الحدث

 24صفحة

الثالثاء  19تشرين الثاني 2019

العدد  3912السنة الرابعة عشرة
Mardi 19 Novembre 2019 n o 3912 14ème année

 1000ليرة

رسالة احتجاز
السفن الثالث
البحر األحمر
ملعب يمني!
14
16

ّ
ثالثاء «حصار البرلمان» وانقسام الكتل يهددان الجلسة التشريعية

عودة  8و 14آذار!

[]2

أوراق الحراك

نحو مرحلة
انتقالية لإلنقاذ
[ 6ـ ]9

(هيثم الموسوي)

فلسطين

قضية

الفساد القضائي
براءات وإدانات
«على الطلب»!

4

المقاومة
والعدو ّ
يتأهبان
ّ
لتجدد االشتباك
18

مصر

ّ
«سو  »35تهز
الحليفين
عالقة
ّ
واشنطن تهدد
القاهرة!

19

2

الثالثاء  19تشرين الثاني  2019العدد 3912

الثالثاء  19تشرين الثاني  2019العدد 3912

لبنان

لبنان
المشهد السايسي

في الواجهة

الحريري في قفص...
البرلمان»
«حصار
ثالثاء
ُ
سقط الجـلسة التشريعية بال مفتاح
عودة االنقسام إلى  8و 14آذار ت ِ
ّ
ومقرريها ،فيما
«تحت الحصار» ،ينعقد مجلس النواب اليوم في جلستين .االولى النتخاب أعضاء اللجان النيابية ورؤسائها
ُ
قاطع للثانية.
الثانية تشريعية .الكتل النيابية انقسمت بين مشارك في الجلستين ،ومقاطع لهما ،ومشارك في االولى م ِ
انقسام يعيد السلطة إلى زمن « 8و 14آذار»
ّ
ُ
يتنبأ،
مكن أن
ال أحــد يـعـ ِـرف ،وال ي ِ
مـ ـ ـ ـ ــاذا س ـ ـي ـ ـكـ َــون مـ ـصـ ـي ــر ال ـج ـل ـس ــة
التشريعية املنوي عقدها اليوم في
ساحة النجمة .كل ما هو معروف،
أن ه ـنــاك جـلـســة دع ــا إلـيـهــا رئـيــس
ّ
«للتمرد
مجلس الـنــواب نبيه بـ ّـري
ّ
على الـفــراغ الـسـيــاســي» ،مــع كــل ما
ُ
ترفعه من أحمال سياسية وأمنية،
إن ُع ـ ـلـ ــى صـ ـعـ ـي ــد ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ َـراك الـ ـ ــذي
يــرف ـض ـهــا الـ ـج ـ ٌ
ـزء األك ـب ــر م ـن ــه ،وقــد

ّ
المرجح أن ُيحال اقتراح
من
قانون العفو العام
على اللجان النيابية لدرسه
كتلتا المستقبل وميقاتي
تشاركان في االنتخاب
وتقاطعان التشريع
ّ
«درع بشري»
استعد ملواجهتها ب ـ ـ
ٍ
يمنع وصــول الـنــواب الــى البرملان،
أو ع ـل ــى ص ـع ـي ــد ال ـك ـت ــل ال ـ ُن ـيــاب ـيــة
ال ـتــي أع ـلــن بـعـضـهــا ع ــدم امل ـشــاركــة
ك ـح ــزب ــي «الـ ـكـ ـت ــائ ــب» و«الـ ـ ـق ـ ــوات»،
إضــافــة إلــى بعض الـنــواب الـفــرادى
ك ــأس ــام ــة س ـع ــد وبـ ـ ــوال ي ـع ـقــوب ـيــان
وفؤاد مخزومي .كذلك قررت بعض
الكتل التفريق بــن جلسة انتخاب
الـ ـلـ ـج ــان ،وال ـج ـل ـس ــة ال ـت ـش ــري ـع ـي ــة،
إذ ق ــررت كـتـلــة «املـسـتـقـبــل» وكـتـلــة
الــرئ ـيــس نـجـيــب م ـي ـقــاتــي االك ـت ـفــاء
بـ ـحـ ـض ــور جـ ـلـ ـس ــة االنـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــاب ،ثــم
االن ـس ـحــاب مــع ب ــدء الـتـشــريــع .لكن
امل ـفــاجــأة ج ــاء ت مــن نــاحـيــة رئـيــس

(مروان
طحطح)
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ال ـح ــزب االش ـت ــراك ــي ول ـيــد جـنـبــاط
الـ ـ ــذي ت ـن ـ ّـص ــل م ــن ال ـج ـل ـس ــة عـشـيــة
مــوعــدهــا ،علمًا بــأنــه كــان قــد أرســل
ّ
لبري مؤكدًا حضور نوابه الجلسة.

فعليًا ،عادت قوى السلطة الى ّ
جو
االنقسام «التقليدي» بني معسكري
 8و  14آذار .صحيح أن تأمني الجو
ً
الـسـيــاســي للجلسة لـيـ َـس تفصيال

وال ُي ـم ـكــن ت ـجــاه ـلــه ،ل ـكــن ف ــي مـثــل
هــذه الـظــروف االستثنائية تتوجه
ُ
األنظار الى ما سينتج عن الجلسة
ـاوف مــن
ع ـلــى األرض ف ــي ظ ــل مـ ـخ ـ ِ

صدامات بني املتظاهرين والجيش
الذي اتخذ قرارًا بمنع قطع الطرق،
ّ
مــا ُيـمـكــن أن يــولــد اض ـطــرابــات في
املـ ـن ــاط ــق .وك ــان ــت الـ ـق ــوى األم ـن ـي ــة

ً
قـ ــد بـ ـ ــدأت إجـ ـ ـ ـ ــراء ات م ـ ـشـ ــددة ل ـيــا
فــي مـحـيــط املـجـلــس ،مــع معلومات
تـفـيــد بــإحـضــار مـكـعـبــات إسمنتية
لحماية دخــول الـنــواب وخــروجـهــم
م ــع م ـض ــاع ـف ــة ع ـ ــدد ال ـع ـن ــاص ــر فــي
محيط البرملان.
َ
ح ـت ــى مـ ـس ــاء أمـ ـ ــس ،كـ ـ ــان ال ــرئ ـي ــس
ب ـ ـ ـ ـ ّـري ال ي ـ ـ ـ ــزال ُم ـ ـ ـصـ ـ ـ ّـرًا عـ ـل ــى ع ـقــد
الـجـلـســة تـحــت ش ـعــار تـفـعـيــل عمل
املــؤسـســات ،وإق ــرار قــوانــن «بالغة
ُ
األهـمـيــة» يــرى أنـهــا تــاقــي مطالب
الناس ،و«األهم هو انتخاب اللجان
النيابية من أجــل دراســة املــوازنــة»،
ب ـح ـســب م ـص ــادر ن ـيــاب ـيــة .وال شـ ّـك
فــي أن هــذا اإلص ــرار فــي جانب منه
يعكس «عدم االنصياع للتعطيل»،
ّ
لذا تلقى النواب من األمانة العامة
لـ ـلـ ـمـ ـجـ ـل ــس الـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــاب ـ ــي ات ـ ـ ـصـ ـ ــاالت
تشديدًا على ضــرورة الحضور في
ّ
يتمسك
موعد الجلسة .مــن جهته،
الشارع بـ «محاصرة» البرملان ،عبر
ّ
يمتد ثالثة كيلومترات.
درع بشري
ف ـي ـط ـ ّـوق املـ ـتـ ـظ ــاه ــرون ك ــل م ــداخ ــل
ال ـب ــرمل ــان م ــن م ـن ـط ـقــة بـ ــاب ادريـ ــس
إل ــى زقـ ــاق ال ـب ــاط وس ــاح ــة ري ــاض
الصلح شرقًا ،ومن ساحة الشهداء
إلــى شــارع ويـغــان (بلدية بـيــروت).
وس ـ ـي ـ ـبـ ــدأ «الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرع» مـ ـ ــن الـ ـس ــاع ــة
ال ـس ــاب ـع ــة صـ ـب ــاح ــا ،مـ ــع ت ـق ــدي ــرات
بــال ـحــاجــة إل ــى ع ـش ــرات اآلالف مــن
ُاألشـ ـ ـخ ـ ــاص لـ ـف ــرض الـ ـ ـط ـ ــوق ،ك ـمــا
أطـ ـلـ ـق ــت دع ـ ـ ــوات أخـ ـ ــرى مل ـح ــاص ــرة
منازل النواب.
وأعـلــن رئـيــس حــزب ال ـقــوات سمير
جـ ـ ـعـ ـ ـج ـ ــع ،عـ ـ ـق ـ ــب اج ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــاع ت ـك ـت ــل
الجمهورية القوية ،أن «التكتل لن
ي ـح ـضــر» .أم ــا مــوقــف كـتـلــة «الـلـقــاء
الديمقراطي» فكشفه النائب هادي
أب ــو الـحـســن «ب ـعــدم امل ـش ــارك ــة» ،ما
طـ ــرح أك ـث ــر م ــن س ـ ــؤال حـ ــول سـبــب
«ان ـ ـقـ ــاب» ج ـن ـب ــاط ف ــي ال ـس ــاع ــات
األخ ـي ــرة ،وع ـ ّـم ــا إذا ك ــان الـحــريــري
ّ
يـتـلــطــى خ ـل ـفـ ُـه ،ال سـيـمــا أن رئـيــس
الـ ـ ـحـ ـ ـك ـ ــوم ـ ــة امل ـ ـس ـ ـت ـ ـق ـ ـيـ ــل ونـ ـ ــوابـ ـ ــه
ي ـ ـسـ ـ ّـوقـ ــون ل ـن ـظ ــري ــة عـ ـ ــدم ش ــرع ـي ــة
أي ج ـل ـس ــة ت ـش ــري ـع ـي ــة ت ـن ـع ـق ــد فــي
ظــل حـكــومــة تـصــريــف أع ـم ــال ،على
قاعدة «ال حكومة يعني ال مجلس
نـ ــواب» .هــل ت ـكــون خــاتـمــة الجلسة
إذًا بتطيير ال ـن ـصــاب؟ يـ ّ
ـرجــح عــدد
من النواب ذلك.
وفــي الـسـيــاق ،كــان الفـتــا مــا أعلنته
ّ
عني التينة عن تسلم رئيس املجلس
مــاح ـظــات مـجـمــوعــات فــي ال ـحــراك
امل ــدن ــي ع ـلــى اق ـت ــراح ق ــان ــون إن ـشــاء
م ـح ـك ـمــة خ ــاص ــة ل ـل ـج ــرائ ــم امل ــال ـي ــة،
ووع ـ ـ ـ ــد ب ـ ـ ـ ــدرس هـ ـ ـ ــذه املـ ــاح ـ ـظـ ــات
وأخ ـ ـ ــذه ـ ـ ــا ب ـ ـعـ ــن االع ـ ـ ـت ـ ـ ـبـ ـ ــار .ولـ ــم
ي ـك ـشــف رئ ـي ــس امل ـج ـلــس ع ــن هــويــة
تلك املجموعات .أمــا في ما يتعلق
بمشاريع الـقــوانــن املـطــروحــة على
ج ـ ـ ــدول أع ـ ـمـ ــال الـ ـجـ ـلـ ـس ــة ،ف ـي ـش ـكــل
ق ــان ــون ال ـع ـف ــو الـ ـع ــام ب ـن ــدًا رئ ـي ـســا
ال ــى جــانــب مـشــاريــع قــوانــن أخــرى
ّ
والتهرب
تتعلق بمكافحة الفساد
ال ـضــري ـبـ ّـي واإلث ـ ــراء غـيــر امل ـشــروع،
إال أن مــواقــف املـكـ ّـونــات السياسية
والـ ـ ـكـ ـ ـت ـ ــل ال ـ ـن ـ ـيـ ــاب ـ ـيـ ــة مـ ـ ــن اق ـ ـت ـ ــراح
الـعـفــو تـضــاربــت .وفــي حــال ســارت
الـجـلـســة الـتـشــريـعـيــة ،فـمــن املـ ّ
ـرجــح
إحـ ــال ـ ـتـ ــه عـ ـل ــى ال ـ ـل ـ ـجـ ــان ال ـن ـي ــاب ـي ــة
لــدرســه ،خصوصًا بعدما ّ
تبي أنه
ّ
يتضمن مخاطر العفو عن مرتكبي
الجرائم البيئية واملالية والتعذيب
وغيرها.
وكانت كتلتا «التنمية والتحرير»

عودة المصارف
إلى العمل اليوم
يتزامن عقد الجلسة النيابية اليوم
مع معاودة املصارف فتح أبوابها
بعد فترة إقفال ،وذلك بعد اعتماد
خطة أمنية توفر نحو  1600عنصر
األمن الداخلي لحماية
من قوى ّ
«البنوك» وموظفيها من أي اعتداء!
فأصحاب املصارف ،وموظفوها،
ّ
ُيدركون التوتر الذي يعيشه العمالء
الذين سيتهافتون من أجل الحصول
على أموالهمّ .
ومما فاقم من التوتر
اإلجراءات الجديدة التي اتخذتها
جمعية املصارف لجهة وضع قيود
على تحويل أموال املودعني إلى
الخارج أو سحبها في الداخلّ .
وحددت
الجمعية املبلغ األقصى املسموح
سحبه من حسابات الزبائن الجارية،
بألف دوالر أسبوعيًا (راجع «األخبار»
ُ
أمس) ،على أن تدفع الشيكات املحررة
بالعملة األجنبية في الحساب .ودعت
الجمعية الزبائن إلى استعمال
بطاقات االئتمان ،وخصوصًا بالليرة
اللبنانية لتأمني حاجاتهم .وكانت
جمعية املصارف قد أعلنت في بيان
يوم أمس َ
َ
بعد لقاء جمع مكتب مجلس
إدارة جمعية مصارف لبنان واتحاد
نقابات موظفي املصارفّ ،
فك إضراب
موظفي املصارف ،وإعادة فتح جميع
الفروع في املناطق اللبنانية كافة.
(األخبار)

و«الوفاء للمقاومة» قد ّ
تقدمتا في
األس ـب ــوع امل ــاض ــي بــاق ـتــراح قــانــون
يقضي برفع الحصانة عن الــوزراء
ّ
الـحــالـيــن والـســابـقــن الــذيــن تــولــوا
مـنــاصــب مـنــذ أول مجلس منتخب
سـنــة  ،1992وب ـص ــورة اسـتـثـنــائـيــة
مــاحـقــة ه ــؤالء فــي دع ــاوى الفساد
ال ـع ــام وال ـن ـهــب امل ــال ــي ،واع ـل ــن عنه
ال ـ ـنـ ــائـ ــب حـ ـس ــن فـ ـض ــل ال ـ ـلـ ــه أم ــس
م ـ ــن م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـنـ ـ ــواب ،حـ ـي ــث ع ـقــد
مـ ــؤت ـ ـمـ ــرًا صـ ـح ــافـ ـي ــا ،أك ـ ـ ــد فـ ـي ــه أن
ال ـ ـفـ ــاسـ ــديـ ــن يـ ـتـ ـسـ ـلـ ـح ــون ب ـ ــامل ـ ــادة
 70مـ ــن الـ ـن ــص الـ ــدس ـ ـتـ ــوري ال ـت ــي
تـ ـق ــول «مل ـج ـل ــس ال ـ ـنـ ــواب أن يـتـهــم
رئ ـي ــس م ـج ـلــس ال ـ ـ ــوزراء وال ـ ـ ــوزراء
ب ــارت ـك ــاب ـه ــم ال ـخ ـي ــان ــة ال ـع ـظ ـمــى أو
ب ــإخ ــالـ ـه ــم ب ــال ــواجـ ـب ــات امل ـت ــرت ـب ــة
عـلـيـهــم ،وال ي ـجــوز أن ي ـصــدر ق ــرار
االت ـ ـهـ ــام إال ب ـغــال ـب ـيــة ال ـث ـل ـث ــن مــن
م ـج ـمــوع أع ـض ــاء امل ـج ـلــس .وي ـحــدد
قـ ــانـ ــون خ ـ ــاص شـ ـ ــروط م ـســؤول ـيــة
رئ ـي ــس م ـج ـلــس ال ـ ـ ــوزراء وال ـ ـ ــوزراء
َ
وبعد أن أثيرت شكوك
الحقوقية».
ح ـ ـ ــول دس ـ ـتـ ــوريـ ــة ه ـ ـ ــذا االق ـ ـ ـتـ ـ ــراح،
قالت مصادر نيابية إن «الدستور
ي ـع ـطــي امل ـج ـل ــس ح ــق امل ــاح ـق ــة فــي
قضايا الخيانة واإلخالل بواجبات
ال ـخــدمــة ،لـكـنــه ال يـعـطـيــه صالحية
ح ـصــريــة ،وبــال ـتــالــي ه ــذا ال ـقــانــون
يفتح املجال ألي جهة ليكون لديها
حق االدعاء».
(األخبار)

ألن الجمود وحده
الطاغي على المأزق
الحكومي حتى إشعار آخر،
فإن
الرئيس سعد الحريري ّ
ّ
الذي يتصرف على انه السني
الوحيد القادر على اعطاء
الحل ،اضحى المشكلة
المستعصية ايضًا .من دونه
ال حكومة كما يبدو ،لكن
معه ال حكومة ايضًا
نقوال ناصيف
م ـ ــذ طـ ـل ــب الـ ـ ــوزيـ ـ ــر ال ـ ـسـ ــابـ ــق م ـح ـمــد
ال ـص ـف ــدي س ـحــب اس ـم ــه م ــن الـ ـت ــداول
ل ــرئ ــاس ــة الـ ـحـ ـك ــوم ــة فـ ــي  16ت ـشــريــن
الثاني ،دخلت البالد في جمود مطبق.
ال دعوة الى استشارات نيابية ملزمة
ه ــذا االسـ ـب ــوع ،وال اح ــد م ــن االف ــرق ــاء
امل ـع ـن ـيــن ف ــي وارد ال ـت ـق ــدم بـ ــأي حــل
جــديــد ،وال يملكه حتى فــي معزل عن
اآلخ ــري ــن ك ــي ي ـف ــرض ــه .ب ــال ـك ــاد صمد
ت ــرش ـي ــح الـ ـصـ ـف ــدي ث ـم ــان ــي واربـ ـع ــن
ســاعــة ق ـبــل ان يـنـفـجــر ال ـخ ــاف عليه
ومن حوله :الشارع رفضه ّ،والحريري
اخفق في توفير اجماع سني عليه من
دار االفـتــاء ونــادي رؤســاء الحكومات
الـســابـقــن او ربـمــا لــم يتحمس لــذلــك.
ـوري ــة م ـي ـشــال
ت ــأي ـي ــد رئـ ـي ــس ال ـج ـم ـه ـ ّ
عــون هــذا التكليف لــم يــوفــر لــه مناعة
االس ـت ـمــرار ،فيما ســاعــد ثـنــائــي حــزب
الـلــه وحــركــة أمــل  -بعدما وجــد نفسه
مرغمًا على القبول بالصفدي  -على
تعطيل مهمة الرئيس املكلف املحتمل،
م ــن غـيــر ان يـتـسـبــب ه ــو ف ــي اخــراجــه
مباشرة .تبعًا لذلك اوص ــدت االبــواب
مـجــددًا ،وباتت االستشارات النيابية
امللزمة مؤجلة وقتًا اضافيًا ،على االقل
لن تحدث هذا االسبوع.
عــودة الجميع الى الصفر ال ّ
تبدل في
واق ــع مشكلة كــأنـهــا بــاتــت غـيــر قابلة
للحل مــن الــداخــل ،وربـمــا تحتاج الى
أزر من الخارج ،باالستناد الى بضعة
معطيات ،منها:
 1ـ ُي ـخ ـطــىء َم ــن يـعـتـقــد ان الـحــريــري
ّ
فــكــر لـلـحـظــة ف ــي الـتـخـلــي ع ــن رئــاســة
الـحـكــومــة والـ ـخ ــروج م ــن ال ـســرايــا في
ظ ـ ــروف ،ق ــد ال ي ـســاعــده ت ـطــورهــا في
املستقبل على العودة اليها بالسهولة
امل ـتــوخــاة .ب ـقــاؤه فيها ج ــزء ال يتجزأ
مــن الـتـســويــة الــرئــاسـيــة ال ـتــي لــم يقل
ح ـتــى اآلن ب ـعــد انـ ــه خـ ــرج م ـن ـهــا ،وال
ن ـعــاهــا .غــالـبــا م ــا اشـتـبــك م ــع شريكه
فـيـهــا ال ــوزي ــر ج ـب ــران ب ــاس ـي ــل ،بـحــدة
كسجاالت هذه االيام وربما اكثر ،غير
يوح مطلقًا بعزمه على التخلص
انه لم ِ
من تسوية  .2016أكثر الصفقات كلفة
التي ابرمتها الحريرية السياسية منذ
عام  ،1992سياسيًا وشعبيًا .االحرى
ان ال يـفـعــل ،وال يـفـعــل اي ـضــا بــاسـيــل،
وهما يــرقــدان فــوق ثــروة محتملة من
ال ـغــاز والـنـفــط والـكـهــربــاء فــي اضعف
االيمان.
 2ـ يخطىء ايضًا من يعتقد ان رئيس
الجمهورية والثنائي الشيعي يقبالن
بــانـسـحــاب الـحــريــري مــن امل ــأزق الــذي
تتخبط فيه ال ـبــاد ،سياسيًا ونقديًا
واق ـت ـصــاديــا ،وان ُي ـعـ ّـد نـفـســه مــذ عــزا
ـ او ت ــذرع بــأنــه يـعــزو ـ اسـتـقــالـتــه الــى
اس ـت ـجــابــة م ـطــالــب الـ ـح ــراك الـشـعـبــي
والــوقــوف الــى جانبه .لــم يقل الشارع

ان الحكومة مشتبه بها وفاسدة ،فيما
رئيسها براء من اي تهمة يوجهها اليه.
تاليًا الحكومة ورئيسها يتساويان في
ركوب هذا الــزورق املشتبه به .للسبب
ن ـف ـســه قـ ــال االم ـ ــن الـ ـع ــام ل ـح ــزب الـلــه
السيد حسن نصرالله انــه لــن يسمح
ألي احــد مــن املـســؤولــن بــالـهــروب من
ً
االزمــة والتنصل منها .عمال بتطابق
غير طبيعي وغير مألوف بني الحراك
والحزب ،فإن الحريري جزء ال يتجزأ
من «كلن يعني كلن» ،لكنه ايضًا جزء
اساسي وصلب في حقبة قيل الكثير
الكثير عن موبقاتها ،وليس ألحــد ان
يتخلص نفسه منها فجأة.
 - 3وضــع رئيس الحكومة املستقيلة
نفسه في قفص وألقى مفتاحه بعيدًا
مـنــه .ال يــرغــب فــي ف ـقــدان منصبه في
ال ـس ــراي ــا ،وي ــري ــده لـكــن تـبـعــا لـشــروط
ي ــراه ــا ال ـث ـنــائــي ال ـش ـي ـعــي مستحيلة
وغـيــر واردة فــي حسبانه .فــي الوقت
نفسه يريد الحريري االيحاء بأن ثمة
َمـ ــن يـسـتـطـيــع ان يـخـلـفــه ف ــي رئــاســة
ال ـح ـكــومــة مـشـتــرطــا عـلـيــه ـ ك ـمــا على
الشركاء اآلخرين في ّهذا التفاهم ـ ان
ّ
يسمي هو الوزراء السنة وطلب االبقاء
ّ
ع ـلــى حـقـيـبــة الــداخ ـل ـيــة ل ــدي ــه وســمــى

رئيس الحكومة
المستقيل اضحى الحل
والمشكلة في آن

(هيثم الموسوي)

ل ـه ــا ح ـت ــى ال ـ ـلـ ــواء امل ـت ـق ــاع ــد اب ــراه ـي ــم
ّ
بصبوص .مــع ذلــك ثـ ّـمــة مــن ظــن  -عن
حسن نـ ّـيــة او عــن ســوء نـ ّـيــة ربـمــا  -ان
ق ـب ــول ال ـح ــري ــري بــال ـص ـفــدي لــرئــاســة
الـ ـحـ ـك ــوم ــة ال ي ـ ـعـ ــدو كـ ــونـ ــه م ـ ـنـ ــاورة
م ـح ـب ـط ــة س ـل ـف ــا وس ـي ـق ــاب ـل ــه الـ ـح ــراك
الـشـعـبــي بــالـنـفــور وال ــرف ــض ،وه ــو ما
حصل تمامًا ،كي يتيقن اآلخ ــرون من
حتمية عودة الحريري ـ وهو ما طلبه
منه بإصرار الرئيس نبيه ّ
بري وحزب
ال ـل ــه وال يـ ـ ــزاالن ـ ل ـكــن ب ـش ــروط ــه هــو.
فــي سـبـيــل ذل ــك اض ـحــى الــرجــل عالقًا
فــي ذل ــك الـقـفــص ال ــذي يـمـلــك مفتاحه
الثنائي الشيعي :من دون هذا الثنائي
ال يخرج مــن القفص ،ومــع الثنائي ال
يؤلف اال الحكومة املطمئنة له.
وضع الحريري نفسه ،في الوقت غير
الصائب ،في معادلة لم يسبقه اليها

ّ
اال وال ــده الــراحــل فــي ع ــز صـعــوده في
الحكم ما بني عامي  1992و ،1998على
انه الوحيد القادر على املحافظة على
االستقرار الداخلي بشقيه السياسي
واالقتصاديّ .
صح ذلك الى حد بعيد.
ي ـع ـي ــد ال ـ ـحـ ــريـ ــري االب ـ ـ ــن ومـ ـع ــاون ــوه
القريبون صوغ معادلة قريبة تفضي
ال ــى ال ـخــاصــة نـفـسـهــا :لـيــس «انـ ــا او
ال احـ ــد» ف ـح ـســب ،ب ــل «انـ ــا ف ـق ــط» .في
مـسـيــرة الــرئ ـيــس االب ال ــراح ــل ُحـجــب
عن الواجهة معظم رؤساء الحكومات
السابقني ،وفقدوا من خالله والعالقة
ال ــوط ـي ــدة ال ـت ــي جـمـعـتــه بــالـسـعــوديــة
وســوريــا في آن كظهيرين صلبني له،
اي دور جــدي لـهــم .لــم يصل اي منهم
الــى الـســرايــا اال عندما كــان الحريري
االب يعتذر عن عدم ترؤس الحكومة،
كــالــرئـيـســن سـلـيــم ال ـحــص ع ــام 1998
وعمر كرامي عــام  .2004مع الحريري
االبــن وصل الى السرايا ثالثة رؤساء
ح ـ ـكـ ــومـ ــات ،ب ـع ـض ـه ــم اك ـ ـثـ ــر م ـ ــن م ــرة
كــالــرئ ـي ـســن ن ـج ـيــب م ـي ـقــاتــي وفـ ــؤاد
ال ـس ـن ـي ــورة ،وب ـع ـض ـهــم مـ ــرة واص ـبــح
ً
م ــرش ـح ــا م ـح ـت ـم ــا دائ ـ ـمـ ــا كــالــرئ ـيــس
ت ـمــام س ــام ،نــاهـيــك ب ــاالح ــدث بينهم
كالصفدي الذي اوشك على االنضمام
الى هذا النادي.
ّ
 - 4ليس خافيًا ان الـحــريــري تحضر
جـ ــديـ ــا لـ ـ ـت ـ ــرؤس الـ ـحـ ـك ــوم ــة م ـ ـجـ ــددًا،
وذلــك مــا عناه تواصله مــع مسؤولني
س ـع ــودي ــن م ــن اج ـ ــل ال ـح ـص ــول عـلــى
دعم مالي لتعويم االقتصاد اللبناني
وال ـع ـم ـل ــة ال ــوط ـن ـي ــة ال ـ ــى ح ــد اقـ ـت ــراح
خمسة مـلـيــارات دوالر .الـجــواب الــذي
ً
تـلـقـفــه م ـمــن راج ـع ــه ن ـقــا ع ــن «طــويــل
الـعـمــر» ،بعد رفــض الطلب ،ان عليه -
هــو ال ــذي ذهــب الــى اململكة قبل ثالث
س ـ ـنـ ــوات القـ ـن ــاعـ ـه ــا ب ــامل ــوافـ ـق ــة عـلــى
دع ــم ان ـت ـخ ــاب ال ــرئ ـي ــس م ـي ـشــال عــون
وتطمينه ايــاهــا رغــم معارضتها الى
ان في وسعه سلخ الرئيس عن حليفه
حــزب الـلــه  -ان يحل مشكلته بنفسه.
اش ــارة ذات دالل ــة ال ــى ان احـ ـدًا مــا في
الـخــارجَ ،
بمن فيهم االقــربــون ،ال يريد
املأزق اللبناني الحالي.
االقتراب من ّ
 - 5بسبب تعثر الــوصــول الــى تفاهم
ع ـ ـلـ ــى ال ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس امل ـ ـق ـ ـبـ ــل ل ـل ـح ـك ــوم ــة
الـجــديــدة ومــواصـفــاتـهــا وتــوازنــاتـهــا،
ال اسـ ـتـ ـش ــارات ن ـيــاب ـيــة م ـل ــزم ــة .تــالـيــا
ً
ف ــإن وقـتــا طــويــا سيمر عـلــى حكومة
تـ ـص ــري ــف االع ـ ـ ـمـ ـ ــال م ـ ــن اج ـ ـ ــل ه ــدف
ّ
تصور
واض ــح ومـحــدد بــات جليًا فــي
الثنائي الشيعي ،هو ان على الحريري
االس ـ ـت ـ ـم ـ ــرار ف ـ ــي تـ ـح ـ ّـم ــل امل ـس ــؤول ـي ــة
ال ـس ـيــاس ـيــة وال ــدسـ ـت ــوري ــة ع ــن وط ــأة
املــأزق الحالي الــذي يتحمله اآلخــرون
فـ ــي ال ـط ـب ـق ــة الـ ـح ــاكـ ـم ــة .ن ــاه ـي ــك ب ــأن
شريط هــذا املــأزق يصعد في التاريخ
الــى العقود الثالثة املنصرمة ،وليس
الـ ـ ـ ــى ال ـ ـس ـ ـن ـ ــوات االخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة ف ـح ـس ــب.
ال ـب ـعــض امل ـط ـلــع ت ـح ــدث ع ــن اح ـت ـمــال
اجـ ــراء االس ـت ـش ــارات الـنـيــابـيــة املـلــزمــة
االس ـبــوع املـقـبــل دون ـمــا الــوصــول الــى
تأليف الحكومة ،واالب ـقــاء بــذلــك على
ح ـكــومــة ت ـصــريــف االعـ ـم ــال ك ــي تظل
ف ــي ق ـل ــب امل ـش ـك ـلــة واملـ ـس ــؤولـ ـي ــة .قـيــل
ايـضــا ان االس ــم املــرشــح للتكليف هو
الــرئـيــس الـســابــق للجنة الــرقــابــة على
امل ـصــارف ولـيــد عـلــم الــديــن ،وك ــان في
الئ ـحــة االس ـم ــاء الـتـسـعــة (ت ـمــام ســام
ومـحـمــد ال ـص ـفــدي وول ـي ــد عـلــم الــديــن
واس ــام ــة م ـك ــداش ــي وفـ ـ ــؤاد م ـخــزومــي
وجواد عدره وفاطمة الصايغ ومحمد
الـصــايــغ ون ــواف س ــام) الـتــي ناقشها
ال ـحــريــري م ــع حــركــة أم ــل وح ــزب الـلــه
وباسيل في جلسة  14تشرين الثاني
التي استقر عليها اسم الصفدي.
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لبنان

لبنان

ّ
موظفو الخلوي علقوا اإلضراب:
عقد عمل جماعي ...ولكن!

قضية اليوم

تقرير

ّ
سمسار «يفك مشنوق» مقابل علب سيجار وتذاكر سفر وعالقات جنسية

الفساد القضائي :براءات وإدانات «على الطلب»!
لن ُيسجن سياسي فاسد أو ُيستعاد
مال منهوب إذا لم يبدأ اإلصالح في
سلك القضاء الذي نخر الفساد فيه،
حتى بات بعض القضاة «موظفين»
لدى أصحاب سوابق ،يلوون عنق
العدالة ،فيسجنون بريئًا ّ
ويبرئون مدانًا
ويتالعبون بمصائر الناس ،مقابل تذكرة
!سفر أو علبة سيجار أو عالقة جنسية
رضوان مرتضى
ض ـ ّـج ــت ق ـص ــور الـ ـع ــدل ،ق ـبــل أش ـهــر،
ب ـم ـلــف ال ـف ـس ــاد ال ـق ـض ــا ُئ ــي .يــوم ـهــا،
أوقف قضاة عن العمل وأحيلوا على
املجلس التأديبي ،وتفاوتت األحكام
ب ـح ـق ـهــم بـ ــن ال ـ ـصـ ــرف مـ ــن ال ـخــدمــة
وكسر الدرجة والبراءة .بدأت القصة
مع توقيف فــرع املعلومات في قوى
األم ــن الــداخـلــي ع ــددًا مــن «سماسرة
القضاء» ممن ُوجــدت على هواتفهم
رس ــائ ــل وت ـس ـج ـيــات صــوت ـيــة تـبـ ّـن
ح ـجــم االهـ ـت ــراء الـ ــذي ي ــأك ــل الـجـســم
الـ ـقـ ـض ــائ ــي ،وأظ ـ ـهـ ــرت ال ـت ـح ـق ـي ـقــات
معهم مدى تغلغل الفساد في جسم
العدالة .في ما يلي ،لن نأتي هنا على
ّ
ذكر اسم أي من القضاة باعتبار أن
اإلفادات أولية والحكم لم يصدر بعد،

الفضيحة ِّقضاة
الملف ــ
ُفي ُ
ُ
ُح ِكموا ظلمًا وآخرون برئوا ولم
يعادوا إلى مراكزهم
لكن سنسرد بعض االرتكابات التي
اقترفها «السماسرة» ،و«الخدمات»
التي أسدوها لبعض القضاة.
«رج ــل األع ـم ــال» امل ــوق ــوف ســالــم ع.
أح ــد أب ــرز «ال ـس ـمــاســرة» املـتــورطــن
في هــذا امللف .إلــى وقــت قريب ،كان
يوصف بأنه قادر على «فك مشنوق»
نـظـرًا إلــى حـظــوتــه بــن مــن ُيفترض
أن يـ ـحـ ـكـ ـم ــوا بـ ــال ـ ـعـ ــدل .اب ـ ـ ــن ب ـل ــدة
رح ـبــة ال ـع ـكــاريــة م ـثــال ل ـ «الـلـبـنــانــي
ال ـح ــرب ــوق» :فـ ِـهــم الـتــركـيـبــة ،وأدرك
أن كـ ـس ــب الـ ـقـ ـض ــاة أق ـ ـصـ ــر الـ ـط ــرق
إل ــى الــوجــاهــة ،عـلــى أم ــل أن ُيصبح
ّ
نائبًا عــن األم ــة .فــي سجله عشرون
ُحكمًا قضائيًا تــراوح عقوبتها بني
الـسـجــن وال ـغــرامــة املــالـيــة ،وقضايا
ل ــم يـحـكــم فـيـهــا ب ـعــد ،م ــن ش ـيــك بال
رص ـيــد م ــرورًا بــاالحـتـيــال والـســرقــة
والتهديد واإلدالء بشهادة زور ،إلى
تعاطي الــربــا وامل ـخــدرات وتبييض

(مروان بوحيدر)

األم ـ ــوال وت ــزوي ــر ع ــام ــات تـجــاريــة.
كـ ــل ذل ـ ــك لـ ــم ي ـح ــل دون أن يـصـبــح
ال ــرج ــل م ـقـ ّـربــا م ــن ع ـش ــرات الـقـضــاة
الـ ــذيـ ــن اس ـت ـض ــاف ـه ــم إلـ ـ ــى مـ ــوائـ ــده
ونشر صورهم معه على فايسبوك،

ـاض يـشـغــل أح ــد أهــم
وم ــن بينهم ق ـ ٍ
املــراكــز الـقـضــائـيــة فــي بـعـبــدا .حتى
بـ ــات ح ــائ ــط م ـب ـكــى م ــن ي ـق ـصــدونــه
طمعًا بواسطة لــدى القضاة الذين
ت ــراوح ــت «خ ــدم ــات ــه» ل ـهــم ب ــن دفــع

ث ـمــن ت ــذك ــرة ط ــائ ــرة وح ـج ـ ٍـز فـنــدقــي
وهـ ــدايـ ــا ع ـي ـن ـيــة ون ـق ــدي ــة ودعـ ـ ــوات
لـ ــزيـ ــارة كـ ــازي ـ ـنـ ــوات خـ ـ ــارج ل ـب ـن ــان،
ً
وصوال إلى تأمني فتيات هوى!
فـ ــي ال ـت ـح ـق ـي ـق ــات ،ي ـ ـ ــروي س ــال ــم ع.

أن ــه ك ــان يعمل فــي ص ــرف الشيكات
ـراب)،
بـصــورة فــوريــة لقاء عمولة (م ـ ٍ
كما كان يدير مالهي ليلية .معرفته
بــأحــد الـقـضــاة قـبــل  12عــامــا فتحت
الباب أمامه إلى هذا العالم ،لتتسع

دائ ــرة مـعــارفــه فــي الـسـلــك القضائي
ّ
ّ
ويحصل نفوذًا مكنه من أن يتحول
ال ــى مــرجــع ملــن يــريــد تـســويــة قضية
ع ــالـ ـق ــة ،وإخ ـ ـ ـ ــراج س ـج ــن أو سـجــن
ّ
بريء .وهو تمكن ،على سبيل املثال،

تقرير

ُ
هل يخلى سبيل موقوفي صور اليوم؟
آمال خليل
م ــن امل ـن ـت ـظــر أن ي ـع ـقــد الـ ـي ــوم قــاضــي
التحقيق األول فــي الجنوب مارسيل
ح ـ ـ ـ ــداد جـ ـلـ ـس ــة االسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع ال ـث ــان ـي ــة
للموقوفني الثمانية عشر على خلفية
إحــراق استراحة صــور السياحية في
 18ت ـشــريــن األول امل ــاض ــي ،و«س ــرق ــة
بـعــض مـحـتــويــاتـهــا» ،علمًا ب ــأن قطع
ال ـط ــرق ــات ال ـخ ـم ـيــس ال ـف ــائ ــت كـ ــان قد
م ـن ــع حـ ـ ــداد م ــن الـ ــوصـ ــول إلـ ــى قـصــر
العدل في صيدا لعقد الجلسة الثانية.

ّ
ورغــم عدم عقدها ،فقد سطر مذكرات
توقيف وجاهية بحق الشبان الذين
أوق ـف ــوا مـنــذ ح ــوال ــى شـهــر ب ـن ـ ً
ـاء على
إشـ ــارة الـنـيــابــة ال ـعــامــة االسـتـئـنــافـيــة
ف ــي الـ ـجـ ـن ــوب ،ف ــي ح ــن أن الـجـلـســة
األول ــى الـتــي عقدها الـثــاثــاء الفائت،
لـ ــم ت ـش ـه ــد اسـ ـتـ ـج ــواب ــا بـ ـش ــأن ال ـت ـهــم
املنسوبة إلـيـهــم ،بــل اقـتـصــرت أسئلة
حـ ـ ـ ـ ــداد ع ـ ـلـ ــى هـ ــويـ ــات ـ ـهـ ــم .وب ـ ـخـ ــاف
ال ـج ـل ـس ـتــن األولـ ـ ـي ـ ــن ،م ــن امل ـ ـقـ ـ ّـرر أن
يـصــاحــب املــوقــوفــن امل ـحــامــون الــذيــن
تـطـ ّـوعــوا للدفاع عنهم بعد تغييبهم

مرة بسبب رفض حداد توكيلهم على
امل ـح ـضــر ،ومـ ــرة بـسـبــب سـحــب نقيب
املـ ـح ــام ــن الـ ـس ــاب ــق أنـ ـ ـ ــدره ال ـش ــدي ــاق
تكليفهم للدفاع عنهم في إطار املعونة
القضائية .أحــد الــوكــاء ،علي عباس،
قال لـ«األخبار» إنه وزمالءه املتطوعني
اج ـت ـم ـع ــوا أمـ ـ ــس ب ــال ـن ـق ـي ــب ال ـج ــدي ــد
مـلـحــم خ ـلــف الـ ــذي وع ــده ــم بمنحهم
ً
تكليفًا جديدًا بــدال من التكليف الذي
تــراجــع عـنــه الـشــديــاق ومـنـحــه لثالثة
محامني أحدهم محسوب على حركة
أمـ ــل .ل ـكــن الـتـكـلـيــف املـنـتـظــر سـيـكــون

ّ
مـعـنــويــا لـ ـ ّ
ـرد االع ـت ـب ــار .عـمـلـيــا ،نــظــم
امل ــوق ــوف ــون ال ـس ـت ــة ع ـش ــر الـ ــراشـ ــدون
م ــن داخ ـ ــل م ـقــر اح ـت ـج ــازه ــم ،وكـ ــاالت
ّ
لـلـمـحــامــن ل ـلــدفــاع ع َـنـهــم ،فـيـمــا نــظــم
ذوو قــاصـ َ
ـريــن مــوقــوفــن وك ــاالت لهم.
ووفــق عـبــاس ،ســوف يتقدمون اليوم
بطلب إخ ــاء سبيل للموقوفني ،لكن
مــن دون دف ــع كـفــالــة بسبب األوض ــاع
اإلجتماعية لعائالتهم .وفــي حــال لم
يحصلوا على إخــاء سبيل للتوقيف
امل ـخــالــف ل ـقــانــون أصـ ــول املـحــاكـمــات
الـ ـج ــزائـ ـي ــة ،ت ـ ّ
ـوع ــد عـ ـب ــاس بـتـصـعـيــد

حقوقي وإعالمي وشعبي «يصل إلى
طلب تنحية القضاة في الجنوب ونقل
الدعوى إلى بيروت ،بسبب امتثالهم
للضغوط السياسية».
مصادر مواكبة للقضية قالت إن وكيل
زوجـ ــة رئ ـيــس مـجـلــس الـ ـن ــواب ،رن ــدة
بــري ،املحامي علي رحــال «قــد يسقط
ّ
االدعاء الشخصي بحق هادي ع .الذي
رفـعــت بحقه دع ــوى ذم وق ــدح بسبب
تـهـ ّـجـمــه عـلـيـهــا ف ــي تـسـجـيــل م ـصـ ّـور،
كـبــادرة حسن نية تجاه عائلته التي
ّ
توسطت له».
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إذا لم يوافق
القاضي على إخالء
السبيل ،فالمحامون
ّ
سيصعدون

م ـق ــاب ــل  40ألـ ــف دوالر ،م ــن إصـ ــدار
ح ـكــم ملـصـلـحـتــه ض ــد امـ ـ ــرأة ربـطـتــه
بها عالقة قبل أن يتهمها بالخيانة.
كما دفع  30ألف دوالر لصدور حكم
اسـتـئـنــاف بــال ـبــراءة ملصلحته بعد
ص ــدور حـكــم بسجنه ث ــاث سـنــوات
ع ـلــى خـلـفـيــة ب ـيــع ع ـقــار وه ـمــي عــام
 .2013وقــد ساعده في هــذه القضية
مستشار ألحد قادة األجهزة األمنية
أه ــداه الحـقــا س ـيــارة بقيمة  ٢٥ألــف
دوالر.
ذاع صيت سالم في السلك القضائي،
ح ـتــى ب ــات ال ـق ـضــاة ي ـت ـقـ ّـربــون مـنــه!
وب ـعــد تـعـيــن أح ــد املـقــربــن مـنــه في
مركز مهمّ ،
جدد له مكتبه في بعبدا،
ُ
وســرت شائعة تفيد بأن سالم يقف
وراء تعيينه في هذا املركز! وقد ُعثر
فــي هــاتـفــه وف ــي بــريــده اإللـكـتــرونــي
ع ـل ــى ص ـ ــور بـ ـط ــاق ــات  VIPخــاصــة
بــال ـقــاضــي وبـعــائـلـتــه ل ـلــدخــول إلــى
منتجع الرمال ،وعلى صور شيكات
مصرفية باسم القاضي نفسه ،وقد
ب ـ ّـرر ذلــك بــأن الشيكات هــي تقسيط
لدين بقيمة  ١٣٠ألف دوالر استدانها
من والدة زوجة القاضي.
كــذلــك ُعـثــر فــي هــاتــف املــوقــوف على
م ـ ـحـ ــادثـ ــة بـ ـيـ ـن ــه وب ـ ـ ــن ق ـ ـ ــاض آخ ــر
ي ـب ـلــغ ف ـي ـهــا األخـ ـي ــر ب ــأن ــه سـ ُـي ـجــدد
اش ـتــراك شاليه لــه فــي طـبــرجّــا .وفي
ال ـت ـح ـق ـي ـقــات ،أقـ ـ ـ ّـر س ــال ــم ب ــأن ــه ك ــان
ُيحضر فتيات ليل للقاضي ،وبأنهما
سافرا معًا إلى بيالروسيا للنقاهة.
وفي سجل «السمسار» أيضًا تقديم
َ
تـ ــذكـ ــرتـ ــي سـ ـف ــر ال ـ ـ ــى ق ـ ـبـ ــرص ع ـلــى
نفقته ألحــد القضاة (حالت وساطة
سياسية دون تــوقـيـفــه) وصديقته،
إضافة إلــى سهرات في الكازينوات.
كـمــا ُع ـثــر ف ــي ح ــوزت ــه عـلــى بـطــاقــات
سـفــر وحـ ـج ــوزات فـنــدقـيــة ل ـعــدد من
ال ـق ـض ــاة اآلخ ــري ــن قـ ــال إن ـه ــم كــانــوا
يطلبون منه حجز تذاكر وفنادق في
فرنسا وإسبانيا .كما أقر بأنه ساهم
بمبلغ  ٢٠ألف دوالر في حفل زفاف
اب ـ ــن أح ـ ــد رؤس ـ ـ ــاء م ـج ـلــس ال ـق ـضــاء
األعلى السابقني.
الهدايا التي كان يغدق بها سالم ع.
على القضاة كانت متنوعة :سالسل
ذهبية أو لـيــرات ذهبية لزوجاتهم،
عـلــب سـيـجــار كــوبــي فــاخــر مــن نــوع
«كــوهـيـبــا» (ثـمــن العلبة نحو 2000
دوالر) ،دعــوات الــى املالهي الليلية،
ب ـ ـطـ ــاقـ ــات س ـ ـ ـفـ ـ ــر ...ف ـي ـم ــا ك ـ ـ ــان أح ــد
القضاة يتقاضى منه دوري ــا مبالغ
ت ـ ــراوح ب ــن  ٣آالف دوالر و ١٥ألـفــا
مقابل «استشارات قانونية» .وأفاد
قسم القضاة بني ّ
بأنه كــان ُي ّ
مهمني
ّ
وأقــل أهمية ،وتبعًا لذلك كــان يقسم
ال ـه ــداي ــا بـ ـص ــورة« ،إلبـ ـق ــاء ال ـعــاقــة
ب ـي ـن ــي وب ـي ـن ـه ــم وطـ ـ ـي ـ ّــدة لـيـتـسـنــى
ل ــي طـلــب ال ـخــدمــات ألن ـن ــي أردت أن
أكــون مرجعية خدماتية .وقــد لبيت
آالف الـ ـخ ــدم ــات الـ ـت ــي ال أسـتـطـيــع
ً
إحصاءها .لم أكن أتقاضى مــاال من
ه ــؤالء لنفسي ألن ـنــي أط ـمــح ال ــى أن
ّ
أتولى مركزًا سياسيًا».
رغم ذلك كله ،فإن متابعة هذا امللف
 الفضيحة لم تكن على قدر اآلمــال.ُ
ّ
فهناك قضاة ُح ِكموا ظلمًا ألن هيئة
ّ
الـ ـع ــدال ــة ال ـع ـل ـيــا اع ـت ـب ــرت أن لـفـلـفــة
الفضيحة ال تتم إال عبر التضحية
بــأحــدهــم .فيما هـنــاك قـضــاة ُبـ ِّـرئــوا،
لكن الوصاية السياسية غير العادلة
الـتــي يمارسها وزي ــر الـعــدل ألبيرت
س ــرح ــان ،حــالــت دون إعــادت ـهــم إلــى
مــراكــزهــم .وبــال ـتــالــي ،لــم يـسـلــك هــذا
امل ـ ـلـ ــف امل ـ ـس ـ ــار ال ـ ـعـ ــدلـ ــي املـ ـفـ ـت ــرض
أن ي ـن ـت ـه ــي بـ ـلـ ـص ــوص وف ــاس ــدي ــن
ي ـ ـن ـ ـت ـ ـح ـ ـلـ ــون صـ ـ ـف ـ ــة قـ ـ ـ ـض ـ ـ ــاة خ ـل ــف
القضبان.

علق موظفو «الفا»
و«تاتش» اضرابهم مساء
امس عقب اجتماع نقابة
موظفي ومستخدمي
الشركات المشغلة للقطاع
الخلوي .رأت النقابة انها
حققت انتصارا بعد توقيع
الوزارة عقد العمل
الجماعي ،اال ان ذلك لم
يزل قلق الموطفين من
الصرف من العمل اذا ما
تمت خصخصة القطاع
رلى ابراهيم
«وزي ـ ـ ـ ـ ـ ــر االتـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــاالت ف ـ ــي الـ ـحـ ـك ــوم ــة
املستقيلة محمد شقير يــراوغ» ،تتردد
ال ـج ـم ـلــة ع ـل ــى أل ـس ـن ــة م ــوظ ـف ــي «ال ـف ــا»
و«تـ ـ ــانـ ـ ــش» امل ـع ـت ـص ـم ــن أمـ ـ ـ ــام مـبـنــى
«ت ــات ــش» ف ــي ري ـ ــاض ال ـص ـل ــح ،والـ ــذي
اشتراه شقير بسعر يفوق  100مليون
دوالر .يقف الــوزيــر الـيــوم عائقا اليوم
أمام حصول هؤالء على أدنى حقوقهم
الـ ـت ــي اك ـت ـس ـب ــوه ــا ن ـت ـي ـجــة ع ـق ــد عـمــل
قانوني .ال أحد يدري ملاذا أعطى الوزير
منذ يومني موافقته الضمنية على عقد
ال ـع ـمــل ال ـج ـمــاعــي ملــوظ ـفــي الـشــركـتــن
املـ ـع ـ ّـدل ب ـف ـقــرة ص ـغ ـيــرة ت ـت ـيــح حـمــايــة
املوظفني في حال خصخصة الشركتني،
ثم عاد ليرفضه ويرسل عقد العام 2013
الـ ــذي ال يـتـضـمــن ه ــذه ال ـف ـقــرة م ـجــددا.
ح ـج ــة ش ـق ـيــر أن هـ ــذه ال ـف ـق ــرة بـحــاجــة
ال ــى ق ــرار فــي مجلس ال ـ ــوزراء ،وه ــو ما
ال يصدقه املعتصمون العتقادهم بأن
شقير «يشتري الوقت الى حني تشكيل
حكومة جديدة حتى يرمي امللف على
ط ــاول ــة ال ــوزي ــر ال ـج ــدي ــد» .وم ـع ـلــوم أن
خـصـخـصــة ال ـشــرك ـتــن م ـط ــروح ضمن
مـ ـش ــاري ــع «سـ ـ ـي ـ ــدر» امل ـت ـع ـل ـق ــة ب ـق ـطــاع
االتصاالت ،وعليه يتوقع املوظفون أن
يتم صــرف نصفهم على األقــل في حال

جــرى ذلــك .ويربط البعض بني الشرط
الفرنسي وبني الئحة «فائض األسماء»
التي طلبها الوزير منذ عامني.
مـنــذ الـحــاديــة عـشــرة مــن صـبــاح أمــس،
ح ـ ـضـ ــر مـ ــوظ ـ ـفـ ــو «تـ ـ ـ ــاتـ ـ ـ ــش» ب ـك ـث ــاف ــة
لالعتصام أم ــام املـبـنــى ،وانـضــم اليهم
م ــوظـ ـف ــو «ألـ ـ ـف ـ ــا» ال ـ ــذي ـ ــن ج ـ ـ ـ ـ ــاؤوا فــي
حافلتني كبيرتني .هموم املوظفني في
ال ـشــرك ـتــن ن ـف ـس ـهــا ،وإن كـ ــان مــوظـفــو
«أل ـ ـفـ ــا» أك ـث ــر ق ـل ـقــا ب ـع ــد ت ـع ـيــن شـقـيــر
م ــدي ــر ش ــرك ــة ج ــديـ ـدًا مـ ــوازيـ ــا لـلـمــديــر
األص ـلــي «ب ــرات ــب عـشــريــن مـلـيــون ليرة
شهريًا» على ما يقولون« .الخطير في
األمــر أن عقد مــروان حايك شــارف على
االنتهاء وبالتالي يحل األخير تلقائيا
مكانه .بذلك يقبض تيار املستقبل على
الشركتني ،األمر الذي يسهل اتخاذ قرار
الخصخصة وصرف املوظفني تماشيا
مع الطلبات الدولية» ،يقول أحدهم.
ي ـم ـســك ن ـق ـيــب م ــوظ ـف ــي وم ـس ـت ـخــدمــي
ال ـش ــرك ــات املـشـغـلــة لـلـقـطــاع الـخـلـيــوي
ف ــي ل ـب ـنــان ش ــرب ــل الـ ـن ــوار امل ـي ـكــروفــون
ليعلن رسميا رفض شقير توقيع العقد

موظفو «ألفا» أكثر
قلقًا بعد تعيين شقير
مديرًا تابعًا للمستقبل
موازيًا للمدير الذي تشارف
واليته على االنتهاء
ّ
ويخير املعتصمني بني البقاء
الجديد،
فــي أماكنهم أو «ال ـنــزول الــى ال ــوزارة».
تــرتـفــع األيـ ــادي تــأيـيــدا للخيار الثاني
قبل أن يصطدموا بــاألســاك الشائكة،
فـيـعــودوا أدراج ـه ــم .املشكلة الرئيسية
هـ ـن ــا ت ـك ـم ــن ف ـ ــي «عـ ـ ـ ــدم ال ـ ـ ـتـ ـ ــزام وزي ـ ــر
االت ـص ــاالت بــأقــوالــه» ،بحسب مـصــادر
النقابة .والحصيلة نحو أربـعــة أشهر

م ــن األخـ ــذ والـ ـ ـ ّ
ـرد؛ «نـجـتـمــع ب ــه فنتفق
على أمر ما ،وبعد يومني يطلب عكسه.
وه ـكــذا دوالـ ـي ــك» .حـتــى فــي ح ــال وافــق
شقير على العقد القديم ،يبقى تفصيل
م ـهــم ال زال ال ــوزي ــر يـ ـح ــاول االل ـت ـفــاف
عـلـيــه .اذ يستحيل تنفيذ بـنــود العقد
خـصــوصــا ذاك املتعلق بــاملــوافـقــة على
صرف ميزانية الشركة من دون موافقة
الوزير .ولغاية أمــس ،لم يكن شقير قد
وقع على هذا التفصيل ،ما يعني عدم
امكانية صرف أي سنت .أرادت النقابة
تطمينات فلم تحصل عليها .رغم ذلك،
ب ــرز رأي ـ ــان خ ــال االع ـت ـص ــام ،أحــدهـمــا
ي ــرى ف ــي تــوق ـيــع ال ـع ـقــد ال ـقــدي ــم ب ــادرة
ايـجــابـيــة يـجــب ان تستتبع بــالـخــروج
مــن ال ـشــارع ،وآخ ــر يصر على التمسك
بــال ـع ـقــد ال ـج ــدي ــد ال ـ ــذي ي ــؤم ــن حـمــايــة
وظيفية ألن التراجع سيجر املزيد من
التنازالت.
في موازاة هذه املطالب ،تحدث البعض
عن القرار األخير للقاضية زلفا الحسن
الذي يلزم شركتي الخلوي باصدار كل
فواتير الهواتف الثابتة واملسبقة الدفع
بالليرة اللبنانية .وباعتقادهم أن هذا
االجراء سيؤدي الى تقاضيهم رواتبهم
بــال ـل ـيــرة ،م ــا ي ـ ــوازي خ ـس ــارة  %40من
مجمل الراتب .تتدخل احداهن لطمأنة
زمــائ ـهــا م ــؤك ــدة أن ال ــرات ــب املـسـتـحــق
لهم وفــق العقد بــالــدوالر أو ما يعادله
بالليرة .فيما تشير مصادر النقابة الى
أنها في صدد استئناف هذا القرار .لكن
األولوية اليوم النهاء املعركة األولى أي
توقيع العقد .
ال ـن ـقــابــة ع ـق ــدت اج ـت ـمــاعــا م ـس ــاء امــس
ات ـخ ــذت إثـ ــره ق ـ ــرارا بـتـعـلـيــق االضـ ــراب
م ــن مـنـطـلــق ابـ ـ ــداء ح ـســن ال ـن ـيــة ألنـهــا
اعتبرت انها «حققت انجازا يتمثل في
موافقة الوزارة على تجديد عقد العمل
ال ـج ـم ــاع ــي ع ـب ــر االي ـ ـعـ ــاز الـ ــى شــركـتــي
االت ـصــاالت بالتوقيع عـلـيــه» .ورأت ان
الـعـقــد يحفظ «ح ـقــوق املــوظـفــن لجهة
الطبابة وبدل التعليم واالهم انه يعطي
االدارة حجة قانونية لـخــوض معركة
استعادة املكتسبات» .لكن العاملني لم
يطمئنوا لقرار النقابة خصوصًا انها
لـيـســت امل ــرة االولـ ــى ال ـتــي ت ـجــري فيها
طمأنتهم والسير عكس ذلك.
(مروان طحطح)
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على الغالف

لبنان .الجديد ،هو ّ
بعد ُ
تصرف القوى
انطالقة في الحراك من لحظة الكالم
على
شهر
نحو
ضي
م
ّ
َ
والمجموعات المعنية بمسؤولية
الحراك الشعبي في لبنان ،وتعثر المسؤول ،بعيدًا عن فوضى
الشعارات والعناوين غير الواضحة ،إزاء اإلقدام على عرض أفكار
اإلجراءات
السلطة في اتخاذ
ّ
وأوراق عمل تساعد على إنتاج
والتي سيطرت على المناخ
الكفيلة بالتعامل الفعال مع
المشروع البديل لسلطة قادرة
مطالب الناس ،اقتربت قوى بارزة المرافق للتظاهرات في كل

على مواجهة األزمة القائمة.
«األخبار» اليوم ،ورقتين:
تنشر
ّ
األولى أعدتها ّحركة «مواطنون
ومواطنات» ووقعها أمين عام
الحركة شربل نحاس .والثانية

ّ
ُ
األوراق وغيرها من المعنيين
اجتماع
على
دة
كمسو
رضت
ع
ّ
ُ
والجديين في مقاربة األزمة ،بحثًا
ومجموعات
قوى
بين
أمس
قد
ع
ّ
ّ
عن حل يقوم على أساس احترام
معنية بالحراك في
وشخصيات
فندق الكومودور« .األخبار» تفتح سيادة هذا البلد وحرية شعبه في
الباب أمام النقاش العام حول هذه تقرير مصيره

ّ
المأساة ليست قدرًا ...بل قد تــوفر فرصة استثنائية
شربل نحاس*
الوقائع
بـ ـم ــرور ش ـهــر ع ـلــى بـ ــدء االن ـت ـفــاضــة
الـشـعـبـيــة املـ ـب ــارك ــة ،ي ـك ــون ل ـب ـنــان قد
سـ ّـجــل أرق ــام ــا قـيــاسـيــة ف ــي تــاري ـخــه،
ش ـهــر ك ــام ــل م ـت ــواص ــل م ــن الـتـظــاهــر
في املناطق اللبنانية كافة ،وإن بوتيرة
ـارف ثــاثــة
م ـت ـفــاوتــة ،وإقـ ـف ــال ل ـل ـم ـصـ ّ
أسابيع من أصل أربعة ،وتعطل اآلليات
ال ـس ـي ــاس ـي ــة ال ـت ـق ـل ـيــديــة مـ ــن ح ـكــومــة
ومجلس نــواب واستشارات وتكليف.
ت ــزام ــن هـ ــذه ال ـس ــواب ــق ل ـيــس صــدفــة،
فإقفال املـصــارف نتيجة ألزمــة مالية
حـ ـ ّـادة وغ ـيــر مـسـبــوقــة ،وب ـقــاء الـنــاس
فــي ال ـشــارع هــو أيـضــا نتيجة للسبب
نـفـســه .الـنـتـيـجــة الـثــالـثــة ل ـهــذه األزم ــة،
ّ
وإن ك ــان ــت أق ـ ــل بـ ــداهـ ــة ،ه ــي س ـقــوط
النظام السياسي القائم على تحالف
وتحاصص ستة زعماء ألربع طوائف
واس ـت ـت ـب ــاع ـه ــم ألخ ـ ـ ــرى ،سـ ـق ــوط مــن
داخله ،بفعل توقف الدفق في شريانه
األساسي ،أي توقف دخول الــدوالرات
إلى دورة التوزيع.
امل ـ ـهـ ـ ّـم ه ـن ــا أن اإلفـ ـ ـ ــاس لـ ــم يـحـصــل
ألن الـ ـن ــاس تـ ـظ ّــاه ــروا ،أو ألن بعض
السياسيني تـلــطــوا خلف املتظاهرين
بـعــد أن اس ـت ـقــالــوا م ــن مـســؤولـيــاتـهــم
فيما غيرهم يكابر ويستنزف الناس
بالتعب والـتـهــديــد ،أو نتيجة تدخالت
كل من طالت يده ،وأطــول يد اليوم في
الـعــالــم وفــي منطقتنا هــي يــد الهيمنة
األمـ ـي ــركـ ـي ــة ،وش ــرك ــائـ ـه ــا ال ـغ ــرب ـي ــن،
وخاصة ذراعها املحلية إسرائيل ،من
دون أن يعني ذلــك أن هــذه التدخالت
غـيــر م ــوج ــودة ،فـهــي مقيمة ويسهل
فعلها كلما كانت املجتمعات ّ
مقسمة.
نحن في حركة (مواطنون ومواطنات
ف ــي دول ـ ــة) ن ــرى أن ه ــذا امل ـف ـصــل في
تــاريــخ بلدنا دقـيــق ج ـدًا ،وأن ــه مشوب
بـمـخــاطــر كـبـيــرة قــد ت ــؤدي إل ــى دمــار
املـ ـجـ ـتـ ـم ــع ،ل ـك ـن ــه ي ـش ـك ــل فـ ــي ال ــوق ــت
نفسه فرصة ثمينة إلجــراء تصحيح
تــاريـخــي فــي مـســارنــا الـسـيــاســي ،من
خالل وضع أسس صلبة لدولة فعلية،
أي دولــة مدنية ،الوحيدة الـقــادرة على
حماية املجتمع ،أي الجميع.
وألن املفصل تاريخي ودقيق ،فال ّبد
ُ
مــن تـنــاول األم ــور التي تعتبر شائكة
في املشهد السياسي اللبناني بوضوح
كامل ،بدءًا ّ
بامللح منها ،أي األزمة املالية
ً
املتدحرجة ،وصــوال إلى أصل املأساة
ّ
ّ
التي تتكشف اليوم ،أي تشكل السلطة
مــن املجتمع ،مــن دون إغـفــال املسائل
الـخــافـيــة ال ـتــي ي ـبــدو املـجـتـمــع وكــأنــه
منقسم حيالها ،فيغفل عــن عــوارض
آفاته وعن أسبابها معًا.

الدولة أداة وحاجة
مــا هــي هــذه الــدولــة؟ كيف تـكــون لديها
الـ ـق ــدرة وامل ـن ـعــة ل ـتــواجــه اإلرث الـلـعــن:
ّ
اإلفالس والتفتت املجتمعي في الداخل،
والـ ــرهـ ــانـ ــات والـ ـت ــآم ــر وال ـ ـ ـعـ ـ ــداون مــن
الخارج؟

َ
الحراك الشعبي هو ظاهرة رفض
وإسقاط ّلشرعية نظام سلطوي
ّ
تعثر وتعطلت أدواته اإلجرائية

مـ ـ ــاذا ي ـع ـنــي أن تـ ـك ــون الـ ــدولـ ــة ق ــوي ــة؟
يـعـنــي أن تـحـظــى بــال ـشــرع ـيــة الـكــافـيــة
ف ــي ن ـظــر مــواطـنـيـهــا ومــواط ـنــات ـهــا كي
تؤطر مواردهم من دون كلفة التردد أو
االنكفاء أو الرشوة أو القمع.
ُ
ك ـيــف ت ـن ـشــأ دولـ ــة ق ــوي ــة؟ ه ـنــا أيـضــا
امل ــوض ــوع ل ـيــس م ــوض ــوع ع ـقــائــد وال
ّ
إيديولوجيا .إنما هو موضوع وقائع

وحاجات.
ّ ً
إذا ك ــان الـبـلــد مجتمعه مـتـكــتــا حــول
عقيدة قومية أو إن كانت غالبيته تتبع
الدين نفسه أو إن كانت القوى العسكرية
متماسكة حول عصبية شديدة ،يمكن
الدولة أن تستعير شرعيتها من القومية
أو من الدين أو من الجيش .من حولنا
دول من كل من هذه األنواع .مرة أخرى،
مجتمعنا بواقعه ال يستطيع أن ُيعطي
ش ــرع ـي ــة ل ـس ـل ـطــة ع ـل ــى ه ـ ــذه األس ـ ــس.
ال ـطــري ـقــة ال ــوح ـي ــدة ف ــي ل ـب ـنــان لـتـكــون
فـيــه دول ــة فـعـلـيــة ،هــي اع ـت ـمــاد شرعية
سياسية هــي بالتحديد الــدولــة املدنية،
أي النقيض الساطع الئتالف ّ
املكونات
والطوائف.
مـ ــاذا تـفـعــل ه ــذه ال ــدول ــة؟ كـيــف تــواجــه
الوقائع؟
ل ــن نـتـكـلــم ف ــي ال ـن ـظ ــري ــات ،ب ــل بشكل
بسيط و ّمــن دون ال ـغــرق فــي تفاصيل
تقنية معقدة.

املطلوب حكومة تدير اإلرث اللعني من
خ ــال مــرح ـلــة ان ـت ـقــالـيــة أصـبـحـنــا في
ّ
خضمها ،إنـمــا نتخبط فيها مــن دون
ه ـ ــدى .ن ــري ــد إدارت ـ ـهـ ــا ب ـش ـكــل هـ ــادف.
هــذه الحكومة تكون لديها صالحيات
استثنائية تشريعية لفترة  18شهرًا
حتى تستطيع مواجهة الــواقــع ،وأكــرر،
اإلرث اللعني.

ّ
تتصرف؟
كيف
املرحلة األولى :اإلقرار بالواقع ومعرفته
خ ــال ف ـتــرة أولـ ــى ،أسـبــوعــن أو ثــاثــة،
ت ـقــوم الـحـكــومــة ب ـجــردة دقـيـقــة ملعرفة
حجم األموال التي ما زالت متاحة فعليًا
ّ
ل ـلــدولــة ول ـل ـن ـظــام امل ـص ــرف ــي .ال تـنـغــش
ّ
وال ت ـغ ــش ب ــإع ــان اح ـت ـيــاطــي شكلي
وال بـسـيــولــة مــزعــومــة وال بـهـنــدســات

كيف يحصل االنتقال؟
ي ـ ـطـ ــرح الـ ـ ـن ـ ــاس ع ـ ــن ح ـ ــق سـ ــؤالـ ــن:
أي ــن ق ـي ــادة الـ ـح ــراك؟ وك ـيــف يحصل
االنتقال؟
مــن أي منطلق يــأتــي ال ـس ــؤاالن؟ من
قلق مزدوج من الحراك وعليه وعلى
ن ـتــائ ـجــه ،م ــن ه ــواج ــس مستحكمة
فـ ــي امل ـج ـت ـم ــع ب ـ ــأس ـ ــره ،مـ ــن ي ـش ــارك
فــي ال ـح ــراك ،ومــن يـقــف جــانـبــا ،ومــن
ي ـن ـت ـقــده ،ع ـلــى ض ــوء ت ـجــاربــه امل ــرة.
ه ــذه ال ـه ــواج ــس م ــازم ــة لـلـطــوائــف،
فالطوائف ال تتشكل إال من الهواجس
حيال سلطة خارجية بالنسبة إليها،
وه ــي تنتج الـهــواجــس بــن بعضها
الـبـعــض :س ــواء تـلــك ال ـطــوائــف التي
َ
تـشـعــر بـقــوة فــي ظ ــرف مــن الـظــروف
ُ
ّ
وتشعر باقي الطوائف بقوتها فتولد
قلقًا لديها ولكنها تصبح معرضة
لتهديدات الخارج أو إغراءاته ،أم تلك
الطوائف التي تشعر بضعف فتذهب
لتستعير قــوة أو حماية من الداخل
أو مــن ال ـخ ــارج .وه ــذا لـيــس عــارضــا
ولـيــس خــاصــا بـهــؤالء أو أول ـئــك ،بل
ه ــو ت ــرج ـم ــة ل ـع ــاق ــات ال ـس ـل ـطــة فــي
املجتمع ،في لبنان وفــي كل املنطقة
(س ـ ــوري ـ ــا وال ـ ـ ـعـ ـ ــراق) وه ـ ــو مـ ــا بـنــى
املشروع اإلمبريالي ،من االستعمار
إلى الصهيونية ،فعله على أساسه.
حــول مــا ُيسمى «قـيــادة ال ـحــراك» ،ال
َ
أيادي كثيرة تتدخل
يخفى علينا أن
فــي مشهد ال ـش ــارع ،مـبــاشــرة أو من
خــال وكــاء محليني ،عبر التوجيه
والـ ـتـ ـم ــوي ــل واألخـ ـ ـط ـ ــر عـ ـب ــر بـعــض
وس ــائ ــل اإلعـ ـ ـ ــام ،ال س ـي ـمــا املــرئ ـيــة

ـوز»
م ـن ـهــا ،م ــن خـ ــال ص ـنــاعــة «رمـ ـ ـ ٍ
وت ـك ــري ـس ـه ــا ك ـع ـن ــاوي ــن «لـ ـلـ ـث ــورة»،
ً
وهــذا مسار بــدأ خجوال في انطالق
االنـتـفــاضــة ،وكـبــر ويكبر يــومــا بعد
يـ ـ ــوم ،واأله ـ ـ ـ ــداف م ـن ــه ت ـ ـتـ ــراوح بــن
ت ـص ـف ـيــة حـ ـس ــاب ــات داخـ ـلـ ـي ــة ضـمــن
ّ
التبرؤ
أطــراف السلطة الساعية إلى
مـ ــن املـ ــاضـ ــي والـ ـتـ ـم ــوض ــع ملـ ــا بـعــد
األزمـ ـ ـ ـ ــة ،وتـ ـع ــزي ــز حـ ـظ ــوظ أطـ ـ ــراف
رأس ـ ـمـ ــال ـ ـيـ ــة جـ ـ ــديـ ـ ــدة تـ ـسـ ـع ــى إلـ ــى
االس ـت ـفــادة مــن اإلفـ ــاس لتستحوذ
عـلــى م ــا يـتـبـقــى م ــن م ـق ــدرات الـبـلــد،
واستهداف املقاومة بما هي مقاومة
فــي وجــه الـعــدو اإلسرائيلي ،وليس
ب ـمــا ه ــي ح ــزب شـيـعــي ف ــي تــركـيـبــة
طائفية.
املقوالت الرومانسية ،سواء الساذجة
أم الخبيثة ،ح ــول «ق ـيــادة ال ـثــوررة»
ت ــؤول إلــى تفتيت الضغط الشعبي
ع ـبــر تـظـهـيــر وجـ ــوه رم ــزي ــة لتغذية
الـنــزاعــات ضمنه وبـعـثــرة مقاصده،
مطالب جزئية أو شعارات
عبر طرح ّ
شعبية محقة لكنها ال تصيب واقع
ما نشهد وأسبابه.
ال ـح ــراك الـشـعـبــي هــو ظ ــاه ــرة رفــض
س ـ ـقـ ــاط ل ـشــرع ـيــة ن ـظ ــام سـلـطــوي
وإ ّ
ت ـعــثــر وتـعـطـلــت أدواتـ ـ ــه اإلج ــرائ ـي ــة.
املسؤولية تجاهه تكمن في وضوح
ال ـ ـطـ ــرح ال ـس ـي ــاس ــي ل ـن ـظ ــام م ـغــاي ــر،
انطالقًا من املعرفة والـجــرأة وحرية
ال ـق ــرار ،وه ــذا مــا ن ـحــرص عـلـيــه ومــا
نطرحه اليوم.
أمــا حــول االنتقال وكيفية حصوله،

ً
نقول أوال إن االنتقال يجب أن يكون
سلميًا ،ألننا نعرف ما في هذا البلد
وحوله .ماذا يعني هذا القول؟
يـعـنــي أن سـلـطــة األم ــر ال ــواق ــع الـتــي
ّ
تـعــطـلــت إج ــرائ ـي ــا م ــا زالـ ــت ُمـمـسـكــة
بأجزاء كبيرة من مجتمعنا .الضغط
عليها يجب أن يستمر ،وهو مستمر
ب ـح ـكــم ت ــدح ــرج اإلف ـ ـ ـ ــاس ،ال ـض ـغــط
ب ــال ـح ـش ــر وب ــال ـت ـظ ــاه ــر وال ــوق ــائ ــع،
إنما الضغط أيضًا بوضوح الطرح
ّ
السياسي البديل ،يضع كل واحد من
قياداتها ،خمسة أو ستة أو سبعة،
أمام مسؤولياته التاريخية ،ويرسم
أمامهم خيارًا بني اثنني ،بعدما يزول
خيارهم األفضل الواهم ،أي استبقاء
الـ ـنـ ـظ ــام الـ ـ ـ ــذي ألـ ـ ـف ـ ــوه :إمـ ـ ــا ال ـع ـنــف
والضياع وإما التفاوض على انتقال
سلمي للسلطة إلى مرحلة انتقالية
وف ــق صـيـغــة سـيــاسـيــة م ـح ــددة هي
التي نطرحها في هذه الوثيقة.
ّ
نعرف كلنا أوضاع بعضنا البعض،
نحن جميعًا أوالد هذا البلد ،نعرف
مسؤوليتنا ونتحملها ،نقبل بإدارة
اإلرث اللعني ،نريد االنتقال السلمي،
أي التفاوض ،إنما على شــروط هذا
االنتقال ،نحدد خياراتنا األساسية
ونـبـنـيـهــا عـلــى ال ـحــاجــات الــواقـعـيــة
ال ـت ــي ال تـلـتـبــس ح ـيــال ـهــا األس ـب ــاب
والـ ـنـ ـت ــائ ــج ،وإن لـ ــم تـ ـك ــن م ـطــاب ـقــة
للصور املألوفة لنظام السلطة منذ
عـ ـق ــود ،ول ـك ــن م ـس ــؤول ـي ــة ك ــل واح ــد
ّ
تتظهر
منهم كبيرة جدًا اليوم ،وهي
بـســرعــة مــع سـقــوط مــواقــف اإلن ـكــار.

ّ
ال ـس ـب ــاق الـ ـي ــوم ب ــن ت ـيــق ـن ـهــم ل ـهــذه
امل ـس ــؤول ـي ــة وبـ ــن ت ــده ــور ال ــوق ــائ ــع
املالية واالجتماعية واألمنية.
ول ـكــون ح ــزب ال ـلــه هــو ال ـقــوة األكـبــر
اليوم ،ولكونه مستهدفًا ،نقول إننا
نختلف مع حزب الله ،بما هو حزب
فــاعــل م ـشــارك فــي الـسـلـطــة ،اختالفًا
ج ـ ــذري ـ ــا ف ـ ــي املـ ـ ـق ـ ــارب ـ ــة ال ـس ـي ــاس ـي ــة
الـ ــداخ ـ ـل ـ ـيـ ــة ،ونـ ـ ـ ــرى أن ـ ـ ــه ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم ،إذ
يـتـصــدى بـكــل رص ـي ــده ،وه ــو كبير،
لحماية النظام السياسي املتهاوي،
إن ـم ــا ي ــواج ــه وي ـم ـن ــع ف ــرص ــة إن ـق ــاذ
ج ــدي ــة لـلـمـجـتـمــع .ف ـهــو األق ـ ــوى بني
حـ ـلـ ـف ــائ ــه ،مـ ـن ــه يـ ـسـ ـتـ ـم ــدون قــوت ـهــم
االن ـت ـخــاب ـيــة وال ـس ـيــاس ـيــة ،وإن كــان
صوتهم أعلى مــن صــوتــه ،ونختلف
جذريًا مع هؤالء الحلفاء كحركة أمل
والـتـيــار الوطني الـحــر .كما نختلف
جذريًا أيضًا مع القوى التي تحاول
م ـصــادرة ال ـشــارع بـعــد أن قـفــزت من
ال ـح ـكــومــة بــاالس ـت ـقــالــة ،ولـكـنـهــا ما
زال ــت فــي صـلــب السلطة السياسية
من خالل موقعها الطائفي كالقوات
ال ـ ـل ـ ـب ـ ـنـ ــان ـ ـيـ ــة وال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــزب الـ ـتـ ـق ــدم ــي
االشتراكي وتيار املستقبل.
كل من يرى أن املسؤولية اليوم ّ
عامة،
وأن مآسينا ليست قدرًا ،وأن املبادرة
واجـ ـب ــة ،ن ـحــن م ـس ـت ـعــدون لـلـنـقــاش
م ـع ــه فـ ــي ه ـ ــذا امل ـ ـشـ ــروع ال ـس ـيــاســي
وح ــول ــه ،وهـ ــذه م ـســؤول ـيــة األحـ ــزاب
والشخصيات والـقــوى التي تــرى أن
مستقبل هذا املجتمع ّ
مهدد ،ولكننا
قادرون على املبادرة.

اصطناعية وال بعمليات تــزويــر لنشر
م ــوازن ــة م ــن دون ع ـجــز ،ف ــي ح ــن يـعـ ّـم
الـخــراب اإلدارات واملــؤسـســات واألســر.
نريد أن نعرف الذهب أين صار؟ كم منه
ٌ
متاح فعليًا؟
بموازاة هذه الجردة للموجودات املتاحة
فعليًا ،يـتـ ّ
ـوجــه ع ــدد مــن الـسـفــراء فــوق
العادة ،املوثوقني إلى أبعد حد ،للتفاوض
مع الدول ،القريبة والبعيدة ،واملؤسسات
الدولية ،التي لها اهتمام بلبنان ،يعني،
من دون سذاجة ،التي لها مصالح فيه.
تـفــاوض اقـتـصــادي ومــالــي إنـمــا أيضًا
وح ـك ـم ــا ت ـ ـفـ ــاوض سـ ـي ــاس ــي ،ل ـن ـعــرف
بشكل محدد ما هو مقبول منا ُومتاح
م ــن الـ ـخ ــارج مــال ـيــا وعـيـنـيــا وت ـجــاريــا،
ووفق أية شروط.
خــال هــذه الـفـتــرة ،تكون الحكومة ّ من
خالل صالحياتها التشريعية قد علقت
ّ
مفاعيل كل العقود املالية.
نأمل أن تــؤول هــذه الـجــردة إلــى نتيجة
ً
تفسح للحكومة مجاال مريحًا للحركة،
وإن كـنــا لــن نتفاجأ إذا أت ــت نتيجتها
غ ـيــر سـ ـ ـ ّـارة .مل ـ ــاذا؟ ألن امل ـك ــاب ــرة الـتــي
ط ــال ــت ل ـس ـن ــوات ع ــدي ــدة ،ت ـحــت شـعــار
شــراء الوقت ،قد زادت األعباء وراكمت
الخسائر .قبل ستة أشهر كان الوضع
أف ـض ــل م ــن الـ ـي ــوم ،ف ـك ـيــف م ـنــذ ثــاث
سنوات ،وهو اليوم أفضل مما سيكون
عليه بعد شهر.

المرحلة الثانية :ضبط مفاعيل
اإلفالس
ع ـلــى أسـ ــاس ن ـتــائــج ه ــذه الـ ـج ــردة يـتــمّ
االنتقال إلــى مرحلة ثانية ،ومدتها من
ثــاثــة إلــى ستة أشـهــر .خــالـهــا ،تتولى
أجهزة السلطة التنفيذية بصالحياتها
ّ
ّ
التطورات املالية
التشريعية مراقبة كل
واالجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة واألمـ ـنـ ـي ــة ي ــوم ــا ب ـيــوم
وس ــاع ــة ب ـس ــاع ــة ،ل ـتــواك ـب ـهــا ب ـمــروحــة
م ــن اإلج ـ ـ ـ ــراءات ال ـف ــوري ــة ال ـت ــي ت ـت ـ ّ
ـدرج
مـضــامـيـنـهــا بـحـســب ه ــذه ال ـت ـط ــورات،
والتي ال يجوز إخضاعها لهدر الوقت
وللمناكفات في املجلس النيابي أو في
حكومة ألعضائها مرجعيات طائفية
منقسمة ومرتبكة.
ت ـ ـن ـ ــدرج اإلجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ف ـ ــي مـ ـح ــوري ــن،
ي ـتــرج ـمــان م ـعــا م ـب ــدأ ال ـت ــوزي ــع ال ـع ــادل
للخسائر:
ً
ال ـع ــدال ــة االج ـت ـ ّمــاع ـيــة أوال .ن ـحــن أم ــام
خـســائــر متحققة ب ــات الـتـسـتــر عليها
وتعظيمها جريمة .ال بد من توزيعها،
وهــذا مــا يحصل حتمًا ،إنما توزيعها
ً
تــوزيـعــا ع ـ ــادال ،عـلــى عـكــس مــا يجري
حاليًا .حتى التوزيع العادل ليس شيئًا
حلوًا ،بل هو شيء مـ ّـر .التوزيع العادل
يعني أن كل الناس لن يتحملوا العبء
نـفـســه ،ه ـنــاك مــن يـسـتـطـيـعــون ّ
تحمل

أكـثــر ،هناك مــن يجب أن ُي ّ
حملوا أكثر
ألنهم تطاولوا على أموال الناس ،أي ما
ُيسمى املال العام ،وعلى البيئة الطبيعية
ال ـتــي أم ـع ـنــوا فـيـهــا تـسـلـيـعــا وتــدم ـي ـرًا.
إن ـمــا ه ـنــاك مــن ال يستطيعون ّ
تحمل
أيـ ــة خ ـســائــر أب ـ ـ ـدًا ،ال ب ــل ي ـجــب تــأمــن
حقوق لهم حتى لو زادت األعـبــاء على
آخرين .من هنا ســوف تعمد الحكومة
بصالحياتها التشريعية إل ـ ّـى إرس ــاء
التغطية الصحية الشاملة لكل املقيمني
ومجانية التعليم األساسي ،ليس فقط
لـتــأمــن تـمــاســك املـجـتـمــع بــل لتحصني
كرامة الناس فيه ،وتثبيت شرعية الدولة
والحاجة إليها.
الـ ـع ــدال ــة االق ـت ـص ــادي ــة ث ــان ـي ــا .ف ـتــوزيــع
الـخـســائــر ،الـظــاهــر منها وال ــذي مــا زال
م ـس ـت ـت ـرًا ،ي ـج ــب أن ي ـح ـمــي املـ ـق ــدرات
االجتماعية واالقتصادية ملا بعد األزمة.
ت ـقــوم ال ـح ـكــومــة ،بـمــراسـيــم اشـتــراعـيــة
وبـنـ ًـاء على مــا آلــت إليه الـجــردة داخليًا
وخــارجـيــا وبـمــا يحصل مــن تـطــورات،

ّ
بـ ــإعـ ــادة ه ـي ـك ـلــة كـ ــل الـ ـع ــاق ــات املــال ـيــة
واالقـتـصــاديــة فــي الـبـلــد ،ألن املـســألــة ال
تـتــوقــف عـلــى دي ــن ع ــام وودائـ ــع .الـنــاس
تــربـطـهــم ع ــاق ــات ت ـجــاريــة ف ــي الــداخــل
ومــع ال ـخــارج ،ال بــد مــن ترتيبها كــي ال
ُ
تفقد املواد واملوارد وتتدحرج النزاعات،

المكابرة التي طالت لسنوات
عديدة ،تحت شعار شراء الوقت،
قد زادت األعباء وراكمت الخسائر
وه ــم يــدف ـعــون ويـقـبـضــون اإلي ـج ــارات،
ويـ ـعـ ـتـ ـم ــدون عـ ـل ــى األج ـ ـ ـ ـ ــور ،األمـ ـ ـ ــوال
ُ
امل ـتــوج ـبــة ال ـت ــي ل ــم ت ــدف ــع لـلـمــؤسـســات
ال ـ ـضـ ــام ـ ـنـ ــة مـ ـ ــن ضـ ـ ـم ـ ــان اجـ ـتـ ـم ــاع ــي
وغـ ـي ــره م ـن ــذ س ـن ــن ،ومـ ــا ب ـق ــي لــديـهــا
م ــن أم ـ ــوال م ـع ـ ّـرض لـخـســائــر ج ــارف ــة،
وكذلك املـ ّـدخــرات اإللزامية التي ُجمعت
بصناديق النقابات املهنية من معلمني

ومحامني وأطباء ومهندسني وغيرهم...
التقنيات عديدة وتتوقف حدتها على ما
تكشفه الجردة من وقائع وما تفسحه
من مجاالت .وهي تشمل تغيير اآلجال
وال ـش ــروط الـقــانــونـيــة وت ــرات ــب الـحـقــوق
وامل ـخــاطــر وم ـع ــدالت ال ـفــوائــد والـعــوائــد
وال ـق ـيــم ال ـن ـقــديــة وع ـم ــات االح ـت ـســاب.
ب ـعــض ه ــذه ال ـت ـعــديــات ي ـك ــون نـهــائـيــا
وبعضه مؤقتًا وبعضه مشروطًا.
ال يخفى على أحد ،مركزية دور اإلدارة،
ب ـم ـع ـنــاهــا ال ـ ــواس ـ ــع ،ف ــي ه ـ ــذه املــرح ـلــة
واملــراحــل القادمة ،ولذلك في بداية هذه
املرحلة تتم تعيينات إداري ــة وقضائية
وأمنية بمؤهالت قادرة على مواكبة هذا
املشروع السياسي في مفاصله كافة.

المرحلة الثالثة :تكوين مجتمع
متماسك واقتصاد ذي مناعة
وعالقات متوازنة مع الخارج
بـعــد اإلق ـ ــرار بــالــواقــع وم ـعــرف ـتــه ،وبـعــد

اإلفالس ومآالته التلقائية
ّ
طاملا حذرنا من أخذ البلد إلى اإلفالس.
اليوم أصبح اإلفالس أمرًا واقعًا .لكن ما
هــو اإلف ــاس فعليًا؟ أو بــدايــة مــا ليس
ه ــو؟ اإلفـ ــاس لـيــس نـهــايــة الــدن ـيــا ،بل
هو أزمــة أو مفصل من مفاصل تاريخ
امل ـج ـت ـم ـع ــات ،ت ـت ـغـ ّـيــر ح ـك ـمــا بنتيجة
كيفية إدارته .كيف يتجلى اإلفالس؟
ب ـب ـس ــاط ــة ش ـ ــدي ـ ــدة ،ي ـح ـص ــل ت ــده ــور
مـفــاجــئ فــي الـقـيـمــة الـفـعـلـيــة ملــداخـيــل
الناس ّ
وملدخراتهم ،القيمة الفعلية أي
ما يمكن شــراؤه بهذه املداخيل وهذه
املدخرات من السلع والخدمات ،بمعزل
عن تقلبات أسعار صرف النقد.
امل ــداخـ ـي ــل ت ـن ـخ ـفــض ب ـس ــرع ــة هــائ ـلــة
نـتـيـجــة اإلف ـ ـ ــاسّ ،إم ـ ــا ب ـس ـبــب إغ ــاق
ّ
املؤسسات أو تخفيض دوامات العمل
لتخفيض الرواتب ،من دون أن ننسى
ال ـع ـ ّـم ــال والـ ـع ــام ــات األج ــان ــب الــذيــن
بحثًا عــن عـمــل ،ولــم
هــاجــروا بــادهــم َ
يعوا لليوم أنه لم تبق دوالرات في هذا
ّ
ليحولوها إلى أسرهم .اإلفالس
البالد
ّ
يـصـيــب أي ـضــا امل ــدخ ــرات امل ــودع ــة في
امل ـ ـ ـصـ ـ ــارف ،ف ـي ـع ـج ــز أصـ ـح ــابـ ـه ــا عــن
سحبها أو الحصول عليها .واإلفالس
يـطــال الـسـلــع واملـ ــواد األســاس ـيــة التي
ال ي ـع ــود املـ ـسـ ـت ــوردون ق ــادري ــن عـلــى
تسديد أثمانها للموردين في الخارج
ح ـتــى ل ــو كـ ــان امل ـس ـت ـه ـل ـكــون يـمـلـكــون
ً
دخــا أو حسابات فــي امل ـصــارف .وقد
ُ
ّ
بـ ـ ــدأت تـ ـش ــح أو ت ـف ـق ــد م ــن األس ـ ـ ــواق،
األساسية
وأخـطــرهــا امل ـعـ ّـدات الطبية
َ
الـتــي أعلنت املستشفيات أنــه لــم يبق
ّ
في مستودعاتها إل ما يكفي لشهرين،

وه ــو م ــا س ـي ـ ّ
ـؤدي وف ــق املـسـتـشـفـيــات
ّ
نفسها إلى زيادة عدد الوفيات بمعدل
ألفي وفاة سنويًا.
هذا هو اإلفالس وهذه تداعياته .نصل
إلى السؤال التالي :ماذا سيحصل إذا
بـقـيــت الـسـلـطــة ال ـفــاش ـلــة رازح ـ ــة على
كراسيها وعـلــى ال ـصــدور؟ عمليًا ،من
يستطيع الـهـجــرة س ــوف يـهــاجــر ،فال
يـبـقــى س ــوى م ــن ل ــم يـسـتـطــع للهجرة
ً
سـ ـبـ ـي ــا ،وهـ ـ ـ ــؤالء ب ـغــال ـب ـي ـت ـهــم ف ـئــات
تـحـتــاج إل ــى الـتـقــديـمــات االجـتـمــاعـيــة
والــرعــايــة والـحـمــايــة .وسيبقى أيضًا
أصحاب الرساميل واملضاربون الذين
يـنـتـظــرون اإلفـ ــاس ب ــل يـتـلـ ّـهـفــون لــه،
كــي يبيع الـنــاس ممتلكاتهم بأبخس
األث ـ ـمـ ــان ب ـغ ـيــة ت ــأم ــن مـسـتـلــزمــاتـهــم
الـحـيــاتـيــة األس ــاس ـي ــة ،وت ـق ــوم الــدولــة
ّ
ومؤسساتها
أيـضــا ببيع ملمتلكاتها

ّ
ُاملنتجة ّ
لسد نفقاتها ،ونذكر هنا بما
ّ
ورد في ما سمي «الورقة اإلصالحية»
ع ــن ب ـي ــع املـ ـط ــار وامل ـ ــراف ـ ــئ وشـبـكـتــي
الخلوي وامليديل إيست وغيرها.
ه ـ ــذا ت ـح ــدي ـدًا م ــا يـ ـت ـ ّـم ال ـح ــدي ــث عـنــه
ّ
يــومـيــا :تجهيز ال ـبــاد ،الـتــي لـكــل منا
ف ـيــه ت ـج ــارب وذك ــري ــات ح ـل ــوة ومـ ـ ّـر ّة،
لـلـبـيــع بـ ــ«ف ــرق ع ـم ـلــة» .وهـ ــذا م ــا كــنــا
ّ
نتخوف منه منذ أربع سنوات عندما
أطلقنا حــركــة «مــواطـنــون ومــواطـنــات
في دولة».
هذا ما يحصل تمامًا ،لكن هل هو قدر
محتوم؟ كال .هناك بديل ،والبديل هو
ال ــدول ــة .ال ـيــوم مجتمعنا ،املــواط ـنــون
واملــواط ـنــات فـيــه ،بـحــاجــة وظـيـفـيــة ،ال
ع ـقــائــديــة وال أيــديــولــوج ـيــة ،إل ــى حـ ّـد
أدنــى مــن التماسك ،وإلــى أداة اسمها
الدولة.
)مروان طحطح(

ضبط تبعات اإلفــاس ،يجري االنتقال
ف ــورًا إل ــى املــرح ـلــة الـثــالـثــة ال ـتــي تـهــدف
إل ــى إع ـ ــادة ت ـكــويــن مـجـتـمــع مـتـمــاســك
حـ ــول دول ـ ــة ذات شــرع ـيــة ع ــوض ــا عن
ائتالف الطوائف القلقة ،واقتصاد ذي
مـنــاعــة عــوضــا عــن اقـتـصــاد الـشـحــادة
وال ـك ــذب .ألن افـتـقــاد تـمــاســك املجتمع
ومنعة االقتصاد منذ السبعينيات هو
بــالـتـحــديــد مــا آل ،بـعــد ال ـحــرب األهـلـيــة،
إلى إقامة السلطة الفاشلة التي تتهاوى
ال ـي ــوم ،وبـسـبــب فـشـلـهــا ،إل ــى اإلف ــاس
ال ــذي تـحـقــق مـنــذ نـهــايــة التسعينيات،
وال ـ ــذي ف ــرض واق ـع ــه ال ـي ــوم ،بـعــد طــول
مكابرة ،واإلفــاس هو الذي دفع الناس
إلى الشوارع.
أهم من خروج الناس من الشوارع ،ومن
إدارة اإلفالس ،التصدي ّ
ملسببات تعطل
أدوات َالدفاع عن املجتمع.
ه ـ ـ ــذه امل ـ ـه ـ ـمـ ــة ل ـي ـس ــت َمـ ـهـ ـم ــة ت ـق ـن ـيــن
وت ـك ـن ــوق ــراط ،س ــوف ي ـكــونــون بـمـثــابــة
ّأقنعة لسلطة األمر الواقع التي ّأدت إلى
كل الكوارث التي نشهدها .هي ترجمة
لقرار سياسي تاريخي ال بد أن يكون
ّ
محصنًا بشرعية صلبة عنوانها إقامة
دول ــة مــدنـيــة .أول دول ــة مــدنـيــة فــي هــذا
الشرق.
َ
املهمة تندرج تحت ثالثة عناوين:
من جهة أولــى ،تتولى الحكومة إرســاء
ن ـه ــائ ـي ــا ل ـش ــرع ـي ــة م ــدن ـي ــة لـ ـل ــدول ــة مــع
تعاملها الواقعي مع الطوائف بوصفها
كيانات مجتمعية هي جزء من واقعنا،
إنما من دون أن ّ
تمس بشرعية السلطة.
مــاذا نعني بذلك وكيف يتمايز كالمنا
عن الكالم الذي بات متكررًا حول الدولة
املدنية وتأليف لجان لتجاوز الطائفية
وتـ ــأويـ ــل ل ـن ـص ــوص مــرت ـب ـكــة م ــن هـنــا
وهناك؟
ّ
ً
 .1ت ـق ــوم ال ـح ـكــومــة أوال ب ـت ـع ــداد لـكــل
ّ
املـقـيـمــن لـنـعــرف مــن هــم ســكــان البلد
الفعليون ،مهنهم وعملهم وأين يقيمون،
ويستكمل التعداد بــاإلجــراءات الالزمة
ليشمل اللبنانيني املهاجرين ،كي يصبح
ً ً
التمثيل السياسي متصال فعال بأماكن
إقــامــة الـنــاس ولـيــس بــالــروابــط العائلية
والـطــائـفـيــة ،وكــي تـطــال الـتـقــديـمــات من
صنف التغطية الصحية املقيمني فعليًا،
التكليف الـضــريـبــي جميع
وك ــي يـطــال
ّ
املـقـيـمــن ع ـلــى ك ــل م ــا يـحـ ّـصـلــونــه من
مداخيل سواء في لبنان أم خارجه.
 .2يلي ذلك ،بمرسوم اشتراعي ،إصدار
نظام ّ
موحد لألحوال الشخصية .عملية
ّ
التعداد لــن تصنف أح ـدًا ضمن طائفة،
إن ـمــا ،بحكم الـحــريــة املطلقة لالعتقاد،
لكل من بلغ السن القانونية ،من بعد هذا
التعداد ،أن يختار بني أن يكون مواطنًا
بــاملـبــاشــر أو عـبــر الــوســاطــة الـطــائـفـيــة،
فيعلن طـلـبــه االن ـت ـمــاء إل ــى إحــدى
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على الغالف

لقاء الكومودور :اجتماع موسع لقوى
ومجموعات وشخصيات من الحراك

ّ
تصور للمرحلة االنتقالية :حكومــة وبرنامج عمل
ان ـع ـقــد ف ــي ف ـن ــدق الـ ـك ــوم ــودور في
بيروت ،بعد ظهر أمس ،لقاء ّ
موسع
ملـجـمــوعــة مــن ال ـقــوى واملـجـمــوعــات
والشخصيات الناشطة في الحراك
ال ـش ـع ـبــي .ال ـل ـق ــاء ال ـ ــذي ش ـ ــارك فيه
ح ــوال ــى م ـئ ــة ش ـخ ــص ع ـق ــد بـعـيـدًا
عــن االعـ ــام .وق ــد ُمنعت «األخ ـبــار»
من الدخول إلــى الفندق أو تصوير
االجتماع أو مقابلة املشاركني .وقال
ّ
م ـنــظ ـمــون إن «املـ ـن ــع» تـ ـ ّـم ألس ـبــاب
تـ ـخ ـ ّـص امل ـج ـت ـم ـع ــن الـ ــذيـ ــن ي ـبــدو
أن ـهــم لـيـســوا ف ــي وارد الـكـشــف عن
لـقــاءاتـهــم للعلن فــي ه ــذه املــرحـلــة،
خشية استغالل ذلك بما يسيء إلى
أهدافهم.
حضر اللقاء جمع كبير مــن القوى
املشاركة في الحراك ،يتقدمها الحزب
الـشـيــوعــي وح ــزب الكتلة الوطنية
وتحالف «وطني» ومجموعات من
«بيروت مدينتي» و«لحقي» وعدد
كبير من الشخصيات الناشطة في
ال ـح ـقــول الـسـيــاسـيــة واالقـتـصــاديــة
واالعــامـيــة والثقافية ،إضــافــة إلى
نــاش ـطــن ف ــي ال ـع ـمــل الـجـمــاهـيــري
من الذين ينشطون في الـحــراك في
بيروت وبقية املناطق اللبنانية.
اسـتـمــر االج ـت ـمــاع ســاعــات عــديــدة،
تخللته م ــداخ ــات لـقـســم كـبـيــر من
ُال ـح ــاض ــري ــن حـ ــول ورقـ ـ ــة س ـب ــق أن
أرف ـقــت مــع الــدعــوة وتتضمن ّ
نصًا
تـحــت ع ـنــوان «املــرح ـلــة االنـتـقــالـيــة:
الرؤية والبرنامج».
تنشر «األخ ـب ــار» نــص هــذه الــورقــة
ُ
كما أعد قبل االجتماع ،وفيها:

مقدمة:
يـعـيــش لـبـنــان مـنــذ م ــا ي ـق ــارب الشهر
حالة ثورية غير مسبوقة ،حالة ّ
هزت
شرعية املنظومة السياسية الحاكمة
ملصلحة شــرعـيــة شعبية ،عـ ّـبــرت عن
ن ـف ـس ـه ــا بـ ــوضـ ــوح فـ ــي كـ ــل امل ـن ــاط ــق
والـســاحــات .لقد أكــد الشعب اللبناني،
وعلى مــدار ايــام االنتفاضة املستمرة،
إص ـ ـ ـ ـ ــراره عـ ـل ــى رف ـ ـ ــض الـ ـسـ ـي ــاس ــات
املـعـتـمــدة مــن قـبــل مــن يتحكم بالبلد.
ل ـق ــد ك ـس ــر ق ــواع ــد ال ـس ـل ـطــة ال ـس ــائ ــدة
منذ الـطــائــف حتى ال ـيــوم ،وسلوكيات
منظومة الفساد واملحسوبية والريعية
وال ـت ـب ـع ـيــة ال ـت ــي هـيـمـنــت ع ـلــى الـحـكــم،
تحولت اليوم إلى إدانة واضحة لكل من
ّ
تبوأ املناصب الرسمية .أما املعالجات
املطروحة من قبل السلطة املتهالكة فلن
تنفع ،ولن يصلح الترقيع في السلطة،
أو اإلج ـ ـ ــراءات ،أو ال ـل ـجــوء إل ــى قــوانــن
مفصلة على مقاس من هم في السلطة
وارت ـكــابــات ـهــم ،فـلـقــد تـ ـج ــاوزوا ح ــدود
السماح .وها هو البلد يدخل اليوم في
أتون أزمة سياسية واقتصادية خطيرة
نتيجة ما صنعت أيديهم.
في املقابل ،إننا اليوم أمام فرصة كبيرة
ّ
لتحقيق إنجاز تاريخي سيشكل بداية
لبناء الــدولــة ،الــدولــة التي عبث بها كل
من توالى على السلطة منذ االستقالل
حتى ال ـيــوم ،ومـنــع قيامها .إنـنــا اليوم
في مرحلة انتقالية حاسمة ملا تحمله
م ــن بـ ـ ــذور ال ـت ـغ ـي ـيــر واالن ـ ـطـ ــاق نـحــو
املستقبل ال ــذي يـحـلــم بــه الـلـبـنــانـيــون.
وهو ما يتطلب تظهير رؤيتنا وبرنامج
عملنا لهذه املرحلة ،إضافة الى تأمني

الـطــوائــف .وتتولى الــدولــة بالتالي حفظ
حرية ممارسة الشعائر الدينية وحماية
الـطــوائــف مــن بعضها البعض .القانون
امل ـ ّ
ـوح ــد ل ــأح ــوال الـشـخـصـيــة هــو الــذي
ّ
ّ
يــرســم اإلط ــار لـكــل الـقــوانــن الـتــي تطبق
عـلــى مــن اخ ـتــار أن يـنـتـمــي إل ــى إحــدى
ال ـطــوائــف ،وه ــو يسمو عليها فــي نظر
الـسـلـطــات ال ـعــامــة .ال يـكـتـســب اإلي ـمــان
الــديـنــي للمؤمنني حـقــا مـعـنــاه األصـيــل
إال إذا كان قائمًا على اعتقاد شخصي
وقرار ّ
حر.
 .3ثــم تـصــدر الـحـكــومــة ،بصالحياتها
الـتـشــريـعـيــة ،قــوانــن االنـتـخــاب النيابية
وال ـب ـلــديــة .ي ـكــون االقـ ـت ــراع عـلــى أس ــاس
اإلق ــام ــة ال ـف ـع ـل ـيــة ،ويـ ـك ــون ل ـكــل نــاخــب
ّ
ونــاخـبــة فــي االنـتـخــابــات النيابية الحق
بأن يختاروا أن يتمثلوا مباشرة من قبل
مرشحني ومرشحات ال ينتمون إلى أية
طائفة ،أو باملقابل أن يتمثلوا بمرشحني
ينتمون إلى املنظومات الطائفية .وتوزع
املـقــاعــد بــن التمثيل املـبــاشــر والتمثيل
الطائفي بحسب اختيار الناس .وتحفظ
ال ـقــوانــن ال ـتــوزيــع الـطــائـفــي ،أو ال ـتــوازن

أوسـ ــع ت ـحــالــف س ـيــاســي واجـت ـمــاعــي
حول برنامجها .إن املأزق الذي يعيشه
لبنان على مختلف الصعد السياسية
واالقـتـصــاديــة واالجـتـمــاعـيــة نــاتــج عن
طبيعة نظامه السياسي .لذلك فإن الحل
ال يـمـكــن أن ي ـكــون بـعـيـدًا عــن أسـبــاب
املأزق .فطاملا املشكلة واضحة ،فليكن
الحل باتجاه معالجة أساس املشكلة.
لقد أصبح االنتقال نحو آفــاق جديدة
تمهد لتغيير طبيعة النظام السياسي
ضرورة ّ
ملحة للولوج الى ّ
تلمس املخرج
املطلوب للمأزق السياسي الذي أوقعت
السلطة فيه البلد .وهو ما يطرح عملية
انتقالية ّ
ملحة تمنع االنهيار الكلي.
ً
أوال :االنتفاضة وطروحاتها:
م ــن خ ـص ــائ ــص االن ـت ـف ــاض ــة ال ـحــال ـيــة
ت ــركـ ـيـ ـبـ ـه ــا املـ ـ ـتـ ـ ـن ـ ــوع ع ـ ـلـ ــى الـ ـصـ ـع ــد
االج ـت ـم ــاع ـي ــة وال ـط ــائ ـف ـي ــة وامل ـنــاط ـق ـيــة
وال ـس ـي ــاس ـي ــة وال ـف ـك ــري ــة وال ـج ـن ــدري ــة
وال ـع ـم ــري ــة ،م ــع الـغـلـبــة ال ـك ـب ـيــرة لجيل
الشباب .ومن هذه الخصائص أيضًا،
التصميم النضالي العالي ،والقدرة على
ابتداع أساليب نضالية متجددة.
إن هذه االنتفاضة ّ
تعبر عن معارضة
جـ ــذريـ ــة ل ـل ـن ـظ ــام ال ـس ـي ــاس ــي ال ـق ــائ ــم،
وتدعو الــى تغييره باتجاه آخـ َـر مدني
ديـمـقــراطــي حــديــث ،يـقــوم على العدالة
االجـتـمــاعـيــة واح ـت ــرام كــرامــة االنـســان
من خالل:
● رف ـ ــض ال ـط ــائ ـف ـي ــة ،وال ـت ــأك ـي ــد عـلــى
امل ــواط ـن ــة واالن ـت ـم ــاء ال ــوط ـن ــي ،ورف ــض
املتاجرة السياسية باالنتماءات الدينية
واملذهبية واملناطقية.

كما يسمونه ،بني الذين ينتخبون على
أساس طائفي.
ومن جهة ثانية ،تتولى الحكومة تعديل
أســس النظام االقـتـصــادي الــذي ّ
ترسخ
في البلد منذ الحرب األهلية ،إنما ليس
بـتـكــرار ش ـعــارات حــول اقـتـصــاد ريعي
واق ـت ـص ــاد مـنـتــج وخ ـل ــق ف ــرص الـعـمــل
ومـ ــا إل ـي ـه ــا ،ب ــل ب ـع ـمــل م ـن ـظ ــم .ال ـن ـظــام
االقتصادي يتحدد بتوزع القوى العاملة
والرساميل بني القطاعات ،وبمستويات
كفاءتها تـجــاه ال ـخــارج .مـحــرك العمالة
وال ــرس ــام ـي ــل ت ـت ــوزع بـحـســب األس ـع ــار
والـ ـكـ ـل ــف ،وم ـ ــن ورائ ـ ـهـ ــا بــال ـس ـيــاســات
القطاعية واالستثمارات العامة وآليات
الـتــوزيــع واألنـظـمــة الـضــريـبـيــة .كــل هــذه
امل ـ ـجـ ــاالت س ـ ــوف ت ـت ـن ــاول ـه ــا م ــراس ـي ــم
اعتيادية ومراسيم تشريعية.
األزمــة هي تراجع مفاجئ في املداخيل
الـفـعـلـيــة وف ــي األس ـع ــار الــداخ ـل ـيــة مـعــا.
ال ـتــراجــع األول ي ـهــدد بــالـفـقــر والـهـجــرة
والثاني ببيع األصــول بأبخس األثمان.
مقولة إن «تصحيحًا تلقائيًا» يحصل
بـحـكــم تـقـلــص االس ـت ـهــاك وف ــق النهج

● رف ـ ــض ال ــزب ــائ ـن ـي ــة وامل ـح ــاص ـص ــة،
وامل ـطــال ـبــة بــاع ـت ـمــاد م ـعــاي ـيــر ال ـك ـفــاءة
والنزاهة والعدالة وحدها.
● رفـ ـ ـ ـ ـ ــض الـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاس ـ ـ ــات امل ـ ــالـ ـ ـي ـ ــة
واالقتصادية واالجتماعية للحكومات
املـ ـتـ ـع ــاقـ ـب ــة الـ ـق ــائـ ـم ــة عـ ـل ــى ال ـت ـب ـع ـي ــة
واالرتهان ،واملطالبة بالعدالة في توزيع
األع ـبــاء وبـفــرض العمل وبالضمانات
االجتماعية والصحية ،واسترجاع املال
العام املنهوب.
● وض ـ ـ ــع ح ـ ــد السـ ـتـ ـبـ ـع ــاد ال ـش ـب ــاب
والـنـســاء وســائــر الـفـئــات املهمشة في
دائ ــرة االهـتـمــام واملـشــاركــة فــي الـقــرار
الوطني.
● ال ـت ـط ـلــع إلـ ــى ب ـن ــاء ال ــدول ــة الـحــديـثــة
الوطنية واملدنية والديمقراطية.

ّ
ساعات عدة
استمر االجتماع
ٍ
تخللته مداخالت لقسم
كبير من الحاضرين

الـنـيــو-لـيـبــرالــي ســاقـطــة بــالـتـجــربــة .كي
ال يـكــون ّ
التكيف تلقائيًا فيعيد إنتاج
أسـ ـب ــاب األزمـ ـ ــة ب ـع ــد ت ـك ـب ـيــد املـجـتـمــع
خ ـس ــائ ــر إض ــافـ ـي ــة ،ي ـت ــوج ــب اع ـت ـم ــاد
س ـ ـيـ ــاسـ ــات ح ــاسـ ـم ــة خ ـ ـ ــال امل ــرح ـل ــة
االنتقالية ،وهذا ما قصدناه ملا قلنا بأن
ً
تــوزيــع الخسائر يجب أن يـكــون عــادال
وإنما هادفًا أيضًا.
يهمنا أال يهاجر الشباب ،هــذا ال يعني
أن األكبر سنًا ال يهموننا بل إننا ،أمام
امل ـف ــاض ـل ــة ،ن ـع ـطــي أف ـض ـل ـيــة ل ـل ـش ـبــاب.
يهمنا أال تنهار املؤسسات القادرة على
التصدير .يهمنا عقد اتفاقيات تجارية
تعزز الطلب الخارجي على إنتاجنا من
جهة وتعزز قدراتنا اإلنتاجية .يهمنا أن
يترجم تــراجــع أسـعــار األص ــول املحلية
خفضًا في كلف اإلنتاج واملعيشة وليس
تصفية للموجودات.
االنـ ـتـ ـق ــال م ــن االقـ ـتـ ـص ــاد ال ـق ــائ ــم عـلــى
تصدير الشباب والـشــابــات والشحادة
واالرتهان إلى اقتصاد مقتدر لن يكون
ً
أمـرًا سهال .هناك نــاس ســوف يفقدون
ُ
ع ـم ـل ـه ــم ،وق ـ ـطـ ــاعـ ــات ك ــامـ ـل ــة تـ ـص ــاب.

ثانيًا :ملاذا املرحلة االنتقالية؟
م ـنــذ ث ــاث ــن ع ــام ــا ح ـتــى الـ ـي ــوم تـقــوم
ق ـ ـ ــوى الـ ـسـ ـلـ ـط ــة ب ـ ـم ـ ـصـ ــادرة الـ ـحـ ـي ــاة
ال ـ ـس ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــة ،ف ـ ـهـ ــي امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواالة وهـ ــي
املـعــارضــة .أمــا الـخــافــات والـصــراعــات
بني أطرافها فال صلة لها بالتوجهات
أو البرامج السياسية أو االقتصادية أو
االجتماعية التي تهم املواطنني ،بل هي
تــدور حــول الحصص وتقاسم مغانم
ال ـس ـل ـطــة .ك ـمــا ت ـم ــارس ق ــوى الـسـلـطــة
فرض هيمنتها على مؤسسات الدولة

االن ـت ـقــال م ــن مـهــن ق ـطــاعــات إل ــى مهن
وقطاعات أخرى ليس عملية ميكانيكية.
بــل هــو يتطلب وقتًا واكتسابًا ملهارات
وتغييرًا في أنماط العمل والعيش .نتكلم
عــن مجتمعنا ،وعـلـيـنــا أن نـتـعــامــل مع
املجتمع الحقيقي ،بشره ،نسائه ورجاله،
امل ـت ـع ـل ـمــن وغـ ـي ــر امل ـت ـع ـل ـم ــن ،ال ـف ـق ــراء
واألغ ـن ـيــاء ،اللبنانيني وغـيــر اللبنانيني
أي ـضــا ،ال أن نـتـعــامــل مــع ط ــوائ ــف .هــذا
االنتقال يتطلب مواكبة دؤوبــة وسوف
يحظى بها.
مــن جـهــة ثــالـثــة ،تـتــولــى الـحـكــومــة إقــامــة
عـ ــاقـ ــات ج ــدي ــة مـ ــع ال ـ ـخـ ــارج بــوص ـفــه
خارجًا .فاالنتقال الــذي تفرضه األزمة
على من يريد تخطي مفاعيلها وأسبابها
يحتاج ،ال سيما في بلد صغير ،وطبعًا
بحدة تختلف بحسب نتائج الجردة ،إلى
عقد عالقات اقتصادية ثابتة مع دول ال
تناصبنا الـعــداء وال تسعى إلــى تفتيت
مـجـتـمـعـنــا وت ـهــديــد شــرع ـيــة سلطتنا.
فاالقتصاد سياسي بطبيعته.
نعرف جيدًا أنه يصعب على اللبنانيني
وال ـل ـب ـنــان ـيــات امل ـن ـخــرطــن ف ــي ال ـطــوائــف
عـ ـ ـم ـ ــوم ـ ــا ،وعـ ـ ـل ـ ــى زع ـ ـ ـمـ ـ ــاء ال ـ ـطـ ــوائـ ــف

واملجتمع وهيئاته املختلفة .هكذا قامت
تلك الـقــوى باحتكار الـقــرار فــي الدولة
واملـجـتـمــع ،وأصـ ـ ّـرت عـلــى إل ـغــاء ال ــرأي
اآلخر .فغابت كل أنواع الحوار ،وغابت
الحياة الديمقراطية الحقيقية .أما اليوم،
وبعد نجاح االنتفاضة الشعبية العارمة
ف ــي كـســر ق ـ ــرارات الـسـلـطــة ،وف ــي هـ ّـز
شرعيتها ملصلحة الشرعية الشعبية،
فقد دخل لبنان مرحلة جديدة عنوانها
األســاســي التسوية الرئاسية سقوطًا
أو بـقـ ًـاء ،لكن ضمن شــروط سياسية
مـخـتـلـفــة ع ــن ال ـســابــق ،وف ــي الـحــالـتــن
دخول لبنان مرحلة انتقالية فرضتها
االنتفاضة وعنوانها االســاســي كسر
االحتكار التاريخي للسلطة ،واإلعالم،
ومؤسسات الدولة ،والنقابات ،وسائر
هيئات املجتمع املهيمن عليها من قبل
قــوى سلطوية تابعة ومرتهنة للداخل
أو الخارج.
إن أسـ ـ ـل ـ ــوب ال ـس ـل ـط ــة ف ـ ــي امل ـم ــاط ـل ــة
والـتـســويــف وع ــدم االسـتـجــابــة ملطالب
االنتفاضة ،ومحاوالت بعض أطرافها
ركوب موجتها لتنفيذ أجندات خارجية
وتوتير الصراعات الطائفية واملذهبية
لـتـشــويـهـهــا وح ــرف ـه ــا ع ــن م ـســارهــا،
أفسحت وتفسح فــي املـجــال أم ــام كل
ال ـتــدخــات ال ـخــارج ـيــة ،املــرفــوضــة من
قبل االنتفاضة ،فاللبنانيون قــادرون
عـلــى معالجة مشاكلهم الــداخـلـيــة في
مــا بينهم بـعـيـدًا عــن ه ــذه ال ـتــدخــات،
وعلى مواجهة الضغوطات االقتصادية
واملالية الهادفة لحرف االنتفاضة عن
أهدافها الحقيقية باالنتقال بلبنان من
دول ــة املحاصصة الطائفية الــى الــدولــة

الحديثة الوطنية واملدنية والديمقراطية.
ثالثًا :برنامج املرحلة االنتقالية
ان الـقـضــايــا ال ـتــي حملتها االنـتـفــاضــة
ووضعتها أم ــام الشعب اللبناني القت
تـ ـج ــاوب ــا كـ ـبـ ـيـ ـرًا ج ـ ـ ـدًا مـ ــن ال ـل ـب ـنــان ـيــن
ع ـلــى اخ ـت ــاف مـنــاطـقـهــم وان ـت ـمــاءات ـهــم
السياسية واالجتماعية والــديـنـيــة .وقد
أك ــدوا تصميمهم عـلــى الـعـمــل مــن أجــل
تثبيت هذا الواقع املستجد مليزان القوى،
وعبور املرحلة االنتقالية بنجاح وأمــان
نحو التغيير ،لذلك يجب على اللبنانيني
ال ـت ـح ـل ــي ب ــال ــوع ــي وب ــال ـن ـف ــس ال ـط ــوي ــل،
واستكمال خــوض املــواجـهــة ب ــدون كلل
أو ملل ،والتصدي ألي محاولة إلجهاض
االنتفاضة أو تقسيمها أو حرفها عن
م ـس ــاره ــا ،أو ج ـ ّـر ال ـب ــاد إل ــى ال ـص ــراع
ً
األهـلــي ،والـفــوضــى ،فضال عــن مواجهة
الـ ـضـ ـغ ــوط االقـ ـتـ ـص ــادي ــة والـ ـت ــدخ ــات
السياسية والخارجية.
وذلك من خالل:
● ت ـش ـك ـيــل ح ـك ــوم ــة ان ـت ـق ــال ـي ــة وط ـن ـيــة
تـحـظــى ب ــرض ــى االن ـت ـفــاضــة وال ـش ـعــب،
ومن خارج املنظومة الحاكمة السياسية
واالقـ ـتـ ـص ــادي ــة ،وت ـل ـت ــزم ب ــإن ـق ــاذ الـبـلــد
وب ـب ــرن ــام ــج ع ـمــل لـلـمــرحـلــة االن ـت ـقــال ـيــة،
وت ـع ـمــل بـشـفــافـيــة كــام ـلــة ت ـحــت رقــابــة
االنتفاضة والشعب اللبناني عمومًا.
● اس ـت ـمــرار االنـتـفــاضــة ط ــوال املــرحـلــة
االنـتـقــالـيــة ،مــع اع ـت ـمــاد أســال ـيــب تـحــرك
متنوعة تتناسب مع الظروف والتطورات
املستجدة.
● إنشاء هيئات على املستويني الوطني
واملحلي لدعم االنتفاضة واملساهمة في
الــرقــابــة عـلــى أع ـمــال الـحـكــومــة ،تتشكل

خصوصًا ،تصور أننا في دولة تتعامل
م ــع الـ ـخ ــارج بــوص ـفــه خ ــارج ــا ،بــالـقــدر
نفسه ال ــذي يصعب عليهم تـصــور أن
الــداخــل هــو مجتمع واقـعـيــا .فالطوائف
هـ ــي فـ ــي األص ـ ـ ــل افـ ـ ـت ـ ــراق عـ ــن ال ــواق ــع
املجتمعي وعــن مفهوم الــدولــة الــذي من
دون ـ ــه ال م ـع ـنــى ل ــداخ ــل وخ ـ ـ ــارج ،وهــي
ّ
ّ
السوية
بشكل أدق انحراف عن العالقة
بني املجتمع والسلطة.
من منطلق اقتناعنا بالحاجة الوظيفية
ل ــدى مجتمعنا إل ــى دول ــة ق ـ ــادرة ،ومــن
اقتناعنا بــأن الــدولــة الـقــادرة ال يمكنها
أن تكون ،واقعيًا ،إال دولة مدنية ،سوف
نتناول املسائل السياسية الشائكة التي
ترتكز على عــاقــات بــالـخــارج فــي حني
ت ـبــرز عـلــى شـكــل ان ـق ـســامــات داخـلـيــة،
تـحــت أرب ـعــة عـنــاويــن :ال ـعــداء إلســرائـيــل
وســاح حــزب الـلــه والـعــاقــة مــع سوريا
والـبـعــد اإلقـلـيـمــي وال ــدول ــي للتحول في
لبنان.

عـلــى مــن يـلـتــزم بــه أع ـبــاء جـســامــا .وال
ي ـكــون ال ـع ــداء جــديــا إن ل ــم يـكــن مـبــررًا
ب ــأس ـب ــاب وأه ـ ـ ـ ــداف .ن ـح ــن ،ف ــي حــركــة
«مواطنون ومواطنات في دولــة» ،نعتبر
ال ـك ـي ــان ال ـص ـه ـيــونــي ت ـج ـل ـيــا م ـبــاش ـرًا
لإلمبريالية وقائمًا على تأدية وظيفية
ح ـيــويــة ل ـهــا ف ــي امل ـن ـط ـقــة ع ـبــر تجنيد
طــاقــات ال ـي ـهــود عــاملـيــا ضـمــن مـشــروع
عـنـصــري ديـنــي ع ــدوان ــي .عــداؤنــا لــه ال
يتوقف على مساحة محتلة من األرض،
قد تسوى ،أو على ظلم إجرامي ألحقه
بالشعب الفلسطيني ،الــذي قد يرضخ
بعض ممثليه للقهر فيسلمون بــه ،بل
هو ينبع من كونه ،كمشروع سياسي
فــي األسـ ــاس ،ي ـعــارض شــرعـيــة الــدولــة
الـتــي وحــدهــا تستطيع تأطير مصالح
مجتمعنا .وه ــو بــالـتــالــي ع ــداء أصـيــل.
امل ـ ـ ـشـ ـ ــروع الـ ـصـ ـهـ ـي ــون ــي ي ـت ـع ــام ــل مــع
املـجـتـمـعــات عـمــومــا بــوصـفـهــا طــوائــف
وشـ ـبـ ـك ــات سـ ـلـ ـط ــوي ــة ،ويـ ـتـ ـع ــام ــل مــع
منطقتنا بوصفها ممرات استراتيجية
ونـ ـفـ ـط ــا ،ويـ ـث ــاب ــر ع ـل ــى ّ
دك ال ـشــرع ـيــة
الداخلية لألنظمة ،وال سيما التحديثية
ال ــوط ـن ـي ــة ،وعـ ـل ــى ت ـع ــزي ــز ال ـع ـص ـب ـيــات

مسألة العداء إلسرائيل
ليس الـعــداء موقفًا لفظيًا بل هو يرتب

من الفاعليات والهيئات املمثلة ملختلف
ق ـطــاعــات املـجـتـمــع امل ــؤي ــدة لــانـتـفــاضــة،
وصاحبة املصلحة الحقيقية في التغيير
املطلوب.
● تشكيل منابر متعددة مــن أصحاب
االخـتـصــاص تقوم بتقديم االقـتــراحــات
والـ ــدراسـ ــات ال ـت ــي ت ـســاعــد االن ـت ـفــاضــة
ع ـلــى ت ـطــويــر عـمـلـهــا ،ك ـمــا ت ـش ــارك في
أعمال الرقابة على أداء الحكومة( ،منبر
اقـتـصــادي ومــالــي ،اجـتـمــاعــي ،حقوقي،
تربوي ،صحي ،عمالي ،إعالمي.)...
● ب ـنــاء حــركــة نـقــابـيــة مـسـتـقـلــة تــدافــع
عن املصالح الحقيقية ملن تمثل ،وترفع
رايات الديمقراطية واالنقاذ .ورفع هيمنة
السلطة عن سائر هيئات املجتمع املحلي
واألهلي والبلدي.
رابعًا :الحكومة االنتقالية الوطنية:
● هي حكومة انتقالية ملدة محددة ّ
تعبر
عن توجهات االنتفاضة ،وتحظى بثقتها
وبثقة الشعب اللبناني عمومًا ،بعيدًا عن
ال ــدع ــوات إل ــى إعـ ــادة تـشـكـيــل الـحـكــومــة
ال ـجــديــدة عـلــى أس ــاس املـحــاصـصــة بني
أطــراف السلطة ،ووفــق التوجهات ذاتها
للحكومة املستقيلة تحت غطاء تغيير
متخصصة.
الوجوه أو املجيء بوجوه
ّ
● على الحكومة االنتقالية تــولــي مهمة
حماية لبنان من املخاطر املحدقة؛ خطر
االنـهـيــار وخـطــر االن ــزالق الــى االنقسام
ً
األهـلــي والـفــوضــى ،فـضــا عــن مواجهة
املخاطر الخارجية أو الداخلية على األمن
واالستقرار والحريات.
ُ
● تمنح الحكومة االنتقالية صالحيات
اس ـت ـث ـنــائ ـيــة مل ـســاعــدت ـهــا ع ـلــى إصـ ــدار

العنصرية فيها (وحتى في املجتمعات
الغربية) ،وعلى ابتزاز األنظمة ومصالح
حكامها.

مسألة «سالح حزب الله»
نحن نعتبر أن الكفاءة القتالية العالية،
ولـيــس ال ـســاح ال ــذي هــو بـضــاعــة تباع
وتـ ـشـ ـت ــرى ،الـ ـت ــي راكـ ـمـ ـه ــا ل ـب ـنــان ـيــون
ول ـب ـن ــان ـي ــات ف ــي املـ ـق ــاوم ــة ض ــد ال ـع ــدو
اإلسرائيلي ،وأبرز عناوين هذه املقاومة
ّ
هــو «حــزب الـلــه» ،تشكل رصـيـدًا كبيرًا
ل ـل ـب ـنــان وال يـ ـج ــوز ال ـت ـف ــري ــط ب ـه ــا وال
املـســاومــة عليها ،والـنـقــاش فيها يجب
أن ي ـت ـم ـحــور م ـن ــذ الـ ـي ــوم األول ح ــول
انتقالها ،مع الحفاظ على ّ
فعاليتها ،من
مـقــاومــة «طــائـفــة» إلــى منظومة وطنية،
عسكرية طبعًا ،ولكن أيضًا اجتماعية
واقـ ـتـ ـص ــادي ــة ،ت ـ ـتـ ــوزع أعـ ـب ــاؤه ــا عـلــى
الجميع كما يعود نفعها إلى الجميع.
مسألة العالقة مع سوريا
ل ــم ت ـك ــن ال ـع ــاق ــة ب ــن ال ـج ـم ـهــوري ـتــن

التشريعات واتخاذ الـقــرارات التي تتيح
لها القيام بمهامها ،وذل ــك ضمن مهلة
زمنية محددة ترتبط بإنجاز برنامجها،
وتنتهي بــإجــراء انتخابات نيابية وفقًا
لقانون جديد.
خامسًا :برنامج الحكومة
االنتقالية
ً
تطبيق الدستور تطبيقًا كامال ،وذلك من
أجل:
● إق ــرار قــانــون جديد لالنتخاب خــارج
القيد الطائفي يقوم على النسبية والدائرة
الــواحــدة مــع تخفيض ســن االق ـتــراع الى
 18س ـن ــة ،وم ــع إن ـش ــاء مـجـلــس شـيــوخ
يتمتع بصالحيات محددة (تطبيق املادة
 22من الدستور).

االنتقال نحو آفاق
أصبح
ّ
طبيعة
جديدة تمهد لتغيير
ّ
ُ
النظام السياسي ضرورة ملحة
● إج ــراء انتخابات نيابية مبكرة وفق
ه ــذا ال ـقــانــون ال ـجــديــد ،وتـحــت اإلش ــراف
الكامل لهيئة قضائية لبنانية مستقلة.
● إل ـغــاء الطائفية السياسية والـتــوزيــع
الـطــائـفــي لــوظــائــف الـقـطــاع ال ـعــام حسب
(امل ـ ـ ـ ــدة  ،95الـ ـفـ ـق ــرة «ح» مـ ــن م ـقــدمــة
الدستور).
● قــانــون جــديــد لـلـبـلــديــات عـلــى قــاعــدة
ال ـن ـس ـب ـي ــة ،والـ ـعـ ـم ــل ع ـل ــى ت ـع ــزي ــز دور
الـبـلــديــات واالت ـح ــادات الـبـلــديــة ،وتحرير
أموال الصندوق البلدي املستقل.
● تـ ـفـ ـعـ ـي ــل املـ ـ ـجـ ـ ـل ـ ــس االق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــادي

اللبنانية والسورية ّ
سوية في يوم من
األي ــام مـنــذ استقاللهما عــن املـنـتــدب-
املستعمر الـفــرنـســي .وقــد ســارتــا في
ات ـج ــاه ــن م ـف ـتــرقــن م ـنــذ ذلـ ــك ال ـحــن،
على الصعد االقتصادية والسياسية
واالجتماعية ،نتيجة اختالف بنيتهما
الطبقية ومواقع السلطة في كل منهما.
ّ
فتعدلت بنية املجال وضعفت الروابط
الـتـجــاريــة بينهما وبــاتــت مبادالتهما
السلعية والخدمية هزيلة بينما ارتفعت
وت ــائ ــر ان ـت ـق ــال ال ـع ـمــالــة وال ــرس ــام ـي ــل.
مـ ــارسـ ــت سـ ــوريـ ــا ه ـي ـم ـنــة س ـيــاس ـيــة
وعسكرية مباشرة على لبنان طــوال
 30سنة .أما اليوم ،وقد نزح إلى لبنان
مـ ــا ي ـ ـقـ ــارب م ـل ـي ــون ونـ ـص ــف م ـل ـيــون
سوري وتمزق املجال السوري داخليًا
وتـحــول إلــى ساحة صــراع دول ــي ،فقد
ب ــات ك ــل م ــن املـجـتـمـعــن م ـشـ ّـوهــا في
ت ــوازن ــات ــه ال ــداخ ـل ـي ــة .م ــن ه ـنــا تصبح
عـمـلـيـتــا إع ـ ـ ــادة اإلع ـ ـمـ ــار ف ــي ســوريــا
وت ـخ ـطــي اإلف ـ ــاس ف ــي ل ـب ـنــان بـحــاجــة
إلـ ــى إدارة الـ ـتـ ـش ـ ّـوه ــات االج ـت ـمــاع ـيــة
واالقتصادية فــي كــل منهما تكامليًا،
ولتعزيز وزن سوقيهما باملطلق وتجاه

واالجتماعي وتعزيز دوره كشريك في
القرار االقتصادي واالجتماعي ،وإعادة
تشكيله بعيدًا عن املحاصصات.
● إقرار قانون استعادة األمالك واألموال
ال ـعــامــة امل ـن ـهــوبــة ،ورفـ ــع ال ـح ـصــانــة عن
املسؤولني ،رؤساء ووزراء ونوابًا وكبار
امل ــوظ ـف ــن .وإنـ ـش ــاء ه ـي ـئــة وط ـن ـيــة ذات
صالحيات تنفيذية وقانونية ملحاسبة
الـفــاســديــن واس ـت ـعــادة األمـ ــوال املنهوبة
تـشـمــل :دراسـ ــة امل ـل ـفــات ،ورف ــع الـســريــة
املصرفية ،وتقديم املرافعات الى القضاء
املختص ،ويكون للهيئة مركز وموازنة
وجهازان قضائي وإداري كافيان لتنفيذ
مهمتها في أسرع وقت ممكن.
● إق ـ ـ ــرار ق ــان ــون اس ـت ـق ــال ـي ــة الـسـلـطــة
ال ـق ـضــائ ـيــة ل ـت ـقــوم ب ــدوره ــا ب ـع ـي ـدًا عن
التدخالت السياسية ،مع ضرورة تظهير
جسم القضاء مــن الـشــوائــب ،باالضافة
إلى إعادة النظر بقانون تشكيل املجلس
ً
ال ــدسـ ـت ــوري ،ف ـض ــا ع ــن رف ــع ي ــد قــوى
الـسـلـطــة وهـيـمـنـتـهــا ع ــن إدارات الــدولــة
ومــؤسـســاتـهــا وأج ـهــزت ـهــا وتـقــاسـمـهــا،
وتـطـهـيــرهــا مــن املـحـســوبـيــات ،وتفعيل
دور هيئات الرقابة واملحاسبة ،واعتماد
ً
معايير الكفاءة والنزاهة فيها ،فضال عن
محاربة كل أشكال الفساد والزبائنية.
● إن ـ ـقـ ــاذ ل ـب ـن ــان مـ ــن االنـ ـهـ ـي ــار امل ــال ــي
واالق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــادي وم ـ ـ ــن خ ـ ـ ــال انـ ـتـ ـه ــاج
س ـيــاســات ن ـقــديــة ومــال ـيــة واق ـت ـصــاديــة
جديدة ،مختلفة عن السياسات الحالية
ال ـت ــي أدت الـ ــى املـ ـ ــأزق الـ ــراهـ ــن ،ووض ــع
سياسة جدية لتشجيع قطاعات االنتاج
وتطويرها ورعايتها ،واملحاربة الفعلية
ل ـل ـت ـهــريــب وإلغـ ـ ـ ــراق األسـ ـ ـ ــواق بــالـسـلــع
ً
املهربة أو املستوردة ،فضال عن العمل
من أجل:
● ال ـح ـف ــاظ ع ـل ــى االسـ ـتـ ـق ــرار ال ـن ـقــدي
وامل ــال ــي ،وت ـحــدي ـدًا عـلــى ال ـقــوة الـشــرائـيــة
لليرة اللبنانية ،وعلى تعويضات العمال
واألج ــراء ،واملوظفني في القطاعني العام
والخاص في الصندوق الوطني للضمان
االجتماعي وسائر الصناديق الضامنة،
وع ـلــى أمـ ــوال ص ـغــار امل ــودع ــن بــالـلـيــرة
اللبنانية في املصارف.
وحـ ــل م ـع ـض ـلــة ال ــدي ــن الـ ـع ــام وت ــراك ـم ــه
مــن خ ــال نـظــام ضــريـبــي جــديــد يؤمن
موارد مستدامة للدولة ،ويقوم على رفع
الضرائب على األرب ــاح والــريــع والفوائد،
واستحداث الضريبة على الثروة ،وزيادة
معدالتها على توريث الثروات الكبرى.

الخارج .وهــذا ال يكون إال على أساس
قيام دولــة فعلية ،مدنية ومقتدرة في
ل ـب ـنــان تـشـكــل س ـن ـدًا مل ـش ــروع مـمــاثــل
ومتكامل في سوريا.

ّ
للتحول
البعد اإلقليمي والدولي
في لبنان
م ـشــروع ـنــا ال ـس ـيــاســي ال ـ ــذي نـطــرحــه
ً
ال ـيــوم واض ـحــا مـفـصــا ،هــو مـشــروع
إن ـق ــاذ ل ـل ـب ـنــان ،ول ـك ـنــه أي ـضــا م ـشــروع
على صعيد املنطقة ،التي تعيش واحدة
مــن أس ــوأ تـجــاربـهــا مــن ح ــروب أهلية
ّ
وانـفـجــارات اجتماعية وتشظي بناها
ودولـهــا .إن مـشــروع الــدولــة املدنية في
لـبـنــان وف ــي املـنـطـقــة ،ب ــدءًا مــن ســوريــا
ومـ ــن ال ـ ـعـ ــراق ،ح ـصــانــة لـلـمـجـتـمـعــات
م ـ ــن الـ ـطـ ـغـ ـي ــان الـ ــداخ ـ ـلـ ــي والـ ـ ـح ـ ــروب
األهلية وحماية من الهيمنة الخارجية
الـ ـ ـح ـ ــاض ـ ــرة دائ ـ ـ ـمـ ـ ــا ،وه ـ ـ ــو ال ـن ـق ـي ــض
الـجــوهــري للمشروع الصهيوني .هذا
البعد اإلقليمي مسؤولية لبنانية ال تنبع
من أفضلية لبنانية بل من كون لبنان
قد عــاش الحرب األهلية وخبر تسلط

● وض ـ ــع ض ــريـ ـب ــة اس ـت ـث ـن ــائ ـي ــة ع ـلــى
املصارف الستعادة األموال التي حصلت
عليها مــن خــال الهندسات املالية التي
قــام بها املـصــرف املــركــزي فــي السابق،
يضاف الــى ذلــك إع ــادة النظر بمشاريع
الخصخصة ،وباملشاريع املشكوك في
جــدواهــا ،وبتلك التي تفوح منها روائــح
الـعـمــات وتـقــاســم املـغــانــم ،مــع ض ــرورة
كسر االحتكارات املتحكمة باالستيراد
واألسواق واألسعار.
● اعـتـمــاد سـيــاســات اجتماعية جديدة
ّ
تحد من معاناة أصحاب الدخل املحدود،
وتحديدًا فئات الشباب والنساء واألكثر
فقرًا ،من بينها:
● سـحــب مــا سـ ّـمــي الـخـطــة اإلصــاحـيــة
لـلـحـكــومــة املـسـتـقـيـلــة وس ــائ ــر مـشــاريــع
ال ـش ــرك ــات وال ـخ ـص ـخ ـصــة الـ ـ ـ ــواردة في
مؤتمر «سـيــدر» ،منعًا لتبديد مــا تبقى
مــن مــؤسـســات ال ــدول ــة ملصلحة مــراكــز
ال ـق ــوى الـسـلـطــويــة ال ـت ــي اس ـت ـف ــادت في
فترات سابقة من عمليات السطو على
املال العام ،علمًا بأن املوافقة عليها ،من
ّ
قبل الحكومة املستقلة ،شكلت خضوعًا
إلم ــاءات الصناديق الدولية وللضغوط
واالرتهان إلى الخارج.
● إعـطــاء األولــويــة لتأمني فــرص العمل،
وال سيما للشباب ،وتلبية مطالب الفئات
والقطاعات املظلومة واملهمشة.
● تأمني التغطية الصحية الشاملة لكل
املواطنني.
● تـ ـع ــزي ــز ن ــوعـ ـي ــة ال ـت ـع ـل ـي ــم ال ــرس ـم ــي
والـ ـج ــامـ ـع ــات ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة مـ ــع ال ـت ـشــديــد
عـلــى اسـتـقــالـيـتـهــا ،وإج ـ ــراء انـتـخــابــات
ديمقراطية إلعادة تشكيل اتحاد طلبتها
وإطالق عمله.
● وضـ ـ ــع خـ ـط ــة لـ ـت ــأم ــن حـ ــق ال ـس ـكــن
ل ــذوي الــدخــل امل ـح ــدود ،بــإشــراف الــدولــة
(وباالستفادة من مشاعاتها ومشاعات
البلديات .)...وخطة للنقل العام (تستند
إلى استخدام القطارات والباصات ...الخ).
مـ ــراق ـ ـبـ ــة اسـ ـ ـع ـ ــار الـ ـسـ ـل ــع وال ـ ـخـ ــدمـ ــات
األساسية ،والتدقيق في قانونية هوامش
األرباح.
● ح ـم ــاي ــة أمـ ـ ـ ــوال الـ ـصـ ـن ــدوق الــوط ـنــي
ل ـل ـض ـمــان االج ـت ـم ــاع ــي وس ــائ ــر أمـ ــوال
الصناديق الضامنة.
● حماية البيئة ،من خــال إعــادة النظر
ب ـم ـشــاريــع م ـعــال ـجــة مـشـكـلــة ال ـن ـفــايــات
والصرف الصحي ،والترخيص للمقالع
واملرامل ،بالتشاور مع الجمعيات البيئية.

زعامات الحرب بعد نهايتها قبل دول
املنطقة بثالثة أو أربعة عقود ،لكن هذا
البعد اإلقليمي يوفر باملقابل ملشروع
الدولة املدنية العادلة والقادرة في لبنان
زخمًا إقليميًا كبيرًا .وهذا البعد ،إذا تم
تثميره سياسيًا ّ
مؤهل إلعــادة اإلقليم
إلى لعب دوره الطبيعي في العالم وإلى
إعــادة الـتــوازن إلــى املنطقة عوضًا عن
استباحتها من قبل العدو الصهيوني
ً
واإلمبريالية أوال وتنازعها بني الــدول
اإلقليمية األخرى.

المرحلة الرابعة :انتخابات نيابية
ُ
م ــع ن ـهــايــة ال ـف ـتــرة االن ـت ـقــال ـيــة ،ت ـجــرى
ان ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات نـ ـي ــابـ ـي ــة وف ـ ـ ــق الـ ـق ــان ــون
ّ
فيتبي إلى أي حد
االنتخابي الجديد،
يكون مجتمعنا قد ارتضى التضحية
ول ـ ـيـ ــس ال ـ ـخ ـ ـسـ ــارة ألنـ ـ ــه ان ـ ـخـ ــرط فــي
مشروع افتقده هذا الشرق منذ عقود
إن لم يكن منذ قرون.
* أمين عام
«مواطنون ومواطنات في دولة»
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تصفيات كأس العالم

لبنان يستضيف كوريا الشمالية
بعنوان وحيد :الصدارة
يعود منتخب لبنان لكرة القدم سريعًا الى ملعب المدينة الرياضية ،حيث سيواجه اليوم عند الساعة السابعة
ً
مساء منتخب كوريا الشمالية ،ضمن المجموعة الثامنة للتصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأسي العالم
ّ
وآسيا .سينتظر الجمهور اللبناني ،الذي سيغيب عن المباراة بقرار أمني ،ما سيقدمه المنتخب بعد أن تحول إلى
الرئة الوحيدة التي تتنفس منها الكرة اللبنانية في ظل تعليق النشاط الكروي نتيجة األزمة الراهنة
عبد القادر سعد
ه ــي املـ ـب ــاراة األخ ـي ــرة ملـنـتـخــب لبنان
ل ـك ــرة الـ ـق ــدم ض ـمــن ال ـت ـص ـف ـيــات لـعــام
 .2019سـيـسـتـضـيــف ال ـي ــوم املنتخب
الكوري الشمالي عند الساعة السابعة
ف ــي َم ـه ـم ــة ع ـن ــوان ـه ــا ال ــوح ـي ــد ال ـف ــوز
الن ـتــزاع ال ـص ــدارة مــن منتخب كــوريــا
الجنوبية الذي يرتاح في هذه الجولة.
تـتـصــاعــد رائ ـحــة ال ـثــأر امل ـت ـبــادل من
امل ـبــاراة .فاملنتخب اللبناني يسعى
ل ـل ـثــأر ل ـخ ـســارتــه ذه ــاب ــا ف ــي بـيــونــغ
ي ــان ــغ  2-0ف ــي اف ـت ـت ــاح ال ـت ـص ـف ـيــات
فــي  5أي ـلــول املــاضــي .أم ــا الـكــوريــون
فسيعون لـلـثــأر مــن اللبنانيني ولــو
ب ـط ــري ـق ــة غ ـي ــر مـ ـب ــاش ــرة ،ب ـع ــد ف ــوز
الـ ـعـ ـه ــد م ـم ـث ــل لـ ـبـ ـن ــان ب ـل ـق ــب ك ــأس
االت ـ ـحـ ــاد اآلس ـ ـيـ ــوي ف ــي الـ ــرابـ ــع مــن
الشهر الحالي بعد فــوزه على فريق
 25أبــريــل ال ـكــوري الشمالي  0-1في
ماليزيا في نهائي املسابقة.
ثــاثــة العـبــن مــن وصـيــف بـطــل كــأس
االتحاد اآلسيوي سيكونون حاضرين
في املباراة مع منتخب بالدهم .هؤالء
م ــع زم ــائ ـه ــم س ـي ـس ـعــون ف ــي ال ــوق ــت
عينه إلــى الفوز وانـتــزاع الـصــدارة من
يملك منتخب
«الشقيق» الكوري الجنوبي من جهة،
لبنان فرصة
والثأر لخسارتهم الكبيرة في بيروت
انتزاع صدارة
المجموعة في في تصفيات كأس آسيا العام املاضي.
حال فوزه اليوم
(عدنان الحاج
علي)

املنتخب اللبناني يدخل إلــى املـبــاراة
ب ـم ـع ـنــويــات م ــرت ـف ـع ــة ،ب ـع ــد ال ـت ـع ــادل
الثمني مــع كــوريــا الجنوبية  0-0يوم
الخميس املــاضــي على ملعب املدينة
الــريــاضـيــة .تـعــادل بطعم الـفــوز خلط
األوراق ف ـ ــي املـ ـجـ ـم ــوع ــة خ ـص ــوص ــا
ب ـعــد خ ـس ــارة ك ــوري ــا ال ـش ـمــال ـيــة أم ــام
تركمنستان التي ستلتقي سيريالنكا
ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم وعـ ـيـ ـنـ ـه ــا ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـت ـ ـقـ ــدم فــي
املجموعة.
عمل الـجـهــاز الفني اللبناني بقيادة
الــرومــانــي ليفيو تشيوبوتاريو على
إخ ـ ـ ــراج ال ــاع ـب ــن م ــن ح ــال ــة ال ـن ـشــوة
ال ـتــي عــاشــوهــا بـعــد ال ـت ـعــادل الثمني
مــع كــوريــا الـجـنــوبـيــة ،والـتــركـيــز على
لـقــاء الـيــوم ال ــذي يــواجــه فيه املنتخب
اللبناني بعض الصعوبات.
أب ـ ـ ــرز تـ ـل ــك الـ ـصـ ـع ــوب ــات هـ ــو غ ـي ــاب
ال ـج ـم ـه ــور عـ ــن امل ـ ـ ـبـ ـ ــاراة ،ب ـع ــد قـ ــرار
م ــن ال ـق ــوى األم ـن ـي ــة بـمـنــع ح ـضــوره
ّ
ألسـبــاب تتعلق بــاألزمــة القائمة في
ص ــدر ال ـقــرار املـســائــي وال ــذي
لـبـنــانّ .
ك ــان مـتــوقـعــا رغ ــم كــل الـجـهــود التي
ب ــذل ـه ــا االت ـ ـحـ ــاد ال ـل ـب ـن ــان ــي ل ـتــأمــن
حـ ـض ــور الـ ـجـ ـمـ ـه ــور .ل ـك ــن الـ ـظ ــروف
ال ـحــال ـيــة ك ــان ــت أق ـ ــوى م ــن الـجـمـيــع،
ف ـك ــان الـ ـق ــرار بـمـنــع ال ـح ـض ــور لـعــدة
أس ـ ـبـ ــاب ،أه ـم ـه ــا عـ ــدم وج ـ ــود عــديــد
ـاف لـتــأمــن امل ـب ــاراة ،خـصــوصــا في
كـ ٍ

ّ
ظل التحركات املتوقعة اليوم .كما أن
ّ
تتخوف من أي حدث
القوى األمنية
ّ
أمني قــد يحصل على املــدرجــات في
ظل وجود عدد كبير من الجمهور في
مكان واحد.
ّ
ُّ
املـ ـه ــم أن ال ـ ـقـ ــرار املـ ـت ــوق ــع ق ــد اتـ ـخ ــذ،
وسيلعب لبنان مــع كــوريــا الشمالية
أمـ ـ ـ ــام م ـ ـ ـ ّ
ـدرج ـ ـ ــات خ ــالـ ـي ــة كـ ـم ــا ح ــدث
مـ ــع كـ ــوريـ ــا الـ ـجـ ـن ــوبـ ـي ــة .لـ ـك ــن ع ـي ــون
ال ـل ـب ـنــانـيــن س ـت ـكــون شــاخ ـصــة نحو
املباراة على شاشة التلفزيون ،مع أمل
أن يـكــرر اللبنانيون مــا فـعـلــوه الـعــام
املاضي وإسقاط الكوريني الشماليني
في بيروت.
َم ـه ـمــة ال ـل ـب ـنــان ـيــن يــراف ـق ـهــا ق ـلــق من
احـتـمــال غ ـيــاب أك ـثــر مــن الع ــب ،حيث

سيلعب منتخب لبنان
مباراته في غياب
الجمهور بعد قرار من
القوى األمنية

تـحــدث املــديــر الـفـنــي الــرومــانــي خــال
املــؤت ـمــر الـصـحــافــي أم ــس ع ــن شـكــوك
حول جهوزية ثالثة العبني هم :باسل
جرادي ،جوان العمري وهالل الحلوة.
عاد واستدرك املدرب ليفيو أن حظوظ
جـ ـ ـ ـ ــرادي وال ـ ـع ـ ـمـ ــري كـ ـبـ ـي ــرة ب ـع ـكــس
الحلوة ،وهذا يعتمد على تمرين أمس
األخير ورأي الجهاز الطبي.
أمر آخر ُيقلق ّ
القيمني على املنتخب
ه ــو م ــوض ــوع ال ـب ـط ــاق ــات ال ـص ـف ــراء،
حيث إن هناك أربعة العبني يملكون
بطاقات صـفــراء وهــم :محمد حيدر،
عبدالله عيش ،فيليكس ملكي وهالل
ال ـح ـل ــوةّ ،م ــا يـعـنــي أن أي الع ــب من
هؤالء يتلقى بطاقة صفراء في مباراة
اليوم سيغيب عن لقاء تركمنستان
املهم على أرضهم في  31آذار .2020
والالفت أن حيدر تحديدًا شــارك في
ثـ ــاث م ـب ــاري ــات م ــن أصـ ــل أرب ـ ــع مــع
املنتخب (غــاب عن لقاء سيريالنكا)
ّ
قــد تـلــقــى ث ــاث بـطــاقــات ص ـف ــراء ،ما
يـضــع الـقـيـمــن عـلــى املـنـتـخــب تحت
ضغط خسارة جهوده مباراة أخرى
بـعــد األول ــى أم ــام سيريالنكا والـتــي
غاب عنها بداعي اإليقاف.
الـكــوريــون مــن جهتهم يــدخـلــون إلى
مـبــاراة اليوم سعيًا وراء الـفــوز ،بعد
الخسارة القاسية أمــام تركمنستان
ف ــي الـ ـج ــول ــة امل ــاضـ ـي ــة .ف ـه ــم ب ــأم ـ ّـس
الحاجة إلــى الفوز وهــو ما ّ
عبر عنه
صــراحــة مدربهم مــو يونغ شــول في
املــؤتـ ُمــر الصحافي حــن قــال «ننشد
فوزًا ننهي به مبارياتنا الدولية هذا
املوسم ،سيما وأن النتيجة مصيرية
بالنسبة إلــى موقعنا فــي املجموعة
ّ
وح ـســابــات ال ـت ــأه ــل» ،مــؤك ـدًا أن لكل
مباراة ظروفها.

بـ ـ ـ ــدوره اع ـت ـب ــر ت ـش ـي ــوب ــوت ــاري ــو فــي
املؤتمر الصحافي أن معايير خاصة
ّ
تتحكم باللقاء ،ألن «املنتخب الكوري
الشمالي هو الوحيد الذي فاز علينا
م ـ ــن ضـ ـم ــن مـ ـنـ ـتـ ـخـ ـب ــات امل ـج ـم ــوع ــة
الثامنة حني واجهناه على أرضه ولم
تكن الـظــروف ملصلحتنا العتبارات
عـ ــدة .نـحــن مـطــالـبــون بـ ـ ّ
ـرد االعـتـبــار
ط ـب ـعــا ،وف ــري ـق ــي م ـ ــدرك طــري ـقــه بعد
النتيجة الجيدة أمام كوريا الجنوبية
الخميس املاضي ،ومن دون أن نغفل
ص ـع ــوب ــة املـ ــواج ـ ـهـ ــة .فــال ـش ـمــال ـيــون
حـضــروا إلــى بـيــروت بعد هزيمتهم
أمـ ــام تــركـمـنـسـتــان وي ـت ـط ـل ـعــون إلــى
تبديل الصورة ،وعلينا أن نبرهن أن
الخسارة أمامهم على أرضهم عابرة،
ونـمـلــك مــا يــؤهـلـنــا لتحقيق نتيجة
إيجابية والتصدر».
أما قائد منتخب لبنان حسن معتوق
فـ ـق ــد أشـ ـ ـ ــار إل ـ ـ ــى أن م ـ ـ ـبـ ـ ــاراة ك ــوري ــا
الـجـنــوبـيــة «أص ـب ـحــت وراء ن ـ ــا ونـحــن
في كامل تركيزنا ونتطلع إلى األمام
دائمًا».
وس ـي ـكــون لـلـقــاء م ــع ال ـكــوريــن معنى
خ ــاص بــالـنـسـبــة إل ــى م ـع ـتــوق .فقائد
منتخب لبنان سيخوض مباراته الـ84
مع املنتخب ليعادل رقم نجم منتخب
لبنان الـســابــق عـبــاس عـطــوي ،معربًا
عــن فـخــره بـهــذا اإلن ـجــاز« ،لكنه يبقى
معنويًا» على حد تعبيره ،ألن «هدفي
وزمــائــي تقديم اإلضــافــة واملساهمة
ف ــي االن ـت ـص ــارات وإس ـع ــاد الـجـمـيــع».
وع ـل ـي ــه ،فـ ــإن م ـ ـبـ ــاراة الـ ـي ــوم سـتـكــون
ف ــرص ــة مل ـع ـتــوق إلك ـم ــال طــري ـقــه نحو
تحطيم األرق ــام مــع املنتخب ،بعد أن
أصبح ه ـ ّـداف املنتخب اللبناني بــ21
هدفًا.

ّ
مباراة تجديدالفوز لسوريا وقمة
بين العراق والبحرين
َ
املنتخبني
تبرز القمة املنتظرة بــن
ال ـع ــراق ــي وض ـي ـفــه ال ـب ـحــري ـنــي لـكــرة
الـقــدم على ملعب عـمــان الــدولــي في
األردن ف ــي الـ ـج ــول ــة الـ ـس ــادس ــة مــن
ال ـت ـص ـف ـيــات املـ ــزدوجـ ــة امل ــؤه ـل ــة الــى
مــونــديــال  2022وك ــأس آسـيــا ،2023
فيما ترصد سوريا فوزها الخامس
تواليًا خالل استضافتها الفيليبني
في دبي اليوم.
ول ـ ـل ـ ـمـ ــرة الـ ـث ــانـ ـي ــة عـ ـل ــى ال ـ ـتـ ــوالـ ــي،

يأمل منتخب األردن
استعادة التوازن عندما
يستضيف تايوان

يـخــوض املنتخب الـعــراقــي مـبــاراتــه
البيتية في العاصمة األردنية عمان
بعد األولــى ضد جارته إيــران ()1-2
الخميس املاضي.
وكـ ـ ـ ـ ــان مـ ـ ــن امل ـ ـ ـقـ ـ ــرر أن ي ـس ـت ـض ـيــف
العراق املباراتني على استاد مدينة
البصرة الجنوبية ،بيد أنه أرغم على
اخـتـيــار ع ـمــان مـكــانــا الستضافتها
بسبب االحتجاجات الواسعة التي
تشهدها البالد منذ األول من تشرين
األول /أكتوبر املاضي ،وال سيما في
ب ـغــداد وامل ـنــاطــق الـجـنــوبـيــة .ويــأمــل
املنتخب الـعــراقــي مــواصـلــة سلسلة
انـتـصــاراتــه املـتـتــالـيــة فــي املجموعة

الثالثة ورفعها إلى أربعة وتوسيع
ال ـفــارق إلــى خمس نـقــاط بينه وبني
البحرين الثانية ،واالقتراب أكثر من
النهائيات والوجود في الدور الثاني
من التصفيات املؤهلة للمونديال.
ويتأهل أصـحــاب املــراكــز األول ــى في
كل مجموعة من املجموعات الثماني،
إل ـ ـ ــى جـ ــانـ ــب أف ـ ـضـ ــل  4م ـن ـت ـخ ـب ــات
حاصلة على املركز الثاني (املجموع
 12فريقًا) ،إلــى نهائيات كــأس آسيا
وال ـ ــدور ال ـثــالــث م ــن تـصـفـيــات كــأس
العالم .في املقابل ،تنتقل املنتخبات
الـ ـ  24التالية مــن أجــل املـشــاركــة في
تصفيات كأس آسيا.
وستكون القمة العراقية البحرينية
م ـ ـ ـث ـ ـ ـيـ ـ ــرة وق ـ ـ ـ ــوي ـ ـ ـ ــة ب ـ ــال ـ ـن ـ ـظ ـ ــر إلـ ـ ــى
م ــواج ـه ـت ـه ـم ــا فـ ــي الـ ـج ــول ــة األولـ ـ ــى
والتي انتهت بالتعادل (.)1-1
ويرى مساعد مدرب املنتخب العراقي
ال ــدول ــي ال ـســابــق وأحـ ــد أع ـمــدتــه في
مونديال املكسيك  1986رحيم حميد
أن «الفوز على البحرين يعني حسم
كثير من األمور والذهاب بعيدًا دون
االلتفات الى عقبات أخرى».

العالمة الكاملة لسوريا
تـ ـسـ ـع ــى س ـ ـ ــوري ـ ـ ــا ،الـ ـ ــوح ـ ـ ـيـ ـ ــدة إلـ ــى
ج ــان ــب ال ـي ــاب ــان وأوسـ ـت ــرالـ ـي ــا الـتــي
حـقـقــت ال ـعــامــة الـكــامـلــة مـنــذ بــدايــة
الـ ـتـ ـصـ ـفـ ـي ــات بـ ــأرب ـ ـعـ ــة ان ـ ـت ـ ـصـ ــارات
متتالية ،الى استغالل غياب الصني
ع ــن ال ـج ــول ــة ال ـس ــادس ــة لـلـمـجـمــوعــة
األولى لتوسيع الفارق بينهما وبني
الفيليبني إلى ثماني نقاط واالقتراب
أكـثــر مــن النهائيات الـقــاريــة وال ــدور
الثاني للتصفيات العاملية.

تعادل مخيب
لمصر مع جزر القمر
واصل منتخب مصر نتائجه املتواضعة بتعادله سلبًا مع مضيفه جزر القمر،
مهدرًا نقطتني جديدتني أمس اإلثنني في موروني ،ضمن منافسات املجموعة
املؤهلة ألمم أفريقيا املقررة في الكاميرون عام
السابعة للتصفيات األفريقية ّ
.2021
ورفع منتخب جزر القمر رصيده في صدارة املجموعة إلى  4نقاط ،فيما رفع
منتخب مصر رصيده إلى نقطتني فقط ،بعدما تعادل في بداية مشواره في
التصفيات على أرضه مع كينيا (.)1-1
سدد
عندما
ًا،
ر
مبك
ـاراة
ـ
ب
ـ
مل
ا
في
السبق
وكــاد املنتخب املصري يسجل هــدف
ّ
محمود عبد املنعم «كهربا» كرة قوية ارتطمت بالعارضة ( .)9وسنحت فرصة
أخــرى للفراعنة عندما احتسب الحكم ركلة حرة غير مباشرة داخــل املنطقة
ّ
بعد خطأ من حارس مرمى جزر القمر علي احمادا للمسه الكرة مرتني ،لكن
سددها في حائط السد (.)11
محمود حسن «تريزيغيه» ّ
وبدأ منتخب جزر القمر يدخل أجواء املباراة تدريجيًا ،وشكل بعض الضغط
على دفــاع مصر املتراجع ،لكن من دون خطورة حقيقية على مرمى محمد
الشناوي.
ـدال من
ـ
ب
الشحات
حسني
ـري
ـ
ص
ـ
مل
ا
البديل
ـراك
ـ
ش
إ
تأخر
غريبة،
مفارقة
وفــي
ً
محمد مجدي «قفشه» في مطلع الشوط الثاني على مدى دقيقتني لعب خاللهما
الفراعنة بعشرة العبني.
وأهدر تريزيغيه فرصة هدف مؤكد للفراعنة في الدقيقة  65بعدما انفرد بعلي
رد عليه سعيد بكاري بمراوغة أحمد
سدد بجوار القائم األيسرّ ،
احمادا ولكنه ّ
حجازي ليسدد كرة قوية أخرجها الشناوي إلى ركنية بصعوبة (.)67
احتفاال بتحقيق التعادل مع
وعقب املباراة اقتحمت الجماهير ملعب املباراة
ً
الفراعنة.

خسرت اإلمارات من فييتنام وتلعب اليوم مع اليمن (أ ف ب)

وتطمح ســوريــا إلــى تجديد فوزها
ع ـل ــى ال ـف ـي ـل ـي ـبــن ب ـع ــدم ــا ك ــان ــت قــد
تغلبت عليها ( )2-5فــي عقر دارهــا
فــي الـجــولــة األولـ ــى ،بـيــد أنـهــا تــدرك
جيدًا أن مباراة الغد ستكون مختلفة
عن سابقتها كون الفيليبني ارتفعت
مـعـنــويــاتـهــا بـعــدمــا ت ـس ــاوت نقاطًا
مــع الـصــن فــي املــركــز الـثــانــي ،حيث
تجددت حظوظها في املنافسة .وأكد
مدرب سوريا فجر إبراهيم صعوبة
ً
امل ـه ـم ــة قـ ــائـ ــا« ،ب ــاخ ـت ـص ــار شــديــد
وضعنا قدمًا واحــدة في النهائيات
اآلس ـيــويــة بـعــد فــوزنــا عـلــى الـصــن،
ومباراتنا مــع الفيليبني هــي مدخل
ال ـق ــدم ال ـثــان ـيــة وه ــي مـ ـب ــاراة ال تقل
أهمية وصعوبة مطلقًا عن مباراتنا
م ــع ال ـ ـصـ ــن» .وأض ـ ـ ــاف «ط ـل ـب ــت مــن
ال ــاعـ ـب ــن طـ ـ ـ ّـي ص ـف ـح ــة املـ ـب ــاري ــات
األرب ـ ــع ال ـســاب ـقــة وت ـقــديــم أف ـض ــل ما
لــديـهــم أمـ ــام الـفـيـلـيـبــن ال ـتــي أحـيــت
حظوظها باملنافسة ،مكتسبة جرعة
ث ـقــة ت ـف ــرض عـلـيـنــا ال ـت ـعــامــل معها
بجدية».

األردن للتدارك والكويت للتأكيد
يـ ــأمـ ــل م ـن ـت ـخ ــب األردن اسـ ـتـ ـع ــادة
ال ـتــوازن عـنــدمــا يستضيف تــايــوان،
ف ـي ـمــا ت ـط ـمــح ال ـك ــوي ــت إلـ ــى الـتــأكـيــد
عندما تحل ضيفة على نيبال.
ومـنــي األردن بـخـســارتــه األول ــى في
التصفيات عندما سقط على أرضه
أمام ضيفه األوسترالي ،فتراجع الى
امل ــرك ــز ال ـثــالــث بــرص ـيــد س ـبــع نـقــاط
بـفــارق األه ــداف خلف الـكــويــت التي
أك ــرم ــت وف ـ ــادة ت ــاي ــوان األخ ـي ــرة من
رصيد بتسعة أهداف نظيفة.
ويدرك منتخب األردن وضعه الحرج
ف ــي الـتـصـفـيــات بـعــد إه ـ ــداره خمس
ن ـقــاط عـلــى أرضـ ــه وأمـ ــام جـمــاهـيــره
(تعادل مع الكويت سلبًا) ،األمر الذي
يجعله تحت ضغط الحاجة إلى عدم
ال ـت ـفــريــط بـ ــأي نـقـطــة ف ــي م ـبــاريــاتــه
األربـ ـ ــع امل ـت ـب ـق ـيــة ،عـلـمــا بـ ــأن م ـب ــاراة
الغد ستكون الرابعة األخيرة له على
أرضـ ــه ،حـيــث سـيـحــل بـعــدهــا ضيفًا
ع ـل ــى م ـن ـت ـخ ـب ــات الـ ـك ــوي ــت ون ـي ـب ــال
وأوسـ ـت ــرالـ ـي ــا خ ـ ــال ش ـ ـهـ ـ َـري آذار/

مارس وحزيران /يونيو القادمني.
وت ـق ــام مـ ـب ــاراة ال ـكــويــت ف ــي ضـيــافــة
نيبال ،لكن تعذر إقامتها على أرض
األخيرة بسبب عدم صالحية امللعب،
ما أدى إلى نقلها الى عاصمة بوتان،
تيمفو ،لتقام على استاد «تشانغ لي
ميثانغ».
وس ـج ــل ال ــوف ــد ال ـكــوي ـتــي مـجـمــوعــة
مــن املــاحـظــات لــدى مــراقــب امل ـبــاراة،
تتعلق فــي غالبيتها بامللعب الــذي
ي ـس ـت ـض ـيــف ال ـ ـل ـ ـقـ ــاء .وشـ ـك ــا ال ــوف ــد
م ــن سـ ــوء أرضـ ـي ــة امل ـل ـع ــب امل ـك ـســوة
بالنجيلة الصناعية وليس العشب
الطبيعي ومن طريقة فرش األرضية
التي تركت مناطق خالية في أطراف
امللعب.

قطر لمواصلة االنتصارات
تسعى قـطــر ،بطلة آسـيــا  ،2019الى
م ــواصـ ـل ــة انـ ـتـ ـص ــاراتـ ـه ــا وال ـت ـم ـســك
بصدارة املجموعة الخامسة عندما
ت ـح ــل ض ـي ـفــة ع ـل ــى أف ـغ ــان ـس ـت ــان فــي
ال ـعــاص ـمــة الـطــاجـيـكـيــة دوشــان ـب ـيــه.
والتقى املنتخبان القطري واألفغاني
فــي الـجــولــة األول ــى بــالــدوحــة مطلع
أي ـ ـلـ ــول /س ـب ـت ـم ـبــر املـ ــاضـ ــي وح ـقــق
الـعـنــابــي فـ ــوزًا كـبـيـرًا بـسـتــة أه ــداف
نظيفة.
واكـ ـ ـ ـ ــد عـ ـ ـ ــدد مـ ـ ــن العـ ـ ـب ـ ــي امل ـن ـت ـخ ــب
الـقـطــري عـلــى أهـمـيــة امل ـب ــاراة وعلى
عدم االستهانة واالستهتار بالفريق
األفـغــانــي ،وق ــال قلب الــدفــاع املهدي
عـلــي «م ـب ــاراة أفـغــانـسـتــان لــن تكون
سـهـلــة ك ـمــا ي ـظــن ال ـب ـعــض ،ونـتــوقــع
أن ت ـكــون صـعـبــة كـمــا كــانــت م ـبــاراة
ب ـن ـغ ــادي ــش ،ونـ ــأمـ ــل أن ن ـج ـتــازهــا
ونعود الى الدوحة بالنقاط الثالث».
من جهته ،يسعى املنتخب العماني
ل ـل ـعــودة ب ـن ـقــاط م ـب ــارات ــه م ــع الـهـنــد
ل ـل ـب ـق ــاء ع ـل ــى م ـق ــرب ــة مـ ــن ق ـط ــر قـبــل
قمتهما الـســاخـنــة ف ــي ال ـجــولــة قبل
األخيرة في  4حزيران /يونيو املقبل.
وفـ ــي امل ـج ـم ــوع ــة ال ــرابـ ـع ــة ،ت ـخــوض
فـ ـلـ ـسـ ـط ــن اخـ ـ ـت ـ ـ ـب ـ ــارًا صـ ـعـ ـب ــا أمـ ـ ــام
مضيفتها أوزبـكـسـتــان ،فيما تأمل
اليمن تحقيق فوزها الثاني تواليًا
ع ـ ـنـ ــدمـ ــا تـ ـسـ ـتـ ـضـ ـي ــف سـ ـنـ ـغ ــاف ــورة

مباريات اليوم
■ تصفيات يورو 2020
ويلز  xاملجر
أملانيا  xإيرلندا الشمالية
21:45
هولندا  xاستونيا
بلجيكا  xقبرص

■ تصفيات آسيا املؤهلة إلى كأس العالم
لبنان  xكوريا الشمالية 19:00
11:00
نيبال  xالكويت
أوزبكستان  xفلسطني 14:00
العراق  xالبحرين
16:00
سوريا  xالفيليبني
أفغانستان  xقطر
18:00
األردن  xتايبيه

■ تصفيات كأس أمم أفريقيا
بوروندي  Xاملغرب
إثيوبيا  Xساحل العاج
21:00
تونس  Xغينيا
موريتانيا  Xأفريقيا
18:00
الوسطى
15:00

ف ــي ال ـب ـحــريــن .وك ــان ــت فـلـسـطــن قد
افتتحت التصفيات بـفــوز تاريخي
على أوزبكستان ( )0-2هــو الوحيد
لـ ـه ــا فـ ـ ــي الـ ـتـ ـصـ ـفـ ـي ــات حـ ـت ــى اآلن،
ف ـي ـم ــا ح ـق ـق ــت ال ـي ـم ــن فـ ــوزهـ ــا األول
فـ ـ ــي الـ ـتـ ـصـ ـفـ ـي ــات ع ـ ـنـ ــدمـ ــا ت ـغ ـل ـبــت
ع ـلــى فـلـسـطــن ( )0-1ف ــي الـبـحــريــن
الخميس.
وت ـ ـ ــرت ـ ـ ــاح ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة امل ـ ـت ـ ـصـ ــدرة
برصيد  8نقاط بفارق نقطتني أمام
أوزبكستان وثالث أمام اليمن وأربع
أمام فلسطني.
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رياضة

رياضة

سبوت اليت

ّ
سكالوني وجد «الحل السحري»

األرجنتين تنفض غبار الخيبات

النتيجة ،وأكـبــر مــن كــل األرق ــام التي
ّ
قدمها األرجنتينيون.
عجز رجال املدرب «تيتي» عن اختراق
خ ــط دف ـ ــاع قـ ــوي وص ـل ـ ّـب وم ـت ـمــاســك.
دفـ ــاع أرجـنـتـيـنــي يـتـمــثــل بـنـيـكــوالس
أوت ــام ـن ــدي م ــداف ــع مــانـشـسـتــر سيتي
اإلن ـك ـل ـي ــزي ،ج ـي ــرم ــان ب ـي ـتــزيــا مــدافــع
فـ ـي ــورنـ ـتـ ـيـ ـن ــا اإليـ ـ ـ ـط ـ ـ ــال ـ ـ ــي ،ال ـظ ـه ـي ــر
األي ـســر أليــاكــس أم ـس ـتــردام نيكوالس
تــال ـيــاف ـي ـكــو وال ـظ ـه ـيــر األيـ ـم ــن ل ـنــادي
ت ــوت ـن ـه ــام اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي خ ـ ــوان ف ــوي ــث.
ع ـلــى ال ـ ـ ــورق ،ال يـمـكــن إع ـط ــاء أي من
ه ـ ـ ــؤالء امل ــدافـ ـع ــن الـ ـع ــام ــة ال ـك ــام ـل ــة،
فـ ـك ــل مـ ــن ف ــوي ــث وأوت ـ ــامـ ـ ـن ـ ــدي لـيـســا
ضمن التشكيلة األساسية في كل من
تــوتـنـهــام والـسـيـتــي ،كـمــا أن الـثـنــائــي
بـيـتــزيــا وتــالـيــافـيـكــو ال يـنـشـطــان في
أنــديــة كـبـيــرة ،ف ــاألول مــع فيورنتينا،
والثاني في أياكس .هنا يمكن مالحظة
الــدور الكبير للمدرب سكالوني ،الذي
ّ
تـمــكــن مــن إي ـجــاد تــولـيـفــة مـمـيــزة بني
هذه األسماء.
ن ـ ـق ـ ـطـ ــة إيـ ـ ـج ـ ــابـ ـ ـي ـ ــة أخ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ت ـح ـس ــب
لسكالوني ،وهــي الـثـبــات على ثالثي
في خط الوسط ،املتمثل بالعب الـ«بي
أس جي» لياندرو باريديس ،جيوفاني
ل ـ ــو س ـل ـس ــو الع ـ ــب ت ــوتـ ـنـ ـه ــام وري ـ ــال
بيتيس الـســابــق ،ورودري ـغــو دي بول
العب أودينيزي اإليطالي .ثالثي خط

يستمر غياب باولو ديباال
عن منتخب التانغو
ّ
غير
سكالوني
في شكل
المنتخب
(أ ف ب)

حسن رمضان
منذ مباراة نصف النهائي في بطولة
كوبا أميركا األخـيــرة التي أقيمت في
ال ـبــرازيــل ،ومـنـتـخــب األرج ـن ـتــن تبدو
ّ
التحسن .خسارة املباراة
عليه مالمح
أمام أصحاب األرض كانت قاسية على
زمالء قائد «اآللبي سيليستي» ليونيل
ميسي ،الذين ّقدموا كل ما لديهم خالل
اللقاء حينها .األرجنتني كانت الطرف

األفـ ـض ــل واألحـ ـ ــق ف ــي بـ ـل ــوغ املـ ـب ــاراة
النهائية أم ــام الـبـيــرو .ال يمكن إنكار
أن امل ــدرب الـجــديــد ليونيل سكالوني
هو السبب األساسي خلف األداء الذي
ي ـقـ ّـدمــه املـنـتـخــب األرجـنـتـيـنــي حــالـيــا،
ّ
فمنذ تسلمه زمام األمور خلفًا للمدرب
املـقــال خــورخــي سامباولي ،والشمس
أص ـب ـحــت ســاط ـعــة أك ـث ــر م ــن أي وقــت
مضى في قلب العلم األرجنتيني ،على
األقل في السنوات الخمس املاضية.

م ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاراة امل ـ ـن ـ ـت ـ ـخـ ــب األرج ـ ـن ـ ـت ـ ـي ـ ـنـ ــي
الـ ّ
ـوديــة فــي السعودية أم ــام املنتخب
ّ
ال ـب ــرازي ـل ــي ،أكـ ــد م ــن خــال ـهــا امل ــدرب
س ـك ــال ــون ــي أن م ــا ي ـم ـل ـكــه م ــن أف ـك ــار
يضعه في خانة املنافسني على لقب
كــوبــا أم ـيــركــا امل ـق ـبــل ف ــي  .2020فــوز
بـنـتـيـجــة ( ،)0-1لـيــس ك ــل م ــا أنـجــزه
املنتخب األرجنتيني في املباراة أمام
الـ«سيليساو» ،بل إن الجزئيات التي
حــدثــت خ ــال ال ـل ـقــاء كــانــت أك ـبــر من

الوسط هذا ،لم تكن أقدام الالعبني فيه
لتلمس عشب امللعب خالل الفترة التي
كان فيها سامباولي مدربًا للمنتخب
األرجنتيني .سكالوني عــرف ما لديه
من أدوات ،والجزء األهم أنه عرف ماذا
ي ـس ـت ـخــدم م ــن هـ ــذه األدوات .م ــن بني
األشـيــاء اإليجابية التي ظهرت خالل
م ـبــاراة ال ــ«ســوبــر كــاسـيـكــو» ،أداء لو
سيلسو .العــب ريــال بيتيس السابق،
ق ـ ـ ّـدم م ـ ـبـ ــاراة ب ـط ــول ـي ــة ،إن ك ـ ــان عـلــى

صعيد افتكاك الكرة أو على الصعيد
الهجومي وخلق الفرص .خفف العب
توتنهام الكثير من الحمل الــزائــد عن
ك ـت ـفــي ل ـي ــو م ـي ـس ــي ،إذ أص ـب ــح ه ـنــاك
صــانــع ألـعــاب آخــر على أرض امللعب،
بعيدًا عن ميسي .األمر عينه بالنسبة
الــى بــاريــديــس ،موهبة ن ــادي إمبولي
اإليـ ـط ــال ــي ،الـ ـ ــذي ان ـت ـق ــل إلـ ــى زيـنـيــت
الروسي ومن ثم إلى باريس.
باريديس قــدم مـبــاراة مميزة .دفاعيًا،
لم يغفل عن أي كــرة ،وكأنه في جميع
أرجـ ــاء امل ـل ـعــب ،مـقــاتــل وم ـح ــارب ومــن
الالعبني الذي يحتاج إليهم أي مدرب
فــي تشكيلته .ومــن النقاط اإليجابية
أيـضــا الـتــي تحسب لـسـكــالــونــي ،فهي
تـتـمـثــل بــاالع ـت ـمــاد عـلــى مـهــاجــم إنـتــر
مـيــانــو اإليـطــالــي الوتـ ــارو مارتينيز.
األخـ ـي ــر ،يـ ـق ـ ّـدم م ــوس ــم ح ـيــاتــه حــالـيــا
برفقة «الـنـيــراتــزوري» ،وهــا هو يثبت
ن ـف ـس ــه عـ ـل ــى ح ـ ـسـ ــاب م ـه ــاج ـم ــن مــن
ال ـع ـي ــار ال ـث ـق ـيــل ،ول ـه ــم تــاري ـخ ـهــم مع
املنتخب األرجنتيني ،الحديث هنا عن
غونزالو هيغوايني ،سيرجيو أغويرو
وماورو إيكاردي.
ي ـب ـق ــى ال ـ ـسـ ــؤال ال ــوحـ ـي ــد ال ـ ـ ــذي رب ـمــا
لــن يـجــد لــه أح ــد إجــابــة فــي املستقبل
القريب ،وهو ما سبب تهميش املوهبة
امل ـم ـيــزة ال ـخــاصــة ب ـن ــادي يــوفـنـتــوس،
ب ــاول ــو ديـ ـب ــاال .األخـ ـي ــر ،ن ـشــر ص ــورة
لــه عـلــى مــواقــع ال ـتــواصــل االجـتـمــاعــي
تجمعه بقائد املنتخب ونجم برشلونة
ليونيل مـيـســي ،وهـمــا يبتسمان .في
السابق ،نقلت بعض املـصــادر أخبارًا
ع ــن أن ال ـس ـبــب الــرئ ـي ـســي خ ـلــف عــدم
مـشــاركــة ديـبــاال هــو ميسي ،نـظـرًا إلى
تـشــاركـهـمــا امل ــرك ــز ع ـي ـنــه .ديـ ـب ــاال ،في
امل ــوس ــم ق ـبــل امل ــاض ــي م ــع يــوفـنـتــوس،
نشط في مراكز ّ
عدة ،ومن بينها مركز
الجناح األيمن ،الــذي برع فيه كما في
غ ـي ــره م ــن امل ــراك ــز .م ــا مـشـكـلــة ميسي
م ــع ديـ ـب ــاال؟ وه ــل ه ــي واقـ ــع ال يمكن
التغاضي عنه؟
ي ــؤك ــد ال ـع ــدي ــد م ــن امل ـ ـصـ ــادر أن عـلــى
ً
املـ ــدرب سـكــالــونــي أن يـجــد ح ــا لـهــذه
املشكلة ،فمستقبل الالعب مع منتخب
ّ
املضي
«التانغو» بات مهددًا ،وال يجب
ب ـس ـيــاســة ال ـت ـه ـم ـيــش ال ـت ــي اعـتـمــدهــا
املــدرب سامباولي .الوقت سيظهر كل
شيء.

ماراثون

حول العالم

إلغاء ماراثون بيروت  2019نهائيًا
ّ
أل ـ ـغـ ــى مـ ـن ــظـ ـم ــو م ـ ـ ــاراث ـ ـ ــون بـ ـي ــروت
الـ ــدولـ ــي سـ ـب ــاق هـ ــذا الـ ـع ــام نـهــائـيــا
ب ـس ـب ــب األوض ـ ـ ـ ـ ــاع ال ـ ـتـ ــي ي ـش ـهــدهــا
ل ـب ـنــان وال ـ ـحـ ــراك ال ـش ـع ـبــي املـسـتـمــر
مـ ـن ــذ  17تـ ـش ــري ــن األول/أك ـ ـ ـتـ ـ ــوبـ ـ ــر.
وكــانــت جمعية «ب ـي ــروت م ــاراث ــون»
ّ
امل ـنــظ ـمــة ل ـه ــذا ال ـح ــدث س ـنــويــا منذ
عــام  ،2003قــد أرج ــأت السباق الــذي
ك ــان م ـق ـ ّـررًا ف ــي ال ـعــاشــر م ــن تشرين
الثاني/نوفمبر الحالي حتى إشعار
آخ ــر ،وقــالــت الجمعية فــي بـيــان لها
«على ضــوء هــذا الــواقــع املؤلم قررت
(الـجـمـعـيــة) إل ـغــاء الـسـبــاق وتجديد
املـ ــوعـ ــد ل ـل ـس ـب ــاق املـ ـقـ ـب ــل وت ـث ـب ـي ـتــه
بـ ـت ــاري ــخ األح ـ ـ ــد  8ت ـش ــري ــن ال ـث ــان ــي
(نوفمبر) .»2020
وستقوم الجمعية برد الرسوم التي
دفـعـهــا امل ـش ــارك ــون ل ــدى تسجيلهم
ف ــي ال ـس ـب ــاق «ف ـ ــور ان ـت ـظ ــام الــوضــع
املصرفي في لبنان».
وت ــاب ــع ال ـب ـيــان «إن جـمـعـيــة ب ـيــروت
مـ ـ ــاراثـ ـ ــون ال ـ ـتـ ــي آمل ـ ـهـ ــا هـ ـ ــذا ال ـ ـقـ ــرار
والتداعيات اإلدارية واملالية الناتجة
عنهّ ،
تود تقديم خالص آيات االعتذار
من كل الشركاء والــرعــاة الحقيقيني
واملثاليني ومن ّ
العدائني والـعـ ّـداءات

ومن الشعب اللبناني عمومًا».
ووص ـ ـفـ ــت الـ ـسـ ـب ــاق ب ــأن ــه «الـ ـح ــدث
ّ
الــذي عــزز موقع لبنان على خارطة
ّ
األحـ ـ ــداث الــريــاض ـيــة ال ــدول ـي ــة وق ــدم
الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــورة ال ـ ـح ـ ـضـ ــاريـ ــة عـ ـ ــن إرادة
الحياة لدى اللبنانيني ،بحيث كانت
الـعــاصـمــة ب ـيــروت الحبيبة أم املــدن
املاراثونية في كل عام».
وكــانــت الجمعية قــد أرج ــأت الحدث
ف ــي بـ ــادئ األم ـ ــر ،ل ـكــن م ــع اس ـت ـمــرار
التظاهرات املطلبية وإقفال الطرقات
واالع ـت ـص ــام ــات امل ـن ـت ـشــرة اض ـطــرت
إلى إلغاء السباق.
ُ
ويـ ـع ــد ال ـس ـب ــاق ال ـس ـن ــوي أحـ ــد أه ــم
األحــداث الرياضية في لبنان ،حيث
ُيـص ـنــف س ـبــاق ب ـي ــروت ال ــدول ــي في
امل ـس ـت ــوى ال ـف ـضــي م ـنــذ عـ ــام ،2015
وك ـ ـ ــان م ــرشـ ـح ــا لـ ـيـ ـن ــال ال ـت ـص ـن ـيــف
الذهبي مــن االتـحــاد الــدولــي أللعاب
الـ ـق ــوى ،إذ يـشـهــد س ـنــويــا مـشــاركــة
ّ
عدائني عامليني.

نتائج اللوتو اللبناني
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بتعادله األخير أمام منتخب أيرلندا
الشمالية ،ضمن منتخب هولندا
مقعدًا في «يورو  ،»2020ليعود
بذلك للمشاركة في البطوالت
غياب عن
األوروبية الكبيرة بعد ٍ
يورو  2016ومونديال .2018
ٌ
عال لمنتخب الطواحين
أداء ٍ
في مبارياته األخيرة ،يأمل مدرب
المنتخب رونالد كومان استمراره
اليوم ،عندما يواجه العبوه
منتخب إستونيا 21:45( ،بتوقيت
بيروت) على ملعب أمستردام آرينا
حسين فحص
عام  ،2010تمكن منتخب هولندا من الوصول
إلـ ــى ن ـه ــائ ــي كـ ــأس ال ـع ــال ــم والـ ـحـ ـل ــول وصـيـفــا
خلف منتخب إسبانيا .بعد ذلــك ،بــدأت أسهم

يقدم ممفيس ديباي أداء مميزًا مع المنتخب (أ ف ب)

جــرى مساء أمــس سحب اللوتو اللبناني
لإلصدار الرقم  1768وجاءت النتيجة على
الشكل اآلتي:
األرقــام الرابحة42 - 41 - 40 - 25 - 16 - 5 :
الرقم اإلضافي3 :
¶ المرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة)
 عدد الشبكات الرابحة: الجائزة اإلفرادية لكل شبكة:¶ المرتبة الثانية (خمسة أرقــام مع الرقم
اإلضافي):
 عدد الشبكات الرابحة: الجائزة اإلفرادية لكل شبكة:¶ المرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):
 قيمة الـجــوائــز اإلجمالية حسب املرتبة: 38,565,090ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 34 :شبكة الجائزة اإلفرادية لكل شبكة1,134,267 :ل.ل.
¶ المرتبة الرابعة (أربعة أرقام مطابقة):
قـيـمــة ال ـجــوائــز اإلجـمــالـيــة حـســب املــرتـبــة:
 38,565,090ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 954 :شبكة. الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 40,425 :ل.ل.¶ المرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):
 قيمة الـجــوائــز اإلجمالية حسب املرتبة: 95,496,000ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 11,937 :شبكة. الجائزة لكل شبكة 8,000 :ل.ل. املبالغ املتراكمة للمرتبة األولى واملنقولةللسحب املقبل 187,883,719 :ل.ل.
 املبالغ املتراكمة للمرتبة الثانية واملنقولةللسحب املقبل 39,023,453 :ل.ل.
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«الطواحني» بالهبوط تدريجيًا تزامنًا مع نهاية
الحقبة الذهبية للمنتخب .العبون تاريخيون
اعتزلوا واحـدًا تلو اآلخــر ،كان أبرزهم ويسلي
شـنــايــدر ،روبــن فــان بيرسي وأري ــن روب ــنّ .
مر
بعدها املنتخب بفتر ٍة انتقالية كتب لها الفشل
م ــع م ــدرب ــن م ـخ ـت ـل ـفــن ،ح ـت ــى ت ـس ـلــم رون ــال ــد
كومان ،املدرب الحالي للمنتخب ،زمام األمور.
عـ ــام  ،2018ت ــم تـع ـيــن ك ــوم ــان م ــدرب ــا ملنتخب
الطواحني خلفًا للمدرب املقال ديك أدفوكات الذي
فـشــل فــي الـتــأهــل لـكــأس الـعــالــم األخ ـيــر .بعكس
مسيرته كالعب كرة قدم ،لم تعرف مسيرة كومان
التدريبية نجاحًا ُيذكر ،إذ مثلت أندية الوسط
ف ــي إنـكـلـتــرا كــإي ـفــرتــون وســاوث ـهــام ـب ـتــون أب ــرز
محطات املدرب الخمسيني ،غير أن ذلك لم يقف
ّ
تحسن كثيرًا
عقبة أمــام تدريبه املنتخب ،الــذي
تحت إشــرافــه .لــم تـعــرف الـطــواحــن مــع مدربها
الجديد كــرة كــرويــف الشاملة ،غير أنها أدركــت
مفاتيح الفوز في املباريات ،عبر استغالل طاقات
الــاع ـبــن ال ـش ـبــاب وتــوظـيـفـهــا لـخـلــق ال ـت ــوازن
املطلوب في املنظومة .وجد كومان في املنتخب
مواهب شابة عديدة ،كان أبرزها مهاجم ليون
الفرنسي ممفيس ديباي الــذي ّ
سجل في أغلب
مبارياته األخـيــرة ،كما كــان لجوهرة برشلونة
الـشــابــة فرينكي دي يــونــغ دور ب ــارز فــي نجاح
املنظومة إثر مشاركته املباشرة في عملية بناء

3 42 41 40 25 16 5

7

«ثورة شابة» يقودها رونالد كومان
الـهـجـمــة وت ـحــديــد «ري ـت ــم» امل ـب ــاري ــات ،فــي حني
لعب الخط الدفاعي للمنتخب الــدور األبــرز في
العودة إلى نــادي الكبار .ثنائية دفاعية مميزة
تشكلت مــن العــب ليفربول فيرجيل فــان دايــك،

استعان ماينتس الذي يعاني ّ
األمرين
في الدوري األملاني لكرة القدم ،بأشيم
َ
بايرلورتسر لإلشراف عليه ،وذلك بعد
تسعة أيام فقط على إقالته من منصبه
كمدرب لكولن .وكان ابن الـ 59عامًا قاد كولن
للعودة هذا املوسم إلى دوري الدرجة األولى
كمدرب مؤقت ،لكنه أقيل في وقت سابق
من هذا الشهر بعد سلسلة من ثالث هزائم
متتالية ،بدأها أمام ماينتس بالذات في 25
تشرين األول/أكتوبر حني كان األخير بقيادة
ساندرو شفارتس الذي أقيل من منصبه
قبل أسبوع بعد الخسارة أمام أونيون
برلني( )3-2في الدوري املحلي .ونقل موقع
ماينتس عن مديره الرياضي روفن شرويدر
قوله إن «أشيم َ
بايرلورتسر مدرب نموذجي
بالنسبة إلى ماينتس» ،مضيفًا «إنه خبير
كروي دقيق ومستنير ولديه موهبة تطوير
روح جماعية مميزة في الفريق».

ّ
ُيصنف سباق بيروت
الدولي في المستوى
الفضي (أرشيف)

6

«الطواحين» تعود إلى الدوران

ماينتس يتعاقد مع ّ
مدرب
كولن السابق

استراحة
2

أف ـض ــل العـ ــب ف ــي أوروبـ ـ ـ ــا ،إض ــاف ــة إلـ ــى مــدافــع
نـ ــادي يــوف ـنـتــوس مــات ـيــاس دي ل ـي ـخــت ،أعـطــت
قــوة إضافية للمنتخب الــذي استقبلت شباكه
 7أه ــداف فقط خــال مـبــاريــات التصفيات التي
خاضها.
 5انتصارات ،تعادل وخسارة ،وضعت املنتخب
الهولندي في وصافة املجموعة الثالثة .بعد
ض ـم ــان ال ـتــأهــل لـلـبـطــولــة األوروب ـ ـيـ ــة املـقــامــة
الصيف املقبلّ ،
يعول رجال كومان اليوم على
التأهل كأول املجموعة ،إذا ما حققوا انتصارًا
أمام أستونيا ،مقابل خسارة املتصدر أملانيا
من ثالث املجموعة أيرلندا الشمالية .لم يسبق
ّ
ألس ـتــون ـيــا أن ت ــأه ـل ــت ل ـ ـ ــأدوار امل ـت ـقــدمــة من
اليورو أو كأس العالم ،كما أنها حققت نقطة
واح ـ ــدة م ــن  7م ـب ــاري ــات وضـعـتـهــا ف ــي املــركــز
َاألخ ـي ــر م ــن امل ـج ـمــوعــة ال ـثــال ـثــة ،م ــا سيسهل
املهمة أمام هولندا.
ٌ
ونتائج مقنعة جعلت مــن أبناء
أداء مـتــوازن ّ
كومان أبــرز املرشحني للفوز ببطولة اليورو
املـقـبـلــة .بـطــولــة هــي األك ـبــر فــي أوروب ـ ــا ،يأمل
الهولنديون عن طريقها العودة إلى منصات
التتويج ،بعد أن كانوا قاب قوسني أو أدنى من
التتويج ب ــدوري األمــم األوروب ـيــة فــي نسخته
األول ــى ،ال ــذي خـســره املنتخب أم ــام البرتغال
بهدف نظيف.
ٍ
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أفقيا

 -1مسرحية لبنانية مــن تــألـيــف الــراحــل مـنـصــور الــرحـبــانــي وم ــن إخ ــراج م ــروان
الــرحـبــانــي –  -2مدينة ســوريــة – جـنــون –  -3أول جـ ّـبــار فــي األرض ذكــر فــي سفر
التكوين – فرنسي أعـمــى إخـتــرع ال ـحــروف الناتئة لتعليم العميان –  -4رياضة
باألجنبية – فوالذ –  -5ما حول األسنان من اللحم – حيوان خرافي – عجز وجهل
–  -6حــرف عطف – اســم مــوصــول – صفة يــوم ليس فيه غيم أو مطر –  -7جزيرة
يونانية في املتوسط – مدينة صينية سياحية –  -8مدينة إسبانية باألندلس على
املتوسط – بسط قدميه – ّ -9أول الشيء – ضمن –  -10إحــدى محافظات منطقة
ّ
تتميز بوفرة مياهها وعذوبتها
الجوف باململكة العربية السعودية

عموديًا

 -1قلعة الحصن في سوريا بمحافظة حمص –  -2ماركة سجائر – ذكر البقر – سهل
ّ
يتعلم فيها التالميذ والطلبة – حمام ّ
بري –
ونهر ّإيطالي –  -3مؤسسة تعليمية
ّ
 -4أ ّحــل محل الشخص في مهمة رسمية – شــدة األمــر وقوته –  -5بحيرة روسية
تشكل إمتدادًا لخليج فنلندا فيها مالحة ناشطة تربط البلطيق بالبحر األبيض
والفولغا –  -6سقي النبات – خصب – بحث قصير في موضوع أدبــي ُينشر في
جريدة أو مجلة – ّ -7
عد العمل ذا نقيصة وقدح فيه واستقبحه – عيب –  -8نوتة
موسيقية – قشر وكشط – وزن مقداره ألف كيلو –  -9موقع أثري في لبنان بقضاء
صور –  -10قريبي أو يتصل بي بقرابة – ُحب

أفقيا

شروط اللعبة
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مشاهير 3311

حلول الشبكة السابقة

 -1مهاتما – وضح –  -2ينحاز – بربر –  -3شرم – ّ
البواب –  -4إيداهو – ابا –  -5زير – قر – -6
بكم – أم – مس –  -7ناي – أسمهان –  -8مس – ريم – انت –  -9رتاج – الوحي –  -10امللك حسني

حل الشبكة 3310

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

 -1ميشال – نمر –  -2هنري – باستا –  -3أحمد زكي – ال –  -4تا – ّ
ايم – رجم –  -5مزاهر – اي – -6
لو – أسماك –  -7ب ب – قمم – لح –  -8وروار – هاوس –  -9ضباب – مانحي –  -10حرب السنتني

عموديًا
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ممثلة أميركية تعتبر بنظر النقاد من أكثر املمثالت الشابات موهبة في
أميركا .مجلة تايم رشحتها من بني  100شخصية األكثر تأثيرًا في العالم
 = 9+11+10+5+7+6+4مــديـنــة إيـطــالـيــة ■  = 8+1سـحــب ■  = 2+3عملة
آسيوية

حل الشبكة الماضية :لطفي العبدلي

نتائج زيد
ج ــرى م ـس ــاء أم ــس س ـحــب زي ــد رق ــم 1768
وجاءت النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح70697 :
¶ الجائزة األولى
 قيمة الجوائز اإلجمالية 28,926,814 :ل.ل. عدد األوراق الرابحة0 : الجائزة اإلفرادية 0 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.0697 :
 الجائزة اإلفرادية 450,000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.697 :
 الجائزة اإلفرادية 45,000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم97 :
 الجائزة اإلفرادية 4,000 :ل.ل.امل ـ ـ ـبـ ـ ــالـ ـ ــغ امل ـ ـت ـ ــراك ـ ـم ـ ــة لـ ـلـ ـسـ ـح ــب امل ـ ـق ـ ـبـ ــل:
 75,000,000ل.ل.
نتائج يومية
جرى مساء أمس سحب «يومية» رقم 946
وجاءت النتيجة كاآلتي:
• يومية ثالثة578 :
• يومية أربعة4580 :
• يومية خمسة15299 :
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أوالدنا وأوالدهم في المنظومة األخالقية اإلســرائيلية
¶ رئيس التحرير ـ
المدير المسؤول:
ابراهيم األمين
¶ نائب رئيس التحرير:
بيار أبي صعب
¶ مدير التحرير:
وفيق قانصوه
¶ مجلس التحرير:
محمد زبيب
حسن عليق
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شربل ّ
كريم
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فردان ــ شارع دونان
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جوزيف مسعد *
دأبـ ـ ــت ال ـج ـه ــود ال ـس ـي ـن ـمــائ ـيــة الـصـهـيــونـيــة
األمـيــركـيــة عـلــى تـصــويــر اسـتـعـمــار فلسطني
واستيطانها على أنـهــا «الـنـضــال اليهودي
للتحرر الــوطـنــي» ،وكــانــت هــذه الـجـهــود قد
أحــرزت ّأهم انتصار لها عبر النجاح الباهر
الــذي حققه الفيلم الهوليوودي الصهيوني
«الـخــروج»  Exodusعــام  ،١٩٦٠والــذي ّ
جيش
املشاعر ّاملساندة إلســرائـيــل ،ومــا فتئ حتى
اليوم يمثل مصدر إلهام للشباب األوروبــي
واألميركي الصهيوني .فالفيلم ال يذكر كيف
ق ــام ال ـص ـهــاي ـنــة ب ـغ ــزو وط ــن الـفـلـسـطـيـنـيــن
وط ـ ــرد م ـع ـظــم ش ـع ـبــه وس ــرق ــة أراض ـ ـيـ ــه ،بــل
ي ـص ـ ّـور الفلسطينيني كـعـقـبــة مــن الـكــراهـيــة
وقفت في وجه إقامة وطن حصري لليهود.

ّ
المتفوقة
المنظومة األخالقية

وكـ ـ ــان ف ـي ـلــم «م ـي ــون ـي ــخ» ال ـن ــاج ــح لـلـمـخــرج
الهوليوودي ستيفن سبيلبرغ ،الــذي ُعرض
 ،٢٠٠٥إضافة جديدة لهذا الجهد ،وإن
في عام ّ
كان ما حققه من نجاح ال يمكن مقارنته بما
ّ
حققه فيلم «ال ـخــروج» .ركــز «ميونيخ» على
نفوس اليهود في إسرائيل في سياق حملة
غــولــدا مــائـيــر الغـتـيــال مثقفني فلسطينيني
أوروب ـ ـ ـ ــا «انـ ـتـ ـق ــام ــا» ل ـع ـم ـل ـيــة م ـيــون ـ ُيــخ
فـ ــي
ّ
التي شنتها جماعة «أيـلــول األس ــود» وقتل
فيها  ١١ريــاضـيــا إســرائـيـلـيــا أث ـنــاء األلـعــاب
األوملبية فــي ميونيخ عــام  .١٩٧٢وكما ُ
كنت
قــد حــاجـجــت فــي حينها فــي م ـعــرض نقدي
ّ
فإن تركيز فيلم «ميونيخ» على ّ
تفوق
للفيلم،
ّ
ّ
املنظومة األخالفية اليهودية على املنظومات
األخــاق ـيــة األخـ ــرى ال يـحـيــد قـيــد أنـمـلــة عن
املنظومة الــدعــائـيــة اإلســرائـيـلـيــة الـتــي تزعم
ّ
ب ــأن الـجـنــود اإلســرائـيـلـيــن «يـطـلـقــون الـنــار
وهم يبكون».
ّ
ّأم ــا حـقـيـقــة أن الـعـنــف الفلسطيني ل ــم يكن
سـ ـ ــوى جـ ـ ــزء مـ ــن امل ـ ـقـ ــاومـ ــة لـ ـلـ ـغ ــزو وال ـق ـت ــل
الصهيونيني ،فال يدخل في حسبان الفيلم.
ً
فــالـفـيـلــم م ـثــا ال ي ـت ـطـ ّـرق إل ــى ق ـصــف ســاح
الـجــو اإلســرائـيـلــي للمخيمات الفلسطينية
ف ــي ل ـب ـنــان وس ــوري ــا ع ـقــب عـمـلـيــة مـيــونـيــخ
مباشرة ،والتي راح ضحيتها مئات القتلى
الفلسطينيني ،حيث إن ذلك ال يبدو أنه ّ
يهدد
ن ـقــاء ن ـفــوس اإلســرائ ـي ـل ـيــن .وم ــع أن الفيلم
ً
ي ـطــرح ت ـس ــاؤال ب ـشــأن مــا إذا كــانــت سياسة

ّ
ّ
اإلرهـ ــاب الـتــي خــطـطــت لـهــا ونــفــذتـهــا غــولــدا
مــائ ـيــر واس ـت ـهــدفــت أف ـ ـ ــرادًا فـلـسـطـيـنـيــن لم
ّ
ّ
يصر على اإلجــابــة بأن
تكن صائبة ،إل أنــه
الفلسطينيني هــم مــن ف ــرض خـيــار اإلره ــاب
على إسرائيل .فالنقطة األساسية التي سعى
الفيلم إليصالها إلــى الجمهور هــي التالي:
ّ
تتفوق
بما أن املنظومة األخالقية اليهودية
على املنظومات األخالقية ّاألخــرى ،فقد كان
األجـ ــدر بــإســرائ ـيــل أن ت ـتــرفــع ع ــن اسـتـخــدام
وسائل أعدائها ذاتها في ّ
الرد.

ّ
يروج المسلسل بأن ّ التهديد
للمنظومة األخالقية
اإلسرائيلية ليس إال
المقاومة الفلسطينية

أوالدنا

ّ
ه ــذا بــالـضـبــط ه ــو امل ـب ــدأ امل ـنــظــم للمسلسل
ذي اإلنتاج املشترك بني القناة التلفزيونية
اإلسرائيلية رقم  ١٢وقناة إتش.بي.أوHBO .
األميركية ،وعنوانه «أوالدنــا» ،والذي انتهى
ّ
ّ
ب ــث ــه األس ـ ـبـ ــوع املـ ــاضـ ــي .ي ـس ـت ـهــل املـسـلـســل
حلقته األولــى بحادثة اختطاف وقتل ثالثة
مراهقني يهود إسرائيليني من املستوطنني
في الضفة الغربية في حزيران /يونيو ٢٠١٤
َّ
فلسطيني ْي ،عضوين في
على أيــدي رجلني
منظمة «حماس» ،وإن كانا قد قاما بعملية
ال ـخ ـطــف م ــن ت ـل ـقــاء نـفـسـيـهـمــا وم ــن دون أن
ُيعلما املنظمة.
ال ي ـ ّ
ـزودن ــا املـسـلـســل بـتـفــاصـيــل ع ــن عملية
خطف املراهقني الثالثة ،وال يذكر أنهم كانوا
ّ
مستوطنني إل عــرضــا ،بينما يكشف هوية
َ
خــاطــفـيـهــم بــأنـهـمــا فلسطينيان .وال نعرف
اسـ ـم ــي ال ـخ ــاط ـف ــن ح ـت ــى ال ـح ـل ـق ــة األخـ ـي ــرة
م ــن امل ـس ـل ـســل ،ع ـنــدمــا نـكـتـشــف أن الـجـيــش
اإلســرائ ـي ـلــي ق ــد ق ــام ب ــإط ــاق ال ـن ــار عليهما
َ
وقتلهما ومن ّ
ثم قام بهدم منزلي عائلتيهما.
ولـكــن املـسـلـســل ال يـســرد لـنــا األس ـب ــاب التي
َ
دفعت بالرجلني للقيام بعملية االختطاف،
ّ
خلفيتهما أو حتى عن
وال نعرف شيئًا عن
عائلتيهما اللتني تسكنان في مدينة الخليل،
َ
وال ي ـخ ـبــرنــا ع ــن م ـع ــان ــاة ال ـعــائ ـلــتــن تحت
االح ـت ــال اإلســرائ ـي ـلــي ،وال مــا تـكــابــدانــه من
عنف املستوطنني اليهود.
ّأمـ ــا الـعـمـلـيــة الـعـسـكــريــة اإلســرائ ـي ـل ـيــة الـتــي
أعـقـبــت عـمـلـيــة الـخـطــف وأدت إل ــى مــداهـمــة
الـجـيــش اإلســرائ ـي ـلــي ألك ـثــر مــن  ١٣٠٠منزل
فلسطيني
ومنشأة
فلسطينية واعتقال ّ ٨٠٠
ّ
وقتل تسعة ،فإنها أحــداث ال تستحق الذكر
ّ
بالنسبة إلى مسلسل «أوالدنــا» ،بينما يركز
ّ
كــل اهتمامه على معاناة املــواطـنــن اليهود

اإلسرائيليني بعد عملية االختطاف.
وت ـب ــدأ ق ـصــة املـسـلـســل ف ــي أع ـق ــاب اكـتـشــاف
الشرطة اإلسرائيلية لجثث املراهقني اليهود
الـ ـث ــاث ،وان ـ ـ ــدالع أعـ ـم ــال ال ـع ـنــف ال ـي ـهــوديــة
ال ـت ــي اس ـت ـهــدفــت مــدن ـيــن فـلـسـطـيـنـيــن في
ومدن أخــرى ،حيث قام ثالثة
شــوارع القدس َ
مستوطنني (مراهق ْي وهم أبناء خال ،ومعهم
خالهم) بقتل وحرق املراهق الفلسطيني ابن
الـسـتــة عـشــر عــامــا مـحـمــد أب ــو خـضـيــر حيًا،
«انتقامًا» لقتل املستوطنني الثالثة.

االختطاف االنتقامي

ي ـق ـ ّـدم املـسـلـســل ق ـ ّـص ــة امل ـس ـتــوط ـنــن الـقـتـلــى
ال ـث ــاث ــة ع ـلــى أن ـه ــا ال ـس ـبــب األس ــاس ــي الـتــي
ّ
تنبثق منه كــل األح ــداث التي تليه .ويعاني
املسلسل فــي الــوقـ ّـت ذات ــه مــن ه ــذه الجريمة
ال ـب ـش ـعــة ال ـت ــي ت ـمــث ـلــت بــاخ ـت ـطــاف امل ــرا َه ــق
الفلسطيني من أمــام بيته من ِقبل املراهقني
اليهوديني اللذين قاما بخنقه قبل أن يقوم
خــالـهــم بـضــربــه بقضيب حــديــدي وبــإشـعــال
النار فيه وهو ّ
حي.
ت ـك ـم ــن مـ ـع ــان ــاة ال ـج ـم ــاه ـي ــر اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة
الـ ـيـ ـه ــودي ــة ،ومـ ـع ــان ــاة امل ـس ـل ـس ــل ذاتـ ـ ـ ــه ،فــي
إشكالية عــدم تصديقها بــأنــه يمكن ليهود
ً
أن يرتكبوا جريمة كهذه ،وإن كانوا فعال قد
ّ
سيعرض األخالق اليهودية،
ارتكبوها فهذا
بــل نـفــوس كــل الـيـهــود ،للخطر .وف ــي سبيل
تطهير نفوس اليهود من هذا الدنسّ ،
يقدم
ّ
ّ
للمتفرجني كــل تفصيل عــن حياة
املسلسل
أنسنتهم.
بقصد
الثالثة
اليهود
اإلرهابيني
ّ
ً
ف ـنــرى م ـثــا ال ـخ ــال ي ـعــزف ال ـغ ـي ـتــار ويـغــنــي

لطفلته ،ويهتم بــأوالد أخــواتــه ،ويعاني من
شعور بالنقص أمام أبيه (واألب حاخام من
ّ
دينية
اليهود الـعــرب يــديــر مــدرســة يهودية
قام بتأسيسيها) ،ويعطف على ّأمه املريضة،
ويـ ـتـ ـن ــاول ال ـع ـش ــاء ال ـط ـق ـسـّـي لـ ـي ــوم الـسـبــت
امل ـقــدس عـنــد الـيـهــود ،ويــدخــن الـسـجــائــر مع
أوالد أخــواتــه فــي الـحــديـقــة الـخـلـفـ ّـيــة ملنزله،
املبني على أرض مسروقة من الفلسطينيني،
داخل مستوطنة يهودية في الضفة الغربية.
وي ـخ ـب ــرن ــا امل ـس ـل ـســل أنـ ــه ق ــد ان ـت ـق ــل لـلـسـكــن
ف ــي امل ـس ـت ــوط ـن ــة ،ال ألسـ ـب ــاب أيــديــولــوج ـيــة
صهيونية ،كما هــو الـحــال مــع املستوطنني
الـيـهــود األشـكـنــازيــن (أي مــن ذوي األصــول
األوروبـ ـي ــة) ،بــل نتيجة رخ ــص األس ـعــار في
املستوطنة مقارنة بأراضي .١٩٤٨
َ
ويعرض لنا املسلسل أيضًا مشاهد عن ابني
َ
أخــت ـيــه ف ــي س ـيــاق عــائ ـلــي .األص ـغ ــر بينهما
مصاب بالتأتأة ويشعر بحمل كبير نتيجة
طـمــوح أهـلــه ومـخـطــاطــاتـهــم ب ــأن ي ــدرس في
مدرسة دينية كي يصبح حاخامًا مثل أبيه
وج ــده ألم ــه .ن ــراه يـعــانــي مــن مـشــاعــر الــذنــب
وال ـيــأس والـتــي يعبر عنها فــي جلسات مع
طـبـيـبـتــه الـنـفـسـيــة ،وه ــي طـبـيـبــة أشـكـنــازيــة
تـ ـق ـ ّـدم خ ــدم ــات ـه ــا ل ـل ـم ـج ـت ـمــع الـ ـيـ ـه ــودي مــن
املتدينيني.
أم ــا مـخـبــر ال ـش ــاب ــاك (ج ـه ــاز االس ـت ـخ ـبــارات
اإلســرائ ـي ـلــي الــداخ ـلــي) امل ـتـ ّ
ـديــن ،ال ــذي يعثر
على املجرمني ويحل لغز الجريمة ،فيعاني
ب ـ ـ ــدوره م ــن م ـش ــاك ــل وهـ ـم ــوم م ـم ــاث ـل ــة .فـهــو
ّ
ّ
ّ
متدين شأنه شأن اإلرهابيني
مغربي
يهودي
الثالثة ويعاني من الشعور بالذنب نتيجة
تـــ ّ
ـردده ف ــي ت ـح ـمــل م ـســؤول ـيــة أمـ ــه ال ـع ـجــوز
وتوقعاتها منه ،ومن توقعات أخيه املتدين.
ي ـ ـقـ ــدم امل ـس ـل ـس ــل رؤس ـ ـ ـ ــاء م ـخ ـب ــر الـ ـش ــاب ــاك
وزمـ ـ ـ ـ ـ ــاءه األش ـ ـك ـ ـنـ ــازيـ ــن وال ـ ـنـ ــائـ ــب الـ ـع ــام
األش ـك ـن ــازي ،ال ــذي ي ـتــرافــع ض ــد اإلرهــاب ـيــن
ّ
مهنيون،
الثالثة كممثل لـلــدولــة ،على أنـهــم
يترفعون عن مشاعرهم ويبدون موضوعية
ال يبديها زميلهم اليهودي املغربي .وحتى
الطبيبة النفسية األشكنازية ،شأنها في ذلك
شــأن ـهــم ،تـتــرفــع عــن مـشــاعــرهــا وت ـصـ ّـر على
مهنيتها في سبيل إحالل العدالة القضائية.
وفــي تصويره هــذا ،يفضح املسلسل النظرة
األشكنازية النمطية والعنصرية عن اليهود
الـعــرب ككائنات عاطفية ،مثلهم مثل باقي
العرب ،تجد صعوبة في أن تكون موضوعية.

إزالة األنسنة عن الفلسطينيين
أمـ ـ ــا ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــان الـ ـ ـل ـ ــذان ق ــام ــا بـخـطــف
املستوطنني املراهقني الثالثة ،فال يحظيان
ّ
بأي قسط من األنسنة ،فكل مشاهد األنسنة
التي يعرضها املسلسل تكاد تكون محصورة
باإلرهابيني اليهود ،وإن حظي والــدا محمد
بقسط من األنسنة (التي ال تطال
أبو خضير
ٍ
إخــوة محمد فيما عــدا أخيه إيــاد الــذي ينال
ً
قسطًا ضئيال منها) ،وإن كان أقل بكثير من
مشاهد أنسنة قاتلي ابنهم.
ال يعرض املسلسل مشاهد عــن حياة عائلة
أب ــو خـضـيــر ال ـيــوم ـيــة ،م ــا ع ــدا ف ــي حــدادهــم
على ابنهم الــذي يشاركهم فيه فلسطينيون
ً
مجهولون وبال أسماء .فمثال ،ال نرى العائلة
تغني ،أو تتناول وجبة العشاء ،أو تتبادل
ال ـهــدايــا ،كـمــا ّهــو ال ـحــال مــع عــائــات القتلة
اليهود ،وإن كنا نراهم يعملون عند رؤساء
يهود أو مــع زبــائــن مــن اليهود .ونــرى أيضًا
ّ
مشادة بني املراهق محمد أبو خضير وأبيه،
حيث كان محمد مغرمًا بفتاة سورية الجئة
تعيش في اسطنبول يبعث لها رسائل على
هــات ـفــه امل ـح ـم ــول دون ت ــوق ــف ،م ــا أدى إلــى
إه ـمــالــه لـعـمـلــه .ونـكـتـشــف أن مـحـمــد يـحـ ّـب
رقص الدبكة ،لكن عدا عن ذلك ال نعرف عنه
ّ
فلسطيني آخــر يسمح له
إال القليل .وهـنــاك
املسلسل بالحديث عن نفسه ،ولكن من دون
تــزويــدنــا بـمـعـلــومــات ع ــن ح ـيــاتــه .فيخبرنا
أبو زهدي بأن الجيش اإلسرائيلي قام بقتل
ابنه وبهدم بيت العائلة كعقاب على مقاومة
اب ـن ــه ل ــاح ـت ــال .ول ـك ــن ال ي ـع ــرض املـسـلـســل
ّ
أي مـشــاهــد ع ــن اب ـنــه وعــائـلـتــه ف ــي مـحــاولــة
ألنسنتهم .وفــي ما خال ذلــك ،يقدم املسلسل
الـفـلـسـطـيـنـيــن ك ــرع ــاع يـسـتـخــدمــون العنف
ّ
ّ
ويـ ـع ــك ــرون ص ـفــو مــدي ـن ـت ـهــم ال ـت ــي تـحـتــلـهــا
إس ــرائ ـي ــل ،وال ـت ــي أعـلـنـتـهــا عــاصـمــة لـلــدولــة
اليهودية.
ي ـ ـعـ ـ ّـبـ ــر م ـ ـخـ ــرجـ ــو املـ ـسـ ـلـ ـس ــل ع ـ ــن ف ـخ ــره ــم
بموضوعيتهم السطحية نتيجة عرضهم
ل ـب ـع ــض مـ ـظ ــاه ــر م ـ ـعـ ــانـ ــاة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن
والـ ــوضـ ــع ال ـك ــاف ـك ــائ ــي الـ ـ ــذي وجـ ـ ــدت عــائـلــة
أب ــو خـضـيــر نـفـسـهــا ف ـيــه ،ال سـيـمــا عمليات
االسـ ـتـ ـج ــواب الـ ـت ــي ت ـع ـ ّـرض ــت ل ـه ــا م ــن ِق ـبــل
ال ـشــرطــة اإلســرائ ـي ـل ـيــة .لـكــن الـتـعــاطــف الــذي
يعرضه املسلسل مــع عائلة أبــو خضير هو
نقطة فــي بـحــر الـتـعــاطــف ال ــذي يـعــرضــه مع
المسجد األقصى (أحمد غربلي)

اإلرهابيني اليهود الثالثة وعائالتهم والذي
ّ
يكرس مسلسل «أوالدنا» معظم مشاهده له.

االعتراض على المسلسل
ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن ذلـ ــك ،ف ــإن املـسـلـســل يفضح
الـتـمـيـيــز الـ ــذي ي ـت ـعـ ّـرض ل ــه الـفـلـسـطـيـنـيــون
على يد الشرطة اإلسرائيلية ،وأجهزة األمن،
والـقــانــون ،واملـحــاكــم ،وهــو مــا ّ
تسبب بــإدانــة
املسلسل من ِقبل اإلسرائيليني اليهود الذين
أرس ـ ـلـ ــوا مـ ـئ ــات ال ــرس ــائ ــل م ـع ـت ــرض ــن عـلــى
ت ـحـ ّـيــز امل ـس ـل ـســل لـلـفـلـسـطـيـنـيــن بـحـسـبـهــم،
كما قام رئيس الــوزراء اإلسرائيلي بالتنديد
«معاد للسامية»،
باملسلسل على أنه مسلسل
ٍ
وط ــال ــب اإلســرائ ـي ـل ـيــن بـمـقــاطـعــة ال ـق ـنــاة ١٢
اإلسرائيلية املنتجة له.
وبالرغم من أن عملية خطف وقتل املستوطنني
الثالثة قد أدت إلى الهجوم اإلسرائيلي على
غـ ــزة ف ــي تـ ـم ــوز /ي ــول ـي ــو  ٢٠١٤وال ـ ـ ــذي راح
ضحيته  ٢٢٥١فلسطينيًا ،بـمــن فـيـهــم ٥٥١
ً
طفال على األقــل ،و ١١,٢٣١جريحًا من بينهم
ً ّ
 ٣٤٣٦طفال ،إل أن املسلسل ال يعرض سوى
مشاهد من التغطية التلفزيونية اإلسرائيلية
للهجوم اإلسرائيلي على غزة ،ومن دون أية
ّ
يتعرض
تــوضـيـحــات أو تـفــاصـيــل .كــذلــك ،ال
املـسـلـســل ل ــدع ــوة الـنــائـبــة اإلســرائ ـي ـل ـيــة في
الكنيست أييلت شكد على موقع «فايسبوك»
ّ
إلــى إبــادة الشعب الفلسطيني كله ،قبل يوم
واحد من قتل محمد أبو خضير ،وهي دعوة
نالت تأييد اآلالف .وقد تبوأت شكد منصب
وزيــرة العدل بعد أقل من سنة على دعوتها
ّ
اإلجرامية هــذه .لكن كل هذه األحــداث ليست
ذات أهمية بالنسبة إلى املسلسل.
فــالـ ِـعـظــة مــن الـقـصــة الـتــي يـســردهــا مسلسل
«أوالدنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا» هـ ــي أن ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن ال ــذي ــن
ال ي ـ ـق ـ ــاوم ـ ــون االس ـ ـت ـ ـع ـ ـمـ ــار والـ ـعـ ـنـ ـص ــري ــة
اإلســرائ ـي ـل ـيــة ،وال ــذي ــن يـعـمـلــون ع ـنــد يـهــود
ويـتـعــامـلــون مـعـهــم (ك ــان مـحـمــد قــد اشتغل
كـ ـن ــادل ف ــي م ـط ـعــم يـ ـه ــودي ق ـب ــل أن ي ـق ـتــل)،
ال يـسـتـحـقــون أن ُي ـح ــرق اب ـن ـهــم ح ـيــا ،حيث
ّ
ي ـح ــط هـ ــذا م ــن تـ ـف ـ ّـوق امل ـن ـظــومــة األخــاق ـيــة
ّ
الـيـهــوديــة ،ويـعــرض نـفــوس اليهود للخطر.
أما الفلسطينيون الذين يقاومون إسرائيل،
فـ ـيـ ـسـ ـتـ ـحـ ـق ــون ال ـ ـ ـحـ ـ ــرق أحـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ً
ـاء ب ــال ـق ـن ــاب ــل
ّ
اإلســرائـيـلـيــة ،مــن دون أن يمثل ذلــك تهديدًا
لتفوق املنظومة األخالقية اليهودية.
وه ـن ــا تـكـمــن أه ـم ـيــة ع ـن ــوان امل ـس ـل ـســل وهــو
«هـ ِـنـ َـعــريــم» بــالـعـبــريــة ،وتـعـنــي «ال ـش ـبــان» أو
«امل ــراه ـق ــون» ،وق ــد تـ ّـمــت ترجمته عـلــى نحو
ٌ
ركيك إلى العربية بكلمة «فتيان» مع إضافة
ال ـت ـن ــوي ــن فـ ــي األصـ ـ ـ ــل ،ل ـك ــن ت ـم ــت ع ـنــون ـتــه
باإلنكليزية بـ«أوالدنا»  ،Our Boysحيث يعود
ضمير امللكية املـتـصــل «ن ــا» عـلــى إســرائـيــل.
يفضح العنوان اإلنكليزي للمسلسل األجندة
األي ــدي ــول ــوج ـي ــة ملـنـتـجــي امل ـس ـل ـســل (ول ـيــس
هنالك أي فلسطيني من بينهم) ومخرجيه
الثالثة ،أحدهم من املواطنني الفلسطينيني
ف ــي إس ــرائ ـي ــل ،وال ـث ــان ــي إســرائ ـي ـلــي ي ـهــودي
أشكنازي ،بينما الثالث هو يهودي أميركي
أش ـك ـن ــازي م ـس ـتــوطــن أتـ ــى إلـ ــى الـ ـق ــدس مــع
عائلته من املستوطنني املتدينني عندما كان
في الخامسة من عمره.
ّ
املتفوقة
تنتصر مبادئ إسرائيل األخالقية
فــي نـهــايــة املسلسل وتـنـجــو نـفــوس اليهود
اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـل ـ ـيـ ــن نـ ـتـ ـيـ ـج ــة إدانـ ـ ـ ـ ـ ــة امل ـح ـك ـم ــة
اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة ل ـل ـي ـهــود اإلره ــابـ ـي ــن ال ـثــاثــة
بــال ـق ـتــل ،وإن ك ــان ــت امل ـح ـك ـمــة رف ـض ــت طلب
عــائ ـلــة أب ــو خـضـيــر ب ــأن ت ـق ــوم ب ـه ــدم بـيــوت
عــائــات اإلرهــاب ـيــن ال ـي ـهــود ،كـمــا تـفـعــل مع
«اإلرهابيني» الفلسطينيني.
عـ ــدا ع ــن ذل ـ ــك ،ال ي ـن ـفــك مـسـلـســل «أوالدن ـ ـ ــا»
يذكرنا ،شأنه في ذلك شأن فيلم «ميونيخ»،
ّ
ب ـ ــأن مـ ــا ي ـش ــك ــل تـ ـه ــديـ ـدًا ل ـت ـف ــوق امل ـن ـظــومــة
ّ
األخالقية اإلسرائيلية ونفوس اليهود ليس
إال امل ـق ــاوم ــة وال ـع ـنــف الـفـلـسـطـيـنــي ،ولـيــس
الـغــزو االسـتـعـمــاري وال االحـتــال العسكري
وال ال ـع ـن ـص ــري ــة املـ ـم ــأسـ ـس ــة .وف ـ ــي ت ــأك ـي ــده
مائير في
ه ــذا ،يتبع املسلسل خطى غــولــدا
ّ
مقولتها العنصرية الشهيرة التي تلخص
فيها هدف املسلسل الرئيس أفضل تلخيص:
«بإمكاننا أن نغفر لكم قتلكم ألوالدنا ،ولكننا
لن نغفر لكم أبدًا إجبارنا على قتل أوالدكم».
*أ ستاذ السياسة وتاريخ الفكر العربي الحديث
في جامعة كولومبيا في نيويورك ،صدر له حديثًا
كتاب «اإلسالم في الليبرالية» ،جداول للنشر،
ّ
بيروت ( )٢٠١٨و«آثار استعمارية :تشكل الهوية
الوطنية في األردن» ،دار مدارات ،القاهرة (.)٢٠١٩
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الصين في النظام الدولي:
ّ
ّ
التحدي األكثر واقعية
علي إبراهيم مطر *
ّ
أجل فهم البيئة املحيطة بالدول،
ال ينتهي ّ الحديث عن تغيرات النظام الدولي ،ويكثر البحث حوله من ُ
حيث تحدد هذه العالقات وترتسم معاملها من ِقبل الفاعلني الدوليني .كثر البحث ،في اآلونة األخيرة،
عن حقيقة ّ
تبدل معالم هذا النظام ،الذي ّ
تحول إلى نظام القطب الواحد عقب سقوط جدار برلني وانهيار
ّ
ّ
ّ
ولكن مع مرور ما يقارب الثالثة عقود بات يتحول إلى نظام متعدد األقطاب.
السوفياتي،
حاد
االت
ّ
ّ
التحول ،تتجه أنظار العالم نحو الصني .الدولة التي لم ُتعد منكفئة على ذاتها ،والتي
في ذروة هذا
األحادية في
فقدانها
تتقبل
أن
األخيرة
على
بات
بعدما
األميركية،
الهيمنة
ملقارعة
جاهزة
أصبحت
ّ
ّ
النظام الدولي .تثبت الصني اليوم أنها تخطت مرحلة التأسيس ،فسبعون عامًا كفيلة لتؤكد ّقوتها
تحول النظام الدولي إلى نظام ّ
العظمى املوازية لقوة بالد العم سام ،ال بل أكثر .وهي على أعتاب ّ
متعد ًد
ّ
األقطابّ ،
ّ
محوري ،فيما تبدأ الواليات املتحدة باالنكفاء ،مكتفية
تتحول فيه الصني إلى صاحبة دور
ّ
بحيز كبير من املشاركة في إدارته مع محاولة إظهار ّ
تفوق دائم في وجه أقطابه.

إمبراطورية الهيمنة تتداعى؟
ّ
ّ
ّ
ّ
األميركيون أطروحة تراجع الهيمنة العاملية للواليات املتحدة ،ويحاولون من خالل
ال ينفي املنظرون
ّ
التخطيط لهذا التراجع وإدارت ــه بالشكل الــذي يصل ببالدهم إلــى أن تكون إحدى
تقبل هــذا الــوا ّقــعً ،
ّ
القوى الرئيسية بــدال من أن تنهار .وعلى حد تعبير املفكر األميركي الشهير روبــرت كابالن ،فإنه
ليس هناك شيء أفضل بالنسبة إلى بــاده من تهيئة العالم الحتمال زوالها ،وترتيب آلية مناسبة
للتراجع املتناسق كي تطيل من أمد بقائها ّ
كأمة قوية ،مشيرًا إلى أن العوملة التي اخترعتها الواليات
ّ
املتحدة لترسيخ هيمنتها على العالم استغلتها قوى أخرى (على رأسها الصني) كأداة لتقويض النفوذ
األميركي من داخل هذا النظام.
ّ
واضحًا لتأجيج الصراعات
سببًا
األميركية
الدولية
الهيمنة
وجه
في
للوقوف
ويشكل السعي الحثيث
ّ
فإن تشكيل تحالف ّ
العاملية .بالتاليّ ،
ّ
والتحول
ضد الهيمنة األحادية القطبية للواليات املتحدة األميركية،
من ّ
مجرد التماشي واحتواء السيطرة ،إلى البدء في ُاالنتقال إلى املواجهة ،يعني بدء التراجع في النظام
ّ
ّ
ظهر أن مشروع الهيمنة يتداعى ،خصوصًا أمام
القائم على الهيمنة ،ما يؤدي ّإلى استخالص نتائج ت ّ
ّ
التعددية القطبية .لقد أشــار كتاب أميركيون إلى ّأن أغلبية القوى العظمى
تحول النظام الدولي إلى
ألن القوى املناوئة األخــرى قامت بتوازن مضادّ
خسرت قيادتها ،ليس بسبب سعيها للهيمنة ،بل ّ
بوجهها( .للمزيد حول هذه النقطة انظر الدكتور حسام مطر« ،الهيمنة الساحرة» ،صادر عن مركز
باحث للدراسات ،الطبعة األولى ّ .)2018
األقطاب ،منذ
بني
أحاديتها
أو
القطبية
سيطرتها
تخسر
ـدأت
ويمكنني القول إن الواليات املتحدة بـ
ّ
ّ
تورطها في غزو العراق عام  ،2003بعدما بحثت قبل ذلك عن العدو املفقود ،فوجدت ضالتها بعد
أحداث أيلول  2001في تنظيم «القاعدة» .وها هي ،اليوم ،أصبحت تواجه منافسات ليست دولية فقط،
ّ
ّ
إيران ،وذلك بهدف إعادة التوازن إلى النظام الدولي،
إنما
إقليمية أيضًا ،كما يحصل في عالقتها مع ّ
ال سيما ّأن هناك من يضاهيها عسكريًا ً ،أو على أقل تقدير قادر على مواجهتها وتوجيه ضربات
قاسية إلى أمنها إن لم نقل هزيمتها ،فضال عن أن قدرتها ّعلى املناورة عبر فرض عقوبات اقتصادية
دائمة ،قد ال تكون الورقة الرابحة دائمًا ،خصوصًا في ظل وجــود إمكانية املواجهة كما في ًالحرب
التجارية مع الصني .إضافة إلى ما ّ
تقدم ،لم تنجح قوتها الناعمة دائمًا ،على عكس الصني مثال ،التي
ّ
تظهر أقل تهديدًا للعالم منها( .انظرJoseph S. Nye, What China and Russia Don’t Get About ،
.)2013 ,29 Soft Power, foreignpolicy, April
ّ
التحدي األكبر
الصين
ّ
ُ
وت ّ
ّ
ّ
عد مرحلة التحول من نظام دولي إلى آخر ،من أخطر ّاملراحل في العالقات الدولية .وهنا يحذر وزير
الخارجية األميركي األسبق هنري كيسنجر الواليات املتحدة األميركية من االنعزال ّ
عما يجري في
ّ
العالم .كذلك ،يحذر في كتابه النظام العاملي من خطورة االنتقال إلى امليدان املفتوح ألكثر املساعي
التوسعية وأكثر الالعبني عـنــادًا .وهــو يجزم بـ ّ
ـأن املفهوم العام الــذي يستند إليه النظام العاملي في
ّ
عصرنا الحديث ّ
يمر بأزمة حقيقية ،ولعل االضطرابات والحروب الدائرة رحاها في أكثر من منطقة
ّ
العاملي الجديد يستحيل أن يكون
في العالم خير دليل على عمق هذه األزمة .ويرى كيسنجر أن النظام
ّ
أحادي القطب ،بل ينبغي أن يكون ّ
متعدد األقطاب ،مشتركًا بني الواليات املتحدة والصني ،معتبرًا أن ال
مناص من عالم ّ
ّ
متعد ّد األقطاب ،يسوده اقتصاد السوق.
ً
ّ
ّ
ويبدو لي أيضًا في ظل هذا التحول ،أن النظام االقتصادي العاملي القائم على األحادية لن يدوم طويال،
فكما بدأ االنتقال إلى مرحلة ًالتعددية في السياسة الدولية ،بات العالم بحاجة فعلية لنظام اقتصادي
يقوم على التشارك والدمج بدال من االستئثارّ ،
ّ
استمر االقتصاد
ألن الدول لن تصمد كثيرًا في حال
العاملي على ما هو عليه .وبالتاليّ ،
ّ
املتضررة لن تسكت كثيرًا عن السياسة االقتصادية
فإن الــدول
ّ
التحوالت االقتصادية في روسيا والصني ،والتي
تجاه العالم ،وهنا بإمكاننا النظر إلــى
األميركية
ّ
أصبحت تتخطى العقوبات االقتصادية ال بل تحاربها.
ُ
لقد ّ
تغيرت نظرة الغرب ،وخصوصًا نظرة النخب األميركية في مراكز الدراسات والجامعات والصحف،
ّ
ّ
إلى األحادية القطبية .وهذا ما يقودنا إلى القول إن العالم ً املتعدد األقطاب هو بديل جذري للعالم أحادي
القطب ،وهنا يأتي دور الصني التي لم ُتعد العبًا سهال تنظر إليه واشنطن على ّأنه ٍّ
ٍّ
اقتصادي
تحد
ّ
ٍّ
يتحول إلى األكثر فاعلية في النظام الدولي ،خصوصًا ّ مع فرض الصني نفسها في
عاملي ،بل بات
الذكرى السبعني لتأسيسها ،على أنها الالعب األكثر تهديدًا للواليات املتحدة.
ويمكن دمج ّ
القوة االقتصادية التي تتمتع بها الصني ،والتي نمت خالل العقود الثالثة املنصرمة ،مع ما
ُ
قوة عسكرية ضخمة ،حيث يأتي استعراض قوتها العسكرية كرسالة قوية ممزوجة بقدرة
عرض من ً
ّ
نووية ،فضال عما تشهده من ثورة تكنولوجية ضخمة ،ال سيما أن الحكومة بدأت تعي أهمية مواجهة
ّ
التحرك في السياسة الدولية،
إلى ذلك ،القدرة على
االستراتيجية األميركية في املحيط الهادئ .أضف ّ
ّ
دائمًا في مجلس األمن الدولي تتمتع بحق النقض الفيتو ،ولديها سياسة خارجية
كونها تعد عضوًا ّ
ّ
خالل استخدام االستراتيجية
قوية منفتحة ً على كل ّ دول العالم وقادرة على نسج
تحالفات عدة ،من ً
ّ
ّ
استراتيجي يسمح لها فعال بتأسيس مـبــادرة الحزام
جغرافي
الذكية ،فضال عن تمتعها بموقع
من الكرة األرضية والجزء الشرقي من قارة آسيا
الشرقي
النصف
والطريق ،حيث تقع الصني في
ّ
ّ
والساحل الغربي من املحيط الهادئ ،إذا ما أخذنا كل ذلك في عني االعتبار ،فإننا سنكون أمام قطب
ّ
ّ
ّ
لتصدر النظام الدولي ،وليس املقارعة فيه فقط.
مستعد
عاملي
ّ
بناء عليه ،يمكننا أن نخلص إلى أن الصني ،التي لم تكن سابقًا تتسابق على تصدر املشهد في العالقات
الدوليةّ ،
تعد اليوم ،مع ما تملكه من قوة على املستويات كافة ،العبًا رئيسيًا في السياسة الدولية يمتلك
ثاني أكبر اقتصاد ّ في العالم وجيش كبير لديه أسلحة استراتيجية ونووية وقوة تكنولوجية وذكية
وناعمة ،تجعلها أقل خوفًا في ّ
التقدم نحو مقارعة واشنطن ،وبالتالي ّ
تحولها إلى القوة األكثر تأثيرًا
ّ
ّ
في النظام الدولي ،والتي تشكل التحدي األكثر واقعية إلسقاط الهيمنة األميركية على العالم.
*أكاديمي وباحث في العالقات الدولية
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الحدث

مقابلة

رسالة احتجاز السفن الثالث :البحر األحمر ملعب يمني!
العقيد الركن تركي املالكي ،الذي قال
إن «مـسـلـحــن م ــن ج ـمــاعــة الـحــوثــي
املتحالفة مع إيــران خطفوا القاطرة
فــي وق ــت مـتــأخــر أم ــس األح ـ ــد» .ولــم
ي ـ ـ ــورد امل ــالـ ـك ــي ت ـف ــاص ـي ــل فـ ــي ش ــأن
ط ــاق ــم الـ ـق ــاط ــرة ،إال أن ـ ــه أوضـ ـ ــح أن
السفينة كــانــت تـقـطــر ح ـفــارًا كــوريــا
جـنــوبـيــا فــي ج ـنــوب الـبـحــر األح ـمــر.

تحت أعين القوات السعودية
وحلفائها ،قامت القوات اليمنية
باحتجاز ثالث سفن في البحر األحمر.
احتماالت التصعيد التي
الخطوة ،مع ُ
ّ
قد ينجم عنها ،تعد سابقة تعزز أوراق
القوة في يد صنعاء ،هذه المرة في
مياه حيوية ومنطقة استراتيجية.
في الوقت نفسه ،ستقرأ أطراف كثيرة
الحضور اليمني في البحر األحمر ،وأيضًا
في معادلة االشتباك اإلقليمي
فــي خ ـطــوة غـيــر مـسـبــوقــة ،سيطرت
أول م ــن أم ـ ــس دوري ـ ـ ــة لـ ـق ــوات خـفــر
ال ـ ـسـ ــواحـ ــل ال ـي ـم ـن ـي ــة عـ ـل ــى  3سـفــن
فـ ــي ال ـب ـح ــر األح ـ ـمـ ــر ،واحـ ـ ـ ــدة مـنـهــا
سعودية .الرسالة البحرية الجديدة،
وإن أت ــت فــي سـيــاق تــأكـيــد الـسـيــادة
الـ ـيـ ـمـ ـنـ ـي ــة ،ت ـ ـفـ ــرض م ـ ـ ـعـ ـ ــادالت ق ــوة
لصالح صنعاء ،من خــال إثبات أن
يدها طائلة فــي املنطقة ،وأنـهــا رقم
ال يمكن تجاهله في البحر األحمر،
وه ــو مــا سـيـقــرأه جـيـدًا كـثـيــرون في
اإلقـ ـلـ ـي ــم ،ولـ ــن ي ـق ـت ـصــر ع ـل ــى ح ــدود
ال ـس ـع ــودي ــة .فــال ـس ـي ـطــرة ع ـلــى سفن
ّ
تمر عبر هذه الطرق املائية الحيوية
تـعـنــي ال ـق ــدرة عـلــى ت ـك ــرار العملية،
وبـ ـص ــورة أكـ ـب ــر ،وهـ ــو م ــا ي ـجــب أن
ُي ـحـ َـســب حـســابــه م ــن اآلن فـصــاعـدًا،
خصوصًا أن الـيـمــن ،ورغ ــم إطاللته
الكبيرة عليه ،لم يكن يومًا مؤثرًا في
معادالت البحر األحمر استراتيجيًا.
م ــن ج ـهــة أخ ـ ــرى ،ول ــو ب ـص ــورة غير
ُ ّ
م ـب ــاش ــرة ،ت ــذك ــر الـعـمـلـيــة ب ـح ــوادث
ال ـت ـعــرض لـلـسـفــن ف ــي الـخـلـيــج قــرب
حدود إيران ،وبالتالي فإن التوقيت

خفر السواحل:
السفن دخلت المياه
اإلقليمية لليمن
«بدون إشعار مسبق»

صنعاء ــ رشيد الحداد
تعيش محافظة الحديدة الساحلية
ح ــال ــة رعـ ــب حـقـيـقـيــة م ـنّــذ أك ـث ــر من
أس ـبــوع ،ج ــراء تـجـ ّـدد تفشي األوبـئــة
ّ
الـ ـف ــت ــاك ــة ف ـ ــي ع ـ ـ ــدد م ـ ــن املـ ــديـ ــريـ ــات
الجنوبية للمحافظة ،والــواقـعــة في
نطاق الساحل الغربي ،الــذي يشهد
هو اآلخر تصعيدًا عسكريًا منذ أيام.
وبــاءا املالريا وحمى الضنك انتشرا
ب ـص ــورة غ ـيــر م ـس ـبــوقــة ف ــي مـنــاطــق
ّ
ليتسببا بــوفــاة
مــديــريــة ال ـجــراحــي،
عشرات السكان وإصابة آالف آخرين
الـكـثـيــر مـنـهــم أط ـف ــال ،قـبــل أن يـمـتـ ّـدا
َ
أواخر األسبوع املاضي إلى مديريتي
زبيد والزهرةُ ،م ّ
هد َدين حياة اآلالف
مــن الـسـكــان فــي املـنــاطــق القريبة من
خطوط التماس بني الجيش اليمني
والـ ـلـ ـج ــان ال ـش ـع ـب ـيــة وامل ـي ـل ـي ـش ـيــات

ُ
علن من مدينة الغيضة ،مركز محافظة المهرة شرقي اليمن ،تأسيس
في الـ 19من الشهر الماضي ،أ ِ
«مجلس اإلنقاذ الوطني الجنوبي» ،بهدف مواجهة االحتالل السعودي  -اإلماراتي ،والسعي إلى إيقاف الحرب ورفع
الحصار .اليوم ،وبعد قرابة شهر على تأسيسه ،يرى األمين العام للمجلس ،أزال الجاوي ،في حوار مع «األخبار» ،أن ّ
ثمة
ّ
الوعي بضرورة طرد «التحالف» ،وجلوس اليمنيين،
تعاظم
ظل
قابلية كبيرة لتحقيق تلك األهداف ،خصوصًا في
ّ
بعضهم إلى بعض من أجل حل مشاكلهم

األمين العام لـ«مجلس اإلنقاذ الوطني الجنوبي» في اليمن

أزال الجاوي

مواجهة االحتالل السعودي ّ -اإلماراتي
• خياراتنا مفتوحة في ّ
• اليمنيون قادرون على حل مشاكلهم لو انتهى التدخل األجنبي
حاوره أحمد عبدالله

واح ـت ــرام الـسـيــادة اليمنية ومياهه
اإلقـلـيـمـيــة» ،م ـحــذرًا مــن أن مصلحة
خـفــر ال ـســواحــل «ل ــن تــألــو ج ـه ـدًا في
ّ
اتخاذ كل اإلجراءات الكفيلة بحماية
املياه اليمنية».
ٌ
َ
وس ـ ـبـ ــق ال ـ ـب ـ ـيـ ــان ال ـي ـم ـن ــي اع ـ ـتـ ــراف
سـعــودي على لسان املتحدث باسم
الـ ـتـ ـح ــال ــف ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي اإلمـ ـ ــاراتـ ـ ــي،

ووصف املتحدث السعودي ما جرى
بأنه «عملية إرهابية مــن امليليشيا
الـحــوثـيــة اإلرهــاب ـيــة ،تمثل التهديد
الحقيقي لهذه امليليشيا اإلرهابية
على حرية املالحة الدولية والتجارة
الـعــاملـيــة ،كـمــا أنـهــا ســابـقــة إجــرامـيــة
ألم ــن مـضـيــق ب ــاب امل ـن ــدب وج ـنــوب
ال ـب ـحــر األحـ ـم ــر ال ـب ـح ــري بـعـمـلـيــات
الخطف والقرصنة».
والحـ ـ ـق ـ ــا ،ن ـش ــر اإلعـ ـ ـ ــام ال ـس ـع ــودي
ص ــورًا مــن طــائــرات تجسس للسفن
ال ـث ــاث ،تـظـهــر اق ـت ــراب زورق يمني
مــن قــاطــرة بـحــريــة ،وآخ ــر مــن زورق
لخدمات الحفار فيما يقف بينهما
حـ ـف ــار بـ ـح ــري .وق ـ ــد ب ـ ــدا ن ـش ــر ه ــذه
ً
ال ـص ــور دل ـي ــا إضــاف ـيــا عـلــى الفشل
ال ـس ـع ــودي ف ــي ال ـت ــدخ ــل ،م ــع تـبـيــان
أن العملية جــرت تحت أعــن القوات
السعودية.

في تصريح إلى «األخبار» بأن «عدد
اإلصــابــات بالضنك واملــاريــا ال يزال
كبيرًا ومخيفًا ،ولم يتراجع على رغم
الجهود املستمرة التي تبذلها وزارة
الـصـحــة ملكافحة الــوبــاء والتخفيف
من مخاطره على املجتمع» ،متحدثًا
عــن عــدد مــن الـتـحـ ّـديــات الـتــي تواجه
ال ـفــرق الطبية وعـلــى رأس ـهــا «نقص
املحاليل والسوائل الــوريــديــة ،وعدم
توفر أجهزة فحص الفيروس الناقل
لـ ـلـ ـم ــرض» ،م ـض ـي ـفــا أن «امل ـ ـئـ ــات مــن
املصابني لم يصلوا إلى املستشفيات
بسبب األوض ــاع املعيشية القاسية
الـ ـت ــي ي ـع ـي ـشــون ـهــا ،وعـ ـ ــدم إدراكـ ـه ــم
ً
خ ـ ـط ـ ــورة الـ ـ ـ ــوبـ ـ ـ ــاء» ،ف ـ ـضـ ــا ع ـ ــن أن
«ال ـف ــرق الـطـبـيــة تــواجــه صـعــوبــة في
تقديم خدماتها للمصابني في عدد
مــن املـنــاطــق ال ـتــي تـشـهــد مــواجـهــات
مسلحة جنوب الحديدة».
مـ ـ ـ ــن جـ ـ ـهـ ـ ـت ـ ــه ،وصـ ـ ـ ـ ــف ال ـ ـص ـ ـحـ ــافـ ــي
املـتـخـ ّـصــص فــي ال ـشــؤون اإلنسانية
ف ـ ــي الـ ـ ـح ـ ــدي ـ ــدة ،غـ ـ ـم ـ ــدان أب ـ ـ ــو ع ـل ــي،
م ـس ـت ــوى ت ـف ـشــي ح ـم ــى ال ـض ـن ــك فــي
مديرية الجراحي وعدد من مديريات
امل ـحــاف ـظــة ب ــ«ال ـخ ـط ـي ــر» ،م ـف ـي ـدًا في
تصريح إلى «األخبار» بـ«ارتفاع عدد
الوفيات بالوباء إلى أكثر من  65حالة،
وتسجيل املئات من املصابني بينهم
ً
أطفال ونساء وشباب ،فضال عن أن
هـنــاك ح ــاالت وفـيــات لــم يتم الكشف
ع ـن ـهــا» .وأش ـ ــار إل ــى أن «املـسـتـشـفــى
الريفي في مديرية الجراحي يعاني
نقصًا في األدوية واملحاليل ،وقدرته
االستيعابية صغيرة» .ولفت إلى أن
«ع ــددًا مــن ال ـحــاالت املـصــابــة توفيت

ف ـ ـ ــور وصـ ــول ـ ـهـ ــا إل ـ ـ ــى امل ـس ـت ـش ـف ــى»،
م ـتــاب ـعــا أن «حـ ـ ــاالت أخ ـ ــرى تــوفـيــت
مــن دون أن يـتـ ّـم إجـ ــراء الـفـحــوصــات
املـ ـخـ ـب ــري ــة واملـ ـع ــايـ ـن ــات لـ ـه ــا ،ن ـظ ـرًا
لالزدحام الشديد للمرضى املصابني
ب ـهــذا ال ــوب ــاء ،ال ــذي وص ــل حـتــى إلــى
داخل مدينة الحديدة».
وفيما أعلنت وزارة حقوق اإلنسان
ف ــي ص ـن ـع ــاء وص ـ ــول ح ـم ــى الـضـنــك
إلـ ـ ـ ــى مـ ـن ــاط ــق فـ ـ ــي مـ ـح ــافـ ـظ ــة ت ـع ــز،
محذرة من «كــارثــة صحية» في تعز
والحديدة ،وداعية املنظمات الدولية
إلى القيام بواجبها اإلنساني حيال
ذلــكّ ،
نبه «املنتدى الوطني للطفولة
والشباب اليمني» إلى أن «عام 2018
ش ـهــد وض ـع ــا كــارث ـيــا بــالـنـسـبــة إلــى
ال ـط ـفــولــة ف ــي ال ـي ـم ــن ،ح ـيــث سـ ّـجـلــت
وزارة الصحة إصابة  203آالف و297
ّ
ً
طـفــا بـمــرض امل ــاري ــا ،ال ــذي احتلت
محافظة ّالحديدة املرتبة األولــى في
مناطق تفشيه ،تليها محافظتا حجة
وت ـع ــز» .وبـحـســب «مـنـظـمــة الـصـحــة
العاملية» ،فإن  700ألف يمني أصيبوا
بالكوليرا منذ قرابة خمس سنوات،
ف ــارق أك ـثــر مــن  1000مـنـهــم الـحـيــاة،
وف ــق مــا أف ــاد بــه املـتـحــدث اإلعــامــي
باسم املنظمة ،كريستيان ليندماير،
في مؤتمر صحافي أواخــر األسبوع
امل ــاض ــي .كـمــا أف ــاد لـيـنــدمــايــر بــوفــاة
 100شخص بمرض الدفتيريا ،الفتًا
إل ــى أن  20مـلـيــون يمني يحتاجون
إل ـ ــى رعـ ــايـ ــة ص ـح ـي ــة ويـ ـع ــان ــون مــن
سوء التغذية ،محذرًا من أن استمرار
ال ـح ــرب سـيــزيــد م ــن ت ــده ــور الــوضــع
الصحي.

(أرشيف)

ّ
يصب في صالح طهران ،وهو يشير
إلــى أن حــدود املواجهة أكبر مما قد
يتخيله البعض.
وفــي التفاصيل ،أعلن «قطاع البحر
األحمر» في مصلحة خفر السواحل
اليمنية التابعة لوزارة الداخلية في
صنعاء ،أن دورية تابعة له سيطرت
األحـ ـ ـ ــد املـ ــاضـ ــي عـ ـل ــى ثـ ـ ــاث س ـف ــن،

واحدة منها سعودية هي «رابغ ،»3
وذل ــك على بعد  3أمـيــال مــن جزيرة
ع ـق ـبــان .وأوض ـ ــح ال ـب ـيــان أن الـسـفــن
دخلت املياه اإلقليمية لليمن «بدون
إشعار مسبق» .وأشار إلى أنه «تمت
مناداتهم على القناة الدولية 16من
ِق ـ َـب ــل خ ـفــر ال ـس ــواح ــل ال ـي ـم ـن ـيــة ،ولــم
يتجاوب طاقم العائمات املضبوطة،

املوالية لــإمــارات في حيس والجاح
ّ
يصعب
والتحيتا وال ـفــازة ،وهــو مــا
على الفرق الطبية الوصول إليهم.
ارت ـف ــاع ع ــدد ضـحــايــا حـمــى الضنك
فــي ال ـحــديــدة إل ــى أكـثــر مــن  68حالة
وفـ ـ ـ ــاة م ـع ـظ ـم ـه ــم أط ـ ـف ـ ــال ،وت ـ ـجـ ــاوز
املـصــابــن بــه  2890حــالــة خ ــال أيــام
ف ـقــط ،دف ـعــا ب ـ ــوزارة الـصـحــة الـعــامــة
فـ ــي حـ ـك ــوم ــة اإلنـ ـ ـق ـ ــاذ فـ ــي ص ـن ـع ــاء،
م ـن ـت ـص ــف األسـ ـ ـب ـ ــوع امل ـ ــاض ـ ــي ،إل ــى
إع ــان حــالــة ال ـط ــوارئ الــداخـلـيــة في
محافظات الـحــديــدة وحـجــة وأج ــزاء
م ــن ص ـعــدة وامل ـحــويــت وري ـم ــة وإب.
وف ــي أع ـقــاب ذل ــك ،وص ـلــت الـعـشــرات
مــن الطواقم الطبية مــن صنعاء إلى
ال ـحــديــدة ،لتقديم الـخــدمــات الطبية
والعالجية والتمريضية واإلسعافية
ً
للمصابني ،فضال عن توفير األدوية
ال ـ ــازم ـ ــة واملـ ـح ــالـ ـي ــل ل ــ«م ـس ـت ـش ـفــى
الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــراح ـ ـ ــي» ،وتـ ـجـ ـهـ ـي ــز عـ ـ ـ ــدد مــن
املستشفيات فــي املــديــريــات القريبة
اس ـت ـع ــدادًا ّ
ألي طـ ــارئ ،ون ـقــل املـئــات
م ــن امل ـصــابــن م ــن ال ـن ـســاء واألط ـف ــال
والـ ـ ـشـ ـ ـي ـ ــوخ عـ ـب ــر جـ ـس ــر طـ ـب ــي إل ــى
مستشفيات الحديدة وإب وصنعاء
ّ
إلنـقــاذهــم مــن امل ــوت .كلها جـهــود لم
ُ
ت ـس ـه ــم ف ــي ت ـح ـج ـيــم ت ـل ــك ال ـجــائ ـحــة
ّ
الــوبــائ ـيــة ال ـتــي ام ـت ــدت بـســرعــة (فــي
غ ـضــون أيـ ــام) م ــن مــديــريــات جـنــوب
َ
محافظتي حجة وتعز
الحديدة إلــى
ُ
الـقــريـبـتــن ،فيما أع ـلــن عــن اكتشاف
مئات الحاالت املصابة بالوباء نفسه
َ
في محافظتي أبني ومأرب الواقعتني
خارج نطاق سيطرة حكومة صنعاء.
الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة

ف ــي «اإلنـ ـ ـق ـ ــاذ» ،ي ــوس ــف ال ـح ــاض ــري،
أشـ ــار إل ــى أن ال ـ ـ ــوزارة ك ــان ــت نـ ّـبـهــت
إل ــى خ ـطــر ت ـج ـ ّـدد ان ـت ـشــار األمـ ــراض
واألوب ـئ ــة فــي محافظة الـحــديــدة مع
ّ
مــوســم األمـ ـط ــار ،وف ــي ظ ــل اسـتـمــرار
ت ـ ــده ـ ــور ال ـب ـن ـي ــة ال ـت ـح ـت ـي ــة نـتـيـجــة
العدوان ،الفتًا إلى أن الوزارة ّ
سجلت
مـنــذ مـطـلــع ال ـعــام ال ـج ــاري  116ألــف
ّ
إصــابــة م ــؤكــدة بــاملــاريــا ،ونـحــو 32
ّ
أل ــف إصــابــة م ــؤك ــدة بحمى الضنك.
وعـلــى رغــم اسـتـمــرار تــوافــد الطواقم
الطبية واإلسعافية إلى الجراحي في
الـحــديــدة وف ــق مــا يــؤكــد الـحــاضــري،
إال أن مصدرًا طبيًا في املحافظة أفاد

ّ
ف ـ ــي ت ـ ـحـ ـ ٍّـد واض ـ ـ ـ ــح ل ـ ـكـ ــل الـ ـق ــوان ــن
ال ــدول ـي ــة ال ـب ـحــريــة وخـ ــرق لـلـسـيــادة
ال ـي ـم ـن ـيــة ،م ـم ــا اس ـت ــدع ــى إدخ ــال ـه ــم
إلى رصيف ميناء الصليف واتخاذ
الـ ـخـ ـط ــوات ال ـق ــان ــون ـي ــة وال ـت ـخــاطــب
مــع الجهات املعنية» .وشــدد البيان
على «سالمة املياه اإلقليمية وعلى
ضــرورة االلتزام بــاإلجــراءات املتبعة

ٍّ
المالريا والضنك يفتكان بالحديدة :تفش جديد يقتل العشرات
تشهد محافظة الحديدة ،منذ أيام،
ّ
لوباء ي المالريا ّ
تفشيًا جديدًا َ
وحمى
الضنك ،اللذين سرعان ما ّ
امتدا إلى
محافظات أخرىُ ،م ّ
هد َدين ّحياة
اآلالف من السكان .وفي ظل عجز
صنعاء عن وقف
وزارة الصحة في
ّ
هذه الجائحة الوبائية ،تتجه النداءات
نحو المنظمات الدولية إلنقاذ حياة
من ّلما يفتك بهم المرض
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¶ ت ـعـ ّـج الـســاحــة الـجـنــوبـيــة بــامل ـكـ ّـونــات الـسـيــاسـيــة ،ما
تأسيس «مجلس اإلنقاذ»؟ وما اإلضافة التي
الهدف من ّ
يمكن أن يحققها؟
 ألن الـســاحــة الجنوبية كــذلــك ،كــان لــزامــا علىاملـكـ ّـونــات والشخصيات الـتــي تــرفــض التواجد
األج ـن ـب ــي ،وت ـس ـعــى إلـ ــى إيـ ـق ــاف الـ ـح ــرب ورف ــع
ال ـح ـصــار ،الـبـنــاء عـلــى تـلــك املـشـتــركــات إليـجــاد
ـوحــدة تـ ّ
رافـعــة وطنية مـ ّ
ـوحــد الـجـهــود مــن أجل
تحقيق األه ــداف ،بعد تشرذم دام خمسة أعــوام
تقريبًا ،أعطى االحتالل فرصة العبث واالستفراد
ّ
بكل الـقــوى الرافضة لــوجــوده فــي بــادنــا .لهذا،
نـحــن نعتقد أن مـجـلــس اإلن ـق ــاذ الــوطـنــي ليس
إضافة ،وإنما وعاء جامع ّ
ملكونات وشخصيات
موجودة ولها دور في الواقع.
ّ
¶ فــي ظــل وق ــوع جـنــوب اليمن تحت نـفــوذ السعودية
واإلمارات ،يبدو عمل «مجلس اإلنقاذ» في هذه الساحة
محفوفًا بالصعوبات واملخاطر .كيف ترون ذلك؟
 الـيـمــن عـمــومــا واق ــع تـحــت ال ـن ـفــوذ الخليجيمنذ عـقــود .لكن ،ومنذ بــدأت عمليات «عاصفة
الـحــزم» ،أصبح الجنوب تحت االحـتــال وليس
ال ـن ـفــوذ ف ـقــط ،وهـ ــذا م ــا جـعــل ال ـص ــورة أوض ــح،
وأيضًا الرفض واملقاومة أسهل كما نعتقد .أما
عن املستقبل املحفوف باملخاطر الذي سيواجهه
مجلس اإلنـقــاذ ،فــأحـ ّـب أن أخبركم أنــه منذ أول
ي ــوم ل ــم يـكــن طــريـقـنــا م ـفــروشــا ب ــال ــورودَ ،
وم ــن
َ
َح ــض ــر ي ــوم إش ـه ــار امل ـج ـلــس ف ــي امل ـه ــرة يـعــرف
ّ
التحدي
حجم املخاطر التي واجهناها ،وحجم
ال ـ ــذي قــاب ـل ـنــا ب ــه االحـ ـت ــال الـ ـسـ ـع ــودي ،وكـيــف
ّ
فرضنا إرادتـنــا فــرضــا ،وغير ذلــك مــن املحطات
وامل ـن ـع ـط ـفــات .وم ـنــذ ال ـي ــوم األول واملــؤس ـســون
ع ــازم ــون عـلــى الـصـمــود وال ـت ـحـ ّـدي والتضحية
حتى تحرير الــوطــن ،وهــذا هــو هدفنا األســاس
وأولويتنا.
¶ ما هي الوسائل التي ستواجهون بها قوات االحتالل
السعودي  -اإلماراتي كما تصفونها؟
 يتناسى الجميع أنـنــا شعب صــاحــب تجاربّ
في هزيمة املحتل ،على رغم أن الجيل الذي ركع
اإلمبراطورية التي ال تغيب عنها الشمس ما زال
حيًا ُيرزق ،والتجربة ّ
بني ظهرانينا ّ
طرية ،وكذلك
تجاربنا فــي االحتجاجات السلمية؛ فنحن من
س َّـ َبــق «الــربـيــع ال ـعــربــي» ،وأي ـضــا نـحــن أصـحــاب
النفس األطول ،فإذا كانت االحتجاجات في دول
ّ
استمرت أليام وأشهر فنحن لسنني.
«الربيع» قد
أيضًا ،لنا تجارب يومية اآلن في تحجيم املحتل
وإف ـش ــال مـشــاريـعــه ،كـمــا هــو حــاصــل فــي املـهــرة
اليوم .هذا من جانب .ومن جانب آخر ،نحن خضنا
املعركة األصعب خالل األربع سنوات املاضية من
دون ّ
أي إمكانات ،وانتصرنا فيها ،وهي معركة
الــوعــي ،فقد استطاع االحـتــال أن يــوهــم الناس
من خالل آلته اإلعالمية الضحمة ومطابخه أنه
جــاء ملصلحتهم ،فيما كانت إمكاناتنا صفرية
وعـمـلـنــا م ـب ـع ـث ـرًا ،وم ــع ذل ــك ان ـت ـصــرنــا ف ــي هــذه
املـعــركــة ،وأصـبـحــت غالبية شعبنا الـيــوم تــدرك
أن «التحالف» احتالل ،ويجب طــرده من بالدنا،
وهــذا هو الشيء األهــم والجوهري ّ
ألي مقاومة،
ّ
أي التأييد الشعبي ،ومــن خــال هــذا تصبح كل
ّ
وسائلنا مفتوحة وم ـت ـعـ ّـددة ،فــي حــن تتقلص
يوميًا خيارات االحتالل وإمكاناته.

ّ
¶ شــك ـلــت امل ـح ــاف ـظ ــات ال ـشــرق ـيــة مـنـطـلـقــا لــ«مـجـلــس
ّ
اإلنقاذ» ،هل تتطلعون إلى السيطرة على تلك املحافظات
وإعالن سلطة موازية لسلطات «الشرعية» و«االنتقالي»
و«أنصار الله»؟
ن ـحــن ال نـسـعــى إل ــى تـعـقـيــد امل ـش ـهــد الـسـيــاســي
أكثر مما هو عليه اليوم ،ونريد أن نكون جزءًا
ّ
من الحل وليس إضافة إلى املشكلة .كما أن أحد
ّ
ّ
أهم أهدافنا هو عدم فرض أي مشروع سياسي
بقوة السالح ،على اعتبار أن الشعب هو صاحب
السلطة ومصدرها .لذا ،فإن ّ
أي مشروع سياسي
ي ـجــب أن ي ـم ـ ّـر ع ـبــر ال ـش ـعــب بــال ـطــرق الـشــرعـيــة
املتعارف عليها مثل االنتخابات واالستفتاءات
ّ
أو إجماع كل القوى الوطنية .كما أننا واضحون
فــي أن تحرير الــوطــن ليس خاصًا باملحافظات
ّ
ّ
الشرقية ،وإنما كل الجنوب وكــل ذرة تــراب فيه
مــن أق ـصــاه إل ــى أق ـص ــاه ،بــل وت ـحــريــر األراض ــي
املحتلة التي تقع في الشمال أيضًا .نــدرك جيدًا
ّ
أن زمــان تسلط الـفــرد أو املـكـ ّـون أو الجماعة أو
املنطقة على السلطة والدولة قد انتهى وأصبح
غير ممكن عمليًا ،ونعرف يقينًا أيضًا أن تقسيم
ـازعــة مــرفــوض ،ولــن
ال ـبــاد إل ــى كــانـتــونــات مـتـنـ ِ
ينجح ،ولن نسمح له بأن ينجح ،فكيف لنا بعد
ذلك أن نساهم فيه في إطار املحافظات الشرقية؟!
مستحيل طبعًا.
ّ
¶ قلتم إنكم تقفون على املسافة نفسها من كل الفرقاء
ّ
املحليني ،كيف يمكنكم ترجمة ذلــك في الواقع في ظل
االنقسامات الشديدة والصراعات الدائرة في اليمن؟
 نعرف أن املوضوع ليس باليسير ،لكنه ليسبــاملـسـتـحـيــل ،خــاصــة فــي الـيـمــن ،بــل إن الــواقــع
فــي بعض األح ـيــان يـســوق مـصــادفــات عجيبة.

فقبل أســابـيــع على سبيل امل ـثــال ،جــاء شخص
من مناصري «االنتقالي» لزيارتي في مسقط،
َ
ود َع ـ ْـوت ــه إل ــى ال ـغ ــداء ،وبــالـصــدفــة كــانــت هـنــاك
ّ
مجموعة من قيادة حزب «اإلصــاح» ،فتغدينا
معًا .بعدها ،كنت مع إخوان من حركة «أنصار
ال ـل ــه» ،وف ــي امل ـســاء خـتـمــت ذل ــك ال ـيــوم مــع أحــد
وزراء «الشرعية» .بالنسبة إلينا كيمنيني ،هذا
يحدث بشكل يومي ،ولذا نحن مؤمنون بأنه لو
انتهى التدخل األجنبي واالحـتــال الستطعنا
ً
أن نـجــد ح ـلــوال ألزمــاتـنــا بـسـهــولــة ،ول ــذا أيضًا
اخترنا أن نكون على مسافة واحدة من الجميع
ّ
لـعــلـنــا نـنـجــز مــا لــم يـنـجــزه الـبــريـطــانــي مــارتــن
جريفيث.
¶ هل ثمة دعم خارجي لكم من ِق َبل أطراف إقليمية أو
دولية؟ وما طبيعة عالقتكم بمحور املقاومة؟
م ـع ـظ ــم أع ـ ـضـ ــاء امل ـج ـل ــس ي ـم ـي ـل ــون فـ ــي ال ــوق ــت
ّ
الحالي إلــى االنكفاء على ال ــذات ،ومحاولة حل
مشاكلنا الداخلية بعيدًا عن دول املحيط ،خوفًا
من االنــزالق في حــروب بالوكالة ،وجعل بالدنا
ســاحــة م ـعــركــة .وم ــع هـ ــذا ،ن ـحــن ل ــم نـغـلــق بــاب
ال ـت ـعــاون مــع ال ــدول الـتــي يمكن أن تــدعـمـنــا في
املستقبلّ ،بعد أن تتوفر بعض الشروط الذاتية
ُ
التي ستجنبنا التبعية املطلقة وحروب الوكالة،
وتــدخــل فــي ذل ــك أيـضــا الـعــاقــة مــع دول محور
املقاومة في املستقبل .بصفة شخصية ،ال أخفي
أنني روحيًا ووجدانيًا وبالفطرة والنشأة أميل
ّ
كل امليل إلى محور املقاومة ،إال أنني أتفق أيضًا
مع رأي الغالبية في الحياد ،خالل هذه املرحلة
ّ
على األقل.
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غزة ــ هاني إبراهيم
ّ
تستمر املقاومة الفلسطينية
بينما
ّ
في قطاع غزة في رفع درجات التأهب
لديها خشية حدوث تطورات تؤدي
إل ــى تصعيد جــديــد ،يــواصــل جيش
الـ ـع ــدو اإلس ــرائ ـي ـل ــي ت ـعــزيــز منطقة
«غالف غزة» بمزيد من أنظمة «القبة
الحديدية» والغرف املحصنة .ويقول
مـصــدر فــي املـقــاومــة ل ــ«األخ ـبــار» إن
«اح ـت ـمــال ـيــة عـ ــودة الـتـصـعـيــد خــال
ّ
األسـ ـب ــوع الـ ـج ــاري ك ـب ـي ــرة ،ف ــي ظــل
م ـع ـط ـي ــات ت ـش ـي ــر إل ـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ــك ،وه ــي
بــاألســاس مــن الـجــانــب اإلســرائـيـلــي،
من جراء األزمة السياسية الداخلية»،
مضيفًا أن «هـنــاك ق ــرارًا لــدى سرايا
ال ـق ــدس (ال ـ ـ ــذراع الـعـسـكــريــة لـحــركــة
«ال ـج ـه ــاد اإلسـ ــامـ ــي») ب ـ ـ ّ
ـرد مــوجــع
على اغتيال القيادي فيها بهاء أبو
الـعـطــا ب ـم ـجـ ّـرد ّ
أي خ ــرق إســرائـيـلــي

يتواصل سريان حالة الطوارئ
لدى الفصائل واألجهزة األمنية
حتى بعد انتهاء العدوان
ُ
محتمل ،وقد أبلغ األطراف املعنيون
بذلك» .وبحسب املصدر فإن «املنطقة
ال ـ ـحـ ــدوديـ ــة ت ـش ـه ــد خ ـ ـلـ ـ ّـوًا واض ـح ــا
م ــن الـ ـجـ ـن ــود واآللـ ـ ـي ـ ــات ال ـع ـس ـكـ ّـريــة
اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة ،إض ــاف ــة إل ـ ــى ت ـخــفــي
الـجـنــود عــن ع ـيــون امل ـقــاومــة خشية
ّ
تعرضهم لالستهداف».
وف ـي ـمــا قـ ــال رئ ـي ــس ح ـكــومــة ال ـعــدو
بنيامني نتنياهو ،في تعليقه على
قرار وقف إطالق النار ،إن «إسرائيل
لم تلتزم ّ
بأي شيء (في شأن غزة)،
ّ
وس ـ ـت ـ ـضـ ــرب أي شـ ـخ ــص يـ ـح ــاول
إي ــذاء ه ــا» ،وإن لــديـهــا «حــريــة عمل
ك ــام ـل ــة وش ــامـ ـل ــة» ،ن ـش ــرت «س ــراي ــا

يعزز العدو منطقة «غالف غزة» بمزيد من أنظمة «القبة الحديدية» والغرف المحصنة (أ ف ب)

العطا
ال ـقــدس» ص ــورًا للشهيد أبــو
ً
على صفحاتها اإللكترونية مرفقة
بـ ـه ــاشـ ـت ــاغ «ال ـ ـح ـ ـسـ ــاب_م ـ ـف ـ ـتـ ــوح»،
ت ــوازي ــا م ــع اس ـت ـمــرار س ــري ــان حــالــة
الطوارئ لدى بقية الفصائل ،وأيضًا
األجهزة األمنية ،وال سيما أن هناك
ّ
إط ـ ــاق ـ ــا م ـت ـق ــط ـع ــا ل ـ ـصـ ــواريـ ــخ مــن
القطاع .وفــي املــواقــف الفلسطينية،
ش ـ ـ ـ ـ ّـدد رئ ـ ـيـ ــس املـ ـكـ ـت ــب ال ـس ـي ــاس ــي
ل ـ «حـمــاس» إسـمــاعـيــل هـنـيــة ،أمــس،
على أن الجولة انتهت ،لكن املعركة

ل ـ ــم ت ـ ـن ـ ـتـ ــهِ  ،مـ ـعـ ـتـ ـبـ ـرًا أن «انـ ـتـ ـص ــار
م ـق ــاوم ـت ـن ــا فـ ــي الـ ـج ــول ــة ال ـس ــاب ـق ــة
ال ُي ـح ـســب ب ـع ــدد ال ـص ــواري ــخ الـتــي
أطـلـقــت عـلــى ال ـعــدو ،وال بالخسائر
التي لحقت بــه ،بل بــأن املقاومة قد
ّ
شلت أركان الكيان بشكل تام خالل
التصعيد» .مــن جهته ،أشــار عضو
محمد
املكتب السياسي لـ «الجهاد»ّ ،
ال ـه ـن ــدي ،إل ــى أن ال ـس ــراي ــا «تـكــفـلــت
ب ــال ــرد بـنـفـسـهــا وأن ـج ــزت ــه وانـتـهــت
املـ ـس ــأل ــة» ،م ـس ـت ــدرك ــا« :لـ ــم ي ـكــن مــن

ال ـح ـك ـمــة دخـ ـ ــول (كـ ـت ــائ ــب) ال ـق ـســام
بـ ــالـ ــرد ح ـت ــى ال ت ـت ـط ــور امل ــواج ـ ّه ــة
إل ـ ـ ــى حـ ـ ـ ـ ــرب» .وب ـ ــالـ ـ ـت ـ ــزام ـ ــن ،ت ـل ــق ــى
ً
هـنـيــة ات ـص ــاال مــن وزي ــر الـخــارجـيــة
اإليــرانــي ،محمد جــواد ظــريــف ،قدم
فيه األخير «التهاني بالنصر الذي
ح ـق ـق ـتــه املـ ـق ــاوم ــة» ،م ـش ـي ـرًا إلـ ــى أن
«عــوامــل النصر فــي غــزة تمثلت في
قــوة امل ـقــاومــة ،ووحــدتـهــا املـيــدانـيــة،
وت ـفـ ّـوق ـهــا األخ ــاق ــي عـلــى االح ـتــال
الذي ارتكب املجازر وقتل العائالت

املـ ـ ــدن ـ ـ ـيـ ـ ــة» ،وف ـ ـ ــق بـ ـ ـي ـ ــان ص ـ ـ ــدر عــن
«حماس».
ّ
ف ــي ش ــأن آخـ ــر ،ت ـفــقــد وف ــد أم ـيــركــي،
أمس ،موقع املستشفى امليداني الذي
ي ـج ــري إنـ ـش ــاؤه قـ ــرب ح ــاج ــز «بـيــت
حانون  -إيرز» شمال القطاع ،تمهيدًا
إلدخال املزيد من ّ
املعدات الطبية إلى
املـسـتـشـفــى الـ ــذي ب ــدأ تـجـهـيــزه قبل
شهرين بتمويل قطري ،وذلك ضمن
تفاهمات التهدئة التي ترعاها مصر
واألمم املتحدة.

إدارة ترامب:
مستوطنات
الضفة قانونية!
ُ ّ ّ
عد تخليًا عن نهج اإلدارة
في تطور ي
السابقة ،وخطوة إضافية على طريق
قضم ما تبقى من فلسطني املحتلة،
أع ـلــن وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة األم ـيــركــي،
مايك بومبيو ،أمس ،أن بالده لم تعد
تعتبر املستوطنات اإلسرائيلية في
ّ
الـضـفــة الـغــربـيــة «غ ـيــر مــتـسـقــة مع
القانون الــدولــي» .وقــال بومبيو إنه
«بعد دراســة جميع جوانب النقاش
القانوني بعناية ،توافق هذه اإلدارة
 ...عـلــى أن (إنـ ـش ــاء) مـسـتــوطـنــات
مدنية إسرائيلية في الضفة الغربية
ال يتعارض في ّ
حد ذاته مع القانون
الــدولــي» .ولــم يكد الــوزيــر األميركي
ي ـع ـل ــن م ــوق ـف ــه ه ـ ـ ــذا ،ح ـت ــى سـ ــارع
رئيس الــوزراء اإلسرائيلي ،بنيامني
نتنياهو ،إلــى الترحيب بــه ،واصفًا
إيــاه بأنه «يصحح خطأ تاريخيًا».
واعتبر نتنياهو ،في بيان ،أن «هذه
السياسة تعكس حقيقة تاريخية
بـ ــأن ال ـي ـه ــود ل ـي ـس ــوا مـسـتـعـمــريــن
أج ــان ــب ف ــي ي ـه ــودا وال ـس ــام ــرة .في
الـ ــواقـ ــع ن ـح ــن ن ــدع ــى يـ ـه ــودا ألن ـنــا
ش ـع ــب ي ـ ـهـ ــودا» .وفـ ــي شـ ــأن آخ ــر،
هـ ّـدد بومبيو بفرض عقوبات على
مــن سـ ّـمــاهــم «املـســؤولــن العراقيني
الفاسدين» الذين «يسرقون ثروات
الـعــراقـيــن» ،وأولـئــك «الــذيــن يقتلون
ويـصـيـبــون املـحـتـجــن الـسـلـمـيــن».
ك ـم ــا أعـ ـل ــن إن ـ ـهـ ــاء اإلع ـ ـ ـفـ ـ ــاءات مــن
الـ ـعـ ـق ــوب ــات األمـ ـي ــركـ ـي ــة امل ــرت ـب ـط ــة
بمنشأة «فـ ــوردو» اإليــران ـيــة ،وذلــك
على خلفية استئناف إيــران أعمال
التخصيب في املنشأة.
(األخبار)

ّ
تصر أنقرة على استكمال أهداف عملية
«نبع السالم» في شرق الفرات ،سواء عبر
اتفاقات وتفاهمات أم عبر التحركات
ّ
تستمر
العسكرية .وفي هذا السياق،
محاوالت المسلحين المدعومين من
تركيا للسيطرة على تل تمر في ريف
الحسكة ،على رغم مفاوضات تجري مع
موسكو لعقد اتفاق حول المنطقة
ل ــم تـتــوقــف امل ـع ــارك ال ــدائ ــرة مـنــذ أي ــام
ح ــول بـلــدة تــل تـمــر فــي ري ــف الحسكة
الشمالي الغربي .وال يبدو أن اللقاءات
ال ـت ــي ت ـج ــري ب ــن ال ـج ــان ـب ــن ال ـتــركــي
والروسي لبحث اتفاق كامل في شأن
الـبـلــدة والـطــريــق الــدولــي « »M4الــذي
يربط الحسكة بحلب ،قد ّ
توصلت إلى
ات ـف ــاق ج ــدي ح ـتــى اآلن ،إذ اسـتـمــرت
املـ ـ ـ ـع ـ ـ ــارك يـ ـ ـ ــوم أمـ ّـ ـ ــس حـ ـ ـ ــول الـ ـبـ ـل ــدة،
وإن ب ــوت ـي ــرة أخ ـ ــف ،ف ـي ـمــا ل ــم تـحــدث
انسحابات وال انتشار جديد للجيش
السوري أو الشرطة العسكرية الروسية
كما كان متوقعًا بموجب االتفاق الذي
يـ ــدور ال ـحــديــث ح ــول ــه .وحـسـبـمــا هو
متوافر من معلومات حول املفاوضات
ال ـ ـجـ ــاريـ ــة ،ف ـ ــإن «ق ـ ـسـ ــد» واف ـ ـقـ ــت عـلــى
االن ـس ـحــاب مــن تــل تـمــر ،ولـكــن بشرط
إبقاء قوات من «األسايش» فيها ،وهو

م ــا تــرف ـضــه أنـ ـق ــرة ،مـشـتــرطــة انـتـشــار
الـشــرطــة الـعـسـكــريــة الــروسـيــة حـصـرًا.
وع ـل ـيــه ،ي ـب ــدو أن م ــا ي ـج ــري مـيــدانـيــا
يندرج في إطار محاولة أنقرة ممارسة
حـ ّـد أقـصــى مــن الـضـغــوطــات امليدانية
ب ـه ــدف ف ــرض شــروط ـهــا ف ــي االت ـف ــاق.
ّ
وفي ظل استمرار املعارك حول البلدة،
ّ
وزع امل ـس ـل ـح ــون الـ ـت ــابـ ـع ــون ل ـتــرك ـيــا
مـقــاطــع فـيــديــو تـظـهــرهــم عـلــى مقربة
م ــن ال ـط ــري ــق ال ــدول ــي ال ـ ــذي ي ــرب ــط تل
تمر بمدينة القامشلي شــرقــا ،قائلني
إنهم متجهون نحو فــرض سيطرتهم
عليه .ولكن في املقابل ،أكــدت مصادر
مـيــدانـيــة لـ ــ«األخـ ـب ــار» أن «ال سـيـطــرة
للمسلحني على الـطــريــق املــذكــور ،وال
حتى بــالـنــار» ،وأن ــه «ال ي ــزال سالكًا»،
فـيـمــا ان ـت ـشــرت م ـع ـلــومــات ،أمـ ــس ،عن
ً
أن «قـســد» استقدمت عـ ّـمــاال إلــى بلدة
ت ــل ت ـمــر لـحـفــر خ ـن ــادق ورفـ ــع ســواتــر
استعدادًا للدفاع عن البلدة من هجوم
محتمل ،تسعى موسكو إلــى الحؤول
دونه ،عبر اإلصرار على ترتيب االتفاق
وتنفيذه.
وتـسـتـمــر أن ـقــرة فــي الـتـهــديــد بعملية
ع ـس ـك ــري ــة جـ ــديـ ــدة فـ ــي حـ ـ ــال لـ ــم ي ـت ـ ّـم
ّ
تنفيذ االتـفــاقــات التي عقدتها مــع كل
مــن ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة وروس ـي ــا حــول
انسحاب «قسد» والدوريات املشتركة
واملنطقة اآلمـنــة ،وغير ذلــك .وفــي هذا
السياق ،نقلت قناة «خبر تــرك» أمس،
عــن وزي ــر الـخــارجـيــة ال ـتــركــي ،مــولــود

ج ـ ــاوي ـ ــش أوغ ـ ـل ـ ــو ،قـ ــولـ ــه إن «أن ـ ـقـ ــرة
س ـت ـب ــدأ ع ـم ـل ـيــة ع ـس ـك ــري ــة ف ــي ش ـمــال
شرق سوريا إذا لم ّ
يتم إخالء املنطقة
م ــن اإلره ــابـ ـي ــن» .ك ـمــا ن ـق ـلــت ع ـنــه ّ أن
«الــواليــات املـتـحــدة وروس ـيــا لــم تنفذا
ما ّ
نصت عليه االتفاقات التي أوقفت
ّ
العملية التركية» ضد القوات الكردية
في شمال شرق سوريا الشهر املاضي.
مع ذلك ،ال تعني تهديدات أنقرة وقف
ال ـت ـع ــاون امل ـي ــدان ــي م ــع مــوس ـكــو الـتــي

القاهرة ــ رمزي باشا
بعد سنوات من صمت الواليات املتحدة
على تـ ّ
ـوجــه مصر نحو روسـيــا لتعزيز
منظومتها التسليحية ،دخلت العالقات
بني الحليفني ً
منحى جديدًا ،مع تلويح
واشنطن ،علنًا أمس ،بتعريض القاهرة
لعقوبات في حال إتمام األخيرة صفقة
ش ـ ــراء ط ــائ ــرات «سـ ــو  ،»35والـ ـت ــي من
امل ـقـ ّـرر أن تحصل عـلــى نـحــو  20منها،
بــاإلضــافــة إل ــى أسـلـحــة روس ـيــة أخ ــرى،
يفترض وصــولـهــا كــافــة ب ــدءًا مــن العام
املـقـبــل ،فــي صفقة وصـلــت قيمتها إلــى
أك ـث ــر م ــن م ـل ـي ــاري دوالر .وع ـل ــى رغ ــم
إب ــرام صفقات عسكرية عــدة بــن مصر
وروسيا خالل السنوات ّاملاضية ،إال أن
لدى الواليات املتحدة تحفظًا على هذه
الصفقة تحديدًا ،في الوقت الذي ترفض
ً
ف ـيــه أي ـض ــا م ـنــح «املـ ـح ــروس ــة» أج ـي ــاال
م ـت ـط ــورة م ــن طـ ــائـ ــرات ي ـص ـ ّـر الـجـيــش

املصري على طلبها.
وكــانــت مصر قــد ع ــاودت إب ــرام اتفاقات
ّ
ت ـســلــح م ــع روس ـي ــا ف ــي أع ـق ــاب وص ــول
عبد الفتاح السيسي إلى الحكم ،خاصة
أن مــوسـكــو دع ـمــت الـسـيـســي بـعــد عــزل
الــرئ ـيــس ال ــراح ــل مـحـمــد م ــرس ــي ،فيما
كــانــت واش ـن ـطــن ق ــد ق ـ ـ ّـررت آن ـ ــذاك وقــف
التعاون العسكري مع القاهرة وتجميد
املساعدات املمنوحة لها .وتؤكد مصادر
مصرية ،إلى «األخبار» ،أن صفقة «سو
 »35ل ــن ي ـتــم ال ـت ــراج ــع ع ـن ـهــا ت ـحــت ّ
أي
ضـ ـغ ــوط ،نــاف ـيــة ال ــرب ــط ب ــن الــوســاطــة
األم ـيــرك ـيــة ف ــي م ـســألــة «سـ ـ ّـد الـنـهـضــة»
وش ــراء الـطــائــرات ،مــع أن هناك تلويحًا
أم ـي ــرك ـي ــا بـ ـت ــزوي ــد إث ـي ــوب ـي ــا بــأس ـل ـحــة
م ـت ـطــورة ردًا ع ـلــى اس ـت ـم ــرار م ـصــر في
الـصـفـقــة ،وه ــو «األمـ ــر ال ــذي ن ــراه شأنًا
أميركيًا» .وتوضح املصادر أن الحصول
ع ـل ــى طـ ــائـ ــرات روسـ ـي ــة ال ي ـع ـنــي أن ـهــا
ً
ستكون بــديــا مــن األسلحة األميركية،
وال سيما «أنـنــا ناقشنا مــع مسؤولني
ع ـس ـك ــري ــن أم ـي ــرك ـي ــن اح ـت ـي ــاج ــات ـن ــا...
ال نـ ـ ــزال ن ـ ّ
ـرح ــب ب ــال ـح ـص ــول ع ـل ــى تـلــك
األس ـل ـح ــة ،ل ـكــن ال ـص ـف ـقــات م ــع مــوسـكــو
الـ ـت ــزام ال م ـج ــال ل ـل ـتــراجــع ع ـنــه بـعــدمــا
ص ــار أم ـ ـرًا واقـ ـع ــا» .وحـ ــول ال ـت ـهــديــدات

األم ـيــرك ـيــة ،ت ـقــول إن «ال ـت ـلــويــح بــوقــف
املـ ـس ــاع ــدات ال ـع ـس ـك ــري ــة الـ ـت ــي تـحـصــل
عـلـيـهــا م ـصــر ب ـمــوجــب ات ـفــاق ـيــة كــامــب
ديـفـيــد لــن ي ـكــون ذا جـ ــدوى ،خــاصــة أن
هذه املساعدات لم تعد املصدر األساسي
لتسليح الجيش ...القاهرة تراهن على

تنفي مصادر
مصرية تأثير األزمة
الجديدة في وساطة
«النهضة»
َّ َ
سياسة النفس الطويل في هذا األمر».
لكن مــا يزيد تعقيد املــوقــف هــو األنـبــاءُ
التي نقلتها الصحافة الفرنسية (مجلة
«لـ ـ ــوبـ ـ ــوان») ع ــن ط ـل ــب رئ ـي ــس ال ـ ـ ــوزراء
اإلثـ ـ ـي ـ ــوب ـ ــي ،آب ـ ـ ــي أحـ ـ ـم ـ ــد ،م ـ ــن ب ــاري ــس
إب ــرام صـفـقــات تـضـ ّـم مـقــاتــات «راف ــال»

ّ
رغم وجود ّصفقات أخرى بين القاهرة وموسكو ،فإن لدى
واشنطن تحفظًا على هذا النوع من الطائرات (آي بي ايه)

وصواريخ باليستية باإلضافة إلى عدد
م ــن امل ــروح ـي ــات ال ـق ـتــال ـيــة ،ض ـمــن خطة
ل ــ«ت ـعــزيــز تــرســانــة األس ـل ـحــة ال ـجــويــة»
اإلث ـي ــوب ـي ــة ال ـت ــي ي ـص ــل مـ ــدى بـعـضـهــا
إل ــى سـتــة آالف كـيـلــومـتــر .وتـبـلــغ كلفة
األسلحة التي طلبها أحمد ،في خطاب
رسمي إلى الرئيس إيمانويل ماكرون،
نحو أربعة مليارات يوروّ ،
تعهد رئيس
الوزراء اإلثيوبي ،الحائز أخيرًا «جائزة
نوبل للسالم» ،إرسالها في أقرب وقت،
مــع أن ب ــاده تـعــانــي نـقـصــا فــي العملة
األجنبية .وتكمن خطورة ذلك الخطاب
فــي أن ــه يعيد إل ــى األذهـ ــان تصريحات
ســاب ـقــة ،أدل ــى بـهــا أح ـمــد أم ــام الـبــرملــان
ال ـش ـهــر امل ــاض ــي ،ول ـ ـ ّـوح فـيـهــا بــالـحــرب
م ــن أج ــل «س ـ ّـد ال ـن ـه ـضــة» ،مـتـحــدثــا عن
إمـكــانـيــة تعبئة مــايــن األش ـخــاص في
حال االضطرارّ إلى هذا األمر.
ُ
م ــع ذل ـ ــك ،ت ـخ ــف ــف أوس ـ ــاط رس ـم ـيــة مــن
ـع ت ـقــريــر امل ـج ـلــة ال ـفــرن ـس ـيــة ،خــاصــة
وق ـ ُ
أنه نشر بالتزامن مع توقعات بانفراج
ّ
السد في االجتماع املقبل الذي
في أزمة
سـ ُـي ـع ـقــد ف ــي ال ـعــاص ـمــة امل ـص ــري ــة ،بعد
الـتــوافــق فــي أدي ــس أبــابــا قبل أي ــام على
مـ ــلء الـ ـس ـ ّـد خـ ــال س ـبــع سـ ـن ــوات ،وهــو
مقترح وسـطــي ّ
يلبي املـطــالــب املصرية
واإلث ـيــوب ـيــة وال ـس ــودان ـي ــة .وم ــع أن ــه لم
يـصــدر عــن اجـتـمــاع أدي ــس أبــابــا ،الــذي
حضره مندوبون أميركيون وآخرون من
«صندوق النقد الدولي» ،بيان ختامي،
لكن على األقل صدر بيان عن الخارجية
السودانية .وإلى جانب ما تقدم ،ال يزال
حــديــث السفير األمـيــركــي الـجــديــد لــدى
القاهرة ،جوناثان كوهني ،دبلوماسيًا،
إذ قال أخيرًا إن بالده مستمرة فى بحث
آلـ ـي ــات ت ـع ــزي ــز الـ ـع ــاق ــات االق ـت ـص ــادي ــة
والـ ـتـ ـج ــاري ــة مـ ــع مـ ـص ــر ،مـ ــؤك ـ ـدًا خ ــال
اجـتـمــاعــات «غــرفــة ال ـت ـجــارة املـصــريــة -
األميركية» أن واشنطن تريد االستمرار
في العالقات املشتركة.

ّ
موراليس يحذر من حرب أهلية

ّ
تواصل المعارك حول تل تمر :ضغوط تركية لتحسين االتفاق؟
س ـ ّـي ــرت م ــع األول ـ ــى ب ــاألم ــس ال ــدوري ــة
املـشـتــركــة الـثــامـنــة ف ــي مـحـيــط مدينة
عني العرب الحدودية في شرق الفرات،
ّ
محتجون بــإضــرام النيران
حيث قــام
في آلية عسكرية تركية خالل الدورية،
فـيـمــا أط ـل ـقــت الـ ـق ــوات ال ـتــرك ـيــة قـنــابــل
ّ
مسيلة للدموع على تجمعات األهالي
الرافضني ملرورها في قرية عني البط.
في سياق غير بعيد ،ذكر تقرير ّ
أعدته
مجلة «ناشيونال إنترست» األميركية،

ٌ
أزمة مفاجئة بين
القاهرة واشنطن عنوانها
صفقة الطائرات الروسية «سو
 ،»35والتي أربكت الشراكة
االستراتيجية بين الجانبين.
ّ
وبعدما تأكد الموقف
األميركي الساخط في بيان
معلن ،أعلنت مصر أنها
ستسير في اتفاقها مع
روسيا على رغم الغضب
األميركي الذي قد يصل إلى
ّ
حد تعطيل المساعدات
العسكرية

تقرير

سوريا

أمـ ــس ،أن الــرئ ـيــس األم ـي ــرك ــي ،دونــالــد
تــرامــب« ،غير ج ـ ّـاد عندما يتحدث عن
نـيـتــه سـحــب ج ـنــود ب ــاده م ــن ســوريــا
وال ـشــرق األوسـ ــط» .ولـفــت التقرير إلى
أن عدد الجنود األميركيني في سوريا
حاليًا «يـفــوق مــا كــان عليه فــي كانون
األول  ،2018حني أعلن ترامب أن الجنود
األميركيني يحزمون أمتعتهم استعدادًا
للعودة إلى الديار بعد أربع سنوات من
العمليات القتالية ضد تنظيم داعش».

ّ
تهز عالقة الحليفين:
»35
«سو
ّ
واشنطن تهدد القاهرة!
تقرير

فلسطين

ّ
ّ
المقاومة والعدو يتأهبان لتجدد االشتباك
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أكدت مصادر ميدانية
لـ«األخبار» أن «ال سيطرة
للمسلحين على
الطريق الدولي »M4

استكملت القوات التركية والروسية تسيير الدورية
المشتركة الثامنة في شرق الفرات (األناضول)

ّ
وذك ــر الـتـقــريــر ب ــأن تــرامــب أعـلــن مــرات
عدة سحب قواته من سوريا ،قبل أن ُي ّ
قر
أخيرًا بأن تلك القوات «ستبقى لحماية
حقول الـنـفــط» .ورأت املجلة أن ترامب
ّ ٌ
معرض ألن يصبح جزءًا من «مؤسسة
الـسـيــاســة ال ـخــارج ـيــة األم ـيــرك ـيــة التي
يكرهها جدًا» ،فبغضه لهذه «املؤسسة»
ووضعها الراهن ال يتجاوز في الحقيقة
«إح ـ ــداث الـضـجـيــج» .وأش ـ ــارت إل ــى أن
إعــانــات تــرامــب املتكررة عــن انسحاب
الجنود األميركيني «ال تكون في الواقع
سوى إعــادة تموضع لهم» ،معتبرة أن
شعار «إنهاء الحروب التي ال تنتهي»
الذي يرفعه ترامب ،ما هو في الحقيقة
إال «دعاية انتخابية خالية من املعنى».
(األخبار)

ّ
مضي األسبوع األول على اكتمال االنقالب
بعد
العسكري الــذي شهدته بوليفيا ،وأطــاح ،برعاية
أم ـي ــرك ـي ــة ،ال ــرئ ـي ــس إي ـف ــو ُ م ــورالـ ـي ــس ،ال يـنـفـ ّـك
املشهد يزداد تعقيدًا .سؤال الوجهة املقبلة ،على
املستويات كــافــة ،بــات مــازمــا للمرحلة الراهنة.
وف ــي ح ــن أن أح ـ ـدًا ال يـمـلــك إج ــاب ــات واض ـحــة،
فإن الفوضى وأعمال العنف املنتشرة في البالد
تعطي اإلجــابــة األكـثــر واقـعـيــة .مــن هنا تحديدًا،
جاء تحذير موراليس من االنجراف نحو حرب
أهلية في بلد منقسم ،بلغ فيه القمع مستويات
غـيــر مـسـبــوقــة .ه ــو طــالــب ف ــي حـ ــوار أجـ ــراه مع
وكالة األنباء اإلسبانية «إي إف إي» ،يوم أمس،
بوساطة دولـيــة لتهدئة األوض ــاع ،مقترحًا لهذه
املهمة «الـحـكــومــة اإلسـبــانـيــة أو (رئـيــس ال ــوزراء
اإلسـبــانــي األس ـبــق خــوسـيــه لــويــس رودريـغـيــز)
ثاباتيرو ،أو رئيس (األوروغ ــواي األسبق) بيبي
موخيكا أو حكومات أخرى» .كذلكّ ،
جدد الرئيس
ُ
املقال دعوته إلى «حوار وطني» باعتباره السبيل
ٍّ
الــوح ـيــد لــوضــع ح ــد لـلـعـنــف ،ف ــي مـ ـ ــوازاة دع ــوة
مماثلة أطلقتها الكنيسة الكاثوليكية البوليفية
صاحبة النفوذ الكبير ،والداعمة لالنقالب .هذه
ّ
انضم
املبادرة للحوار في العاصمة الباز ،والتي
إليها االتحاد األوروبــي واألمــم املتحدة ،يفترض
أن تـخـ ِـدم «اسـتـعــادة السلم فــي الـبــاد ،واالتـفــاق
ع ـلــى ش ـ ــروط ان ـت ـخ ــاب ــات رئ ــاس ـي ــة وتـشــريـعـيــة
جديدة و(انتخاب) أعضاء ُجدد للمحكمة العليا

االنـتـخــابـيــة» ،وف ــق األم ــن ال ـعــام ملــؤتـمــر أساقفة
بوليفيا ،أوريلو بيسوا.
ً
وتقول جانني آنيز ،التي أعلنت نفسها رئيسة
م ــوق ـت ــة ل ـل ـب ــاد ب ـع ــد إج ـ ـبـ ــار م ــورالـ ـي ــس عـلــى
االستقالة األسـبــوع املــاضــي ،إنـهــا ستدعو إلى
وقت ممكن» .لكن الخطوة
انتخابات «في أقرب ٍ
تلك دونـهــا الكثير مــن العقبات ،خصوصًا أنه
ال يــزال ّ
يتعي على الـبــرملــان أن ُيـعـ ّـن األعـضــاء
السبعة ُ
الجدد للسلطة االنتخابية ،بعد توقيف
سـتــة مــن أعـضــائـهــا إثــر االنـتـخــابــات الرئاسية
في  20تشرين األول /أكتوبر ،والتي فاز فيها
ومــن
ـورالـيــس عـلــى خصمه كــارلــوس مـيـســاِ .
مـ ّ
ُ
ِّ
املتوقع أن يجري إمرار قرارات كهذه ،كما مرر
تعيني آنيز في جلسة برملانية شكلية لم يكتمل
فيها النصاب ،بسبب غياب حزب إيفو موراليس
(حركة من أجل االشتراكية) الذي يملك الغالبية
الـبــرملــانـيــة .وفـيـمــا ي ــدرس الـيـمــن الـحــاكــم ُخيار
إغــاق البرملان ملحاصرة حــزب الرئيس املقال،
وإدارة البالد عبر مراسيم رئاسية ،كاملرسوم
الــذي صــدر أخـيـرًا ،ويسمح للجيش باملشاركة
في «حفظ األمن» ،مع إعفائه من ّأي مسؤوليات
جنائية ،أعلنت الحكومة ،أول من أمس ،أنها في
صدد اتخاذ ما وصفته بـ «اإلجراءات القانونية»
لـتــوقـيــف مـجـمــوعــة ن ــواب مــن ح ــزب مــورالـيــس،
بتهمة «الضلوع في تنظيم أعمال عنف» خالل
االح ـت ـج ــاج ــات امل ـت ــواص ـل ــة .وفـ ــي هـ ــذا اإلط ـ ــار،

أوضح أرتورو مورييو ،الذي جرى تعيينه وزيرًا
للداخلية في الحكومة املوقتة ،أنه يمتلك قائمة
ّ
سيتم
بأسماء نواب من «الحركة االشتراكية»،
«قريبًا».
اإلعالن عنها للرأي العام
ّ
وفي محاولة لتحييد قوات األمن ،ملح مورييو إلى
أن بعض مزارعي الكوكا قد يكونون أطلقوا النار
ـدد من أنصارهم لــ«اسـتــدراج التعاطف».
على عـ ٍ
غير أن تــومــاس بيكر ،املـحــامــي األمـيــركــي لدى
«مــركــز ح ـقــوق االن ـس ــان» فــي جــامـعــة هــارفــرد،
رفض تلك النظرية ،مؤكدًا أنه ّ
توجه إلى املشرحة
ُ
ف ــي مــديـنــة ســاكــابــا حـيــث ن ـقــل ال ـض ـحــايــا ،وأن
ال ـض ـحــايــا ال ـت ـســع ال ــذي ــن س ـق ـطــوا ي ــوم الـجـمـعــة
كذلك إلــى أنه
املاضي قتلوا بإطالق النار .ولفت ّ
تحدث إلى  50شخصًا في ساكابا ،أكد جميعهم
أن أيًا من املتظاهرين لم يكن مسلحًا.
في مــوازاة ذلــكّ ،أدى إغــاق الطرق الرئيسة التي
تربط بني املراكز السكنية واملزارع ،إلى نقص في
تزويد األسواق .واصطف البوليفيون في طوابير
طويلة في شوارع العاصمة الباز ،أول من أمس،
للحصول على احتياجاتهم .وقــال مدير مكتب
ال ــرئ ــاس ــة إن ال ـح ـكــومــة املــؤق ـتــة أق ــام ــت «ج ـس ـرًا
جويًا» لنقل اإلمدادات إلى الباز لتفادي الحواجز
املوجودة على الطرق املحيطة بالعاصمة ،مضيفًا
أن املسؤولني يأملون فعل الشيء نفسه مع املدن
األخرى التي انقطعت عنها اإلمدادات.
(األخبار)
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إعالنات

إعالنات
◄ وفيات ►
قضية

ناغورني قره باغ:
صراع الهوية والهوى
ستيباناكيرد  -محمد نور الدين
ال يغفر األرمــن للحلفاء املنتصرين في الحرب العاملية
األولى كيف رسموا حدود الخرائط الجديدة في القوقاز.
ّ
فالغرب املنتصر ،وخصوصًا فرنسا وبريطانيا ،تخلى
عــن خريطة سيفر لعام  .1920كــان يمكن بموجبها أن
تظهر أرمينيا الغربية املستقلة ،وكــان يمكن أن يكون
ج ـب ــل أرارات م ــن ض ـم ــن حـ ـ ــدود هـ ــذه األرم ـي ـن ـي ــا ال ـتــي
ظهرت الحقًا في مكان آخــر ضمن االتحاد السوفياتي.
لــذا ال يجد األرم ــن فــي أرمينيا وفــي كــل الـعــالــم ب ـ ّـدًا من
االكتفاء بالنظر إلى رمزهم األول من وراء الحدود على
بعد بضعة كيلومترات منها ،والتقاط الصور بحسرة
ّ
واضحة .لكن ما يشفع لألرمن أن الجبل  /الرمز يظلل
عاصمتهم يريفان بهيبة وسطوع ،ولو كان يبعد عنها
ّ
أكثر مــن  60كلم ،تمامًا كما يطل قاسيون على دمشق
ّ
وكما يطل صنني على بيروت.
ربما لو لم ينسحب ثوار البلشفية من اتفاقية سايكس
 بـيـكــو ويـكـشـفــوا أس ــراره ــا ،ل ـكــان أرارات حـتـمــا داخــلال ـج ـغــراف ـيــا األرم ـن ـي ــة .إل ــى ه ــذا ال ـح ـ ّـد تـعـيــش أرمـيـنـيــا
ّ
واألرمن صدام الهوية والهوى .الهوية ،التي يحرص كل
األرمــن على حمايتها ،تجد نفسها في الغرب أميركية
الـ ـه ــوى ،فـيـمــا ف ــي ال ـش ــرق مــرتـبـطــة أك ـث ــر ب ــال ـض ــرورات
ّ
الجيوستراتيجية ،وبالتالي التظلل بروسيا شيوعية
كانت أو بوتينية في مواجهة «العدو» التاريخي تركيا.
بــن حـ ّـدي تركيا وأذربـيـجــان ،يعيش األرم ــن تاريخهم.
النزعة القومية هــي التي تـ ّ
ـوحــد األذري ــن واألت ــراك .أما
النزعة املذهبية ،فتبدو خارج الصراع مع وقوف إيران
الشيعية بـحــزم إلــى جــانــب أرمينيا وإل ــى جــانــب إقليم
«أرتساخ  -ناغورني قره باغ».
عـلــى رغ ــم خـصــوصـيــة ال ـهــويــة ،فــإن
يريفان سوفياتية الــروح ،بعمارتها
الواسعة
الصلبة الجميلة وطرقاتها
ّ
النظيفة وحدائقها الخضراء الغناء.
ال ي ـخ ـت ـلــف اثـ ـن ــان ع ـل ــى أن يــري ـفــان
متحف طبيعي ،وساحاتها الرئيسة
مـلـتـقــى ال ـص ــروح الـثـقــافـيــة والـفـنـيــة
ال ـ ـتـ ــي تـ ـتـ ـح ــول إل ـ ـ ــى عـ ـص ــف أل ـ ـ ــوان
م ــع «ش ـ ــروق» الـلـيــل وإلـ ــى مـهــرجــان
موسيقى تراثية وحديثة في آن.
أمـ ــا الـ ـن ــاس ،الـ ـع ــادي ــون خ ـصــوصــا،
ال ــذي ــن يـ ـتـ ـه ــادون ف ــي ال ـ ـشـ ــوارع فــا
ت ـل ـمــح ف ــي ع ـيــون ـهــم س ـ ــوى سـكـيـنــة
عميقة مثلومة وشجية .هناك إحساس بأنهم تاريخيًا
«م ـظ ـل ــوم ــون» ،ت ـمــامــا ك ـمــا الـشـيـعــة ال ــذي ــن ال يـ ــرون في
َ
يتراء ون في جامع
الحسني سوى إمام املظلومني وحيث
يريفان األزرق الجميل بإمامة الشيخ محمود موحدي
ف ــر .لـكــن مـشــرقـيــة األرمـ ــن املـتـ ّ
ـأصـلــة الـطــالـعــة مــن جبال
ّ ُ
مشرئبة ،تضفي إباء وعنفوانًا وتصميمًا تطبع
عالية
الشعوب التي تشعر دائمًا بالقلق على الهوية واملصير.

ّ
ويتحجج األرمن في
أذربيجان وإعالن نفسها جمهورية.
ذلك بأن ناغورني قره باغ  /أرتساخ كانت قبل عام 1920
ّ
يضمها الــروس إلى أذربيجان،
جزءًا من أرمينيا قبل أن
وأن امل ـســار «الـطـبـيـعــي» أن تـعــود قــره بــاغ إلــى مــا كانت
عليه قبل عــام  1920وأن تنضم مــن جديد إلــى أرمينيا.
لكن دون ذلــك عقبات قانونية كــون أرتـســاخ في القانون
الــدولــي ال تــزال منطقة حكم ذاتــي ضمن أذربـيـجــان ،ولو
ضمت أرمينيا أرتساخ فإن ذلك ُ
سيعتبر إعالن حرب على
ّ
أذربيجان .لذلك ،اختط أرمن قره باغ مسارًا مختلفًا ،وهو
ّ
إعالن الجمهورية في  2أيلول  1991كحل يمكن أن يؤدي
إل ــى ال ـهــدف األســاســي وه ــو فــك االرت ـب ــاط عــن أذربـيـجــان
والعمل على كسب االعتراف الدولي بها .وهو أمر ال يبدو
متيسر في َ
ّ
املديني القريب أو املتوسط ،خصوصًا في
أنه
ّ
ظ ــل تحكم ت ــوازن ــات املـصــالــح فــي مــواقــف ال ــدول وأولـهــا
ال ــدع ــم األم ـيــركــي لـتــركـيــا وأذربـ ـيـ ـج ــان .م ــع ذلـ ــك ،يحشد
أرمن قره باغ لدعم قضيتهم بعقد املؤتمرات ،آخرها في
ستيباناكيرد ،وتكثيف االت ـصــاالت وط ــرح القضية في
وتشكيل رأي عام ضاغط في العديد من
املحافل الدولية
ّ
البلدان والعواصم املؤثرة وال سيما في الواليات املتحدة
األميركية .وما يلفت هنا أن حزب «الطاشناق» ،الناشط
األول وشـبــه الــوحـيــد ،مـنــذ نـهــايــة ال ـقــرن الـ ــ 19دفــاعــا عن
القضية األرمنية هو املـحـ ّـرك األول للدفاع عن ناغورني
ق ــره بـ ــاغ ،فـيـمــا ه ــو مـحــاصــر وم ـح ـظــور وح ـتــى مـ َ
ـاحــق
ّ
فــي أرمـيـنـيــا نفسها وغـيــر مـمــثــل ال فــي الـبــرملــان وال في
الحكومة!
ّ
أراض
على
ـوا
ـ
ل
ـو
ـ
ت
ـ
س
ا
أرمنها
أن
ـاخ
ـ
س
ـ
ت
أر
قضية
مــا يعقد
ٍ
ُ
كــانــت خ ــارج منطقة الـحـكــم الــذاتــي وتـعـتـبــر فــي الـقــانــون
ً
ّ
ال ــدول ــي احـ ـت ــاال .وه ــو م ــا م ــك ــن ق ــره ب ــاغ م ــن أن تتصل
جغرافيًا وبشكل كــامــل مــع أرمينيا
ّ
في انتظار إيجاد حل نهائي لها.
ف ـ ــي أرمـ ـيـ ـنـ ـي ــا ويـ ــري ـ ـفـ ــان ال ت ـس ـمــع
س ــوى كلمة «تــركـيــا أو ت ــرك ــي» ،لكن
ف ــي أرتـ ـس ــاخ ال ت ـس ـمــع سـ ــوى كلمة
«أذربيجان أو أذري» .وهذا طبيعي،
ّ
فالهم الداهم في قره باغ هو العالقة
مع أذربيجان فيما العالقة مع تركيا
هي ّ
الهم الدائم في أرمينيا.

يحشد أرمن قره باغ
لدعم قضيتهم بعقد
المؤتمرات ،وآخرها في
ستيباناكيرد

ّ
ظل أرارات

ّ
فــي كــل املجتمعات التي تــواجــه تـحـ ّـدي الهوية العرقية
والدينية الــدائــم ،يتقدم الـحــرص على املحافظة عليها
ّ
بكل الطرق املمكنة .لكن املجازر التي ّ
تعرض لها األرمن
ّ
ف ــي ال ــدول ــة ال ـع ـث ـمــان ـيــة ف ــي عـ ــام  1915ت ـقــع خ ـ ــارج كــل
السياقات ،حيث تحفر ذكرى «اإلبادة» في ذاكرة األرمن
منذ أكثر مــن  104أع ــوام .مــن تلة موقع متحف اإلب ــادة،
املنعتقة في موسيقى جنائزية تشبه الصمت الخاشع،
تنبسط يريفان ُ
ويرى في األفق البعيد جبل أرارات الذي
ّ ً
كان في ذروة الحر ،مكلال ببعض الثلج.
انتهت مـحــاوالت التقريب بــن تركيا وأرمينيا واألرم ــن،
والتي بدأت في عام  ،2005إلى فاجعة دراماتيكية في العام
املــاضــي ،بتمزيق الــوثــائــق الـتــي تبادلها وزي ــرا خارجية
الطرفني في زوريــخ في عام  ،2009واعتبار ما جرى كأنه
لم يكن .أنقرة ترى أن التاريخ النهائي للمجازر لم ُيكتب
بعد ،والــذي يكتبه هم املــؤرخــون وليس رجــال السياسة،
فيما يرى األرمن أن األمور غير قابلة للنقاش ومحسومة
ْ
يقل غير ذلك َ
يسع
في أن ما جرى كان «إبادة ونص» ،ومن
للتهرب من ّ
ّ
تحمل املسؤولية واالعتراف والتعويض.
أض ــاف تـفـكــك االت ـح ــاد الـســوفـيــاتــي إل ــى «جـ ــدول هـمــوم»
األرم ــن بـنـدًا  /هـ ّـمــا جــديـدًا ،قــد ال يشكل لهم إزعــاجــا ،بل
يعتبرون أن ــه ،رغــم مـخــاطــره ،إنـجــاز لنضالهم القومي،
وهــو مسألة نــاغــورنــي قــره ب ــاغ ،أو كما يسميها األرمــن
«أرت ـس ــاخ» الـتــي تعني غــابــة أو كــرمــة اإلل ــه آرا .وبعدما
كانت على امتداد  70عامًا ذات حكم ذاتي ضمن جمهورية
أذربـيـجــان ،أعلنت فــي عــام  1991استقاللها الـكــامــل عن

الرحمن الرحيم
بسم
الله َّ
َيا َأ َّي ُت َ
الن ْف ُس ُْال ْط َم ِئ َّن ُة ْ
ج ِعي
ار
ا
ه
ً َ ُِ
إ َلــى َر ِّب ـ ِـك َر ِ َ ً َ ْ
ضـ َّـيــة ف ْادخ ِلي
ِ
اضـ ُـيــة مــر َ ِ َّ
ِفي ِع َب ِادي َو ْادخ ِلي جن ِتي
صدق الله العلي العظيم
بـ ـم ــزي ــد م ـ ــن ال ـ ــرض ـ ــى وال ـت ـس ـل ـي ــم
بمشيئة الله
ننعى اليكم فقيدنا الغالي
املرحوم
الحاج جميل علي حجازي
(ابو علي)
زوجته الحاجة سامية امني قبيسي
أوالده :علي ،عباس ،عالء وشريف
ب ـنــاتــه :بــاس ـمــة ،ن ــدى ،ب ــارع ــة ،ربــى
وشيرين
اشـقــاؤه :املــرحــوم حسني والدكتور
عبد الرحيم
شقيقاته :املرحومة جميلة ،يسرا،
نجاج ،فاطمة وسميرة
أص ـ ـهـ ــرتـ ــه :ك ـ ـمـ ــال الـ ـعـ ـيـ ـس ــى ،عـلــي
سلمان ومحمد منصور
تقبل الـتـعــازي مــن الـســاعــة الثالثة
ع ـص ـرًا وح ـت ــى ال ـس ــاع ــة ال ـســادســة
م ـ ـسـ ـ ً
ـاء مـ ــن ي ـ ــوم األرب ـ ـع ـ ــاء ال ــواق ــع
فــي  2019/11/20وذل ــك فــي مبنى
ج ـم ـع ـي ــة ال ـت ـخ ـص ــص وال ـت ــوج ـي ــه
العلمي ،الرملة البيضاء ،قرب مبنی
أمن الدولة وشركة خطيب وعلمي.
للفقيد الرحمة ولكم األجر والثواب
االسـ ـف ــون :آل ح ـج ــازي آل قبيسي
وعموم اهالي بلدة حبوش

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

ذهب ّ
ورمان

يفتخر أبناء قــره بــاغ بتضحياتهم،
وال سيما في معركة استعادة «جبال
ُع ـم ــر» ال ــوع ــرة جـ ـدًا والـجـمـيـلــة ج ـدًا
والغنية بالذهب ،حيث آثار التنقيب عن الذهب في بداية
تاللها واضحة جدًا ،وحيث في نقطة منها قبل نهايتها
مــركــز أمـنــي يعلن بــدء ح ــدود أرت ـســاخ الـتــي تفصلها عن
أرمينيا .هناك أيضًا ّ
ممر كلبجار الحيوي جدًا والساحر
جـدًا والــذي ذاع صيته في املـعــارك بني األذري ــن واألرمــن.
وف ــي ه ــذا ال ـس ـيــاق ،تـحـتــل مــديـنــة شــوشــي مـكــانــة مميزة
في وجدان القره باغيني ،وكيف استعادوها من األذريني
واد عميق وشديد االنـحــدار .وال
بأعجوبة عسكرية عبر ٍ
ّ
يكل غارو كبابجيان ،سفير أرتساخ لدى الشرق األوسط،
من الشرح بالتفصيل عن معركة شوشي وطــرد األذريــن
منها .وهو نفسه يشرح بحماسة كيف ّ
رمم سكان شوشي
بـمـســاعــدة مــن إيـ ــران جــامــع شــوشــي امل ــرك ــزي ال ـقــديــم ،ذا
الـعـقــود الــرائ ـعــة مــن داخ ـل ــه ،وكـيــف حــافـظــوا عـلــى مقابر
املسلمني في باحته الخارجية.
إذا ك ــان ــت أرتـ ـس ــاخ ت ــزي ــد ع ــن م ـســاحــة ل ـب ـنــان ب ــأل ــف كلم
ّ
يتعدون الـ 150ألفًا ،وهو
(11458كلم مربع) فإن سكانها ال
ّ
ّ
عدد يشكل ،بقلته ،عبئًا على القضية .مع ذلك ،فإن مهرجان
ّ
«عيد الحصاد» الــذي ينعقد كل عام في بدايات الخريف
(زمــن نضوج الثمار) في ساحة العاصمة ستيباناكيرد
هو مناسبة ليختلط الجميع ،من رئيس الجمهورية باكو
ســاهــاكـيــان إلــى مـطــران أرت ـســاخ بــاركـيــف مارتيروسيان
واملـ ــزارعـ ــن ال ــذي ــن يـبـيـعــون مـنـتـجــاتـهــم .ك ـل ـمــات وص ــور
ّ
ـاو يغطي دخانها ساحة املدينة
وأغ ـ ٍ
ـان وموسيقى ومـشـ ٍ
حيث أيضًا القصر الرئاسي ومبنيا البرملان والحكومة
ّ
التي تجتمع كلها فــي الساحة الجبلية الطولية الشكل.
وعـنــدمــا تـســأل مل ــاذا أحـجــام الــدجــاج صـغـيــرة ،يجيبونك
بأنها طبيعية غير محقونة بالهرمونات ،وكذا بالنسبة
ّ
إلى كل أنواع الفواكه والخضار التي تجلس على عرشها
ّ
فــاكـهــة ال ــرم ــان ،رم ــز أرمـيـنـيــا وأرت ـس ــاخ ،وال ـتــي تواجهك
أينما ذهبت ،لدى بائعي العصير وفي اللوحات والحرف
اليدوية والتذكارات والقمصان ،مثلما هو األرز رمز لبنان.
وإذا كان األرز ال ُيعصر ،فإن رمان يريفان يودع عصيره
دمك ليصبح أكثر نقاوة وصفاء ونشاطًا ،في ظاهره كما
في باطنه.

◄ إعالنات رسمية ►
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
باملعاملة التنفيذية 2019/759
طــالــب الـتـنـفـيــذ :طــونــي م ــارون الـخــونــد.
وكيله املحامي طارق مارون الخوند
املنفذ عليهم :املاسة طنوس بطرس أبي
حبيب
وازميرينا نونس فريرا وميشال رشيد
أبي فاضل عاريا بملكهم
ال ـس ـنــد ال ـت ـن ـف ـيــذي :ال ـح ـكــم الـ ـص ــادر عن
محكمة الــدرجــة االول ــى فــي جبل لبنان،
الـغــرفــة الـثــالـثــة  -ال ـنــاظــرة فــي القضايا
العقارية واملتضمن بيع العقار رقم /139
عاريا.
تاريخ وصــف العقار 2017/7/9 :تاريخ
تسجيله2019/7/16 :
املطروح للبيع 2400 :سهم من العقار رقم
/139عاريا.
ارض بـعــل مشتملة عـلــى ح ــرج صنوبر
ولــدى الكشف تبني ان العقار رقــم /139
عــاريــا مستطيل الـشـكــل تـحــت مستوى
ال ـط ــري ــق ش ــدي ــد االن ـ ـحـ ــدار غ ـيــر م ـصـ ّـون
غـيــر مـجـلــل مـشـجــر صـنــوبــر غـيــر مبني
وناظرته ممتازة  -دعوى استدعاء مقدم
لجانب محكمة بداية جبل لبنان الثالثة
فــي بعبدا رقــم  2018/230جهة الدعوى
ازال ــة شـيــوع تــاريــخ الــدعــوى 2018/4/3
مصدر الــدعــوى بــدايــة مكان حفظ امللف
عاريا.
ح ـ ـ ــدوده :غ ــرب ــا  136و 133وش ــرق ــا 138
ً
وام ــاك عامة نهرية وشـمــاال  136و138
وجنوبًا .137
مساحته/836/ :م2
ال ـ ـت ـ ـخ ـ ـمـ ــن/209000/ :د.أ .الـ ـ ـط ـ ــرح:
/209000/د.أ.
تاريخ ومكان املزايدة:
وقــد تحدد موعد املــزايــدة نهار الثالثاء
الواقع في  2019/12/10الساعة الحادية
عشرة صباحًا امــام رئيس دائــرة تنفيذ
بـ ـعـ ـب ــدا فـ ــي قـ ـص ــر عـ ـ ــدل بـ ـعـ ـب ــدا امل ـب ـنــى
الجديد.
ش ـ ــروط ال ـب ـي ــع :فـعـلــى ال ــراغ ــب بــال ـشــراء
وق ـب ــل امل ـب ــاش ــرة ب ــامل ــزاي ــدة ايـ ـ ــداع مبلغ
مــواز لثمن الطرح في صندوق الخزينة
او م ـصــرف مـقـبــول بــاســم رئ ـيــس دائ ــرة
تنفيذ بـعـبــدا او تـقــديــم كـفــالــة مصرفية
تضمن املبلغ واتخاذ محل اقامة ضمن
نطاق الدائرة كما عليه وخالل ثالثة ايام
من قرار االحالة ايــداع باقي الثمن تحت
طائلة اعــادة املزايدة بزيادة العشر على
م ـســؤول ـي ـتــه ك ـمــا عـلـيــه وخـ ــال عـشــريــن
ي ــوم ــا ت ـل ــي االحـ ــالـ ــة دفـ ــع ال ـث ـم ــن ورس ــم
الداللة  %5والتسجيل.
مأمور التنفيذ
أحمد أبو خشفة
إعالن قضائي
ص ــادر عــن املحكمة الــروحـيــة االبتدائية
األرثوذكسية  -عكار.
الى املدعى عليها منال محسن النجار -
بترومني  -مجهولة االقامة.
ت ـ ــدع ـ ــوك املـ ـحـ ـكـ ـم ــة لـ ـحـ ـض ــور ال ـج ـل ـس ــة
امل ـقــررة يــوم االرب ـعــاء فــي ،2019/12/11
ال ـس ــاع ــة ال ـث ــام ـن ــة ص ـب ــاح ــا ،ل ـل ـن ـظــر فــي
الدعوى املقامة من زوجك سامر طنوس
ب ـ ـمـ ــوضـ ــوع ط ـ ـ ـ ــاق ،وذل ـ ـ ـ ــك بـ ـ ــالـ ـ ــذات أو
بالواسطة القانونية وإال ســوف تتابع
اإلجراءات بحقك حسب األصول.
نائب القاضي
األب بولس نصر
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تبليغ قضائي
من محكمة الدرجة االولى في جبل لبنان
بعبدا الغرفة الثالثة الناظرة بالقضايا
ال ـ ـع ـ ـقـ ــاريـ ــة بـ ــرئـ ــاسـ ــة ال ـ ـقـ ــاضـ ــي م ـح ـمــد
وسـ ــام املــرت ـضــى ت ـق ــدم امل ـس ـتــأنــف بـهــاء
الدين سلمان الغريب باالستئناف رقم
 2019/249يطلب فيه االستحصال على
سندات تمليك بدل عن ضائع للعقارات
رق ـ ـ ــم  2527و 1258و 1289و/2597
كفرمتى.
لكل ذي مصلحة إب ــداء مالحظاته أمــام
قـلــم ه ــذه املحكمة ضـمــن مهلة  15يومًا
تلي النشر.
رئيسة القلم
جمانه املصري عويدات
إعالن
تعلن كـهــربــاء لبنان بــأنــه قــد تــم تعديل

م ـه ـل ــة تـ ـق ــدي ــم ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض لـ ـ ـش ـ ــراء ورق
مطبوعات متواصلة ملركز املعلوماتية
الرئيسي.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
ال ـعــروض املــذكــور اع ــاه الـحـصــول على
نـسـخــة مــن دف ـتــر ال ـش ــروط مــن مصلحة
الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره  /50 000/ل.ل.
ت ـس ـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد الـ ــى أم ــان ــة سر
كـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ ـ طــريــق الـنـهــر ـ ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي (غرفة )1223
علمًا أن آخر موعد لتقديم العروض هو
نهار الجمعة الواقع في  2019/12/6عند
نهاية الدوام الرسمي الساعة  11:00قبل
الظهر.
بيروت في  18تشرين الثاني 2019
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 1855
تصويب
ورد في إعالن جريدة األخبار عدد 3902
تاريخ  2019/11/6اعالن صادر عن دائرة
تـنـفـيــذ امل ــن بــاملـعــامـلــة رق ــم 2016/446
بــالــوكــالــة املـحــامــي نــديــم ضــاهــر فــي ما
خــص العقار  6/296بيت الشعار حيث
اقتضى التصحيح في تاريخ املزايدة في
ً
 2019/12/11بدال من .2019/11/20
ل ــذل ــك ن ــرج ــو م ــن ح ـضــرت ـكــم أخ ــذ الـعـلــم
واملوافقة على ذلك.
إعالن
يـعـلــن رئ ـي ــس مـجـلــس إدارة مستشفى
تـنــوريــن الـحـكــومــي عــن إج ــراء مناقصة
واسـتــدراج عــروض لشراء املــواد التالية
للعام ( 2020م ــواد غذائية ،مــواد طبية،
أدوية ،أمصال وخيوط جراحية ،معدات
طـ ـبـ ـي ــة ،ل ـ ـ ـ ــوازم م ـك ـت ـب ـيــة ومـ ـطـ ـب ــوع ــات،
م ــواد مخبرية ،مـحــارم وورق ـي ــات ،مــواد
تـنـظـيــف وتـطـهـيــر وأع ـم ــال الـتـنـظـيـفــات
واملحروقات).
تقبل العروض من  2019/11/18ولغاية
 2019/12/2ضمنًا خالل الدوام الرسمي
لدى أمانة سر اإلدارة.
تنورين في 2019/11/16
رئيس مجلس االدارة  -املدير
د .وليد حرب
إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
طلب انطوان جرجي متى ودالل انطوان
مارديني وجورج وفادي وانطوان وزياد
وربيع ميشال متى بصفتهم الشخصية
سندات تمليك بدل ضائع عن حصصهم
في العقار  2489عاليه.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
بالتكليف
هيثم طربيه
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلب الـيــاس امـيــل الووف الـخــوري احد
ورث ــة امـيــل اسـعــد الون ال ـخ ــوري وادم ــا
نعمان راش ــد سـنــدي ملكية بــدل ضائع
للعقار  2972الشياح.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلب علي زهير السبع املشتري من زهير
ك ــام ــل ال ـس ـبــع س ـنــد مـلـكـيــة بـ ــدل ضــائــع
للعقار  B 4/2021برج البراجنة.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلب رأفت فضل الله عامر وكيل وجدي
ووفـ ــاء هــانــي اب ــو سـعـيــد س ـنــدي ملكية
بدل ضائع للعقار  2090شويت.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو

إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
ط ـل ــب ب ـ ــال ع ـل ــي الـ ــديـ ــدي وكـ ـي ــل ملـيــس
حسني مطر طلب سند ملكية بدل ضائع
للعقار  10 /1708برج البراجنة.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طـلــب بـلـيــغ طـلـيــع ح ـمــاده وك ـيــل حسني
ابراهيم بدير بوكالته عن فرح سليمان
عــرنــوس وكيلة وجــدي سلمان املصري
وسليمان هاني عرنوس سندي ملكية
بدل ضائع للعقار  B 13 /1196فالوغا.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلب وفـيــق نجيب حــاطــوم سند ملكية
بدل ضائع للعقار  931كفرسلوان.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو
إعالن
صــادر عن دائــرة تنفيذ بعبدا باملعاملة
التنفيذية رقم 2018/1949
غرفة الرئيس القاضي جيهان عون
لبيع القسم رقم  40من العقار رقم 2429
من منطقة حارة حريك باملزاد العلني
املنفذ :بنك مصر لبنان ش.م.ل .بوكالة
ّ
سميرة
املحاميان إدمون ورامي
املنفذ عليهما :غسان علي قاروط ومريم
علي حجازي
ال ـس ـنــد ال ـت ـن ـف ـيــذي :ال ـح ـكــم الـ ـص ــادر عن
اللجنة القضائية الناظرة في الخالفات
الناشئة عن تطبيق قوانني االسكان.
تاريخ تبلغ االنذار2018/10/2 :
ت ــاري ــخ مـحـضــر ال ــوص ــف2019/1/30 :
تاريخ تسجيله2019/3/13 :
مـحـتــويــات الـقـســم رق ــم  2429/40حــارة
حـ ــريـ ــك :هـ ــو ع ـ ـبـ ــارة ش ـق ــة فـ ــي ال ـط ــاب ــق

الـعــاشــر يـتــألــف مــن مــدخــل وث ــاث غــرف
ودار وطعام ومطبخ ومنافع وشرفات.
مساحته/131 :م2
بدل التخمني/104.800/ :د.أ.
بدل الطرح/62.880/ :د.أ.
ت ــاري ــخ وم ـك ــان ال ـب ـيــع :ل ـقــد ت ـحــدد نـهــار
الثالثاء الواقع في  2019/12/17الساعة
ال ـح ــادي ــة ع ـشــر ص ـبــاحــا م ــوعـ ـدًا للبيع
بــاملــزاد العلني أمــام رئيس دائــرة تنفيذ
بعبدا.
ش ــروط الـبـيــع :عـلــى ال ــراغ ــب فــي ال ـشــراء
تـنـفـيـذًا ألح ـكــام املـ ــواد  973و 978و983
أ.م.م .أن يودع باسم رئيس دائرة التنفيذ
ق ـب ــل املـ ـب ــاش ــرة ب ــامل ــزاي ــدة ف ــي ص ـن ــدوق
الخزينة أو في أحد املصارف املقبولة في
الــدولــة مبلغًا مــوازيــا لبدل الـطــرح أو أن
يقدم كفالة مصرفية تضمن هــذا املبلغ
وعليه ان يتخذ محل اقــامــة مـخـتــارًا له
ضمن نطاق الدائرة اذا لم يكن له مقامًا
فيها ولم يسبق له ان عني مقامًا مختارًا
ف ـي ـهــا وإال اع ـت ـب ــر ق ـل ــم ال ـ ــدائ ـ ــرة م ـقــامــا
مختارًا له وعليه ايضًا خالل ثالثة ايام
م ــن ت ــاري ــخ صـ ــدور قـ ــرار االح ــال ــة اي ــداع
كامل الثمن باسم رئيس دائــرة التنفيذ
فــي صـنــدوق الخزينة او احــد املـصــارف
امل ـق ـب ــول ــة ت ـح ــت ط ــائ ـل ــة اع ـ ـ ــادة امل ــزاي ــدة
بزيادة العشر وإال فعلى عهدته فيضمن
النقص وال يستفيد مــن الــزيــادة وعليه
كذلك دفع الثمن والرسوم والنفقات بما
فـيــه رس ــم دالل ــة خمسة بــاملــايــة مــن دون
حاجة إلن ــذار أو طلب وذلــك خــال مهلة
عـشــريــن يــومــا مــن تــاريــخ ص ــدور الـقــرار
باإلحالة للراغب في الشراء االطالع لدى
هذه الدائرة.
مأمور التنفيذ/ناصر األحمدية
إنذار
تدعو دائ ــرة تنفيذ بعلبك املنفذ عليها
مــونــالـيــزا عـلــي شـعـبــان املـجـهــولــة محل
االق ــام ــة ل ـل ـح ـضــور الـ ــى ق ـلــم الـ ــدائـ ــرة أو
ارس ـ ـ ــال وكـ ـي ــل ق ــان ــون ــي ل ـت ـب ـلــغ االنـ ـ ــذار
التنفيذي ومربوطاته وذلك في املعاملة
التنفيذية رقــم  2019/156التي ينفذها
ح ـس ــن ق ـص ــي ن ــاص ــر وك ـي ـل ــه امل ـحــامــي
طــارق عبدالله واملتضمنة تنفيذ الحكم
الصادر عن املحكمة الشرعية الجعفرية
رقم اساس  18قرار  31تاريخ 2019/4/8

والـ ـ ـ ـ ــذي قـ ـض ــى بـ ـثـ ـب ــوت ط ـ ـ ــاق ح ـســن
ق ـص ــي ن ــاص ــر زوج ـ ـتـ ــه م ــون ــال ـي ــزا عـلــي
شعبان طالقًا رجعيًا غيابيًا من تاريخ
.2018/10/8
لذلك
فإن هذه الدائرة تنذرك وفق ما ورد أعاله
علمًا أن التبليغ يـتــم قــانــونــا بانقضاء
عشرين يومًا من تاريخ نشر هذا االعالن
ويعاد بعد انقضاء املهلة ومهلة اإلنذار
البالغة خمسة أيام إلى متابعة التنفيذ
ً
أص ــوال وإن لــم تتخذ محل إقــامــة ضمن
نطاق هــذه الــدائــرة فيتم إبالغك في قلم
الدائرة.
رئيس القلم
عباس شبشول

◄ مطلوب ►
مطلوب سكرتري/ة
ٌ
تحرير للعمل يف دار
الساقي ،يتقن اإلنكليزية
والفرنسية ومتمك ٌن
من العربية.
للتواصل:
rania@daralsaqi.com

دعوة
صادرة عن دائرة تنفيذ املنت
باملعاملة التنفيذية رقم 2016/77
الى صاحب الحق العيني :عدنان ذوقان
ابو عياش  -مجهول محل االقامة.
ب ـ ـتـ ــاريـ ــخ  2016/1/26تـ ـ ـق ـ ــدم ط ــال ــب
الـتـنـفـيــذ بـنــك االع ـت ـمــاد املـتـحــد ش.م.ل.
بواسطة وكيله املحامي مارون الشامي
باستدعاء يطلب بموجبه تنفيذ كشف
حساب مقفل موثوق بعقد التعامل العام
ً
تحصيال ملبلغ /2595546840.73/ل.ل.
بــاالضــافــة الــى الـفــائــدة القانونية مبلغ
/1500000/ل.ل .مــن تــاريــخ االستحقاق
وحتى الدفع الفعلي.
وبتاريخ  2019/7/18تقرر وضــع دفتر
شـ ـ ــروط ال ـب ـي ــع ل ـل ـع ـقــار  /282/م ــزرع ــة
الحضيرة.
وبتاريخ  2019/10/8تقرر ابالغ صاحب
الحق العيني عدنان ابو عياش االخبار
لالطالع على دفتر الشروط نشرًا.
لذلك
تـ ــدعـ ــوك هـ ـ ــذه الـ ـ ــدائـ ـ ــرة ل ـل ـح ـض ــور ال ــى
قلمها بالذات أو بواسطة وكيل قانوني
عنك لتبلغ اإلخـبــار لــاطــاع على دفتر
الـ ـ ـش ـ ــروط ب ـم ـه ـل ــة عـ ـش ــري ــن ي ــوم ــا عـلــى
التبليغ وإال اعتبرت مبلغًا وقلم الدائرة
مـقــامــا م ـخ ـتــارًا ل ــك لـيـصــار ال ــى متابعة
ً
التنفيذ أصوال.
مأمور التنفيذ
سيمون فارس

Invitation to bid No: 2019-039 PROVISION OF DISPENSERS AND CONSUMABLES
The Lebanese Red Cross Society (LRCS) hereby invites sealed bids from manufacturers/
reputed firms/ registered suppliers for the supply of the following supplies/ services:
Delivery Site
All Over Lebanon

Number of Items in
each LOt
8
10

Lot description
Dispensers Machine
Consumables

Lot
No.
1
2

TENDER DETAILS
The Tender details are as follows:
DDP – Beirut Delivery Duty Paid
Lebanon- All Over lebanon
Friday 15 November 2019

INCOTERMS
Delivery address
ITB Published

Notes: Detailed specifications and packaging requirement are defined in Annex 2 – Bid
+ annexed Drawings Form to tender
All documents can be downloaded from http://www.redcross.org.lb/ (Please select “Tender” from the menu at the top right of the page). Tenderers are advised to check the
website regularly as any changes or additional information related to this tender will be
updated via the website.
Tenders must be submitted in a sealed envelope
Mailing address
Lebanese Red Cross Society Head Quarters, Spears
Street,Kantari, Beirut, Lebanon
Tender deadline
Date: Monday 16 December 2019
Time: 4:00:00 PM PLEASE NOTE: NO BIDS WILL
BE ACCEPTED AFTER THE ABOVE CLOSING
TIME AND DATE
Bids to be marked
“Tender reference: 2019-039. Do not open before
”Monday 16 December 2019
Deadline for questions
Date: Monday 09 December, 2019
Time: 4:00:00 PM
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رحيــل

أن تقرأ فوكو ــ غرامشي معًا :إعادة نظر الزمة في فلسفة الهيمنة
ال يمكن فهم فلسفة
القوة أو طرائق
عمل الهيمنة في
المجتمعات ما بعد
الرأسمالية من دون
التعريج على أعمال
فوكو وغرامشي.
لكن معظم من درسوا
هذين المفكرين
العظيمين ،عبروا أفكار
ّ
كل منهما على حدة،
وخلصوا إلى جوانب
مسكوت عنها في
فلسفة كل منهما
وتفسيره لميكانيكيات
عالقات ّ
ّ
وتقنيات
القوة
الهيمنة ،من دون
محاولة الربط بين
استنتاجاتهما ألسباب
ّ
تاريخية وأكاديمية
ّ
عدة .ربما قد حان
الوقت اآلن لبناء ّ
نظرية
متكاملة عن الهيمنة
من خالل التجسير بين
َ
الفكرين ،وصياغة
أدوات تحليل نقدي
للسوسيولوجيا
ّ
السياسية تليق بتعقيد
القرن الحادي والعشرين
لندن ــ سعيد محمد

ّ
انكب غرامشي على دراسة صناعة الهيمنة من ِقبل النخبة

درس فوكو في البدء كيفية تحضير أنساق المعرفة األفراد للخضوع لهيمنة المجتمع

ّ
ب ــرغ ــم ال ـش ـغــف ال ـك ـب ـيــر الـ ــذي تـمــلــك
ً
ك ـ ــا مـ ــن امل ـف ـك ــر الـ ـف ــرنـ ـس ـ ّـي م ـي ـشــال
فـ ــوكـ ــو ( 1926ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  )1984والـ ـق ــائ ــد
اإليـ ـ ـ ـط ـ ـ ــال ـ ـ ـ ّـي أن ـ ـطـ ــون ـ ـيـ ــو غـ ــرام ـ ـشـ ــي
( 1891ـ ـ ـ ـ  )1937لـلـبـحــث فــي فلسفة
ال ـ ـق ـ ــوة ف ـ ــي املـ ـجـ ـتـ ـمـ ـع ــات وطـ ــرائـ ــق
ع ـم ــل ال ـه ـي ـم ـن ــة ،وت ـ ـقـ ــارب مـنـهـجـ ّـيــة
تفكيريهما فــي مـحــاكـمــة ال ـظــواهــر،
ّ ّ
إل أن ظ ــروف ــا م ــوض ــوع ـ ّـي ــة ع ــدي ــدة
ّ
ف ـ ــرض ـ ــت ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات مـ ـنـ ـفـ ـصـ ـل ــة لـ ـك ــل
مـنـهـمــا ،ون ــوع ــا م ــن م ـيــل غ ـيــر م ـبـ ّـرر
إل ـ ــى اعـ ـتـ ـب ــار مـ ــا تـ ــركـ ــاه مـ ــن أدوات
نـقـ ّ
ـديــة فــي تحليل السوسيولوجيا
ّ
ّ
الـسـيــاســيــة والـثـقــافــيــة للمجتمعات
ّ
الرأسمالية أقانيم منفصلة
ما بعد
متوازية ،ال جامع بينها سوى وحدة
مــوضــوع التحليل .فـتـطـ ّـور مـشــروع
ف ــوك ــو ال ـف ـك ــري ع ـبــر م ــراح ــل حـيــاتــه
امل ـه ـنـ ّـيــة تـضـمــن ع ــدة ق ـف ــزات ثـ ّ
ـوريــة
متعاقبة انتقل كل منها إلى مستوى
جديد من «التنقيب» في ذلك املزيج
الـ ـعـ ـج ــائـ ـب ـ ّـي بـ ــن الـ ـ ـق ـ ـ ّـوة واملـ ـع ــرف ــة،
وديناميات العالقة بينهما منطلقًا
ّ
جدلية الطابع للنصوص
من قــراءة
ال ـ ـتـ ــاري ـ ـخـ ـ ّـيـ ــة م ـ ــن بـ ـ ــدايـ ـ ــات ص ـع ــود
ّ
ّ
الطب والقانون
الرأسمالية كما في ّ
ّ
غرامشي
واللغة .في املقابل ،لم يؤلف
ّ
ك ـت ــاب ــا ب ــامل ـف ـه ــوم ال ـت ـق ـل ـي ــدي ،ل ـكــنــه
قـ ـ ّـدم أه ــم مـنـظــومــة ف ـكـ ّ
ـريــة متكاملة
فـ ــي ت ـف ـك ـيــك ب ـن ـي ــة ال ـه ـي ـم ـن ــة تــرك ـهــا
م ـت ـن ــاث ــرة ف ــي ث ـن ــاي ــا آالف املـ ـق ــاالت
ال ـص ـحــافـ ّـيــة وال ــرس ــائ ــل الـشـخـصـ ّـيــة
كما تدويناته فــي «دفــاتــر السجن»،
ال ـ ـتـ ــي ي ـص ـع ــب وضـ ـعـ ـه ــا ف ـ ــي إط ـ ــار

واحــد لغير املتخصصني والعارفني
بلغة غرامشي ،والظروف واملناخات
ّ
ّ
التي خط نصوصه في ظلها .وعلى
الـ ــرغـ ــم مـ ــن خ ـل ـف ـي ـت ـه ـمــا امل ــارك ـس ـ ّـي ــة
امل ـش ـت ــرك ــة ـ ـ ـ ـ ـ كـ ــان ف ــوك ــو ع ـض ـوًا فــي
الحزب الشيوعي الفرنسي في بداية
الخمسينيات وانـصــرف عنه لحظة
غياب ستالني وتعالي الجدل بشأن
حقيقة مــا ك ــان يـجــري وراء الـسـتــار
الـحــديــدي فــي االت ـحــاد الـســوفـيــاتـ ّـي،
بينما كان غرامشي مؤسس الحزب
ّ
اإليطالي ونائبًا منتخبًا
الشيوعي
عـنــه فــي ال ـبــرملــان لـحــن اعـتـقــالــه في
 1926ع ـل ــى ي ــد ال ـفــاش ـي ـســت  -فــإنــه
ال ي ـع ـت ـق ــد بـ ـ ــأن ف ــوك ــو حـ ـص ــل عـلــى
ف ــرص ــة ح ـق ـي ـقـ ّـيــة لـ ـق ــراءة غ ــرام ـش ــي،
مــع أن الـيـســاريــن الفرنسيني كانوا
األس ـب ــق إل ــى ن ـقــل «دف ــات ــر الـسـجــن»
ّ
اإليطالية في وقت مبكر ()1953
من
ُ
قبل غيرهم من األوروبيني (ترجمت
أج ـ ــزاء م ــن ال ــدف ــات ــر إل ــى اإلنـكـلـيـ ّ
ـزيــة
لـ ـلـ ـم ــرة األولـ ـ ـ ـ ــى ف ـ ــي  .)1970إذ أن
اهتمامات فوكو حينها أخــذتــه إلى
مكان آخر تمامًا بعيدًا عن السياسة
املـ ـح ــض ،وعـ ــن ف ــرن ـس ــا ب ـع ــدم ــا قـبــل
ّ
بوظيفة م ـ ّ
الفرنسية في
ـدرس للغة
أوب ـس ــاال ف ــي ال ـســويــد ،وغـ ــرق هـنــاك
في قــراءة مكتبة هائلة من التقارير
وال ـ ــدراس ـ ــات ال ـط ـبـ ّـيــة ال ـ ـنـ ــادرة الـتــي
تراكمت في مكتبة املدينة منذ القرن
ال ـ ـس ـ ــادس ع ـ ـشـ ــر ،وقـ ـ ــد وضـ ـ ــع عـلــى

مفكرون معاصرون
تقاطع
يجدون نقاط
ّ
مثيرة بين ّ الفوكوية
والغرامشية

أساسها كتابه عن «تاريخ الجنون»،
ّ
الطبية
والحـقــا عــن نـشــوء املـمــارســة
املـ ـع ــاص ــرة ،م ــا دفـ ـع ــه ف ــي مـ ـس ــارات
ّ
ّ
كيفية
بحثية موضوعها استكشاف
ت ـح ـض ـي ــر أن ـ ـسـ ــاق املـ ـع ــرف ــة األف ـ ـ ــراد
ً
ل ـل ـخ ـضــوع لـهـيـمـنــة امل ـج ـت ـم ــع ،ب ــدال
ّ
كيفية صناعة الهيمنة مــن ِقبل
مــن
النخبة كما عند غرامشي.
ول ـع ـلــه ي ـن ـب ـغــي أي ـض ــا ال ـت ـن ـب ـيــه إلــى
ح ـق ـي ـقــة أن دراس ـ ـ ـ ــات ال ـه ـي ـم ـن ــة فــي
ال ـف ـض ــاء األن ـغ ـلــوســاك ـســونــي بقيت
مـ ـ ـحـ ـ ـص ـ ــورة فـ ـ ــي أبـ ـ ـ ـ ـ ــراج وتـ ـ ـج ـ ــارب
مـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــدودة ن ـ ـس ـ ـب ـ ـيـ ــا ،وك ـ ـ ـث ـ ـ ـي ـ ـ ـرًا م ــا
تـعـ ّـرضــت للتضييق مــن ِقـبــل شرطة
األف ـك ــار فــي جــام ـعــات ال ـغــرب (أغـلــق
قـســم دراسـ ــات الـثـقــافــة فــي «جــامـعــة
بـيــرمـنـغـهــام» ب ـعــد وق ــت قـصـيــر من
م ـ ـغـ ــادرة الـ ـب ــروفـ ـيـ ـس ــور س ـت ـي ــوارت
هـ ـ ــول م ـن ـص ـب ــه ه ـ ـنـ ــاك بـ ـع ــدم ــا قـ ـ ّـدم
ّ
غرامشية الطابع في تحليل
قــراءات
الثقافة املـعــاصــرة .ق ــرارات أصبحت
جـ ــزءًا ال ي ـت ـجــزأ م ــن مـنـهـجـ ّـيــة الـنـقــد
ّ
والفني واإلعــامــي) ،ناهيك
الثقافي
ّ
ُ
بعزلة التخصص بني من قــرأ فوكو
ّ
وتــأثــر بــالـفـضــاء الـنـظــري الفرنسي،
والغرامشيني فــي بريطانيا والحقًا
ّ
ف ــي الـ ــواليـ ــات امل ــتـ ـح ــدة .ب ــل إن أحــد
ً
ت ــام ـي ــذ ف ــوك ــو وضـ ــع ك ـت ــاب ــا ك ــام ــا
فــي ّ
ذم الـفـكــر الـغــرامـشــي (ريـتـشــارد
ديـ ــه« :غــرام ـشــي ق ــد مـ ــات») بــوصـفــه
ّ
ّ
املاركسية
إيطاليًا للقوالب
استمرارًا
ال ـج ــام ــدة ،وك ـت ــب أح ــده ــم (ن ــورم ــان
ّ
مطولة في استحالة
جيراس) مقالة
الربط منهجيًا بني الرجلني.
ّ
م ــع ذل ـ ــك ،ف ـ ــإن م ـف ـكــريــن م ـعــاصــريــن

يـجــدون بشكل مـتــزايــد نـقــاط التقاء
وتـ ـ ـق ـ ــاط ـ ــع م ـ ـث ـ ـيـ ــرة لـ ــاه ـ ـت ـ ـمـ ــام بــن
الـ ـف ــوك ـ ّ
ـوي ــة والـ ـغ ــرامـ ـش ـ ّـي ــة وإن فــي
جــوانــب متفرقة منهما ،لعل أهمها
ـ ـ ربـمــا مــن دون إع ــان صــريــح  -كان
ّ
ّ
«اإلمبراطورية» التي وضعها
ثالثية
مـ ُـاي ـكــل ه ـ ــاردت وأن ـطــون ـيــو نـيـغــري
(نـشــر الـجــزء األول منها عــام )2000
فـجــاءت كمعمار مشغول مــن نسيج
ف ــوك ــوي – غ ــرام ـش ــي م ـش ـت ــرك .لـكــن
اللوحات التحليلية املبهرة لهاردت
ـ ن ـي ـغــري ع ــن مـ ــآالت اإلم ـب ــراط ـ ّ
ـوري ــة
املعوملة املعاصرة ،صرفت األنظار عن
وحدات البناءّ النظري لها ،وانشغل
املثقفون بتبني استنتاجاتهما أو
معارضتها من دون اعتناء بالسحر
الذي نشأ عن التقاء ـ غير معلن ـ ـ بني
ّ َ
َ
الفكريتني.
املدرستني
ّ
وحــدهــا الفيلسوفة الـنـســويــة جــوان
ك ــوك ــس ك ــان ــت ق ــد ص ــاغ ــت م ـجــادلــة
مـبــاشــرة وصــريـحــة فــي الــدعــوة إلــى
اسـتـحـضــار الـفــوكـ ّ
ـويــة والـغــرامـشـ ّـيــة
ّ
م ـعــا ك ـج ـنــاحــن مـتـكــامـلــن لـنـظــريــة
نـ ـق ـ ّ
ـدي ــة مـ ـع ــاص ــرة وأدوات تـحـلـيــل
وت ـف ـك ـيــك لـلـهـيـمـنــة ت ـل ـيــق بـمـسـتــوى
تعقيد حضورها في القرن الحادي
والـعـشــريــن .رغ ــم أنـهــا لــم تـقــدم على
ت ـن ـف ـيــذ ت ـل ــك ال ـ ـق ـ ــراءة ب ـن ـف ـس ـه ــا ،إال
ّ
أن ـهــا سـجــلــت أن ـهــا أث ـن ــاء ترسيمها
مل ـش ــروع ـه ــا الـ ـنـ ـظ ـ ّ
ـري ح ـ ــول ق ـضــايــا
ّ
النسوية وصراعات الجندر ،وجدت
نـ ـق ــاط ت ـق ــاط ــع والـ ـتـ ـق ــاء م ـث ـي ــرة بــن
ّ
ال ـف ـك ــري ــن ف ـ ّـس ــرت ف ــي ظ ــل ـه ــا ع ــدي ـدًا
م ــن ظ ــواه ــر ال ـق ـم ــع والـ ـخـ ـض ــوع فــي
مجتمعات الــرأسـمــالـ ّـيــة املـتــأخــرة لم
يـكــن ممكنًا لـهــا تفسيرها باعتماد
أح ــدهـ ـم ــا دون اآلخ ـ ـ ـ ــر .وهـ ـ ــي ت ــرى
أن ــه يـمـكــن تـعــويــض ج ــوان ــب ضعف
ّ
ّ
فوكوية ،بينما ال
الغرامشية بأدوات
ّ
تكتمل نظرية الخطاب عند فوكو من
ّ
ّ
غرامشي النزعة للهيمنة
تصور
دون
اآلتية من املركز  -الفوقي.
دع ـ ـ ـ ــوة ك ـ ــوك ـ ــس ،ل ـ ــم تـ ــذهـ ــب أدراج
الرياح ،وقد نجحت بالفعل في لفت
ان ـت ـبــاه الـبــاحـثــن إلم ـكــان التجسير
ب ــن امل ــدرس ـت ــن ديــالـكـتـيـكـيــا وخـلــق
إطار نظري أوسع في دراسة صناعة
«الـ ـحـ ـقـ ـيـ ـق ــة» ي ـس ـت ــوع ــب امل ـع ـط ـي ــات
املستجدة فــي عــالــم السياسة اليوم
ب ـعــد ت ـط ــور ت ـك ـنــولــوجـ ّـيــات الــرقــابــة
وال ـ ـت ـ ــواص ـ ــل ال ـ ـحـ ــدي ـ ـثـ ــة ،والـ ـكـ ـش ــف
ع ــن ج ـبــال ُ م ــن ال ــوث ــائ ــق الـتــاريـخـ ّـيــة
ال ـتــي إم ــا ن ـش ــرت ب ـعــد مـ ــرور ف ـتــرات
االن ـ ـت ـ ـظـ ــار الـ ـط ــويـ ـل ــة املـ ـطـ ـل ــوب ــة مــن
ال ـح ـكــومــات (األرشـ ـي ــف الـبــريـطــانـ ّـي
والـ ـف ــرنـ ـس ـ ّـي ك ـم ــا أرشـ ـي ــف االتـ ـح ــاد
السوفياتي السابق) ،أو ّ
تسربت عبر
مــوقــع ويـكـيـلـيـكــس وغ ـي ــره (ال ـحــالــة
األمـ ـي ــرك ـ ّـي ــة) .ل ـكــن ع ـل ـمــاء الـسـيــاســة
املـ ـ ـع ـ ــاص ـ ــري ـ ــن م ـ ــن أمـ ـ ـث ـ ــال الكـ ـ ـ ــاو،
وموفي ،وتورفينغ ورادهاكريشنان
الذين حاولوا إطالق مثل هذه املهمة
الجليلة ،لــم ينجحوا بعد نظرًا إلى
ّ
النظرية املنحازة إلحدى
خلفياتهم
امل ـ ــدرسـ ـ ـت ـ ــن دون األخ ـ ـ ـ ـ ــرى ب ـح ـكــم
ّ
التكوين املهني .لكن مبدأ التجسير
ً
مقبوال اليوم أكثر من ّ
أي وقت
صار
ّ
مضى .ال شك في أن األجيال الجديدة
م ـ ــن الـ ـس ــوسـ ـي ــول ــوجـ ـي ــن امل ـع ـن ـي ــن
ّ
ّ
والسياسية
الثقافية
بقراءة الظواهر
ّ
ّ
وتــداخــل الـســايـكــولــوجــيــات الـفــرديــة
والجماعية ،ال ّ
ّ
سيما خارج هيلمان
ّ
األكاديميا الوظيفية في الجامعات
ّ
ّ
البريطانية ،ستكون أكثر
األميركية
انـفـتــاحــا عـلــى ف ـكــرة تـكــريــس تكامل
ال ـفــوكــويــة وال ـغــرام ـشـ ّـيــة ،عـلــى نحو
ي ـعــد ب ــإم ـك ــان ب ـن ــاء أدوات مــواجـهــة
أك ـثــر فــاع ـلـ ّـيــة ف ــي ال ـن ـضــال املـسـتـمــر
تحرر اإلنسان وكسر ّ
من أجل ّ
تغول
ّ
الرأسمالية ونخبة مصاصي الدماء
في اإلمبراطورية املعوملة املعاصرة.

ديفيد بووي عام 1974

بريجيت باردو عام 1971

ّ
تيري أونيل :انطفأ «صياد» المشاهير

ّ
الشبابية الصاعدة في شارع آبي رود .بداية
أسهمت عدسة تيري أونيل ( 1938ـ  )2019في صناعة األلق في تصوير الفرق
البصري للثورة الثقافية واالجتماعية في لندن الستينات .والحقًا ،الستينيات ،وقف أمام كاميرته أعضاء فرقة «البيتلز» ،وتبعهم
بالكاد نجا أحد من مشاهير ونجوم الستينيات والسبعينات
بعدها موسيقيون آخرون مثل فرانك سيناترا وإلتون جون،
في العالم من كاميرته ،أكــان في جلسات تصوير
وفــرق «ليد زيبلني» ،و«الرولينغ ستونز» و«كوين»
ً
خـ ّ
ـاصــة أم فــي لـقـطــات ال ـبــابــاراتــزي أشـهــرهــا
وصوال إلى املغنية إيمي واينهاوس التي اعتبر
ص ــورة املمثلة الفرنسية بريجيت ب ــاردو،
أونـيــل أنـهــا آخــر الـنـجــوم الحقيقيني الذين
ّ
وهي تضع السيجار بني شفتيها .أخيرًا،
ص ـ ّـوره ــم .أم ــا ال ــوج ــه امل ـفــضــل واألك ـثــر
ّ
املصور البريطاني ،بعد صراع مع
رحل
إل ـهــامــا بــالـنـسـبــة إل ــى أون ـي ــل ،فـقــد كــان
السرطان ،في منزله في لندن ،مختتمًا
ديفيد ب ــووي ال ــذي التقط لــه مجموعة
ّ
ّ
استمرت حوالى
فوتوغرافية
بذلك رحلة
مــن أشـهــر الـبــورتــريـهــات فــي جلسات
ّ
ّ
ستني عامًا ،اصطاد فيها أشهر نجوم
تصوير خاصة ،وخالل جوالته الفنية.
السينما واملوسيقى والثقافة الشعبية،
كان تيري من ّأول الحاضرين إلى مواقع
خـ ـص ــوص ــا ف ـ ــي ف ـ ـتـ ــرة ال ـس ـب ـع ـي ـن ـي ــات
تـصــويــر األف ــام األوروب ـ ّـي ــة واألمـيــركـيــة،
ال ـص ــاخ ـبــة ف ــي أم ـي ــرك ــا وأوروبـ ـ ـ ـ ــا .وص ــل
فأنجز بورتريهات لشون كونري وأودري
أونيل إلــى التصوير الفوتوغرافي بالصدفة.
هيبورن ،وإليزابيث تايلور ،وبــاردو ،وزوجته
كان يحلم بأن يكون عــازف درامــزّ ،
فتقدم للعمل تيري أونيل أمام صورته السابقة فــاي دان ــاواي الـتــي التقط لها واح ــدة من
مانديال
لنيلسون
فــي «شــركــة الـخـطــوط الـجــويــة الـبــريـطــانـيــة» طمعًا
أش ـهــر صــورهــا فــي مـنــزلـهــا ص ـبــاح ال ـيــوم الـتــالــي
ّ
بالوصول إلى أميركا ،لاللتحاق بمشهد الجاز املوسيقي هناك ،لفوزها بـ «أوسكار» أفضل ممثلة عام  .1977إلى جانب العالم
ّ
لكن الشركة منحته وظيفة
مصور تقني .بعدها انتقل للعمل في الـفـنــي ال ـصــاخــب ،أن ـجــز ص ــورًا للملكة إل ـيــزاب ـيــث ،وويـنـسـتــون
ّ
ّ
جريدة «دايلي سكيتش» نهاية الخمسينيات ،حيث تمثلت مهمته تشرشل ونلسون مانديال وآخرين.

فالش
¶ الفن األميركي المعاصر في بيروت
افتتحت غــالـيــري «ارت ـ ــوال» (وســط
ب ـ ـيـ ــروت) أخـ ـيـ ـرًا م ـع ــرض ــا جـمــاعـيــا
بـعـنــوان  ،In With the Newالــذي
ي ـس ـت ـمـ ّـر ح ـت ــى ال ـث ــام ــن م ــن ك ــان ــون
ّ
األول (دي ـس ـم ـب ــر) .املـ ـع ــرض ال ــذي
ّ
ّ
ّ
ّنسقته «منصة استشارية فنية
ً
ت ـحــريـ ّ
ـريــة» يـتـضـ ّـمــن أع ـم ــاال لـ ـ 12
ّ
فنانًا أميركيًا معاصرًا هــم أمــانــدا
بــالــدويــن ،وجــاك ـلــن س ـي ــدار ،وأن ـج ـيــا ه ـيــش ،وإلـيــزابـيــث
هيوي ،وماكس جانسونز ،وغرانت ليفي لوسيرو ،ونيفني
مـحـمــود ،ومــايـشــا مـحـمــدي ،وغــاهــي ب ــارك ،وم ــارث ــا تــاتــل،
وراش ـي ــل مـيـكــا وي ــس ،وس ـيــج وي ـل ــوز .يـجـمــع ال ـح ــدث أنـمــاطــا
وأساليب فنية مختلفة من الرسم والنحت والتجهيز والكوالج في
مـمــارســات فنية مـعــاصــرة ،تعطي ملـحــة عــن املـشـهــديــن الـفـنــي في
نيويورك ولوس أنجلس من خالل فنانني يــزورون الشرق األوسط
ّ
للمرة األولى .لالستعالم01/497494 :
كريستيان سكوت :أمسية جاز بين األمس واليوم
¶
ّ
ال ي ـت ــوق ــف كــري ـس ـت ـيــان سـكــوت
( 1983ـ الـصــورة) عن توسيع أفق
وحـ ــدود ال ـج ــاز ،مــن خ ــال أسـلــوب
ّ
ـات،
مــوس ـي ـقــي ي ـج ـمــع اإلل ـك ـتــرون ـيـ ًَ
واإلي ـق ــاع ــات ال ـج ــدي ــدة ،خ ـصــوصــا
فـ�ي ثالثيته املوسيقي ة �The Cen
ّ
تتضمن
 tennial Trilogyال ـتــي
ألـبــومــه ( aTunde Adjuahصــدر
عام  .)2012ال يغفل املوسيقي األميركي القادم من نيو أولينز
عن موقع الجاز الزمني اليوم مع دخول هذا النمط املوسيقي قرنه
الثاني .هذا ما دفعه إلى إعــادة تقييم وقــراءة الجاز اليوم من خالل

إع ــادة إحيائه عبر أساليب ع ــزف ،وتأليف جــديــد مــع اإلبـقــاء على
ّ
بعض من اتجاهاته وقوالبه التقليدية .مع فرقته املوسيقية ،سيزور
ّ
سكوت بيروت ليقدم مساء الخميس
عازف الترومبيت كريستيان ّ
 21تشرين الثاني أمسية سيغطي فيها تاريخ وحاضر ومستقبل
الـجــاز فــي ( Ballroom Blitzالـطــريــق البحرية ـ ـ شـمــال بـيــروت).
لالستعالم76/999334 :
¶ «ليالي في ّ
حب الثورة» في المترو
«هـ ـي ــا هـ ــو ط ـي ـب ــة و بـ ـع ــد…»،
هـكــذا افـتـتــح «مـتــرو املــديـنــة» قبل
أي ــام ،إعــانــه عــن بــرنــامـجــه الجديد
امل ـس ـت ـل ـهــم م ــن أج ـ ـ ــواء االن ـت ـفــاضــة
ّ
الشعبية التي تعيشها الـبــاد ،عبر
استقبال عــروض موسيقية وفنية
مختلفة تندرج ضمن عنوان «ليالي
في ّ
حب الثورة» .الليلة األولى التي
يستقبلها املترو (الحمرا ـ بيروت) مساء السبت  23تشرين الثاني
ستكون أمسية موسيقية تـبــدأ عند السابعة والـنـصــف مــع فرقة
«مونتي كارلو» ،تليها أمسية للمغنية اللبنانية ساندي شمعون
ّ
ستقدم مجموعة من أغنيات املوسيقيني املصريني
(الصورة) التي
ّ
سيد درويش والشيخ إمام الذي أدته مرارًا في أمسيات سابقة.
وقــد أعلن املترو أن حفالت برنامج «ليالي في حب الـثــورة» ،ال
تـفــرض مبلغًا مــالـيــا م ـحـ ّـددًا عـلــى الـجـمـهــور لـحـضــور ّأي مــن هــذه
األمسيات الفنية ،إذ بإمكانهم دفع املبلغ الذي يريدونه ،من دون أن
يكون عليهم الحجز مسبقًا .أعلن املترو أخيرًا أيضًا عن أمسيته
الثانية التي ستكون ّ
مخصصة للستاند أب كوميدي ( )28/11والتي
تجمع في أمسية واحدة (ابتداء من السابعة والنصف مساء) ثالثة
من وجوه الستاند آب كوميدي في بيروت هم شادن ووسام كمال
حجار الذين سيعيدون تقديم فقراتهم ّ
ونور ّ
مجددًا عند العاشرة
من مساء الليلة نفسها .لالستعالم76/309363 :
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وخبر

ّ
شـهدت مدينـة بورصـة التركيـة (غربـا) افتتـاح معـرض صـور فوتوغرافيـة للمصور الفرنسـي مـن أصل الوسـي ،الم دوك هين ،يوثـق فيه آثار أعمـال العنف
علـى النسـاء فـي  50دولـة مختلفـة .فـي تصريحـات لوكالـة «األناضـول»ّ ،
تطـرق الفنـان البالـغ  53عامًا إلـى حجم الصعوبـات التـي واجهته خلال رحلته التي
اسـتمرت  25عامـا فـي مناطـق حـرب ونـزاع ّ
ّ
عـدة ،مـن أجـل النجـاح في هـذه ّ
المهمة .مـن رومانيـا إلى باكسـتان مـرورًا بالعراق وجنـوب السـودان 56 ،لقطة
ّ
ّ
ّ
ترصـد لحظـات صعبـة منوعـة .يواصـل المعرض اسـتقبال الـزوار لغاية الثانـي من كانـون األول (ديسـمبر) المقبل.

قطار التطبيع يجرف هيفاء المنصور وعمرو واكد
الـ ـص ــورة املـ ـص ـ ّـدرة م ــن دول الـخـلـيــج
ف ــي ال ـس ـن ــوات امل ــاض ـي ــة ،ال ـت ــي تـ ـ ّ
ـروج
للتطبيع العلني مــع «إســرائ ـيــل» في
امل ـح ــاف ــل الــدب ـلــومــاس ـيــة والــريــاض ـيــة
والـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــةُ ،يـ ـ ـ ـ ــراد لـ ـه ــا أن ت ـك ــون
م ـ ـكـ ـ ّـرسـ ــة واع ـ ـت ـ ـي ـ ــادي ـ ــة ،فـ ـ ــي م ـق ــاب ــل
ت ـغ ـي ـيــب ح ـق ـي ـقــي وجـ ــوهـ ــري لـقـضـيــة
فـلـسـطــن .ول ـيــس مــا ح ــدث أخ ـي ـرًا في
غــزة ســوى خير دلـيــل على مـحــاوالت
ط ـم ــس ال ـ ـصـ ــورة اإلجـ ــرام ـ ـيّـ ــة ل ـل ـعــدو
اإلسرائيلي ،وارتكاباته بحق املدنيني
ّ
ال ـعــزل الــذيــن غـ ّـصــت مــواقــع التواصل
ّ
االجـتـمــاعــي بـصــورهــم ،ال سيما بعد
املـ ـ ـج ـ ــزرة األخـ ـ ـي ـ ــرة الـ ـت ــي وقـ ـع ــت فــي
«دي ــر الـبـلــح» (وس ــط غ ــزة) .بعد عزف
النشيد اإلسرائيلي في «أبو ظبي» في
فعاليات بطولة «جوجوتسو» ،أعلنت
وزارة الـخــارجـيــة اإلســرائـيـلـيــة أمــس،
عبر حسابها على تويتر «إســرائـيــل
ّ
املخرجة السعودية
بالعربية» أن فيلم ّ
هـيـفــاء املـنـصــور «املــرش ـحــة املـثــالـيــة»
(ك ـت ــاب ــة :ه ـي ـفــاء امل ـن ـص ــور بــال ـت ـعــاون
مــع ب ــراد نـيـمــن) سيفتتح «مـهــرجــان
سـيـنـمــا امل ـ ــرأة» اإلســرائ ـي ـلــي (ب ــن 16
و 19كانون ّ
األول /ديسمبر  )2019في
ّ
ال ـقــدس املـحـتـلــة ،مــا أث ــار سـخــط رواد
السوشال ميديا .الفيلم الحائز جائزة
«ل ـج ـنــة ال ـت ـح ـك ـيــم» ف ــي ال ـ ـ ــدورة ال ـ ــ76
مــن «م ـهــرجــان الـبـنــدقـيــة السينمائي
الــدولــي» ،يتناول قضية تمكني املــرأة
ال ـس ـع ــودي ــة ع ـب ــر سـ ــرد ق ـص ــة طـبـ ّيـبــة
تتجاوز العوائق االجتماعية وترشح
نفسها لالنتخابات الـبـلــديــة .يضيء
الـشــريــط ال ــذي ص ـ ّـور فــي اململكة على
التغيرات االجتماعية والقانونية التي
حدثت هناك ،من تخفيف قيود نظام

والي ـ ــة ال ــرج ــل ع ـلــى امل ـ ـ ــرأة ،وال ـ ّس ـمــاح
للنساء بقيادة السيارة ...وقد رشحته
الـ ـسـ ـع ــودي ــة رسـ ـمـ ـي ــا ل ـت ـم ـث ـي ـل ـهــا فــي
سباق األوسكار املرتقب في  8شباط
(فـ ـب ــراي ــر) امل ـق ـبــل ض ـمــن ف ـئــة «أف ـضــل
فـيـلــم أج ـن ـبــي» .وس ـبــق لـلـمـنـصــور أن
نفت العام املاضي ،ما نقلته صحيفة
«ي ــدي ـع ــوت أحـ ــرونـ ــوت» ع ــن لـســانـهــا
ح ـ ــول «ع ـ ـ ــدم اس ـت ـب ـع ــاده ــا ال ـت ـع ــاون
ف ـن ـيــا م ــع س ـي ـن ـمــائ ـيــن إســرائ ـي ـل ـ ّيــن
ف ــي امل ـس ـت ـق ـبــل» ،وق ــال ــت وق ـت ـهــا إن ـهــا
فــي مرحلة تــرويـجـ ّـيــة ألف ــام أميركية
ويجري عدد من الصحافيني أحاديث
م ـع ـه ــا مـ ــن أن ـ ـحـ ــاء الـ ـع ــال ــم .وع ـن ــدم ــا
ُ
تـ ـس ــأل ع ــن ال ـت ـع ــاون م ــع «إس ــرائ ـي ــل»
تجيب دئمًا« :أنا أعمل فقط مع الدول
املسموح بها بشكل رسمي».

مـ ـ ــن ه ـ ـي ـ ـفـ ــاء املـ ـ ـنـ ـ ـص ـ ــور إلـ ـ ـ ــى عـ ـم ــرو
واك ـ ـ ـ ــد (ال ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــورة) ال ـ ـ ـ ــذي كـ ـش ــف فــي
تغريدة أخيرًا عن مشاركته في فيلم
ال ـكــوم ـي ـكــس «امل ـ ــرأة ال ـخ ــارق ــة »1984
(إخــراج باتي جينكينز) ،وهــو الجزء
ال ـثــانــي م ــن شــريــط «امل ـ ــرأة ال ـخــارقــة»
الـصــادر قبل عــامــن ،وتلعب بطولته
امل ـم ـث ـلــة اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة غ ـ ــال غـ ـ ــادوت،
ُ
ويفترض طرحه في حزيران (يونيو)
 .2020ال ـ ـف ـ ـنـ ــان املـ ـ ـص ـ ــري امل ـ ـعـ ــارض
للنظام في بالده ،واجه بفعل تغريدته
ً
امل ــذك ــورة سـيــا مــن االن ـت ـقــادات ،فيما
راح ك ـث ـي ــرون ي ـس ـت ــذك ــرون دوره في
الفيلم املصري الشهير «أصحاب وال
بزنس» ( 2001ـ إخــراج علي إدريــس)
ال ـ ــذي ج ـ ّـس ــد ف ـي ــه دور الـفـلـسـطـيـنــي
املدافع عن أرضه ،في محاولة لتذكيره
بــامل ـبــادئ الـتــي يـجــب أن يحملها في
مناهضته للتطبيع.
ط ـب ـ ّع ــا ،لـ ــم يـ ـ َـأبـ ــه واك ـ ـ ــد ل ـل ـت ـع ـل ـي ـقــات،
وصنفها ضمن «اللجان اإللكترونية»
ّ
ـرأي العام»،
التي تهاجمه و«تضلل الـ
ّ
ّ
يتعي
مــؤك ـدًا فــي تـغــريــدة أخ ــرى أن ــه
ع ـلــى ال ـف ـنــان أن ي ـك ــون «إن ـس ــان ــا قبل
ّ
أي شـ ـ ـ ــيء ،وأن أع ـ ـمـ ــل عـ ـل ــى ن ـص ــرة
ق ـيــم اإلن ـس ــان ـي ــة والـ ـح ــق واألخـ ـ ـ ــاق...
ّ
التطرف والضغينة والكره
ومحاربة
ّ
ألي إنسان» .خطاب ساذج هزيل ساقه
ً
املـمـثــل امل ـصــري ،م ـحــاوال سـبــغ الـعــدو
بشعارات «اإلنسانية» و«التسامح»،
فــي مـســار يحيلنا إل ــى ال ـســؤال حــول
االزدواجـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة الـ ـت ــي يـ ـم ــارسـ ـه ــا .فـمــن
جـهــة ،يعلن مـعــاداتــه للنظام القمعي
فــي مـصــر ،ومــن جهة أخ ــرى ال يمانع
ً
مـحـ ّـابــاة «إســرائـيــل» وي ـشــارك تمثيال
مجندة سابقة في جيش االحتالل!

«الثورة» أطاحت ملكة جمال !2019
زكية الديراني
لــم تكتمل سـعــادة القائمني على قـنــاة lbci
باستحواذهم على تنظيم وعرض مسابقة
«م ـل ـكــة ج ـم ــال ل ـب ـنــان» ل ـع ــام  ،2019بـعــدمــا
ّ
خسروها العام املاضي لصالح  .mtvإذ أن
ّ
االتـجــاه الحالي سيكون ّنحو إعــان إلغاء
ُ
امل ـســاب ـقــة ال ـتــي ك ــان م ـتــوق ـعــا أن ت ـق ــام قبل
أســابـيــع قليلة ثــم تـ ّ
ـأجـلــت إثــر الـتـظــاهــرات.
ّ
لن تسلم مايا رعيدي التاج لملكة جديدة

ّ
ّ
علمًا أن القناة كانت قد أعلنت أن الثالث من
تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي هو املوعد
امل ـ ـحـ ـ ّـدد الن ـت ـخ ــاب امل ـل ـك ــة الـ ـج ــدي ــدة ضـمــن
ُ
سهرة تقام على مسرح «بيال» في «بيروت
باركس» في فرن الشباك.
لكن ،قبل وقت قصير من هذا املوعد ،انطلق
ال ـح ــراك الـشـعـبــي ،ف ـتـ ّ
ـأجــل ال ـح ــدث م ـجــددًا،
لتنتشر أخيرًا معلومات حول اتجاه شركة
ّ
املنظمة
«فــانـيــا بــرودك ـشــن» (روال س ـعــد)
ل ـل ـح ــدث ،و lbciن ـحــو إل ـغ ــاء س ـه ــرة «مـلـكــة
ّ
جمال لبنان»  .2019إذ أن املسابقة الجمالية
ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـقـ ــام سـ ـن ــوي ــا ب ـ ــن ش ـ ـهـ ــري أيـ ـل ــول
ّ
(سبتمبر) وتشرين األول (أكتوبر) من كل
ّ
عـ ــام ،اص ـطــدمــت ب ـع ـثــرات ع ــدة وتـخــطـتـهــا،
ّ
غير أن الـتـطـ ّـورات السياسية وفــي الشارع
ّ
كانت أقوى منها .لذلك ،فإن القائمني عليها
ّ
ي ـفــكــرون جــديــا فــي إلـغــائـهــا ألس ـبــاب ع ـ ّـدة،
ّأولها عدم مالءمة الظروف الداخلية حاليًا
ل ـعــرض س ـهــرة «مـلـكــة ج ـمــال ل ـب ـنــان» الـتــي
ّ
تتضمن وصالت راقصة وأخرى غنائية ،في
ّ
ظل تركيز املشاهد على الوضع االقتصادي
ّ
ّ
والسياسي .كما أن منظمي الحفلة يعيشون
سباقًا مع الوقت لكي تكون امللكة الجديدة
ضمن املشاركات في مسابقة «ملكة جمال
ُ
العالم» التي تـقــام سنويًا فــي شهر كانون
ّ
األول (ديسمبر) في إحــدى عواصم العالم.
وي ـ ـكـ ــون ع ـل ــى امل ـت ـس ــاب ـق ــات ،مـ ــن ضـمـنـهــن
اللبنانية ،الحضور هناك قبل نحو ثالثة
أسابيع من موعد إقامة السهرة للخضوع
ّ
للتدريبات الالزمةّ .لكن بما أن الوقت صار
ّ
ضـ ّـيـقــا ،فيبدو أن كــفــة اإلل ـغــاء سترجح من
ّ
دون أن تسلم مايا رعـيــدي الـتــاج .لــو عدنا
ً
ّ
قليال إلى الوراء ،ندرك أن إلغاء هذا الحدث
ّ
امل ـح ـلــي ل ــم ي ـح ــدث إال ف ــي س ـن ــوات مـعــيـنــة
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بسبب الحرب األهلية والعدوان اإلسرائيلي.

