
ال ـ ّـروس ــي ج ـنــوبـ ّـي س ــوري ــا وف ــق ما
حذرَ منه عبدالله ،وفي الوقت ذاته
ت ـف ــاق ــم ت ــوت ــر ال ـع ــاق ــات األردن ـ ـيـ ــة -
اإلسرائيلية حول ديمومة الوصاية
الهاشمية ،هــو :هــل سيصل األردن
إل ـ ـ ـ ــى تـ ـ ـف ـ ــاهـ ـ ـم ـ ــات م ـ ـ ــع «ال ـ ــاعـ ـ ـب ـ ــن
اإلي ــرانـ ـي ــن الـ ـج ــدد» ع ـلــى ح ـ ــدوده،
بـ ــرعـ ــايـ ــة خ ـل ـي ـج ـي ــة مـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدودة ،أم
سيسعى لفتح جبهة حرب مباشرة
معهم لم َتخبرها ّ
عمان منذ ،1968
ف ــي م ـن ـط ـقــة ال ـ ـهـ ــدوء ال ــوحـ ـي ــدة فــي
إقـلـيــم مـشـتـعــل ،وه ــي املـنـطـقــة التي
الذت القوات األميركية إليها بعيدًا
عن ساحات القتال النشطة؟
أي ــا ك ــان الـ ـج ــواب ،ف ــإن األردن يــريــد
رع ــاي ــة أم ـيــرك ـيــة م ـب ــاش ــرة ،مـعـنــويــا
ومـ ـ ّ
ـاديـ ــا ،بـتـجــديــد «ات ـفــاق ـيــة الــدعــم
ال ـخ ـم ـس ـيــة» ،إض ــاف ــة إل ــى ضـمــانــات
ب ـ ــديـ ـ ـم ـ ــوم ـ ــة ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــرش ال ـ ـهـ ــاش ـ ـمـ ــي
ووص ــاي ـت ــه ع ـلــى امل ـس ـجــد األق ـص ــى.
ّ
تتعهد عـ ّـمــان بالبقاء
وفــي املـقــابــل،
الـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــارس املـ ـ ـخـ ـ ـل ـ ــص لـ ـلـ ـمـ ـص ــال ــح
األم ـ ـ ـيـ ـ ــرك ـ ـ ـيـ ـ ــة ،والـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــرك م ــدنـ ـي ــا
وع ـس ـكــريــا ت ـحــت لـ ــواء واش ـن ـطــن أو
«ح ـ ـلـ ــف ش ـ ـمـ ــال األط ـ ـل ـ ـسـ ــي» أو ّ
أي
تشكيل آخر لـ«محاربة اإلرهاب».

ّ
ّ
البيت الداخلي ال يستقر« :فتنة حمزة» حية
ّ
عمان  -األخبار

ّ
خ ـم ـس ــة أش ـ ـهـ ــر تـ ــأنـ ــى ف ـي ـه ــا مـلــك
األردن ،عبدالله الثاني ،في إصدار
م ــواف ـق ـت ــه ع ـل ــى ت ــوص ـي ــة امل ـج ـلــس
ّ
املـ ـش ــك ــل ب ـم ــوج ــب ّ ق ــان ــون األس ـ ــرة
امل ــال ـك ــة ،بـتـقـيـيــد اتـ ـص ــاالت األم ـيــر
حـمــزة وإقــامـتــه وتـحـ ّـركــاتــه ،والتي
رفعها املجلس إلى امللك منذ نهاية
العام املاضي ،وتعني عمليًا وضع

سيبقى غضب الملك
على باسم عوض الله كبيرًا
ْ
ال ــرج ــل رهـ ــن اإلق ــام ــة ّ ال ـج ـبــريــة ،أو
السجن باملعنى األدق .وعلى رغم
رس ــال ــة االع ـ ـتـ ــذار ال ـت ــي تـ ـق ـ ّـدم بها
حـمــزة (امل ـع ــزول عــن والي ــة العهد)
لعبد الله ،ونشرها الديوان امللكي
ف ــي آذار ال ـف ــائ ــت ،وأت ـ ّب ـع ـهــا بــدايــة
نيسان بتغريدة يتخلى فيها عن
لقب أمير  -علمًا أنه وفق املــادة 37
من الدستور وقانون األسرة املالكة،
ال يستطيع ّ
أي فــرد منها أن يأخذ
ّ
قرار التخلي عن لقبه ما لم يسحبه
املـلــك منه أو يمنحه لغيره  ،-عاد

ّ
متحدثًا في
امللك وأحيى القضية،
رس ــال ــة إلـ ــى ال ـش ـع ــب األردنـ ـ ـ ــي عــن
تالعب األمير بالحقائق ،وانقالبه
على ّ
تعهداته.
وك ـ ـ ــان ـ ـ ــت الـ ـ ـسـ ـ ـلـ ـ ـط ـ ــات األردنـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة
عملت ،بالتنسيق مــع السعودية
واإلم ـ ـ ــارات ال ـل ـتــن ث ـبــت دوره ـم ــا
َ
في دعم مساعي حمزة وشريكيه
(بـ ــاسـ ــم ع ـ ــوض الـ ـل ــه وحـ ـس ــن بــن
زي ـ ــد) ،ع ـلــى لـفـلـفــة ال ـق ـض ـيــة ،عـبــر
إج ـ ــراء م ـحــاك ـمــة ســري ـعــة لـعــوض
ال ـ ـلـ ــه وزي ـ ـ ـ ــد ،وم ـ ـحـ ــاولـ ــة ت ـح ـي ـيــد
ّ
حمزة ،الذي يعود ويتضح اليوم
ّ
أن ن ـش ــاط ــات ــه ك ــان ــت أعـ ـم ــق مــمــا
تـ ـ ّـم ال ـك ـش ــف ع ـن ــه ،وهـ ــو م ــا أش ــار
إلـيــه عـبــد الـلــه بـقــولــه فــي رسالته
األخ ـيــرة إنــه «بــالـنـظــر إلــى سلوك
األم ـي ــر الـ ـه ـ ّـدام ،فــإن ـنــي ل ــن أفــا ّجــأ
إذا مــا خ ــرج عـلـيـنــا بـعــد ه ــذا كــلــه
بــرســائــل مـسـيـئــة تـطـعــن بــالــوطــن
واملؤسسات» ،موضحًا أن «اإلبن
ّ
الـ ـ ـ ـض ـ ـ ــال» لـ ـلـ ـمـ ـل ــك حـ ـس ــن رف ــض
ّ
ح ـض ــور جـ ـن ــازة ع ــم ــه م ـح ـمــد فــي
نيسان املاضي ،مضيفًا أن رئيس
ه ـي ـئــة األركـ ـ ــان امل ـش ـت ــرك ــة ،ال ـل ــواء
ال ــرك ــن ي ــوس ــف أح ـم ــد الـحـنـيـطــي،
ال ـ ـ ـ ـ ــذي ك ـ ـ ـ ــان أح ـ ـ ــرج ـ ـ ــه بـ ـتـ ـس ــري ــب
تـسـجـيــل صــوتــي ملـقــابـلـتــه األول ــى
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ّ
ذكرى الوحدة تعمق الخالفات
ّ
تلويح باستخدام ّ
«ضد ّأي حماقات» .ولم تقتصر
القوة
ممانعة «االنتقالي» إحياء ذكــرى الــوحــدة على عــدن ،بل
شملت املحافظات الجنوبية الخاضعة لسيطرته كافة،
وهو ما ألجأ «الرئاسي» إلى السعودية لطلب الضغط على
ّ
األول من أجل السماح بإقامة فعاليات رمزية في عدد من
ّ
املحافظات .وبعد أخذ ورد وضغوط من «التحالف» ،أفاد
أكثر من مصدر ّ
مقرب من «الرئاسي» بأن األخير سوف
يكتفي باحتفال رمزي يقام في قصر املعاشيق الرئاسي
الخاضع لحماية قوات سعودية ،غدًا.
وكــانــت حـكــومــة مـعــن عـبــد املـلــك أعـلـنــت أن ــه ،ب ـنـ ًـاء على
توجيهات رئـيــس «املـجـلــس الــرئــاســي» رشــاد العليمي،
ج ــرى اسـتـكـمــال الـتــرتـيـبــات املــرتـبـطــة بــذكــرى الــوحــدة،
ُم ـ ّ
ـوجـ ـه ــة ج ـم ـيــع ال ـع ـن ــاص ــر ال ـت ــاب ـع ــة ألمـ ــن عـ ـ ــدن ،وم ــا
وصفتها ب ـ «ال ـقــوات املـشـتــركــة» املــوالـيــة لـطــارق صــالــح،
بتأمني كافة املؤسسات الحكومية في املدينة ،األمر الذي
قوبل من ِق َبل املوالني لـ «االنتقالي» بسخط كبير ،فيما
ّ
ردت امليليشيات التابعة له بنشر املئات من عناصرها
في شوارع عدن .وتزامن ذلك مع تأكيد مصادر محلية
انتشار العشرات من األطقم التابعة لطارق صالح في
مـحـيــط منطقة بـئــر أح ـمــد ،فــي أع ـقــاب ت ــداول ناشطني

ال يبدو أن األمور ستسير على خير بين
«المجلس الرئاسي» ّالجديد ّو«المجلس
كل منهما مقرًاّ
االنتقالي» ،اللذين يتخذ
له في عدن؛ إذ تتتالى بوادر االنشقاق
بينهما ،وآخر مظاهرها االختالف على
االحتفال بذكرى الوحدة اليمنية
صنعاء  -رشيد الحداد
أع ــادت الترتيبات الـتــي أجــراهــا «املـجـلــس الــرئــاســي» في
عدن لالحتفال بذكرى الوحدة اليمنية الـ ،32إلى الواجهة،
ال ـص ــراع بـيـنــه وب ــن «امل ـج ـلــس االن ـت ـقــالــي» ،الـ ــذي َيعتبر
االحـتـفــال بـهــذه الــذكــرى «ت ـحـ ّـديــا» لـ ــإرادة الشعبية في
ّ
ّ
املحافظات الجنوبية ،ونسفًا ملا تبقى من شعبيته .وتلقت
الحكومة املوالية للتحالف السعودي  -اإلماراتي تحذيرات
مــن ع ــدد مــن الـفـصــائــل الـتــابـعــة ل ــ«االن ـت ـقــالــي» ،الـثــاثــاء
املــاضــي ،مــن تداعيات «اسـتـفــزاز الـشــارع الجنوبي» ،مع

جنوبيني أبناء عن قيام «االنتقالي» بمنع دخول تعزيزات
عسكرية جديدة تابعة لنجل شقيق الرئيس السابق إلى
املــديـنــة .وأف ــادت م ـصــادر محلية فــي ع ــدن« ،األخ ـب ــار»،
بأن التوتر العسكري في املدينة دفع بالعليمي إلى فتح
مقدمًا له ّ
باب النقاش مع نائبه عيدروس الزبيديّ ،
عدة
«االنتقالي» لـ «الرئاسي» بتنظيم
مقترحات كي يسمح
ً
حفل خطابي في عدن ،موضحة أن بني تلك املقترحات
أن ّ
يتم االحتفال بالذكرى في قاعة مغلقة ،لكن الزبيدي
رفــض التعاطي مع ّأي طلبات بهذا الـشــأن .كذلك ،وجهّ
«االنـتـقــالــي» فــروعــه فــي عــدد مــن املـحــافـظــات الجنوبية
بالترتيب لالحتفال بالذكرى الــ 28لفك االرتـبــاطُ ،م ّ
قرًا
أيـضــا إقــامــة فعالية مــركــزيــة مناهضة لـلــوحــدة صباح
ّ
الـيــوم فــي مــديــريــة امل ـعــا .وفــي خـضـ ّـم أج ــواء االحتقان
هــذه ،طــاردت مـ ّ
ـدرعــات تابعة لـ «االنتقالي» الباعة الذين
ينحدرون من املحافظات الشمالية في عدد من شوارع
عــدن .كما ش ـ ّـددت ميليشيات املجلس إجــراءاتـهــا ّ
ضد
القادمني من هذه املحافظات إلى املدينة ،في وقت حذر
فيه املسؤول في مكتب محافظ عدن ،فهد الخليفي ،من
حــدوث فتنة فــي الـجـنــوب ،مطالبًا بــإلـغــاء ّأي احتفاالت
بالوحدة.
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ّ
م ـعــه فـ ــور ك ـشــف م ـخــطــط «ال ـف ـت ـنــة»،
التقى األمـيــر بترتيب مسبق وليس
بغتة كـمــا ص ـ ّـور األخ ـيــر .وإل ــى أبعد
مــن ذلــك ،ذهــب عبد الله بحديثه عن
ّ
فوقية حمزة في تعامله مع رؤسائه.
ّ
ّ
وعلى رغم حــدة الرسالة ،إل أن أثرها
ّ
ال ـس ـيــاســي س ـي ـظــل م ـح ـص ــورًا ،م ــا لم
يـظـهــر مـسـتـجـ ّـد ُي ـخــرج ـهــا ع ــن نـطــاق
«الـخــاف العائلي» ،وهــو أمــر ال يبدو
ّ
ـرص عـ ّـمــان
واردًا ح ــال ـي ــا ،ف ــي ظـ ــل حـ ـ ّ
عـلــى ع ــدم االنـ ـج ــرار إل ــى ت ــوت ــر جــديــد
م ــع األط ـ ــراف ال ـخــارج ـيــة ال ـتــي دعـمــت
«الـفـتـنــة» ،خصوصًا وســط الضغوط
القائمة عليه ،و ّمــأزق العرش املرتبط
بـ ــوصـ ــايـ ــة مـ ـت ــرنـ ـح ــة أم ـ ـ ـ ــام ض ــرب ــات
إسرائيلية متتاليةّ .أما سكرتير امللك
الـ ـس ــاب ــق ،ووزي ـ ـ ــر ب ــاط ــه ،وم ـب ـعــوثــه
الخاص إلى السعودية (سابقًا) ،باسم
عـ ــوض الـ ـل ــه ،فـ ــإن ال ـغ ـض ــب ال ــداخ ـل ــي
عـلـيــه ال يـ ــزال ك ـب ـي ـرًا ،وس ـي ـحــول دون
ّ
أي تفاهمات لإلفراج عنه ،السيما مع
ّ
«احتجاز» حمزة بعيدًا عن أي تواصل
أي ذريعة ّ
خارجي ،ما يقطع ّ
ألي طرف
إقليمي أو دولــي للمطالبة بمحاسبة
األمير الذي بقي لفترة طليقًا دونًا عن
«خــائــن األم ــان ـ َـة» ع ــوض ال ـلــه ،وط ــارق
َ
أبـ ـ ـ ــواب س ـ ـفـ ــارتـ ــن أج ـن ـب ـي ــت ــن دع ـمــا
النقالب في األردن ،حسن بن زيد.

2

9

6
6
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أفقيا
 -1من نغمات املوسيقى الشرقية – بئر عميقة –  -2إعالمية لبنانية –  -3قلب الثمرة
– مدينة يابانية عاصمة البالد قديمًا – رجع وعطف –  -4من أغزر شالالت العالم
– حرير باألجنبية –  -5ذهبت املـيــاه فــي األرض – خاصتها باألجنبية – ثــرى –
مدينة بوذية عاصمة التيبت – ُ -7حب – في الدفتر – رجل
 -6أحــرف متشابهة – ّ
صالح –  -8نضعف ونرق – عبد من األتراك –  -9انتفاخ الجلد – رائج –  -10مدينة
سورية – من فراعنة مصر

عموديًا

8

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

 -1أديس أبابا –  -2جبيل – سنغال –  -3بلودان – ركع –  -4أجزل – سيول –  -5آلي – إياب – -6
حلي – ّ -9
لسنته – مالي –  -7مقس – ّ
وفر – بل –  -8ري – بني – ّ
كر – صربا –  -10خليج العقبة

عموديًا
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مشاهير 4031

حلول الشبكة السابقة

 -1جب – ّ
املريخ –  -2إبل السقي –  -3ديوجينس – كي –  -4يلدز – برج –  -5األهون – -6
أسن – فيصل –  -7بن – سامر – رع –  -8اغريبا – حبق –  -9باكو – لبالب –  -10العاليلي
ِ

3

حل الشبكة 4030

 -1مدينة أميركية فــي فرجينيا –  -2دول ــة عربية – قمصان تحمي مــن ضربات
الـسـيــوف –  -3م ــادة قاتلة – أنـثــر املـيــاه – مــن الفاكهة –  -4مدينة صينية – إسم
موصول –  -5من الطيور – خليج –  -6نواقيس – رؤوس الجبال –  -7من أسماء
األفعال معناه أســرع – للتعريف – لـ ّـوث –  -8برنامج فضائي أميركي –  -9عائلة
مؤلف موسيقي روسي راحل –  -10عاصمة سورينام

أفقيا

5

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ّ
املمثل األعلى مللك بريطانيا في مصر ( .)1949 -1862إشتهر بمراسالته
مع شريف مكة حسني بن علي خالل الحرب العاملية األولى
ُ
 = 3+8+2+6طائر حسن الصوت ■  = 7+10+5+1أحزان تشغل البال ■
 = 11+4+9سهل الفهم

حل الشبكة الماضية :عفيف البهنسي
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السبت  21أيار  2022العدد 4634

السبت  21أيار  2022العدد 4634

إعالنات

رياضة

إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►
الكرة اللبنانية

◄ وفيات ►

العهد يرفع كأس الدوري
في أجواء احتفالية استثنائية
أنـ ـه ــى ال ـع ـه ــد م ــوس ـم ــا قـ ــد ي ـكــون
األصعب في تاريخه ّ
متوجًا نفسه
ً
بطال للدوري اللبناني لكرة القدم
للمرة الثامنة بعد فوزه على البرج
 0-2على ملعب جونيه في املرحلة
الـ ـ ـع ـ ــاش ـ ــرة م ـ ــن دورة ال ـت ـص ـف ـي ــة
ال ـ ـن ـ ـهـ ــائ ـ ـيـ ــة .رفـ ـ ـ ــع ال ـ ـع ـ ـهـ ــد ك ــأس ــه
ال ـثــام ـنــة وسـ ــط أجـ ـ ــواء احـتـفــالـيــة
وأم ــام جمهور عـهــداوي كبير مأل
امل ـ ــدرج ـ ــات امل ـخ ـص ـصــة ل ــه ش ـمــال
املنصة الرئيسية .جاءت احتفاالت
العهد مغايرة عن املواسم السابقة،
وقــد يكون ذلــك بسبب صعوبة ما
ع ــان ــاه ال ـع ـه ــداوي ــون ه ــذا املــوســم،
ليس على الصعيد الفني بل على
صعيد اإلشكاالت التي رافقت هذا
املوسم الكروي الطويل.
ـرح
ـ
س
ـ
م
ـى
ـ
ل
إ
ت ـحـ ّـول مـلـعــب جــونـيــه
ٍ
الحـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــاالت عـ ـ ـه ـ ــداوي ـ ــة وتـ ـك ــري ــم
ل ــرئ ـي ــس ال ـ ـنـ ــادي ت ـم ـيــم س ـل ـي ـمــان
إل ــى جــانــب رف ــع ال ـكــأس عـلــى وقــع
احـ ـتـ ـف ــالـ ـي ــة كـ ـبـ ـي ــرة ب ــامل ـف ــرق ـع ــات
النارية خرج بعضها عن السيطرة
فـتـسـبــب ب ــأض ــرار ألرض ـي ــة ملعب
جونيه.
ً
أنهى العهد موسمه بطال ،بانتظار
معرفة بطل كأس لبنان عقب لقاء
الـنـهــائــي ال ــذي سيجمع األن ـصــار
مــع النجمة على امللعب عينه في
 11ح ــزي ــران امل ـق ـب ــل .أن ـه ــى الـعـهــد
موسمه بفوز على البرج هدد مركز
ّ
الــوصــافــة ال ــذي يحتله البرجيون
بــرص ـيــد  37نـقـطــة وب ـف ــارق نقطة
عن األنصار الثالث الــذي غاب عن
ه ــذه املــرح ـلــة بـسـبــب ارت ـبــاطــه في
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ك ــأس االت ـحــاد اآلس ـي ــوي ،بالتالي
سيلعب مباراته األخيرة مع شباب
الـبــرج فــي  4حــزيــران املـقـبــل .ففوز
األنصار سيعني انتزاعه لوصافة
الدوري اللبناني وهو ما ال يتمناه
البرجيون ،رغم معرفتهم صعوبة
إم ـكــان ـيــة ف ــوز ش ـب ــاب ال ـب ــرج على
األنصار.
األخـ ـي ــر س ـي ـل ـعــب الـ ـي ــوم م ـب ــارات ــه

يخوض فريقا
النجمة واألنصار اليوم
مباراتهما الثانية ضمن
مسابقة كأس
االتحاد اآلسيوي

الـ ـث ــانـ ـي ــة ضـ ـم ــن مـ ـس ــابـ ـق ــة ك ــأس
االت ـ ـحـ ــاد اآلس ـ ـيـ ــوي حـ ــن ي ــواج ــه
جبلة السوري عند الساعة 22.00
بـتــوقـيــت ب ـيــروت فــي ُع ـم ــان ،فيما
ي ـل ـعــب ال ـس ـي ــب م ــع ال ـك ــوي ــت عـنــد
ال ـ ـسـ ــاعـ ــة  18.00ف ـ ــي امل ـج ـم ــوع ــة
األولـ ــى .وك ــان األن ـصــار قــد تـعــادل
في الجولة األولى مع الكويت 1-1
في حني فاز السيب على جبلة .0-1
ممثل لبنان الثاني في املجموعة
فــريــق النجمة سيلعب ب ــدوره في

العبو العهد مع كأس الدوري الثامنة في تاريخهم (طالل سلمان)

املجموعة الثالثة مع هالل القدس
عند الساعة  18.00بتوقيت بيروت
فــي البحرين ،فيما يلعب تشرين
مع الرفاع عند الساعة .22.00
ويـسـيـطــر ال ـت ـعــادل بــالـنـقــاط على
هذه املجموعة بعد تعادل النجمة
مع الرفاع الشرقي البحريني 1-1
في الجولة األولى ،في حني تعادل
تشرين مع هالل القدس .0-0
من جهته ،أكد املدير الفني لفريق
ال ـن ـج ـمــة طـ ـ ــارق ج ــراي ــا أن فــريـقــه
سـيـبــذل ق ـصــارى جـهــده لتسجيل
نتيجة إيجابية أمام هالل القدس،
معتبرًا أن فريقه في أفضل جاهزية
لتحقيق النتيجة املطلوبة ،وذلــك
خالل املؤتمر الصحافي الذي ُعقد
أم ــس قـبــل امل ـب ــاراة .وأش ــار جــرايــا،
إلــى أن هــال الـقــدس الفلسطيني،
فــريــق منظم وق ــدم مـسـتــوى جيدًا
فــي مواجهته األول ــى باملجموعة،
مؤكدًا أن املـبــاراة لن تكون سهلة،
وتحتاج إلــى تركيز عــال .وأوضــح
أن فـ ــري ـ ـقـ ــه يـ ـسـ ـي ــر فـ ـ ــي االتـ ـ ـج ـ ــاه
الصحيح ،الفتًا إلــى أن املجموعة
ال ـ ـحـ ــال ـ ـيـ ــة قـ ـ ـ ـ ـ ــادرة ع ـ ـلـ ــى ت ـح ـق ـيــق
ال ـن ـت ــائ ــج وت ـق ــدي ــم األفـ ـض ــل خ ــال
املباريات املقبلة.
م ــن ج ـه ـتــه ،اع ـت ـبــر ال ــاع ــب مــاهــر
ص ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــرا ،أن ج ـ ـم ـ ـيـ ــع الـ ــاع ـ ـبـ ــن
حــري ـصــون عـلــى تـقــديــم أف ـضــل ما
لــديـهــم مــن أج ــل ال ـتــأهــل وتحقيق
نـ ـتـ ـيـ ـج ــة مـ ـ ـش ـ ــرف ـ ــة ل ـ ـ ـكـ ـ ــرة الـ ـ ـق ـ ــدم
اللبنانية.
(األخبار)

بمزيد من األسى والتسليم بقضاء
الله ومشيئته
ن ـن ـع ــى ف ـق ـي ــدن ــا الـ ـغ ــال ــي امل ــرح ــوم
الوزير والنائب السابق املرحوم
الدكتور
محمد عبد الحميد بيضون
زوج ــة وأوالد وأش ـق ــاء وشـقـيـقــات
الفقيد يتقبلون الـتـعــازي يــوم غد
األحـ ــد  22أيـ ــار  2022ف ــي جمعية
ال ـت ـخ ـصــص وال ـت ــوج ـي ــه ال ـع ـل ـمــي،
ال ـج ـنــاح ،مــن الـســاعــة الـثــالـثــة بعد
ً
مساء.
الظهر حتى السادسة

إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ ضرائب متوجبة
ت ــدع ــو وزارة امل ــال ـي ــة – م ــدي ــري ــة املــال ـيــة
العامة – املصلحة املالية اإلقليمية في
محافظة جبل لبنان – دائــرة التحصيل
– املكلفني ،الواردة أسماؤهم في الجدول
أدن ـ ــاه ،املـجـهــولــي مــركــز الـعـمــل أو محل
اإلقامة حاليًا للحضور شخصيًا أو من
يـنــوب عنهم قــانــونــا خ ــال مهلة ثالثني
يومًا من تاريخ  2022/05/21إلــى مركز
الــدائــرة الكائن فــي بعبدا – شــارع سوق
ب ـع ـبــدا – مـبـنــى ال ـح ـلــو – ال ـطــابــق األول
لتبلغ بــريــدهــم خــال مهلة ثــاثــن يومًا
من تاريخ نشر هــذا اإلع ــام ،وإال يعتبر
ً
التبليغ حــاصــا بـصــورة صحيحة بعد
إنتهاء مهلة املراجعة املشار إليها أعاله،
عـلـمــا أن ــه سـيـتــم نـشــر ه ــذا اإلعـ ــام على
املوقع اإللكتروني.

621857

محمود قاسم الكوسا

1082134

احمد توفيق البدوي للطي

566076

ميشال الياس يني

637154

حمد اسعد ابي هنا

1107522

امني فريد ايوب

568606

طالب محمد املبشر

649718

والء رفيق غندور

1153649

بسام وليد ابو شقرا

574156

مشاعل احمد الجابر الصباح

677274

جمانه يوسف الحركه

1175186

عبد الله جاسم علي جاسم ال ثاني

609335

سعيد محمد الحاج

679526

عفيفة عبد العزيز شهاب

1180149

احمد محمد حجازي

621920

حسن محمد بعلبكي

754073

وقف كنيسة السيدة للروم االرتوذكس

1193448

ابراهيم حمود العنجري

624983

محمد خضر الناطور

626867

عبدالله امني ابوابراهيم

1198241

1961928

مـ ـنـ ـص ــور عـ ـب ــد ال ـ ـعـ ــزيـ ــز ب ـ ــن س ـع ــود
الدغيثر

2002146

هند محمد عبد العزيز الوزان

2055264

رياض محمود السيد

774071

يوسف انطونيوس سعد

1029830

ناجي يوسف مرعي

1031057

حنا طنوس الحواط

2056819

غسان عثمان غنام

1045445

طانيوس يوسف ثابت

2058917

علي محمد ياسني

1322440

حليم توفيق جعجع

2061867

شركة ليبانو بالست ش.م.م

1396099

شركة اوول بالستك

2091871

فهد حمود العلي املوسى السيف

1560039

يعقوب شربل يعقوب

2114358

مفيد عارف الجردي

2423248

2115894

هيثم احمد العاصي

زوان بـ ـ ـن ـ ــت حـ ـ ـم ـ ــد ب ـ ـ ــن سـ ـلـ ـيـ ـم ــان
النبهاني

زياد فواز الدبيسي

100042804

وقف سيدة الدوير الخيري

114133

ميشال زخيا صقر
بادرو يوسف ضو

776425

حمد بن جاسم بن جبر ال ثاني

رفيق نجيب مالعب

628584

محمد درويش رمضان

783920

احمد وهبه جوهر

1208679

جمال عبد الحميد خالد املطوع

677311

الحزب التقدمي االشتراكي

826897

لطفي نبهان عبد الرزاق

1221471

929733

وفيقة خليل الحريري

مـجـلــس ام ـن ــاء م ــدرس ــة س ــوق ال ـغــرب
العلمية واملهنية

683180

وليد حسني الجوهري

683275

سمير عبد الحفيظ كنيعو

2139073

941210

امني سعيد ضو

1222485

وليد محمد حمزة

707279

سعود ناصر الصباح

2143555

سامي سمير حمود

942866

وهيب قاسم شهيب

1230465

غالب فرحان ابي هنا

709919

بسام نجيب الجردي

2152551

احمد حسن عبد القادر الشيباني

162095

1231496

محمد كمال االدلبي

724257

انيس سليم شميط

2232576

1244089

ملحان خالد بن مشاري البصيص

758192

زياد موسى حمود

رجـ ـ ـ ــاء عـ ـب ــد ال ـ ـسـ ــام ش ـع ـي ــب مـحـمــد
الشعيب

163531

ليلى نسيب صليبا

238661

روميو روفائيل لحود

1267538

الياس شفيق ابو روفايل

310011

ابراهيم طنوس سعاده

1296062

علي احمد عبد الحق

502658

حليم حنا يونس

555467

شربل ادوار عبد الله

612903

سميرة جورج صوايا

952184

ميشال خليل ابو غانم

952873

جمعية روضة التهذيب الدرزية

991311

ضاهر مراد الهبر

1152819

سليم فريد الريشاني

1410249

رشا حسن بحصلي

1486061

حسن عبدالله غانم الغانم املعاضيد

1511746

موزه علي عبد الله العويس

1588041

غندي حسام رافع

1662481

موزه محمد يوسف عبيدان فخرو

1766682

عبد الله امني عبد الرحمن الشرفاء

1820128

امني فريد املهتار

1996514

انطوان توفيق رزق الله

2138158

فارس مراد الصليبي

2148997

عماد سليم البنا

853040

بهيج شاهني قائد بيه

2238273

رضوان ابراهيم عمر

853237

زهر البان حمد الجردي

2239167

عبد الحميد بكري فستق

883008

محمد زايد شديد

1324505

سيلفا سليمان ابو ملهب

2288342

احمد عبد الله محمد املباركي

894282

محمد جواد االطرش

1454422

مهى محمود قاسم

2330139

كامل سعيد عيد

902795

حسني علي النعيم

2331260

اسعد جرجس ابي عاد

1461148

طالب حمود العنجري

931571

عاطف حسن زعيتر

2333839

ناصر فايز فخر

إعالم تبليـــــــغ
املوضوع:تبليغ ضرائب متوجبة
ت ــدع ــو وزارة املــال ـيــة – مــديــريــة املــالـيــة
العامة – املصلحة املالية االقليمية في
محافظة جبل لبنان – دائرة التحصيل-
املكلفني ،ال ــواردة أسـمــاؤهــم فــي الجدول
أدن ـ ــاه ،املـجـهــولــي مــركــز الـعـمــل أو محل
اإلقامة حاليًا للحضور شخصيًا أو من
يـنــوب عنهم قــانــونــا خ ــال مهلة ثالثني
يومًا من تاريخ  2022/05/21الــى مركز
الــدائــرة الـكــائــن فــي بـعـبــدا– ش ــارع سوق
ب ـع ـبــدا – مـبـنــى ال ـح ـلــو – ال ـطــابــق األول
لتبلغ بــريــدهــم خــال مهلة ثــاثــن يومًا
مــن تــاريــخ نشر هــذا االع ــام ،واال يعتبر
ً
التبليغ حــاصــا بـصــورة صحيحة بعد
انتهاء مهلة املراجعة املشار إليها أعاله،
عـلـمــا ان ــه سـيـتــم نـشــر ه ــذا اإلعـ ــام على
املوقع اإللكتروني.

876578

1597796

علي محمد ناصر الدين

933525

ساميا توفيق رزق الله

وقـ ــف مـ ــار مـ ـ ــارون عـمـشـيــت ال ـتــابــع
ملطرانية جبيل املارونية

رقم املكلف

اسم املكلف

2340340

محمد بن حمد آل خليفه

1706729

منى ميشال نوفل

942830

شفيق ملحم عقل

1035443

كنيسة سيدة مارتني

861651

جورج املعروف جينو بشاره الكالب

2341146

وسيم نعيم الشامي

1782908

سيف حميد سيف طارش الفالسى

948734

وسيم فهيم صعب

1038051

غطاس سمعان سعد

462523

كلودين فؤاد الشبير

2368324

جاسم محمد حسن

1840214

رلى احمد فاخوري

949413

حسن عبد الله ابو فخر

1039998

شهيدة يوسف كرم

225511

نعوم زخيا الراعي

2381840

ايوب نبيل الجردي

2066554

خاجير وانيس ترزيان

1720487

فادي نسيب رضوان

1041532

جرجي حليم الحاج

783920

احمد وهبه جوهر

2393158

عليا مصطفى صالح

950812

عبد الله سليم رباح

1042086

يوسف قزحيا فرنسيس

582547

ابراهيم حسني بدير

2070086

وسيم شفيق بو غانم

2400575

953903

نبيلة انيس يونس

مـ ـحـ ـم ــد راش ـ ـ ـ ـ ــد مـ ـحـ ـم ــد ال ـ ـح ـ ـسـ ــاوي
الهاجري

1047210

ناصيف خير الله الهاشم

2194960

ليليان يوسف قزحيا عون

982033

نوره محمد سعود الكبير

2402265

نعيمه علي عبد الوهاب املطوع

1047211

امون نسيب الهاشم

2334691

لبيب صالح العريضي

993268

هيام فرحات مطاوع حرب

2418220

عبد الله منصور الكعبي

2340388

منيب سالم عيد

993507

حسني هاشم البهبهاني

2432464

تركية محمد الشاهني

2343258

وليد محمد الفصيح

2364030

2286358

فؤاد عارف صعب

2339955

سعود محسن الجردي

2340691

امني سليمان عقل

2433176

مريم نعيم عمار

رقم املكلف

اسم املكلف

19832

ناجي فندي جابر

2438073

1277642

كلوديا ادمون لحود

1318455

ناهابيد اواديس بوركليان

1487876

الهام نعمة الله الكريدي

1902451

يوسف نسيب عبود

2222632

بربر قزحيا فرنسيس ناضر

2321786

ناصيف يوسف بطرس سعاده
مرتا قزحيا كرم
ميشال يوسف كيروز

996730

فؤاد فارس جابر

2457399

محمد عبد الله فهد الخاطر

س ــال ــم ع ـبــد ال ــرح ـم ــن خ ـم ـيــس مـحـمــد
الوهيبي

996877

نعيم حمد جابر

2474993

وليد فوزي املغربي

997889

عبد العزيز فهد املساعيد

2481658

القبة  1410ش م ل

كريم منشد خنياب الربيعاوي

1010706

منى مبارك باعارمة

2521223

1588516

احمد محمد حسني قامه

44672

فؤاد قاسم الريس

2866572

بدريه محمد ناصر فخرو

1013459

محمد عبد القادر هاشميه

عبد الرحمن بن سعود بن عبد العزيز
عنبري

2701397

970292

خولة عبد الرحمن صالح الزكير

46957

عفيف حسني حسان

100027751

جورج مسعود

1035352

بالل بهيج منصور

2535677

شاهني احمد العريضي

109463

770602

ميشال داود كرم

87705

معمل اجيتكس /عدنان حسن جازي

100027795

انيس طبارة

1043704

سعيد حليم القاضي

951465

نمر يوسف القاضي

91895

صالح الدين يوسف منصور

2092

شركة تنمية املباني والعقارات ش.م.م

1112593

حبيب بطرس بو صقر

953389

غزوان احمد شرف

94511

دالل محمد سعد الدين

5100

الجمعية التعاونية االستهالكية في
بيروت واملناطق م.م

1153663

ريما وليد ابو شقرا

1734985

نبيل ضامن عزيز

118019

مالك احمد بلوط

1159108

احمد عبد الرزاق االحمد

8669

م.ا.غ .ميدل ايست غرانيت ش.م.ل

1190845

ابتسام انيس نعيم

66127

نزيه محمد عالمة

134096

نهى توفيق سري الدين

9565

شركة غاز الريف ش.م.ل

1191476

678191

احسان حسن عنان

151830

مروان ابراهيم مظهر

9641

954227

حسيب نايف عيد

152041

يوسف عبد الله سلطان العجمي

1477601

منتهى عبد الرحمن نجم املنصور

162128

نجيب عادل صعب

2182422

نادية محمد بن عبد الرحمن افندي

179308

ياسر عبد الغني الحداد

رجا داود ابي فرج

2730833

على علي قانصوه

122099

مارون يوسف مرعي

1336381

عائشة سيف صقر املرى

2738583

غسان سعد الدين شهاب

184616

جانيت كامل الخوري /رزق

2446482

ايلياس متري نجم نعمة

100027594

نديم شهيب

275217

ابريجو يعقوب رشدان

946695

ابراهيم ملحم نوفل

9608

ش ــرك ــة ريـ ـ ـ ــدان ل ـل ـت ـج ــارة وال ـص ـن ــاع ــة
ش.م.م

357923

جورج حنا الياس

665739

االميرة حياة شفيق وهاب

19808

فريد توفيق متى

484485

جورج شفيق الهاشم

1592111

نهدية حسن ابو فخر

564540

جيلبر اوسكار اليان

1235428

رابعة ناصر الساير

582240

جوزف عبود اسعد عبود

620953

فايز خليل الغداف

731924

وقف عني ورقة

275859

ربيع نجيب السوقي

1194862

رشيد محمد العريضي

14428

عبد الله اسعد قادري

1199349

17104

حسني علي طعان

1199453

حمد عبد اللطيف ثنيان الغانم

39957

الياس نقوال خبية

1222126

ادما سمعان عزيزه

2203421

عصام فايز فخر

234565

عماد عبد القادر املهيدب

48413

عبد اللطيف محمد امني قطب

1227694

شركة التخزين والتوزيع العائلية

55571

محمد ديب السماك

2272770

امير بشير تقي الدين

243335

عفيف خليل ابو فخر

1228150

شفيق منصور الجردي

68759

عمر مالك حمدان

229109

غسان اسعد عبد الخالق

1234025

هاني سعيد رافع

258474

شركة املحطة العقارية ش.م.ل

76683

عبد الرحمن عمر سبع تعني

1234781

يوسف قاسم اسماعيل

554474

معروف وهيب الجوهري

299830

خليل يوسف الغول

78028

حسن فؤاد بحصلي

1234845

701280

شفيق حمود الشعار

314905

احمد هاشم كوسا

86239

علي حسني صفا

عبد العزيز ابراهيم عبد اله صباح ال
بن علي

772945

شوقي فؤاد رافع

326272

مايا شريف سليم

96699

الشركة الدولية املتحدة  -يونالكو

2021597

مصطفى احمد شهاب

824697

حمزة جميل شميط

412395

نزار غازي مرعي

100869

محمد سليم شهيب

1238180

بطرس شهدان ابي عاد

870718

عدنان محمد رمضان الالوند

503925

مروان كمال سالم

114697

ابراهيم الياس جبور

1239245

قصي محمد راشد الصقير

946672

امني محمود جابر

118421

عاطف بديع صعب

1244493

عبد الله علي السهو

561865

1020779

فهد وهيسان خوفي اللميع

561911

غسان رفيق الداقور العريضي

145769

اسماعيل امان حسن حيدر

1260418

جاسم منصور عبد الله الجاسم

1181927

خالد عيد محمد جاسم املريخي

579612

زكريا محمد امني شهاب

147739

غسان امني الجردي

1273807

فتحية حمود سليمان السميط

1182314

زينة امير ناصر الدين

621892

ابراهيم قاسم الكوسا

153366

طالل عارف العياش

1301703

احمد رأفت بدر

1190445

احمد نزهت محمد طيب

665739

االميرة حياة شفيق وهاب

155979

الشركة اللبنانية لالسفلت

1322844

مريم عبد العزيز عبدالرحمن القندي

1198882

نجيب شاهني العريضي

694357

زهره عبدالله الخليل ناصر

161204

نبيل امني الجردي

1358385

علي محمد جلوس

1758531

وجدي امني مراد رضوان

781906

سمير سليم شمس الدين

164965

احمد اسعد القادري

1381495

جاد منير تلحوق

1881223

سلمى الياس هيكل

942023

حمد احمد احمد بن عبد الله ال ثاني

165722

طاهر بهجت غيث

1418093

غادة غسان ابو علوان

1969486

كميل نعمة ايوب

169846

محمد راجي حسن البساط

1419235

عبدالله صالح ايوب

943984

مسعود ضاهر دليقان

179305

احمد عيد عبد الغني الحداد

1451305

نبيل محي الدين العطشان

2227597

1524650

جاد الله محمود ابو دياب

رئ ـي ــس امل ـص ـل ـحــة املــال ـيــة اإلق ـل ـي ـم ـيــة في
محافظة جبل لبنان بالتكليف
خليل حرفوش
التكليف 275
إعالم تبليـــــــغ
املوضوع:تبليغ ضرائب متوجبة
ت ــدع ــو وزارة امل ــال ـي ــة – م ــدي ــري ــة املــال ـيــة
العامة – املصلحة املالية االقليمية في
محافظة جبل لبنان – دائرة التحصيل-
املكلفني ،ال ــواردة أسـمــاؤهــم فــي الجدول
أدن ـ ــاه ،املـجـهــولــي مــركــز الـعـمــل أو محل
اإلقامة حاليًا للحضور شخصيًا أو من
يـنــوب عنهم قــانــونــا خ ــال مهلة ثالثني
يومًا من تاريخ  2022/05/21الــى مركز
الــدائــرة الـكــائــن فــي بـعـبــدا– ش ــارع سوق
ب ـع ـبــدا – مـبـنــى ال ـح ـلــو – ال ـطــابــق األول
لتبلغ بــريــدهــم خــال مهلة ثــاثــن يومًا
مــن تــاريــخ نشر هــذا االع ــام ،واال يعتبر
ً
التبليغ حــاصــا بـصــورة صحيحة بعد
انتهاء مهلة املراجعة املشار إليها أعاله،
عـلـمــا ان ــه سـيـتــم نـشــر ه ــذا اإلعـ ــام على
املوقع اإللكتروني.

767223

محمد قاسم بربارة

884800

عصام اديب فياض

906085

جورج يوسف صقر

962844

سعيد فارس الهاشم

1016043

دير عني ورقة

1020224

اديب اسعد السخن

1029839

بطرس يوسف مرعي

1030524

موريس حليم الحاج

1032195

لودي سليم الشويري

1038711

زخيا حنا زعرور

1043446

اوديل الياس شحادة

1044067

جوليات توفيق الخوري

1045738

محمود حيدر همدر

1241641

جوزف جان الزغبي

1344886

علي حسن حسن حيدر احمد

1344889

محمد حسن حيدر احمد

1498323

جاكلني وليد الخوري

1522692

اسعد حسني عواد

1708911

برباره سمعان صفير

1788367

رلى يوسف عبود

1789330

الرا يوسف عبود

رقم املكلف

اسم املكلف

1866528

وحيد جبرايل الحاج

كلثم عبد الله سالم السويدي

160782

نوهرة نبيه عتيق

1909236

زخيا جريس غنطوس صليبا

فادية علي حمدان

127118

ميشال شربل شديد

1945383

جوزفني الياس شحادة

220108

خير الله يوسف غانم

1996168

انطون حبيب سركيس

تراز سمعان الشبير

2003094

كميل عزيز ديب

موزه فهد خليفه شاهني الغانم

945396

محمد حسني حسن السيد

184505

ورثة فؤاد اديب ابو رافع

2523332

سعيد محمد خلف املزروعي

947799

مهنا سليم باز رضوان

194776

جهاد عجاج حيدر

1528694

10575

غريزي وشركاه للتنمية ش.م.م

948197

اسعد ايوب حيدر

202263

فوزي محمد بو غانم

1580157

20541

ملحم فارس غريزي

948799

نجيب سلمان الجردي

210005

الـشــركــة اللبنانية لـتـجــارة وتصنيع
االخشاب واملنجور تمبرو

1616674

نجال فؤاد الحلبي

62541

سعيد رشيد شرف الدين شهيب

949201

بديعة فرحان سري الدين

1629369

اياد محمد بو ذياب

215276

نزيه لطفي الجباوي

1041248

83236

ميشال نجيب خير الله

949732

سميا سعد الدين شهاب

1715800

عماد حسني بعجور

233375

علي محمد نجيب الحسيني

1428570

بيار جوزف حرب

1736050

علي حسني عبد الله

87700

عدنان حسن جازي

952062

طارق محمد العرب

361646

فؤاد حسن زعيتر

1745027

همام سعدالله حماده

1046272

وقف مار جرجس ترتج

161702

محمد وفيق جابر

953319

وسام حافظ سالمة

378211

ايهاب توفيق العريضي

1826031

ميرا هاني شومان

1449287

جورج وديع لطيف

276453

حسني هاني سالمي

956544

امني محمود ناصر الدين

401052

مروان توفيق العريضي

1830274

سوسن علي خليل

303651

شركة ارلكان العقارية ش.م.ل

992120

يوسف شكر الله الهبر

498260

ادكار سبع الفغالي

1905222

496192

زياد يحي زكريا كنعان

1043762

507313

ندى محمود صعب

سوجان عبدالله املشرفية

145777

باسم اسماعيل حسن حيدر

2253621

حميد درويش احمد سيف الكتبي

132582

1198334

سعدى اسعد سري الدين

اكرم حسن الصايغ

40646

حسن عبدالله شهيب

991764

حليم سليم عطا الله

1182983

38312

1244528

145769

اسماعيل امان حسن حيدر

جـ ـيـ ـنـ ـف ــر م ـ ــارغ ـ ــري ـ ــت سـ ـيـ ـس ــل ب ـيــل
حشيشو

ريمون الياس متى

رنا سعد الدين عبد الله ابو خالد

995383

عبدالعزيز عبدالرحمن الفيصل

1235418

انـ ـط ــوان ج ــرج ــس رام ـ ــح ابـ ــي نــاهــض
الشرتوني

حسن عزة حكيم

2264717

ع ــاي ــض ع ـب ــد امل ـج ـي ــد ب ــن ف ـه ــد زي ــد
الشريف

ماثلة محمد الساير

شركة سليب هاي ش.م.م

توفيق رشيد العريضي

رئ ـي ــس امل ـص ـل ـحــة املــال ـيــة اإلق ـل ـي ـم ـيــة في
محافظة جبل لبنان بالتكليف
خليل حرفوش
التكليف 275

2163579

ابراهيم جرجس سويدان

2222642

رشيدة قزحيا فرنسيس

2222651

ماري قزحيا فرنسيس

2235322

الكسندرا صليبا القطريب

1558699

هالة مخايل حداد

2237631

قزحيا خليل فرنسيس

37311

رندا بولس الخوري

2237637

خرستينا شاهني شاهني

196631

انور انطوان كميد

2331079

يوسف طانيوس شرفان السخن

رئ ـي ــس امل ـص ـل ـحــة املــال ـيــة اإلق ـل ـي ـم ـيــة في
محافظة جبل لبنان بالتكليف
خليل حرفوش
التكليف 275
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بيروت
ط ـل ـبــت امل ـحــام ـيــة دي ـم ــه ح ـســن دكـ ــروب
ملوكلها ح ــارث حسن عبد الـســاتــر سند
ت ـم ـل ـيــك بـ ــدل ع ــن ض ــائ ــع بــال ـق ـســم  8مــن
العقار  1267منطقة ميناء الحصن.
للمعترض مراجعة األمانة خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
جويس عقل
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بيروت
طلب شــادي شكيب نصر الدين ملوكلته
مـيــريــم ب ـيــار ف ــرح سـنــد تـمـلـيــك ب ــدل عن
ض ــائ ــع لـلـقـســم  B 25م ــن ال ـع ـق ــار 5250
منطقة األشرفية.
للمعترض مراجعة األمانة خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
جويس عقل
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بيروت
ط ـلــب ريـ ــاض ح ـســن رع ــد ب ــاألص ــال ــة عن
نفسه وبوكالته عن جمال حسني حمدون
سندي تمليك بــدل عن ضائع للقسم 26
بلوك أ من العقار  2382مصيطبة.
للمعترض مراجعة األمانة خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
جويس عقل
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رحيل

عائدون»...
«حتمًا
ّ
تجمع
انتصارات أيار ّ
عديسة بغزة

سمير صبري ...وداعًا «يا كابتن!»
القاهرة ــ شيماء سليم
ال نبالغ عندما نعتبر سمير صبري ( 1936ـ ـ )2022
بمثابة مؤسسة ترفيهية متكاملة ،فهو من االستثناءات
الفنية التي يمكن أن نطلق عليها صفة «فنان شامل».
أمس بعد صراع مع املرض،
املمثل املصري الذي انطفأ ً
عمل مذيعًا ،ومغنيًا ،وممثال ،ومنتجًا ،باإلضافة
إلى كاتب سيناريو حلقات برنامجه «كان زمان»
الذي حكى تاريخ الفن في مصر ،واستضاف العديد
من الشخصيات الفنية الكبيرة في تاريخ السينما
املصور ّ
ّ
املطول الذي ّقدمه
املصرية ،أو مثل التحقيق
في حلقات عدة عن موت سعاد حسني.
وصف «الفنان الشامل» في حالة صبري ،يشير
أيضًا إلى قدرته على التنويع في األدوار التي ّقدمها
بني كوميدي وتراجيدي ،رومانسي أو أكشن،
استعراضي أو ميلودرامي في جميع فنون التمثيل
من السينما إلى التلفزيون فاإلذاعة .فنان قادر على
ّ
التلون في أدواره ،استطاع إقناع املتفرج بطبيعة أي
ّ
شخصية ّيؤديها ،وتمتع بـ «كاريزما» كمذيع ومقدم
برامج ،وتمكن من العديد من اللغات ،وربطته عالقات
شخصية وطيدة مع الجميع .فنان «جاد» جدية نادرًا
ما نصادفها .جاد في كل كبيرة وصغيرة في حياته
والشخصية .صبري الذي ولد في اإلسكندرية،
الفنية ً
ّ
نشأ طفال وصبيًا في عائلة تقدر الفن ،فبدأ الولد
الصغير يتعلق به ويعشقه ،خصوصًا عندما اكتشف
قدرته على تقليد الفنانني الذين يشاهدهم على شاشة
إحدى
السينما وخشبة املسرح .تطور العشق بدخوله ّ
أهم املدارس في مصر (فيكتوريا كوليدج) .تعلق
صبري بفن التمثيل ،ومن قبله يوسف شاهني ّوعمر
الشريف من خالل مسرحيات شكسبير التي مثلوها
على مسرح املدرسة.
ومن اإلسكندرية إلى القاهرة التي انتقل إليها
والداه ،كان صبري يعود إلى بيته في حي العجوزة،
حيث كان يرى النجوم على أرض الواقع وأهمهم
نجم الخمسينيات األشهر عبد الحليم حافظ .تلك
املصادفة التي جعلته يقترب من «العندليب األسمر»،
لعبت دورًا كبيرًا في املرحلة األولى لبدايته كممثل ،إذ
حدث أكثر من مرة أن غاب ممثل شاب عن تأدية دوره
في أحد األفالمّ ،
فتمت االستعانة بصبريّ .
تكرر ذلك
في َ
فيلمي «اللص والكالب» ( ،)1962و«زقاق املدق»
( .)1963واصل صبري تأدية األدوار الصغيرة ذات
الطبيعة املحددة التي تلخصها الكاتبة ناهد صالح في
كتاب «سمير صبري ...حكايتي مع السينما» .تورد
ّأن أدواره في املرحلة األولى لدخوله عالم التمثيل كانت
«نموذجًا متكررًا للشاب الصغير ذي اللكنة املكسورة
والشكل الغربي ،الشاب «املتفرنج» أو الخواجة الذي
يظهر أحيانًا في دور الشرير الذي ينتمي إلى عصابة
دولية خطيرة ضمن أحداث محورها الكوميديا ...أو أن
يكون صاحب البطل أو غريمه الذي ينافسه على حب
الفتاة .لكنه ال يتحمل املواجهة وال يكمل معركة من

أجل فتاته ،بل في الغالب يحصل على «علقة ساخنة»
ينتهي الفيلم بها» .لم يجد صبري حظًا وفيرًا في
حقبة الستينيات ،بل نادرًا ما شهدت تلك الفترة تميزًا
ما ألدواره أو خروجًا عن األنماط السابقة الذكر .ولكن
من الناحية األخرى ،تميز صبري كمذيع وصوت نقي
جذاب.
مع بداية السبعينيات ،أخذ تفكيره تجاه األدوار
التي يقدمها في السينما ،يتغير وينضج .لم يعد
يرضى باألدوار التقليدية التي حصرها به املخرجون
واملنتجون .راح يبحث عن شخصيات مختلفة،
ّ
الحب
أغلبها نبيلة متمسكة باملبادئ ،عطوفة يمأل
ّ
ومتفهمة لنقاط ضعف اآلخرين.
قلبها ،حنونة
ّ
تجلى ذلك في أفالم مثل «حب وكبرياء» (،)1972

السبعينيات كانت بمثابة المرحلة الذهبية في تاريخه كممثل

و«غابة من السيقان» ،و«حكايتي مع الزمان» و«الوفاء
العظيم» ( .)1974هذا التحول جعل السبعينيات
بمثابة املرحلة الذهبية في تاريخ صبري كممثل،
خصوصًا مع حصوله على فرصته الحقيقية األولى
من خالل فيلم «بمبة كشر» ( ،)1974أولى بطوالت
نادية الجندي .كان الفيلم مغامرة أقدم على إنتاجها
زوجها في تلك الفترة الفنان الراحل عماد حمديِ .قبل
سمير صبري مشاركة الجندي البطولة التي رفضها
العديد من النجوم الشباب في تلك األيام خوفًا من
الفشلّ .
لكن الفيلم نجح تجاريًا بشكل كبير وفتح
طريق النجومية على اتساعه لنادية الجندي وسمير
صبري .وبدأت مرحلة جديدة من األدوار واألفالم
الهامة ،إلى حد ما تلقى النجاح التجاري والفني.
كان صبري يعتني في تلك الفترة بإظهار قدراته
التمثيلية ،خصوصًا في األعمال امليلودرامية التي
كان يفضل أن يقدم بها أدوار الخير على عكس أدوار
الشر التي بدأ بها مشواره .لكن رغم املجهود الذي
بذله ،فقد ظلت البطوالت املطلقة تخاصمه وتتجاهله،
مع ّأن مالمح البطل كانت متوافرة لديهّ .
ولكن الوسامة

المفكرة
«بعلبك» تستعيد أمسياتها

¶ صحيح ّأن القائمني على «مهرجانات
بعلبك الدولية» أعلنوا أخيرًا عن عودة
األنشطة الفنية إلى «مدينة الشمس» بعد
كورونا واألزمة
انقطاع بسبب جائحة
ّ
االقتصادية .لكن اللجنة املنظمة انتظرت

انقضاء االنتخابات النيابية لإلعالن عن
برنامجها الفني .في هذا السياق ،دعت اللجنة
ّ
املنظمة لـ «بعلبك» إلى مؤتمر صحافي ُيقام
الخميس املقبل ( )11:30في قلعة بعلبك
الرومانية للكشف عن تفاصيل السهرات.
ولفتت اللجنة في بيان لها ،إلى ّ
«أن استئناف
الحفالت هذا العام رغم كل الظروف التي ّ
تمر
بها البالد ،هو بمثابة خطوة تهدف إلى إعادة
إحياء النشاطات الثقافية» .وتابعت اللجنة
ّأن من ضمن الحفالت هذا العام ستكون
هناك سهرة لفرقة «أدونيس» اللبنانية في 10
تموز املقبل .وأوضحت املسؤولة اإلعالمية
ملهرجانات «بعلبك الدولية» مايا حلبي لنا
ّ
ستضم
أن «مهرجانات بعلبك» هذا العام

¶ رئيس التحرير
ابراهيم األمين
صادرة عن
شركة أخبار بيروت

¶ مدير التحرير المسؤول
وفيق قانصوه

¶ مجلس التحرير
أمل األندري
محمد وهبة
وليد شرارة
دعاء سويدان
جمال غصن
حسين سمور

¶ المدير الفني
صالح الموسى

واألداء التمثيلي الكالسيكي ،لم يكونا ما يبحث عنه
الجمهور وصناع السينما آنذاك ،خصوصًا مع ظهور
موجات جديدة من الفنانني في الكتابة والتمثيل
واإلخراج .وكان السعي وراء الوجوه الطازجة التي
تختلف عن نجوم سينما األبيض واألسود ،يطغى
على الساحة...
حاول صبري من جديد ،وأعاد الكرة من خالل عدد
من األفالم أنتجها بنفسه ،لينال من خاللها البطولة
األولى التي تأخرت عليه .أولى املحاوالت كانت في
األفالم الكوميدية الرومانسية .جاءت
ما يطلق عليه
ً
البداية مع فيلم «أهال يا كابنت» (إخراج محمد عبد
العزيز ـ ـ  )1978وشاركت صبري البطولة فنانة
تمثل النسخة النسائية لرحلته في عالم الفن ،فنانة
«شاملة» ،تهتم بإظهار قدراتها التمثيلية الدرامية
والكوميدية ،لديها ّاملالمح األجنبية الجذابة نفسها.
ّ
إنها نيللي التي شكلت مع صبري ثنائيًا متناسقًا
ورائعًا على الشاشة الفضية .أمر دفعهما لتكرار
تجربة العمل سويًا في ثاني إنتاجات صبري «شفاه
تعرف الكذب» (إخراج محمد عبد العزيز ـ ـ .)1980
ال ّ
لعل تألق صبري ونيللي معًا كـ «دويتو سينمائي»،
ظل عالقًا في ذاكرة الناس لسنني طويلة.
استمر صبري في محاوالته اإلنتاجية ورغبته في
خوض البطوالت املطلقة ملدة  23عامًا ،أنتج فيها
 11فيلمًا ،ربما كان أهمها «دموع صاحبة الجاللة»
(إخراج عاطف سالم ـ ـ  )1992حيث ّ
جسد شخصية
الصحافي االنتهازي «محفوظ عجب» ،بطل الرواية
التي حملت العنوان نفسه للكاتب والصحافي موسى
صبري .هذه الرواية يضرب ببطلها املثل في عالم
الصحافة عند اإلشارة إلى أي صحافي طفيلي أو
انتهازي .وشارك في بطولة الفيلم مع البطل املنتج
سمير صبري ،نخبة من الفنانني الكبار كفريد
شوقي ،ويحيى شاهني ،وأمينة رزق ،وأحمد مظهر
ومعهم سهير رمزي.
بعد ذلك ،تباطأت خطوات صبري ،أحيانًا بفعل الزمن
وغالبًا بسبب الحالة الفنية التي سادت مصر على
مستوى السينما ،تحديدًا مع بداية التسعينيات وقلة
الجماهيري على األفالم املصرية .مع
اإلنتاج واإلقبال
ّ
ذلك ،لم يستسلم .ظل يشارك بني الحني واآلخر في
أدوار ثانوية ،ولكن مؤثرة في بعض املسلسالت مثل
«يا ورد مني يشتريك» ( ،)2004و «حضرة املتهم أبي»
( ،)2006و «قضية ّرأي عام» (.)2007
ومع مرور الزمن ،تقلص ظهور الفنان الشامل ليتحول
إلى ظهور شرفي في بعض األفالم واملسلسالت التي
ّأدت بطولتها مجموعة من الشباب الذين نشأوا على
أعمال صبري .شباب لم ينسوا لحظاته السينمائية
الجميلة التي ارتبطت بها ذكريات طفولتهم وأغانيه
التي طاملا علقت في أذهان الصغار ّ
ورددوها في
أوقاتهم املرحة مثل أغنيته الشهيرة «سكر ...حلوة
الدنيا سكر» .صور وأصوات ستظل في الذاكرة ،ال
يمحوها الزمن وال ّ
يغيبها املوت.

َ
لفرقتني ّ
لبنانيتني،
أربع حفالت ،اثنتان منها
واثنتان من األجانب.

غزالن مليح :الصوفي يعانق
اإللكترونيك

¶ تشتغل غزالن مليح على مشروع
ّ
يتضمن
«من فاس إلى بيروت» الذي
تقديم باقة منوعة من األغنيات العربية
على امتداد الخريطة من املغرب إلى
لبنان .عن هذا املشروع وسواه ،تتحدث
الفنانة املغربية املقيمة حاليًا في فرنسا
ضمن برنامج «بيت القصيد» (امليادين)
الذي ّ
يقدمه الشاعر واإلعالمي اللبناني
زاهي وهبي .ويتناول الحوار نشأة مليح

¶ المكاتب
بيروت ــ فردان ــ شارع دونان ــ سنتر
كونكورد الطابق الثامن

على سماع األغنيات الجادة والطرب
األصيل ،وعالقتها بالتراث املوسيقي
والغنائي املغربي بأنماطه املختلفة،
وكذلك تقديمها مجموعة من األغنيات
الصوفية من أشعار ابن الفارض امللقب
بسلطان العاشقني ،وأسباب دمجها ّالغناء
الصوفي باملوسيقى اإللكترونية .تخلل
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الـ 25والـ 21من ّأيار يومان ُحفرا
في تاريخ املقاومة في لبنان
وفلسطني بفضل اإلنجازات
ّ
حققتها خاللهماّ .
األول
التي
عام  2000حني ّ
معظم
تحرير
تم
ّ
األراضي اللبنانية التي احتلها
ّ
العدو اإلسرائيلي منذ عام ُ،1978
والثاني عام  2021حني أحرز
انتصار معركة «سيف القدس»
التي فرضت فيها املقاومة
الفلسطينية معادلة جديدة مع
ّ
العدو الصهيوني.
ً
َ
ْ
احتفاال بهذين النصرين ،تحيي
ّ
العاملية للعودة إلى
«الحملة
فلسطني» اليوم« ،يوم ّالعودة»،
ّ
وتنظم مهرجانًا في كل من
بلدة عديسة في جنوب لبنان،
وقطاع غزة ،ضمن فعالية «حتمًا
عائدون».
ّ
يتضمن البرنامج املشترك ،إلى
جانب كلمات لقادة املقاومة،
ُ
إزاحة الستار عن ن ُصب «مفتاح
العودة» ،ومسيرة ألكثر من 60
ّ
خيالة ينطلقون من كفركال إلى
عديسة ،ويتوقفون عند جدارية
«بوابة القدس» ويلقون بيانًا
يوجهونه إلى ّ
ّ
خيالة غزة ،الذين
ّ
ّ
سيردون بدورهم ببيان يؤكدون
فيه التزام قضية فلسطني
والعمل على تحريرها ،بحسب
ما أوضح أمني ّ
سر الحملة ،عبد
ّ
ّ
سك ّ
رية ،الذي أشار إلى أنه
امللك
ُ
ستكون هناك كلمتان تنقالن
بشكل متزامن من غزة وجنوب
لبنان.
ٌ
واحد في
وقال ّإن «املهرجان
ّ
مكانني لتأكيد وحدة الساحات»،
ّ
وإن «تحرير الجنوب عام 2000
ّأسس لزمن االنتصارات وآخرها
انتصار «سيف القدس» .واعتبر
ّأن «من يقول ّإن العمل على
معالجة االنهيار االقتصادي
في لبنان ً أولوية على املهرجان
ّ
يقدم خدمة للعدو الذي يستهدف
لبنان كما فلسطني» ،معتبرًا ّأن
سبب هذه األزمة وتمنع
«أميركا ّ
لبنان من حل مشاكله بالتعاون
مع إيران والصني».

الحلقة شهادة من رئيس «جمعية الطرب
األصيل» في الدار البيضاء فؤاد غسوس.
«بيت القصيد» :س 21:00 :مساء
اليوم على «امليادين»

أمسية باريسية ّ
لمحبي الشعر

¶ ضمن فعاليات «مقهى أدبي» في
باريس ،يقيم «منتدى شعراء املهجر»
َ
للشاعرين مهدي منصور
أمسية شعرية
والزميل محمد ناصر الدين في «مقهى
كومبتوار البانثيون» (شارع سوفلو)
باريس عند الرابعة (بتوقيت باريس) من
عصر األحد  22أيار (مايو).
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ضلوعنا مزامير للحزن ...يا مظفر

ّ
كأن قدر الشعراء العراقيين أن يموتوا غرباء .مات بدر شاكر
ّ
السياب في الكويت ،ورحل أحمد الصافي النجفي برصاصة
ّ
قناص في بيروت ،وانطفأ الجواهري ،ثم البياتي في دمشق،

المالئكة في القاهرة ،ومات سركون بولص في
ورحلت نازك
ّ
ألمانيا ،وها ّهو مظفر النواب يغيب أمس في أحد مستشفيات
اإلمارات .لكن صاحب «للريل وحمد» و«القدس عروس عروبتكم»

خالد خلود الدهر .فقد كــان الشاعر الغاضب الــذي ّ
حركت
قصائده التعبوية الهادرة ،الجماهير العربية من المحيط إلى
الخليج .كما كان الشاعر الملتصق بهموم ووجدان شعوب

3

المنطقة ،الساخط على سماسرة القضية ،قضية فلسطين.
وهو أيضًا الرائد في تجديد القصيدة العامية العراقية ،بشعر
مجبول بالحزن وبحضارة بالد الرافدين

ّ
شاعر البذاءة المقدسة «قرع» األنظمة العربية وعاش طريدًا بين المنافي
خليل صويلح
هــذه امل ـ ّـرة ّ كــان الخبر املفجع مؤكدًا.
م ـ ــات م ـظ ــف ــر الـ ـ ـن ـ ــواب .انـ ـط ــوى زم ــن
ُ
الهتاف الـثــوري ،والحناجر النازفة
بـبــاغــة األمـ ــل ،و«زرازي ـ ـ ــر الـ ـب ــراري».
طـ ــاول ـ ـتـ ــه فـ ـ ــي مـ ـقـ ـه ــى «ال ـ ـهـ ــافـ ــانـ ــا»
ال ــدمـ ـشـ ـق ــي ،ت ـف ـت ـق ــده مـ ـن ــذ سـ ـن ــوات
ط ــوي ـل ــة ،ال ـط ــاول ــة ال ـت ــي ك ــان ــت على
م ــوع ـ ٍـد ي ــوم ــي م ــع ال ـش ــاع ــر ،احـتـلـ ّهــا
العـ ـب ــو ن ـ ــرد غـ ــربـ ــاء .ذل ـ ــك أن م ـظــفــر
ال ـنـ ّـواب ( ،)2022-1934غ ــادر دمشق
م ــرغـ ـم ــا ،ب ـع ــد طـ ـ ــول إقـ ــامـ ــة وع ـشــق
وحـ ـن ــن ،إلـ ــى ب ـ ـيـ ــروت ،ث ــم عـ ــاد إل ــى
بغداد ّ
مكرمًا ( )2011بعد نحو أربعة
ُ
عـقــود مــن املـنــافــي ،ورب ـمــا كــي يــدفــن
هناك ،بعدما أنهكه املرض والترحال
والوحدة .لم يطل به املقام في العراق
الجديد ،فهو ليس البلد الذي انتظره
ً
طــويــا ،مــن منفى إلــى آخ ــر ،إذ وجد

وصف سعدي ّيوسف
«للريل وحمد» بأنه نموذج
خارق ومدهش في
تاريخ العامية العراقية
ح ـطــام ب ــاد غـيــر ال ـتــي حـلــم بـهــا في
م ـنــاف ـيــه ،ش ـ ّـم رائ ـح ــة ع ـفــن ال رائ ـحــة
هيل كما في إحدى قصائده العامية
املشهورة ،لينتهي به املطاف أخيرًا،
فــي اإلمـ ــارات الـعــربـيــة املـتـحــدة ،بعد
غيبوبة طويلة.
كــان عــام  1963ـ ـ إثــر صـعــود الــرفــاق
البعثيني إلى السلطة ـ ـ بداية رحلته
م ــع ال ـش ـق ــاء وامل ـ ـطـ ــاردة واالخ ـت ـف ــاء،
ب ـ ـس ـ ـبـ ــب تـ ـضـ ـيـ ـي ــق ال ـ ـخ ـ ـن ـ ــاق ع ـل ــى
ال ـش ـي ــوع ـي ــن ،ف ــاض ـط ــر ل ـل ـه ــرب إل ــى
إي ـ ـ ــران ع ــن ط ــري ــق الـ ـبـ ـص ــرة ،لـيـكـمــل
طريقه إلى موسكو معقل الشيوعية
الـعــاملـيــة ،إال أن املـخــابــرات اإليــرانـيــة
«السافاك» قـ ّـررت تسليمه إلــى األمن
ال ـع ــراق ــي ل ـي ــواج ــه ح ـك ـمــا ب ــاإلع ــدام،
انتهى إلى السجن ّ
املؤبد .في سجن
«ن ـق ــرة ال ـس ـل ـمــان» ال ـص ـح ــراوي ،ذاق
عذابًا رهيبًا ،قبل أن ُينقل إلى سجن
ّ
«ال ـح ـل ــة» .وه ـن ــاك ت ـمــكــن م ــع بعض
رف ــاق ــه م ــن ح ـفــر ن ـفــق ف ــي ال ــزن ــزان ــة،
ّ
والتسلل إلــى خــارج أس ــوار السجن،
ف ــي ح ــادث ــة م ـش ـهــورة .ه ـكــذا اختفى
ً
ف ـتــرة فــي ب ـغ ــداد ،قـبــل أن يـتـجــه إلــى
األه ــوار فــي الـجـنــوب .هـنــاك اكتشف
ً
ح ـيــاة مختلفة ،وانـتـبــه بشغف إلــى
ّ
رنــن لهجة تضج بموسيقى خفية،
سـ ـ ـ ــوف تـ ـ ـك ـ ــون فـ ـ ــي مـ ـ ــن ق ـص ـي ــدت ــه
ال ـع ــام ـي ــة واش ـت ـق ــاق ــات ـه ــا املـ ـتـ ـع ـ ّـددة،
ال ـق ـص ـي ــدة الـ ـت ــي ي ـش ـب ـه ـهــا ال ـشــاعــر
بليونة الطني وتكويناته ،فيما يرى
أن الفصحى تشبه النحت بالحجر.
ول ـ ـكـ ــن ه ـ ــل غـ ـي ــاب ــه ال ـش ـخ ـص ــي عــن
املنابر ،سحب قصيدته من التداول؟
ال ـق ـص ـيــدة ال ـت ــي ك ــان ــت أش ـب ــه بحقل
أل ـ ـغـ ــام ،وق ـن ـب ـل ــةٍ م ــوق ــوت ــة ،ووث ـي ـقــة
إدانـ ـ ـ ـ ـ ــة ،الـ ـقـ ـصـ ـي ــدة ال ـ ـتـ ــي ت ـح ـت ـشــد
بمعجم من املفردات النارية ،وبالغة
الرفض ،والسخط على أنظمة العار،
ّ
وال ـه ـج ــاء امل ــري ــر ل ـخــري ـطــة مــزقـتـهــا
ال ـش ـع ــارات وال ـه ــزائ ــم .ال ش ـ ّـك ف ــي أن
قــارئ اليوم ،الثمل بجرعات امليديا،

ومــا بعد ثقافة الكاسيت ،سيعيش
حــالــة اغ ـتــراب قـصــوى نحو قصائد
صاحب «وتــريــات ليلية» ،ولــن يجد
نفسه في عبارة مثل «القدس عروس
ُ
تسكت
عروبتكم /أوالد القحبة هل
مغتصبة؟» ،العبارة التي تناقلتها
ّ
التمرد مثل مانفيستو ثوري
أجيال
ّ
عبر أشــرطــة الكاسيت املـهـ ّـربــة ،كــأن
شاعر الفصحى كائن آخــر ال يشبه
شاعر العامية إال باالسم ،ذلك الذي
ي ـ ـ ــذوب ش ـج ـن ــا وح ـن ـي ـن ــا وش ـفــاف ـيــة

بصوته املجروح .قــارئ اليوم أيضًا
ّ
ل ـ ــم تـ ـع ــد ت ـ ـهـ ــز وجـ ـ ــدانـ ـ ــه ال ـق ـص ــائ ــد
ّ
املدججة بالسالح والهتاف و«وطني
ه ــل أنـ ــت ب ـق ـيــة داح ـ ــس والـ ـغـ ـب ــراء»،
ب ـع ــدم ــا ف ـق ــد خ ـن ــادق ــه ك ـل ـه ــا ،وب ــات
مكشوفًا مثل دريـئــة فــي حقل رمــي.
لعل املشكلة األساسية هنا تكمن في
ارتباط هذا الشعر بحقبة ثورية من
ّ
وتغير الذائقة الشعرية تحت
جهة،
ضــربــات الـهــزائــم العربية املتتالية،
ّ
وت ـم ــزق الـخــريـطــة إل ــى خ ــرائ ــط ،من

ّ
ج ـهــةٍ ثــانـيــة .فـمـظــفــر ال ـن ـ ّـواب شاعر
القضايا الخاسرة بامتياز من بغداد
إلى القدس وحتى ظفار «قمم ،قمم،
معزى على غنم /جاللة الكبش ،على
س ـمــو ن ـع ـجــةٍ  ،ع ـلــى ح ـم ــار بــال ـقــدم/
مضرطة لها نغم» يقول .هكذا دلق
ال ـشــاعــر ك ــل املـ ـف ــردات الـشـنـيـعــة في
امل ـع ـج ــم ،م ـح ـ ّـرض ــا ع ـل ــى ث ـ ـ ــورات لــم
ت ـح ـص ــل ،وح ـ ــن أت ـ ــت فـ ــي «ال ــرب ـي ــع
األسـ ـ ـ ـ ـ ــود» ،كـ ـ ــان الـ ـش ــاع ــر قـ ــد أط ـف ــأ
شعلته واستراح.

س ـن ـن ـت ـص ــر إذًا ،مل ـ ـ ـفـ ـ ــردات «ل ـل ــري ــل
وحـمــد» ،وسنسافر فــي ذلــك القطار
الـ ـلـ ـيـ ـل ــي املـ ـ ـ ـح ـ ـ ــزون ،وت ـ ـلـ ــك الـ ـنـ ـب ــرة
الشجية ،أكثر من انتصارنا لـعبارات
مـ ـث ــل «ي ـ ــا ب ـ ــن ال ـش ـح ـن ــة ال ـس ـل ـب ـي ــة،
بطارية حزبك فــارغــة ،مــاذا أعمل؟»،
و«ترى أنهار النفط تسيل /ال تسأل
ع ــن س ـعــر ال ـبــرم ـيــل /وال ـ ــدم أي ـضــا».
لـعــل معضلة ه ــذا الـشـعــر تـكـمــن في
أس ـبــاب وزم ــن كـتــابـتــه ،ومحموالته
اإليـ ــديـ ــولـ ــوج ـ ـيـ ــة ،فـ ـف ــي س ـت ـي ـن ـيــات

وس ـب ّـع ـي ـن ـيــات الـ ـق ــرن املـ ـنـ ـص ــرم ،لــم
تـتـكــشــف راي ـ ــات ال ـهــزي ـمــة ،ك ـمــا هي
اليوم ،ذلك أن هذا الشاعر الشيوعي
املـ ـتـ ـم ـ ً ّـرد ع ـل ــى املـ ـع ــاج ــم ،ك ـ ــان يــأمــل
مــديـنــة أخ ــرى ،تخفق فــي شوارعها
الرايات الحمر ،وليس سحل الرفاق،
ودفنهم في املعتقالت الصحراوية،
وإذا بـ ـص ــاح ــب «رس ـ ـ ــال ـ ـ ــة ح ــر ًب ـي ــة
ً
عاشقة» الذي عاش فاتورة كاملة من
املنافي والسجون ،يهدينا الوهم ،من
دون أن يقصد ذلــك ،فالحلم الثوري
الذي اختبره عن كثب من بغداد إلى
ظفار ،إلى إريتريا ،ودمشق ،انطوى
ع ـل ــى خ ـي ـبــة أم ـ ــل كـ ـب ــرى ،وك ــاب ــوس
طويل ،لم تتمكن قصائد التحريض
من تقويضه ،بأكثر من زمــن إنشاد
سماعها.
القصيدة ،أو ّ
مظفر ّ
النواب كان شاعر
لنقل إذًا ،إن
سـمــاع فــي امل ـقــام األول ،لــذلــك بقيت
قـ ـصـ ـي ــدت ــه الـ ـفـ ـصـ ـح ــى بـ ـمـ ـن ــأى عــن
ال ـن ـقــد ،قـصـيــدة مــرتـهـنــة للمناسبة
واملنبر واملناخ ،على رغم غنائيتها
املشبعة بصوفية سياسية واضحة،
لــم تكترث بمنجز أص ــوات الحداثة
فــي الشعر الـعــراقــي ،فنحن لــن نجد
ّ
السياب)
روحــا سيابية (نسبة إلــى
في قاموس هــذا الشاعر ،جريًا على
ت ـجــارب مجايليه .لعله ك ــان سـ ّـيــاب
ال ـع ــام ـي ــة ال ـع ــراق ـي ــة ب ــام ـت ـي ــاز ،فـفــي
ال ــوق ــت ال ـ ــذي ع ـب ــرت ف ـيــه «أنـ ـش ــودة
املـطــر» لبدر شاكر الـسـيــاب ،ضفاف
دجلة إلى خارج الحدود مثل أيقونة
ش ـ ـعـ ــريـ ــة ،كـ ــانـ ــت «ل ـ ـلـ ــريـ ــل وحـ ـم ــد»
تـســافــر عـلــى ال ـق ــارب نـفـســه ،إل ــى كل
أن ـح ــاء ال ـعــالــم ال ـع ــرب ــي ،م ـثــل شـهـ ٍـب
ن ـ ــاري ،لـتـخـتــزل امل ـســافــة ب ــن لهجة
األهوار في الجنوب العراقي املقهور،
وال ـعــام ـيــات الـعــربـيــة األخ ـ ــرى .وإذا
بـصــوت شـعــري اسـتـثـنــائــي يجترح
م ـن ـط ـقــة ل ـغ ــوي ــة بـ ـكـ ـرًا .ل ـغ ــة مـشـبـعــة

ب ــال ـت ــراث الـشـعـبــي ل ـبــاد ال ــراف ــدي ــن،
وبـ ـ ـ ـن ـ ـ ــداءات امل ـ ــواك ـ ــب ال ـك ــرب ــائ ـي ــة،
والهوسات البدوية ،وشجن األهوار،
ك ـمــا ت ـن ـطــوي ع ـلــى ط ــاق ــات روح ـيــة
مـتـ ّ
ـأجـجــة ،ومـنـجــم غـنــي بــاإلحــاالت
الــوجــدان ـيــة ،وه ــذا مــا جـعــل سعدي
يــوســف ي ـقــول ب ــأن «ل ـلــريــل وح ـمــد»
ن ـمــوذج خ ــارق ومــدهــش فــي تــاريــخ
العامية العراقية .على األرجــح ،فإن
قـصـيــدة الـ ـن ـ ّـواب ه ــي ت ــاري ــخ الـحــزن
ً
مـحـمــوال على نــاي اللغة فــي أقصى

الـ ـ ـث ـ ــوري ـ ــة دك ــاكـ ـيـ ـنـ ـه ــا ،وان ـ ــدح ـ ــرت
خـ ـن ــادق الـ ـ ـث ـ ــوارُ ،وانـ ـطـ ـف ــأت م ــواق ــد
حماسة اليسار ،وأجهضت املشاريع
الــرادي ـكــال ـيــة ،فـكــان عـلــى الـشــاعــر أن
ً
ي ـص ـم ــت ،وي ـك ـت ـفــي ب ـحــرك ـتــن ب ــدال
مــن أرب ــع ،فــي «وتــريــات ليلية» ،كما
ّ
كــان يخطط ،لكن األنظمة املستبدة
التي طاملا هجاها بخشونة وبذاءة
ورف ـ ـ ـ ــض ،ق ـط ـع ــت حـ ـب ــل الـ ـبـ ـئ ــرّ ،فــي
منتصف امل ـســافــة إل ــى املـ ــاء ،فجفت
كلماته فــي الـحـنـجــرة ،إيــذانــا بزمن
خسر أحــامــه وقضاياه وتطلعاته.
الـ ـصـ ـم ــت ع ـ ـب ـ ــادة ،وف ـ ـقـ ــا ملـ ــا يـ ـق ــول،
نــائـيــا بـنـفـســه عـ ّـمــا أص ــاب ع ــراق ما
بـعــد االح ـت ــال .ال ـبــاد ال ـتــي لــم يعد
إل ـي ـه ــا ،ط ــائ ــر امل ـن ــاف ــي الـ ـح ــزي ــن ،إال
متأخرًا ،تحت وطأة املرض والحنني
والعوز ،و«التكريم» الــذي أتى بغير
زمانه ،ليدخل هذه املـ ّـرة نفق العزلة
االخ ـ ـت ـ ـيـ ــاريـ ــة ،وآالم ال ـش ـي ـخ ــوخ ــة،
وأع ـب ــاء م ــرض «بــارك ـن ـســون» .هكذا
بقيت قصائد هذا الشاعر ّاملفرد ،في
ال ـعــراء ،وفــي أص ــوات املـغــنــن وشمًا
ال ُيـمـحــى ،أو فــي طبعات مقرصنة،
ّ
مسجلة،
سواء في كتب أم في أشرطة
كـمــا لــو أنـهــا ت ــراث َجـمـعــي تـتــوارثــه
األجيال .كأن قدر الشعراء العراقيني
أن يموتوا غــربــاء فــي املنافي ،فمنذ
صــرخــة ب ــدر شــاكــر الـسـ ّـيــاب «غــريــب
على الخليج» الــذي مــات وحيدًا في
رحل أحمد الصافي النجفي
الكويتّ ،
برصاصة قناص في بيروت ،وانطفأ
الـجــواهــري ،ثــم البياتي فــي دمشق،
ورح ـلــت ن ــازك املــائـكــة فــي الـقــاهــرة،
ومـ ــات س ــرك ــون بــولــص ف ــي أملــان ـيــا،
وغــاب فــوزي ّكريم في ضباب لندن،
وهـ ــا ه ــو م ـظــفــر الـ ـن ــواب ي ـغ ـيــب في
اإلم ـ ـ ـ ــارات ال ـع ــرب ـي ــة املـ ـتـ ـح ــدة ،فـيـمــا
يـ ــوغـ ــل «ق ـ ـطـ ــار الـ ـلـ ـي ــل» فـ ــي بـ ـ ــراري
ّ
وتهب رائحة هيل.
الوحشة،

اللهجة عميقها :مــن بــاع فلسطني
سوى أعدائك أولئك يا وطني /من
ب ــاع فلسطني وأس ــرى بــالـلــه ســوى
ق ــائ ـم ــة ال ـش ـح ــاذي ــن /ع ـل ــى عـتـبــات
الحكام ومــائــدة ال ــدول الكبرى/من
ب ــاع فلسطني س ــوى ال ـثــوار الكتبة
؟! /الـ ـق ــدس ع ـ ــروس عــروب ـت ـكــم !!/
فـلـمــاذا أدخـلـتــم كــل زن ــاة الليل إلى
حجرتها /وسحبتم كل خناجركم...
وتنافختم شــرفــا /وصرختم فيها
أن ت ـس ـكــت ص ــون ــا لـ ـلـ ـع ــرض /فـمــا
أشرفكم أوالد القحبة ...هل تسكت
مغتصبة؟! ّ
لم يسكت مظفر كثيرًا ،الشاعر الذي
ت ـع ـ َّـرض لـلـحـكــم ب ــاإلع ــدام أك ـثــر من
ّ
مرة ،ولخطر املوت مرارًا ،كان يعرف
أن سـ ــاحـ ــه هـ ــو الـ ـكـ ـلـ ـم ــة .اخ ـت ـلــف
ع ــن م ـع ـظــم شـ ـع ــراء م ــرح ـل ـت ــه ،ك ــان
مـبــاشـرًا أك ـثــر ،شـغــوفــا بـمــواقـفــه ،ال
يحيد عنها ،وال ّ
يغير رأيــه إطالقًا.
هـ ــذه ال ـص ـف ــة ج ـع ـل ـتــه ف ــي امل ـخ ـيــال
ال ـش ـع ـب ــي ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي ج ـ ـ ــزءًا مــن
الـتــراث الثقافي؛ فحكي الكثير عن
تشابهات بينه وبني معني بسيسو
ً
مـثــا فــي كـتــابــه «دفــاتــر فلسطني»،
خصوصًا في لعبة «الــذاكــرة» التي

يدور حولها الشاعران :الجالد أمام
الـضـحـيــة ،الـسـجــن أم ــام سجانيه،
كـ ــل هـ ـ ــذه ال ـ ـخ ـ ـطـ ــوات ك ــان ــت ت ـق ــود
ل ـع ــاق ــةٍ أكـ ـب ــر م ــع ف ـل ـس ـطــن .ع ــرف
الـسـ ّـيــاب كــذلــك بــأنــه يقع حكمًا في

لم يخن قصيدته
السياسية يومًا،
ولكنها هي من
خانته حين انطفأت
حماسة اليسار

تـشـظـيــاتـهــا وع ـن ـفــوان ـهــا الـعــاطـفــي،
وقـ ــدرت ـ ـهـ ــا عـ ـل ــى ال ـت ـح ـل ـي ــق ع ــال ـي ــا.
ّ
لنتذكر قصيدته املشهورة «لبراءة»
ّ
ال ـت ــي ك ـت ـب ـهــا إثـ ــر زجـ ـ ــه ف ــي مـعـتـقــل
«نقرة السلمان» ( ،)1964أو«زرازي ــر
البراري» إحدى عالمات شعر العشق
العراقي .يقول« :جفنك جنح فراشة
غض /وحجارة جفني وما غمض/
يلتمشي بـ ّـيــه وي ــه الـنـبــض /روحــي
على روحك تنسحن/حن بويه حن».
لـ ــم ي ـخ ــن م ـظ ـف ــر الـ ـ ـن ـ ـ ّـواب ق ـص ـيــدتــه
ال ـس ـيــاس ـيــة ي ــوم ــا ،ول ـك ــن قـصـيــدتــه
هي من خانته ،حني أغلقت األحزاب

قالدة في عنقه
لطاملا كانت فلسطني الجمرة التي أوقدت قصائد
مظفر النواب نحو بوصلة األرض املنهوبة ،إذ
استنفر معجمًا خــاصــا فــي رس ــم تضاريس
الـ ـب ــاد امل ـغ ـت ـص ـبــة ،وإذا ب ـح ـيــاتــه الـشـخـصـيــة
تـتـقــاطــع م ــع نـصــوصــه امل ـت ـفـ ّـجــرة بـحـمــم اللغة
وبالغتها النافرة .وكأن هوية الشاعر ال تكتمل
مــن دون أن يــؤرخ وقــائــع الـتـحــوالت السياسية
والهزائم الرسمية ،فيما كانت فلسطني القالدة
التي ّ
تطوق عنقه مثل تعويذة تحمي روحه من
الـيــأس .هكذا كتب «الـقــدس عــروس عروبتكم»
في هجاء مرير للسلطات املتخاذلة ،وقصيدة
«ت ــل الــزع ـتــر» ،و«م ــن ب ــاع فـلـسـطــن» ،و«ع ــرس
االنتفاضة» ،مستدعيًا قاموسًا شتائميًا في

هوامش على دفتر فلسطين

عبد الرحمن جاسم
ّ
لــم تــؤثــر القضية الفلسطينية في
«قلب» الـنــواب فحسب ،بل إنــه كان
ً
أ ّم ـرًا م ـت ـبــادال .بـمـقــدار مــا أث ــرت بــه،
ّ
أثر فيها وفي شعرائها حد الثمالة.
اع ـت ـبــره ك ـث ـيــرون ال ــوري ــث الـشــرعــي
لـلـشــاعــر الـفـلـسـطـيـنــي الـكـبـيــر عبد
ال ـ ـكـ ــريـ ــم ال ـ ـكـ ــرمـ ــي «أب ـ ـ ـ ــو س ـل ـم ــى»
ً
( )1980-1909ف ـض ــا ع ــن تــأث ـيــره
ع ـل ــى جـ ـي ـ ٍـل ب ــأك ـم ـل ــه مـ ــن ال ـش ـع ــراء
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــن (ب ـ ـح ـ ـسـ ــب كـ ـت ــاب
«الصوت والـصــدى ...مظفر النواب
وحـ ـض ــوره ف ــي ف ـل ـس ـطــن» ألس ـتــاذ
األدب والنقد فــي جامعة «النجاح
الــوطـنـيــة» فــي غــزة ع ــادل األسـطــة).
ّ
الـ ـش ــاع ــر الـ ـن ــاق ــم ص ــاح ــب م ـعــل ـقــة
«هوامش على دفتر النكسة» ،التي
تعرفها غالبية الناس عبر اسمها
الشعبي «القدس عروس عروبتكم»
عرفه الجمهور الفلسطيني نجمًا.
ك ــان ــت ت ـل ــك الـ ـقـ ـصـ ـي ــدة ،هـ ــي ال ـتــي
أرس ــت عــاقـتــه بالجمهور العربي
ع ـم ــوم ــا وال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي خـصــوصــا
مــع جـمـ ٍـل شــديــدة ال ـقــوة ،والـجــزالــة،
ً
فـضــا عــن مـشــاعــر وانـفـعــال حميم

عرف بأنه يقع حكمًا
مكان «مجازي»
في
ٍ
بين محمود درويش
وسميح القاسم

َ
شاعري
مكان «مجازي خاص» بني
ٍ
فلسطني الكبيرين محمود درويش
وسميح القاسم ،ومكانته الخاصة
لربما كانت ألنهما  -كليهما -
تلك َ َ
كتبا ِبنف ِسهِ أحيانًا ،وإن «تراجعا»

عن تلك القصائد في لحظةٍ الحقةٍ
مـ ـ ــا .كـ ـت ــب دروي ـ ـ ـ ــش قـ ـصـ ـي ــدة «أنـ ــا
ً
اآلخر» مثاال ،وكتب القاسم قصيدة
«الـ ـس ــام» (الّ ـت ــي تـنـتـقــد اتـ ّفــاقـيــات
ال ـ ـسـ ــام امل ــوقـ ـع ــة وم ـ ــن ي ــوق ـع ـه ــا)؛
الح ـقــا ح ــذف درويـ ــش «أن ــا اآلخ ــر»
مــن مـجـمــوعـتــه الـكــامـلــة ،كـمــا أبعد
س ـم ـي ــح «الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــام» ع ـ ــن دواويـ ـ ـن ـ ــه
املنشورة .عرف ّ
النواب غضبًا كثيرًا
أثناء حديثه عن فلسطني والقضية،
ف ـكــان صــوتــا صــارخــا حــن حديثه
عـ ــن م ـ ـجـ ــزرة «تـ ـ ــل ال ــزعـ ـت ــر» ف ـق ــال:
«ف ـع ــاص ـم ــة الـ ـفـ ـق ــراء ل ـق ــد سـقـطــت/
حــاول طفل أن يسـتـر جثة جـدته/
فـ ـم ــن املـ ـخـ ـج ــل أن تـ ـع ــرض أفـ ـخ ــاذ
الـ ـج ــدة /أردوه ع ـلــى فـخـ ــذيـهــا /ال
ب ـ ــأس ب ـن ــي فـ ـ ــذاك غـ ـط ــاء /ه ــل تـلــد
املــرأة في الخيمة إال جيشًا؟ /أوالد
فلسطني /سوف تعودون إلى أرض
فلسطني ولكن جثثًا» .فنت الشاعر
ـام
ال ـعــراقــي بـنــاجــي الـعـلــي ال كــرسـ ٍ
ـص ص ــاح ــب
ف ـ ـح ـ ـسـ ــب ،بـ ـ ــل ك ـ ـ ّش ـ ـخـ ـ ٍ
مـبــادئ وفـكــر ،هــزه رحيله املفاجئ
شهيدًا ،فرثاه بقصيدة جميلة ،كان
يبدو فيها التأثر والشجن أكثر من
ال ـش ـعــريــة .لـكــن م ــع هـ ــذا ،بــاتــت من

ّ
فضح الـحــكــام املـتـخــاذلــن .إذ شكلت مـفــردات
مـثــل خـيــانــة ،وخـصـيــان ،وأب ـنــاء الـكـلــب ،وعــرب
الـصـمــت ،جــوهــر نـصــوصــه امل ـض ــادة فــي هتك
رداءة ال ـل ـح ـظــة ،بـحـنـجــرة ال تـقـبــل امل ـســاومــة.
هكذا أضحى الكاسيت بصوت مظفر النواب،
ً
فــي زمـ ٍـن مضى ،إنجيال لـلـثـ ّـوار ،وبيانًا ناريًا،
ونـشـيـدًا لفلسطني .هــذا شــاعــر اختلطت عليه
الهويات :حزن العراقي املنفي ،وأمل الفلسطيني
بتحرير بالده ،وحداء العربي في صحراء التيه،
كما لو أنه نوع من نيرودا أو لوركا آخر ،ولكن
بنبرة شجن عربية لن ّ
تتكرر «ترى أنهار النفط
تسيل /ال تسأل عن سعر البرميل /والدم أيضًا/
مثل األنهار تراه يسيل».

ً
ً
معالم وداع ناجي قائال مثال« :أال
أيـهــا الـعــربــي القليل امل ـح ــارب /في
ال ــزم ــن األج ـن ـب ــي /فـتـلــت تمائمهم
ً
الصـ ـطـ ـي ــادك ح ـ ـبـ ــا /وأل ـق ـي ـت ــه فــي
املــدى /قنصا قانصيك /تخططهم
فــي ال ـخ ـطــوط فـتـصـطــادهــم /وكــأن
الـ ـ ـخـ ـ ـط ـ ــوط ش ـ ـ ـبـ ـ ــاك /وأنـ ـ ـ ـ ــت أمـ ـي ــر
الصراط الجميل».
أبـ ــدع الـ ـن ـ ّـواب ف ــي تــوص ـيــف عملية
«ق ـ ـب ـ ـيـ ــة» ( )1987ال ـ ـتـ ــي اس ـت ـش ـهــد
فيها املـقــاوم خالد أكــر مــن «الجبهة
ال ـ ـش ـ ـع ـ ـب ـ ـيـ ــة لـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــري ـ ــر فـ ـلـ ـسـ ـط ــن-
الـقـيــادة الـعــامــة» حــن طــار بطائرته
ّ
الشراعية ليحط في موقع «غيبور»
الصهيوني ويـقـتــل أكـثــر مــن عشرة
ـود ص ـهــاي ـنــة م ــن ل ـ ــواء الـنـخـبــة
جـ ـن ـ ٍ
«غ ـ ـ ــوالن ـ ـ ــي» ،وي ـ ـجـ ــرح ع ـ ـ ــددًا ك ـب ـي ـرًا
وهــو ملــا يتجاوز التاسعة عشر من
عـمــره ،فكتب ال ـنــواب قصيدته« :قل
هي البندقية أنــت»« :الــدجــى واملــدى
جـنـحــه /نـجـمــة لـلـصـبــاح الـجـمـيــل/
كرياح األعالي اختفى /ما أحسست
بــه غـيــر زيـتــونــة /ألــف قـلــب عـلــى كل
غصن بها /في الجليل /شفرته إلى
األرض /فــارتـفـعــت فـقـبـلــت قــدمـيــه/
لقد جاء في الزمن املستحيل».
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ضلوعنا مزامير للحزن ...يا مظفر

َ
«مواويله» طبعت األغنية العراقية!
حسين السكاف
«الـ ـفـ ـت ــرة ال ــذه ـب ـي ــة» ت ـس ـم ـيــة أطـلـقـهــا
ال ـع ــراق ـي ــون ع ـلــى ف ـت ــرة الـسـبـعـيـنـيــات
الـ ـ ـت ـ ــي ع ـ ــاش ـ ــت فـ ـ ــي كـ ـنـ ـفـ ـه ــا األغـ ـنـ ـي ــة
العراقية أحلى سنواتها .هذه التسمية
التي راقــت كثيرًا للمشتغلني في عالم
امل ــوس ـي ـق ــى واألغـ ـنـ ـي ــة ال ـع ــراق ـي ــة مـنــذ
ذل ــك ال ـحــن ،هــي ال ـيــوم ت ـ ّ
ـؤرق مطربي
ّ
وملحني وحتى شعراء وقتنا الحالي،
كونها أصبحت طموحًا يحاول فنان
الـ ـي ــوم الـ ــوصـ ــول إلـ ـي ــه .ل ـك ــن م ــا ال ــذي
ي ـمـ ّـيــز ت ـلــك ال ـف ـتـ ّـرة ح ـتــى تـحـظــى بكل
ه ــذا االه ـت ـمــام؟ إن ـهــا ببساطة ظــاهــرة
الـ ـ ـص ـ ــورة الـ ـشـ ـع ــري ــة ال ـ ـجـ ــديـ ــدة ال ـت ــي
حملتها األغنية السبعينية .في نهاية
الستينيات وبداية السبعينيات ،ظهر
على الساحة الغنائية العراقية شعراء
ّ
تميزت قصائدهم ّ
بحس شعري رقيق
وصـ ـ ــور ح ــدي ـث ــة ل ــم ت ـعــرف ـهــا األغ ـن ـيــة
ّ
العراقية من قبل ،وبالتالي فــإن األذن
ً
العراقية صارت تسمع مفردات وجمال
ذات وق ــع خـ ــاص،وال سـيـمــا تـلــك التي
ت ـح ـك ــي قـ ـص ــص الـ ـعـ ـش ــق وت ـس ـت ـع ـيــر
مفردات الطبيعة لتكون صورة تحاكي
ع ـ ـيـ ــون ال ـح ـب ـ ّي ــب وشـ ـ ـع ـ ــره وأحـ ــامـ ــه
الليلية .وقد مثلت األغنية السبعينية
بالفعل الوجه املضيء للثقافة العراقية
بقصائد شـعــراء مثل ذيــاب كــزار «أبــو
سرحان» الشهير بأغنيتي «القنطرة»
و«بـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ــادم» ،وزام ـ ـ ـ ـ ـ ــل سـ ـعـ ـي ــد فـ ـت ــاح
«امل ـك ـي ــر» ،وزه ـي ــر الــدجـيـلــي «الـطـيــور
الطايرة» ،وكاظم الركابي «يا نجمة»،
وط ـ ـ ـ ــارق ي ــاس ــن «ال خ ـ ـبـ ــر» ،وجـ ـب ــار
الـغــزي «يـكــولــون غني ب ـفــرح» ،وناظم
السماوي «يا حريمه» ،وغيرهم .إنهم
فــي الـحـقـيـقــة ش ـعــراء أغـنـيــة بــامـتـيــاز،
مـ ـنـ ـح ــت ق ـ ـصـ ــائـ ــدهـ ــم امل ـ ـغ ـ ـنـ ــاة األذن
العراقية دروســا في الـتـ ّ
ـذوق الشعري،
وح ـ ّـررت ـه ــا م ــن بـكــائـيــة ونـ ــواح الـغـنــاء
ّ
الــري ـفــي ،إل أن ـنــا نـجــد ال ـشــاعــر مظفر
ّ
ّ
النواب وقد تصدر قائمة شعراء أغنية
الـفـتــرة السبعينية رغ ــم أن ــه لــم يطرح
نفسه يومًا ،شاعرًا غنائيًا!
إنها الحقيقة ،النواب لم يطرح نفسه
ش ــاعـ ـرًا غ ـن ــائ ـي ــا ،ولـ ــم ي ـك ـتــب قـصــائــد
غنائية بالشكل املتعارف عليه ،إال أننا
نجد العديد من قصائده وقد ّ
تحولت
ّ
إلــى أغنيات ســرعــان مــا تملكت موقع
الـصــدارة في الــذاكــرة العراقية ،ومنها
ما تحول إلــى أمثال شعبية يتداولها
ال ـ ـنـ ــاس .ل ـك ــن ،ه ــل ق ـص ــائ ــد ال ـ ـنـ ــواب ـ ـ ـ
العامية منها على وجــه الخصوص ـ ـ
صالحة لتكون أغنيات يسمعها أبناء

املجتمع عـلــى اخـتــاف مستوياتهم؟
وه ــل تــأخــذ األغ ـن ـيــة امل ـكــانــة الــرفـيـعــة
ّ
ن ـف ـس ـهــا الـ ـت ــي ت ـت ـم ــت ــع ب ـه ــا ق ـص ـيــدة
الـ ـن ـ ّـواب ،الـشــاعــر امل ـع ــروف بقصائده
الغاضبة املليئة بالدمع والــدم وطلب
ّ
الثأر والحث على الثورة ،والجرأة في
شتم الحكام وتعريتهم؟ اإلجــابــة عن
هذه التساؤالت وغيرها تتوقف بكل
تــأك ـيــد ع ـلــى ث ـقــافــة امل ـل ـحــن ومـعــرفـتــه
امل ــوس ـي ـق ـي ــة وحـ ـ ّـسـ ــه الـ ـشـ ـع ــري الـ ــذي
يختار على أســاســه الـنــص الشعري.
ه ـ ـن ـ ــاك م ـ ـ ــن نـ ـجـ ـح ــت اخ ـ ـت ـ ـيـ ــارات ـ ـهـ ــم
لقصائد ال ـنــواب مـثــل املـلـ ّـحــن الــراحــل
ك ـ ـمـ ــال الـ ـسـ ـي ــد الـ ـ ـ ــذي لـ ـ ّـحـ ــن ق ـص ـيــدة
«ي ــا ري ـح ــان» لـلـمـطــرب فــاضــل ع ــواد،
وق ـص ـيــدة «م ـضــايــف ه ـيــل» للمطرب
ســامــي ك ـمــال ،وك ــان قــد سبقه ّ
امللحن
محمد جــواد أمــوري في لحن قصيدة
«ال ـ ــري ـ ــل وح ـ ـمـ ــد» الـ ـت ــي ّأداهـ ـ ـ ـ ــا ي ــاس
خ ـض ــر .ه ــذه ال ـق ـص ـيــدة ال ـت ــي لـ ّـحـنـهــا
أي ـضــا امل ـلـ ّـحــن كــوكــب ح ـمــزة وقــدمـهــا
للمطرب الشاب علي رشيد ،ثم نجح
املـلـ ّـحــن طــالــب الـقــرغــولــي فــي اخـتـيــار
قصيدة الـنــواب «زرازي ــر ال ـبــراري» أو
«حــن وآن ــه أح ــن» كما تسمى شعبيًا،
وقــد سمعها الجمهور بـصــوت ياس
ّ
خـ ـض ــر الـ ـ ـ ــذي ي ـت ـم ــت ــع ب ـخ ـصــوص ـيــة
ح ــزن الـطـقــوس الحسينية وبـكــائـهــا.
طالب القرغولي اختار أيضًا قصيدة
«روحي» للنواب ،لكن رغم التغييرات
التي أجراها على القصيدة لتنسجم
ّ
م ــع ج ـ ّـو األغ ـن ـيــة ال ـعــراق ـيــة آن ـ ــذاك ،إل
أنها بقيت بخصوصيتها بعيدة عن
ّ
م ـجــال األغ ـن ـيــة وغ ـيــر مــؤه ـلــة لتكون
أغنية يسمعها عــامــة ال ـنــاس ،كونها
ُ
ك ـت ـبــت ع ـلــى ش ـكــل رس ــال ــة ع ـت ــاب إلــى
الـحــزب الشيوعي الـعــراقــي فــي ذكــرى
م ـيــاده .لـهــذا نجد األغـنـيــة قــد وقعت
ف ــي ف ــخ الـفـهــم ال ـخــاطــئ ،ح ــن غـنــاهــا
خضر بصوته البكائي الحزين،
ياس
ّ
ح ـي ــث ت ـل ــق ــف الـ ـن ــاس ج ـم ـلــة شـعــريــة
وردت فــي القصيدة «األغـنـيــة»« :عمر
واتعدى الثالثني ...ال يا فالن» .شاعت
ه ــذه الـجـمـلــة بــن األوس ـ ــاط الـعــراقـيــة
وجـعـلــت ال ـعــراقــي يـخــاف أن يتجاوز
عمره الثالثني عامًا ،كونه ـ وكما فهم
ببساطته ـ ـ يشكل بــدايــة الشيخوخة،
ف ــامل ـط ــرب وت ـم ــاش ـي ــا م ــع ال ـل ـح ــن ك ــان
يؤديها بحزن وأسف ...قصيدة أخرى
اخـتــارهــا الـقــرغــولــي وقـ ّـدمـهــا بصوت
ياس خضر أيضًا هي «ليل البنفسج»
ليستمر التعاون مع القرغولي وخضر
حـتــى ف ـتــرة قــري ـبــة ،ق ــدم ــوا للمستمع
العراقي والعربي العديد من األغاني

ما من قصيدة له ّ
تحولت إلى أغنية،
إال ورافقها الجدال وبعض المشاكل
املـ ـغ ــرق ــة ب ـك ـل ـم ــات الـ ـ ـح ـ ــزن واألس ـ ــف
والبكاء .اختيارات القرغولي غالبًا ما
تـكــون مــن نصيب الـقـصــائــد الحزينة
وال ـب ـك ــائ ـي ــة ،م ـثــل ق ـص ـي ــدة «يـ ــا ل ـيــل»
للشاعر زامل سعيد فتاح وغيرها من
األغنيات الغارقة بحزنها وشكوتها،
حـتــى ص ــار املـلـحــن واملـ ـط ــرب ،عـنــوان
الـ ـح ــزن ف ــي األغـ ـنـ ـي ــة ال ـع ــراق ـي ــة عـلــى
الحقيقية...
عكس طبيعتها وأجوائها
ّ
أمــا املـطــرب ف ــؤاد ســالــم ،فقد غــنــى من
قـصــائــد ال ـن ــواب ،قـصـيــدة «عــودتـنــي»
و«أيام َّ
املزبن» وقصيدة «ترافه وليل»
من ألحان كمال السيد.

ما من قصيدة ملظفر النواب تحولت
ـان الـجــدال وبعض
إلــى أغنية إال وكـ ً
امل ـ ـشـ ــاكـ ــل م ـ ــرافـ ـ ـق ـ ــة ل ـ ـهـ ــا ،ف ـق ـص ــائ ــد
النواب في العشق والغزل وذكريات
األي ــام الجميلة ،ال تخلو مــن كلمات
وج ـم ــل ي ـص ـعــب إدخ ــالـ ـه ــا إلـ ــى جــو
األغنية لــو أخــذت منفردة ،وهــذا ما
يـتـطـلــب ب ـعــض ال ـت ـغ ـي ـيــرات عـلـيـهــا.
ت ـغ ـي ـي ــرات ت ــأت ــي غ ــال ـب ــا ب ـع ـي ـدًا عــن
مـصـلـحــة ال ـق ـص ـيــدة وب ـن ــائ ـه ــا .هــذا
مــا حــدث مــع املـطــرب سـعــدون جابر
الذي اختار قصيدة «مو حزن» ذات
الخصوصية العالية ،التي يصعب
ت ـق ــدي ـم ـه ــا ك ــأغ ـن ـي ــة تـ ـط ــوف أرجـ ـ ــاء
مجتمع تتغلب فيه نسبة البسطاء
واألم ـ ـيـ ــن ع ـل ــى غ ـي ــره ــا ،ف ــا ن ــدري
كيف ستقنع األغنية الفالح العراقي
ً
بــأن هـنــاك بلبال يستيقظ مــن نومه

متأخرًا كأنه موظف كسول! كما جاء
فــي أحــد مقاطعها« :مــو ح ــزن /لكن
َ
حزين ...مثل بلبل كعد متأخر /لكه
بــالـبـسـتــان كـلــه بــايــا تـ ــن »...وكيف
سيقتنع العارف بقصة البلبل الذي
َّ
عــلــم الـبــابـلـيــن ص ـنــاعــة ال ـخ ـمــر من
التمر ،حني تطرح األغنية ثمرة التني
ً
بديال عن التمر.
ّ
والحقيقة أن أجمل ما قدم مظفر النواب
من قصائد في األغنية العراقية ،هي
تـلــك الـتــي ج ــاءت عـلــى شـكــل مــواويــل،
فاملوال العراقي يعتمد الحزن واألنني
وامل ـغــاالة بــإظـهــار الــوجــع ،تـمــامــا كما
هي قصائد النواب .وقد كان للمطرب
الراحل رياض أحمد حصة األسد من
إعجاب الجمهور بقصائد النواب ،ملا
أضاف إليها صوته من حالوة وقدرة
أداء عالية.

صعلوك عصري بنبرة مجروحة
علي ّ
كريم
ّ
ُعرف مظفر النواب كأحد أبرز األصوات
الشعرية الثورية في القرن العشرين،
إن لــم يكن األب ــرز .عــوامــل عـ ّـدة أنتجت
ّ
تــازمــا كبيرًا حـ ّـد االت ـحــاد بينه وبني
الــرفــض واالن ـقــاب واملـنـفــى ومـفــرداتــه
ّ
وتجلياته في الحياة الحديثة .يمكن
ل ـنــا بــالـنـ ُظــر إل ــى ت ـجــربــة ال ـش ـعــر عند
مظفر أن نعاين مالمح صورة مكتملة
لصعلوك عصري ،حيث الكائن ُمشبع
ّ
بالخيبة واملـثــالـيــة ،وال أدل على ذلك
م ــن ن ـب ــرت ــه املـ ـج ــروح ــة الـ ـح ــامل ــة .وف ــي
لومه الدائم ،طوال مسيرته مع الشعر،
ل ـل ــواق ــع ال ـخ ــائ ــب والـ ـه ــزائ ــم املـتـتــالـ ٌيــة
لإلنسان الحالي بشكل عــام توصيف
واضح لتلك الحالة.
ّ
بغض النظر عن مفردات النقد األدبي
ّ
وما لها من تحليالت ،على قلتها ،في
ّ
ال ـحــالــة ال ـنــواب ـيــة ،فـ ــإن أبـ ــرز م ــا يـمـ ّـيــز

ظــاهــرتــه ،وه ــو مــا ُيعتبر أســاســا في
التعاطي مع شعره وفهمه ،هو صوته
وطريقته فــي ق ــراءة شـعــره .فقد عمد
إلى إلقاء قصائده برفقة العود أحيانًا
ً
ّ
ك ـث ـي ــرة ،ف ـض ــا ع ـم ــا ت ــرك ــز ف ــي أدائـ ــه
صوتيًا من غنائية وحساسية مفرطة
تتناسبان مع مفردات القصيدة ،وما
فـيـهــا ع ـنــد الـ ـن ــواب م ــن ح ــزن وحـنــن
ً
ّ
وتفجع ،وصــوال إلى هجائه الفاحش
ّ
لألنظمة العربية وحكامها ،وبهذا ال
تسهل مقاربة نصه الشعري من دون
االل ـت ـف ــات إل ــى ه ــذا ال ـج ــان ــب األص ـيــل
يمكننا بــالــرجــوع إلــى
فــي ق ـصــائــده.
ّ
سـيــرتــه أن نـسـتـشــف مــرجـعـيــات هــذه
ال ـن ـبــرة ال ـغــاض ـبــة املـشـبـعــة بــال ـحــزن،
وأن نفهم كـيــف انـحــاز إلــى القصيدة
املـنـبــريــة الــدائـمــة الـتـقــريــع ،خصوصًا
السياسية منها ،فما تحفل به حياته
ّ
مــن تــأثــر ب ــامل ــوروث ال ـعــراقــي الحزين
ّ
بكل تشكالته من موسيقى ومواويل

وقـ ـص ــائ ــد ش ـع ـب ـيــة وشـ ـع ــر وم ــواك ــب
عــاشــورائ ـيــة ،إضــافــة إل ــى مــا تـعـ ّـرض
لــه مــن قـمــع وسـجــن ومــا مـ ّـر عليه من
أزم ـنــة ال ـع ــراق واملـنـطـقــة الـعــربـيــة من
تـخـ ّـبــط عـلــى جميع املـسـتــويــات كفيل
ب ــأن يكشف لـنــا الكثير مـمــا تحتويه

المتهالكة،
ّ
شتم الذات العربية ً
قصائده سجال لفضيحتها
وشكلت ّ
وكشف تسترها بالشعارات الواهية
شـخـصـيــة الـ ـن ــواب وش ـع ــره ع ـلــى حـ ّـد
س ــواء .ففي ستينيات الـقــرن املاضي،
ُح ـك ــم ع ـل ـيــه ب ـ ــاإلع ـ ــدام ،ب ـع ــد ّسـلـسـلــة
ُمضنية من املالحقات والتخفي ،على

خلفية الصراعات ما بني الشيوعيني
وال ـن ـظ ــام ال ـحــاكــم آن ـ ــذاك ،وق ــد قضى
فترة منها في األهــواز هاربًا؛ ما أتاح
ّ
للتعمق في النسغ العراقي
له فرصة
أكـثــر فــأكـثــرُ ،
ويـشـيــر ال ـنــواب إلــى تلك
الـ ـفـ ـت ــرة ب ـت ـفــاص ـي ـل ـهــا فـ ــي ق ـص ـيــدتــه
«بكائية على صدر الوطن» ،إذ يقول:
ُ
«قاومت االستعمار ّ
فشردني وطني/
غ ــام ـ ْـت ع ـي ـنــاي م ــن ال ـت ـعــذيــب /رأي ــتُ
َ
ّ
املتشدق
النخلة ...ذات النخلة /والنهر
ب ــال ـل ــه ع ـل ــى األه ـ ـ ـ ــواز /وأصـ ـب ــح شــط
ال ـعــرب اآلن قــريـبــا مـنــي /وال ـلــه كذلك
َ
واحتشد الفالحون َّ
علي».
كان هنا/
انتفض ال ـنــواب بالقصيدة إذًا ،شتم
ّ
ال ـ ــذات ال ـعــرب ـيــة امل ـت ـهــال ـكــة ،وشــك ـلــت
ً
قـصــائــده سـجــا لفضيحتها وكشف
ّ
تسترها بالشعارات الواهية ،كما في
قـصــائــده «ال ـقــدس ع ــروس عروبتكم»
و«وتـ ـ ــريـ ـ ــات ل ـي ـل ـي ــة» و«األسـ ــاط ـ ـيـ ــل»
ّ
التي تناولت تزلف الحكام والنكبات

العربية والصمت والتخاذل الشعبي،
بلغة منسابة مـتـفـ ّـجــرة تفيض فيها
ّ ّ
ص ــور مـتـفــاوتــة الـجـمــالـيــة ،إل أن لها
ذروات خــاطـفــة دقـيـقــة الـتـعـبـيــر .ولــم
تقتصر تجربته على الشعر الفصيح،
ف ـل ــه ال ـك ـث ـي ــر م ــن ال ـق ـص ــائ ــد ال ـعــام ـيــة
ح ـتــى إن ب ــداي ــات ش ـهــرتــه ك ــان ــت مع
ّ
تـلــك الـقـصــائــد وق ــد أخ ــذت حــظـهــا من
ّ
الشهرة والــدراســة مــن خــال تحولها
إل ـ ــى أغ ـن ـي ــات ش ـع ـب ـيــة م ـث ــل ق ـص ـيــدة
ُ
«الــريــل وحـمــد» الشهيرة الـتــي كتبت
َ
عامي  1956و 1958ويقول النواب
بني ّ
نفسه إنها فتحت بمفرداتها املتداولة
بــن ال ـنــاس أب ــواب ــا جــديــدة للقصيدة
العامية وإنه كتبها متأثرًا بممارسته
للرسم واألجواء املوسيقية في عائلته،
ذلــك أن القصيدة تتابع بــرســم صور
ّ
متعددة عن الـعــراق وبيئته الشعبية
ُ
ّ
ك ـمــا ي ـظ ـهــر مـطـلـعـهــا« :م ــري ـن ــه بيكم
حمد /واحنه ابقطار الليل /واسمعنه

آخر القرامطة

لسان حال
العربي المقهور
فــي ذل ــك الــوقــت ،ك ــان يـعــرف أن الـعــربــي الـحــامــل لـهـ ّـمــه على
جــوعــه وعـ ـ ــوزه ،قـ ــارئ غـيــر ج ـيــد .وي ـع ــرف أي ـض ــا ،أن الـهـ ّـم
الــذي تعتمره دواخله على شكل قصائد ،ال يمكن أن يكون
ّ
مرحبًا به في مهرجانات وقاعات «الشرطة الحاكمني» .في
ّ
ذلك الوقت ،اهتدى مظفر إلى صوته ،ليحمل قصائده على
أشرطة الكاسيت ويدخل البيوتات العربية .وعلى حني ّ
غرة،
ص ــار الـعــربــي املـقـهــور بــأحــامــه وجــوعــه وأوجـ ــاع النكسة،
يسمع من رحم آلة صغيرة صوت شكواه ويرى حمم بركان
روحــه املقهورة تتقاذف أمــام عينيه ،صــار يسمع كأنه هو
الذي ّ
يردد «اآلن ّ
أعريكم /في كل عواصم هذا الوطن العربي،
قتلتم فرحي )...( /تعالوا نتحاكم قدام الصحراء العربية كي
تحكم فينا )...( /يا شرفاء مهزومني /ويا حكامًا مهزومني/
ويــا جمهورًا مـهــزومــا .»...هكذا أدخــل مظفر الـنــواب الشعر
إلى بيوت األميني والبسطاء الكسبة ،حطب الثورات ونارها
ورمادها.
استطاع بقصائده زحزحة العديد من الـجــدران والحواجز،
َ
وت ـج ــاوز امل ـح ـظ ــورات ال ـتــي ُبـنـيــت بــوجــه ّأي ُم ـنــتــج إبــداعــي
«تحريضي» تحت ذريعة قدسية السلطة .تهاوت الحواجز
(داخــل الــروح البشرية القلقة الخائفة) أمــام قصائده ،ليس
ّ
بفعل قـســوة الـكـلـمــة ،ولـكــن بـقــوة مــوقــف ات ـخــذ مــن الشعر
محض شعار تحريضي .صحيح أن
وسيلة تعبير وإن بقي
ّ
ّ
قصائده ّ
تميزت بالشتائم ،إل أنها كانت متنفس البسطاء،
ومصدر تهدئة غضبهم الداخلي ،وكانت أيضًا ،سببًا في
ّ
ات ـســاع جماهيرية ال ـنــواب عــربـيــا ،حتى صــار مـثــار اهتمام
ال ـش ــارع ال ـعــربــي .لـقــد أض ــاف ــت «ش ـتــائ ـمــه» قـيـمــة الـشـجــاعــة
لقصائده ،تلك الشجاعة التي كانت خافية فــي العديد من
الخطوط الحمر،
نتاج الشعراء .قصائد النواب وإن تجاوزت ّ
وأحدثت ثورة في املفهوم «التعبوي» للقصيدة ،إل أن بعضهم
يــرى فــي قسوتها وجـســارتـهــا فــي كشف عــري الدسائس
واملهادنات والتنازالت التي ّ
يقدمها العرب بشكل مستمر،
إنها في الحقيقة ثورة لم تتجاوز حدود النفس البشرية .ثورة
ُ
داخلية قمعت ّ
حس الثورة الحقيقية التي كان لها أن تترجم
على أرض الــواقــع« :الشعور املــر داخــل روح املــواطــن العربي
القصيدة الشاتمة.»...
الغاضب ،تبخر بفعل سخونة ّ ُ
ما من شك أن مظفر النواب يشكل ظاهرة شعرية خاصة
فــي الشعر العربي املـعــاصــر .إنــه شــاعــر مـعــارض بامتياز،
ومن يعرف النواب ،يعرف موهبته في الرسم ،ويعرف أيضًا
حالوة صوته ،فهو مطرب من طراز خاص أثنى عليه ّ
امللحن
كوكب حمزة عندما سألناه عن أجمل «قــرار» في األصوات
الغنائية العراقية فقال« :مظفر الـنــواب» .يضاف إلــى هــذا أن
النواب يمتلك موهبة التمثيل .لذا ّ
فإن إلقاءه لقصائده يمتلك
ّ
تأثيرًا خاصًا على روح املتلقي ،فقصائده امللقاة من منصة
ّ
املسرح غالبًا ما تأتي بإيقاع طربي مؤدى بمهارة املمثل.

ّ
دك اكـ ـه ــوه /وشـ ّـم ـي ـنــه ري ـح ــة ه ـيــل»،
ّ
وهـنــا ال بــد مــن اإلش ــارة إلــى الــدراســة
امل ـه ـ ّـم ــة الـ ـت ــي أعـ ـ ّـدهـ ــا ح ـس ــن ســرمــك
حسن بعنوان «الثورة النوابية» التي
ت ـنــاولــت إب ــداع ـي ــة الـ ـن ــواب ف ــي شـعــره
العامي خصوصًا.
ُ
ت ـ ـخـ ــرج ال ـق ـص ـي ــدة ع ـن ــد ال ـ ـنـ ــواب فــي
كـ ـثـ ـي ــر م ـ ــن ت ـف ــاص ـي ـل ـه ــا م ـ ــن عـ ـب ــاءة
ال ـت ــراث ال ـعــربــي ،بـمـطــالـعـهــا الـغــزلـيــة
ف ــي ع ــدد كـبـيــر م ـن ـهــا ،وبـتــوصـيـفــات
لـلـخـمــر وال ـ ُـس ـك ــر تـتـشــابــه م ــع ن ـمــاذج
ف ــي ال ـق ـص ـي ــدة ال ـع ــرب ـي ــة ال ـت ـق ـل ـيــديــة،
وذل ـ ــك ط ـب ـعــا ب ــأس ـل ــوب ــه وم ـغ ــاي ــرات ــه
الـخــاصــة ،وفــي بــدايــة قصيدته «أيها
القبطان» وصف ٌّ
جلي لذلك« :اسقنيها
وافضحي َّ
في الظالما /بلغت نشوتها
ُ
الخمرة في خديك نثر الورد في كأسك
مبسم ورد َ
َ
نزع التاج
الندامى /وروت
وألقاه بــأرواح السكارى» .كذلك كانت
لـ ـلـ ـن ــواب تـ ـط ـ ّـرق ــات إل ـ ــى م ــوض ــوع ــات

تتقاطع بشكل أو آخ ــر مــع الـتـصـ ّـوف
وامل ـ ـت ـ ـصـ ــوفـ ــة ،وف ـ ـ ــي ه ـ ـ ــذه املـ ــواضـ ــع
تغلب على خـطــاب ال ـنــواب لغة أشبه
باملناجاة والـبــوح السرائري الخافت
وف ـ ـيـ ــض ال ـح ـم ـي ـم ـي ــة ف ـ ــي الـ ـتـ ـس ــاؤل
ّ
والتفكر في الكون واإللــه واسترجاع
ّ
فطرة ما في ذاكرة الشعور ،وهذا كله
أوضــح ما يظهر في قصيدته «قافية
األق ـح ــوان» الـتــي يـقــول فـيـهــا« :هــا أنــا
أرف ــع وجـهــي لـسـمــاواتــك /لكن ال أرى
ش ـي ـئــا! /وه ــا أن ــت ت ــران ــي /فــأنــا اآلن
ضرير /أترى ُيبصر من لست تراه؟».
م ـظ ـف ــر الـ ـ ـن ـ ــواب الـ ـقـ ـصـ ـي ــدة والـ ـنـ ـب ــرة
ال ـغــاض ـبــة ح ـتّــى ال ـت ـح ـشــرج وت ــاري ــخ
ال ـح ــزن امل ـت ـجــذر ال ـص ــادق ب ــدأ تــاريــخ
امل ـن ــاف ــي عـ ــام  1963واس ـت ـم ـ ّـر مـنـفـيــا.
ف ـ ـمـ ــرورًا ب ـم ـن ـفــى الـ ــداخـ ــل وال ـ ـخـ ــارج،
ّ
تأصلت هــذه الحالة وانسحبت على
ّ
حـيــاتــه كــلـهــا وعـلــى شـعــره ال ــذي كــان
مصداقًا لها.
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صالح حسن *

هنا «درامتان» ،األولى باملعنى الشكسبيري الكارثي ،والثانية
باملعنى األرس ـطــي التقني (بــدايــة ،ص ــراع ،نـهــايــة) ّ .وأفضل
مثال لتوضيح مفهوم الدراما في شعر مظفر بشقيها هي
قصيدة «وتريات ليلية»« :في تلك الساعة من شهوات الليل/
العرب
وعصافير الـشــوك الذهبية /تستجلي أمـجــاد ملوك
ّ
القدماء /وشجيرات البر تفوح بــدفء مراهقة بدوية /يكتظ
حليب اللوز /ويقطر من نهديها في الليل /وأنا تحت النهدين،
إناء /في تلك الساعة حيث تكون األشياءً /
بكاء مطلق /،كنت
على الناقة مغمورًا بنجوم الليل األبدية».

ّ
هل يحتاج مظفر النواب إلى تقديم؟ حسنًا لنترك ذلك لكم
ّ
ّ
ألن مظفر املـتـعــدد ال يمكن حـصــره فــي مــوقــع واح ــد ،فهو
ّ
ومنفي منذ أكثر من أربعني عامًا،
ومناضل
شاعر وفنان ً
جاب العالم طوال وعرضًا .هذا القرمطي الشيوعي الشيعي
صاحب علي بن أبي طالب وأبي ذر الغفاري يرتبط بالناس
بعالقة ّ
يأتي
خاصة ال يمكن
تفسيرها ببساطة .جمهوره ال ّ
ّ
أمسياته لكي يستمع فقط ولكنه يأتي ّ لكي ينفجر ويتألم
ويـصــرخ ويـسـ ّـب ويـبـكــي .جمهور مظفر ال يجلس بشكل
ّ
ألنه قلق وتراه مرة يقف أو ينحني أو القصيدة في «مقهى الهافانا»
طبيعي على الكراسي
ّ
ّ
ينضغط ألنــه يعرف أن ما سيسمعه يسبب ضغط الــدم ّأو كانت ملظفر ًالنواب طاولة خاصة في «مقهى ّالهافانا» ،عندما
الذبحة الصدرية أو ضيقًا في التنفس .في املقابل ،فإن مظفر يكون منشغال بالقصيدة ال يقربه أحد وال حتى ليلقي عليه
ّ
ومحبيه ،فيجلسون بعيدًا
ال يبدأ أمسيته إال بقارورةّ مليئة بالفودكا أو الجن يضعها التحيةُ .يشير برأسه ألصدقائه
فرط توتره وهو يقرأ ،ألنه عنه حتى ينتهي من الكتابة .يستخدم أوراقًا صغيرة حجمها
أمامه على الطاولة لكي يخفف من ّ
عندما يقرأ ال يقرأ فحسب بل يتشظى.
ال يزيد عن عشرة سنتمترات مع قلم بحبر أســود وأحيانًا
ّ
يمكن تشبيه شعر مظفر النواب بالطني ...ليس ألنــه قريب يستخدم قلم الــرصــاص ويكتب القصيدة بكلمات صغيرة
من الطبيعة والناس فحسب ،لكن على صعيد البناء والتقنية للغاية بخط جميل جدًا وال يكثر من الشطب أو ّ
يبدل الكلمات،
أيضًا .فالطني طبقات فيها الخشن وفيها
الناعم ،ويمكننا فكأن القصيدة عنده وحي تأتي كاملة في أغلب األحيان.
ّ
ّ
شعرية مظفر ينتمي
أن نـقــول ّإن الخطاب السياسي فــي
إلــى طبقة الـطــن الخشنة ،خصوصًا فــي نصوصه باللغة الهرب من «سجن الحلة»
الـفـصـحــىّ .أم ــا نـصــوص الـحــب املـكـتــوبــة بــالـعــامـيــة ،فيمكن ُسجن مظفر النواب أكثر ّمن مرة مع رفاقه الشيوعيني وفي
ّ
املسمى «كلي سـجــن الـحـلــة امل ــرك ــزي خــطــط مــع ه ــؤالء ال ــرف ــاق لـلـهــرب من
اعتبارها مــن طبقة الطني الـنــاعــم ،ذلــك الـنــوع
لــوم» ّ
يشبه نعومتها خبراء التربة بنعومة حلمة نهد املــرأة .السجن عن طريق نفق سيقومون بحفره باملالعق والسكاكني
في الطبقة الخشنة ،يستخدم مظفر اللغة البذيئة واأللفاظ الصغيرة .كــان طــول النفق  25مـتـرًا وعــرضــه وارتـفــاعــه 75
الزوايا لسالمة
الجارحة مــن دون أن يكون بذيئًا بالطبع ،ولكن كــي يكون سنتمترًا .ولم يكن مستقيمًا بل متعرجًا في
ّ
الخطاب بمستوى الحدث .واألمثلة أكثر من أن ّ
تعد .لكن ال سطحه وجدرانه من االنهيار .وكان من ّ
املؤمل واملتفق عليه
ّ
ّ
يفوتنا ّأن هذه التجربة الشعرية الصادقة ّ
تنم عن انسجام مع أن تحضر هويات مزورة ومالبس مدنية للذين سيهربون وأن
ّ
الذات والتزام أخالقي فريد ال يمكن التعبير عنه إال بطريقة تهيأ سيارات لنقلهم ،إضافة إلى احترازات أخرى مثل معالجة
ّ
مظفر الخاصة .فــي الطبقة الناعمة – وهنا تكمن عبقرية حــارس امل ــرأب وغيرها مــن التفاصيل التي قــد تستجد .بدأ
ّ
ّ
يتحول الخطاب الشعري إلى ما يشبه السحر .ال السجناء بالخروج من النفق ومظفر واحد من هؤالء السجناء
مظفر –
ّ
الـ ـ ــذيـ ـ ــن ب ـ ـلـ ــغ عـ ـ ــددهـ ـ ــم ث ــاث ــة
ليس السحر ولكنه شيء آخر
وأربعني .الطريف في األمر هو
تحت الجلد يشبه الرعشة أو
ّ
حارس املرأب الذي كان يجلس
اإلغـمــاء أو أحــام اليقظة ألنــه
عـلــى كــرســي فــي ال ـبــاب وي ــردّ
غـيــر مـسـبــوق وي ـحــدث ّ
للمرة
ّ
ال ـت ـح ـيــة ع ـل ــى كـ ــل م ــن ي ـخــرج
األولى .الصورة الشعرية عند
منهم ببدالتهم الـجــديــدة وهم
مظفر باللغة العامية ينطبق
على نوعين من
يعتمد
ّ
ينفضون عنها الـتــراب .شعر
عليها كل شيء وال شيء .إذ
الدراما ،األول بالمعنى
ّ
أن شيئًا غريبًا يـحــدث ،إذ لم
إنها سريالية ورمزية وواقعية
والثاني
الكارثي
الشكسبيري
تدخل املرأب أي سيارة وال أي
وحلمية وحداثية وكالسيكية.
ّ
شخص .فمن أيــن جــاء هــؤالء
مــن املــؤســف أنـنــا ال نستطيع
بالمعنى األرسطي التقني
األشـ ـخ ــاص ال ــذي ــن يـخــرجــون
أن نـ ـ ــورد أم ـث ـل ــة ل ـش ـع ــره فــي
مــن ال ـبــاب أو يـتـقــافــزون فــوق
الـ ـع ــامـ ـي ــة هـ ـن ــا ل ـخ ـصــوص ـيــة
ال ـس ـيــاج ث ــم ي ـه ــرول ــون صــوب
الـ ـلـ ـهـ ـج ــة ال ـ ـعـ ــراق ـ ـيـ ــة ال ـ ـتـ ــي ال
ال ـب ـس ـتــان امل ـق ــاب ــل؟ ل ــم يـجــرؤ
ي ـف ـه ـم ـه ــا ال ـ ـ ـقـ ـ ــارئ الـ ـع ــرب ــي،
وهـ ــي خـ ـس ــارة حـقـيـقـيــة ّ
الـ ـح ــارس ع ـلــى دخـ ــول امل ــرأب
ألن
والـ ـتـ ـحـ ـق ــق بـ ـنـ ـفـ ـس ــه ،وت ـح ــت
ش ـعــر م ـظ ـفــر ال ـع ــام ــي مــذهــل
تأثير هذا الذهول واالستغراب
ون ـ ـ ـ ـ ـ ــادر ف ـ ـ ــي خ ـص ــوص ـي ـت ــه
وحساسيته ّ
ّ
والفضول ملعرفة السبب ،ذهب
وجدته .تحضر
إلى شرطي املرور في الكابينة
فــي ن ـصــوص مـظـفــر العامية
املقابلة وسأله:
أكثر مــن شخصية ،فإضافة
ـ «لــم تــدخــل أي سـيــارة ولــم َأر
إلــى شخصية الشاعر ،هناك
أحـ ـدًا دخ ــل امل ــرأب مـنــذ الظهر
شخصية املوسيقي والرسام
واملناضل .ومن هذه ّ
وحتى اآلن ولكن أرى أن أناسًا
املكونات
كـثـيــريــن ي ـخــرجــون مـنــه فمن
النادرة تنبجس قصائده التي
أي ــن ج ـ ــاؤوا؟ ال ـلــه وح ــده يعلم
ت ـح ـفــل ب ــال ــرم ــوز ال ـتــاري ـخ ـيــة
بذلك...
واألسطورية عميقة وواضحة
انـتـبــه الـشــرطــي ورأى بعينيه
وم ـت ـجــان ـســة ،بــالــرغــم م ــن أن
أشـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاص ـ ـ ــا يـ ـ ـت ـ ــراكـ ـ ـض ـ ــون
مظفر لم ِيعش في بيئة األهوار
ويتقافزون فوق سياج املدرسة
الجنوب العراقي سوى أقل
في
ّ
القريبة أو يهرولون في الشارع
مــن سنة إل أنــه امـتـ ّـص (كما
ّ
السجان املوجود
فنادى على
اإلسـفـنـجــة) لهجة أهــل الهور
ّ
وكدسها في ّ
فوق سطح السجن أن يالحظ
مخيلته الخارقة،
ّ
م ـ ــاذا يـ ـح ــدث؟ ل ـكــن ال ـســجــان
وه ــذه القضية مـثــار جــدل ّلم
أص ـيــب بــالــذهــول عـنــدمــا رأى
ينت ِه حتى اآلن ،حيث مظفر
أن ــاس ــا ي ـخ ــرج ــون م ــن ح ـفــرة
نفسه ال يجد جوابًا حقيقيًا
خلف جدار السجن.
لها.
ي ـع ـت ـم ــد مـ ـظـ ـف ــر فـ ـ ــي ك ـت ــاب ــة
قصيدته على الدراما .والدراما
*شاعر عراقي
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ضلوعنا مزامير للحزن ...يا مظفر

ّ
ساحر الكلمة النابضة وشيطان المفردة الحية
سالم عبود *
ع ــام  1956ك ـتــب مـظـفــر الـ ـن ــواب أول ــى
وأش ـ ـهـ ــر قـ ـص ــائ ــده الـ ـع ــام ـ ّـي ــة «ل ـل ــري ــل
وح ـ ـمـ ــد» ،ث ــم اس ـت ـك ـمــل ك ـتــاب ـت ـهــا ع ــام
 ،1958بعد قيام ثــورة  14تـمــوز ،التي
أطاحت النظام امللكي في العراقُ .بني
ّ
واقعي،
مضمون القصيدة على حدث
ّ
تعرف النواب إلى معايشيه شخصيًا،
حينما التقى ام ــرأة ريفية فــي القطار
النازل إلى البصرة .روت له املرأة قصة
حـبـهــا لـشـخــص اس ـمــه ح ـمــد .وبسبب
ف ـش ـل ـه ـمــا ف ــي الـ ـ ـ ـ ــزواج ،اضـ ـط ــرت إل ــى
الـهــرب مــن بيت أهلها ومــن مدينتها،
ّ
ال ـتــي ي ـمـ ّـر ب ـهــا ال ـق ـطــار ك ــل يـ ــوم .هــذه
الحادثة العابرة ّ
كونت األســاس الذي
ألهب خيال وعواطف الـنــواب ،وجعله
ي ـع ـيــد ت ـح ــوي ــل ال ـق ـص ــة املـ ـح ــزن ــة إل ــى
قـصـيــدة ،أضـحــت ث ــورة تـجــديــديــة في
أسـ ـل ــوب وم ـض ـم ــون ال ـش ـعــر الـشـعـبــي
(ال ـع ــام ــي) ال ـع ــراق ــي .وف ــي وق ــت الحــق
تـحـ ّـولــت الـقـصـيــدة إلــى أغـنـيــة شعبية
مـحـبـبــة ،عـ ّـم ـقــت م ــن تــأث ـيــر الـقـصـيــدة
ّ
فــي مشاعر ال ـنــاس ،وجعلتها مؤهلة
للخلود فــي ذاك ــرة الـعــراقـيــن الـتــواقــة
الستقبال املآسي:
مرينا بيكم حمد واحنا بغطار الليل
اسمعنا دك كهوة وشمينا ريحة هيل.
مررنا بكم حمد ونحن في قطار الليل
سـمـعـنــا دق ال ـق ـهــوة وشـمـمـنــا رائ ـحــة
الهيل.
ّ
في غير مناسبة ،يؤكد النواب الرواية
ّ
الغريبة ،التي شكلت األســاس لــوالدة
قصيدته األولــى .ولكن على الرغم من
أن املـجـتـمــع ال ـعــراقــي تـكــويــن غــرائـبــي
ّ
ب ــامـ ـتـ ـي ــاز ،إل أن ك ـث ـي ــري ــن رب ـ ـمـ ــا ال
ّ
يجرؤون على تقبل رواية اللقاء باملرأة
الريفية ،ويميلون إلى إنكار تفاصيل
الـ ـح ــدث .ألن ح ــدي ــث ام ـ ــرأة ري ـف ـيــة في
ق ـط ــار ال ــدرج ــة ال ـثــال ـثــة ع ــن عــاقــاتـهــا
الغرامية ،وهربها من بيت أهلها ،فيه
قدر كبير من االجتراء ،ربما ال تتيحه
عــاقــات عــابــرة فــي مجتمع منتصف
الخمسينيات العراقي.
ولـ ـك ــن بـ ـص ــرف ال ـن ـظ ــر عـ ــن ت ـفــاص ـيــل
ّ
ال ـح ـك ــاي ــة ،إل أن م ــا أن ـت ـج ــه الـ ـن ــواب
تاريخيًا كــان بداية طفرة الحداثة في
الشعر الـعــامــي الـعــراقــي .خـطــوة فنية
ع ـم ــاق ــة ت ـ ـ ــوازي فـ ــي ح ـج ـم ـهــا ط ـفــرة
الـ ـسـ ـي ــاب ونـ ـ ــازك امل ــائـ ـك ــة ف ــي م ـجــال
الشعر الفصيح.
ُ
أردت في هذه املقدمة التوضيحية
لقد
ّ
املشاكسة أن أفصل النص عن الحدث،
وأن أبـ ّـن أن الـنـ ّـص املـبــدع أعـلــى شأنًا
م ــن الـ ــواقـ ــع ،وربـ ـم ــا ي ـك ــون أق ـ ــوى مــن
ال ـحـق ـيـقــة ال ـت ــي أن ـت ـج ـتــه .ومـ ــن املـفـيــد
ّ
هنا أن نشير إلى أمر تاريخي يتعلق
باألدب العراقي ،وأعني به عالقة ّ
النص
بــالـقـطــار .فـمــن امل ـع ــروف أن ال ـع ــراق ال
يملك شبكة واسعة للسكك الحديدية،
ّ
ً
سوى خط واحد يخترق العراق طوال،
بــدءًا مــن البصرة فــي أقصى الجنوب.
ّ
ّ
يـحـتــل ه ــذا ال ـخ ــط مـســاحــة مـهـ ّـمــة في
الـ ــذاكـ ــرة ال ـش ـع ـب ـيــة واألدب ـ ـيـ ــة لـسـكــان
بـ ـغ ــداد وش ـم ــال ـه ــا ،وسـ ـك ــان ال ـج ـنــوب
الـعــراقــي امل ـحــاذي لنهر ال ـف ــرات .وهــذا
يعني أيـضــا أن الجنوبيني مــن سكنة
ضفاف دجلة ال يملكون العالقة ذاتها
ّ
مــع القطار ،نظرًا إلــى ُبعدهم عــن خط
س ـ ـيـ ــره .ورب ـ ـمـ ــا لـ ـه ــذا الـ ـسـ ـب ــب أي ـض ــا
لـعــب ال ـق ـطــار دورًا مـمـيـزًا ف ــي قصص
البصريني .لقد أسهم القطار في خلق
عدد من النصوص القصصية املبكرة
ّ
املتميزة ،منها قصة «القطار الصاعد
إلـ ــى بـ ـغ ــداد» مل ـح ـمــود ع ـب ــد ال ـل ـط ـيــف،
املكتوبة عــام  ،1953واملـنـشــورة ضمن
مجموعة «رائـحــة الـشـتــاء» عــام .1997
وق ـبــل ذل ــك ،كـتــب ف ــؤاد الـتـكــرلــي أب ــرع
قصصه القصيرة «الـعـيــون الخضر»،
ّ
تتحدث عن رحلة عاهرة ّ
شابة من
التي
بغداد ،في القطار الصاعد إلى الشمال.

ُ
ُ
كتبت هذه القصة عام  ،1950ونشرت
ضـمــن مـجـمــوعــة «ال ــوج ــه اآلخـ ــر» عــام
 .1960وف ـ ــي م ـن ـت ـصــف املـ ـس ــاف ــة بــن
ب ـغ ــداد وال ـب ـص ــرة ،كـتــب عـبــد الــرحـمــن
مجيد الربيعي قصته «أب ــواب الليل،
أبـ ـ ــواب ال ـن ـه ــار» عـ ــام  ،1978وظ ـهــرت
ض ـمــن مـجـمــوعــة «األفـ ـ ــواه» ال ـص ــادرة
ّ
عام  .1979وفي السكة ذاتها ،سار عام
« 1963قطار املــوت» العراقي ،الصاعد
إلى سماوات القتل الجماعي والنفي،
ً
مـحـ ّـمــا بــأربـعـمـئــة وخـمـســن سجينًا
ُ
سـيــاسـيــا ،كـتـبــت عــن رحلتهم املرعبة
قصص وأشعار وذكريات كثيرة.
ّ
ّ
اتـخــذ جــل مــن كتب فــي هــذا املــوضــوع
َ
القطار وسيلة للخلق الفني ،باعتباره
رح ـ ـل ـ ــة س ـ ــردي ـ ـ ّـة مـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ـ ّـرك ـ ــة ،وب ـي ـئ ــة
اجتماعية مصغرة .لكن قطار النواب
ل ــم ي ـكــن وس ـي ـلــة خــال ـصــة ف ـح ـســب ،بل
ً
كاد أن يكون كيانًا فاعال ،مشاركًا في
صناعة الحدث أيضًا .فقد جعل النواب
منه عنصرًا ناطقًاّ ،
يعبر بصراخه عن
ألم الفراق ،وحرقة العشق.
في واقع مشحون بالقسوة والصراعات
الحادة والغرائب ،ولدت قصيدة مظفر
ال ـن ــواب ،ال ـتــي أخ ــذت مـنـحـيــن :عامي
ً
أوال ،وف ـص ـي ــح ح ـي ـن ـمــا طـ ــال اب ـت ـعــاد
الـشــاعــر عــن الــوطــن .يحمل املنحيان،
كــاهـمــا ،بصمتهما الـخــاصــة املميزة.
فـقــد مــالــت قـصـيــدة ال ـنــواب الفصيحة
إلى الطول  -طول الجملة وطول النص
 وإل ــى الـتـحــريــض الـخـطــابــي ،املـ ّـوجــه
ّ
إل ــى مستمع م ـتــرهــل ،يـ ّـدعــي الـثــوريــة
وهـ ــو ي ـت ـث ــاءب ف ــي س ــري ــر امل ـه ـم ـشــن.
وه ــي قـصـيــدة هـجــومـيــة ث ــائ ــرة ،تـنــال
من خصمها من طريق تسفيهه ،ومن
طريق رسم صورة هجائية ،تجريحية،
هــزلـيــة وتــدنـيـسـيــة .قـصـيــدة ظــاهــرهــا
هـجــوم خشن ال ُيبقي للخصم شيئًا،
وبــاطـنـهــا انـكـســار مــرعــب ،يـكــاد لفرط
عمقه وذوبانه في هتافات املستمعني،
يبدو نصرًا متوهمًا.
ّأمـ ــا قـصـيــدتــه ال ـعــام ـيــة ،وه ــي عــامـيــة
ج ـن ــوب ـي ــة ،م ـطـ ّـع ـمــة ب ـل ـه ـجــة ب ـغ ــدادي ــة
ّ
متعددة
وفصيحة أحيانًا ،فقد كانت
األغ ـ ــراض .قـصــائــد حــب خــالـصــة مثل
«ل ـلــريــل وح ـم ــد» و«زرازيـ ـ ـ ــر الـ ـب ــراري»
و«ن ـك ـض ـن ــي» (ان ـه ـك ـن ــي) ،أو قـصــائــد
الـ ـتـ ـح ــري ــض مـ ـث ــل «م ـ ـضـ ــايـ ــف ه ـي ــل»
و«ع ـشــايــر س ـع ــود» ،ومـنـهــا مــا يجمع
ب ــن الـ ـغ ــزل وال ـت ـح ــري ــض م ـثــل «سـفــن
غيالن ازيرج».
ّ
فــي قـصــائــده الـعــامـيــة ،يــتـخــذ ال ـنــواب
م ــن مــركــزيــة امل ـف ــردة أس ــاس ــا لـلـتــرابــط
الـ ـلـ ـغ ــوي وتـ ــداع ـ ـيـ ــاتـ ــه ال ــذهـ ـنـ ـي ــة ،أو
ل ـن ـق ــل ي ـج ـع ــل املـ ـ ـف ـ ــردة وس ـي ـل ــة ج ــذب
ّ
مغناطيسية ّ
تلم حولها أطراف النص
الـشـعــري ،ب ـصــوره وأخـيـلـتــه ووســائــل
ّ
قصيدة ،نجد تركيزًا
خطابه .ففي كل
ّ
لـلـقــامــوس ال ـل ـغــوي ،يـكــثــف مــن تــرابــط
امل ـشــاهــد والـ ـص ــور وي ـص ـنــع وحــدتـهــا
ّ
الشعورية .في «زرازير البراري» ،تحتل
مـ ـف ــردات ال ـخ ـلــط ال ـق ـس ــري (ال ـغ ـصــب)
ق ــوام الـقـصـيــدة ومـفــاتـيـحـهــا الـسـ ّ
ـريــة:
«تنسحن»« ،تنمرد»« ،تنعجن» .وهي
ص ــور متنوعة لفعل واح ــد ،يتمحور
حـ ــول خ ـلــط األشـ ـي ــاء بـعـضـهــا بـعــض
وجعلها قوامًا واحدًا ،خاضعًا ألقصى
أن ــواع الـضـغــط .السحن لــدق وتكسير
املــادة الصلبة وطحنها ،واملــرد لهرس
املــواد اللينة والرخوة ،والعجن لخلط
السائل بمسحوق دقيقّ .
وربما تكمن
هنا ،في هذا التنويع اللغوي الهادف
إل ــى اسـتـنـطــاق امل ـف ــردة ،ف ـكــرة ال ـنــواب
اللغوية ،التي ُت ّ
ّ
ّ
العامية بالطني
شبه
ّ
ال ـحــري (الـنـقــي) والفصحى بالحجر.
ب ـي ــد أن املـ ـف ــردة ه ـن ــا ،ب ــرغ ــم ت ـفـ ّـرده ــا
وقـ ّـوت ـهــا الــداللـ ّـيــة ال ـصــادمــة ،ال تعمل
بذاتها منفردة ،بــل تفتح الـبــاب ملــرور
طائفة أخرى من زمر املفردات ،تتالقح
في ترابط وثيق مع بعضها ،كأن تكون
العني وملحقاتها في قصيدة (زرازيــر

البراري)« :كت (انهمار) الدمع ،الجفن،
عـيــونــك ،غـمــض» .ثــم تتفاعل املـفــردات
معًا لتوليد صــورة شعورية في بيئة
لغوية منتقاة بحساسية عالية .كأن
ت ـكــون ،عـلــى سـبـيــل امل ـث ــال ،بـيـئــة بـ ّ
ـريــة
نموذجية :جنح فراشة ،زرازير البراري،
الـسـحــر ،عــوسـجــة ب ــر ،ال ـنــده (ال ـنــدى)،
كطرة (قطرة) ،مطر ،النباعي ،تفيض،
الكمر (الـقـمــر) ،نهر ،ورد ،عنابة ،دفو
(دفء) ،ب ــرد ،املــاضــي ال ـجــدب ،زه ــرات
ب ـيــض م ــن ال ــوف ــه (ال ـ ــوف ـ ــاء) ،ســواجــي
(سواقي) من الحنني.
يـ ـق ــود ه ـ ــذا الـ ـق ــام ــوس امل ـن ـت ـخ ــب إل ــى
ـال لـلـحـنــن ولــوعــة
ح ــدوث تـصـعـيــد ع ـ ٍ
الشوق وقسوة الهجر ،يخلق بتفاعله
ال ــوح ــدة ال ـت ـع ـب ـيــريــة ل ـل ـنــص وم ــداه ــا
الشامل .وفــي «عشاير سـعــود» ،تكون
مفردات اإلضاءة واالشتعال قوام الفعل
الشعوري واملــرئـيــات ،ومفتاح خزائن
الـ ــروح :ج ــدح ال ـحــوافــر ،زه ــر الـنـجــوم،
تتجادح (تتقادح) عيون الخيل ،عيون
الــزلــم بـ ــارود ،تـبــرج (ت ـبــرق) ن ــار ،نجم
ذويل ،عيون مشتعلة ،نجمة ،الشمس،
ّ
بنادقنا تطرز الليل ،تضوي .باتحاد
املفردات وتفاعلها ،من طريق التنويع
َ
في مزج مفردتي الخيل والعني ،ينتج
ّ
ـال ل ـل ـغ ـض ــب وال ـ ـت ـ ـحـ ــدي:
ت ـص ـع ـي ــد ع ـ ـ ـ ٍ
صهيل الشكر (صهيل الخيول الشقر)،
ع ـيــون الـخـيــل ،ج ــدح (قـ ــدح) الـحــوافــر،
ع ـيــون ال ــزل ــم ،م ـهــرك ،ت ـشــوف ،كحلنا،
عيون مشتعلة ،عني الذيب ،تنام .هذا
التفاعل الشرطي بني جماعات ،أو زمر
املفردات ،يعطي ّ
للنص ترابطًا عضويًا
داخليًا ،وكثافة عالية ،شديدة التركيز،
تتبادل الحركة فيه دائمًا من الخارج:
املحيط الطبيعي ،إلى الداخل :مجرى
الدم والروح .بهذه الطريقة ينتظم عقد
مجاميع الكلمات والصور وتتآلف في
ّ
ومتحركة.
وحــدة عنقودية مترابطة،
لذلك قد تبدو بعض القصائد شديدة
الـقـســوة ومـغــرقــة فــي الـكــآبــة فــي أ ّعــن
القارئ الغريب على وجه خاص .لكنها
مـلـمــح مــألــوف فــي ال ــوج ــدان الـعــراقــي.
فـلـيــس غــري ـبــا ع ـلــى ذائ ـق ــة ال ـعــراق ـيــن
تـصـعـيــد األخ ـي ـل ــة ال ـع ـن ـف ـيــة املــرتـبـطــة
ب ــال ــدم .ل ـقــد م ـ ّـدن ــا أي ـض ــا أبـ ــرز ش ـعــراء
الـ ـع ــراق ف ــي ال ـع ـصــر ال ـح ــدي ــث ،محمد
مهدي الجواهري ،بمنظومات شعرية
دموية مماثلة.
يقول النواب« :خلي الدم يجي طوفان
كلنا نـخــوض عـبـ ّ
ـريــة (ع ــاب ــري ــن)» .في
هـ ـ ــذا الـ ـن ــص تـ ـح ــري ــض ع ـل ـن ــي ي ــدع ــو
لـلـخــروج على سلطة الــدولــة العاجزة
أو املتقاعسة .سببه فــي نظر الشاعر
أن «ح ـ ـك ـ ــام امل ـ ـ ـ ــدن دفـ ـ ـل ـ ــه» .وشـ ـج ــرة
الدفلى فــي الـعــراق رمــز شعبي للغش
واملظاهر الخادعة والنفاق .لو قدر لنا
أن ّ
نعمم هــذا املشهد عقائديًا لعثرنا
ّ
على صــورة مجسمة ،ثالثية األبـعــاد،
لـلـطـبـيـعــة امل ـك ـ ّـون ــة ملـ ــزاج ت ـلــك املــرحـلــة
ال ـس ـي ــاس ـي ــة .ل ـك ــم ي ـش ـبــه هـ ــذا املـشـهــد
مأزق الشيوعيني القاتل :التأرجح بني
الحاكم واملـحـكــوم ،وخـســارة الطرفني!
وك ــم يـشـبــه ح ـي ــرة زع ـي ــم الـ ـث ــورة عبد
الكريم قاسم ،الذي سعى عبثًا للوقوف
فــي وجــه صــراع الكتل املتناحرة ،مرة
بــالـتـقــريــب وأخ ــرى بالتضييق ،فكان
مصيره املوت!
لم تكن جدة قصيدة النواب محصورة
في نظام توظيف املفردات ،بل ّ
تعدتها
إل ـ ــى ت ـج ــدي ــد أش ـ ـكـ ــال بـ ـن ــاء الـ ـص ــورة
ال ـش ـعــريــة« :ســرج ـنــا الـ ــدم ع ـلــه (ع ـلــى)
صهيل الشكر (الخيول الشقر)» .هنا
يرسم النواب صورة غير نمطية :الدم
يـمـتـطــي صـهـيــل ال ـخ ـيــول ال ـش ـقــر ،في
م ــزي ــج ف ــري ــد ل ـحــركــة ال ـغ ـضــب ،صــوتــا
ً
ولــونــا وان ـف ـع ــاال .وه ــي ص ــورة عقلية
خ ــالـ ـص ــة ،ول ـ ـكـ ــن ب ـ ـم ـ ـفـ ــردات ش ــدي ــدة
الـ ـحـ ـس ـ ّـي ــة .بـ ـه ــذه ال ـط ــري ـق ــة ال ـح ــاذق ــة
ّ
يتمكن التصعيد ،الذي يصنعه تشابك
امل ـفــردات ،مــن إنـتــاج وح ــدات تعبيرية

ج ــدي ــدة ،ل ــم ت ـكــن م ــأل ــوف ــة ف ــي الـشـعــر
ال ـعــامــي م ــن ق ـب ــل ،جـعـلــت م ــن عــامـيــة
النواب ،عامية ّ
مجددة ،ومثقفة ،ولكن
ّ
من دون ترفع أو استعالء.
في السنة الثانية لثورة  14تموز كنت
تلميذًا فــي الصف الثالث االبـتــدائــي.
ولكن ،برغم صغر سني ،شهدت لسبب
ج ـغــرافــي خ ــال ــص ،م ـع ــارك سـيــاسـيــة
كثيرة حدثت في مدينتي الجنوبية
ال ـف ـق ـي ــرة الـ ـعـ ـم ــارة (مـ ـيـ ـس ــان) .مــوقــع
بيتنا الـقــريــب مــن «قـصــر املـتـصــرف»
ومن بناية مركز اللواء ،ساعدني على

ما أنتجه تاريخيًا كان بداية طفرة
الحداثة في الشعر العامي
رؤيـ ــة كـثـيــر م ــن األح ـ ــداث الـسـيــاسـيــة
الـكـبـيــرة وامل ـث ـيــرة .مــن ه ــذه األح ــداث
الـ ـي ــوم ال ـ ــذي زح ـف ــت ف ـيــه الـجـمــاهـيــر
ال ـ ـغـ ــاض ـ ـبـ ــة ن ـ ـحـ ــو ب ـ ـيـ ــت املـ ـتـ ـص ــرف
لـ ـتـ ـط ــويـ ـق ــه ،راف ـ ـع ـ ــن ال ـ ـح ـ ـبـ ــال وه ــم
يـصــرخــون بـصــوت جـمــاعــي غــاضــب:
«عــدنــا (ع ـنــدنــا) م ـصـ ّـرف (مـتـصــرف)
خــايــن ونــريــد سحله بــالـحـبــال» .كــان
امل ـت ـظــاهــرون ي ــري ــدون م ــن املـتـصــرف
ّ
ّ
أن ي ـســل ـم ـهــم ش ـخ ـصــا مــت ـه ـمــا بـقـتــل
أح ــد ال ـفــاحــن ال ـش ـيــوع ـيــن لـصــالــح
إق ـطــاع ـيــي امل ـن ـط ـقــة .وكـ ــان املـتـصــرف
يحاول إقناعهم بأن ما حدث جريمة
سياسية يـتـ ّ
ـوجــب أن تـقــوم السلطة،

ول ـ ـيـ ــس ال ـ ـ ـنـ ـ ــاس ،ب ــالـ ـتـ ـع ــام ــل م ـع ـهــا
ق ـضــائ ـيــا .هـ ــذه الـ ـص ــورة امل ــرع ـب ــة لــم
تزل منحوتة في مخيلتي ،وربما في
مخيلة كثيرين أيـضــا .وأبـشــع مــا في
الصورة هو أنني كنت أرى الناس من
األس ـفــل ،بــأشـكــال مـخــروطـيــة ،بسبب
طولهم ،وأسـمــع الـصــراخ مــن دون أن
أرى أو أعـقــل .املتصرف ومعه بعض
ال ـش ـخ ـص ـي ــات ال ـح ـك ــوم ـي ــة ،أب ــرزه ــم
مــديــر التربية ،سـعــوا مــن شــرفــة بيت
امل ـت ـصــرف إل ــى تـهــدئــة ال ـن ــاس ،ولـكــن
ّ
من دون جدوى .ظلت الجموع تزداد،
وال ـغ ـض ــب ال ـ ـعـ ــارم ي ـت ـصــاعــد بـشـكــل
جنوني ،ولــم ُ
تعد مطالب الغاضبني
تقتصر على سحل املتصرف الخائن،
ّ
بل ّ
توسعت لتشمل كــل من كــان يقف
معه في الشرفة من الخونة .ال أعرف
ك ـي ــف ان ـت ـه ــى األمـ ـ ـ ــر .ف ـب ـعــد س ــاع ــات
طــويـلــة ورهـيـبــة مــن ال ـكـ ّـر وال ـف ـ ّـر ،بــدأ
ال ـن ــاس بــال ـت ـفـ ّـرق ،وان ـس ـحــب حــامـلــو
الحبال .بعد مــرور خمسة عشر عامًا
عـلــى وق ــوع حــادثــة الـحـبــال ،فـ ّـســر لي
َ
املشهد امللتبس .و«أبو
«أبو عبدالله»
ع ـبــدال ـلــه» أح ــد األص ــدق ــاء الـطـيـبــن،
م ـمــن ك ــان ــوا ف ــي ق ـلــب ت ـلــك الـتـظــاهــرة
ّ
متقدم
الجنونية .وهو كادر شيوعي
فــي محلية الـعـمــارة ،شغل مسؤولية
مــا ُعــرف بالعمل الوطني ،أي تمثيل
الحزب في لجنة االرتـبــاط مع البعث
أرســل مع غيره
في مرحلة التحالفِ ،
الشيوعي لتهدئة
مــن ك ــوادر الـحــزب
ّ
الـجـمــاهـيــر ال ـغــاض ـبــة .ل ـكــنــه ت ـعـ ّـرض
لـلـعـنــف ال ـج ـس ــدي م ــن ق ـبــل الـجـمــوع
ّ
الثورية املستفزة ،ظنًا منها أنه أحد
امل ـن ـ ّ
ـدس ــن .ل ــم تـكــن ال ـج ـمــوع الـثــائــرة

تـ ـ ـص ـ ـ ّـدق أن امل ـ ـت ـ ـصـ ــرف أح ـ ـ ــد رج ـ ــال
ثــورة تموز ،وأن الخائن اآلخــر ،مدير
الـتــربـيــة ،ال ــذي يـقــف إل ــى جـ ــواره ،هو
الدكتور حسني قاسم العزيز ،املـ ّ
ـؤرخ
املاركسي املـعــروف ،صاحب أطروحة
ّ
«الـبــابـكـيــة» ،وم ــؤل ــف «مــوجــز تــاريــخ
ّ
ُ
ال ـع ــرب واإلس ـ ـ ـ ــام» ،الـ ــذي ي ـع ــد رائ ــد
منهج البحث التاريخي على أساس
مـ ـ ـ ـ ّ
ـادي جـ ــدلـ ـ ّـي فـ ــي ال ـ ـع ـ ــراق .ت ـجــربــة
الحبال علمتني أن العنف قوة عمياء.
التداعيات التاريخية املرتبطة بيوم
الحبال قادت مظفر النواب إلى كتابة
واحـ ـ ــدة م ــن أش ـه ــر وأجـ ـم ــل ق ـصــائــده
العامية التحريضية «مضايف هيل»
عــام  .1959يقال إن الـنــواب رأى امــرأة
ريـفـيــة ق ــرب وزارة ال ــدف ــاع الـعــراقـيــة،
تـحـمــل عــري ـضــة تــريــد تـسـلـيـمـهــا إلــى
ّ
ال ــزع ـي ــم ع ـبــد ال ـك ــري ــم ق ــاس ــم ،تـتـعــلــق
بابنها الذي قتله اإلقطاعيون .جاءت
املـ ـ ـ ــرأة إل ـ ــى بـ ـغ ــداد ب ـح ـثــا ع ــن ال ـع ــدل
واإلنصاف لدى قيادة الثورة ،ولكن لم
ّ
يستمع إلــى شكواها أحــد .ألن الدولة
ّ
شـجــرة دف ـلــى ،ظــاهــرهــا زه ــر متفتح،
وبــاط ـن ـهــا رائ ـح ــة كــري ـهــة وع ـص ــارات
ل ـ ــزج ـ ــة .ك ـ ـ ــان ال ـ ـ ـنـ ـ ّــواب ه ـ ــو امل ـس ـت ـمــع
الــوح ـيــد ،الـ ــذي وثـ ــق أحـ ــزان تـلــك األم
بطريقته الفريدة:
«م ـي ـل ــن (اب ـ ـت ـ ـعـ ــدن) ،ال ت ـن ـك ـطــن كـحــل
فوق الــدم .ميلن وردة الخزامى تنكط
ّ
(ت ـس ـك ــب قـ ـط ــرات ،ت ـق ــط ــر) سـ ــم .ج ــرح
صــوي ـحــب بـعـطــابــة (خ ــرق ــة مـحــروقــة
لتضميد ال ـج ــراح) مــا يـلـتــم .ال تفرح
بــدم ـنــا ،ال يــالـقـطــاعــي ،صــويـحــب من
يموت املنجل يداعي».
ل ـقــد ش ــاع ــت ه ــذه ال ـق ـص ـيــدة ألس ـبــاب
عــديــدة أب ــرزه ــا :صــورهــا الـتـجــديــديــة
ّ
الفوارة ،وقوة صياغتها التحريضية،
النارية ،والحساسية العالية في رسم
أجــواء البيئة الريفية العراقية .وهنا
أي ـضــا ت ـبــرز مــوهـبــة ال ـن ــواب الـكـبـيــرة.
ف ـهــو ال يـكـتـفــي بــالـكـتــابــة ع ــن قضية
ّ
فالحية
فالح ،بل يرسم بيئة عاطفية،
خالصة ،ثــم يضع دم ــاء بطله القتيل
ف ـي ـه ــا ،وي ـج ـع ـل ــه يـ ـتـ ـح ـ ّـرك ب ـي ـســر فــي
محيطه الطبيعي .لقد أسـهــم املغزى
للقصيدة في جذب املزيد
االجتماعي
ّ
ّ
من القراء إليها ،ألنها سلطت الضوء
ّ
ع ـل ــى ب ـي ـئ ــة م ـه ـ ّـم ـش ــة ،م ـه ـم ـل ــة ،ظــلــت
ت ـع ـيــش ق ــرون ــا ت ـحــت ت ـقــال ـيــد مــالـكــي
األراضـ ـ ـ ـ ــي الـ ـج ــائ ــرة وش ـ ـ ـ ّـدة ظـلـمـهــم
للفالحني .كان «الفالح صويحب» ،في
القصيدة وفي الواقع ،تجسيدًا فريدًا
حـ ّـيــا لـلـصــراع الـطـبـقــي بــن الـفــاحــن
واإلقطاعيني .ومــن مفارقات التاريخ
ّ
املحيرة أن يقوم «أبو عبدالله» بكشف
س ـ ّـر آخ ــر م ــن أس ـ ــرار م ـع ــارك ال ـح ـبــال.
ف ــي ذل ــك ال ـل ـقــاء امل ـتــأخــر ع ــرف ــتّ ،
ألول
مــرة ،أن الفالح القتيل ،الــذي تعاطفنا
مـعــه ،املـسـمــى «صــوي ـحــب»  -تصغير
كلمة صاحب للتحبب -لم يكن فالحًا.
هو في حقيقة األمــر املعلم الشيوعي
صاحب بن مال خصاف ،الذي رأى فيه
ّ
محرضًا كبيرًا وخصمًا
اإلقطاعيون
ً
عنيدًا ،فأردوه قتيال .في مناخ الشقاق
والنفاق يكون الشعر أحيانًا أقوى من
الواقع.
ف ــي «م ـضــايــف ه ـي ــل» ،حــافــظ ال ـنــواب
ً
ش ـ ـكـ ــا عـ ـل ــى نـ ـم ــط ش ـ ـعـ ــري ت ـق ـل ـيــدي
معروف ،قوامه رباعية شعرية وبيت
خــامــس يـتـكـ ّـرر فــي القصيدة كــازمــة.
ً
لكنه ،برغم اختياره شكال تقليديًا في
البناء الخارجي ،مارس تثويرًا عنيفًا
ّ
للنص ،وصل فيه
في البناء الداخلي
إلى قمة التحريض الطبقي:
«حاه ...شوسع جرحك! ما ّ
يسده الثار.
يـصــويـحــب ...وحــك (وح ــق ،أي قسمًا)
ال ـ ــدم ،ودمـ ــك حـ ــار .م ــن ب ـعــدك مـنــاجــل
غـ ـي ــظ ايـ ـحـ ـص ــدن نـ ـ ـ ــار .شـ ـي ــل بـ ـي ــارغ
(ب ـي ــارق) ال ــدم ،ف ــوك (ف ــوق) يلساعي.
صــوي ـحــب م ــن ي ـمــوت امل ـن ـجــل يــداعــي
(يطالب بالحق ،أو يثأر)».

لــذلــك ،ال غــرابــة فــي أن يـكــون قــامــوس
القصيدة ومفاتيحها اللغوية عظيمة
الـ ـقـ ـس ــوة :دم (ت ـ ـكـ ـ ّـررت م ـ ــرات ع ــدي ــدة
بـصــور مـتـنــوعــة) ،ســم ،ج ــرح ،جــروح،
عطابة ،غيظ ،ثار ،نار ،ناعي ،ذل ،ذيب،
موت ،خناجر.
ي ـف ـت ـخــر ال ـ ـنـ ــواب ب ــاالس ـت ـق ـب ــال الـ ــذي
حـظـيــت ب ــه قـصـيــدتــه األولـ ــى م ــن قبل
الشاعر سعدي يوسف .لكنه ال يكشف
الوشيجة التي تربطه بقصيدة سعدي
يوسف .بني الشاعرين صفة مشتركة،
وال أع ـ ـنـ ــي بـ ـه ــا الـ ـعـ ـن ــاد ال ـس ـي ــاس ــي
ح ـســب ،ب ــل أع ـن ــي ره ــاف ــة الـتـعـبـيــر،
فـ ّ
ودقـ ــة تـخـ ّـصـصــه ال ــدالل ــي ،وام ـت ــاءه.
فـ ــال ـ ـشـ ــاعـ ــران يـ ـمـ ـي ــان إل ـ ــى ص ـنــاعــة
قـصـيــدة ُمـشـ ِـبـعــة ،خــالـيــة مــن الــزوائــد
ال ـت ـع ـب ـيــريــة ال ـ ـضـ ــارة ،ت ـم ـنــح ال ـق ــارئ
ك ـف ــاي ـت ــه مـ ــن املـ ـش ــاع ــر واألح ــاسـ ـي ــس
واألفـ ـك ــار ،إل ــى ح ـ ّـد االرت ـ ــواء والـشـبــع.
وهــو شبع ال يشبه الشبع مــن األكــل،
الـ ـ ــذي ي ــوق ــع ف ــي ال ـك ـس ــل ال ـب ـل ـي ــد ،بــل
يشبه إلــى حد كبير الشبع الجنسي،
الـ ــذي ي ـت ــرك وراءه تـطـمـيـنــا ،وف ــراغ ــا
ّ
تأمليًا .وال يختلف
مـحـ ّـيـرًا ،غــامـضــا،
ّ
ال ـشــاعــران أحــدهـمــا عــن اآلخ ــر إل في
ط ــري ـق ــة اسـ ـتـ ـخ ــدام ال ـك ـل ـم ــة .فـسـعــدي
يصنع جملة مـشـ ِـبـعــة ،هــادئــة الــوقــع،
بينما يميل النواب إلى صناعة كلمة
ملتاعة ،مشحونة إلــى حــد االنفجار،
تشبه األل ـغــام األرض ـيــة ،الـتــي تنفجر
ّ
كلما رفعنا أرجلنا عنها .وأنــت تقرأ
ـال تخشى أن تنفلق جدران
بصوت عـ ٍ
الكلمات في فمك ،أو تنفجر في وجهك
وأن ــت تـقــرأ صامتًا أو تقف مستمعًا،
ً
ّ
تتمعن بها متأمال،
وفي دماغك وأنت
ّ
مـتـتـبـعــا هــزات ـهــا ال ــراع ــدة ف ــي أع ـمــاق
روحك.
حينما نقرأ قصيدة «كالولي» (قالوا
ُ
ّ
«واغمض
لي) ،التي كتبت في بيروت:
عـ ـ ــود (ك ـل ـم ــة اعـ ـت ــراضـ ـي ــة ل ـل ـتــوك ـيــد،
معان عديدة منها:
شديدة الدقة ،لها
ٍ
على اف ـتــراض أن ،حينئذ يـكــون ،رغم
أنــه) اجيسك (أملسك) يا ترف (رقيق)،
تــاخــذنــي زخــة ل ــوم ،واكـلــك (أق ــول لــك)
لـ ـي ــش وازي ـ ـ ـ ــت (ح ـ ــرض ـ ــت) الـ ـعـ ـم ــر يــا
فــان» .ال نقوى إال أن نغمض أعيننا،
ونـمــد أيــاديـنــا ملــامـســة رقــة حبيب ال
وجــود لــه ،فتنهال علينا ،مــن داخلنا
املضطرب ،وليس من خارجنا ،زخات
مــن مـطــر الـتـبـكـيــت .فــي ه ــذه الـصــورة
ت ـن ـت ـق ــل امل ـ ـشـ ــاعـ ــر م ـ ــن ال ـ ــداخ ـ ــل إل ــى
ال ـخ ــارج وبــالـعـكــس مــن دون جـســور.
ألن الـحــاجــز بــن ال ــواق ــع وال ـخ ـيــال لم
يعد قائمًا ،فقد تــم تحطيمه على يد
ساحر الكلمات الفريد .الداخل ّ
يحرك
الخارج ،الذي يعيد شحنة التوتر مرة
ثــانـيــة إلــى الــداخــل .سلسلة انفعالية
مـتــرابـطــة ،مبنية عـلــى فـعــل وج ــواب،
ً
تخلق بدورها فعال جديدًا ،وإحساسًا
جديدًا ،مباغتًا.
م ــن ط ــري ــق امل ـ ـفـ ــردة املـ ـفـ ـت ــاح ،وت ــآل ــف
جـ ـم ــاع ــات امل ـ ـ ـفـ ـ ــردات ،وخـ ـل ــق ال ـب ـي ـئــة
الـشـعــوريــة ال ـحـ ّـيــة ،وال ـص ــور العقلية
املـ ـتـ ـح ــرك ــة ،ي ـ ـبـ ــرز أمـ ــام ـ ـنـ ــا ال ـت ــاق ــح
االنـفـعــالــي بــن الـخـيــال وال ــواق ــع ،بني
ال ــوه ــم والـحـقـيـقــة ،ب ــن املـحـســوســات
وامل ـ ـ ـجـ ـ ــردات ،ب ــن ال ـه ـج ــوم امل ـت ـعــالــي
امل ـكــابــر واالن ـك ـس ــار ال ـبــاط ـنــي الـخـفــي
املــرعــب .إن ــه ســاحــر الكلمة النابضة،
شـيـطــان امل ـف ــردة ال ـحـ ّـيــة ،امل ـفـ ّـع ـلــة .إنــه
م ـح ـي ــي املـ ـ ـ ـ ـ ــوؤودات الـ ـلـ ـغ ــوي ــة ،الـ ــذي
يجعلك تـتــوهــم أن كـلـمــاتــه املطبوعة
ع ـل ــى الـ ـ ـ ــورق ت ـن ـب ــض ،تـ ـتـ ـح ــرك ،وق ــد
تـقـفــز مــن بــن الـسـطــور إذا غـفـلــت عن
ّ
إمساكها .كل هذا الرصيد التجديدي
ح ـم ـل ـتــه ق ـص ـي ــدة الـ ـ ـن ـ ــواب ال ـع ــام ـي ــة،
ص ــان ـع ــة م ــن ن ـ ّـص ــه م ــدرس ــة ش ـعــريــة
كبيرة ،ال ينتسب إليها ســوى شاعر
فرد ،اسمه مظفر النواب.
*باحث وروائي

ّ
مس جراحاتنا بلغتهُ َ ِّ
ّ
الشفافة وخياله المحلق
سعدي الحديثي *
ف ــي ال ـســاع ــات األول ـ ــى م ــن وجـ ــود مظفر
ف ــي امل ــدرس ــة ،عـلــم أن ـنــي أقـ ــوم بـتــدريــس
التربية الفنية أيضًا ،فجاء إلى مرسمنا
الصغير وأبــدى اهتمامه بأعمال بعض
الطلبة وراح يتحدث معي حديث العارف
بــالــرســم وبــالـفـنــون عــامــة .وبــرغــم أنني
كـنــت امل ـ ـ ّ
ـدرس الــرس ـمــي لـلـتــربـيــة الفنية
إلــى جــانــب اللغة اإلنكليزية ،فقد تولى
هو شؤون املرسم وحـ ّـرك الطلبة ،وصار
ذلــك املـكــان الصغير ملتقى للفنانني بل
واألدب ــاء من الطلبة .ومــن نتائج ذلــك أن
ّ
تــوطــدت عالقاتنا ونـشــأت بيننا رابطة
صداقة استمرت أكثر من خمسني عامًا.
ك ــان بـيـتـنــا قــريـبــا م ــن امل ــدرس ــة فــدعــوتــه
ل ـت ـنــاول ال ـغ ــداء مـعــي فـلــم ي ـت ــردد وجــاء
إلى بيتنا ،ومنذ اللحظة األولى تصرف
وكأنه واحد منا ،فأحبه أهلي واعتبروه
واح ـدًا من أفــراد العائلة .منذ ذلــك اليوم
أيضًا ،صرنا نخرج يوميًا من املدرسة،
نـتـنــاول ال ـغ ــداء فــي بيتنا أو بـيــت أهله
ون ـم ـض ــي إل ـ ــى ات ـ ـحـ ــاد األدب ـ ـ ـ ــاء نـقـضــي
املساء أو ننتقل إلى بيت من بيوت أحد
أصــدقــائـنــا .فــي بيت بلند الـحـيــدري في
بغداد في عام  ،1959سمعت مظفر يغني
ل ـل ـمــرة األولـ ـ ــى .فـقـبــل أن ي ـتــوغــل امل ـســاء
فــي لـيــل ذل ــك ال ـيــوم إث ــر م ـحــاضــرة لعلم
الـجـمــال ،تـحــرك بلند وواف ـقــه مظفر ولم
أعــارض أنــا .بعد ساعة ،كان املجلس قد
التأم في بيت بلند؛ تعرفت إلى الطبيب
ال ــرس ــام قتيبة الـشـيــخ ن ــوري وزوج ـتــه
الدكتورة سميرة والطبيب رافد صبحي
أديــب وناظم رمــزي ،وكــان الرسام جواد
سليم حديث الجميع ،إال أنــا ،فقد كنت
حــديــث عهد بــاألجــواء الثقافية ،ولكني
كنت مستمعًا متطلعًا بلهفة إلى ما كان
ُ
يقال .استنفد حديث الرسم أو اختصر
فانطلق مظفر يغني ،ففوجئت بصوته
ينطلق بالغناء على طبقة عالية فـ ّ
ـدوى
ص ــوت ــه ،ومـ ــن دون أي م ـق ــدم ــات .كــانــت
م ــادة الـغـنــاء م ـ ّـواالت مــن جـنــوب الـعــراق
كنت قد مررت عليها من دون اكتراث ولم
ّ
أتمعن في معانيها قبل تلك الجلسة .ال
ُ
ـدأت أنــا بالغناء ،إنما هكذا
أذكــر كيف بـ ُ
ُ
وج ــدت نفسي أغـنــي وأجـ ُّـرهــم معي إلى
ع ــال ــم ال ـغ ـن ــاء ال ـ ـبـ ــدوي وألـ ـح ــظ عـلـيـهــم
االنتباه الشديد والتطلع املبتهج .وحني
أت ـ ـيـ ـ ُـت ع ـل ــى ب ـع ــض األغ ـ ــان ـ ــي امل ـع ــروف ــة
رافقني مظفر ،وكــان يداريني ويتبعني
كي ال أتــراجــع عن الغناء .في تلك الليلة
أيضًا ّ
ترسخت بيني وبــن مظفر عالقة
غـنــائـيــة ،إذ ك ــان أس ـل ــوب غـنــائــه جــديـدًا
َّ
علي ومثيرًا لي .وربما في تلك الجلسة
سـمـعــت م ـنــه اس ــم امل ـغ ـنــي ب ــول روب ـســن
ألول مرة .أما هو فقد ِأن َس أللوان الغناء
ُ
الـبــدوي الــذي قدمت ُه ولــم يستغرق وقتًا
ً
طويال في الجلسات الالحقة حتى قبض
ع ـلــى نــاص ـيــة ال ـل ـه ـجــة ال ـب ــدوي ــة وحـفــظ
بعض النصوص الشعرية القصيرة .ما
كان بلند في حينها جديًا في استماعه
إلى الشعر أو الغناء البدوي ،ولكنه كان
يستلطف طريقتي في األداء ويطلب مني
دائمًا أن أغني له نصًا من لون «النايل»
ي ـخ ــاط ــب «الـ ـتـ ـي ــل» أي أس ـ ــاك ال ـهــاتــف
امل ـم ـت ــدة ع ـب ــر الـ ـصـ ـح ــراء ،ق ـ ــال إن ـ ــه ك ــان
يحفظه منذ صباه:
ْ
«يا تيل يابو َ
ْ
إسرع ْو ْ
اخبار
جيب
عم ْد،
َ َْ
ُ
ْ
ْ
فارقتهم من جهل  ،مدري وراي شصار»
ت ـكــررت تـلــك الـلـيــالــي املـثـيــرة لـنــا جميعًا،
فـقــد وج ــدت فـيـهــم قــومــا أتـعـلــم مـنـهــم كل
لحظة شيئًا كنت أحتاج إليه وأبحث عنه،
أما هم فربما وجدوا َّ
في كشخص قروي،
جانبًا إنسانيًا وفنيًا غريبًا عــن عاملهم
املــديـنــي .املـهــم أنـنــي كنت أشـعــر بالراحة
ّ
الصادق.
والود
وأجد الترحيب
ً
صرنا أنا ومظفر نغني سوية كثنائي أو
نتجاوب في األداء ،وكثيرًا ما ندخل في

أجــواء ملحمية تتحول إلى شكل درامي
يوهم السامع أن أوب ــرا عربية تولد في
ط ـيــات تــراث ـنــا ال ـغ ـنــائــي امل ـه ـمــل .فـكــانــا
يـمـلــك صــوتــا قــويــا م ـطــوا َعــا ألداء أل ــوان
الغناء العراقي الريفي واملديني .وكالنا
ي ـم ـت ـلــك ث ـق ــاف ــة غ ـنــائ ـيــة م ـن ــاس ـب ــة .امل ـهــم
ً
أنـنــا طـ ّـورنــا هــذا الشكل ال ـحــواري شكال
ومضمونًا وخاصة أثناء وجودنا سوية
فــي سجن الـنـقــرة ،إذ كنا نـقــدم أمسيات
للشعر والغناء مرة أو مرتني في الشهر
في األقل .كما كنا سوية في لجنة األدب
التي ّ
ضمت عناصر معروفني على نطاق
البلد ،ما أعطاها زخمًا ملحوظًا وأكسبها
احـ ـت ــرام ال ـس ـج ـن ــاء .فــرئـيـسـهــا امل ـحــامــي
وال ـ ـشـ ــاعـ ــر امل ـ ـ ـعـ ـ ــروف أل ـ ـفـ ــريـ ــد س ـم ـع ــان
وأع ـضــاؤهــا مــن ال ـش ـعــراء والـقـ ّـصــاصــن
وال ـ ـن ـ ـقـ ــاد والـ ـفـ ـن ــان ــن امل ـ ـعـ ــروفـ ــن عـلــى
ن ـطــاق الـ ـع ــراق ،ب ــل وع ـلــى ن ـطــاق الــوطــن
العربي أبرزهم مظفر ويوسف الصائغ.

منزله كان مسرحًا
فعليًا لطقوس
األحداث التاريخية
المأساوية في
استشهاد سيدنا
الحسين وآل بيته

ل ــم تـقـتـصــر أعـ ـم ــال ال ـل ـج ـنــة ع ـلــى إقــامــة
األم ـس ـيــات األدبـ ـي ــة ،ب ــل ام ـت ــدت بــاتـجــاه
ّ
والفعاليات املوسيقية
املسرح الــدرامــي
والغنائية ،وتوزعت املسؤوليات حسب
االخ ـت ـص ــاص ــات ،ف ـك ــان نـصـيـبــي تـقــديــم
ُ
األم ـس ـيــات ال ـتــي تـعـقــد ح ــول املــواضـيــع
ال ـت ــي تــرت ـبــط ب ـح ـيــاة ال ـب ــدو وال ـفــاحــن
وش ـ ــؤون ال ــزراع ــة ان ـط ــاق ــا م ــن عــاقـتــي
بالفولكلور وشعر البوادي واألرياف ،ما
أكـسـبـنــي شعبية واس ـعــة بــن الفالحني
الــذيــن كــانــوا ي ـكـ ّـونــون نـسـبــة عــالـيــة من
ال ـس ـج ـنــاء .ت ــرك ــزت ه ــذه الـشـعـبـيــة وزاد
اتساعها بفعل األمسيات الغنائية التي
ك ـنــت أقــدم ـهــا م ــع شــاعــر ع ـمــاق يحفظ
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الـجـمـيــع قـصــائــده الشعبية والفصحى
ويحظى هو منهم بكل الحب واالحترام
ّ
املتعدد
وهو مظفر النواب ،ذلك الشخص
فهو مفكر كبير ومناضل صامد
املواهبّ :
وشــاعــر فــذ .وهــو رســام مــوهــوب وكاتب
مسرحي ومخرج فني .هل يكفي أن نقول
هــذا ونسكت؟ ال ..فهذا اإلنـســان الواسع
ال ـق ـلــب أث ـب ــت أي ـض ــا أنـ ــه ق ــائ ــد ق ــدي ــر في
أحـلــك الـظــروف وأعـقــد األوق ــات .كــل هذه
املــواهــب العظيمة قطعته عــن الوظائف
َ َّ
ال ــرس ـم ـي ــة فـ ــظـ ــل ،فـ ــي ال ـخ ـم ـس ــن سـنــة
األخيرة من عمره منقطعًا لعامله الواهب،
وخـصــوصــا للشعر والــرســم .ق ـ ّـدم مظفر
عــددًا ال ُيحصى من األمسيات الشعرية
ال ـنــوع ـيــة وقـ ــرأ فـيـهــا م ــا ال ُي ـح ـصــى من
القصائد الجديدة التي حفظها الجمهور
ومنعتها السلطات.
حـقـيـقــة أن ب ـيــت الـ ـن ــواب كـ ــان مـســرحــا
ف ـع ـل ـيــا ل ـط ـق ــوس األح ـ ـ ـ ــداث ال ـتــاري ـخ ـيــة
املأساوية في استشهاد سيدنا الحسني
وآل بيته ،ومــا توحيه تلك الطقوس في
نفوس األط ـفــال؛ بفعل الحركة الدرامية
والـ ـ ـنـ ـ ـص ـ ــوص الـ ـشـ ـع ــري ــة واإليـ ـ ـق ـ ــاع ـ ــات
املــوس ـي ـق ـيــة ،ق ــد أث ـ ــرت ف ــي إغ ـن ــاء خـيــال
مـظـفــر الـطـفــل امل ــوه ــوب ذي الحساسية
الفنية العالية .تزامنت بــدايــات املوهبة
الـشـعــريــة ل ــدى مـظـفــر م ــع نـمــو وازديـ ــاد
الحركة السياسية في الـعــراق في بداية
الخمسينيات من القرن املاضي .وكانت
لفترة الدراسة الجامعية في كلية اآلداب
ب ـب ـغــداد ،نـكـهــة خــاصــة ف ــي ح ـيــاة مظفر
ال ــرس ــام ،إذ ك ــان ــت م ــن ال ـف ـت ــرات الـغـنـيــة
بــالـنـشــاط الـفـنــي املـنـطـلــق إل ــى أب ـعــد من
الحدود الوطنية والقومية.
معترك الحياة العملية في خضم األحداث
السياسية ّ
هيأ الفنان األديب مظفر لكي
يــأخــذ مـكــانــه ف ــي ال ـص ـفــوف األولـ ــى ّبني
أبناء جيله ،لكن الطاقة الشعرية املترقبة
بعثت أهــم رسائلها عبر قصيدة الحب
الشهيرة «الــريــل وحـمــد» ،حني نشرتها
مـجـلــة «امل ـث ـقــف» ع ــام  .1959هـنــا أفـســح
الــرســم مكانًا للشعر ،فـتــوالــت القصائد
الـتــي أب ـهــرت ال ـق ـ ّـراء بـمــا قــدمـتــه لـهــم من
لغة محكية رفيعة املستوى نقلت ما كان
يدعى بالشعر الشعبي إلى مراحل أعلى
وف ــرض ــت اح ـت ــرام ــه ع ـلــى م ـحـ ّـبــي األدب
والفن.
ال يـ ـمـ ـك ــن ،مل ـ ــن يـ ـتـ ـح ــدث ع ـ ــن م ـظ ـف ــر أن
ي ـت ـجــاهــل سـ ـن ــوات ال ـت ـشــريــد وال ـس ـجــن،
ففي قلب الصحراء الجنوبية في العراق
ّ
السجانني تجاوبت وهاد
وعلى مسامع
الهضبة النجدية مع صفاء صوت مظفر
فــي قـصــائــده املـلـحـمـيــة بــالـلـغــة العربية
الـفـصـحــى ،تـلــك الـقـصــائــد ال ـتــي ّ
سجلت
أهم أحــداث تلك الفترة الدامية من حياة
الـ ـع ــراق ف ـكــانــت ش ــاه ـدًا ع ـلــى أن الـشـعــر
يتخطى حدود اللغات واللهجات.
عـ ـ ــام  ،1969رحـ ـ ــل م ـظ ـف ــر إلـ ـ ــى بـ ـي ــروت
واسـ ـتـ ـق ــر هـ ـن ــاك إل ـ ــى أن ب ـ ـ ــدأت ال ـح ــرب
األهـلـيــة الـلـبـنــانـيــة ف ــراح يتنقل مــن بلد
إلــى آخــر حتى اسـتـقـ ّـر فــي ليبيا .ولكنه
غـ ّـيــر مـقــره إلــى دمـشــق وظــل ال يغادرها
إال لـيـعــود إلـيـهــا .ه ــذه املــرحـلــة الطويلة
نسبيًا ّ
قدمت مظفر شاعرًا عربيًا يحفظ
قصائده الشباب العربي الغاضب على
األوض ـ ـ ــاع ال ـس ـيــاس ـيــة ال ـس ــائ ــدة ف ــي كل
مكان .وهذه املرحلة أيضًا ّ
حددت موقفه
وعـ ّـيـنــت مـكــانــه فــي األحـ ــداث السياسية
الـعــربـيــة وقـضـيــة فـلـسـطــن م ـحــور هــذه
السياسة.
ال يمكن إغفال الجانب اإلنساني العاطفي
لدى هذا الشاعر؛ ألنه لم َ
ينس يومًا أنه
إنسان يملك قلبًا عامرًا وقــادرًا أن يحب
ّ
بـ ـص ــدق وعـ ـم ــق ،األمـ ـ ــر الـ ـ ــذي م ــك ـن ــه مــن
الـغــور فــي نفوس املحبني والتعبير عن
ّ
ومس جراحاتهم
مشاعرهم ّوعواطفهم
ُ َ ِّ
بلغته الشفافة وخياله املحلق.
وف ــوق هــذا وذاك ،فمظفر ال ـنــواب شاعر
ل ــم ي ــدرك ــه ش ــاع ــر ع ــرب ــي آخـ ــر م ــن أب ـنــاء
جيله فــي الــوصــول إلــى املــواطــن العربي
بهذه الشهرة املطلقة ومن غير التسويق
اإلع ــام ــي ال ــذي تـتـبـنــاه ال ـح ـكــومــات ،بل
بالرغم مــن منع دواوي ــن شعره أن تباع
في األسواق.
ّ
عراقي
*باحث ومطرب وأكاديمي

كلمات

السبت  21أيار  2022العدد 4634

ضلوعنا مزامير للحزن ...يا مظفر
شهادات

كم ّ
العراق؟
ع
ضي
ّ

ضياء العزاوي *

ّ
ّ
تعرفت إلى مظفر عام  ،1969بعد خروجه من معتقل
«نقرة السلمان» الصحراوي الذي ارتبط بتاريخ الحركة
السياسية وبشكل أساس اليساري منها طيلة عشرات
السنني إلى حني إغالقه قبل سنوات .سمعت عنه الكثير
من الفنان حافظ الدروبي حيث ّ كان أحد الناشطني في
استوديو كلية اآلداب ،وحيث ظل الدروبي مشرفًا عليه
لسنوات طويلة .كانت قصيدته «للريل وحمد» قد بدأت
بالتداول بني املثقفني ومحبي الشعر ،وبعد أشهر من
تعارفنا ،طلب مني تصميم غالف ورسوم لقصائده بغية
نشر املجموعة في بيروت ،كان ذلك أول ديوان يصدر له
وأشرف عليه الصديق املشترك ابراهيم الحريري.
ّ
منذ معرضي األول عــام  ،1964شكل الشعر مصدرًا
ألع ـمــالــي ف ــي ال ـب ــداي ــة ،وب ـح ـكــم دراسـ ـت ــي ل ــآث ــار كــانــت
اختياراتي من األدب العراقي القديم وخاصة األسطوري
منه إلى جانب نصوص أخرى كالحالج ونشيد األنشاد.
كــان طلب مظفر ليس باملستطاع رفـضــه ،ليس بحكم
ّ
بالتحدي الــذي وضعني فيه :نصوص
الصداقة وإنـمــا
ّ
شعبية تعكس الــوجــدان الغني بالحب وروح التحدي
ال ـس ـيــاسـ ّـي ،ن ـصــوص ت ـق ـ ّـدم م ـنــاخــات ري ـف ـيــة م ـضــادة
ّ
للمدينة ،إل أنـهــا بحكم لغتها الـجــديــدة وم ــا فيها من
ّ
ّ
مخيلة تجمع بني الرسم واملوسيقى لتحول كلمات لم
يحلم الـبـغــدادي أن تكون ضمن قاموسه الثقافي .من
هنا بدت لي املهمة أبعد من إنجاز رسوم لنص شعري،
فقد أغرقتني قـصــائــده وأن ــا أقــرؤهــا للمرة األول ــى في
عوالم غاية في التنوع ،مخلفة مزيجًا استثنائيًا لروح

ّ
تدمغ كل مجاالت الحياة .منذ رسومي لذلك الديوان ،ظل
شغفي ّ
بنصه الشعري ،خصوصًا بتلك القصائد التي
ّ
ترتبط بتاريخ العراق وتحدياته ،أبرزها قصيدة «حسن
التي سمعتها منه مغناة في سنوات تعارفنا
الشموس» ّ
بني الحني واآلخر برغم
أسمعها
معي،
ت
ظل
ّاألولى والتي
ّ
كل تلك السنوات التي مـ ّـرت .في كل ما رسمته ألعمال
مظفر ،ظلت حريتي تنحاز لسماع القصيدة ال لقراءتها،
السماع لقرابته الروحية للموسيقى ،يمنح املخيلة بعدًا
ً
وفضاء يبعد شكلية الرسم إلى جمالية تحفر مجراها
ّ
فــي عـمــق ال ـن ــص ،تجعله حميميًا ،مـبـهـرًا مــن دون أن
مهمة التعامل مع ّ
يفرض نفسه على حواسنا ،إن ّ
النص
مهمة ّ
الشعري ّ
تحددها في الغالب تقنيات الرسم.
فــرق بني مخيلة اللغة وبــن أدوات ــه ،بحكم تبادل العالقة
بــن ال ــورق واألح ـب ــار ،بــن سطح ورق ــة الــديــوان املطبوع
والتي هي نتاج ّ
تقني له حساباته املعروفة وبني سطح
ّ
املخطوطة ،حيث يكون الورق مصنعًا يدويًا وبحسابات
املقروء
تحتمل االجتهاد واإلضــافــة .النص املسموع ّأو ّ
يتجمد إل إذا
كالهما ذو مــديــات متحركة ،فــي الــرســم
حملته الوسائط التقنية الجديدة .هذه التعريفات جعلتني
ً
ّ
نسخه
أكثر ميال إلنجاز ما أسميه باملخطوطة الشعريةّ ّ ،
فريدة تحتمل التنوع والذهاب إلى فضاءات ال تتحدد إل
بقدرة الفنان على تجاوز نفسه.
في آخر ليلة له في بغداد قبيل مغادرته العراق ،اجتمعنا
ف ــي شـقــة ال ـشــاعــر صـ ــادق ال ـصــائــغ ،يــوســف الـصــائــغ،
ومحمد عارف وأنا ،يوم ّقرر مظفر املغادرة بعد إطالق
سراحه من توقيف قصير .وفي تلك الليلة ،برغم غناء
مـظـفــر لـبـعــض مــن ق ـصــائــده وخ ـ ّ
ـاص ــة رائ ـع ـتــه «حسن

ّ
انقالب  1963بكل تداعياته،
الشموس» التي أخذتنا إلى ّ
ك ــان امل ـنــاخ حــزيـنــا .ولـكــي يـغــطــي يــوســف ب ـكــاءه لـفــراق
مظفر ،هــذا الشاعر املشاكس الــذي ال يحلو لــه فــي كل
جلسة من جلساتنا إال واستهدف أحــد الحضور ،قرأ
قصيدته املهداة إلى مظفر والتي كتبها في معتقل نقرة
مقاطع مــن ُقصيدة ما
السلمان .كــان ّرد مظفر ق ــراءة
ّ
زالــت معي ،أعتبرها نشيدًا داخليًا لكل من أجبر على
مغادرة العراق لسبب ما ولكل القادمني الجدد من عراق

ّ
غــارق بقسوة القتل اليومي ،باملفخخات وسرايا الذبح
«غرب نجمتك ما يلوكله فلكّ /
الوحشيّ :
غوب وان الكيت
ُ
ّ
سفينة ليل بجاها الغرب/خاويها يا ابن الناس ضيعوك
وضيعوها هلك» .كم من املبدعني يا ترى من لم تتالءم
نجمته وسماء الـعــراق بزرقتها املقدسة ليحمل روحه
وسنوات عراقه الجميل.
ّ
تشكيلي عراقي
*

مسكون بنكسات أمته
زهير الجزائري *
«تحذر يا شهم يا سعود
حكام املدن دفله»
فـتــح مظفر ال ـنــواب عيني عـلــى الــريــف ال ــذي كـنــت آكــل
منه وأنـكــره .لم يكن الريف لي قبل «للريل وحمد» إال
املـنـظــر ال ــذي أرسـمــه فــي درس الــرســم :الـنـهــر والنخلة
والشمس فوقه وعلى النهر كــوخ لم أدخله أب ـدًا ،وأمــام
الكوخ فالح ال اسم وال مالمح له .الفالح كان في مخيلة
ً
صبي املدينة مكمال لـ «املنظر الطبيعي» .مظفر الذي
ك ــان يـسـكــن جـنــب بـيــت خــالــي فــي ش ــارع ال ـن ــواب في
الكاظمية ،من جيل املثقفني املدينيني الذين كان الفالح
موضوعهم ،مــع ف ــارق أســاســي ،هــو أنــه لــم يــأخــذ دور
املعلم الريفي العارف ببؤس الفالح ،إنما تلبس الفالح
وتحدث بلغته ّ
وكيف الثورة لوعي هذا الفالح ،بل يبدو
ّ
أحـيــانــا كــأنــه يـمــجــد جـهــل ال ـفــاح وف ـقــره .لـكــن مظفر
من ذلك النوع من الثوار الذين آمنوا بأن صفاء الثورة

تكمن في تلقائية الفالح في فهمه لظلم اإلقطاع وجور
الحكومات .الصورة في شعر مظفر دقيقة ّ
وحادة مثل
الكحل فــوق ال ــدم ،و«بـيــرغ الشرجية» ،وفضة العرس.
يتلبس مظفر مكان املرأة التي تنتظر الريل الذي يحمل
الحبيب الذي هجرها ،أو تعد االبن القتيل (صويحب)
بالثأر له من قاتله اإلقطاعي .املرأة تتحمل العبء األكبر
مــن الظلم مضاعفًا .مظفر مــن نــوع املناضلني الذين
لــم تـكــن ال ـثــورة لـهــم محلية ،فـقــد تـنـ ّـوعــت تجربته من
أهوار العراق إلى جبال ظفار ،وحتى مخيمات وقواعد
الـفـلـسـطـيـنـيــن .ع ــاش ورأى ان ـك ـســار ال ـث ــورات ونــذالــة
الـحـكــام والـبـيــروقــراطـيــن وانـمـسـحــت روح ــه بــالـحــزن
والغضب معبرًا عن مشاعر الناس حد الشتيمة ،مظفر
شاعر ترك بصماته على الشعر الشعبي العراقي وعلى
الحداثة الثقافية ،وهو مناضل ّ
متعدد الساحات ،وقبل
ذلك إنسان مشحون بنكسات أمته.
* روائي وصحافي عراقي

ثورة تسير على قدمين وعكازة
حامد المالكي *
الـتـقـيـتــه ل ـل ـمـ ّـرة األولـ ــى ف ــي مـقــر «ال ـح ــزب الـشـيــوعــي»
ال ـع ــراق ــي ف ــي دم ـش ــق ،رب ـم ــا ق ـبــل ع ـقــد ت ـقــري ـبــا .كــان
يسير بصعوبة ،يتكئ على عكازة قديمة ،فمه مذهول
وعـيـنــاه تنتقالن فــي امل ـكــان ،كـمــا لــو ك ــان يبحث عن
ده ـشــة .جـلــس عـلــى أح ــد املـقــاعــد األمــام ـيــة ،ك ــان يــوم
تكريم الــرســام الـعــراقــي جبر ع ـلــوان ،وبسبب صغر
القاعة وعدد الكراسي القليل ،وقفت على الجانب أنظر
إليه ،بعد دقائق ،شعر بالتعب ،غفا على الكرسي ،لم
أشــأ أن أوقظه ،تركته يحلم ،ورحــت أسترجع برأسي
سيرته الطويلة .أينما هنالك مــن ث ــورة ،تجد مظفرًا،
أهــوار العراق والهرب إلى قرى الجنوب التي ستحوله
بلهجتها إل ــى شــاعــر شعبي أشـهــر مـنــه شــاعــر حـ ِّـر،
دراب ــن بـغــداد املــوغـلــة بــأســرار االنـقــابــات العسكرية
واملؤامرات السياسية ،وأوراقه املليئة بالشتائم الثورية
الغاضبة .هذه الشتائم التي أجد أنها هي التي جعلت
مــن مظفر الـنــواب ينال هــذه الشهرة عربيًا ،فالعربي
يـحــب الـشـتــم والـشـتــائــم ،وألن «ال ـعــربــي» أخ ــرس أمــام
حاكمه ،أحــب الـنــواب الــذي شتم كــل الحكام الـعــرب ب ـ
«أوالد القحبة» ،هذه الكلمة التي تناقلتها الذاكرة العربية
الشعبية على أنها نصر خجول .تجد مظفر في ظفار،

وفي إريتريا ،وفوق جبال كردستان ،وإذا هدأ ،يذهب
ّ
يتحول إلــى نفق سري،
إلــى السجن .لكن هــذا الهدوء
يحفر في سجن الحلة ،يهرب منه مظفر ليجد نفسه
في مرأب نقل عام .السجن كان أقرب إلى املدينة ّ
مما
كان يظن ،يواصل ثورة هربه إلى إيران ،كان هذا بعد
أحــداث الحرس القومي في ستينيات العراق الحارقة.
ك ــان ي ــري ــد ال ــوص ــول إل ــى روسـ ـي ــا ،قـلـعــة الـشـيــوعـيــة،
وص ــل إل ــى الـبـصــرة ومـنـهــا إل ــى إيـ ــران .هـنــاك ّ يعتقله
الشاه ويودعه السجن ،السلطات اإليرانية تسلمه إلى
السلطات الـعــراقـيــة مــن جــديــدُ ،يحكم عليه بــاإلعــدام،
ّ
تخفض العقوبة إلى السجن املؤبد ،ثم يطلق سراحه.
ّ
ينشق الـحــزب الشيوعي الـعــراقــي إلــى قـيــادة مركزية
تــؤمــن بــالـثــورة ،ولجنة مــركــزيــة بـقـيــادة عــزيــز محمد.
هذا القسم اشترك مع حزب البعث الحاكم عام 1969
بما يعرف بالجبهة الوطنية ،أين تتوقع أن تجد مظفر
الـنــواب؟ بالتأكيد مع الجماعة التي تبحث عن الثورة،
أي مع القيادة املركزية .يودع السجن من جديد ،يزوره
صدام حسني ،كان في وقتها نائبًا لرئيس الجمهورية،
أخرجه من السجن ،أعطاه مسدسًا شخصيًا ليحمي
نفسه من بقية رفاقه املنشقني  -كما ّبرر صدام سبب
هذه الهدية  -رفض مظفر قبولها ،طلب بدل املسدس
أن ُيسمح له بالسفر إلى بيروت لطبع ديوانه الشعري.

ّ
واستقر بينها
سمح له صدام بذلك ،سافر إلى بيروت
وبــن دمشق ،ليجد عش راحته في عمارة قديمة في
الـطــابــق الـثــانــي منها فــي ش ــارع الـبــاكـسـتــانــي .عندما
التقيته في هذه األمسية الثقافية ،شعرت بأن ثورة هذا
الرجل ـ ـ ّ كــان يومها تجاوز السبعني من العمر ـ ـ قد
هــدأت ،إل أن أصابعه التي كانت تضغط على عصاه
ّ
بقوة حتى وهو نائم ،توحي بأن ما زال هنالك متسع
من الغضب بداخل الرجل .مظفر النواب روح أبية ،فقد
زاره ّسياسي عراقي كبير وقـ ّـدم له مبلغًا كبيرًا من
ّ
املــال إل أنــه رفضه .لم يأخذ من الحكومة العراقية إال
جواز سفر ديبلوماسيًا أرسله إليه صديقه التاريخي
رئيس العراق السابق مام (عم) جالل ،يشترك مظفر
مع جالل بخفة الدم وروح النكتة والدعابة .وربما هذا
سبب التقارب بينهما ،إضافة إلى ما ُعرف عن الرئيس
جالل حبه للشعر العربي والشعراء خاصة من رافقه
في منافي املعارضة .أرسلت إحدى القنوات اإلخبارية
ً
رسوال ومعه مبلغ ّ
مالي كبير ملظفر
العربية الشهيرة
ال ـن ــواب إلجـ ــراء ح ــوار تـلـفــزيــونــي ،الــرجــل رف ــضّ ،
ألن
ّ
توجهات هذه القناة ال تنسجم مع حقائق األمــور في
العراق وتغيير النظام السياسي فيه بعد عام .2003
كان آخر لقاء تلفزيوني له في قناة عربية عام 1996
مــع  MBCوقــد اشـتــرط عــدم قطع مــا قــالــه فــي اللقاء.

رفضت القناة ـ ـ ربما تحدث بما هو خارج حدود النص
العربي ـ ـ رفض هو بــدوره السماح لهم بعرض اللقاء
ولم ُيعرض .زار العراق عام ّ ،2011
تجول في سيارة،
لعدم قدرته على املشي في شارع املتنبي .كانت عيناه
حــزيـنـتــن م ــن وراء ن ــاف ــذة ال ـس ـيــارة ال ـتــي يـحـيــط بها
العشرات من محبيه .كــان ينظر إلــى الـشــارع بصمت
ّ
وألم ،كأنه ينظر إليه نظرة الوداع األخيرة .وربما ،كان
ينظر إلى حصاد سنني عمره التي ضاعت في املنافي
والسجون والثورات الشعبية ،وبني أسطر أشعاره التي
َ
أغاني عراقية دافئة خالدة في الذاكرة العراقية.
صارت
ُ
ـرى ،أكان سعيدًا بما حصل للعراق بعد 2003؟ هل
تـ ّ
توقع أن ينتقل العراق من فم ديكتاتور ،ليقع فريسة
اللصوص من السياسيني واإلرهابيني القتلة؟ وربما
ّ
يفكر بصمت ،هل ثمة بقية من العمر لنضال جديد...
ولعله يـ ّ
ـردد بصمت« :روحــي وال تكلها :شبيج ،وانت
املــاي ،مكطوعة مثل خيط السمج روحــي ،حــاوة ليل
محروكة حرك روحي».
ّ
عراقي
* سيناريست
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في القانون

في القانون
متابعة

إعداد صادق علوية

بعد مراجعة أولية للعملية االنتخابية التي جرت في  15أيار  2022واأليام
غير المقيمين التي جرت في  6أيار و 8أيار،
االنتخابية الثالثة :اقتراع ّ
واقتراع الموظفين والمعلمين المولجين بالمهام االنتخابية التي جرت
في  12أيار ،ويوم االقتراع المحلي المحدد في  15أيار ،ومقارنتها بما يرد
في نص قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب (القانون ّ ،)44/2017
تتبين

ضرورة التدقيق في بعض وقائع تلك العملية االنتخابية من قبل هيئة
االشراف على االنتخابات ،وبناء المقتضى الالزم المنصوص عليه بحسب
القوانين المرعية اإلجراء .وقد يقتضي ذلك من المجلس الدستوري
التدقيق في هذه الوقائع ّ
المدعى بحصولها وترتيب النتائج القانونية
الالزمة أثناء النظر في الطعون  .المحتمل تقديمها .لم تكن القوانين

ّ
تطبيقية
يومًا مجرد آليات ومنهجية تذكر في نصوص ،بل هي مناهج ّ
ينبغي تنفيذها والسير على أساسها .لكن ما يجري في لبنان ال يبشر
بدولة القانون .فما تم تداوله في اإلعالم وعلى وسائل التواصل وفي
تقارير رسمية وغير رسمية من هيئات المجتمع المدني ذات االختصاص
ّ
المرخص لها حول العملية االنتخابية ،ورغم أن بعضها تضمن مزاعم

حول شوائب قد تكون غير دقيقة ،إال أن البعض اآلخر قد يكون حقيقة
يقتضي التدقيق فيها وإجراء التحقيقات الالزمة بشأنها ،بهدف
تصويب كل عملية انتخابية آنية أو مقبلة ،وإرساء مبدأ المحاسبة في
دولة يريدها البعض أن تكون دولة قانون ومؤسسات .نستعرض في ما
يلي بعض المبادئ والمواد االنتخابية ذات الصلة بعملية االقتراع

مخالفات قانون االنتخابات ...إلى المجلس الدستوري درُ

التمويل واإلنفاق االنتخابي
ق ــام ع ــدد م ــن املــرش ـحــن ب ـتــوزيــع م ـس ــاع ــدات ل ــم يتم
ّ
مصرحا عنها ضمن النفقات
التدقيق في ما إذا كانت
ّ
االنتخابية ،علمًا أن جــزءًا منها ،ال سيما توزيع املال
النقدي على الناخبني ،يندرج ضمن الرشوة االنتخابية
املمنوعة قانونًا ،إذ تعتبر محظورة ،أثناء فترة الحملة
االنتخابية ،االلتزامات والنفقات التي تتضمن تقديم
خدمات أو دفع مبالغ للناخبني.
ورغم ما ورد في اإلعالم عن قبض رشى وأن القضاء
يحقق في بعضها بناء على تحرك من النيابة العامة
االستئنافية املـخـتـصــة ،تلقائيًا ،لــم يـتـبـ ّـن قـيــام هيئة
اإلشراف على االنتخابات بإحالة أي مخالفة الى النيابة
العامة ولو للتحقيق فيها ّ
سيما اذا كانت هذه املخالفة
ً
ينطبق عليها وصف الجرم الجزائي عمال باملادة 65
من القانون.

االعالم واالعالن االنتخابيان

قانون انتخاب
أعضاء مجلس
النواب 44/2017

ظـهــرت للعيان ق ــدرة عــدد مــن املرشحني على
الظهور بكثافة على وسائل اإلعالم في مقابل
غياب تام آلخرين في حني أن القانون ّ
فرق بني
اإلعالم االنتخابي والدعاية االنتخابية واالعالن
االنتخابي .وفيما يتوجب على وسائل االعالم
واالع ـ ـ ــان إب ـ ــاغ ه ـي ـئــة اإلش ـ ـ ــراف بــامل ـشــاركــة
بــالــدعــايــة االنـتـخــابـيــة مــرفـقــا بــائـحــة أس ـعــار،
وال يـحــق لـهــا ان تــرفــض اي اع ــان انـتـخــابــي
مطلوب من الئحة أو مرشح يلتزم بها ،كانت
ّ
وس ــائ ــل اإلع ـ ــام م ـتــاحــة ملــرش ـحــن متمكنني
ماديًا ومحظورة على آخرين .وكان على هيئة
اإلشراف أن تراعي حق املرشحني في املساواة
فــي الـظـهــور االع ــام ــي ضـمــن ح ــدود الـقــانــون
واملـنــافـســة االنـتـخــابـيــة املـشــروعــة بـمــا يضمن

تأمني العدالة والتوازن والحياد في املعاملة بني
املرشحني والـلــوائــح ،وان تلزم وسيلة االعــام،
لــدى استضافتها ملمثل الئـحــة أو ملــرشــح ،ان
تؤمن في املقابل استضافة منافسيه بشروط
مماثلة لجهة التوقيت واملدة ونوع البرنامج وفق
أحكام املادتني  71و 72من القانون .وهذا األمر
كان غائبا باملطلق عن معظم وسائل اإلعــام،
ع ـل ـمــا أنـ ــه ال ي ـج ــوز ألي وس ـي ـلــة م ــن وســائــل
االع ــام الـخــاص اع ــان تأييدها أي مــرشــح أو
الئحة انتخابية.
وال يـبــدو أن هيئة اإلش ــراف على االنتخابات
اتخذت أي إجــراء بحق اي من وسائل االعالم
واالع ــان املخالفة لألحكام املتعلقة بــاإلعــام
واالعالن االنتخابيني.

المادة74 2
فقرة

■ عمر نشابة

خالفا للقانون حول عدم جواز استخدام املرافق العامة والدوائر الحكومية واملؤسسات
العامة والجامعات والكليات واملعاهد واملدارس الرسمية والخاصة ودور العبادة القامة
املهرجانات وعقد االجتماعات واللقاءات االنتخابية أو القيام بالدعاية االنتخابية ،ظهرت
بشكل واضح على نشرات األخبار املهرجانات واللقاءات في هذه األمكنة.
كما ظهر تــرويــج عــدد مــن موظفي الــدولــة واملــؤسـســات الـعــامــة والـبـلــديــات وات ـحــادات
البلديات ملصلحة مرشحني أو ملصلحة لوائح خالفا للمادة  77من القانون.

يلزم القانون رئيس القلم والكاتب أن يكونا حاضرين طوال مدة العملية
االنتخابية ،ويكلف رئيس قلم االقتراع وحده بسلطة املحافظ على النظام
داخل القلم ،وال يجوز ألي من عناصر القوى االمنية الوجود داخل القلم
اال بطلب منه وبصورة مؤقتة وحصرًا لتأمني سالمة العملية االنتخابية.
رغم ذلك ،شوهد مباشرة على الهواء عدد من عناصر القوى األمنية في
األقــام من دون طلب من رئيس القلم ،حتى ان بعض وسائل اإلعــان
أفادت بأن مندوبي املرشحني يعاونون رئيس القلم وهو أمر غير جائز
قانونًا ،ال بل أن مرافقة املندوبني للمقترعني الى مكان العازل واللوقوف
معهم وراء العازل خالف أصول االنتخاب بعدم إشهار االقتراع ،وكان
يقتضي على رئيس القلم منع الناخب مــن االقـتــراع فــي هــذه الحالة أو
الطلب الــى املـنــدوب الـتــزام مكانه أو طــرده بسبب االخــال بالنظام رغم
تنبيهه وتدوين هذا التنبيه في املحضر.

التدقيق في حسابات
كل مرشح والئحة
يجب على كل مرشح والئحة إعداد بيان حسابي شامل يتضمن بالتفصيل
مجموع الواردات واملساهمات العينية ،ومجموع النفقات ،املدفوعة ،منذ بدء
الحملة االنتخابية .كما يجب أن ُي ّ
قدم هذا البيان إلى الهيئة خالل مهلة 30
يومًا من تاريخ إعالن النتائج الرسمية لالنتخابات ،مرفقًا بالوثائق الثبوتية
العائدة لجميع بنود الحساب مثل اإليصاالت وسندات الصرف وسواها،
وبكشف مصرفي شامل للحساب العائد للحملة يبني العمليات التي تمت
على هذا الحساب من تاريخ فتحه حتى تاريخ تقديم هذا البيان .وتقوم
الهيئة بــدرس البيان الحسابي لكل مرشح وتدقيقه وإج ــراء التحقيقات
املتعلقة بصحته أو بصحة بعض عناصره ،ولها االستعانة ،لهذا الغرض،
بمن تراه مناسبًا من الخبراء وغيرهم بمن فيهم افــراد الضابطة العدلية،
بعد موافقة النيابية العامة املختصة.

ً
محضرا بالعملية
بعد انتهاء عملية االقتراع ،يقتضي أن ينظم كل قلم
االنتخابية يتم توقيعه وترسل نسخة منه فــورا مع املغلفات الخاصة
الكبيرة العائدة ألوراق االقتراع وباقي املستندات االنتخابية الى مصرف
لبنان عبر وزارة الـخــارجـيــة واملـغـتــربــن ،على أن تــرســل هــذه املغلفات
الى لجنة القيد العليا في بيروت لفرزها وتوثيق نتائجها .إال أنه ّ
تبي
أن عــددا منها لــم يصل أو وصــل مكسورا خالفا للقانون الــذي ينص
على وجــوب مــراعــاة سالمة النقل والـفــرز ما استدعى «تصفير» هذه
الصناديق املصابة أو نتائج تلك التي لــم تصل منها  ،وكــان يقتضي
على وزارة الخارجية تأمني وصول الصناديق ساملة إلى لبنان .واألمر
يستدعي جديا إجراء تحقيقات حول أسباب وصول صناديق مكسرة
أو عدم وصول صناديق أخرى ،وتحميل املسؤولني املسؤولية عن هذه
االرتـكــابــات .فكيف ُيعقل إلـغــاء أص ــوات مقترعني و«تصفيرهم» وهم
انـتـظــروا لـســاعــات لــاقـتــراع وقبلها قــامــوا بالتسجيل ل ــدى الـسـفــارات
والقنصليات ،ثم ولسبب غير ّ
مبرر يتم إلغاء أصواتهم ألن أحد املوظفني
املعنيني أو عددا منهم لم يقم بواجبه؟

اثناء فترة الحملة االنتخابية يترتب
على وسائل االعالم الخاص وعلى
اللوائح واملرشحني التقيد باملوجبات
اآلتية:
■ االمتناع عن التشهير أو القدح أو الذم
وعن التجريح بأي من اللوائح أو من
املرشحني.
■ االمتناع عن بث كل ما يتضمن اثارة
للنعرات الطائفية أو املذهبية أو العرقية
أو تحريضًا على ارتكاب اعمال العنف أو
الشغب أو تأييدًا لإلرهاب أو الجريمة أو
االعمال التخريبية.
■ االمتناع عن بث كل ما من شأنه ان
يشكل وسيلة من وسائل الضغط أو
التخويف أو التخوين أو التكفير أو التلويح
باملغريات أو الوعد بمكاسب مادية أو
معنوية.
■ االمتناع عن تحريف املعلومات أو حجبها
أو تزييفها أو حذفها أو اساءة عرضها.
■ االمتناع عن نقل أو إعادة بث أي مادة
تظهر الخروقات املذكورة أعاله تحت طائلة
تحميل املؤسسة مسؤولية خرق هذا
القانون.

في فلسطني ،يستخدم الشبان املفرقعات النارية
ملواجهة جيش العدو اإلسرائيلي ،فيما يستخدم
البعض في لبنان ،ومنهم من ّيدعي مناصرة املقاومة
وآخرون ،األسلحة الرشاشة والرصاص ّ
الحي،
والقذائف الصاروخية احيانًا ،لالبتهاج بحفل زفاف
او بنيل شهادة بكالوريا أو بربح االنتخابات او

إخالل عدد من رؤساء األقالم
بموجباتهم؟

شوائب اقتراع غير المقيمين

من قانون االنتخاب

رصاص معيب

خرق حياد موظفي الدولة

«طوشة» الصمت االنتخابي
خــرق الصمت االنتخابي مــن قبل مرشحني ومــراسـلــي وســائــل اإلع ــام فــي األيــام
األربعة املحددة اللتزام الصمت االنتخابي ،في حني أنه ابتداء من الساعة الصفر
لليوم السابق ليوم االنتخابات ولغاية إقفال صناديق االقتراع ،يحظر بث أي إعالن
أو دعاية أو نداء انتخابي مباشر باستثناء ما يصعب تفاديه من صوت و/أو صورة
لدى التغطية املباشرة ملجريات العمليات االنتخابية ،وكذلك األمر في يوم االقتراع إذ
توالت التصريحات من مرشحني ومراسلني إعالميني في حني ان القانون ينص على
اقتصار التغطية االعالمية على نقل وقائع العملية االنتخابية.

لتأييد خطاب أو للتعبير عن حزن وغضب.
بدأ عام  2022بتسجيل  242حادث إطالق النار ابتهاجًا
أدى بعضها الى إصابة مواطنني نقلوا الى املستشفيات
وفارق بعضهم الحياةّ .
تكرر االمر مرات عدة منذ
ّ
كانون الثاني ،وتكثف بعد صدور نتائج االنتخابات
النيابية مطلع هذا األسبوع .إذ نقلت امرأة وأربعة أطفال
الى املستشفى بعد إصابتهم برصاص االحتفال
بوصول نواب الشعب الى البرملان.
ّ
يجرم القانون رقم  71/2016إطالق العيارات النارية في
الهواء حيث ورد فيه أن كل من يقدم ،ألي سبب كان،
على إطالق عيارات نارية في الهواء من سالح حربي

مرخص أو غير مرخص به ،يعاقب بالحبس من ستة
أشهر الى ثالث سنوات ،وبغرامة من ثمانية اضعاف
إلى عشرة اضعاف الحد األدنى الرسمي لألجور.
ويصادر السالح في جميع االحوال ويمنع الجاني من
االستحصال على رخصة حمل سالح مدى الحياة.
وتتشدد العقوبة إذا أدى الفعل املذكور في هذه املادة
إلى مرض ،أو تعطيل عن العمل ،أو قطع /استئصال
عضو ،أو املوت ،ليعاقب الجاني باألشغال الشاقة ملدة ال
تقل عن عشر سنوات وبغرامة من عشرين الى خمسة
وعشرين ضعف الحد األدنى الرسمي لألجور.
وكي ال يفلت الجناة من املالحقة ،أشرنا في العدد

السابع من القوس الى الطرق العلمية التي يمكن من
خاللها تحديد موقع مطلق النار واملسافة من خالل
الفحص الدقيق لخصائص الطلقات النارية ومخلفاتها.

حق اقتراع ذوي االحتياجات اإلضافية
يجيز قانون االنتخابات وقانون حقوق ذوي االحتياجات اإلضافية للناخب من ذوي هذه
االحتياجات ان يستعني بناخب آخر يختاره هو ليعاونه على ذلك تحت اشــراف هيئة
القلم ،على أن ُيشار الى هذه الواقعة في الخانة املخصصة للمالحظات في لوائح الشطب.
في حني لم تأخذ الــوزارة باالعتبار حاجات هؤالء األشخاص ولم تضع دقائق تطبيق
املــادة  96من قانون االنتخاب ولــم تسهل االج ــراءات التي تسمح لهم بممارسة حقهم
باالقتراع من دون عقبات.

فوضى استطالعات الرأي
رغ ــم أن ال ـق ــان ــون يـمـنــع ن ـشــر أو ب ــث أو ت ــوزي ــع اسـتـطــاعــات
الــرأي والتعليقات عليها خالل األيــام العشرة التي تسبق يوم
االنـتـخــاب ،تــوالــت عبر رســائــل نصية وعـبــر تطبيق واتـســاب
استطالعات رأي ،واستقبلت بعض وسائل اإلعالم محللني في
هذا الشأن.

صعوبات
تصحيح
القيود
رغ ـ ــم أن ال ـق ـي ــد فـ ــي ال ـق ــوائ ــم
االنتخابية هو حق لكل ناخب
بلغ مــن العمر  21سنة وغير
م ـ ـحـ ــروم مـ ــن االن ـ ـت ـ ـخـ ــاب ،إال
أن ع ــددًا مــن املــواطـنــن شكوا
مـ ــن عـ ـ ــدم س ـه ــول ــة تـصـحـيــح
قـيــودهــم وإي ــراده ــم فــي قــوائــم
الـنــاخـبــن .ال بــل أن ــه لــم يثبت
قـيــام كــافــة املحاكم العدلية أو
السجل العدلي بإبالغ املديرية
ال ـعــامــة ل ــأح ــوال الـشـخـصـيــة
بــاألح ـكــام الـنـهــائـيــة ال ـصــادرة
عـنـهــا ب ـشــأن ال ـجــرائــم املــانـعــة
من االنتخاب ،ما قد يكون قد
سمح ملحكومني باالنتخاب

تصوير خلف العازل
كما شوهد عدد من الناخبني يستعملون هواتفهم داخل العازل
ومـنـهــم مــن ص ـ ّـور ورق ــة االق ـت ــراع مخالفا ش ــرط ع ــدم إشـهــار
اقتراعه في حني أن القانون يسمح حصرا للمندوبني الثابتني
واملتجولني باستعمال الهواتف داخل األقالم.
مع اإلشــارة الـ ّـى ان القانون يعاقب كل من رئيس قلم االقتراع
أو كاتبه إذا أخل باملوجبات املفروضة عليه ولم يتبع األصول
املحددة له في هذا القانون بالحبس من ثالثة أشهر إلى ثالث
سنوات أو بالغرامة من مليون إلى ثالثة ماليني ليرة لبنانية.

األمن والنظام على مداخل
مراكز االقتراع
يقتضي بموجب الـقــانــون أن تــؤمــن الـقــوى األمنية األم ــن والـنـظــام على مــداخــل مراكز
االقتراع وفي محيطها ،وأن تمنع أي نشاط انتخابي أو دعائي بما فيها مكبرات الصوت
واملوسيقى الصاخبة واألعــام الحزبية واملواكب السيارة ضمن محيط مركز االقتراع.
وقد تم خرق هذا املوجب في أكثر من منطقة على مرأى من القوى األمنية.

4

السبت  21أيار 2022

السبت  21أيار 2022

المباحث العلمية

المباحث العلمية
المختبر الجنائي
ً
الى ضبطه وتقديمه للعدالة .في جرائم
يؤدي
خطأ
ال توجد جريمة كاملة ،ومهما أوتي المجرم من حرص فإنه قد يرتكب
ّ
االنتحار المفبركة ،يعمد الجناة إلى إزالة كل أثر قد يرشد عنهم :البصمات ،الدماء ،مخلفات إطالق النار ...وغيرها ،بغية إظهار
الحقيقة .فيعمد الجاني تارة إلى تصوير الحادث على أنه انتحار وتارة على أنه قتل عرضي .الحاالت قيد
الحادثة بصورة تخالف
ّ
المناقشة في هذا المقال تسلط الضوء على الدور األساسي الذي تلعبه علوم األدلة الجنائية في التأكد من طريقة الموت

طمس
األدلة
دليل على
الجرم

فرضية االنتحار تحت المجهر
■ جنان الخطيب
م ــن أك ـثــر األخ ـط ــاء ش ـيـ ً
ـوعــا الحكم
بسرعة على وفــاة شخص ما على
أن ـ ــه انـ ـتـ ـح ــار ق ـب ــل إج ـ ـ ــراء تـحـقـيــق
شــامــل .ي ـحــدث ه ــذا ،عـ ــادة ،عندما
يـقــوم ضــابــط دوري ــة قليل الخبرة
بــالـتـحـقـيــق ف ــي م ـك ــان الـ ـح ــادث أو
عندما يندفع «البعض» إلى إغالق
القضية .وحتى لو حكم على وفاة
أح ــده ــم بــأن ـهــا ان ـت ـح ــار ،ف ــإن قـيــام
خبير جـنــائــي بــإلـقــاء نـظــرة ثانية
يمكن أن يساعد في الحصول على
اإلجابات التي تحقق العدالة.
امل ـبــدأ األس ــاس ال ــذي يعتمد عليه
الخبراء الجنائيون أثناء التحقيق
فــي مـســرح الـجــريـمــة يـعــرف باسم
م ـب ــدأ «ت ـ ـبـ ــادل لـ ــوكـ ــارد» (Locard
 )Exchange Principleال ــذي ّ
ينص
عـلــى أن مــرتـكــب الـجــريـمــة سيأتي
بـ ـش ــيء مـ ــا إل ـ ــى مـ ـ ًس ــرح ال ـجــري ـمــة
ويـ ــأخـ ــذ م ـع ــه ش ـي ــئ ــا مـ ـ ــا ،وي ـم ـكــن
اسـتـخــدام كليهما كــدلـيــل جنائي.
ً
ـومــا
ي ـتــم تـلـخـيــص هـ ــذا املـ ـب ــدأ ع ـمـ ً
بأن «كل اتصال يترك أثـرًا» .ووفقا
لــذلــك ،فــإن إع ــادة النظر فــي مسرح
الجريمة قد تعطي أدلة مهمة حول
طبيعة الحادث وتسلسل االحداث.

االنتحار ببندقية صيد
حــاالت االنـتـحــار باألسلحة النارية
ً
نسبيا ،ال سيما في الحاالت
شائعة
التي يستطيع فيها املتوفى سحب

ال ــزن ــاد ب ــال ـي ــد .ل ـكــن ال ـت ـنــاقــض بــن
طــول ذراعــي الفرد ومــاســورة بنادق
الصيد قد يجعل املحققني يشككون
ف ــي اح ـت ـم ــال االنـ ـتـ ـح ــار ،خـصــوصــا
اذ لم يتم العثور في مكان الحادثة
على أداة ميكانيكية أو أجهزة داعمة
ذات أوتار أو حبال لسحب الزناد عن
بعد.
من املمارسات املعتادة بني الخبراء
قـيــاس طــول الــذراعــن واملـســافــة بني
ج ــرح دخ ــول الـطـلــق ال ـن ــاري وطــرف
اإلصـ ـب ــع األوسـ ـ ــط ل ـ ـلـ ــذراع امل ـم ـتــدة
أث ـ ـنـ ــاء ت ـش ــري ــح الـ ـجـ ـث ــة .وم ـ ــع ذلـ ــك،
عـنــدمــا تـكــون ذراع ــا املـتــوفــى أقصر
مــن مــاســورة الـســاح الـنــاري طويل،
ال يمكن استبعاد فرضية االنتحار
تـمـ ً
ـامــا ،ألن مــن ي ًـقــدم على االنتحار
قــد يستخدم طــرقــا غير معتادة مع
ملحقات ميكانيكية مختلفة لسحب
الــزنــاد ،مثل جسم طويل أو خيط /
سلك أو غير ذلك.
لفحص فرضية االنتحار باستخدام
بندقية صيد ،على الخبير ان يقوم
بتجارب علمية وتقنية إلنارة قناعة
امل ـح ـك ـمــة واملـ ـس ــاع ــدة ع ـلــى اإلج ــاب ــة
على نقاط مهمة يمكن ان تؤثر في
مسار التحقيق بأكمله .ملعرفة مدى
امـكــانـيــة االن ـت ـحــار بــاس ـت ـخــدام هــذا
ال ـن ــوع م ــن ال ـس ــاح ،ي ـجــري الخبير
بتجارب عملية على شخص يمتلك
ً
جسدًا مماثال لجسد املتوفى وكتلته
العضلية.
لـلـقـيــام بــال ـت ـجــارب بـطــريـقــة مهنية

اجراء التجارب

مرتكب الجريمة
سيأتي بشيء ما
إلى مسرح الجريمة
ًويأخذ معه
شيئا ما ،ويمكن
استخدام كليهما
كدليل جنائي

دق ـ ـي ـ ـقـ ــة واع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة تـ ــرك ـ ـيـ ــب مـ ـس ــرح
الجريمة ،يقوم الخبير بما يأتي:

حساب طول ذراعي المتوفى
ف ــي حـ ــال ل ــم ت ـكــن ال ـض ـح ـيــة مـتــاحــة
لـلـفـحــص (دف ـن ــت) ول ــم ي ـكــن املـحـقــق
ال ـج ـن ــائ ــي ق ـ ـ ــادرًا ع ـل ــى قـ ـي ــاس ط ــول
أطــراف املتوفى أثناء تشريح الجثة،
ُيمكن للخبير تقدير طــول الــذراعــن
ف ــي ه ــذه ال ـحــالــة بــاع ـت ـبــاره م ــن أهــم
العناصر ملناقشة امكانية االنتحار
ب ـســاح الـصـيــد امل ـض ـبــوط .اعـتـمــادًا
على معادالت علميةُ ،يمكن للخبير
ح ـ ـسـ ــاب ط ـ ـ ــول األطـ ـ ـ ـ ـ ــراف ال ـع ـل ــوي ــة
للمتوفي مــن خــال ثــاثــة معطيات:
العمر ،الوزن ،والطول.

ي ـج ــري الـخـبـيــر ت ـجــاربــه بــالـتـعــاون
مــع شـخــص يمتلك مـقــومــات وكتلة
ع ـض ـل ـي ــة ت ـت ـن ــاس ــب إلـ ـ ــى حـ ــد كـبـيــر
مـ ــع جـ ـس ــد امل ـ ـتـ ــوفـ ــى ،ل ـج ـه ــة الـ ـ ــوزن
والـطــول والـعـمــر ،وطــول الـيــد نفسه،
وباستعمال نــوع الـســاح املضبوط
نفسه (طول املاسورة ،الوزن ،املسافة
بــن فــوهــة ال ـســاح ال ـنــاري والــزنــاد،
وغيرها).

مسار الطلقة
مسار الطلقة هو من اهــم املعطيات
التي يستند اليها الخبير في تحليل
مسرح الجريمة .لهذا الغرض ،يضع
املحقق الجنائي.
رس ـمــا تخطيطيًا ( )Sketchملـســرح
الجريمة من خالل املعطيات في مكان
الـحــادث ،او استنادًا إلــى املعلومات
الـ ـت ــي ي ـت ـضـ ّـم ـن ـهــا ت ـق ــري ــر ال ـش ــرط ــة
القضائية .وفـقــا للمعايير املهنية،
يستخدم الخبير باستخدام برنامج
كمبيوتر هندسي متخصص (على
سبيل املثال  )AutoCADيساعد في
رســم مسرح الجريمة بأبعاد دقيقة
وتـ ـح ــدي ــد م ــواق ــع األدلـ ـ ـ ــة وال ـع ــاق ــة
بينها.
بحسب مـعـطـيــات مكتب ال ـحــوادث،
يجري تحديد مكان وارتفاع الثقوب
(او ال ـج ـل ــوف) ال ـنــات ـجــة ع ــن الـطـلــق
الـ ـن ــاري ،لـيـتـمـكــن الـخـبـيــر م ــن رســم
م ـس ــار ال ـط ـل ـقــة Bullet Trajectory
 .ف ــي واح ـ ــدة م ــن ق ـضــايــا االن ـت ـحــار

وضعية
الوقوف

وضعية الجلوس
وضعية االستلقاء
وضع االنتحار هذا هو حتمًا مستحيل ألن
أصابع  Xفي هذه الحالة ال تصل الى زناد
البندقية.

امل ـش ـبــوهــة ،ســاعــد «م ـس ــار الـطـلـقــة»
على استبعاد فرضية االنتحار بعد
أرب ـعــة أعـ ــوام مــن ارت ـك ــاب الـجــريـمــة،
بعدما تبني علميًا ان مسار الطلقة
مـ ــوجـ ــود ع ـل ــى م ـس ـت ــوى أعـ ـل ــى مــن
رأس الضحية في حــال تمت عملية
االن ـ ـت ـ ـحـ ــار ف ـ ــي وضـ ـعـ ـي ــة الـ ــوقـ ــوف
بـحـســب افـ ــادة املـشـتـبــه ف ـيــه .إضــافــة
الى «مسار الطلقة» ،وجد الخبير ان
املظروف الفارغ في مسرح الجريمة
ال يوجد على ُبعد منطقي من مكان
إطالق ّ النار ،بحسب رواية االنتحار
التي لفقها املشتبه به.
الى ذلك ،على الخبير دائمًا االعتماد
عـلــى امل ــراج ــع وال ــدراس ــات الحديثة
فــي مــا يتعلق بــاألسـئـلــة الـتــي تثير
ال ـ ـجـ ــدل فـ ــي امل ـح ـك ـم ــة ،ع ـل ــى سـبـيــل
املـثــال :بعد إطــاق النار على الــرأس
هل تسقط الضحية الى األمام أم الى
الخلف؟ وجــد الخبير انــه لالنتحار
بــالــوضـعـيــة ال ـتــي وصـفـهــا املشتبه
ف ـي ــه ،س ـي ـكــون وزن ال ـ ــرأس مـتـقــدمــا
عـ ــن ن ـق ـط ــة ت ـ ـ ـ ــوازن الـ ـجـ ـس ــم .فـبـعــد
االطـ ـ ــاق ،وب ـف ـعــل ع ــام ــل ال ـجــاذب ـيــة،
س ـت ـس ـقــط ال ـض ـح ـيــة الـ ــى االم ـ ـ ــام مــا
ي ـت ـنــاقــض ت ـم ــام ــا م ــع م ـك ــان وج ــود
امل ـ ـسـ ــدس .إض ــاف ــة الـ ــى أدل ـ ــة م ــادي ــة
أخ ــرى ،اسـتـبـعــدت املحكمة فرضية
االنتحار ،وقــام الخبير بإعادة بناء
م ـس ــرح ال ـج ــري ـم ــة ن ـظ ـرًا إلـ ــى م ـســار
الرصاصة وطول املتوفى واملظاريف
الفارغة ونمط تناثر الدم في مسرح
الجريمة.

دراسة حاالت االنتحار في األماكن السهلة
الوصول اليها باستعمال هذا النوع من السالح

درس كل فرضيات االنتحار بحسب جرح دخول
الطلق الناري بمختلف وضعيات الجسد
تظهر الصورة التجارب
التي تمت بالتعاون
مع  Xوالتي أفادت
ان من الصعب جدًا
القيام باالنتحار بهذه
الطريقة ،لألسباب
التالية:
 البندقية ثقيلة جدًا البندقية طويلة جدًابالنسبة لطول يدي
الضحية.
 عدم القدرة على حملالبندقية بيد واحدة
واالطالق باليد األخرى.
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هذه الوضعية هي األسهل
لتنفيذ االنتحار من بقية
الوضعيات .في هذه الحالة،
تمسك الضحية البندقية
برجليها وبيد واحدة،
وتطلق العيار باليد األخرى،
فيكون بذلك الجرح مالمسًا
للجلد .لكن العنصر املهم
في هذه الحالة هو شكل
جرح الدخول ،الذي سيكون
عنصرًا مهمًا في تحديد
الوضعية بسبب الزاوية
الحادة التي تنشأ بني جسد
املتوفى وفوهة البندقية في
وضعية الجلوس.

يقوم الخبير بمقارنة فرضية االنتحار موضوع مهمته
(طلق ناري في المعدة باستعمال بندقية صيد على
سبيل المثال) مع فرضيات انتحار أخرى في مواضع
أخرى أسهل الوصول اليها ،باستعمال نوع السالح
االنتحار تحت الذقن  -وضعية الوقوف
وضعية االنتحار هذه سهلة التنفيذ ،اذ ان يد
الضحية يمكن أن تصل بسهولة الى الزناد ،و
من ناحية أخرى يمكن الضحية إسناد البندقية
ّ
بني رجليها مما يخفف من ثقل البندقية ،ويجعل
عملية االنتحار سهلة من الناحية العملية.

المضبوط نفسه .فيتبين وجود ثالثة مواضع أخرى
أكثر «عملية» لالنتحار :االنتحار تحت الذقن (وضعية
الوقوف/الجلوس) واالنتحار وراء األذن ،االمر الذي يثير
الشكوك حول اقدام المتوفى على االنتحار بالمعدة

االنتحار تحت الذقن  -وضعية الجلوس
هذه الوضعية االنتحار سهلة التنفيذ ايضًا ،اذ
ان يد الضحية تصل بسهولة تصل الى الزناد،
ويمكن الضحية من جهة أخرى إسناد البندقية
على الكنبة ما يخفف من ثقل البندقية ،ويجعل
عملية االنتحار سهلة من الناحية العملية.

االنتحار وراء االذن  -وضعية الوقوف
في هذه الوضعية تمسك الضحية
البندقية من فوهتها ّ
وتثبتها وراء اذنها
وتصل بسهولة للزناد ما يجعل
هذه الوضعية ايضًا سهلة التنفيذ.

في بعض حــاالت االنتحار ،أكثر
مـ ــا ي ـل ـف ــت اهـ ـتـ ـم ــام ال ـخ ـب ـي ــر هــو
م ـحــاولــة طـمــس األدل ـ ــة املـفـتــرض
ت ــواج ــده ــا ف ــي م ـس ــرح الـجــريـمــة
(كـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــدمـ ـ ـ ــاء) وع ـ ـ ـلـ ـ ــى الـ ـ ـس ـ ــاح
املـ ـضـ ـب ــوط (ك ــالـ ـبـ ـصـ ـم ــات عـلــى
ال ــزن ــاد) ،األم ــر ال ــذي ي ــزرع الشك
في تدخل جنائي لتزييف حقيقة
الحادثة.
في احــدى قضايا االنتحار ،أثار
ش ـك ــوك امل ـح ـقــق ال ـج ـن ــائ ــي ،عند
التدقيق فــي الـصــور الـ ــواردة من
مسرح الجريمة ،عــدم وجــود أي
بقعة دموية على األرض أو على
الجدار أو في املحيط ،مع العلم أن
الضحية كانت تنزف بعد تلقيها
طلقة نارية .على العكس من ذلك،
ب ــدا مـســرح الـجــريـمــة نظيفًا ولــم
يـتـضـمــن أي ــة ان ـس ـيــابــات دمــويــة،
بــاسـتـثـنــاء م ــاب ــس امل ـت ــوف ــى ،ما
يثير الشك في ان الحادثة وقعت
في املكان نفسه الذي وجدت فيه
ال ـج ـثــة ،او م ــا إذا ج ــرى تنظيف
مكان الحادثة.
كما أجرى الخبير دراسة جنائية
للبقع واالنسيابات الدموية على
م ــاب ــس امل ـت ــوف ــى س ــاع ــدت ــه على
تحديد مــدة النزف في الوضعية
التي شــوهــدت فيها الجثة للمرة
األول ـ ـ ـ ــى فـ ــي ّمـ ـس ــرح ال ـج ــري ـم ــة.
وبــا ّل ـتــالــي ،وثـ ــق الـخـبـيــر مـنــاطــق
تقطع النسياب الدم على مالبس
املتوفى ،وبالتالي تحديد ما إذا تم
تعديل او تحريك الجثة بعد القتل.
فــاع ـت ـمــد ال ـخ ـب ـيــر ع ـلــى ال ــدراس ــة
الــديـنــامـيـكـيــة املـفـ ّـصـلــة للسقوط
ال ــدم ــوي لـتــأكـيــد م ــا إذا ك ــان دم
ال ـض ـح ـيــة ت ــأث ــر ب ـعــامــل إضــافــي
ع ـلــى ع ــام ــل ال ـج ــاذب ـي ــة ،كتغيير
وض ـع ـيــة ال ـض ـح ـيــة ع ـلــى سبيل
املثال.
إضافة الى دحض رواية املشتبه
بهم ،وعدم تطابقها مع واقع األدلة
في مكان الـحــادث ،يعمد الخبير
فــي تحليله ملـســرح الجريمة الى
تفسير وتوضيح كيف ستكون
االنـ ـسـ ـي ــاب ــات والـ ـبـ ـق ــع ال ــدم ــوي ــة
ف ــي ح ــال أق ــدم ــت الـضـحـيــة على
االنـتـحــار حـســب الــوضـعـيــة التي
وجدت فيها في مسرح الجريمة،
مــا يـســاعــد املحققني فــي البحث
عن أي بقع دموية جرى تنظيفها
ب ــاس ـت ـخ ــدام األضـ ـ ـ ــواء واألش ـع ــة
الجنائية.
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المباحث العلمية

المباحث العلمية
المختبر الجنائي

إعداد جنان الخطيب

خالل التحقيقات في حاالت االنتحار
المشبوهة ،يوفر تطبيق العلم الجنائي
معلومات ليس فقط ّ
عما حدث عند
ّ
ارتكاب الجريمة ،وإنما أيضًا ما لم يحدث.
ّ
كل ذلك باستخدام األساليب العلمية،
واألدلة المادية ،والمنطق االستنتاجي،

وعالقاتها المتبادلة .ما إن ينتهي الخبراء
استنتاجاتهم ،استنادًا إلى
الجنائيون من
ّ
هذا التحليل العلمي ،حتى يتم تسليم
التقرير إلى المحققين ما قد ُي ّ
غير في
ُبعض األحيان مسار التحقيق بأكمله .إذ
تساعد هذه االستنتاجات على تأكيد أو

استبعاد فرضية االنتحار ،إعادة بناء ّ
الجريمة ،تأييد إفادات الشهود أو حتى
دحضها ،واألهم إدراج أو استبعاد الجناة
المحتملين من التحقيق .لهذا الغرض،
في حاالت االنتحار المشبوهة ،على الخبير
أن يناقش ثالث فرضيات :االنتحار ،الموت

العرضي والقتل .لتبيان الحقيقة ،على
الخبير إجراء كل التجارب العلمية الالزمة
واستعمال التحليل الجنائي لمعرفة
الفرضية التي تتطابق مع ظروف
الجريمة والدالئل المادية للقضية.
فيكون «االنتحار» هو نتيجة خالصة

لتحديد ما إذا كانت وفاة شخص
العلمية
علمية وليس تكهنات وتحليالت
ً
ً
ً
استباقية ،األمر الذي يضلل التحقيق .كي ما انتحارا أم قتل .غالبا ما تكون حاالت
االنتحار والقتل مع سبق اإلصرار ،لكن
ال تضيع الحقيقة ،وكي ال يفلت القاتل،
الفارق بين االثنين هو ما إذا كان قد تم
من المفترض التحقيق في مشهد
مع سبق اإلصرار من قبل المتوفى
الوفاة بشكل دقيق وشامل واالبتعاد
(االنتحار) أو من قبل شخص آخر (القتل)
عن االحكام المسبقة والتحليالت غير

الخيط رفيع بين القتل واالنتحار
اكتشاف
جريمة بعد
سنوات
منذ سنوات ،تبلغت
القوى األمنية بوجود
جثة رجل في العقد الرابع
في إحدى املناطق .وبعد
مسح مكان وجود الجثة
وبدء التحقيقات ،خلصت
النتائج الى اعتبار الحادثة
«انتحارًا».
بعد أكثر من عام على
بدء التحقيقات ،بدأت
الشكوك تحوم حول
عدم حدوث االنتحار
نظرًا لعوامل عدة .مع
ذلك ،لم تستطع القوى
ّ
فرضية
األمنية تأكيد
ّ
املتعمد خصوصًا
القتل
مع ارتكابها العديد من
األخطاء خالل ّ
عملية
املسح ّ
وأهمها غياب
الكشف الحسي املهني
على مسرح الجريمة.
بعد التوسع في التحقيق
بناء على إشارة ُالنيابة
العامة املختصة ،أجريت
ّ
جنائية كاملة
دراسة
للحادثة استنادًا إلى
تطبيق تحليل البقع
ّ
الدموية التي جرى
الكشف عليها في
الصور املأخوذة ملكان
وجود الجثة آنذاك،
إضافة الى إعادة تركيب
مسرح الجريمة وتحديد
العالقة املتبادلة بني
األدلة املوجودة في مكان
الحادثة .حينهاّ ،
تبي
ّ
ّ
الضحية لم
علميًا ّأن
تمت في املكان الذي تم
ّ
اكتشاف فيه الجثة ،وإنما
مكان آخر.
نقلت من
ٍ
ونظرًا لوجود مسرح
ثان (مكان وجود
جريمة ّ ٍ
الجثة) تعذر إيجاد مسرح
الجريمة االول (حيث تمت
الجريمة) بسبب وقوع
الجريمة منذ أكثر من
عام.
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المشهد
ّ
األولي

سبب الوفاة
األساسي

تقرير الطبيب
الشرعي

رسالة
االنتحار

عندما يلقي املحققون نظرة على
مسرح الجريمة ،يجب النظر إلى
جوانب مختلفة ،بما في ذلك
يتم موقع الجثة ووضع السالح
واألدلة األخرى وأي شيء يبدو
ً
خارجا عن املألوف .تشرح
املؤشرات األخرى في املشهد،
مثل أنماط تناثر الدم ،ومسار
الجرح الناتج عن طلق ناري،
وحتى عالمات صراع أو جروح
دفاعية ،ما إذا كان املشهد قد
تمت فبركته على أنه انتحار .الى
ذلك ،في حالة االنتحار ،لن ُيظهر
املشهد في كثير من األحيان أي
مؤشر على وجود شخص في
منتصف روتني مثل الغسيل أو
الطهي أو التنظيف.

إضافة إلى التحقيق في مكان وفاة الشخص ،فإن النظر
في اإلصابات الدقيقة التي تسببت في وفاة الشخص
فرضية
يمكن أن تشير إلى ما إذا كان ينبغي استبعاد ّ
االنتحار أو القتل ،اذ ان االستعجال في الحسم يضلل
التحقيق ويحرف مسار العدالة .ففي بعض الحاالت ،قد
يستنتج القائمون على التحقيق أن املشهد يشير إلى
ً
واضحا ،اال إن نظرة
«انتحار» ،ملجرد أن القتل ال ًيبدو
فرقا ً
كبيرا في القضية.
فاحصة يمكن أن تحدث
ال سيما ان هناك العديد من الحاالت التي تم فيها تدبير
موت شخص ليبدو وكأنه انتحار عن طريق الشنق .مع
ذلك ،بعد الفحص الدقيق ،قد يجد الخبراء أن الضحية
تعاني إصابات تشير إلى الخنق اليدوي أو حتى كسر
في الرقبة (إصابة نادرة في االنتحار) ،وكنا قد عالجنا
هذا املوضوع في العدد الثالث من «القوس» .ففي حالة
االنتحار املحتملة ،من املهم ً
دائما تعيني خبير جنائي
لتحديد ما إذا كانت وفاة الشخص من فعله أو تم
تنفيذها بواسطة شخص آخر أو أشخاص.

تتمثل املشكلة األساسية في التحقيقات العلمية في جرائم القتل
واالنتحار في ضعف مهارات التحقيق واالعتماد على االستنتاجات
املتسرعة التي تتم صياغتها بشكل غير مهني وغير علمي من
الطبيب الشرعي ،بعد معاينة جثة الضحية مباشرة في مشرحة
املستشفى .في كثير من الحاالت ،تبدو تقارير األطباء الشرعيني
متعارضة بشكل مباشر مع محتوى محضر الشرطة ،ومع مسار
الرصاصة ،وكذلك مع بقية األدلة في مسرح الجريمة.
على سبيل املثال ،فإن عالمات الجروح الدفاعية على يدي الضحية
التي تم توثيقها وتصويرها من محققي الشرطة في تقريرهم في
إحدى القضايا ،قد أغفلها الطبيب الشرعي ،وقد ذكر في تقريره
الجسدي  /العنف على جسد
أنه لم يالحظ أي دليل على االعتداء ّ
الضحية ،هذه العيوب على األرجح تضلل تحقيقات ضباط قوى
األمن الداخلي.
من جهة أخرى ،غالبًا ما يقدم األطباء الشرعيون أثناء املحاكمات
أدلة جنائية غير موثوقة وذات حدود علمية غير واضحة ،وآراء حول
األدلة خارج مجال خبرتهم ما يؤدي إلى استنتاجات مضللة تصل
إلى ّ
حد إساءة تطبيق العدالة.

في التحقيق في انتحار محتمل ،يمكن
لرسالة االنتحار أن تقدم عدة أدلة
بشأن الدافع .هل هناك أسباب نفسية
ً
شخصا ما إلى
أو خارجية دفعت
االنتحار؟ يمكن أن تشير طريقة كتابة
ً
الرسالة أيضا إلى ما إذا كان املتوفى
كتبها باختياره أم باإلكراه ،والسؤال
األهم هل هو من قام بكتابة الرسالة
ً
فعال؟ هناك العديد من األسئلة التي
يجب أخذها في االعتبار لتحديد ما
ً
انتحارا أو تم التخطيط
إذا كانت الوفاة
لها لتظهر على هذا النحو.
إذا لم يتم ترك رسالة انتحار أو عدم
كتابتها بخط اليدً ،
غالبا ما يتم رفع
سببا قاطعاً
األعالم الحمراء .هذا ليس ً
للحكم على موت شخص كقتل وليس
ً
انتحارا ،ولكنه يثير تساؤالت.

مخلفات
إطالق النار...
الدليل ظرفي!
في لبنان ،يجري االعتماد بشكل أساسي
خالل التحقيقات الجنائية على نتائج
«اختبار مخلفات إطالق النار» على يدي
إطالق
املتوفى واملشتبه بهم.
وجود مخلفات ُ
ً
النار على يدي الضحية مثال يعتبر دليال
موثوقًا انها أقدمت على االنتحار ،علمًا أن
سبب وجود تلك الجزئيات يمكن ان يكون
سببه قرب الضحية من السالح الناري اثناء
جريمة القتل املفبركة كاالنتحار .كما يتم
تبرئة مشتبه بهم من جرائم قتل بسبب عدم
تواجد تلك الجزئيات على أيديهم ،االمر الذي
يضلل التحقيق ،وقد عالجت «القوس» هذا
املوضوع بشكل دقيق ومفصل في العدد
الخامس.

«الكلور»
في األفالم
فقط
في األفالم التي تروي
قصصًا عن جرائم ،يقوم
الجاني بتنظيف مسرح
الجريمة باستخدام ّ
مبيضات
الكلور إلخفاء دماء الضحية.
لكن هذا ال يحدث إال في
األفالم!
صحيح ّأن هذه األنواع
من املبيضات تزيل البقع
ّ
الدموية التي يمكن رؤيتها
ُ
ّ
ّ
بالعني املجردة ،إال أن الخبراء
الجنائيني يستخدمون العديد
من املواد مثل اللومينول أو
الفينول فثالني إلثبات وجود
الهيموغلوبني املوجود في
خاليا الدم.
لذلك ،بإمكان هذه املواد
ّ
الكيمائية تأكيد وجود
ّ
الدماء ،حتى لو غسل الجاني
ّ
مالبسه امللطخة بدماء
الضحية مستخدمًا الكلور
عشرات املرات!
في املقابل ،ال تعمد القوى
األمنية إلى استخدام هذه
ّ
الكيمائية في كثير
املواد
من األحيان .هذا ما حصل
ّ
عندما تبلغت القوى األمنية
منذ سنوات عن انتحار فتاة
في منزل ذويها قبل نقلها
إلى املستشفى حيث فارقت
الحياة .مع وصول املحققني
إلى املكانّ ،
تبي أن املكان
خال من الدماء علمًا أن الفتاة
ٍ
نزفت كثيرًا وهذا ما بدا
واضحًا على مالبسها.
بعد أشهر من التحقيق،
ّ
توصلت القوى األمنية
ّ
إلى خالصة أن الفتاة قد
انتحرت .ولكن ،بعد ّ
التوسع
في التحقيق وإعادة فتح
امللف ،تبني علميًا ان األم
قتلت ابنتها .ولكن كان ُيمكن
ّ
التوصل إلى هذه النتيجة في
أولى مراحل التحقيق لو تم
استخدام اللومينول والفينول
فثالني في مسرح الجريمة!
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المادة

553
من الدستور اللبناني

9

ً
من حمل انسانا بأي وسيلة كانت على االنتحار أو
ساعده ،بطريقة من الطرق (المذكورة) على قتل
نفسه ،عوقب باالعتقال
 عشر سنوات على األكثر إذا تم االنتحار بالحبس من ثالثة أشهر الى سنتين في حالةالشروع في االنتحار نجم عنه ايذاء أو عجز دائم
االنتحار
وإذا ًكان الشخص المحمول أو المساعد على ً
حدثا دون الخامسة عشرة من عمره أو معتوها
طبقت عقوبات التحريض على القتل أو التدخل فيه.

محاضر
الجندرمة

حين يثبت للقاضي ،بعد درس معطيات قضية مقتل إنسان ،أن الوفاة
ناتجة عن انتحار ،تنتفي عناصر جريمة القتل ،ويبدأ البحث عن شريك ساعد
الضحية في ارتكاب هذه الجريمة بحق نفسه ،ألن قانون العقوبات
اللبناني ّ
يجرم المساعدة على االنتحار أو التحريض عليه بأية وسيلة
ويعاقب عليها باالعتقال لمدة تصل الى عشر سنوات اذا تم االنتحار

االنتحار جريمة
أم موت بريء؟
■ صادق علوية
ع ـ ـ ـ ـ ّـرف الـ ـفـ ـقـ ـه ــاء قـ ـت ــل الـ ـغـ ـي ــر ب ــأن ــه
إزه ــاق روح إنـســان حــي .واملقصود
باإلنسان ،هنا ،ضحية مختلفة عن
الجاني .لكن ،ماذا لو اجتمع الجاني
مــع الضحية فــي شخص واحــد كان
يؤذي اإلنسان نفسه أو يقتلها؟
لم تتعامل التشريعات الوضعية مع
مـســألــة االن ـت ـحــار او قـتــل الـنـفــس اال
من بــاب اعتبارها مخالفة للشرائع
الـسـمــاويــة ،فــي حــن أن مـســألــة قتل
ال ـغ ـيــر أع ـط ـيــت ال ـت ـجــريــم ال ــواض ــح.
لــذلــك ،نــاحــظ ان االش ـت ــراك فــي قتل
الغير ّ
يعد جريمة ولو لم يتم ّ
النص
عليه في قانون العقوبات .ويندرج
ال ـت ـحــريــض ع ـلــى ق ـتــل ال ـغ ـيــر ضمن
الـتــدخــل او الـتـحــريــض عـلــى جناية
أو ج ـن ـحــة ،وك ــل اشـ ـت ــراك او تــدخــل
فــي جــرم جــزائــي ّ
يعد جريمة تلحق
بالجريمة األساسية وتتبع لها ،في
ح ــن أن ال ـت ـحــريــض ع ـلــى االن ـت ـحــار
لم يندرج ضمن هــذا التوصيف ،ما
دف ــع امل ـش ـ ّـرع ال ــى إدراج الـتـحــريــض
على االنتحار أو املساعدة على ّقتل
النفس كجرم مستقل بــذاتــه ،بغض
الـنـظــر عــن اكـتـمــال عملية االنـتـحــار
أو ح ـص ــول اإلي ـ ـ ــذاء ف ـح ـســب .لــذلــك،
كــان االش ـتــراك مــع الضحية فــي قتل
ال ـن ـفــس ب ـمــوجــب ق ــان ــون الـعـقــوبــات
اللبناني مــن قبل شخص آخــر ّ
يعد
جــريـمــة اســاسـيــة مـنـصــوص عليها
بـ ـص ــري ــح امل ـ ـ ـ ـ ــادة  553م ـ ــن ق ــان ــون
العقوبات.
يـعــاقــب ال ـقــانــون الـلـبـنــانــي املتدخل
ً
ّ
ويعد متدخال
في جريمة االنتحار.
ال ـش ـخ ــص ال ـ ـ ــذي ي ـع ـط ــي ال ـض ـح ـيــة
اإلرشـ ـ ـ ـ ــادات الق ـ ـتـ ــراف ال ـج ــري ـم ــة أو

بعض التشريعات
المستهجنة
والمستغربة
في بعض الدول
الى تجريم فعل
االنتحار ومعاقبة
المنتحر إن نجا

يشدد عزيمته بوسيلة من الوسائل،
أو م ــن وي ـس ــاع ــده أو ي ـعــاونــه على
األفعال التي هيأت لها أو ّ
سهلتها.
ّ
السم ،على سبيل املثال ،من
فإحضار
قبل والــدة البنتها ملساعدتها على
االنتحار يعد جناية تنطبق عليها
قانون العقوبات.
املادة  553من ّ
لــذلــك ف ــإن قـتــل الــن ـفــس لـيــس جــرمــا
ف ــي الـ ـق ــان ــون ال ـل ـب ـن ــان ــي .إذ أن كــل
أذي ــة للنفس ليست جــرمــا تستحق
الـ ـعـ ـق ــوب ــة ،ك ــون ــه ال ي ـم ـك ــن ت ـص ـ ّـور

ادع ـ ـ ــاء م ــن ال ـض ـح ـيــة ض ــد ال ـن ـفــس،
وإن كــانــت حــالــة تــدعــو الــى ضــرورة
معالجة املرتكب باعتباره مريضًا
يـحـتــاج ال ــى رعــايــة طبية وصحية.
ولكنه ،بال شك ،جرم مرتكب من كل
شخص آخر غير الضحية إن تدخل
ه ــذا اآلخ ــر وشـ ــارك أو ح ـ ّـرض على
االنتحار
من جهة أخــرى ،ال ّ
يسوغ للمتدخل
ف ــي جــري ـمــة االن ـت ـح ــار ّ
االدع ـ ـ ــاء بــأن
ذلـ ــك تـ ـ ّـم ب ـعــامــل اإلش ـ ـفـ ــاق .ف ـقــانــون
ال ـع ـق ــوب ــات ال ـل ـب ـنــانــي ي ـعــاقــب على
القتل قصدًا بعامل اإلشـفــاق ،حيث
ي ـع ــاق ــب ال ـج ــان ــي ب ــاالع ـت ـق ــال عـشــر
سنوات على االكثر من قتل انسانًا
قصدًا بعامل االشفاق ،ولو كان ذلك
بناء على الـحــاح الضحية بالطلب
وفق املادة /552عقوبات.

تجريم االنتحار
سـ ـ ـ ـع ـ ـ ــت بـ ـ ـ ـع ـ ـ ــض الـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــريـ ـ ـع ـ ــات،
املـسـتـهـجـنــة واملـسـتـغــربــة نــوعــا مــا،
في بعض الــدول مؤخرًا الــى تجريم
فعل االنـتـحــار ومعاقبة املنتحر إن
ّ
شتى كما ّ
يدعي
نجا ،وذلك ألهداف
واض ـعــوهــا ،ومـنـهــا ردع املنتحرين
وت ـخ ـف ـي ــف م ـ ـعـ ــدالت االن ـ ـت ـ ـحـ ــار .إال
أن ـ ــه ،ل ـل ـم ـف ــارق ــة ،وفـ ــي حـ ــال تـجــريــم

فـعــل االن ـت ـحــار ،سـتـكــون الضحية –
املرتكب أمــام خـيــاريــن :إمــا املــوت او
العقوبة إن فشلت محاولة انتحاره.
ب ـم ـع ـن ــى أوض ـ ـ ـ ـ ــح ،عـ ـل ــى ال ـض ـح ـي ــة
لـلـنـجــاة م ــن الـعـقــوبــة أن يـنـجــح في
قتل نفسه!
قــانــون الـعـقــوبــات الـقـطــري ال ـصــادر
سـ ـن ــة  ،1971عـ ـل ــى س ـب ـي ــل امل ـ ـثـ ــال،
ك ـ ـ ــان ي ـ ـنـ ـ ّـص ف ـ ــي م ـ ــادت ـ ــه رق ـ ـ ــم 157
عـلــى معاقبة ال ـشــروع فــي االنـتـحــار
بالحبس مدة ال تتجاوز سنة واحدة
أو بغرامة ال تزيد على ألف ريــال أو
بالعقوبتني معًا ،الــى أن تم تعديله
ع ــام  2004ب ـمــوجــب امل ـ ــادة  304من
قانون العقوبات الجديد ،واستبدال
الـعـقــوبــة بــالـحـبــس م ــدة ال تـتـجــاوز
سـتــة أش ـهــر ،وب ـغــرامــة ال تــزيــد على
ثــاثــة آالف ري ــال ،أو بــإحــدى هاتني
الـعـقــوبـتــن ،بـحــق ك ــل م ــن ش ــرع في
ً
االنتحار أو كل من أن أتــى فعال من
األفعال التي تؤدي إلى الوفاة عادة.
كما يعاقب بالحبس مــدة ال تجاوز
سبع سنوات ،كل من ّ
حرض شخصًا
أو ساعده بأي وسيلة على االنتحار،
إذا تم االنتحار ً
بناء على ذلك .كذلك
أخذت مصر واألردن هذا املنحى.
قبل عام  ،1961كان االنتحار ّ
مجرما
في القوانني البريطانية الــى ان ّقرر

املشرع البريطاني عــام  1961إلغاء
ه ـ ــذا ال ـت ـج ــري ــم ح ــن أصـ ـ ــدر ق ــان ــون
االنتحار الذي نص في مادته األولى
على:
ل ــم ي ـعــد االن ـت ـح ــار جــري ـمــة وأل ـغــى
حكم القانون الــذي يعتبر االنتحار
جــري ـم ــة .وي ـم ـكــن مــراج ـع ــة ال ـقــانــون
البريطاني على هذا الرابط :
https://www.legislation.gov.uk/
60/10-9/ukpga/Eliz2

لـ ـك ــن ال ـ ـقـ ــانـ ــون ن ـف ـس ــه نـ ــص ع ـلــى
املسؤولية الجنائية عــن التواطؤ
ف ــي ان ـت ـح ــار ش ـخــص آخ ـ ــر ،أي أن
محاولة االنتحارأواالنتحار ليس
ج ــريـ ـم ــة ،ول ـك ـن ــه جـ ـ ـ ّـرم االش ـ ـتـ ــراك
فـيـهــا وذلـ ــك يـتـشــابــه م ــع ال ـقــانــون
اللبناني.

التحريض
يـ ـع ــد تـ ـح ــريـ ـض ــا عـ ـل ــى االنـ ـتـ ـح ــار
ومشتركًا في جريمة االنتحار إذا
ان ـت ـحــرت ضـحـيــة نـتـيـجــة لجريمة
االت ـ ـ ـجـ ـ ــار بـ ــاألش ـ ـخـ ــاص ب ـم ــوج ــب
املــادة  5- 586من قانون العقوبات
املـ ـع ــدل ف ــي الـ ـع ــام  2011بـمــوجــب
ق ــان ــون م ـعــاق ـبــة ج ــري ـم ــة االتـ ـج ــار
ب ـ ــاألشـ ـ ـخ ـ ــاص رق ـ ـ ــم 2011/ 164
ال ـ ــذي يـعـتـبــر أن جــري ـمــة االت ـج ــار
بــاألشـخــاص تشكل جناية .ولكنه
يعاقب الجاني بالحبس من عشر
سـ ـن ــوات الـ ــى اث ـن ـتــي ع ـش ــرة سـنــة،
وبــال ـغــرامــة م ــن مـئـتــي ض ـعــف الــى
أربـ ـعـ ـم ــائ ــة ضـ ـع ــف الـ ـح ــد األدنـ ـ ــى
ال ــرسـ ـم ــي لـ ــأجـ ــور حـ ــن ي ـن ـطــوي
الجرم على أذى خطير للضحية ،أو
لشخص آخر أو على وفاة الضحية
أو شخص آخر ،بما في ذلك الوفاة
الناتجة عن االنتحار.
ً
يعد اإلنسان متدخال في االنتحار
ف ــي حـ ــال االش ـ ـتـ ــراك ب ــال ـج ــرم عـبــر
ارت ـكــاب أحــد األف ـعــال املـشــار إليها
ف ـ ــي الـ ـ ـفـ ـ ـق ـ ــرات األولـ ـ ـ ـ ــى والـ ـث ــانـ ـي ــة
والرابعة من املادة ال ـ  219من قانون
العقوبات وهي:
 -إذا أعـ ـط ــى ال ـض ـح ـي ــة إرش ـ ـ ــادات

القـ ـت ــرافـ ـه ــا وإن لـ ــم ت ـس ــاع ــد ه ــذه
اإلرشادات على الفعل.
 إذا شــدد عزيمة الفاعل بوسيلةمن الوسائل.
 إذا ســاعــد الفاعل أو عــاونــه علىاالفـ ـع ــال ال ـت ــي ه ـي ــأت ال ـجــري ـمــة او
ّ
سهلتها.
رغم أن االنتحار ليس جرمًا معاقبًا
عليه وال حـتــى عـلــى ال ـشــروع فيه،
إال أن ــه مـمــا الش ــك فـيــه أن الـسـلــوك
االنـ ـتـ ـح ــاري ي ـع ـ ّـد م ــن اض ـط ــراب ــات
الـ ـصـ ـح ــة الـ ـنـ ـفـ ـسـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـج ـيــز
للقضاء الـتــدخــل ملـنــع املنتحر من
سلوك هذا املنحى بناء على شكوى
من كل صاحب مصلحة من ذويــه،
واتـخــاذ تدابير زجرية واحترازية
ب ـهــدف حـمــايـتــه ومـعــالـجـتــه تحت
إشراف طبيب نفسي ومنها الحجز
في مأوى احترازي.
وقد أورد قانون املوجبات والعقود
أن ــه فــي مــا يتعلق بـعـقــود التأمني
على الحياة ،يمكن لشركات التأمني
 أي للضمان  -أن تتعهد بموجببند خــاص دفــع مبالغ التأمني في
حــالــة انـتـحــار الـشـخــص املضمون
قصدا أو اختيارا شرط أن ال يكون
ل ــه مـفـعــول اال ب ـعــد ان ـق ـضــاء مهلة
سنتني من إنشاء العقد.

في العام  ،1933أصدر رئيس
الجمهورية اللبنانية شارل دباس
املرسوم رقم رقم 1933/2260
الذي يختص بنظام خدمة
الجندرمة اللبنانية .وقد أورد في
املادة  52منه أصول معالجة
حالة االنتحار وفق أسس
التحقيق الجنائي الذي كان
سائدا حينذاك حيث نص على ما
ّ
حرفيته:
«ال يحق للجندرمة اعطاء اجازة
الدفن» في االنتحار
االنتحار هو قتل االنسان نفسه
مختارًا
ان املحاضر التي تنظمها
الجندرمة في مثل هذه االحوال
يجب ان تتضمن دائمًا -1 :هوية
املنتحر التامة وخصوصا بيان
ما اذا كان متزوجًا أو أرمل او
عازبًا ،وما اذا كان له اوالد وكم
هو عددهم
 -2اسباب االنتحار :هموم بيته
او ضيق مادي او تعقبات عدلية
الخ ...واذا لم يحصل اليقني املطلق
وجب تبيان السبب الذي يتجه
اليه الظن.
 -3طريقة االنتحار  -الشنق او
الغرق او استعمال اسلحة نارية
الخ...
ويحدث غالبًا ان يترك املنتحر
ورقة يذكر فيها االسباب التي
حملته على االنتحار .وحينئذ
يجب التقاط هذه الورقة والبحث
عن اوراق مكتوبة بخط املتوفى
ّ
وضمها الى املحضر للمقابلة
بني الخطني .اما اذا لم يعثر على
أوراق مخطوطة بيد املنتحر ،او لم
تكن االوراق التي وجدت كافية،
تجب االستعانة بشهود لتعريف
املخطوط املتعلق باالنتحار
وجميع هذه االحتياطات ال بد
منها للتحقق من ان هذه الكتابة
انما كتبت بيد املتوفى .ومما
يجب االنتباه اليه ان االنتحار قد
يكون مزعوما إلخفاء جناية.
ففي هذه الحالة تنحصر مهمة
الجندرمة بالبحث عن االثار
وضبط جميع املستندات التي من
شأنها ان تؤيد افتراض حدوث
الجريمة ،فتستجوب االقارب
والجيران وكل من يمكنهم اعطاء
معلومات مفيدة .ومن الالزم
االنتباه الى:
 -1ان محاولة االنتحار تستوجب
تنظيم محضر كاالنتحار نفسه.
 -2ان من يساعد ويعاون املنتحر
يجزى جزاء القاتل او الضارب
على مقتضى الحال او جزاء من
سبب املوت عن قلة احتراز»
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المباحث العلمية

المباحث العلمية
المختبر الجنائي
استغل البعض حال الهلع وعدم اليقين التي رافقت اجتياح فيروس «كوفيد »-19للعالم،
بدء ا من استحداث حسابات على اإلنترنت ّ
فنشطت أنواع عدة من الجرائم وعمليات االحتيالً ،
تدعي
ّ
ّ
بيع معدات حماية ولوازم طبية ،وصوال إلى صنع لقاحات مزورة وتوزيعها ،وشن اعتداءات
سيبرانية لسرقة المعلومات الشخصية .وقد ّ
ً
تنبيها عالميًا دعا فيه الدول إلى
وجه االنتربول
ُ ّ
المنظمة» التي تستهدف ،باسم «كوفيد ،»-19األفراد
«التهيؤ لمواجهة شبكات الجريمة
والمنظمات على األرض وفي الفضاء السيبراني .وألنه ال يمكن ألي بلد بمفرده مكافحة هذا
المنظمة ُ
النوع من الجرائم ُ
والمتشعبة ،يحتاج األمر إلى تكافؤ الجهود العالمية لكشف هذه
الشبكات وتفكيكها ،والعمل على نشر الوعي المجتمعي حتى ال يقع األفراد ضحايا االحتيال

ما بعد الصدمة
بعد أكثر من عامني من العزلة،
ّ
يبدو أن الحياة تعود إلى مجراها
الطبيعي .لكن ال شك في ان
«كوفيد »19-قد ترك بصمته
صحتنا العقلية والنفسية.
على ّ
فقد وثقت دراسات عديدة اآلثار
النفسية للوباء والحجرالصحي
على االفراد ،واالعراض التي
يعانون منها مثل التوتر والقلق
واالكتئاب ،واضطراب ما بعد
الصدمة (post traumatic
 .)stress disorderهذا النوع
من االضطرابات قد يؤدي الى
مشاكل اخرى مثل تعاطي
املخدرات والكحول ،والهلوسة،
والبارانويا ،والتفكير باالنتحار،
ونوبات الهلع ،ونوبات الغضب
املفاجئة.
لذلك تداعيات الجائحة
سترافقنا .وقد نشهد تغييرًا
الجريمة،
حقيقيًا في عالم ّ
خصوصًا في ما يتعلق بالجرائم
ً
العنيفة الفردية مثال ،والتي قد
تبدو للوهلة االولى «غير ُمبررة».
فما بالك ببالد تعاني ازمات
وصدمات نفسية واقتصادية
واجتماعية وصحية ُمتالحقة؟

الجريمة في زمن الكورونا

االحتيال باسم كوفيد
■ ردينة الزعبي
فـيـمــا ك ــان ال ـعــالــم كـلــه فــي الحجر
ال ـص ـحــي ،نـشـطــت مـخـتـلـ ُـف أن ــواع
األنـ ـشـ ـط ــة اإلج ـ ــرامـ ـ ـي ـ ــة امل ــرت ـب ـط ــة
بـ ـ ـ ـ «كـ ـ ــوف ـ ـ ـيـ ـ ــد »19-مـ ـسـ ـتـ ـفـ ـي ــدة مــن
ن ـ ـق ـ ــاط ال ـ ـض ـ ـعـ ــف ال ـ ـت ـ ــي تـ ـعـ ـت ــري
األن ـظ ـمــة االق ـت ـصــاديــة والـصـحـيــة
والـقــانــونـيــة وااللـكـتــرونـيــة لـلــدول
واملـ ــؤس ـ ـسـ ــات واألش ـ ـ ـخـ ـ ــاص .وت ــم
اس ـت ـث ـمــار م ـخ ــاوف ال ـن ــاس الــذيــن
راحـ ـ ـ ــوا ي ـب ـح ـث ــون عـ ــن م ـع ـلــومــات
ع ــن ال ـف ـيــروس وع ــاج ــات ســريـعــة
ع ـب ــراالن ـت ــرن ــت .أمـ ــا أولـ ـئ ــك الــذيــن
رفـ ـض ــوا أخـ ــذ ال ـل ـق ــاح ــات وإج ـ ــراء
ف ـحــوصــات ال ـ ـ  ،PCRف ـقــد وج ــدوا
ّ
م ــن ُيـ ـ ّ
ـزور لـهــم بـطــاقــات التطعيم
ونتائج الفحوصات.
ولتحقيق مكاسب سريعة ،نشطت
ع ـم ـل ـي ــات إن ـ ـتـ ــاج وب ـ ـيـ ــع ل ـق ــاح ــات
مــزي ـفــة ،م ــا ي ـع ـ ّـرض صـحــة وحـيــاة
ّ
األشخاص للخطر ،باعتبار أن هذه
امل ــواد لــم يتم اختبارها أو فحص
سالمتها ،إضافة إلى أنها ال تؤمن
املناعة والحماية من «كوفيد.»19-

مناعة السوق السوداء

ُ
بشكاوى
تبدأ التحقيقات املتعلقة ّ
ّ
بالتحقق من
اللقاحات املغشوشة ً
ص ـح ــة ال ــزج ــاج ــات ب ـح ــث ــا ع ــن أي
ع ــام ــات ت ــزوي ــر ،ث ــم إث ـب ــات صحة
املـ ـسـ ـتـ ـن ــدات والـ ــوثـ ــائـ ــق ال ـ ّـداعـ ـم ــة
ل ـل ـقــاحــات .وم ــن امل ـف ـتــرض مـقــارنــة
العدد اإلجمالي لعمليات التلقيح

الـتــي أجــرتـهـُـا مــؤسـســة مــا بالعدد
اإلجـ ـم ــال ــي امل ـ ـصـ ـ ّـرح ب ــه ل ـل ـقــاحــات
ال ـ ـتـ ــي تـ ــم ش ـ ــراؤه ـ ــا مـ ــن امل ـ ـصـ ــادر
الــرسـمـيــة .فــي الــوقــت الـحــالــي ،يتم
تــوف ـيــر ال ـل ـق ــاح ــات ف ـقــط م ــن خــال
ُ ّ
مصادر ُم ّ
ّ
ومنظمة.
قانونية
حددة
وال يـتــم بيعها عـبــر اإلن ـتــرنــت من
ق ـبــل م ـص ــادر م ـش ــروع ــة ،م ــا يعني
ّ
أن عملية ّالعرض والطلب تخضع
ُ
لرقابة مكثفة.
رغم ذلك ،ال يمكن استبعاد احتمال
ام ـك ــان ـي ــة اخـ ـ ـت ـ ــراق ه ـ ــذه ال ـع ـم ـل ـيــة
ل ـس ــرق ــة الـ ـلـ ـق ــاح ــات أو ت ـبــدي ـل ـهــا،
م ــن أج ــل تـحـقـيــق أرب ـ ــاح ع ـبــر بيع
الـ ـلـ ـق ــاح ــات األصـ ـلـ ـي ــة فـ ــي ال ـ ّـس ــوق
ً
ّ
السوداء مثال .لذلك ،خالل عمليات
التحقيق ،من املهم معاينة عملية
جوانبها بدءًا
التلقيح من مختلف
ّ
مـ ــن مـ ــراحـ ــل ال ـت ـص ـن ـيــع وال ــش ـح ــن
وال ـت ـخــزيــن حـتــى إع ـط ــاء الـجــرعــة،
ّ
واسـتـجــواب طــاقــم العمل والطاقم
ّ
الطبي املسؤول.
إلى ذلك ،إذا كانت القوارير متوافرة،
مـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ـ ــروري إج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء ف ـح ــص
سـمــوم ()Toxicological screening
مل ـح ـتــويــات ال ـق ــواري ــر وك ـم ـيــة امل ــواد
ّ
فيها ،للتأكد من أن النسب صحيحة،
وان الجرعة ال تحتوي ببساطة على
محلول ملحي أو ّ
مكونات أخرى قد
ُ
تشكل خطرًا على الصحة.
كما يمكن اإلستعانة بطبيب شرعي،
ٌ
خ ـص ــوص ــا إذا ك ـ ــان هـ ـن ــاك ف ــاص ــل
زمني قصير بني التطعيم والوفاة.
نـتــائــج تـشــريــح الـجـثــة ،إضــافــة الــى

1700
من أصل  3000موقع ُمرتبط بصيدليات
إلكترونية ُمشتبه بكونها غير مشروعة ،أظهر
اإلنتربول لمكافحة الجريمة
تحليل أجرته وحدة ّ
السيبرانية عام  ،2020أن هناك مخاطر سيبرانية
ً
ّ
االحتيالي
د
للتصي
خبيثة
برمجيات
ا
وتحديد
ّ
( )phishingوسرقة المعلومات الشخصية،
في قرابة  1700موقع منها.

ُتبدأ التحقيقات
ّالمتعلقة بشكاوى
قاحات المغشوشة
الل ّ
من صحة
بالتحقق ً
الزجاجات بحثا عن أي
عالمات تزوير

حـمـلــة الـتـطـعـيــم للخطر مــن خــال
إثـ ـ ـ ـ ـ ــارة املـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاوف بـ ـ ـش ـ ــأن مـ ـ ــا إذا
كــانــت ه ـنــاك ُم ـضــاع ـفــات ُمحتملة
للقاحات ،أصلية كانت أم في حال
ُوجــدت شبهات بكونها فاسدة أو
مزيفة .لذلك فــإن هــذه التحقيقات،
الـ ـت ــي ت ـت ـط ـلــب مـ ـس ــاع ــدة الـطـبـيــب
الـ ـش ــرع ــي ب ــاالض ــاف ــة الـ ـ ــى خ ـب ــراء
آخــريــن ُم ـت ـعــددي اإلخـتـصــاصــات،
لـ ـه ــا أهـ ـمـ ـي ــة ص ـح ـي ــة اج ـت ـم ــاع ـي ــة
وقانونية كبيرة.

احتيال العملة الرقمية

ُ
املـعـلــومــات املـسـتـمـ ّـدة مــن التحقيق
ُ
املتعلقة بمكان وزمان التلقيح ونوع
ُ
اللقاح والـظــروف املحيطة بالوفاة،
ّ
يمكن أن توضح ما اذا كانت هناك
عالقة بني التطعيم والوفاة.
ُ
ه ــذه االدع ـ ـ ــاءات يـمـكــن أن ت ـعـ ّـرض

بحسب تقارير االنتربول ومنظمة
األمـ ــم امل ـت ـحــدة ملـكــافـحــة امل ـخ ــدرات
وال ـجــري ـمــة ،مـنــذ ب ــداي ــة الـجــائـحــة،
ارت ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــع ب ـ ـش ـ ـكـ ــل م ـ ـ ـل ـ ـ ـحـ ـ ــوظ عـ ـ ــدد
ال ـج ــرائ ــم ال ـس ـي ـبــران ـيــة واالح ـت ـيــال
الـتــي تـسـتـهــدف الـ ــدول والـشــركــات
وامل ـ ـ ــراك ـ ـ ــز الـ ـطـ ـبـ ـي ــة واملـ ــؤس ـ ـسـ ــات
ال ـ ـ ـعـ ـ ــامـ ـ ــة واألف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراد واملـ ـ ـنـ ـ ـص ـ ــات
ُ ّ
اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة ال ـت ــي ت ـن ــظ ــم عملية
ّ
التلقيح .استغل مرتكبو الجرائم

ال ـس ـي ـبــران ـيــة ف ـي ــروس «ك ــورون ــا»
لنشر برمجيات خبيثة وبرمجيات
تجسس وانـتــزاع الفدية وأحصنة
ط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروادة ف ـ ـ ــي م ـ ـ ّــواق ـ ـ ــع ورس ـ ــائ ـ ــل
ال ـك ـتــرون ـيــة ُم ـت ـعــل ـقــة بــال ـف ـيــروس.
وت ـ ـ ــم اعـ ـتـ ـمـ ــاد اُمل ـ ـتـ ــاجـ ــر وامل ـ ــواق ـ ــع
اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة امل ــزيـ ـف ــة وح ـس ــاب ــات
وس ـ ــائ ـ ــل ال ـ ـتـ ــواصـ ــل االجـ ـتـ ـم ــاع ــي
التي تزعم بيع الكمامات واللوازم

ﺑﻴﻊ ﻟﻘﺎﺣﺎت وأدوﻳﺔ

اﺳﺘﺨﺪام

وﻣﻌﺪات ﻣﺨﺒﺮﻳﺔ
وﻃﺒﻴﺔ وﻟﻮازم
ﺗﻌﻘﻴﻢ ُﻣﺰورة

ﺣﺴﺎﺑﺎت وﻣﻮاﻗﻊ
زاﺋﻔﺔ ﻟﻨﺸﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
ﺧﺎﻃﺌﺔ ﻋﻦ اﻟﻔﻴﺮوس

ﺗﺰوﻳﺮ ﺑﻄﺎﻗﺎت
اﻟﺘﻠﻘﻴﺢ وﻧﺘﺎﺋﺞ
ﻓﺤﺺ اﻟـ PCR

ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺠﺎﺋﺤﺔ

ﻧﺸﺮ ﺑﺮﻣﺠﻴﺎت ﺧﺒﻴﺜﺔ
ّ
ﻟﺴﺮﻗﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺷﺨﺼﻴﺔ
ُﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻔﻴﺮوس

ﺳﺮﻗﺔ اﻟﻠﻘﺎﺣﺎت
واﻷدوﻳﺔ ﻟﺒﻴﻌﻬﺎ
ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﺴﻮداء

ّ
ﺷﻦ ﻫﺠﻤﺎت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎت وﻣﺨﺘﺒﺮات
وﻫﻴﺌﺎت ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ

ال ـط ـب ـي ــة واملـ ـخـ ـب ــري ــة وال ـل ـق ــاح ــات
ّ
وبـطــاقــات التلقيح ،لـشــن هجمات
احتيالية لخداع الضحايا وسرقة
معلوماتهم الشخصية وأموالهم.
وع ـ ــادة م ــا تـسـتـعـمــل ه ــذه امل ــواق ــع
إم ـ ـكـ ــان ـ ـيـ ــة ال ـ ـت ـ ـسـ ــديـ ــد ب ــال ـع ـم ــات
ّ
الرقمية مثل البيتكوين لصعوبة
ُ
تتبعها ومالحقتها.
اإلنترنت،
في جرائم االحتيال عبر ُ
ّ
ت ـع ـت ـم ــد الـ ـتـ ـحـ ـقـ ـيـ ـق ــات املـ ـتـ ـع ــلـ ـق ــة
ب ــال ـع ـم ــات ال ـ ّـرق ـم ـي ــة أو ال ـع ـمــات
املـ ـ ـشـ ـ ـف ـ ــرة ،إل ـ ـ ــى حـ ـ ــد كـ ـبـ ـي ــر ،ع ـلــى
 Cryptocurrency forensicsو
ّ
استخدام
فيتم
.Digital Forensics
ّ
ّ
لتتبع هــذا النوع
تقنيات مختلفة
م ــن املـ ـع ــام ــات امل ــال ـي ــة ال ـج ــدي ــدة.
ويـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون املـ ـحـ ـقـ ـق ــون امل ــالـ ـي ــون
وخ ـب ــراء األدل ـ ـ ُـة الـ ّـرق ـم ـيــة الخ ـتــراق
ال ـ ّـس ــري ــة ال ـتــي ت ـح ـيـ ّـط بــاملـعــامــات
املالية بالعملة املشفرة .ومن خالل
التحليل الجنائي للدالئل الرقمية
ل ـل ـب ــري ــد اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي وال ــرس ــائ ــل
ومـ ـ ـعـ ـ ـل ـ ــوم ـ ــات ب ـ ـطـ ــاقـ ــة االئ ـ ـت ـ ـمـ ــان
أو الـ ـحـ ـس ــاب امل ـ ـصـ ــرفـ ــي ،وخـ ـ ــادم
املـجــال ( ،)Domain serverواملــوقــع
الجغرافي لعناوين  IPاملستخدمة،
ُي ـص ـبــح م ــن امل ـم ـكــن ال ــوص ــول الــى
الـ ـجـ ـه ــات املـ ـس ــؤول ــة و/أو اع ـ ــادة
االموال.

ّ
االنتربول ُيحذر

مـ ـ ـن ـ ــذ ب ـ ـ ــداي ـ ـ ــة الـ ـ ـج ـ ــائـ ـ ـح ـ ــة أص ـ ـ ــدر
ـول ،مـ ــرات عـ ــدة ،تنبيهات
اإلن ـت ــر ُب ـ ّ
عاملية تحذر من جماعات إجرامية
ّ
ُم ـن ـظـ ّـمــة تـسـتـغــل ال ــوب ــاء لتحقيق
أرباح عبر االحتيال على الحكومات
ّ
وشددت
واملؤسسات واألشخاص.
ّ
التنبه إلى األسلوب اإلجرامي
على
الذي يعتمد في معظم األحيان على
حسابات ومواقع تنشر
استخدام ّ
محتوى ُمتعلق بــ«كــوفـيــد »19-أو

لـشــركــات تصنيع وتــوزيــع اللقاح
واملعدات الطبية.
ك ـم ــا ع ــرض ــت نـ ـش ــرة اإلنـ ـت ــرب ــول
النشاط اإلجرامي الذي يستهدف
لـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاح ـ ـ ــات «ك ـ ـ ـ ـ ــوفـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــد »19-م ــن
ع ـم ـل ـي ــات تـ ــزويـ ــر ّوسـ ــرقـ ــة وب ـي ــع
غـيــر م ـشــروع .وحـ ــذرت مــن تفشي
ال ـ ـجـ ــرائـ ــم ال ـس ـي ـب ــران ـي ــة وامل ــالـ ـي ــة
الـتــي تستهدف املنظمات والــدول

ُ
وت ّ
عرض األفراد لخطر
والشركات
ســرقــة معلوماتهم الشخصية أو
أموالهم.
وق ـ ــدم ـ ــت تـ ــوص ـ ـيـ ــات وإرشـ ـ ـ ـ ـ ــادات
وقـ ــائ ـ ـيـ ــة ل ــانـ ـتـ ـب ــاه م ـ ــن ع ـم ـل ـيــات
االح ـ ـت ـ ـيـ ــال ،ودع ـ ـ ــت إل ـ ــى ال ـت ـع ــاون
بني ال ــدول .وجــاء في تقرير صادر
فــي  24آذار « :2021وبــالـنـظــر إلــى
ض ـ ـ ــرورة اتـ ـخ ــاذ إج ـ ـ ـ ــراءات عــاملـيــة

مل ـكــاف ـحــة هـ ــذا ال ـش ـك ــل م ــن أش ـك ــال
االح ـت ـيــال وال ـجــري ـمــة املــال ـيــة الـتــي
ُ
تـسـهــل االن ـتــرنــت ارت ـكــاب ـهــا ،أنـشــأ
اإلنـ ـت ــرب ــول ف ــرق ــة ال ـع ـم ــل ال ـعــامل ـيــة
ّ
املعنية بالجريمة املالية عام 2020
بـمـشــاركــة ب ـل ــدان أع ـض ــاء م ــن أجــل
تحسني الـتـعــاون الــدولــي وتعزيز
االبـتـكــار مــع شــركــاء مــن القطاعني
العام والخاص».

منجم ذهب
بين ألمانيا
ولبنان
ُ
ت ـع ـت ـب ــر م ـن ـص ــة ال ـت ـل ـق ـيــح ال ـتــاب ـعــة
ل ــوزارة الصحة منجمًا مــن الذهب
الحتوائها على معلومات وبيانات
فـ ـ ــرديـ ـ ــة شـ ـخـ ـصـ ـي ــة وط ـ ـبـ ـ ّـيـ ــة عــن
امل ــواطـ ـن ــن وامل ـق ـي ـم ــن فـ ــي ل ـب ـنــان،
إضافة إلى كونها املصدر الوحيد
الـ ــذي ُي ـق ـ ّـدم إث ـبــاتــا للتطعيم ال ــذي
أصبح من ضروريات أمور كثيرة،
مـنـهــا ال ـس ـفــر .ل ــذل ــك ،ه ـنــاك حــاجــة
ضرورية لحماية هذه البيانات من
أي اعـتــداء سيبراني للحؤول دون
استخدامها ألغ ــراض جنائية من
قبل ُمنظمات اجرامية ،أو من قبل
ً
العدو مثال.
فــي ال ـبــدايــة ،لــم تـكــن ه ــذه الـبـيــانــات
ُ ّ
تـحــفــظ فــي غــرفــة ال ـخ ــوادم التابعة
للتفتيش املركزي .بل ّتم استخدام
خادم اجنبي لدى شركة Leaseweb
األملانية التي ُت ّ
قدم الخدمات الرقمية.
أمــا اليوم ،فأصبحت البيانات لدى
ً
حصرا بدءًا من 25
خوادم أوجيرو
تشرين ّ
األول .2021
بحسب  ،IMPACTوهــي املنصة
الحكومية التي أطلقت هذا النوع من
الـخــدمــات االلكترونية تحت رقابة
التفتيش املركزي،
«ال يمكن إساءة استعمال البيانات
أو استخدامها ألغ ــراض انتخابية
ّ
ألن امل ـســؤولــن يستطيعون رؤيــة
الـبـيــانــات ح ـصـ ًـرا مــن دون معرفة
ه ــوي ــة أصـ ـح ــابـ ـه ــا» ،و«الـ ـبـ ـي ــان ــات
ّ
امل ــوج ــودة عـلــى ال ـخ ــادم ُم ـشــفــرة»،
و«ي ـع ـت ـم ــد رم ـ ــز ال ـت ـش ـف ـيــر 8220
ت ــركـ ـيـ ـب ــة م ـح ـت ـم ـل ــة م ـ ـ ّـم ـ ــا ي ـج ـعــل
قرصنته شبه مستحيلة ً
عمليا».

السبت  21أيار 2022

■ فريق التحرير :عمر نشابة (المسؤول) ،وفيق قانصوه ،جنان الخطيب ،صادق علوية ،شفيق طبارة
■ تصميم فني وإنفوغرافيك :رامي ّ
عليان

