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لبنان

لبنان

ّ
الدولة أمام «فخ» سالمة
المشهد السياسي

سندات «اليوروبوندز» هي الشغل الشاغل للسلطة .هل تدفع أم ال تدفع؟ ال قرار لدى الحكومة حتى اليوم .لقاء القمة
أي نتيجة .وحده رياض سالمة سعى إلى إيقاع الجميع
الذي عقد في بعبدا وتبعه اجتماع الحكومة لم يتوصل إلى ّ
بالفخ .يريد أن يستمر بالسياسات التي أوصلت البلد إلى االنهيار ،متجنبًا إعادة هيكلة الدين .آخر ألعابه دفع الديون الخارجية
والتوافق مع المصارف المحلية على تمديد آجال ديونها مقابل أرباح عالية
لم ُيسفر اجتماع بعبدا عن ّ
أي حلول.
ال ي ـ ــزال ال ـن ـق ــاش ع ـلــى ح ــال ــه :نــدفــع
استحقاق آذار من الدين أو ال ندفع؟
لكن صورة رئيس جمعية املصارف
س ـل ـي ــم ص ـف ـي ــر ف ـ ــي اجـ ـتـ ـم ــاع يـضــم
َ
ورئيسي مجلس
رئيس الجمهورية
النواب ومجلس الوزراء ،إضافة إلى
ع ــدد مــن ال ـ ــوزراء ،تثير االسـتـغــراب.
ل ـيــس ه ــو ص ــاح ــب مـنـصــب رس ـمــي،
ب ـ ــل ه ـ ــو يـ ـمـ ـث ــل ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع ال ـ ـخـ ــاص،
وتـحــديـدًا حملة س ـنــدات الــديــن .هل
بهذه الصفة ُيـشــارك؟ إن كــان كذلك،
فـلـمــاذا لــم ُي ـ َ
ـدع دائ ـن ــون أجــانــب إلــى
اج ـت ـم ــاع ال ـق ـص ــر الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري؟ فــي
األسـ ـ ـ ـ ــاس ،دور ص ـف ـي ــر ال يـخـتـلــف
عـ ــن دور ريـ ـ ـ ــاض سـ ــامـ ــة .كــاه ـمــا
ي ـتــول ـيــان مـهـمــة إق ـن ــاع الـسـيــاسـيــن
بـخـطــورة التخلف عــن س ــداد الــديــن.
كــرر الطرفان األمــر نفسه أمــس :عدم

اقتراح سالمة يعني
عمليًا إهدار نحو  10في
المئة من الموجودات
القابلة لالستخدام
الدفع يؤدي إلى ضرب املصارف .أما
ال ـحــل «ال ـف ــخ» ال ــذي يـطــرحــه ســامــة
وي ــواف ــق عـل ـيــه أصـ ـح ــاب املـ ـص ــارف،
ف ـه ــو دف ـ ــع مـ ـص ــرف ل ـب ـن ــان ل ـلــديــون
ال ـت ــي يـحـمـلـهــا دائـ ـن ــون أج ــان ــب في
استحقاق آذار  ،2020املقدرة قيمتها
بـ  700مليون دوالر ،مقابل استبدال
للدين املحمول من املصارف املحلية
(تمديد آجال التسديد) ،والذي ُي ّ
قدر
بنحو  500مـلـيــون دوالر .بالنسبة
إلـيــه ،فــإن هــذا االس ـت ـبــدال ،ذا الكلفة
سيؤدي إلى حماية القطاع
العالية،
ّ
مــن خـطــر تــوقــف امل ـصــارف املــراسـلــة
عــن التعامل معه أو تعريض لبنان
ملــزيــد م ــن الـتـخـفـيــض ف ــي تصنيفه.
تـلــك الــوص ـفــة ال ـتــي س ـت ـ ّ
ـدر ،م ـجــددًا،
أرب ــاح ــا طــائ ـلــة ع ـلــى امل ـ ـصـ ــارف ،لن
تؤدي عمليًا إال إلى شراء الوقت ،إذ
ســرعــان مــا سيتالشى تــأثـيــرهــا مع
االستحقاقات املقبلة ،حيث ستكون
قد ازدادت مخاطر انخفاض مجموع
احتياطي مصرف لبنان من العمالت
األجنبية.

)بالل جاويش(

مـ ـق ــاب ــل رأي سـ ــامـ ــة وامل ـ ـ ـصـ ـ ــارف،
بـ ــدأ يـتـشـكــل رأي غ ــال ــب ب ــن الـكـتــل
الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة .إن ك ـ ـ ــان م ـ ــن مـ ـك ــروه
س ـي ـص ـيــب الـ ـقـ ـط ــاع املـ ـص ــرف ــي فـهــو
ً
ً
سيصيبه ع ــاج ــا أو آجـ ــا .وبعنى
آخر ،إن كانت إعادة الهيكلة ستكون
حـتـمـيــة ب ـعــد أش ـه ــر ،ف ـل ـمــاذا تـبــديــد
مـ ــوجـ ــودات م ـص ــرف ل ـب ـن ــان ال ـي ــوم؟
فــاقـتــراح ســامــة يعني عمليًا إهــدار
ن ـح ــو  10ف ــي املـ ـئ ــة م ــن م ــوج ــودات ــه
الـقــابـلــة لــاسـتـخــدام ،وال ـتــي ينبغي
الـ ـحـ ـفـ ــاظ عـ ـل ــى ك ـ ــل «سـ ـ ـن ـ ــت» مـن ـهــا
لـتــأمــن اس ـت ـيــراد املـ ــواد األســاس ـيــة،

كــالـقـمــح وال ـ ـ ــدواء واملـ ـح ــروق ــات .مع
ذلـ ـ ــك ،ف ـ ــإن خ ـل ـ ّـي ــة أزمـ ـ ــة ي ـف ـت ــرض أن
ُ ّ
تشكل ،مهمتها األساسية تبدأ منذ
اليوم الــذي يلي يــوم االستحقاق (9
آذار) ،وخاصة أن ألي قــرار ُ
سيتخذ
تــداعـيــاتــه ال ـتــي يـفـتــرض التحضير
لها .لكن التركيز على الـ َّـديــن وحــده
مـقـلــق .االقـتـصــاد مـنـهــار ،بــاإلضــافــة
إلـ ـ ــى الـ ـقـ ـط ـ َ
ـاع ــن املـ ــالـ ــي والـ ـنـ ـق ــدي،
ولذلك ال حلول بــدون البدء بمداواة
االقتصاد ،بالتوازي مع شطب جزء
من الديون .لكن مع ذلك ،فإن «اجتماع
القمة» الــذي استضافه قصر بعبدا

انـتـهــى كـمــا ب ــدأ .ال قـ ــرارات حاسمة،
بل مزيد من هدر الوقت ريثما تشكل
لجنة تقنية ،مــن القطاعني الخاص
والـعــام ،تكون مهمتها االتـفــاق على
اإلج ــراءات التي ستتخذ قبل نهاية
ش ـب ــاط ،عـلـمــا ب ــأن ت ـ ّ
ـوج ــه الـحـكــومــة
ص ــار شـبــه مـحـســوم ،بـعــدمــا طلبت،
بـشـكــل رس ـم ــي ،م ـســاعــدة تـقـنـيــة من
صـنــدوق النقد الــدولــي (إرس ــال وفد
ت ـق ـنــي ل ـل ـم ـســاعــدة ف ــي إع ـ ـ ــداد خـطــة
اق ـت ـصــاديــة ون ـقــديــة ومــال ـيــة شاملة
إلنـ ـ ـق ـ ــاذ الـ ـ ـب ـ ــاد م ـ ــن األزمـ ـ ـ ـ ـ ــة) .وه ــو
ال ـط ـل ــب ال ـ ــذي س ــرع ــان م ــا ّ
رد عـلـيــه

عودة العالقة بين السعودية والحريري

ُ
آل دندش يستنكرون ما ن ِشر عن الشهيد خضر

لم تكن زيــارة السفير السعودي وليد البخاري إلــى بيت الوسط ،أمــس ،سياسية .الذكرى
السنوية الستشهاد الرئيس رفيق الحريري هي السبب املباشر للزيارة .مع ذلك ،يصعب
عزلها عن السياسة ،فهي تأتي في سياق الحرارة التي عادت إلى العالقة بني الرياض وسعد
الحريري .وهي يفترض أن تستكمل بزيارة يقوم بها األخير للسعودية ،بعد  14شباط ،بدأ
التحضير لها عبر أخذ عدد من املواعيد.
عــودة الـحــرارة إلــى العالقة تعود إلــى أمــريــن :تيقن السعودية بــأن ال زعيم لــدى السنة غير
الحريري ،وإثبات محمد بن سلمان لصحة نظرته إلى الحكومة املاضية بوصفها حكومة
حزب الله ،وإثباته بأن الشراكة معه كانت خطأ ،وهو ما يبدو ان الحريري صار مقتنعًا به
أيضًا .وبهذا املعنى ،فإن السعودية ال مشكلة لديها مع الحكومة الحالية ،وتعتبرها أفضل
من السابقة لعدم ّ
ضمها وزراء من الحزب.
(األخبار)

أصدرت عشيرة آل دندش بيانًا ،أمس ،تعليقًا على «الحادثة املؤملة التي حصلت في منطقة
املعلقة ـ ـ الهرمل» األسبوع الفائت ،والتي ّأدت إلى استشهاد ثالثة عسكريني من استخبارات
الجيش ومدنيّ ،
تبرأت فيه من «السائق الذي كان يقود السيارة املسروقة» ،وطالبت «بإنزال
أشد العقوبات به وبأمثاله».
وتابع البيان« :أما املرحوم الشهيد خضر َدندش ،الذي قتل أمام منزله وفي مركز عمله ،فإننا
نستنكر كل ما ذكر عنه بالسوء ،وهو علم من األعالم االجتماعية في الهرمل ومشهود
له بحسن السيرة واألخــاق الطيبة وحسن املعاملة ،وال يوجد قطعًا ّأي شبهات أمنية أو
مذكرات حوله ،ال من قريب وال من بعيد»ّ .
وعبرت العشيرة في بيانها عن ثقتها «بالقضاء
التحقيقات التي ستؤول الى كشف كامل الحقيقة ،التي هي النهاية الوحيدة التي
الذي يجري
ّ
لكل العائالت التي فجعت بخسارة ال ّ
تعوض ،بما فيها عائلتنا».
تبلسم الجراح
(األخبار)

املـتـحــدث الــرسـمــي بــاســم الـصـنــدوق
غ ـ ـ ــاري راي ـ ـ ـ ــس ،مـ ــؤك ـ ـدًا ت ـل ـق ــي طـلــب
م ــن الـسـلـطــات الـلـبـنــانـيــة للحصول
على االستشارة والخبرات التقنية.
وق ـ ـ ــال :إنـ ـن ــا جـ ــاهـ ــزون ل ـل ـم ـســاعــدة،
م ــوض ـح ــا أن «أي قـ ـ ــرار بـخـصــوص
الديون السيادية يجب أن يؤخذ من
السلطات اللبنانية نفسها».
ه ــذا األم ـ ــر ،تـنــاولـتــه أم ــس مؤسسة
ال ـ ــدراس ـ ــات ال ـبــري ـطــان ـيــة «كــاب ـي ـتــال
إيكونوميكس» ،إذ أش ــار باحثوها
إلـ ـ ــى أنـ ـ ــه ق ـ ــد ي ـت ـع ــن عـ ـل ــى ح ــائ ــزي
السندات اللبنانية شطب  70باملئة
من استثماراتهم ،وخفض قيمة عملة
البالد للنصف بموجب خطة إنقاذ
من صندوق النقد الدولي .وسيلتهم
ذلك ،بحسب املؤسسة ،رؤوس أموال
ال ـ ـب ـ ـنـ ــوك ،إذ س ـت ـص ــل ك ـل ـف ــة إعـ ـ ــادة
رسملتها إلــى حــوالــى  25باملئة من
الناتج املحلي اإلجـمــالــي .وقــد تفيد
م ـس ــاع ــدة فـنـيــة م ــن صـ ـن ــدوق الـنـقــد
فــي الـحـ ّـد مــن الضغوط .كما أشــارت
الـ ــدراس ـ ــة إلـ ــى أنـ ــه «س ـت ـك ــون ه ـنــاك
ح ــاج ــة أي ـض ــا إل ــى تـقـلـيــص اإلن ـف ــاق
الحكومي بني ثالثة وأربعة باملئة من
الناتج املحلي اإلجمالي ملنع ّتصاعد
عبء الديون» .وسيتركز التقشف في
كبح الزيادة في رواتب القطاع العام
وإص ـ ــاح شــركــة ال ـك ـهــربــاء بــالـبــاد.
خ ــاص ــة األم ـ ـ ــر أن ص ـ ـنـ ــدوق ال ـن ـقــد
صار حاضرًا بقوة .ومن غير املفهوم
ً
أص ـ ــا س ـبــب ط ـلــب اس ـت ـش ــارت ــه ،ألن
مشورته الدائمة معروفة ،ويكررها
عـلــى مـســامــع امل ـس ــؤول ــن ،ويعلنها
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تقرير
باسيل يستدعي
مزيدًا من التدخل
األميركي!
غــريــب أم ــر ال ـل ـقــاء الـ ــذي جـمــع الـنــائــب
ج ـبــران بــاسـيــل بالسفيرة األميركية
إلـيــزابـيــث ري ـت ـشــارد ،فــي مـقــر الـتـيــار
الــوطـنــي الـحــر فــي مـيــرنــا الـشــالــوحــي،
أمــس .ليس مصدر الغرابة هــو تناول
األوض ــاع االقـتـصــاديــة املالية الصعبة
الـ ـت ــي يـ ـم ـ ّـر ب ـه ــا لـ ـبـ ـن ــان .ل ـك ــن تـشـيــر
املعلومات إلــى أن الـلـقــاء ّال ــذي استمر
نـحــو ث ــاث س ــاع ــات ،تـخــلـلــه طـلــب من
بــاسـيــل أن يشمل الـقــانــون األمـيــركــي
ال ـ ـخـ ــاص ب ـم ــاح ـق ــةالـ ـفـ ـس ــاد امل ــال ــي
خــارج حــدود لبنان .اعتبر باسيل أن
ذل ــك سـيـســاعــد عـلــى كـشــف الحقائق
املـتـعـلـقــة بعملية تـهــريـب األم ـ ــوال إلــى
ّ
فيتبي منها مــا هــو شرعي
ال ـخــارج،
وما هو غير شرعي .وفيما اعتبر طلبه
ه ــذا ّ بـمـثــابــة دع ــوة صــريـحــة ألمـيــركــا
لتدخل إضافي في الشؤون اللبنانية،
اعتبرت وجهة نظر أخرى أن هذا اللقاء
يندرج في إطــار استباق ما تـ ّ
ـردد عن
سعي السلطات األميركية إلى إصدار
ّ
تتضمن أسماء لبنانية متهمة
الئحة
بالفساد.
(األخبار)

فــي تـقــاريــره ،وتـتــركــز على التقشف
وال ـخ ـص ـخ ـص ــة وزي ـ ـ ـ ــادة ال ـض ــرائ ــب
امل ـبــاشــرة عـلــى االس ـت ـهــاك وخـفــض
حـجــم الـقـطــاع ال ـع ــام ،وأي إجـ ــراءات
تؤمن استدامة الدين العام.
ب ـع ــد االجـ ـتـ ـم ــاع امل ــال ــي الـ ـ ــذي سـبــق
اجتماع الحكومة ،قال الوزير غازي
وزنـ ـ ــي ،ف ــي ت ـص ــري ــح ،إن االج ـت ـمــاع
تـ ـن ــاول اس ـت ـح ـقــاق «الـ ـي ــوروب ــون ــد»،
والـ«كابيتال كونترول» .أضــاف :في
مــا خــص استحقاق «الـيــوروبــونــد»،
هناك خيارات متعددة طرحت ،وقد
تـ ّـمــت دراس ــة كــل خـيــار بعمق ،ســواء
ُّ
لناحية الدفع أو عدمه ،واتـفــق على
اسـتـمــرار البحث فــي املرحلة املقبلة
التـخــاذ الـقــرار املـنــاســب ،ألن املسألة
م ـه ـمــة ل ـل ـغــايــة بــالـنـسـبــة إلـ ــى الـبـلــد
وامل ــودع ــن وامل ـص ــارف ،كـمــا للقطاع
االق ـت ـص ــادي وعــاقــات ـنــا الـخــارجـيــة
ع ـلــى ح ــد سـ ـ ــواء .أمـ ــا بــالـنـسـبــة إلــى
«الكابيتال كــونـتــرول» ،فــأوضــح أنه
«تــم التوصل الــى تفاهم يقضي بأن
ي ـصــدر تـعـمـيــم واضـ ــح ف ــي الـيــومــن
امل ـق ـب ـلــن م ــن ق ـب ــل م ـج ـلــس ال ـ ـ ــوزراء
ل ـ ــوض ـ ــع ح ـ ـ ــد ل ــاسـ ـتـ ـنـ ـس ــابـ ـي ــة ف ــي
ال ـت ـعــاطــي ب ــن املـ ـص ــارف وال ـع ـمــاء،
وبـ ـم ــا ي ــؤم ــن ح ـم ــاي ــة ل ـل ـع ـم ــاء فــي
ال ــدرج ــة األول ـ ـ ــى ،س ـ ــواء املـقـتــرضــن
منهم أو املودعني».
والـنـقــاش انتقل إلــى جلسة مجلس
الوزراء ،حيث أكد رئيس الجمهورية
العماد ميشال عون أن «املطلوب من
الجميع الـعـمــل بــوتـيــرة ســريـعــة في
ك ــل الـ ـظ ــروف االق ـت ـص ــادي ــة واملــال ـيــة
والـنـقــديــة واملـصــرفـيــة االستثنائية
ال ـ ـتـ ــي ن ـع ـي ـش ـه ــا ،وال ـ ـ ـبـ ـ ــدء ب ـت ـن ـف ـيــذ
مضمون البيان الوزاري لجهة إعداد
َ
خ ـط ــة الـ ـ ـط ـ ــوارئ وخـ ـط ــت ــي املــرح ـلــة
األولى واملرحلة الثانية».
م ــن ج ـه ـتــه ،ط ـلــب رئ ـي ــس الـحـكــومــة
م ــن الـ ـ ـ ــوزراء «إع ـ ـ ــداد م ـلــف يتضمن
امل ـشــاريــع امل ـلـ ّـحــة وال ـض ــروري ــة التي
ي ـف ـتــرض أن ت ـع ــرض خـ ــال زي ـ ــارات
إلـ ــى الـ ـخ ــارج أو م ــع ال ـ ـ ــزوار ال ـعــرب
واألج ــان ــب ع ـنــدمــا ي ـ ــزورون لـبـنــان،
وك ــذل ــك م ــع ال ـج ـه ــات امل ــان ـح ــة ،على
أن تـكــون هــذه املـلـفــات جــاهــزة خالل
األسبوع املقبل».
(األخبار)

تعميم جديد من مصرف لبنان:
تخفيض الفوائد ال يشمل القروض!
ليا القزي
أصـ ـ ــدر ح ــاك ــم مـ ـص ــرف ل ـب ـن ــان ،ري ــاض
سالمة ،أمس ،قرارًا جديدًا (قرار وسيط
رق ــم  )13195يـطـلــب ف ـيــه م ــن امل ـصــارف
ّ
ّ
ّ
الفائدة
«التقيد بالحد األقـصــى ملـعــدل ّ
ال ــدائ ـن ــة ع ـلــى الـ ــودائـ ــع ال ـت ــي تـتـلــقــاهــا
أو تـ ـ ـق ـ ــوم بـ ـتـ ـج ــدي ــده ــا ب ـ ـعـ ــد تـ ــاريـ ــخ
 .»2020/2/12وق ــد ح ـ ّـدد ال ـفــائــدة على
الــودائــع بالعمالت األجنبية (دوالر أو
عـمــات أخ ــرى) عـلــى الـشـكــل اآلت ــي%2 :
ع ـلــى الـ ــودائـ ــع ل ـش ـهــر واحـ ـ ــد %3 ،على
الــودائــع لستة أشـهــر %4 ،على الــودائــع
لسنة وما فوق .أما بالنسبة إلى الودائع
بــال ـل ـيــرة ال ـل ـب ـنــان ـيــة ،ف ـقــد ح ـ ـ ّـدد ال ـق ــرار
فــائــدتـهــا بـ ـ  %5.5عـلــى ال ــودائ ــع لشهر
واحــد %6.5 ،على الــودائــع لستة أشهر،
و %7.5عـلــى ال ــودائ ــع لـسـنــة وم ــا فــوق.
تـعـمـيــم م ـصــرف لـبـنــان ه ــو ال ـثــانــي من
نوعه ،بعد اندالع االنتفاضة وانكشاف
األزمة االقتصادية التي يواجهها البلد
ـت ب ـتــاريــخ 4
رس ـم ـيــا .املـ ــرة األول ـ ــى كــانـ ّ
كــانــون األول  ،2019يــوم خفض سالمة
الفوائد على الودائع بالليرة إلى %8.5
ّ
بالحد األقصى.
وعلى الدوالر إلى ،%5
ُ
ّ
الفوائد املرتفعة على الــودائــع تـعــد من
«سمات» النظام االقتصادي اللبناني،
وال ــوس ـي ـل ــة األولـ ـ ــى الجـ ـت ــذاب األمـ ـ ــوال،
وال س ـ ّـي ـم ــا م ـن ـهــا الـ ـعـ ـم ــات ال ـص ـع ـبــة.
ي ـس ـم ــح ذل ـ ــك ل ـل ـم ـص ــارف بــام ـت ـصــاص
السيولة مــن ال ـســوق ،عــوض التشجيع
ع ـل ــى االس ـت ـث ـم ــار وت ـن ـم ـيــة االق ـت ـص ــاد،
ويتيح ألصحاب الحسابات ،وال ّ
ُ
سيما
«الكبار» منهم ،مراكمة أرباح كبيرة من
دون أي ع ـمــل ،وع ـلــى حـســاب الطبقات
الـعــامـلــة .ل ـس ـنــوات ،ك ــان ري ــاض سالمة
ّ
ّ
ي ـت ـ ّ
ـذرع بـ ــأن «ال ـس ــوق يـتـحــكــم بــأسـعــار
ال ـفــوائــد» ،وبــالـتــالــي ال ق ــدرة لــديــه على
تخفيضها .تمامًا ،كما يستخدم سالمة
ّ
«السوق» ّ
كشماعة لكل إجراءاته ،ومنها
ّ
عدم ضبط سعر الدوالر لدى الصرافني،

وات ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــاذ إج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات تـ ـحـ ـم ــي صـ ـغ ــار
املودعني .حتى بعد أسابيع على اندالع
ّ
انتفاضة  17تشرين األول ،ظــل ُمـصـ ّـرًا
عـلــى إل ـق ــاء امل ـســؤول ـيــة عـلــى «ال ـس ــوق».
ال ــاف ــت ف ــي ال ـق ــراري ــن ،ان ـت ـهــاء مـفــاعـيــل
كالم الحاكم ،بعدما باتت هذه ّ
«امليزة»
ّ
عبئًا على ميزانية املـصــارف ،التي أدى
عـ ٌ
ـدد م ــن أصـحــابـهــا ورؤس ـ ــاء مجالس
إدارت ـهــا دورًا فــي الــدفــع نحو تخفيض
الفائدة ،لتخفيف الكلفة عليهم وإتاحة
تـحــريــر بـعــض ال ــودائ ــع .عـلــى الــرغــم من
ذل ــك ،ال ت ــزال الـفــائــدة مرتفعة نــوعــا ما،
ّ
ـدول
وال ســي ـمــا إذا جـ ــرت م ـقــارن ـ ّت ـهــا بـ ـ ٍ
أخ ــرى بــاتــت تعتمد مـنــذ م ــدة مـعــدالت
فــائــدة منخفضة ج ـدًا (األردن والـعــراق
 ،%4قطر والبحرين  ،%2.4السعودية
 ،%2.3ال ـك ــوي ــت  ،)%1.5وس ـل ـب ـيــة فــي
بعض األح ـيــان ،كما فــي حــالــة االتـحــاد
ّ
األوروبي .ولكن مصادر مصرفية تقول
ّ
لـ«األخبار» إن أسعار الفوائد «لن تشهد
مزيدًا من التخفيض».
ُ
ب ـعــد ه ــذه ال ـخ ـط ــوة ،ي ـجــب أن ت ـصــدر

ّ
حدد مصرف لبنان
الفائدة األقصى على
الودائع بالعمالت
األجنبية بـ %4

ج ـم ـع ـي ــة مـ ـ ـص ـ ــارف لـ ـبـ ـن ــان ت ـع ـم ـي ـمــا
ي ـ ــوص ـ ــي بـ ـخـ ـف ــض أس ـ ـ ـعـ ـ ــار ال ـ ـفـ ــائـ ــدة
ّ
املــرج ـع ـيــة (ت ـش ــك ــل ق ــاع ــدة الح ـت ـســاب
الفوائد على القروض بعد إضافة كلفة
ُ
املخاطر والربحية .وعــادة ما تضاف
 %2أو  %2.5عـلــى ال ـفــائــدة املرجعية
ملعرفة الكلفة الفعلية على االقتراض
ال ـ ـتـ ــي ي ـت ـك ـب ـ ّـده ــا الـ ـسـ ـك ــان والـ ـقـ ـط ــاع
الـخــاص) في السوق على التسليفات

ّ
تقول مصادر مصرفية إن الفوائد لن تشهد مزيدًا من التخفيض (مروان طحطح)

ُ ّ
(خــف ـضــت ف ــي  17ك ــان ــون ال ـثــانــي إلــى
 %8.50عـلــى الـ ــدوالر ،و %11.50على
ً
الليرة) ،وذلك عمال بـ«توصية» سالمة
ف ــي ق ـ ــراره أم ــس أن تـعـكــس امل ـصــارف
تـخـفـيــض م ـعــدل ال ـفــوائــد الــدائ ـنــة في
اح ـت ـســاب م ـعــدالت ال ـفــوائــد املرجعية
تخفيض فوائد
لسوق بيروت (.)BRR
ّ
امل ــودع ــن «ي ـف ـتــرض أن ُي ـخــفــض كلفة
املـ ـص ــارف وأن يـنـعـكــس حـيـنـهــا على
فوائد املقترضني .إنما املصارف تعود
ُ
وت ـض ـي ــف اسـتـنـســابـيــا ال ـف ــائ ــدة فــوق
نسبة الفائدة املرجعية ـ ـ  ،BRRحتى
ولـ ــو ان ـخ ـف ـضــت ،أي أن ـه ــا ت ــرت ــاح في
ُ
كلفة املــودعــن دون أن تـســاعــد كفاية
امل ـق ـتــرضــن» ،كـمــا كـتــب أم ــس الـنــائــب
آالن ع ـ ــون عـ ـل ــى وس ـ ــائ ـ ـ ّـل الـ ـت ــواص ــل
االج ـت ـم ــاع ــيُ ،م ـع ـت ـب ـرًا أن ـ ــه «ال يـجــوز
أن يـكــون املــواطــن مــودعــا أو مقترضًا
خـ ــاس ـ ـرًا ،وامل ـ ـصـ ــرف وح ـ ـ ــده راب ـ ـحـ ــا».
تتباطأ املـصــارف فــي تخفيض معدل
الفائدة املرجعية ،وتعمل على إبقائه
مرتفعًا قياسًا بالفوائد على الودائع،
ّ
كسب إضافي .إال أن
سعيًا منها وراء
ٍ
حجتها الرسمية هي «عدم القدرة على
تخفيض الـفــائــدة املــرجـعـيــة بالنسبة
نفسها ال ـتــي تنخفض فـيـهــا الـفــائــدة
على الــودائــع ،بسبب العقود القديمة
الـتــي ال ت ــزال كلفة تمويلها مرتفعة،
ويجب االنتظار إلى أن تستحق».
الـ ـس ــؤال الـ ــذي ُي ـط ــرح أي ـض ــا ،ه ــو حــول
عدم إقدام مصرف لبنان على تخفيض
ال ـف ــائ ــدة ال ـت ــي يــدف ـع ـهــا ع ـلــى ش ـه ــادات
اإليـ ـ ــداع وع ـل ــى ودائ ـ ــع املـ ـص ــارف لــديــه،
تحررًا من أعباء إضافية؟ تـ ّ
ّ
ـرد املصادر
ّ
املـ ـص ــرفـ ـي ــة ّب ــأنـ ـه ــا «عـ ــاقـ ــة م ـح ـكــومــة
بالعقود املوقعة بني الطرفني ،وال ُيمكن
تـغـيـيــر ش ــيء ف ــي ال ـش ــروط قـبــل انـتّـهــاء
العقود» .خالصة األمر أن سالمة خفض
األك ــاف الـتــي تدفعها امل ـصــارف ،وتــرك
لها إيراداتها عالية ،ما يؤمن لها نسبة
أعلى من األرباح!

تقرير

ّ
ُ
كبار المودعين يصادرون أموال اللبنانيين:
سحب  27مليار دوالر في سنة
ن ـش ــر ال ـخ ـب ـي ــر االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي ال ــزم ـي ــل
مـ ـحـ ـم ــد زب ـ ـيـ ــب وثـ ـيـ ـق ــة صـ ـ ـ ـ ــادرة عــن
ُ
لـجـنــة الــرقــابــة عـلــى امل ـص ــارف ،تظهر
«التركيز في شرائح ودائــع الزبائن».
ُي ـق ـ ّـس ــم الـ ـج ــدول ال ـ ــوارد ف ــي الــوثـيـقــة
ّ
تـ ــوزع ال ــودائ ــع ب ــن مـجـمــوعـتــن« :أ»
ّ
تضم  2مليون و 847ألــف حساب ،أو
%99م ــن الــزبــائــن (ت ـت ـفــاوت ودائـعـهــم
ب ــن أقـ ــل م ــن  5م ــاي ــن ل ـي ــرة و1500
م ـل ـيــون لـ ـي ــرة) ،و«ب» ت ـض ـ ّـم  25ألـفــا
ّ
و 137حسابًاُ ،يشكلون طبقة ال ـ %1
(لديهم ودائــع بني  1500مليون ليرة
وم ــا ف ــوق ال ـ ـ  150000م ـل ـيــون ل ـيــرة).
ُ
وي ـ ـ ـحـ ـ ـ ّـدد ال ـ ـ ـجـ ـ ــدول حـ ـج ــم الـ ـ ــودائـ ـ ــع،
بالعملة املحلية والعمالت األجنبية،
في الفترة املمتدة بني  31كانون األول
 2018و 28كانون األول  ،2019كاشفًا
ّ
كيف أن «طبقة ال ـ  »%1مـســؤولــة عن
ق ــراب ــة  %98م ــن س ـح ــوب ــات ال ــودائ ــع
بــالـعـمــات األجـنـبـيــة ،وق ــد بـلـغــت في
ال ـ ـعـ ــام املـ ــاضـ ــي وح ـ ـ ــده  15.3م ـل ـيــار
ّ
دوالر .ك ـمــا أن الـ ـج ــدول ُي ـب ـ ّـن نسبة
«ب» التي أقفلها
الحسابات في الفئة ّ
ّ
أصحابها ،ما يعني أنهم سحبوا كل
بلغت 2631
األموال املودعة فيها ،وقد َ ُ
ـذب
ـ
ك
ـف
حسابًا .مــاذا يعني ذلــك؟ كـشـ ّ ِ
تدعي
الجهات املصرفية التي كانت

ّ
بأنها «عمليات حسابية» ،وحسابات
يـسـتـخــدمـهــا ال ـت ـ ّـج ــار م ــن أج ــل إت ـمــام
ع ـم ـل ـيــات االس ـت ـي ــراد وال ـت ـص ــدي ــر .لو
ّ
ّ
ً
ُسـ ــلـ ــم ج ـ ـ ــدال ب ـ ـ ــأن ذلـ ـ ــك صـ ـحـ ـي ــح ،مــا
الداعي إلى إفراغ الحساب من األموال
وإق ـف ــال ــه؟ «الـ ـن ــزف» طـ ــاول حـســابــات
ّ
أخ ــرى يملكها كـبــار امل ــودع ــن ،ولـكــن
ّ
ال ـفــرق أن ه ــؤالء لــم «ي ـهــربــوا» بكامل

باعت المصارف
 15مليار دوالر أميركي
لكبار المودعين من
أموال الناس

أم ــوالـ ـه ــم ،وأب ـ ـقـ ــوا ع ـل ــى ح ـســابــات ـهــم
مفتوحة.
ً
ونشر زبيب جــدوال ثانيًا يظهر فيه
مجموع الــودائــع والـفــوائــد املدفوعة
وك ـي ـف ـي ــة تـ ـط ــوره ــا بـ ــن ن ـه ــاي ــة ع ــام
 2018ون ـهــايــة ع ــام  .2019وبـحـســب

هـ ــذا امل ـس ـت ـن ــد ،ب ــاع ــت امل ـ ـصـ ــارف 15
مليار دوالر أميركي لكبار املودعني،
في الفترة بني  31كانون األول 2018
و 28كانون األول  ،2019ليتمكنوا من
تحويل قسم من ودائعهم من الليرة
إلى الدوالر .وبلغ االنخفاض الفعلي
ف ــي ال ــودائ ــع ن ـحــو  27م ـل ـيــار دوالر،
 %98مـنـهــا ق ــام ب ـهــا أغ ـنــى املــودعــن
ف ــي امل ـ ـصـ ــارف .ب ـتــوص ـيــف آخ ـ ــر ،إذا
ُ
ك ـن ــت م ــودع ــا ص ـغ ـيــرًا ت ـم ـلــك حـســابــا
بالدوالر ،فقد قامت إدارات املصارف
األجنبية،
ببيع مالك الخاص بالعملة
ّ
إلى أصحاب «طبقة الـ  ،»%1ليتسنى
ل ـهــم ت ـحــويــل ق ـســم م ــن ودائ ـع ـه ــم مــن
ال ـل ـيــرة إل ــى ال ـ ــدوالر ،وإخ ــراج ـه ــا من
ال ـب ـل ــد ل ـت ـج ـن ـيــب أن ـف ـس ـه ــم االن ـه ـي ــار
وخسارة الودائع .هي عملية جرمية،
مسؤولة عنها املصارف التي رهنت
نفسها ألمر املساهمني بها ،ورؤساء
مـ ـ ـج ـ ــال ـ ــس إدارتـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــا وأعـ ـ ـض ـ ــائـ ـ ـه ـ ــا،
واألغنياء ،الذين ما اغتنوا إال بفقر
ّ
عامة الشعب .غطت املصارف عملية
ّ
ن ـه ــب غ ـي ــر ش ــرع ـي ــة ،ف ـي ـمــا ه ــي ت ــذل
صغار املودعني وأصحاب حسابات
«ت ــوط ــن» ال ــروات ــب ،لـلـحـصــول عـلــى
 100دوالر أسبوعيًا ،قد ال يتمكنون
مـ ـ ــن ال ـ ـح ـ ـصـ ــول عـ ـلـ ـيـ ـه ــا فـ ـ ــي م ـع ـظــم

ُ
األحـ ـ ـ ـي ـ ـ ــان .وت ـ ـك ـ ـشـ ــف ه ـ ـ ــذه ُاألرق ـ ـ ـ ــام،
بــال ـتــزامــن م ــع ّ«ال ـت ـه ــدي ــد» امل ـس ـت ـجـ ّـد
بــاقـتــراب الـتــوقــف نهائيًا عــن تــزويــد
املودعني بالدوالرات التي يملكونها،
وتـ ـح ــويـ ـلـ ـه ــا إلـ ـ ـ ــى لـ ـ ـي ـ ــرة لـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة.
ّ
ول ـكــن امل ـص ــارف ،مــع الـبـنــك املــركــزي،
ُي ـح ــاض ــرون بــأهـمـيــة ال ـح ـفــاظ «عـلــى
س ـم ـع ــة لـ ـبـ ـن ــان» ل ـت ـس ــوي ــق ضـ ـ ــرورة
تسديد مليار و 200مليون دوالر من
سـنــدات الـيــوروبــونــدز التي تستحق
في آذار املقبل.
مبلغ  27مـلـيــار دوالر الـتــي أخرجها
ك ـب ــار امل ــودع ــن م ــن املـ ـص ــارف ،كــانــت
كــافـيــة لـتـســديــد ح ـســابــات م ــا ُي ـقــارب
املليونني و 300ألف زبون .على األقل،
 25مـلـيــار دوالر مــن املـبـلــغ املسحوب
ُ
مــن املـصــارف هـ ّـرب إلــى الـخــارج .ففي
 4ش ـب ــاط ال ـح ــال ــي ،قـ ــال م ــدي ــر شــركــة
ّ
ّ
مكتف لشحن األمــوال ،ميشال مكتف
ّ
ل ـ ـ «امل ــدن» إن «أرقــام ـنــا تـشـيــر إل ــى ما
ُيـ ـق ــارب م ـل ـيــار دوالر «ك ـ ــاش» (ن ـق ـدًا)
ّ
خــال عــام  ،2019ذلــك يعني أن حجم
الـ ـنـ ـق ــد اإلج ـ ـمـ ــالـ ــي ف ـ ــي لـ ـبـ ـن ــان ي ـب ـلــغ
َ
ملياري دوالر فقط .وكل الحديث عن
وجود  2أو  3أو  4مليارات دوالر في
أيدي الناس هو كالم غير صحيح».
(األخبار)
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لبنان
قضية

االعتداء عليه:
بعد
زبيب
محمد
الزميل
َ
َ

ُ َ
ُ
ُ
«سيهزمون ،سيهزمون ،سيــهزمون!»
إيلده الغصين
ّ
«بـ ــلـ ــوهـ ــا واشـ ـ ــربـ ـ ــوا م ـ ّـيـ ـتـ ـه ــا» ،ب ـه ــذه
ّ
ال ـع ـب ــارة رد ال ـص ـحــافــي االق ـت ـص ــادي
ال ــزمـ ـي ــل م ـح ـ ُم ــد زب ـ ـيـ ــب ،أمـ ـ ـ ــس ،عـلــى
الرسالة التي أريد إيصالها إليه .شكل
ّ
الرسالة اتخذ البعد األعنف واألوقــح
ّ
واألكـ ـث ــر شـبـهــا بـمــرسـلـيـهــا ،ض ــد من
يواجه بالكلمة واألرقام والوثائق منذ
سنوات طويلة ،وعبر شرح االقتصاد
للجميع وتبسيطه لشعب ّ
يمر بـ«أكبر

اعتداء «المستقبل»
على معتصمي
«الشهداء»
اعـتــدى مـنــاصــرون ّ
لتيار املستقبل أمــس،
ع ـلــى امل ـت ـظــاهــريــن وال ـخ ـيــم امل ـن ـصــوبــة في
ساحة الشهداء ،وحصلت مواجهات بينهم
وبني املعتصمني الذين ّ
ردوا بـ«سعد سعد
سعد ،ما تحلم فيها بعد» .االعتداء حصل
عشية ذك ــرى  14شـبــاط (ال ـي ــوم)ّ ،
ورج ــح
املعتصمون أن تكون خيمهم املنصوبة في
ساحة الشهداء ،قــرب جامع محمد األمني
وضريح الرئيس رفيق الحريري ،قد تعيق
الـبــرنــامــج ال ــذي أعـلــن عـنــه تـيــار املستقبل
فــي ال ــذك ــرى ،وم ــن ضمنها «ق ـيــام الــوفــود
بزيارة الضريح قبالة مسجد األمني وتالوة
الفاتحة عــن أرواح الـشـهــداء بــن العاشرة
قـبــل الـظـهــر والـثــانـيــة بـعــد ظـهــر الـجـمـعــة».
في الوقت نفسه نفى منسق عــام اإلعــام
فــي «تـيــار املستقبل» عبد الـســام موسى
«عالقة التيار بما يتم تداوله من أنباء عن
تكسير خيم الثوار في وسط بيروت».
(األخبار)

أزم ـ ــة اق ـت ـص ـ ّ
ـادي ــة ف ــي ت ــاريـ ـخ ــه» ،كما
وصـفـهــا زب ـيــب ،أم ــس ،خ ــال «الــوقـفــة
ّ
الـشـعـبـ ّـيــة» الـتــي نــظـمــت دعـمــا لــه أمــام
مصرف لبنان.
ّ
شبان ثالثة بوجوه مكشوفة وعصا،
مـ ـحـ ـت ــرف ــون م ـ ــن حـ ـي ــث األداء وع ـ ــدم
التلميح لفظًا إلــى أي جهة أرسلتهم،
انـ ـتـ ـظ ــروا زب ـي ــب ل ـي ــل األربـ ـ ـع ـ ــاء ،ق ــرب
سيارته في أحد مواقف شارع الحمرا،
ل ـي ـع ّـتــدوا ع ـل ـيــه ب ــال ـض ــرب ويـ ـغ ــادروا
«مؤقتًا».
املعتدون راقـبــوا املــوقــف قبل الحادثة
وب ـع ــده ــا ،وه ــو م ــا أظ ـهــرتــه كــام ـيــرات
ّ
وتصرفوا بــ«راحــة تامة» في
املراقبة،
شــارع «م ــزروع» بالكاميرات ،وهــو ما
يفرض على الحكومة الجديدة ،ووزير
الداخلية محمد فهمي تحديدًا ،كشف
ّ
وال ـ ِّج ـهــات
ه ــوي ــات ال ـفــاع ـلــن ال ـكــام ـلــة ُ
الـتــي تـقــف خلفهم .االع ـت ــداء نــفــذ ،إثــر
ندوة عقدها زبيب في الحمرا ،بعنوان
«اق ـت ـص ــاد ا ّل ـس ـل ـطــة ي ـن ـه ــار :م ــن يــدفــع
ّ
جمعية
الـثـمــن؟» ،فــنــد فيها ارتـكــابــات
امل ـصــارف وامل ـص ــارف وحــاكــم مصرف
لـ ـبـ ـن ــان ،وكـ ــذلـ ــك شـ ـ ــرح ف ـي ـه ــا ن ـتــائــج
ال ـل ـجــوء إل ــى ص ـن ــدوق ال ـن ـقــد ال ــدول ــي
ـودعــن بسحب
وقـيــام  %1مــن كـبــار املـ ّ
 %98م ــن ال ــودائ ــع وت ـبــخــر  49مـلـيــار
دوالر من ودائع الناس .إضافة إلى ما
ّ
املاركسي
قاله فــي الـنــدوة ،فــإن زبـيــب،
املـ ـ ـع ـ ــروف ب ـن ـض ــال ــه وكـ ـت ــاب ـ ّـات ــه ال ـتــي
تفضح سلطة رأس املال ،يمثل تهديدًا
حقيقيًا الستمرار عملية تهريب أموال
كبار املودعني ودفــع الديون من أموال
الطبقات الدنيا .لذلك ،وألسباب أخرى،
ق ـ ـ ّـررت «ال ـط ـب ـق ــات ال ـع ـل ـيــا» وأذرعـ ـه ــا
إيصال رسالتها بالشكل الذي تتقنه،
وكــأنـهــا تـقــول عبرها «إن مــن سيدفع
الـثـمــن هــم األح ــرار وأص ـحــاب الخطط
ال ـبــدي ـلــة امل ـن ـح ــازة لـلـشـعــب وال ـف ـق ــراء
ّ
وذوي الــدخــل امل ـحــدود» .لكن الجواب
جاء على لسان زبيب نفسه ،في الوقفة
أم ـ ــس ،إذ ك ـ ـ ّـرر ع ـب ــارت ــه «س ـ ُـي ـه ــزم ــون،
سيهزمونُ ،
ُ
سيهزمون!».
زبـيــب قــال أيـضــا ،إن «كــل دوالر ُيدفع
لـ ـخ ــدم ــة الـ ــديـ ــن أو ت ـ ـسـ ــديـ ــدهُ ،ي ــدف ــع
م ــن ودائـ ـ ــع ال ـن ــاس وأجـ ــورهـ ــا ،وعـلــى
حساب القمح والخبز والغذاء والدواء
وال ـح ــاج ــات األس ــاس ـي ــة .س ـن ـقــول لهم

حتى ساعة متأخرة من ليل امس ،كان جميع موقوفي صيدا قد اطلق
سراحهم تباعًا .وكانت املدينة شهدت لليوم الثاني على التوالي توقيفات
أمنية على خلفية التظاهرات التي تزامنت مع انعقاد جلسة منح الثقة
للحكومة الثالثاء املاضي .بعد توقيف ستة شبان األربعاء ،ارتفع العدد
صباح امس الى عشرة .ونقل عدد منهم الى فصيلة ميناء الحصن في
بيروت للتحقيق معهم بالتهم املنسوبة اليهم بمهاجمة موكبي النائبني
ايوب حميد وسليم سعادة .وفي وقت الحق ،اطلق سراح تسعة موقوفني
وأبقي على العاشر املتهم باملشاركة بضرب سعادة قبل ان يطلق سراحه
الحقا .علما بأن الرئيس نبيه بري بصفته رئيسا ملجلس النواب وحميد
وسعادة اسقطوا حقهم الشخصي في االدعاء على املشتبه بهم.
وليل امــس ،كما فــي الليلة السابقة ،شهد تقاطع ايليا تجمعا حاشدا
تضامنا مع املفرج عنهم.
(األخبار)
)مروان طحطح(

لـ ــن نـ ــدفـ ــع ،بـ ــل أنـ ـت ــم مـ ــن س ـت ــدف ـع ــون
الخسائر التي تسببتم بها والفواتير
التي راكمتموها ،وهذه االنتفاضة لن
تنطفئ إال بتحقيق أهدافها» .وتابع:
«امل ـ ـط ـ ـلـ ــوب مـ ــوقـ ــف واضـ ـ ـ ــح مـ ــن ه ــذه
ّ
شرعيتها ،فــي أن
السلطة التي فقدت
ّ
تتوقف عن ســداد كــل الــديــون الجائرة
وأن تبدأ باالهتمام بهذا املجتمع الذي
يعاني أكبر أزمة في تاريخه .الدائنون
راكموا أرباحًا باهظة ومكلفة جدًا على
املـجـتـمــع الـلـبـنــانــي ّ
وأدوا إل ــى إف ـقــاره
وتهجير شبابه وال يمكن االستمرار
وال ـق ــول إن األم ــور بـتـمـشــي ،ال األم ــور
مش ماشية!».
وعـ ـ ــن ال ـ ـكـ ــام عـ ــن ق ــان ــون ـ ّـي ــة ت ـحــويــل
ال ــودائ ــع م ــن ل ـب ـنــان إل ــى الـ ـخ ــارجّ ،
رد
بــالـقــول« :هــذه جريمة ،تحويل ودائــع
األول ـي ـغ ــارش ـي ــن ب ـمــايــن ال ـ ـ ــدوالرات
إلى الخارج جريمة ،ويجب أن ُيعاقب
ع ـل ـي ـه ــا امل ـ ـ ـصـ ـ ــرف وامل ـ ـ ـ ـ ـ ــودع ال ـك ـب ـي ــر
وال ـن ـظ ــام ال ـ ــذي يـحـمـيـهـمــا والـسـلـطــة

القمعية واألمـنـيــة الـتــي تقمع الشعب
ّ
بحقوقه .إذا كان التحويل
ألنه يطالب ّ
شرعيًا ،فليتفضلوا ويدفعوا ودائعنا
وم ـ ّـدخ ــرات ـن ــا وأجـ ــورنـ ــا وت ـعــوي ـضــات
ال ـ ـض ـ ـمـ ــان االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي وصـ ـن ــادي ــق
الـ ـتـ ـع ــاض ــد ل ـل ـم ـه ـن ــدس ــن واألط ـ ـب ـ ــاء

ودائع
تحويل
ّ
األوليغارشيين إلى
الخارج جريمة يجب أن
َ
ُيعاقب عليها المصرف
والمودع والنظام الذي
يحميهما

وسـ ـ ـ ــواهـ ـ ـ ــم ...الـ ـسـ ـط ــو عـ ـل ــى ح ـقــوق ـنــا
ومـ ّـدخــرات ـنــا وأج ــورن ــا هــو األم ــر غير
الـ ـش ــرع ــي ،وقـ ــد حـ ــان ال ــوق ــت لـيــوقــف
ّ
ّ
العملية من النهب املنظم
الشعب هذه
ّ
الذي نشهده على مر سنوات».
وب ـشــأن تعميم حــاكــم مـصــرف لبنان،
أمـ ـ ـ ـ ــس ،أجـ ـ ـ ـ ــاب «إن إعـ ـ ـ ـ ـ ــادة رس ـم ـل ــة
املصارف ،العبارة التي أعيد صياغتها
في البيان الوزاري مرات عدة ،تعني أن
كــل الـفــوائــد عـلــى ال ــودائ ــع ستنخفض
ّ
متوسط  3أو  3.5باملئة ،في وقت
إلى
ُ
تـبـقــي فـيــه ق ـ ــرارات حــاكــم م ـصــرف كل
الفوائد على سندات الخزينة بالليرة
وب ـ ــال ـ ــدوالر ع ـل ــى ن ـف ــس مـسـتــويــاتـهــا
وه ــي ت ـقــارب  7إل ــى  8بــامل ـئــة ...وتاليًا
وبـ ـ ـحـ ـ ـس ـ ــاب ب ـ ـس ـ ـيـ ــط ،ي ـ ـصـ ــل ه ــام ــش
الـعــائــد ال ــذي ستجنيه امل ـص ــارف إلــى
 %4وي ـ ـس ـ ــاوي إي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـرادات ب ـم ـل ـي ــارات
ال ـ ـ ـ ـ ــدوالرات س ـت ـض ــخ م ــن ح ـســابــات ـنــا
وأمــوال ـنــا لـتــرمـيــم رســامـيــل امل ـصــارف
ّ
عملية النهب ...هذا
وتكبيرها وإكمال

ّ
كله سـيــؤدي إلــى زي ــادة األزم ــة وإفقار
ّ
ّ
وامللكية
الناس وتركز الثروة والدخل
ّ
األوليغارشية».
لدى
خـ ـل ــف زب ـ ـيـ ــب ،ارتـ ـفـ ـع ــت أص ـ ـ ـ ــوات مــن
ّ
مهنيني
دع ــوا إل ــى االع ـت ـصــام :تـجـ ّـمــع
وم ـه ـن ـ ّـي ــات ،ت ـجـ ّـمــع ن ـقــابــة الـصـحــافــة
البديلة ،املفكرة القانونية ،ومجموعات
يـسـ ّ
ـاريــة وغـيــرهــا .املعتصمون قــالــوا:
«إل ـك ــن ريـ ــاض (س ــام ــة) وإل ـن ــا زبـيــب
(محمد)»ّ ،
ورددوا مفاهيم ساهم زبيب
فــي ترسيخها :يسقط حكم املـصــرف،
ت ـس ـقــط األول ـي ـغ ــارش ـي ــة ال ـح ــاك ـم ــة ،لن
َ
ّ
املحررين
ندفع ...وذلك بغياب نقابتي
ّ
والصحافة ،وبشأن هذا الغياب ،علق
زب ـيــب بــال ـقــول« :سـمـعـ ُـت بـبـيــان صــدر
ّ
عن نقابة املحررين ،هذه النقابة تخلت
ع ــن ك ــل أدواره ـ ـ ـ ــا بـتـمـثـيــل ال ـع ــام ــات
والـ ـ ـع ـ ـ ّـم ـ ــال ف ـ ــي الـ ـصـ ـح ــاف ــة وخ ــدم ــت
مصالح رأس املــال والنفوذ السياسي
واألولـيـغــارشـيــة ،وقــد حــان الــوقــت ألن
تسقط .نقابة الصحافة البديلة ستولد

ّ
وستعبر عن مصالح العمال والعامالت
ف ــي مـخـتـلــف م ـج ــاالت اإلع ـ ـ ــام» .وهــو
ل ـ ــم ي ـ ـنـ ـ َـس الـ ـت ــذكـ ـي ــر ب ـ ـ ــ«االع ـ ـ ـتـ ـ ــداءات
ّ
يتعرض
واملـمــارســات اإلرهــابـيــة التي
ّ
واملصورون،
لها الناس والصحافيون
وسنواجهها بكل الوسائل .وهذه فئة
لــدي ـهّــا وســائ ـل ـهــا مل ـمــارســة ال ـض ـغــط».
وح ـ ــذر ب ــال ـق ــول« :إذا ل ــم ت ـن ـجــح هــذه
االنـتـفــاضــة فــي أن تـتـحـ ّـول إل ــى حركة
ثـ ّ
ـوري ــة ذات طــابــع اج ـت ـمــاعــي طـبـقــي،
ّ
ّ
فــي عملية ص ــراع م ـحــددة إلزال ــة هــذه
الطبقة التي ّ
جربناها على مــدى مئة
سنة منذ نشوء ما ّ
يسمى دولة لبنان
ّ
ّ
الكبير» ،فإن كل املؤشرات تدل على أن
املجتمع ي ــزداد فـقـرًا وأن الــوقــت ينفد
ّ
«نتحول إلى مجتمع غير قادر
قبل أن
على تجاوز أزمــاتــه ،وقــد يعيش فترة
طويلة في حالة بؤس».
وقد اختتم التضامن مع زبيب بانتقال
املعتصمني من أمام مصرف لبنان إلى
مدخل وزارة الداخلية.

مقال

«االصطفاف العريض» ضد عون :جنبالط ليس جديًا
فراس الشوفي
َ
لم تلق مطالبة وليد جنبالط بتشكيل
«اصطفاف وطني عريض يدفع باتجاه
استقالة الرئيس ميشال عون» صدى
كبيرًا في األوساط السياسية .حتى أن
بعضهم ،من «ذوي املعرفة» ،لم يسمعه.
وف ـ ــي الـ ـ ـش ـ ــارع ،الـ ـ ــذي ي ـه ـتــف بـعـضــه
ُ
«ارح ـ ـ ــل م ـي ـش ــال ع ـ ـ ــون» ،ال ت ـص ــرف
املطالبة ،طاملا أن مطلقها هو جنبالط،
صــاحــب األغـ ــراض ،وأول «املطلوبني»
للرحيل .حتى االشتراكيون أنفسهم،

يشرحون املوقف باعتباره ّ
ّ
«ردًا على
سؤال» ،من دون تحميله املعاني.
ـور أهـ ـ ـ ّـم ،أو
ال ـج ـم ـيــع م ـن ـش ـ ّغ ـلــون ب ــأم ـ ٍ
ي ــراق ـب ــون ال ـت ـفــكــك امل ـت ـس ــارع الــوت ـيــرة
للدولة والسياسة واالقتصاد ...واألمل.
مــن يــراقــب الـحــركــة خــال األسبوعني
األخيرين ،ومحاوالت تجميل الصورة
لـلـعــاقــة ب ــن رئ ـيــس ال ـح ــزب الـتـقــدمــي
االشتراكي والرئيس سعد الحريري،
ُ
ومــا تـ ّـوج الحقًا في «اجتماع اإلقليم»
بــن مسؤولني ون ــواب مــن االشتراكي
َ
واملستقبلُ ،يخ َّيل إليه أن «االصطفاف

مقال

«الطبقة المهيمنة» تعيد
تجميع نفسها ...لمواجهة
«سلطة الشارع»
هيام القصيفي

إطالق موقوفي صيدا

ّ
العريض» في طور التشكل.
ّ
ث ـ ّـم ســري ـعــا ،م ــا إن ي ـطــل ن ــواب الـلـقــاء
الــدي ـمــوقــراطــي م ــن جـلـســة مـنــح الثقة
لـ ـحـ ـك ــوم ــة الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ح ـ ـسـ ــان دي ـ ـ ــاب،
واإلشـ ـ ـ ــارة إل ـي ـهــا بــأن ـهــا ال ـك ـت ـلــة الـتــي
ّأم ـنــت الـنـصــاب ،يظهر جـنـبــاط أكثر
الحريصني على إبـقــاء الخصومة مع
حزب الله تحت سقف التفجير الكبير.
َ
خـ ـ ِـبـ ــر ج ـن ـب ــاط ب ـع ــد اغـ ـتـ ـي ــال رف ـيــق
الحريري ،ثالث سنوات من املماحكات
مع الرئيس إميل ّ
لحود ،املعزول دوليًا
وداخليًا في ذلك الوقت .كل محاوالت

رئـيــس االش ـتــراكــي وخـلـفــه فــريــق 14
آذار وامتداداته اإلقليمية والدعم الدولي
إلخراج الرئيس من قصر بعبدا باءت
بــالـفـشــل ،وب ـقــي ل ـحــود حـتــى اللحظة
األخ ـ ـيـ ــرة صـ ــام ـ ـدًا .ح ـت ــى ال ـب ـط ــري ــرك
نـ ـص ــرالـ ـل ــه صـ ـفـ ـي ــر ،رفـ ـ ــض إسـ ـق ــاط
لحود ،لحسابات «الحفاظ على املوقع
املسيحي الوحيد في املشرق».
ّثم بأي حلفاء ينوي جنبالط إسقاط
ّ
عــون؟ وهــل ال يــزال يملك حلفاء حقًا
في الساحة اللبنانية بعد أن فقد زخم
الخارج؟

العالقة مع حــزب الـقــوات اللبنانية في
أس ــوأ أحــوال ـهــا .ج ـ ّـرب سـمـيــر جعجع
االت ـ ـكـ ــال ع ـل ــى ج ـن ـب ــاط عـ ـ ـ ّـدة مـ ـ ـ ّـرات،
وكــان يفقده على ّ
«أول مفرق» .تمامًا
م ـث ــل ال ـ ـحـ ــريـ ــري ،ال ـ ـ ــذي خ ــذل ــه زع ـيــم
املـخـتــارة م ـ ّـرات عــديــدة ،مـنــذ انعطافة
آب في  2009وحكومة الرئيس نجيب
ميقاتي ،حتى وجد في ًجبران باسيل،
حليفًا أكثر أمانًا ومنفعة من صاحب
مقولة «حيتان املال»ّ .أما الرئيس نبيه
ب ـ ّـري ،فـ ّ
ـأجــل خصومته مــع ع ــون إلــى
ّ
أجـ ٍـل غير مسمى .هذا عدا عن أحوال

الحلفاء املفترضني ،جعجع والحريري،
املتدهورة.
جـ ـنـ ـب ــاط ،م ـث ـل ــه م ـث ــل اآلخـ ـ ــريـ ـ ــن .مــا
يـ ـح ـ ّـرك ــه هـ ــو ال ـ ـخـ ــوف مـ ــن امل ـج ـه ــول،
والـ ـح ـ ّـل ال ـل ـب ـنــانــي امل ـ ّ
ـرم ــي ف ــي أسـفــل
أج ـ ـ ـنـ ـ ــدات الـ ـ ـ ـ ـ ــدول ،وال ـ ـفـ ــوضـ ــى ال ـت ــي
ت ـط ـ ّـوق ال ـب ــاد .عـلــى هــامــش ال ـظــروف
ّ
واملحلية ،حالة مثل الزعامة
اإلقليمية
الجنبالطية ،لم تعتد املساءلة يومًا .بل
كــانــت دائ ـمــا سـيــاســاتـهــا هــي نفسها
«مصلحة الطائفة» بالنسبة للجمهور،
فــي داخ ــل الجماعة وخــارجـهــا .الـيــوم،

ع ـن ــد ك ــل م ــوق ــف ت ـت ـع ــال ــى األصـ ـ ــوات
واالنتقادات ،حضور الجلسة أو الغياب
عنها سيسببان االنتقاد بالقدر ذاته.
توزيع املازوت على القرى ،وعدم توزيع
املازوتّ ،
سيان أمام مطحنة «التواصل
االجتماعي» .اليوميات الجديدة ،منهكة
للغاية.
هل يفتقر طرح نائب الشوف السابق
بــاصـطـفــاف عــريــض ب ـهــدف استقالة
ّ
الجدية؟ هكذا توحي الحركة،
عون ،إلى
ّ
ٌ
كالم بال مفاعيل عملية ،وال أدوات ،وال
ّ
بديل ،وال خطة.
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ي ـم ـكــن م ــراجـ ـع ــة خـ ـط ــاب ــات رئـ ـي ــس ال ـح ـكــومــة
السابق سعد الحريري فــي ذكــرى  14شباط،
كـمــا شـخـصـ ّـيــات الـصــف األول فــي االحـتـفــال،
ّ
واقعية عن العالقات التي بناها
لتكوين صورة
ّ
وات ـجــاهــاتــه الـسـيــاسـيــة املـتـقـلـبــة ،مـنــذ تسلمه
رئــاســة الـحـكــومــة ثــاث م ــرات وخــروجــه راهـنــا
من السلطة .لكن مواقف الحريري تعطي أيضًا
ص ــورة أشـمــل للتحالفات الـتــي ارتـسـمــت بعد
اغتيال الرئيس رفيق الحريري ،وشكلت العمود
الفقري للبلد حتى التسوية الرئاسية قبل ثالث
سنوات.
ّ
تـشـبــه الـلـحـظــة اآلن ـيــة الـتــي مــهــد لـهــا الـحــريــري
منذ أيــام في تصويبه على رئيس الجمهورية
ال ـع ـمــاد م ـي ـشــال ع ــون وال ـت ـي ــار الــوط ـنــي ال ـحــر،
لحظة مــا بعد  14آذار التي نمت تدريجًا بعد
ً
 14شـبــاط ،وص ــوال الــى انتخابات عــام .2005
ل ـي ـســت اسـ ـتـ ـع ــادة ف ـح ـســب ل ـف ـك ــرة ال ـت ـحــالــف
ّ
ظلت ّ
تخيم على عقل
الرباعي التي يبدو أنها
ّ
الحريري وعلى بعض فريقه ،وتحكمت به قبل
الـتـســويــة الــرئــاسـيــة وب ـعــدهــا ،بــل أي ـضــا اتـجــاه
الى تسوية قائمة على تكاتف أفرقاء التحالف
أنفسهم في وجه مجموعة تحديات ،قد يكون
الشارع املنتفض ضدهم أولها .فاملشهد الحالي
يقارب تمامًا ما حصل قبل  15عامًا ،وخطاب
الـحــريــري ،الفاقد بوصلته اإلقليمية والدولية،
بات محصورًا حاليًا بالتيار الوطني ،مستعيدًا
أدب ـيــات مــرحـلــة مــا بـعــد االغ ـت ـيــال ،الـتــي حفلت
بـشـتــى أن ـ ــواع ال ـن ـعــوت وال ـه ـج ــوم ــات امل ـت ـبــادلــة،
وأس ـس ــت الف ـت ــراق س ـيــاســي ح ـ ـ ّـاد ،ظ ــل قــائـمــا
إل ــى حــن ع ـقــدت اجـتـمــاعــات بــاريــس وأن ـجــزت
التسوية الــرئــاسـيــة .عــام  ،2005لــم يكن حزب
الله مستهدفًا من جانب املستقبل ،ال بل هادنه
الحريريّ ،
وأسس مع الرئيس نبيه بري ورئيس
الـ ـح ــزب ال ـت ـقــدمــي االشـ ـت ــراك ــي ول ـي ــد جـنـبــاط
لتفاهم أبعد عنه حلفاءه مــن الـقــوات اللبنانية
الــذيــن وق ـفــوا مـعــه فــي ســاحــة ال ـش ـهــداء ،مبقيًا
على عالقة ّ
سوية معها .في املقابل ،كشفت تلك
املرحلة أولــى بــوادر ّ
نمو العالقة ،التي أسفرت
الحقًا عن تفاهم ثنائي ،بني حزب الله والتيار
الــوط ـنــي ال ــذي ت ـش ــارك خـصــومــة م ـت ـجــددة مع
القوات اللبنانية ،بعد عودة العماد ميشال عون
من املنفى وخــروج الدكتور سمير جعجع من
السجن.
ّ
ط ــوال أرب ـعــة عـشــر عــامــا ،تـقــلــب ال ـحــريــري في
ً
تارة ّ
يشد عصب جمهوره ّ
بشن هجوم
مواقفه،
عـلــى ح ــزب ال ـلــه ،وط ــورًا ي ـحـ ّـول الــذكــرى لصبّ
غضبه على التيار الوطني أو تنفيس احتقانه
ضــد ال ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة ال ــى حــد الـقـطـيـعــة ،وهــو
ً
تــارة يفترق عن جنبالط ،وطــورًا يلتقيان على
ّ
أصغر تفاصيل التنسيق في ملفات سياسية
حساسة .لكنه وصل اليوم الى نقطة الذروة في
الـعــودة مـجــددًا الــى املــربــع األول ،فيعيد عقارب
ّ
ويكرس منذ ما قبل
الساعة الى الوراء مجددًا،
خروجه من السرايا الحكومية ،مهادنته لحزب

ال ـل ــه ،وتـنـشـيــط عــاق ـتــه ب ـبــري وج ـن ـب ــاط ،في
مقابل نقمته على التيار .بدوره ،يذهب جنبالط
أبعد من الحريري في مطالبته باستقالة رئيس
الجمهورية ،كما فعل سابقًا مع املطالبة باستقالة
الرئيس إميل لحود ،وهو مطلب رفضته آنذاك
ب ـك ــرك ــي ،ك ـمــا م ـك ــون ــات  8آذار ،ل ـي ـضــع عـلــى
الـطــاولــة تحديًا جــديـدًا فــي مقارعته لـعــون الى
أبعد ّ
حد ،ويبقي نفسه على مسافة من القوات،
مــن دون أن يقطع معها خيط الـتــواصــل .وفي
ّ
املشهد املـتـكــرر ،وفــي ظــل تـشــرذم املستقلني،
يقف املسيحيون على هامش اللعبة الداخلية،
رغـ ــم اس ـت ـعــادت ـهــم ل ـح ـضــورهــم ف ــي الـسـلـطــة،
فــي ظــل انـفــراط املصالحة بــن الـقــوات والتيار،
والتحالفات املهتزة بني القوات وحلفائها ،رغم
أن ال إجماع لدى جمهور الحريري على تأييد
ّ
يتخبط التيار بعدما
موقفه منها .في املقابل،
انكسرت صورة العهد القوي ،وعاد املسيحيون
الى الــوراء ،ليفقدوا مرة أخرى عنصر املبادرة،
ً
فضال عن غياب تام لدور بكركي.
يكاد املشهد يكون نفسه ،لــوال مــا حصل في
 17ت ـشــريــن األول وال يـ ــزال مـسـتـمـرًا بــأوجــه
مختلفة .فهذه املجموعات الشبابية والصامدة
في وجــه العنف األمني املتكرر عليها ،لم تكن
فــي غالبيتها ممثلة فــي مــرحـلــة  .2005ومــن
كــان فيها ،خــرج منها الــى مساحة أوســع .ولم
يـعــد مـمـكـنــا الـقـفــز ف ــوق ه ــذه الـشــريـحــة مهما
كــانــت قــوة الخطابات والتحالفات الـتــي ّ
تتبدل
وف ــق الـتـســويــات املــرحـلـيــة .فــال ـشــارع ،باملعنى
البارز الذي شهده لبنان يومذاك بني تظاهرات
 14آذار و 8آذار ،لم يتمكن من أن يفرز خارج
االصـطـفــاف شخصيات شــابــة مثقفة وواعـيــة
وخ ــارج ــة عــن الـنـمــط الـتـقـلـيــدي ل ــأح ــزاب كما
يـحـصــل الـ ـي ــوم ،وال سـيـمــا أن ه ــذه الـشــريـحــة
تحاسب ـ ـ من جملة عناوين أخــرى ـ ـ سياسة
اقتصادية ومالية ،يحاول الحريري تبريرها،
منذ عام  1990وما بعد  2005وحتى التسوية
الرئاسية.
ثمة قراءة غربية حيال ما يجري من تظاهرات
وم ــا راف ــق تـشـكـيــل ال ـح ـكــومــة ،ب ـصــرف النظر
عن إمكاناتها واملالحظات على تسمية القوى
األساسية لــوزراء فيها .إذ يبدو الفتًا بالنسبة
إل ـي ـهــا أن الـطـبـقــة املـهـيـمـنــة ،سـيــاسـيــا ومــال ـيــا،
تعي تمامًا مدى الخطر املحدق بها ،وانعكاس
التظاهرات سلبًا عليها ،مهما كابرت .فمجرد
قيام هذه القوى حتى اللحظة األخيرة بمحاوالت
حثيثة الستعادة حضورها بحكومة سياسية
ص ــاف ـي ــة ،وم ـ ــن ث ــم إطـ ـ ــاق م ـت ـج ـ ّـدد مل ـســارهــا
السياسي ،فهذا يعني أنها أصيبت في مكان
ً
موجع .وبمجرد التراجع الى الخلف قليال ،فهذا
يعني أنها استوعبت حجم السلبيات التي تؤثر
ُ
عليها .لذا ،تفهم محاولتها ،من اآلن وصاعدًا،
تجميع نفسها ،حتى لــو اقتضى األمــر إعــادة
تـكــويــن تـحــالـفــات هجينة أو تـفــاهـمــات بالحد
األدنى ،ألن مصلحتها اآلنية تنشيط صفوفها
الحزبية وتعزيز تماسكها في مواجهة «سلطة
الشارع» ،مهما كلفها األمر.
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لبنان

لبنان
قضية

تقرير

برنامج «التجسس» على مشتركي داتا الخلوي

هدر للمال العام أم «نجاح» وشيك؟

ّ
المخصص لمراقبة سلوك
لم تضع شركة «ألفا» منتج الـ  DPIالجديد،
المشترك في «داتا» الهاتف الخلوي ،في الخدمة حتى اآلن ،رغم
مرور سنتين ُعلى تلزيم إحدى الشركات مهمة «بنائه» بموجب
قيد التطوير ،فيما ً
ُعقد رضائي .تفيد المعلومات بأن المنتج ال يزال ً
يشكك بعض المعنيين في إمكانية تشغيله أصال ،ما يطرح تساؤال
ذلك ،ال تزال «تاتش»
كبيرًا في شأن األموال التي صرفت .في
غضون ّ
ُ
بدورها تؤجل عملية شراء هذا المنتج الذي بات يشكل خيارًا إلزاميًا
في البنى التحتية لقطاع االتصاالت وفق ما يقول الخبراء .وفيما

«تاتش» إن سبب التأجيل مرتبط بالنفقات التشغيلية ،هناك
تقول ّ
ّ
ُ
من ُيشكك بأن السبب هو انتظار «اكتمال» المنتج! في المحصلة،
الشركتان اللتان استبعدتا خيار المناقصة الستدراج أفضل العروض،
بذريعة «تشجيع اإلنتاج الوطني وعدم شراء المنتج من شركات
أجنبية يرتبط معظمها بشركات إسرائيلية» ،ال تزاالن تنتظران شركة
إلكمال منتجها كي تشترياه منها .خيارهما على المحك .فإما تنجح
«الشركة الوطنية» قريبًا ،أو أن «ألفا» أهدرت ماليين الدوالرات من
المال العام

لماذا ُي ّ
عد ُم ّنتج
الـ ُ DPIمهمًا
لشركات االتصاالت
ولألجهزة األمنية؟
وفـ ــق عـ ــدد م ــن الـ ـخـ ـب ــراء ،ف ـ ـ ّ
ـإن ُمـنـتــج
الُـ ـ ـ ـ ـ ُ DPIمـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ّـد ل ـ ـك ـ ـشـ ــف ب ـ ـيـ ــانـ ــات
املـسـتـخــدمــن وحــرك ـت ـهــم .ه ــو يسمح
ب ـ ــ«مـ ــراق ـ ـبـ ــة» مـ ــا ُيـ ـس ـ ّـم ــون ــه «سـ ـل ــوك
مستخدم الهاتف الذكي» ،عبر تسجيل
يزورها
جميع التطبيقات واملواقع التي
ً
حــامــل الـهــاتــف ويـسـتـخــدمـهــا ،فضال
عن معرفة الجهات التي ّيتواصل معها
عبر التطبيقات غير املشفرة.
لذلك ،بــات وجــود هــذا املنتج «بديهيًا»
البنى التحتية لشركات االتصاالت،
في ّ
التي تقوم بها
الحثيثة
املساعي
ظل
في
ُ
الـشــركــات ملـعــرفــة أه ــواء املستخدمني
واحتياجاتهم .إذ يقوم املنتج بتحليل
املـ ـعـ ـل ــوم ــات ب ـط ــري ـق ــة أوت ــوم ــات ـي ـك ـي ــة
الس ـت ـك ـشــاف اح ـت ـيــاجــات ُمـسـتـخــدم
الهاتف.
إل ــى ذلـ ــكُ ،ي ـع ـ ّـد ال ـ ـ  DPIم ـهـ ّـمــا لــأمــن
السيبراني ،إذ يساعد األجهزة األمنية
على الحصول على معلومات بشكل
آني بشأن ُمستخدم الهاتف.

بــاإلشــارة إلــى أن أي تلزيم سيحتاج
إلى موافقة مجلس الوزراء .هذا الكالم
ُ
ي ـت ـنــاقــض ومـ ــا ت ـف ـيــد ب ــه امل ـع ـلــومــات
بـشــأن «الئـحــة املـشــاريــع» الـتــي تنوي
الشركة تنفيذها العام الجاري ،فيما
ّ
تــرى املـصــادر أن السبب في التأجيل
هو «انتظار شركة  NEXIUSلتطوير
منتجها وتلزيمها مهمات تشغيله».
ّ
وما ُيعزز هذا الكالم ،املعلومات التي
ُ
ت ـف ـيــد ب ــأن «ت ــات ــش» ل ــم ت ـتــوقــف عند
مخالفة الشركة للمهلة التي منحها
إياها وزير االتصاالت السابق محمد
ش ـق ـي ــر ف ـ ــي تـ ـش ــري ــن األول امل ــاض ــي
لتجربة املـنـتــج وال ـتــي كــانــت مـحــددة
بثالثة أســابـيــع .وفيما كــان مـقــررًا أن
تقوم  NEXIUSبتجربة املنتج مطلع
ك ــان ــون األول ال ـف ــائ ــت ،فــإن ـهــا ل ــم تقم
بتجربته حتى اآلن.

 NET VEEأم NEXIUS؟

تقنيو «تاتش» نبهوا اإلدارة لعدم إنتظار  NEXIUSلتطوير منتجها في وقت تتوافر منتجات جاهزة في السوق (هيثم الموسوي)

هديل فرفور
ن ـح ــو ث ــاث ــة م ــاي ــن دوالر دفـعـتـهــا
ش ــرك ــة «ألـ ـ ـف ـ ــا» ق ـب ــل س ـن ـت ــن ل ـشــركــة
 ،NEXIUSب ـم ــوج ــب ع ـق ــد رض ــائ ــي،
ل ـ ـقـ ــاء الـ ـحـ ـص ــول عـ ـل ــى م ـن ـت ــج )DPI
 )Deep packet inspectionال ـ ــذي
يـسـمــح بتسجيل جـمـيــع التطبيقات
واملــواقــع التي يــزورهــا حامل الهاتف
يتواصل
ويستخدمها والجهات
التي ّ
ُ
معها عبر التطبيقات غير املشفرة.
عندما حصلت  NEXIUSعلى املبلغ،
كــان منتجها قـيــد الـتـطــويــر ولــم يكن
ج ــاه ـزًا ب ـعــد ،ب ــاع ـت ــراف املـعـنـيــن في
«ألفا» الذين ّ
صرحوا لـ«األخبار» في
ش ـب ــاط ال ـع ــام امل ــاض ــي بــأن ـهــم دف ـعــوا
ُمسبقًا للشركة .وفيما أكــدت مصادر
ّ
«ألـفــا» آنــذاك أن املنتج صــار موجودًا
ل ــديـ ـه ــا ،و«دخ ـ ـ ـ ــل م ــرحـ ـل ــة ال ـت ـج ــرب ــة
إلدخــال تعديالت عليه ،تمهيدًا لبدء
تشغيله في غضون شهرين أو ثالثة»
(راجـ ـ ـ ــع م ـ ـغـ ــارة االت ـ ـ ـصـ ـ ــاالت :صـفـقــة
مـشـبــوهــة وم ـخ ــاوف مــن خ ــرق أمـنــي.
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مــن يــراقــب «دات ــا» الـخـلــوي؟ https://
،)266440/al-akhbar.com/Politics
ُ
ّ
تـفـيــد املـعـلــومــات ب ــأن املـنـتــج املــذكــور
ال يـ ــزال ح ـتــى اآلن «ق ـي ــد ال ـت ـطــويــر»،
بعدما «فشلت  Nexiusفــي تشغيله»
ّ
وفق مصادر ُمطلعة أكدت أن األجهزة
ُ
األمنية التي ّ
جربته خلصت إلى عدم
فعاليته وإلى «عدم إمكانية توصيفه
ً
بــأنــه  DPIأصـ ــا» ،فيماُ ق ــال مـســؤول
ّ
ّ
ُ
أمـنــي ل ــ«األخ ـبــار» إن املـنـتــج ال يلبي
متطلبات األجهزة األمنية.
امل ـص ــادر أوض ـحــت أن «أل ـف ــا» ال تــزال
ح ـت ــى اآلن ت ـع ـت ـمــد ع ـل ــى م ـن ـتــج DPI
ـذي اشـتــرتــه مـنــذ ع ــام 2015
الـقــديــم ا ُل ـ ّ
والـ ــذي تـشــغـلــه شــركــة ،SANDVINE
ً
ُمشيرة إلــى أن الشركة (ألـفــا) ال تــزال
ُ
ح ـت ــى ال ـل ـح ـظــة ت ـج ـي ــب ع ـل ــى طـلـبــات
األج ـه ــزة األم ـن ـيــة مـسـتـخــدمــة املـنـتــج
الـ ـق ــدي ــم .ف ـه ــل ي ـع ـنــي ذلـ ــك أن «أل ـف ــا»
أهدرت ثالثة ماليني دوالر لقاء منتج
لم «يكتمل» بعد؟
فــي ات ـصــال مــع «األخـ ـب ــار» ،أوضـحــت
ّ
م ـص ــادر ف ــي «أل ـف ــا» أن املـنـتــج جــاهــز

ً
و«تـ ــم وض ـعــه ف ــي ال ـخ ــدم ــة»ُ ،مـشـيــرة
ُ
إل ــى أنـهــا لــم ت ـجـ ّـدد لـلـشــركــة القديمة
ّ
«وم ـ ــن امل ـ ـقـ ــرر أن ت ـت ـس ــل ــم NEXIUS
ُمهمات تشغيل منتجها مطلع الشهر
ّ
امل ـق ـبــل» .وأكـ ــدت أن الـشــركــة لــم تدفع
ّ
ُ
«بل إن املبلغ املذكور هو قيمة
مسبقًا ّ
ّ
ّ
العقد املــوقــع والــدفــع الــذي تــم يتعلق
بمراحل التنفيذ» .هذا ما أكــده أيضًا
أحد مؤسسي شركة  NEXIUSسمير

ّ
مصادر ُمطلعة
تؤكد أن منتج الـ DPI
ّ
جربته األجهزة األمنية
التي ّخلصت إلى عدم
فعاليته

ط ــال ــب ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار» ،م ـش ـي ـرًا الـ ــى أن
ّ
املـنـتــج «م ــاش ــي» ،ويـمـكــن ال ـتــأكــد من
األمر من املعنيني في «ألفا».
غ ـيــر أن املـ ـص ــادر تـنـقــل ع ــن مــوظـفــن
ـواه ــم م ــن «ع ـج ــز»
داخ ـ ــل «أل ـ ـفـ ــا» ش ـك ـ ُ
نتج في الخدمة
امل
 NEXIUSعن وضع
ُ
ً
خالل الفترة القصيرة املقبلةُ ،مشيرة
إلــى أن الـشــركــة ال ت ــزال تـجــرب املنتج
وت ـم ـ ّـول مــراحــل الـتـنـفـيــذ ،عـلــى الــرغــم
مــن مـضـ ّـي سنتني ونـصــف سنة على
تــوقـيــع الـعـقــد ال ــرض ــائ ــي .وأوض ـحــت
أن األم ــوال التي دفعتها «ألـفــا» خالل
ت ـلــك ال ـف ـتــرة «ت ـت ـج ــاوز ثــاثــة مــايــن
دوالر ال ـت ـًـي ت ـع ـتــرف ب ـهــا ال ـش ــرك ــة»،
ُم ـت ـســائ ـلــة ع ــن األسـ ـب ــاب ال ـتــي حــالــت
دون فسخ العقد مع الشركة وتنظيم
مـنــاقـصــة الس ـت ــدراج ع ــروض أفـضــل،
وه ــو ت ـســاؤل يصلح ألن ُي ـطــرح على
املعنيني بـ«تاتش».

«تاتش» ال تزال تنتظر أيضًا
بعد سنة على توقيع العقد الرضائي
بني «ألفا» و ،NEXIUSسعت األخيرة

إلــى تـســويــق منتجها وبـيـعــه لشركة
«تاتش» التي ال تزال تدرس العرض.
وبـحـســب مـعـلــومــات «األخـ ـب ــار» ،فــإن
«تــاتــش» لــم ُتـقــدم حتى اآلن على ّ
أي
ّ
خ ـطــوة تـتـعــلــق بــالـسـعــي إل ــى إي ـجــاد
ب ــدي ــل مـ ــن الـ ـش ــرك ــة ل ـل ـح ـص ــول عـلــى
ّ
املـنـتــج ،عـلـمــا ب ــأن تقنييها «تــاتــش»
أكــدوا في كتاب الــى اإلدارة منذ سنة
أن «تاتش ال تملك منتج الـ  DPIبعد،
وه ــي ال تـمـلــك ت ــرف ان ـت ـظــار الـشــركــة
ل ـت ـط ــوي ــره ف ــي وقـ ــت ي ـت ــواف ــر الـكـثـيــر
مــن املـنـتـجــات الـجــاهــزة فــي ال ـســوق»،
مـثـيــريــن مـســألــة «ف ـشــل  nexiusحتى
اآلن (في أواخر كانون الثاني املاضي)
في تطوير ال ـ  DPIوتسليمه لـ«ألفا».
ّ
تتعمد «تاتش» تجاهل حاجتها
ُفهل
املـ ـل ـ ّـح ــة ل ـل ـم ـن ـتــج ب ــان ـت ـظ ــار جــاهــزيــة
Nexius؟
ف ــي اتـ ـص ــال م ــع «األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» ،أوض ــح
ّ
املعنيون فــي «تــاتــش» أن األخـيــرة لن
ت ـقــوم بـتـلــزيــم تـشـغـيــل ّمـنـتــج ال ـ ـ DPI
هـ ــذا الـ ـع ــام ب ـس ـبــب ت ـق ــشــف ال ـن ـف ـقــات
ال ـت ـش ـغ ـي ـل ـي ــة ل ـ ـعـ ــام ُ ،2020م ـك ـت ـفــن

فـ ــي ح ــدي ــث س ــاب ــق مـ ــع «األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار»،
أك ــد أح ــد مــؤسـســي  NEXIUSسمير
طالب أن الشركة ّ
تقدمت في عرضها
(س ــواء ل ــ«تــاتــش» أو ل ــ«أل ـفــا») باسم
ّ
شــركــة « ،nexiusإل أن ال ـشــركــة التي
س ـت ـقــوم ب ــإن ـت ــاج الـ ـ ـ  DPIه ــي شــركــة
ّ
 NET VEEالـتــابـعــة ل ـ  NEXIUSوأن
م ــن س ـي ـقــوم بــإن ـجــاز ه ــذا امل ـن ـتــج هم
نحو  200موظف لبناني يعملون في
شركة وايكوم اللبنانية» .ملاذا لم ّ
يتم
التقدم باسم  NET VEEمنذ البداية؟
«ألن ـه ــا كــانــت قـيــد اإلنـ ـش ــاء»! ه ــذا ما
قاله حينها طالب ،ما يعني أن «ألفا»
ّقررت تلزيم شركة قيد اإلنشاء إنتاج
منتج غير جاهز لديها بعد!
ب ـتــاريــخ  12ح ــزي ــران امل ــاض ــي ،أرس ــل
املدير العام لـ  Nexius Meaكتابًا إلى
شقير ُيشير فيه إلى أن الشركة تعتقد
ملصلحة العميل نقل
بأن من «األفضل
ُ
عقد «ألفا» والعرض املقدم لـ«تاتش»
ً
ُم ـبــاشــرة إل ــى « ،Net veeوه ــي شركة
تأسست فــي آذار  2018ومسجلة في
اململكة املتحدة».
تــرى املـصــادر أن تغيير اســم الشركة
ّ
«لـيــس إال حيلة للتملص مــن شبهة
ال ـع ــاق ــة ال ـت ــي ت ــرب ــط ش ــرك ــة nexius
بـشــركــة  comscoreاألمـيــركـيــة املــدانــة
بسرقة بيانات املستخدمني؟
ً
ما يطرح تساؤال حول األسباب التي
تــدفــع إدارت ـ ــي «ت ــات ــش» و«ألـ ـف ــا» إلــى
ال ـت ـســاهــل ال ــى ح ـ ّـد ان ـت ـظــار تــأسـيــس
شــركــة لتلزيمها منتجًا غير مكتمل
بموجب عقود رضائية ،مبتعدة عن
خـيــار اس ـتــدراج ع ــروض جــاهــزة عبر
مناقصات شفافة وواضحة.

ّ
القرار الظني في قضية صوفي مشلب :سقطت «الشمسية»
انتهى الجزء األول من قضية
الطفلة صوفي مشلب في
القضاء ،بعد صدور القرار الظني،
أمس ،والذي قضى بالظن بنقيب
األطباء السابق ورئيسة لجنة
التحقيقات في النقابة بجرم
«إصدار تقرير كاذب» .هذا القرار
سابقة .فأن يصدر قرار قضائي،
يجرم رأس النقابة
ولو ظنيّ ،
في معركة إثبات خطأ طبي،
تفصيال وإنما «انتصار»في
ليس
ً
مواجهة المنظومة
راجانا حمية
«(ّ )...
تقرر وفقًا ملطالعة النيابة العامة
االس ـت ـئ ـنــاف ـيــة ف ــي ج ـبــل ل ـب ـن ــان ،الـظــن
بــاملـ ّـدعــى عليهما ريـمــون بشير صايغ
وك ـل ــود مـلـحــم س ـم ـعــان ،امل ـبـ ّـي ـنــة كــامــل
هــويـتـهـمــا أع ـ ــاه ،بـمـقـتـضــى الـجـنـحــة
امل ـن ـصــوص عـلـيـهــا ف ــي امل ـ ــادة  466من
قانون العقوبات».
اختتم بها القرار
التي
تكفي هذه الفقرة
ُ
الظني الصادر عن قاضي التحقيق في
جبل لبنان ،ساندرا املهتار ،للقول إن
الـجــزء األول مــن قضية صوفي مشلب
على درب القضاء انتهى بـ«انتصار».
«ش ـ ّـل ــت» حـيــاتـهــا بسبب
صــوفــي الـتــي ُ
خطأ طبي مرة أولى ،ومرة ثانية بسبب
تقرير كاذب صادر عن لجنة التحقيقات
فــي نقابة األطـبــاء ،استطاعت أمــس أن
تنتزع أول حــق بــاالعـتــراف بــأن نقابة
األط ـ ـب ـ ــاء ،ب ـن ـق ّـي ـب ـهــا الـ ـس ــاب ــق ري ـم ــون
صايغ ورئيسة لجنة التحقيقات كلود
سمعان ،هي أيضًا شريكة في «الجرم»
الذي تسبب به مستشفى الروم وأربعة
أط ـب ــاء آخ ــري ــن .ب ـعــد ت ـلــك ال ـخ ـط ــوة ،لم
يعد مهمًا البحث فــي التفاصيل التي
سلبت ابنة السنوات الخمس طفولتها،
ف ــاألول ــى بــاأله ـم ـيــة اآلن أن ثـ ّـمــة ق ــرارًا
قضائيًا جريئًا يـجـ ّـرم «رأس» النقابة
ولجنة التحقيق فيها ،بتهمة إصــدار

تقرير كاذب لحماية أطباء «مرتكبني»،
ٍ
عن سابق تصور وتصميم ،سندًا ملادة
قــانــونـيــة مــن قــانــون الـعـقــوبــات (،)466
ت ـصــل عـقــوبـتـهــا إل ــى ال ـس ـجــن سـنـتــن.
وهـ ــذه املـ ــرة األول ـ ــى ي ـحــدث فـيـهــا مثل
هــذا األم ــر ،فــي مــواجـهــة نقابة األطـبــاء
الـ ـت ــي دأب ـ ــت ع ـل ــى ح ـم ــاي ــة املـنـتـسـبــن
إل ـي ـهــا ،بــرغــم ارت ـكــاب ـهــم أخ ـط ــاء طبية
ومخالفتهم لقانون اآلداب الطبية.
هـ ـك ــذا ،ب ـعــد ع ـ ــام م ــن ص ـ ــدور مـطــالـعــة
ٍ
امل ــدع ــي الـ ـع ــام االس ـت ـئ ـنــافــي ف ــي جـبــل
لبنان القاضية غادة عون ،والتي طلبت
«االدع ـ ـ ــاء عـلــى صــايــغ وسـمـعــان
فـيـهــا ّ
ب ـج ــرم إعـ ـط ــاء ت ـق ــاري ــر ط ـب ـيــة ك ــاذب ــة»،
جاء القرار الظني مؤكدًا ،مسنودًا إلى
مجموعة قرائن كافية للسير فيه نحو
اإلدانــة .وإن كان هذا الــدرب لن ّ
يعوض
الـخـســارة الـتــي تعيشها عائلة مشلب
حواسها كافة،
كل يوم مع طفلة فقدت
ّ
ب ـعــدمــا ُشـ ــل دم ــاغ ـه ــا ،إال أن ــه سـيـكــون
ّ
«الـهــديــة الـتــي تقدمها صــوفــي إلــى من
ستخذلهم النقابة بعدها» ،يقول الوالد
فوزي مشلب .يعرف األخير بأن املعركة
ال ـت ــي يـحـمـلـهــا ث ـق ـي ـلــة ج ـ ـدًا ،لـسـبـبــن،
أولهما أنها قضية ابنته وثانيهما أنه
يواجه مــاردًا بأمه وأبيه «ما حدا طلع
راس م ـعــو» .ول ـكـ ّـنــه وص ــل ،عـلــى األقــل
«م ــن خ ــال إث ـب ــات الـ ـج ــرم» .ول ـئــن كــان
يـتـمـنــى ل ــو أن أح ـ ـدًا غ ـيــره خ ــاض تلك

املعركة و«مــا صــار ببنتي هيك» ،لكنه
م ــن ج ـهــة ثــان ـيــة ي ــأم ــل ب ــأن ي ـك ــون أول
من يثبت حق ابنته وحقوق الضحايا
اآلتني بعدها.
هــذا أول الغيث فــي الـشـكــوى املرفوعة
مـنــذ ثــاثــة أع ـ ــوام ،حـيــث يـنـتـقــل املـلــف
بعدها إلى القاضي املنفرد الجزائي في
املنت لبدء جلسات املحاكمة .صحيح أن
ال ــدرب طويل بعد للوصول إلــى الحق
الكامل ،ولكن على األقل «بلشت العدالة
تــاخــد م ـج ــراه ــا» ،ي ـقــول م ـش ـلــب .وأول
بداية هي الرسالة التي وصلت ،بحسب
ال ـقــرار الـظـنــي ،إل ــى الـنـقــابــة بــأنــه ليس
مـسـمــوحــا االس ـت ـه ـتــار بـتـلــك الـقـضــايــا
«فقط ألجل منح الحصانة ألطبائها».
هـ ــذا م ــا ق ــال ــه ال ـ ـقـ ــرار .ف ــي ال ـت ـفــاص ـيــل،
توقفت القاضية املهتار  -فــي الوقائع
امل ـت ـع ـل ـقــة بــال ـت ـقــريــر ال ـط ـبــي الـ ـك ــاذب -
ع ـنــد «ح ــدث ــن» كــانــا ن ــاف ــري ــن ،أولـهـمــا
تعمد لجنة التحقيقات إخفاء السبب
ّ
األساس الذي أدى إلى الخلل الدماغي
الذي تعاني منه الطفلة ،حيث «لم تعط
اللجنة رأي ــا واض ـحــا ،واكـتـفــت بتعداد
األسـ ـب ــاب ال ـت ــي ق ــد ي ـك ــون هـ ــذا الـخـلــل
نــاج ـمــا عـنـهــا وح ـصــرت ـهــا ف ــي خمسة
أس ـب ــاب أس ــاس ـي ــة» .ول ــم تـكـتــف بــذلــك،
ب ــل ات ـب ـع ــت م ــن ج ـه ــة أخـ ـ ــرى س ـيــاســة
اسـتـنـســابـيــة فــي انـتـقــاء اآلراء الطبية
ح ـي ــث «إن ب ـع ــض األسـ ـ ـب ـ ــاب امل ـ ـعـ ـ ّـددة

فــي الـتـقــريــر أخـفــت آراء طبية مخالفة
وأغـ ـفـ ـل ــت م ـن ــاق ـش ــة ت ـ ـبـ ــريـ ــرات عـلـمـيــة
جــديــة تناقضها كما خالفت فــي جزء
مـنـهــا مـضـمــون ت ـقــاريــر طـبـيــة ص ــادرة
ع ــن األطـ ـب ــاء امل ـعــال ـجــن أن ـف ـس ـهــم ()...
وذلــك بهدف منع ظهور هــذه األسباب
م ــن ضـمــن األس ـب ــاب املـحـتـمـلــة للضرر
الدماغي الالحق بالطفلة» .وما يعني
ذلك حكمًا من «إخفاء للصلة السببية
التي قد تكون متوافرة بني تلك األسباب
وال ـ ـضـ ــرر امل ـح ـ ّـق ــق ومـ ــا ق ــد يـسـتـتـبـعــه
أو ال يـسـتـتـبـعــه ذلـ ــك م ــن تــأث ـيــر على
تحديد املسؤوليات» .أما الثاني ،فهو
مــا يتعلق ب ــ«ال مـبــاالة وال مسؤولية»
سـمـعــان وص ــاي ــغ ت ـجــاه «وظـيـفـتـهـمــا»
كـطـبـيـبــن ق ـب ــل أن ي ـك ــون ــا م ـس ــؤول ــن.
فسمعان عـنــدمــا ووج ـهــت ب ــأن صــورة
الرنني املغناطيسي للطفلة تؤشر إلى
أن املشكلة الدماغية حدثت قبل العملية
ردت ب ــأن «تــاريــخ
الـجــراحـيــة الـثــانـيــةّ ،
الـ ـص ــورة ( )...م ـج ـ ّـرد خ ـطــأ مـطـبـعــي»،
وه ــو مــا اعـتـبــرتــه الـقــاضــي املـهـتــار في
ق ــراره ــا «إدالء غـيــر مـقـبــول ،ن ـظ ـرًا إلــى
أن ال ـت ـقــريــر صـ ــادر ع ــن لـجـنــة تحقيق
مهنية رفيعة املستوى ( .»)...أما صايغ،
فــاعـتـبــر أن تــوقـيـعــه عـلــى الـتـقــريــر كــان
فقط بهدف إحالته إلى مجلس النقابة،
ولـيــس ألن ــه م ـســؤول .ه ـكــذا ،بتصريح
ٍ
«ال مسؤول» يضرب صايغ مبدأ قانون
إنشاء نقابتي األطـبــاء الــذي يعتبر أن
«وظيفة» النقيب واملوقع الــذي يشغله
«ال يقتصران فــي مهامه على مصالح
املهنة وحقوق األطباء بل يمتدان إلى
الدور الذي أواله إياه املشترع في مجال
الصحة العامة والسعي لحل النزاعات
الـتــي تقع بــن األط ـبــاء أو بينهم وبني
مرضاهم».
ل ـكــل ت ـلــك األسـ ـب ــاب ،ك ــان ــت امل ـ ــادة 466
عـ ـق ــوب ــات الـ ـت ــي ت ـص ــل ع ـقــوب ـت ـهــا إل ــى
س ـن ـت ــن س ـج ـن ــا لـ ـك ــل «م ـ ــن أق ـ ـ ــدم ح ــال
ّ
ممارسته وظيفة عامة أو خدمة عامة
أو مهنة طبية أو صحية على إعطاء
شـ ـه ــادة ك ــاذب ــة مـ ـع ـ ّـدة ل ـكــي ت ـق ــدم الــى
ّ
تجر
السلطة العامة أو مــن شأنها أن
على الغير منفعة غير مشروعة أو أن
تُلحق الضرر بصالح أحد الناس (.»)...

تقرير

كورونا على األبواب
لبنان يستقبل قادمين من الصين بال حجر صحي
رحيل دندش
 ٦٠أل ـ ـفـ ــا ه ـ ــو ع ـ ـ ــدد ال ـ ـ ـحـ ـ ــاالت امل ـص ــاب ــة
بفيروس كورونا في العالم 15 .ألفًا منهم
في الصني وحدها .الوباء بات «عامليًا»،
ولم يعد باستطاعة أحد السيطرة عليه،
بــرغــم م ــا تـتـخــذه الـ ــدول م ــن احـتـيــاطــات
توقعات بأن يكبر الوباء
لضبطه .وثمة ّ
ثلثي سكان العالم ،وربما يكون
ليضرب َ
سكان لبنان من بينهم.
تحليال مبالغًا به ،ولكنه «قلق
هذا ليس
ً
وارد» تحدثت عنه رئيسة مصلحة الطب
الــوقــائــي فــي وزارة الصحة عاتكة بــري،
فــي لـقــاء علمي عـقــدتــه الهيئة الصحية
اإلسالمية أمس.
فرغم أن لبنان امتلك أخيرًا فحص PCR
ـ ـ  testsال ــذي يشخص اإلصــاب ــة بمرض
كورونا املستجد أو «كوفيد  ،»19غير أن
التشخيص املبكر فــي هــذه الـحــالــة على
أهـمـيـتــه ال يـكـفــي ألن ــه ال يـمـنــع انـتـشــار
مرض شديد العدوى ككورونا .فالخطير
ف ــي األمـ ــر أن الـصـيـنـيــن أو الـلـبـنــانـيــن
وغيرهم من القادمني من الصني ما زالوا
يــدخ ـلــون إل ــى لـبـنــان م ــن دون إج ـ ــراءات
احترازية تتمثل في الحجر الصحي في
فترة حضانة املرض للتأكد من سالمتهم.
وف ــي األس ـب ــوع ــن امل ــاض ـي ــن ،دخ ــل 200
شـ ـخ ــص إل ـ ــى لـ ـبـ ـن ــان آت ـ ــن مـ ــن ال ـص ــن

في األسبوعين
الماضيين ،دخل 200
شخص آتين من الصين
من دون تدابير حجر صحي
(ص ـي ـن ـيــون وغـ ـي ــره ــم) ،م ــن دون ات ـخــاذ
ت ــداب ـي ــر ال ـح ـجــر ال ـص ـحــي ع ـل ـي ـهــم .وهــو
مـ ــا ي ـش ـك ــل ب ـح ـس ــب بـ ـ ــري «أك ـ ـبـ ــر خـطــر
على لـبـنــان ،وخـصــوصــا أن ه ــؤالء ربما
يكونون فــي فترة حضانة امل ــرض ،التي
تمتد مــن يــومــن إل ــى  14ي ــوم ــا» .يحدث
ذل ــك ،فيما الـفـحــوصــات الـتــي تـجــرى في
املطار للقادمني «ال تكفي» ،تضيف بري.
وأكثر من ذلك ،فإن «فحص كورونا تظهر
نتائجه سلبية في فترة الحضانة» .وهذا
يعني أن الـفـيــروس الـتــاجــي الـفـتــاك بات
يعد من الــدول ذات
على أبوابنا في بلد ّ
النظم الصحية الضعيفة.
ُ
م ــن ج ـهــة أخ ـ ــرى ،رف ـع ــت وزارة الـصـحــة
ال ـع ــام ــة ت ــوص ـي ــة إل ـ ــى م ـج ـلــس الـ ـ ـ ــوزراء
ووزارة ال ـخــارج ـيــة ت ـطــالــب فـيـهــا بـعــدم

استقبال قادمني من الصني قبل الحجر
عـلـيـهــم لـفـتــرة  14يــومــا ف ــي ب ــاد أخ ــرى
لديها التجهيزات الــازمــة للتعامل مع
حاالت طبية مماثلة ،أو ضرورة اإلسراع
ف ــي تـجـهـيــز مـبـنــى أو ف ـن ــدق ف ــي لـبـنــان
ي ـخ ـصــص ل ـل ـح ـجــر ال ـص ـح ــي لـلـمـشـتـبــه
فــي إصــابـتـهــم بــاملــرض مجهز بحراسة
عسكرية إلى حني انتهاء فترة الحضانة.
لـكــن ال ــى اآلن ال جـ ــواب عـلــى الـتــوصـيــة،
تؤكد بري.
مع ذلك ،ثمة تطور يتعلق بامتالك لبنان
منذ أسبوع فحص  PCRـ ـ  testsوهو متوفر
فــي مستشفى رفيق الحريري الجامعي
كما صار موجودًا في بعض املستشفيات
الخاصة كمستشفى الجامعة األميركية.
وفي هذا اإلطــار ،لفتت بري إلى أن وزارة
الـصـحــة سـتـعـلــن ســريـعــا عـنــد اكـتـشــاف
أي إصــابــة بـفـيــروس ك ــورون ــا ،موضحة
أن ال ـ ـ ــوزارة ع ـلــى جــاهــزيــة لـلـتـعــامــل مع
األمـ ـ ـ ــراض ال ــوب ــائ ـي ــة ،ف ـه ــي «ع ـم ـل ــت مع
املستشفيات منذ  2012على خطة طوارئ
تتمحور حــول كيفية التعامل مــع قــدوم
أع ــداد هــائـلــة إل ــى املستشفيات فــي حــال
انتشار الوباء ،كما شكلت عام  2015فرقًا
خــاصــة للتعاطي مــع ح ــاالت بيولوجية
وكيميائية ملكافحة العدوى ،ما يعني أن
األمور تحت السيطرة».
إلــى ذلــك ،يبحث املـســؤولــون اللبنانيون

في إمكانية تشكيل لجنة ملتابعة التدابير
واإلجــراءات الوقائية ملواجهة الفيروس،
تـتــألــف مــن وزارات :الـصـحــة والــداخـلـيــة
والـ ـخ ــارجـ ـي ــة وال ـ ـ ـشـ ـ ــؤون االج ـت ـم ــاع ـي ــة
ويرأسها اللواء الركن محمود األسمر.
وك ـ ــان مـسـتـشـفــى ال ـش ـف ــاء الـتـخـصـصــي
الـ ـت ــاب ــع ل ـل ـه ـي ـئــة ال ـص ـح ـي ــة اإلس ــام ـي ــة
ق ــد ن ـ ّـظ ــم أم ــس ل ـق ـ ًـاء عـلـمـيــا ف ــي عــرمــون
مــوجـهــا لــأط ـبــاء وال ـعــام ـلــن الصحيني
فـ ــي امل ـس ـت ـش ـف ـي ــات واملـ ـ ــراكـ ـ ــز ال ـص ـح ـيــة
التابعة للهيئة .ويشكل هذا اللقاء الحلقة
األولــى من سلسلة حلقات للتدريب على
خ ـطــة مــواج ـهــة ال ـك ــورون ــا املـسـتـجــد في
حــال وصــولــه إلــى لـبـنــان .وت ـنــاول اللقاء
ال ـ ــذي قــدم ـتــه م ـس ــؤول ــة ب ــرن ــام ــج ضبط
ال ـعــدوى فــي الهيئة الصحية الــدكـتــورة
ن ــدى شـمــس الــديــن الـعــامــات السريرية
وط ــرق الـتـشـخـيــص ال ـســريــع لـلـفـيــروس،
فضال عن تصنيف الحاالت وشروط فرز
ً
األشخاص ،والحاالت التي توجب إدخال
املــريــض إل ــى املستشفى أو إل ــى العناية
الـفــائـقــة أو الـحـجــر عـلـيــه ف ــي مـنــزلــه مع
بروتوكول خاص .كما قدم شرحًا لطرق
الوقاية عند االشتباه أو التأكد من وجود
حــالــة مــن أجــل ضبط الـعــدوى والتعامل
مــع الـعـ ّـيـنــات الـطـبـيــة الـتــابـعــة للمرضى
وغيرها من التفاصيل الوقائية الطبية
وفقًا ملعايير منظمة الصحة العاملية.
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رياضة

رياضة
بريميرليغ

ولفرهامبتون  Xليستر سيتي« :حرب الذئاب» في المدينة الجديدة
ُ
ت ـس ـتــأنــف الــج ــول ــة الـ ـ ـ  26م ــن ال ـ ــدوري
اإلنكليزي الممتاز اليوم بمباراة تجمع بين
ولفرهامبتون وضيفه ليستر سيتي .رغم
اتساع الفارق بينهما إلى  14نقطة ،يبقى
اللقاء صعبًا على المدربين نــونــو سانتو
وبراندن رودجرزَ ،
صاحبي ُ الفضل األكبر في
إنجازات الفريقين أخيرًا .ستلعب المباراة على
ملعب مولينو 22:00( ،بتوقيت بيروت)
حسين فحص
صعد نادي ولفرهامبتون إلى الدوري
اإلنكليزي املمتاز قبل موسمني بعد
غ ـي ــاب دام س ــت سـ ـن ــوات .ه ــو حــديــث
ال ـع ـه ــد فـ ــي دوري األض ـ ـ ـ ـ ــواء ،ت ـمــامــا
كمدينته الواقعة في وسط بريطانيا،
والتي حصلت على لقب «مدينة» في
عام .2001
على عكس العشوائية الـســائــدة في
صفقات الفرق الصاعدة حديثًا إلى
دوري األضواء ،اتجهت إدارة النادي
إلى االستثمار الحذر تبعًا ملتطلبات
مدرب الفريق نونو سانتو .منظومة
متكاملة صنعها امل ــدرب البرتغالي

ثنائية خيمينيز ـ تراوري هي األخطر
في البريميرليغ هذا الموسم
ـت ق ـ ـ ـيـ ـ ــاسـ ـ ــي ،ج ـ ـع ـ ـلـ ــت م ــن
ف ـ ـ ــي وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍ
ولفرهامبتون الفريق األصعب على
أندية القمة ،حيث انتصر «الذئاب»
ع ـلــى أرض ـه ــم أمـ ــام ك ــل م ــن آرس ـن ــال
وتشلسي ومانشستر يونايتد ،من
دون إغفال االنتصار التاريخي في
ويمبلي على نادي توتنهام بنتيجة
( ،)1-3ك ـمــا ح ـقــق تـ ـع ــادالت ثمينة
فــي مالعب كبيرة كــاألولــد تــرافــورد،
اإلمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات ،وس ـ ـتـ ــام ـ ـفـ ــورد بـ ــريـ ــدج.
ٌ
ـال للهجوم
متانة دفاعية وإتـقــان عـ ٍ
املـعــاكــس ،ع ــادا عـلــى ولفرهامبتون
بــاملــركــز ال ـســابــع فــي نـهــايــة امل ـطــاف،

يعتمد سانتو بصورة كبيرة على تراوري (أ ف ب)

حاجزًا بذلك بطاقة عبور إلى الدوري
األوروب ـ ـ ــي .ل ــم تـكــن ال ـطــريــق مـعـ ّـبــدة
أمـ ــام ال ــذئ ــاب لـبـلــوغ االسـتـحـقــاقــات
األوروبـيــة ،إذ اعتمدت مشاركته في
ت ـص ـف ـيــات ال ـ ـ ــدوري األوروبـ ـ ـ ــي على
إنـجــاز مانشستر سيتي التاريخي
ب ـس ـي ـط ــرت ــه امل ـط ـل ـق ــة عـ ـل ــى األلـ ـق ــاب

امل ـح ـل ـيــة .فـبـحـســب ل ــوائ ــح االت ـح ــاد
األوروب ـ ـ ــي ،ي ـتــأهــل أص ـح ــاب املــراكــز
األرب ـعــة األول ــى فــي الـ«بريميرليغ»
م ـب ــاش ــرة إلـ ــى دور امل ـج ـمــوعــات من
دوري األبـطــال .على الجانب اآلخــر،
يتأهل مباشرة إلــى دور مجموعات
الـ ـ ـ ــدوري األوروب ـ ـ ـ ــي ص ــاح ــب امل ــرك ــز

ُ َ
الخامس ،فيما تمنح بطاقتان لبطل
ك ــأس االتـ ـح ــاد اإلن ـك ـل ـيــزي (ع ـلــى أن
يشارك من دور املجموعات) ،وبطل
ك ــأس الــراب ـطــة اإلنـكـلـيــزيــة( ،عـلــى أن
يشارك من الجولة الثانية في الدور
الـتـمـهـيــدي) .مــع تحقيق مانشستر
سيتي كل األلقاب املحلية في املوسم

دوري أبطال أوروبا

الكرة المغربية

غوارديوال خائف

انضم غوارديوال
إلى السيتي في
( 2016أ ف ب)

املاضي ،ومشاركته سلفًا في دوري
أبطال أوروبا ،نال كل من مانشستر
يونايتد (صاحب الترتيب السادس)
ول ـفــرهــام ـب ـتــون (ص ــاح ــب الـتــرتـيــب
َ
السابع) بطاقتي التأهل إلى الدوري
األوروبي.
اس ـت ـمــر ن ـج ــاح ول ـفــرهــام ـب ـتــون هــذا

املـ ــوسـ ــم إث ـ ــر الـ ـحـ ـف ــاظ ع ـل ــى امل ـ ــدرب
بــالــدرجــة األول ــى ،وعـلــى أب ــرز العبي
ال ـفــريــق ب ــال ــدرج ــة ال ـثــان ـيــة م ــن دون
إغـ ـف ــال ال ـق ـي ــام ب ـب ـعــض الـتــدعـيـمــات
ال ـص ـي ـف ـيــة .ف ـب ـعــد مـ ـ ــرور  25ج ــول ــة،
ي ـح ـتــل ال ـف ــري ــق امل ــرك ــز ال ـت ــاس ــع فــي
الدوري بـ 35نقطة مبتعدًا عن الرابع

ت ـش ـل ـس ــي ب ـ ـ ــ 6نـ ـق ــاط فـ ـق ــط .ال ـف ــري ــق
يسير فــي الطريق الصحيح محليًا
وأوروبيًا حيث تمكن من حجز مقعد
فــي دور ال ــ 32مــن ال ــدوري األوروب ــي
ُ
أم ـ ــام إس ـب ــان ـي ــول .ســت ـل ـعــب املـ ـب ــاراة
الخميس املقبل في إنكلترا22:00( ،
بتوقيت بيروت).
بعيدًا عــن أثــر امل ــدرب الــواضــح على
ال ـف ــري ــق ،ول ـك ــن ل ــم ت ـكــن ال ـن ـجــاحــات
ل ـت ـت ـح ـقــق لـ ـ ــوال أن ل ـع ــب ال ــاع ـب ــون
ّ
ك ـم ـن ـظــومــة واحـ ـ ـ ــدة .ت ــأل ـق ــت أس ـم ــاء
عـ ّـدة هــذا املــوســم مــع ولفرهامبتون،
وك ـ ــان أبـ ــرزهـ ــا الـ ـجـ ـن ــاح اإلس ـب ــان ــي
أدامـ ــا ت ـ ــراوري وامل ـهــاجــم املكسيكي
راوول خ ـي ـم ـي ـن ـي ــز .ب ـف ـع ــل أهـ ــدافـ ــه
ال ـغ ــزي ــرة أخـ ـيـ ـرًا ،أص ـب ــح خيمينيز
ه ـ ّـداف ولفرهامبتون التاريخي في
الدوري اإلنكليزي املمتاز بـ 24هدفًا،
مـ ـتـ ـج ــاوزًا ب ــذل ــك س ـت ـي ـفــن فـلـيـتـشــر
(22هــدفــا) .على الجانب اآلخــرُ ،يعد
أدام ـ ــا تـ ـ ــراوري ال ــاع ــب األخ ـط ــر في
منظومة نونو سانتو ملا يملكه من
ســرعــة وم ـه ــارة ي ـقــود م ــن خاللهما
هـ ـجـ ـم ــات الـ ـف ــري ــق املـ ـ ــرتـ ـ ــدة .س ـ ّـج ــل
خ ـي ـم ـي ـن ـيــز هـ ـ ــذا املـ ــوسـ ــم  20ه ــدف ــا
وصـنــع  9أخ ــرى ،فــي حــن اقتصرت
أرق ـ ــام ت ـ ـ ــراوري ع ـلــى  5أه ـ ــداف و10
ت ـمــريــرات حــاس ـمــة .وبـحـســب مــوقــع
«أوبـ ـت ــا» امل ـخ ـتــص بــاإلح ـصــائ ـيــات،
فــإن ثنائية خيمينيز ـ ت ــراوري هي
األخطر في البريميرليغ هذا املوسم،
ح ـيــث ت ـشــاركــا بـ ــ 8أه ـ ــداف بينهما،
وهو ما ُيقلق براندن رودجــرز الذي
أشاد بهما قبل املباراة املرتقبة.
على الجانب اآلخ ــر ،لــم يعرف ليستر
سيتي النتائج اإليجابية أخيرًا ،غير
أنه ال يــزال ضمن دائــرة املنافسة على
وصــافــة ال ــدوري .يحتل رجــال براندن
رودجيرز املركز الثالث بفارق نقطتني
عــن الــوصـيــف مانشستر سيتي ،كما
يبتعد الفريق عن الــرابــع تشلسي بـ8
نقاط مــا يضع قدمًا لليستر فــي دور
مجموعات دوري أبطال املوسم املقبل.
م ـبــاراة صعبة عـلــى الـفــريـقــن يسعى
من خاللها كل مدرب لتحقيق النقاط
َ
الثالث بهدف تعزيز مركزيهما ضمن
املقاعد األربعة األولى.

جرحى ومعتقلــون على هامش «الكالسيكو»
أب ــدى اإلسـبــانــي جــوسـيــب غــوارديــوال
ّ
تخوفه من إمكانية إقالته من منصبه
م ــدرب ــا ملــانـشـسـتــر سـيـتــي اإلن ـك ـل ـيــزي
ف ـي ـمــا ل ــو ف ـش ــل بــال ـت ـغ ـلــب ع ـل ــى ري ــال
م ـ ــدري ـ ــد اإلس ـ ـبـ ــانـ ــي ف ـ ــي الـ ـ ـ ـ ــدور ث ـمــن
الـنـهــائــي لـ ــدوري أب ـطــال أوروبـ ــا بكرة
ال ـقــدم .وسـبــق ل ـغــوارديــوال أن ف ــاز مع
مانشستر سيتي بخمسة أل ـقـّـاب في
امل ــواس ــم ال ـثــاثــة املــاض ـيــة ،لـكــنــه فشل
في تجاوز الــدور ربع النهائي لدوري
األبطال مع فريقه ما ّ
سبب خيبة أمل
كبيرة.
ّ
ويـ ـتـ ـخ ــل ــف سـ ـيـ ـت ــي بـ ـط ــل امل ــوسـ ـم ــن
املــاض ـيــن ف ــي ال ـ ــدوري املـحـلــي بـفــارق
 22نقطة عــن ليفربول املـتـصــدر ،وهو
م ــا ي ـج ـع ـلــه ت ـح ــت ض ـغ ــط ال ـت ـعــويــض
األوروب ـ ـ ــي ب ـعــدمــا ب ــات ال ـح ـفــاظ على
لقبه صعب املنال.
وقـ ـ ـ ــال غـ ـ ــوارديـ ـ ــوال ل ـش ـب ـك ــة «سـ ـك ــاي
س ـ ـبـ ــورتـ ــس»« :أري ـ ـ ـ ــد ال ـ ـفـ ــوز بـ ـ ــدوري
األبـ ـط ــال ،أح ـل ــم ب ــه ،وسـ ــوف أسـتـمـتــع
بالتحضير للعب ضــد ري ــال مــدريــد».
وأض ــاف «إذا لــم نتغلب عليهم (ريــال
مدريد) ،حسنًا ،سيأتي رئيس النادي
أو املــديــر الــريــاضــي ويـقــول :هــذا ليس
جيدًا بما فيه الكفاية ،نحن نريد دوري

أبطال أوروبا ،سأقيلك .ال أعرف ما إذا
كان هذا سيحدث لقد حدث عدة مرات
وقد يحدث».
ّ
وك ـ ــان امل ـ ـ ــدرب اإلسـ ـب ــان ــي ق ــد اس ـت ـهــل
مسيرته التدريبية مع رديف برشلونة
ّ
اإلسـ ـب ــان ــي ،ق ـب ــل ت ـس ــل ــم دفـ ــة ال ـق ـي ــادة
ف ــي ال ـفــريــق األول مل ــدة أرب ـع ــة مــواســم
( ،)2012-2008انتقل بعدها إلى بايرن
ميونيخ األملــانــي ( ،)2016-2013ومنه
إل ــى الـسـيـتـيــزنــز ح ـيــث يـنـتـهــي عـقــده
نهاية املوسم املقبل ،لتكون هذه أكبر
فترة قضاها مع فريق فيما لو استمر
في منصبه.
ّ
ورد املـ ـ ــدرب ال ـك ــات ــال ــون ــي ع ـل ــى ق ــول
ّ
إن ن ـج ــاح أو ف ـش ــل أي م ــوس ــم يـجــب
أن ُي ـق ــاس ف ـقــط بــال ـب ـطــوالت املـحـقـقــة،
معتبرًا« :نعطي رســالــة سيئة للجيل
الـ ـج ــدي ــد ،وألط ـف ــال ـن ــا ،ب ــأن ـن ــا نـحـســب
الفائز فقط والجوائز التي نربحها».
وتــابــع «تـقــول إن املــوســم كــارثــي ولكن
إن فــزت بــدوري األبطال فسيكون ذلك
اس ـت ـث ـنــائ ـيــا .ملـ ـ ــاذا؟ ألنـ ــه م ــن الـصـعــب
الفوز بــه .وإذا كــان ذلــك حقًا ،فيمكننا
ق ــول إن ــه خ ــال أكـثــر مــن مـئــة ع ــام كــان
هناك مئة عام فشل ملانشستر سيتي.
أليس هذا صحيحًا؟».

حصلت
أعمال
الشغب
داخل
الملعب
وخارجه
(عن الويب)

أوقـفــت الشرطة املغربية  13مشجعًا
ب ـس ـب ــب أع ـ ـمـ ــال ش ـ َغ ــب ت ـل ــت مـ ـب ــاراة
الكالسيكو بني فريقي الجيش امللكي
والرجاء البيضاوي بالرباط أسفرت
عــن إصــابــات وأض ــرار مــاديــة .وقالت
الـ ـش ــرط ــة امل ـغ ــرب ـي ــة إن ـ ــه ي ـش ـت ـبــه فــي
تورط املوقوفني «في عمليات الرشق
بــال ـح ـجــارة ،وإل ـح ــاق خـســائــر مــاديــة
وتخريب ممتلكات عمومية ،وحيازة
أس ـ ـل ـ ـحـ ــة ب ـ ـي ـ ـضـ ــاء وشـ ـ ـه ـ ــب ن ـ ــاري ـ ــة،
والـعـنــف فــي حــق موظفني عموميني
أث ـن ــاء مــزاول ـ ُت ـهــم مل ـهــام ـهــم» ،بحسب
البيان الذي نشر يوم أمس الخميس.

وأظ ـهــرت مقاطع فيديو على مواقع
ال ـ ـتـ ــواصـ ــل االجـ ـتـ ـم ــاع ــي مـ ـ ـط ـ ــاردات
ورشـقــا بالحجارة فــي محيط ملعب
األم ـ ـيـ ــر م ـ ـ ــوالي ع ـب ــد الـ ـل ــه ب ــال ــرب ــاط
الــذي احتضن املباراة مساء األربعاء
والتي انتهت بفوز املضيف الجيش
املـلـكــي عـلــى ال ــرج ــاء ال ـب ـي ـضــاوي (-1
ص ـفــر) ف ــي خ ـتــام املــرح ـلــة الـخــامـســة
عشرة األخيرة من دور الذهاب ضمن
الدوري املحلي.
وأض ـ ــاف ب ـيــان ال ـشــرطــة املـغــربـيــة أن
أعـ ـم ــال ال ـش ـغــب أسـ ـف ــرت ع ــن إصــابــة
م ـج ـم ــوع ــة مـ ــن ع ـن ــاص ــره ــا ب ـج ــروح

ب ـي ـن ـهــم ث ــاث ــة إص ــاب ــات ـه ــم م ـت ـفــاوتــة
ً
ال ـ ـخ ـ ـطـ ــورة ،ف ـ ـضـ ــا عـ ــن إصـ ــابـ ــة 22
مشجعًا بـجــروح طفيفة ،وعنصرين
للوقاية املدنية .وأثناء املباراة كذلك
أل ـق ــى مـشـجـعــون شـهـبــا اصـطـنــاعـيــة
وأدوات ح ــدي ــدي ــة أدت إلـ ــى إص ــاب ــة
م ـص ـ ّـور صـحــافــي ب ـج ــراح ف ــي رأس ــه،
بحسب وسائل إعالم محلية.
وت ـس ـب ـب ــت هـ ـ ــذه األعـ ـ ـم ـ ــال ب ـخ ـســائــر
مادية بــ 19سيارة للشرطة وشاحنة
ت ــابـ ـع ــة لـ ـل ــوق ــاي ــة امل ــدنـ ـي ــة وس ـ ـيـ ــارة
لإلسعاف ،عــاوة على إلحاق أضرار
ب ـس ــت س ـ ـيـ ــارات ف ــي م ـل ــك الـ ـخ ــواص،
بحسب بيان الشرطة .وأشار املصدر
ً
نفسه إلى أن البحث ال يزال متواصال
لتحديد هويات باقي املتورطني في
هذه األحداث.
وسـبــق أن شـهــدت مـبــاريــات الجيش
امل ـ ـل ـ ـكـ ــي والـ ـ ـ ــرجـ ـ ـ ــاء م ـ ــواجـ ـ ـه ـ ــات ُبــن
جماهير الفريقني .كما سبق أن قتل
مشجعان في آذار/م ــارس  2016على
إث ـ ــر أع ـ ـمـ ــال ش ـغ ــب بـ ــن م ـج ـمــوعــات
ّ
الـتــراس ،قــررت بعدها السلطات حل
هــذه املجموعات وحظر أي شعارات
أو الفـ ـت ــات خ ــاص ــة ف ــي املـ ــاعـ ــب ،ثــم
عادت وسمحت بها في عام .2018
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تشلسي «يخطف» نجم أياكس أمستردام
أك ــد نـ ــادي أي ــاك ــس أم ـس ـت ــردام مـتـصــدر
ال ـ ــدوري الـهــولـنــدي ل ـكــرة ال ـقــدم انـتـقــال
العب وسطه الهجومي الدولي املغربي
حـكـيــم زيـ ــاش إل ــى تـشـلـســي اإلنـكـلـيــزي
بـ ـ ـ ــدءًا مـ ــن الـ ـصـ ـي ــف املـ ـقـ ـب ــل مـ ـق ــاب ــل 40
مليون يورو .وكتب النادي على موقعه
ّ
ال ــرس ـم ــي «ت ـ ّ
ـوص ــل أي ــاك ــس إلـ ــى ات ـف ــاق
مــع تشلسي حــول انـتـقــال حكيم زيــاش
إلى النادي اإلنكليزي .يصبح االنتقال
سـ ــاري امل ـف ـعــول اع ـت ـب ــارًا م ــن  1ت ـمــوز/
ّ
يوليو  .2020اتفق الناديان على مبلغ
 40مليون يورو (نحو  43مليون دوالر)
وقد يصل إلى  44مليون يورو من خالل
املتغيرات».
ّ
التكهنات حول
وأنهى اإلعالن أيامًا من
الالعب البالغ  26عامًا والذي انضم إلى
أيــاكــس فــي  2016مــن تفنتي مقابل 11
مـلـيــون ي ــورو .وأض ــاف أيــاكــس أن عقد
الــاعــب األفـضــل فــي ال ــدوري الهولندي
ل ـعــام « 2018ي ـم ـتـ ّـد حـتــى  30حــزيــران/
يونيو .»2022
ب ــدوره ،أشــار تشلسي إلــى أن «الصفقة
بـحــاجــة ملــواف ـقــة الــاعــب عـلــى ال ـشــروط
ال ـ ـش ـ ـخ ـ ـص ـ ـيـ ــة ،وسـ ـيـ ـبـ ـق ــى م ـ ــع ف ــري ـق ــه
الهولندي حتى نهاية املوسم».
وكانت صحيفة «تيلغراف» الهولندية
التي كشفت عن انتقال الالعب «األعسر»
املولود في هولندا األربعاء ،قد أشارت
إل ــى أن فــرانــك الم ـب ــارد م ــدرب تشلسي
يعتبر زياش «العبًا بارزًا سيعزز وضع
الـفــريــق ،وأن ــه أعـطــى ال ـنــادي تعليماته
بإجراء الصفقة قبل الصيف».
وخالل رحلة أياكس في دوري األبطال،
تابع تشلسي النجم املغربي عــن قــرب،
بعد فــوزه على أرض أيــاكــس (-1صـفــر)

سجل زياش  9أهداف في مختلف
المسابقات هذا الموسم

ثم تعادلهما ( )4-4في ملعب ستامفورد
ب ــري ــدج .وفـ ــي امل ـ ـبـ ــاراة األخ ـ ـيـ ــرة ،صنع
زياش ثالثة أهداف للفريق الزائر والذي
ّ
أه ــدر ال ـتــأهــل ب ـفــارق نـقـطــة .كـمــا سجل
هــدفــا رائ ـع ــا ف ــي املـســابـقــة م ــن نـحــو 30
مترًا في مرمى فالنسيا اإلسباني.

أرقام مميزة
وهــذا املوسم سجل زيــاش  9أهــداف في
مختلف املـســابـقــات ،ولـعــب  4تمريرات
ح ــاسـ ـم ــة فـ ـ ــي دوري األب ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــال .وف ــي
تـصـنـيــف ألف ـض ــل  8ب ـط ــوالت أوروب ـي ــة
وطنية منذ مــوســم  ،2018-2017يحتل
زيــاش املركز األول في التمرير الحاسم
وصناعة الفرص والثالث في التسديد
على املرمى.
ويـ ـمـ ـن ــح ال ـ ـقـ ــانـ ــون ل ــأن ــدي ــة إم ـك ــان ـي ــة
إجـ ـ ـ ـ ــراء الـ ـصـ ـفـ ـق ــات خـ ـ ـ ــارج ف ـ ـتـ ــرة فـتــح

ب ــاب االن ـت ـق ــاالت الـشـتــويــة ف ــي الـ ــدوري
اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي وت ــوقـ ـيـ ـعـ ـه ــا ،لـ ـك ــن ال ي ـت ـ ّـم
تسجيل الالعبني في أنديتهم الجديدة
حـ ـت ــى ف ـت ـح ـه ــا مـ ـ ــرة أخـ ـ ـ ــرى فـ ــي فـصــل
الصيف.
ُ
ويعد أياكس أحد أكثر الفرق التي تقوم
بتطوير املــواهــب املحلية قبل انتقالها
إل ــى أنــديــة أوروب ـي ــة ك ـب ـيــرة ،عـلــى غــرار
املدافع ماتيس دي ليخت إلى يوفنتوس
اإليـ ـ ـط ـ ــال ـ ــي املـ ـ ــوسـ ـ ــم املـ ـ ــاضـ ـ ــي والعـ ـ ــب
الوسط فرانكي دي يونغ إلى برشلونة
اإلسباني.
وسـجــل زي ــاش ال ــذي يشتهر بــالــركــات
الـثــابـتــة وت ـمــريــرات امل ـســافــات الطويلة
الدقيقة 49 ،هدفًا في  160مباراة رسمية
مــع أي ــاك ــس ،عـلـمــا أن ــه ب ــدأ مـسـيــرتــه مع
ه ـيــري ـن ـفــن ال ـه ــول ـن ــدي أيـ ـض ــا (-2012
.)2014
وساهم زيــاش في بلوغ أياكس نهائي
الدوري األوروبي  2017ونصف نهائي
دوري أب ـطــال أوروبـ ــا املــوســم املــاضــي،
عندما أهدر بلوغ النهائي أمام توتنهام
اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي .ك ـم ــا أحـ ـ ــرز ل ـق ــب الـ ـ ــدوري
والكأس املحليني املوسم املاضي ،حيث
سجل  16هدفًا و 13تمريرة حاسمة في
 29مباراة .وبــرز اسمه في إقصاء ريال
مدريد اإلسباني ويوفنتوس اإليطالي
من املسابقة القارية األولــى ،وقد ّ
سجل
ذهابًا وإيابًا ضد الفريق امللكي.
وكان زياش عنصرًا رئيسًا في تشكيلة
بالده في مونديال روسيا  ،2018حيث
ل ــم ي ـحــال ـفــه ال ـح ــظ ف ــي ب ـل ــوغ األدوار
اإلقصائية بعد وقــوعــه فــي مجموعة
نـ ــاريـ ــة ض ـ ّـم ــت إس ـب ــان ـي ــا وال ـب ــرت ـغ ــال
وإيران.

ّ
محلية
أخبار

لبنان في بطولة العالم لـ«الجت سكي»

يشارك لبنان في بطولة العالم لرياضة الجت سكي (اكوابايك)،
والتي تقام في «مارينا مول» في الكويت ،عبر البطلني محمود
ّ
ّ
عيتاني وعامر عيتاني .ومن املتوقع أن يحقق البطالن نتيجة
ً
ً
مشرفة للبنان كونهما يمتلكان سجال حافال .وسبق ملحمود
أن أح ــرز خــال شهر أيـلــول املــاضــي املــركــز الـثــانــي فــي بطولة
الكويت بمشاركة  45متسابقًا.
ً
ّ
يستعد االتحاد اللبناني للعبة ممثال برئيس
ومن جهة ثانية
االت ـحــاد األم ـي ــرال إدم ــون شــاغــوري للمشاركة فــي االحـتـفــال
السنوي الذي يقيمه االتحاد الدولي هذا العام في متحف لوزان
الوطني بسويسرا وفي حفل العشاء الساهر الذي سيتم خالله
تــوزيــع الـكــؤوس والـجــوائــز على أبـطــال الـعــالــم وذل ــك فــي  7آذار
املقبلُ .يذكر أن املتسابق اللبناني ّلبوس شاغوري كان قد أحرز
لقب بطولة العالم للمحركات املائية في فئة الفورموال ـ 3000
ُللزوارق السريعة وللعام الثاني على التوالي خالل البطولة التي
أقيمت في ماليزيا ،وبالتالي سيكون له تكريم في الحفل الدولي.

ٌ
إنجاز للسائق قاعي في ُعمان

أح ــرز السائق اللبناني هـنــري قــاعــي ومــاحــه ومــواطـنــه رونــي
مــارون ،على سيارة «شكودا فابيا آر» ،لقب فئة الدفع الثنائي
(ميرك  )3لرالي سلطنة ُعمان الــدولــي ،وهــو الجولة األولــى من
بطولة الـشــرق األوس ــط لـلــرالـيــات لـعــام  .2020وأنـهـيــا السباق
باملركز األول في فئتهما وحققا إنجازًا جديدًا.

وجاء تتويج قاعي ومارون بلقب الدفع الثنائي في رالي سلطنة
عمان على الرغم من املشاكل امليكانيكية منذ بداية الرالي وحتى
ّ
نهايته ،فنجحا في تخطيها والصعود إلى منصة التتويج في
ختام الراليّ .
ووجه قاعي الشكر إلى ضومط بو ضومط وفريق
الصيانة الذي عمل بجهد لتجهيز السيارة بعد االنسحاب في
اليوم الثاني وإكمال الرالي وفق نظام «الرالي .»2
كما ّ
وج ــه الشكر إلــى «روج ـيــه فغالي ال ــذي ُوج ــد معنا أيضًا
وحرص على تجهيز السيارة للمشاركة والحصول على النقاط
ّ
لتصدر البطولة» .وعن تجربته مع مالحه الجديد روني مارون،
ّ
عبر قاعي عــن س ــروره لــوجــود م ــارون إلــى جانبه فــي «املقعد
الساخن» ،والذي سيشارك معه في جميع جوالت بطولة الشرق
األوسط .وأهدى قاعي الفوز إلى مالحه السابق األردني موسى
جـهـيــريــان ال ــذي ت ـعـ ّـرض إلصــابــة ال ـعــام الـفــائــت فــي رال ــي باجا
ً
الشرقية ويخلد اآلن للراحة ،آمــا أن يوجد جهيريان كمدير
ُ
للفريق في الراليات املقبلة .وأشار إلى أن الجولة املقبلة ستقام
في قطر بني  9و 11نيسان املقبل.
وسـبــق لـقــاعــي ،امل ــول ــود فــي ع ــام  ،1980أن أح ــرز لـقــب بطولة
الشرق األوسط في فئة الدفع الثنائي عامي  2018و 2019في
إنجاز فــردي ،وعينه على االحتفاظ باللقب للسنة الثالثة على
ّ
التوالي وتدوين اسمه مجددًا واسم ملحه في تاريخ الرياضة
امليكانيكية الشرق أوسطية.
وسيشارك قاعي ومالحه مــارون في جميع الجوالت املتبقية
لبطولة الشرق األوســط للعام الجاري في قطر ولبنان واألردن
وقبرص.

ّ
مشاركة إدارية التحاد كرة الطاولة

ّ
ش ــارك عـضــوا االت ـح ــاد الـلـبـنــانــي لـكــرة الـطــاولــة وس ــام شيري
(بصفته عضوًا في اللجنة الفنية في االتحاد العربي) ،وجوزيف
ّ
العقيقي (عضوًا في لجنة حكام العرب) في دورة ألعاب األندية
العربية الخامسة للسيدات التي استضافتها إم ــارة الشارقة
(اإلمارات العربية املتحدة) .وكان شيري قد ّ
سمي مديرًا لبطولة
ّ
ّ
كــرة الطاولة وشــارك رئيس اللجنة العليا للحكام في االتحاد
اللبناني لكرة الطاولة جوزيف العقيقي في إدارة منافساتها
ّ
بصفته حكمًا دوليًا بعد اختياره من ِقبل االتحاد العربي للعبة.
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ّ
التفوق اإلسرائيلي ليس قدرًا
عدنان بدر حلو *
ما من ّ
شك في أن «صفقة القرن» التي أعلنها
الــرئ ـيــس األم ـيــركــي دون ــال ــد ت ــرام ــب ،وربـيـبــه
رئ ـ ـيـ ــس الـ ـحـ ـك ــوم ــة اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة ب ـن ـيــامــن
نتنياهو ،بتاريخ  28كانون الثاني  /ديسمبر،
تـشـكــل تـلـبـيــة ألق ـص ــى ط ـمــوحــات إســرائ ـيــل،
مــن حـيــث إنـهــا ت ـقـ ّـدم لـهــا كــل مــا ك ــان قادتها
يحلمون بــه لتصفية القضية الفلسطينية
تصفية كاملة ونهائية ،وبسط السيطرة شبه
ّ
املطلقة على «بقايا» العالم العربي املمزق ،وال
ّ
سيما فــي الـجــزيــرة العربية والخليج ،حيث
مجمع الثروات واألسواق واألموال السهلة.
ومـ ــا م ــن شـ ــك ،أيـ ـض ــا ،ف ــي أن هـ ــذه الـصـفـقــة
ب ـم ـض ـم ــون ـه ــا وآفـ ــاق ـ ـهـ ــا وت ــوق ـي ـت ـه ــا (وهـ ــي
استكمال لكل ما قامت به اإلدارات األميركية
امل ـت ـعــاق ـبــة م ــن ن ـشــاط ــات وم ــواق ــف ت ـج ــاه ما
يسمى قضية الـشــرق األوس ــط مـنــذ بدايتها
إل ــى اآلن) ،تـشـكــل اقـتـنــاصــا لـلــوضــع الـعــربــي
وهو في أسوأ حاالته وأوضاعه ،بعد تدمير
دول أساسية فيه ،كالعراق وســوريــا وليبيا
واليمن ،وسيطرة ما يمكن تسميته بـ«العصر
السعودي» على قراره الرسمي .وهي بالتالي
تعبير صارخ عن ميزان قوى إقليمي ودولي
ٌّ
ً
مختل اختالال صارخًا لصالح إسرائيل .إنها
اقـتـنــاص لـفــرصــة قــد ال تـتـكــرر فــي املستقبل
املـنـظــور ،ال ــذي يحمل فــي طـيــاتــه الكثير من
عــوامــل التغيير على كــل املستويات الدولية
واإلقليمية واملحلية.

ً
أوال ــ على الصعيد الدولي

ّ
التفوق اإلسرائيلي ،منذ البداية،
لقد اعتمد
على الدعم الدولي ،فقد كان ثمة حدب غربي،
على توفير هــذا الـتـفــوق وضـمــان اسـتـمــراره
م ـن ــذ أن ب ـ ــدأ ت ـش ـك ـيــل ال ـج ـي ــش اإلس ــرائ ـي ـل ــي
(ال ـهــاغــانــا) كــوحــدات يـهــوديــة مقاتلة ضمن
ال ـ ـقـ ــوات ال ـب ــري ـط ــان ـي ــة فـ ــي ال ـ ـحـ ـ ّـرب ال ـعــامل ـيــة
الثانية .وكانت هذه الوحدات تتلقى التدريب
ّ
التفوق
والتسليح والدعم ،إعدادًا لها من أجل
عـلــى الـجـيــوش الـعــربـيــة الــولـيــدة الـتــي كانت
ّ
تتعرض للضغط والحصار ،وحتى السيطرة
اإلنـكـلـيــزيــة املـبــاشــرة كـمــا فــي األردن ومصر
والـعــراق .حتى إنــه عندما اندلعت حــرب عام
( 1948ال ـت ــي ل ــم ت ــدم س ــوى أرب ـع ــة أســاب ـيــع:
اثنان قبل الهدنة األولــى واثـنــان بعدها) ،لم
تستطع ال ــدول الـعــربـيــة أن ت ـ ّ
ـزج فـيـهــا ،حتى
من حيث العدد ،مقدار ما ّ
زجته «العصابات
الصهيونية» ،ناهيك عن األسلحة والذخائر
وامل ـ ــؤن وغ ـي ــره ــا .وق ــد ب ـقــي ال ـغ ــرب حــريـصــا
ّ
التفوق حتى اآلن،
على ضمان استمرار هــذا
وال ّ
سيما بعدما انتقل هــذا الضمان بشكل
رئيسي من بريطانيا وفرنسا إلــى الواليات
امل ـت ـح ــدة ،م ــع ح ــرب ع ــام  1967وم ــا بـعــدهــا.
وقـ ــد ب ـلــغ هـ ــذا ال ـت ـف ـ ّـوق ذروتـ ـ ــه ع ـلــى ام ـت ــداد
ال ـع ـقــود ال ـثــاثــة األخـ ـي ــرة ،حـيــث اسـتـنــد إلــى
ن ـف ــوذ أم ـيــركــي ع ــامل ــي ب ـعــد ان ـه ـيــار املـعـسـكــر
االشـتــراكــي ،وتـفـ ّـرد الــواليــات املتحدة بموقع
ال ـقــوة األع ـظــم فــي ه ــذا ال ـعــالــم .وف ــي ظــل هــذا
االستفراد ،بــدأت حقبة تبديد القوة العربية
مع الحرب األميركية على العراق.
(عندما حــدث خــاف بني الرئيس بــوش األب
ورئـيــس ال ــوزراء اإلســرائـيـلــي إسـحــق شامير
ب ـش ــأن ال ـت ـس ـه ـيــات امل ــال ـي ــة األم ـيــرك ـيــة الـتــي
أنفقتها إسرائيل على املستوطنات في الضفة
الغربية ،اجتمع الرئيس األميركي مع زعماء
الجالية اليهودية في الواليات املتحدة ،وقال
لـهــم فــي ذل ــك االج ـت ـمــاع :م ــاذا تــريــد إســرائـيــل
مـنــي أكـثــر مــن أنـنــي ّ
دم ــرت لـهــا ال ـعــراق؟ وقــد
ن ـشــرت ال ـنــص ف ــي حـيـنــه صـحـيـفــة «ال ـن ـهــار»
اللبنانية).
ّ
التفرد
هل ال تزال الواليات املتحدة في موقع
ّ
والتفوق نفسه؟ وهل هي ضامنة لهذا البقاء
إلـ ــى ف ـت ــرة ط ــوي ـل ــة؟ وهـ ــل ال تـ ـ ــزال إس ــرائ ـي ــل
وستبقى تحظى بتأييد أميركي ُمطلق إلى
مــا شــاء الـلــه؟ هـنــاك احتمال كبير بــأن تكون
ّ
األجــوبــة كلها سلبية .فــالــواليــات املتحدة لم
تعد في موقع القوة نفسه ،وال سيما بعدما
دخـ ـل ــت ف ــي خـ ـض ـ ّـم أزمـ ـ ــة ب ـن ـيــويــة م ـت ـمــاديــة
انفجار فقاعات التمويل
بدأت عام  ،2008مع
َ
ال ـع ـقــاري ال ـتــي لــم ت ـت ـعــاف مــن ذيــول ـهــا حتى
اآلن ،وكــان من أبــرز تجلياتها تجاوز العجز
في امليزانية هذا العام لخط الترليون دوالر.
ّ
تـشــكـلــت ت ـلــك األزم ـ ــة م ــن ارتـ ـ ــدادات ال ـحــروب
األم ـي ــرك ـي ــة ،ف ــي م ـط ـلــع هـ ــذا ال ـ ـقـ ــرن ،وبـلـغــت
أكــاف ـهــا تــرلـيــونــات مــن ال ـ ــدوالرات (صحيح

ّ
أن ـهــا شــكـلــت رف ـ ـدًا غـيــر م ـح ــدود لـلـصـنــاعــات
وال ـخ ــدم ــات ال ـع ـس ـكــريــة ،ل ـكــن ذل ــك ك ــان على
حساب قطاعات إنتاجية وخدمية أساسية
فــي االقـتـصــاد واملجتمع األمـيــركـ َّـيــن ،وجــدت
نفسها تتراجع في مضمار املزاحمة العاملية
م ــع ق ـط ــاع ــات م ـمــاث ـلــة ف ــي بـ ـل ــدان أخ ـ ــرى في
مقدمتها الصني).
ّ
يــأتــي ذل ــك ف ــي ظ ــل ال ـص ـعــود ش ـبــه ال ـخــرافــي
ل ـ ـل ـ ـمـ ــارد الـ ـصـ ـيـ ـن ــي واج ـ ـت ـ ـيـ ــاحـ ــه اإلنـ ـم ــائ ــي
َ
ً
واالقتصادي لقارتي آسيا وأفريقيا ،وصوال
إلى جنوب ووسط أوروبا (املعروف بمشروع
ح ــزام واح ــد وطــريــق واح ـ ــد) ،امل ـ ّ
ـدج ــج بــآالف
املليارات من ال ــدوالرات واملشاريع العمالقة،
وامل ــدع ــوم ع ـس ـكــريــا واس ـتــرات ـي ـج ـيــا م ــن قبل
الدولة الروسية التي استعادت عافيتها ،بعد
انهيار التسعينات وعادت لتلعب دورًا نشطًا
(وهجوميًا) على املسرح الدولي.
ّ
كــذلــك ،ف ــإن الـتــأيـيــد األم ـيــركــي املـطـلــق وشبه
األعمى إلسرائيل لن يبقى على حاله ،بل هو
آخذ في التآكل .وتكفي قراءة ردود الفعل في
األوساط األميركية على إعالن «صفقة القرن»،
ل ـتــأك ـيــد ح ـص ــول ه ــذا الـتـغـيـيــر واس ـت ـش ــراف
إم ـكــانــات ت ـط ـ ّـوره وات ـج ــاه ه ــذا ال ـت ـطـ ّـور .فقد
جــاهــر خـمـســة مــن املــرشـحــن الــديـمـقــراطـيــن
لـ ـل ــرئ ــاس ــة ،ب ـم ـع ــارض ـت ـه ــم ل ـ ـهـ ــذه ال ـص ـف ـق ــة،
مـنـتـقــديــن م ــا فـيـهــا م ــن غ ــن ت ـج ــاه الـحـقــوق
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة ،وكـ ـ ــان ع ـل ــى رأسـ ـه ــم امل ــرش ــح
اليهودي برني ساندرز .وجاهر في انتقادها،
أيضًا ،عدد ال بأس به من أعضاء الكونغرس
مــن الـحــزبــن الــديـمـقــراطــي والـجـمـهــوري ،في
مواقف انعكست في صحف أميركية رئيسة
مثل «واشنطن بوست» و«نيويورك تايمز».
ً
ّ
فـضــا عـ ّـمــا تـقـ ّـدم ،ف ــإن الجاليات اليهودية
ُ
جمعة
نفسها في الواليات املتحدة لم تعد م ِ
ع ـلــى تــأي ـيــد إس ــرائ ـي ــل ،ب ــل بـ ــدأت جـمــاعــات
كثيرة منها (وال سيما في أوســاط اليهود
ال ـع ـل ـم ــان ـي ــن أو غ ـي ــر املـ ـتـ ـط ـ ّـرف ــن) تـنـتـقــد
االنـحـيــاز املستمر إلــى الــدولــة العبرية من
ّ
قـبــل الـسـيــاســة األم ـيــرك ـيــة .ول ـعــل أه ــم هــذه
املجموعات هــي «جــي ستريت» الوسطية،
هذا طبعًا باإلضافة إلى جماعة «ناطوري
ً
املعارضة أصال لقيام دولة إسرائيل،
كارتا» ُ ِ
والتي تشكل األكثرية بني يهود نيويورك.
واألم ــر نفسه ،بــل أكـثــر منه بكثير يحصل
ُ
ف ـ ــي أوروب ـ ـ ـ ـ ــا الـ ـغ ــربـ ـي ــة ،حـ ـي ــث اس ــت ـق ـب ـل ــت
ّ
«صفقة ال ـقــرن» بــانـتـقــادات صــارخــة عبرت
عنها صحف كبرى كـ«لوموند» الفرنسية
و«الـتــايـ ّمــز» و«ال ـغ ــاردي ــان» البريطانيتني.
وق ـ ـ ــد ل ــخـ ـص ــت األمـ ـ ـ ــر إمـ ـيـ ـل ــي نـ ــورن ـ ـبـ ــري،
املتحدثة باسم حــزب «العمال» البريطاني
ل ـ ـل ـ ـشـ ــؤون الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة ،ب ـ ــالـ ـ ـق ـ ــول« :ك ـي ــف

لرجلني عنصريني وفــاســديــن ،هما ّ ترامب
ونـتـنـيــاهــو ،أن ي ـ ّ
ـدم ــرا ال ـســام ويــدن ـســا ما
صنعه السابقون من أجل السالم».
ف ــي م ـقــابــل ذلـ ــك ،ش ـه ــدت ال ـس ـن ــوات األخ ـي ــرة
ت ـع ــاظ ـم ــا ال س ــاب ــق لـ ــه فـ ــي م ــوج ــة ال ـتــأي ـيــد
الـشـعـبــي األوروب ـ ـ ــي لـلـحـقــوق الفلسطينية،
حيث بلغت درجــة من القوة واالتساع دفعت
بـبـعــض امل ـســؤولــن املـ ّ
ـؤيــديــن إلســرائ ـيــل إلــى
م ـح ــاول ــة اسـ ـتـ ـص ــدار ق ــوان ــن ل ــوق ــف ن ـشــاط
حركات مثل «حركة املقاطعة» ـ  ،BDSواعتبار
ن ـقــد الـصـهـيــونـيــة أو دولـ ــة إس ــرائ ـي ــل ،نــوعــا
مــن ال ـعــداء للسامية ،وذل ــك فــي وق ــت لــم يعد
فيه مسؤولون أوروبـيــون كثيرون يـتـ ّ
ـرددون
فــي إع ــان دعمهم للشعب الفلسطيني ،كما
يحصل في إيرلندا وإسبانيا والسويد وعدد
من الدول اإلسكندنافية األخرى.

ثانيًا الوضع اإلقليمي
 1ــ إسرائيل:
خـ ـ ــال هـ ـ ــذه الـ ـفـ ـت ــرة الـ ـط ــويـ ـل ــة ن ـس ـب ـي ــا مــن
الــرعــايــة الـغــربـيــة عــامــة واألم ـيــرك ـيــة خــاصــة،
على املجتمع
ط ــرأت تـغـيــرات بنيوية كبيرة ّ
اإلس ـ ــرائـ ـ ـيـ ـ ـل ـ ــي .صـ ـحـ ـي ــح أن ـ ـ ــه حـ ــقـ ــق ت ـق ــدم ــا
اإلنمائي
وإنـجــازات كبيرة على الصعيدين،
ّ
وال ـت ـق ـن ــي ،األم ـ ــر ال ـ ــذي وض ـع ــه ف ــي م ـص ــاف
ّ
املتقدمة عامليًا ،في كثير من املجاالت
الــدول
وال سيما األكـثــر حــداثــة ،لكن ال يمكن إغفال
مــا تــركــه هــذا التغيير مــن آث ــار على املجتمع
اإلسرائيلي ،الذي بات يعاني من فصام :بني
نخبة واسـعــة وعالية التقدم باتت مشدودة
إل ـ ــى مـ ـج ــاالت ال ـع ــومل ــة والـ ـش ــرك ــات ال ـك ـبــرى
وامل ـت ـعــددة الـجـنـسـيــات ،بـعـيـدًا عــن االن ـخــراط
فــي الـجـيــوش والـ ـح ــروب .وه ــي م ـت ـحـ ّـررة من
التعبئة األيديولوجية الطالئعية التي كانت
تشحذ همم البناة األوائل ،أمثال بن غوريون
وم ــوش ــي داي ـ ـ ــان وغـ ــولـ ــدا م ــائ ـي ــر وإسـ ـح ــاق
راب ـ ــن وأريـ ـي ــل شـ ـ ــارون وغ ـي ــره ــم .وقـ ــد بــات
أبناء هذه النخب يشكلون النسبة األكبر في
ظــاهــرة الـهـجــرة املعاكسة (مــن إســرائـيــل إلى
ال ـخــارج) .وبــن مجاميع واسـعــة مــن اليهود
املـتـ ّ
ـديـنــن املـتـطـ ّـرفــن ،الــذيــن بــاتــوا يشكلون
قرابة ربع عدد السكان وغالبية يهود القدس
ّ
وامل ـس ـتــوط ـنــات ،وه ــم األك ـثــر تـخــلـفــا واألك ـثــر
تكاثرًا في املجتمع اإلسرائيلي .يرفض هؤالء
ّ
ّ
ّ
ويتفرغون
التدين،
بحجة
الخدمة في الجيش
لدراسة التوراة ،كما يتلقون مساعدات مالية
ك ـب ـي ــرة م ــن الـ ــدولـ ــة دع ـم ــا ل ـه ــذه «الـ ــدراسـ ــة»
الدينية .وتسعى معظم األحزاب الصهيونية،
وال سيما األكثر يمينية بينها ،إلى مراعاتهم
ودعمهم واالستجابة لكل مطالبهم ،كونهم
ّ
ي ـشــك ـلــون ق ــاع ــدة انـتـخــابـيــة ك ـب ـيــرة .يـضــاف

ّ
التفوق اإلسرائيلي منذ البداية على الدعم الدولي (أ ف ب)
لقد اعتمد

إلــى ذل ــك ،تعاظم االنـشـقــاقــات العرقية داخــل
ه ــذا املـجـتـمــع (امل ـص ـط ـنــع) ،مــا بــن الغربيني
والشرقيني والبيض والسود والروس اليهود
ً
وغ ـي ــر ال ـي ـهــود وغ ـي ــر ذل ــك ك ـث ـيــر ،ف ـض ــا عن
الــوجــود الـعــربــي ال ــذي ي ــزداد اتـســاعــا ووعيًا
ودورًا.
ف ـ ــي س ـ ـيـ ــاق ه ـ ــذا االسـ ـتـ ـقـ ـط ــاب واألوضـ ـ ـ ـ ــاع
املـسـتـجـ ّـدة ،بــات الجيش اإلســرائـيـلــي يشكو
ع ـل ــى أل ـس ـن ــة كـ ـب ــار ق ــادت ــه م ــن ن ـق ــص ف ــادح
ومتصاعد فــي العنصر الـبـشــري ،وال سيما
في الوحدات القتالية .ويقول رئيس األركان
الـســابــق غ ــادي إيــزنـكــوت ،فــي دراس ــة أعـ ّـدهــا
لصالح مركز أبحاث األمن القومي للجامعة
العبرية ،بعد خروجه من الخدمة عام ،2018
إنه «إلى جانب الزيادة في عدد السكان والقوة
االقتصادية والقدرات العلمية والتكنولوجية
ُ
إلسرائيل ،يمكن رؤيــة عيوب تنذر بالخطر
في تماسك املجتمع اإلسرائيلي نتيجة العدد
الكبير في االنقسامات املوجودة فيه» .وكانت
إحصائيات رسمية للجيش اإلسرائيلي قد
أش ــارت إلــى أن نـ َـســب التجنيد فــي الــوحــدات
القتالية قد انخفضت ،عام  ،2017إلى أقصى
ح ــد .وذكـ ــرت صحيفة «إســرائ ـيــل ال ـي ــوم» أن
نـسـبــة الــراغ ـبــن ف ــي الـتـجـنـيــد ف ــي ال ــوح ــدات
القتالية ،أدنى من النسب التي أعقبت حرب
وصلت في
لبنان الثانية عــام  ،2006والـتــي
ّ
ذل ــك ال ـحــن إل ــى  66ف ــي امل ـئــة م ــن املـجــنــديــن،
فــي حــن يــرفــض الـجـيــش حــالـيــا اإلع ــان عن
نسبة الجنود الراغبني في االنخراط في تلك
ّ
املستجد،
ال ــوح ــدات .عـلــى ضــوء هــذا الــواقــع
نرى أن القيادة العسكرية اإلسرائيلية تحاول
االبـتـعــاد ،قــدر استطاعتها ،عــن اللجوء إلى
الصدام العسكري املباشر (رغم وجود رغبات
وتهديدات كثيرة لدى القيادات السياسية)،
ونــراهــا تلجأ للتعامل مــع مسرح العمليات
في سوريا ،منذ بداية األحداث هناك ،بحرص
ش ــدي ــد ع ـل ــى ع ـ ــدم الـ ـ ـت ـ ـ ّ
ـورط ف ــي اش ـت ـبــاكــات
ّ
تتطلب املشاركة بالعنصر البشري .بل هي
تعمد إلــى التدخلّ ،إمــا بتقديم الدعم املــادي
والتسليحي لبعض الـقــوى املحلية املقاتلة
عـلــى األرض الـســوريــة ،أو بتوجيه ضــربــات
ج ــوي ــة م ــن ب ـع ـي ــد ،ح ـت ــى م ــن خـ ـ ــارج امل ـج ــال
ال ـجــوي ال ـس ــوري .وه ــي بــاإلضــافــة إل ــى ذلــك،
توقفت عن االعتداء على األراضي اللبنانية،
منذ عدوانها عام  ،2006وما ّ
تعرضت له من
فـشــل ردع ــي فــي مــواجـهــة مقاتلي حــزب الله
ّ
هناك .ولعل أفضل من يشرح هذا الواقع ،هو
الـجـنــرال عــامــوس جـلـعــاد ،فــي ح ــوار مفتوح
جــرى في «مركز كينان» في معهد ويلسون
في واشنطن ،قبل أيــام ( ،)2020/1/28حيث
ق ــال« :نـحــن ب ــدون أمـيــركــا ال ن ـســاوي شيئًا:
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عن «صفقة القرن»
الجاليات اليهودية نفسها
في ُالواليات المتحدة لم
جمعة على تأييد
تعد م ِ
إسرائيل بل بدأت جماعات
كثيرة منها تنتقد االنحياز
المستمر إلى الدولة العبرية
من قبل السياسة األميركية

هــي الحليف والصديق والشريك والضامن
والراعي ،ولذا فال ينبغي عليها أن تنسحب
مـ ــن غ ـ ــرب آس ـ ـيـ ــا ،وه ـ ــي لـ ــن ت ـن ـس ـح ــب ،إن ـهــا
منغرسة فــي صميم أمـنـنــا الـقــومــي ،وبــرغــم
البعد النووي إال أننا ،وفي كل املجاالت ،في
حاجة دائمة إلى أميركا» .وبعدما تحدث عن
إي ــران ،معتبرًا أنـهــا الخطر الــوجــودي األول
على إســرائـيــل ،شــرح ذلــك بتفصيل مسهب،
فـقــال مــا يـلــي« :مــا الـعـمــل؟ ال بـ ّـد مــن ضربها
اسـتـبــاقـيــا ،وال أح ــد يـسـتـطـيــع ال ـق ـيــام بــذلــك
س ــوى أم ـي ــرك ــا» .ه ــو ي ـع ـتــرف ،إذن ،صــراحــة
بعجز إسرائيل عن الدخول في حرب كبيرة،
وخصوصًا الـحــرب البرية التي تحتاج إلى
أعداد بشرية كبيرة .يبقى السؤال :من يضمن
له أن الــواليــات املتحدة ستبقى ملتزمة بما
يمليه عليها هذا الدور في املنطقة؟

 2ــ فلسطين:
ما من شك في أن الشعب الفلسطيني يشعر
بأنه «متروك» من قبل ّأمته العربية ،فجميع
األنظمة إمــا منشغلة بــأمــورهــا الداخلية ،أو
متواطئة على قضيته مع العدو الصهيوني،
م ـب ــاش ــرة أو ع ــن ط ــري ــق ال ـ ــوالء واالن ـص ـي ــاع
لإلرادة األميركية .غير أن هذه العزلة ال ّ
تحرر
ّ
هذا الشعب ،إل من األوهام التي كانت تحاول
أن ت ــزرع ـه ــا ل ــدي ــه ب ـع ــض األن ـظ ـم ــة والـ ـق ــوى
الـعــربـيــة لـتـتــاجــر بــه وبـقـضـيـتــه ،مستخدمة
شيكاتها الخالية الرصيد ،ليجد نفسه اليوم
متحررًا ّ
مما كان ذلك الوضع العربي القاصر
ّ
يلقيه على أكتافه من أعباء .إن شعور الشعب

الفلسطيني بأنه بات وحيدًا في املعركة ،زاده
شعورًا بمصيرية معركته ،فال ّ
مفر أمامه من
النضال بــن حـ ّـديــن :الـشـهــادة أو النصر ،وال
شيء دونهما .يبلغ تعداد الشعب الفلسطيني،
حاليًا ،ثالثة عشر مليون نسمة ،نصفهم فوق
أرض فلسطني الـتــاريـخـيــة (الـضـفــة الغربية
وغـ ــزة والـ ــداخـ ــل) ،بـيـنـمــا الـنـصــف اآلخـ ــر في
الشتات ومعظمه في الجوار الفلسطيني ،ما
بــن األردن وســوريــا ولبنان ومـصــر .يضاف
ّ
إل ــى ذلـ ــك ،أن ه ــذا ال ـش ـعــب يـشـهــد ظــاهــرتــن
َ
شديدتي الخصوصية :لديه أعلى نسبة في
الــزيــادة السكانية ،وأعـلــى نسبة فــي التعليم
ّ
في البلدان العربية كلها.
م ــاذا تستطيع «صـفـقــة ال ـق ــرن» وأ ّصـحــابـهــا
أن ي ـف ـع ـلــوا م ــع هـ ــذا ال ـش ـع ــب ،ب ـغ ــض الـنـظــر
ّ
ع ــن ك ـ ــل املـ ــواقـ ــف الـ ـت ــي ي ـم ـكــن أن تـتـخــذهــا
ق ـي ــادات ــه ال ـح ــال ـي ــة؟ ل ــم ي ـعــد الـفـلـسـطـيـنـيــون
ً
ش ـع ـبــا م ـج ـه ــوال ،ك ـمــا كـ ــان األم ـ ــر ف ــي عــامــي
ّ
 1948و ،1967ليتم اقتالع آالفــه ،بل ماليينه،
وإلـ ـق ــاؤه ــم ف ــي أراض ـ ـ ــي الـ ـبـ ـل ــدان امل ـ ـجـ ــاورة.
ف ـقــد أص ـب ــح ل ــه ح ـض ــور ك ـك ـيــان دول ـ ــي مهم
فــي األم ــم املـتـحــدة بحميع مؤسساتها ،وله
عـ ــاقـ ــات رس ـم ـي ــة وس ـ ـف ـ ــارات ومـ ـك ــات ــب فــي
معظم دول العالم ،كما أن الرأي العام العاملي
ّ
بـ ــات مــط ـل ـعــا (وال س ـي ـمــا م ــع ث ـ ــورة وســائــل
ال ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي) ع ـلــى ك ــل م ــا يـجــري
فـ ــوق ّ أرض فـلـسـطــن ل ـح ـظــة ب ـل ـح ـظــة ،وهــو
متحفز للتصدي ألي عملية تهجير جماعية
ّ
لـلـفـلـسـطـيـنـيــن .إن الـ ـح ـ ّـد األدنـ ـ ــى لـلـمــوقــف
النضالي املتاح أمام الفلسطينيني ،اآلن ،هو
ّ
التمسك برفض الصفقة ،وفرض هذا الرفض
على قـيــاداتــه .فـهــذا الــرفــض وح ــده (فــي حال
اإلج ـمــاع عليه والـتـمـ ّـســك الصلب ب ــه) ،كفيل
ب ــإح ـب ــاط املـ ــؤامـ ــرة وج ـع ـل ـهــا كــأن ـهــا ل ــم تكن
(«كادوك» ،وهي العبارة التي استخدمها مرة
الرئيس ياسر عرفات) .هذا الرفض ،وكل ما
يمكن أن يتراكم فوقه من نضاالت ،كفيل على
األق ــل ،بــالـحـفــاظ عـلــى الـقـضـيــة حـيــة وماثلة
أم ــام الـعــالــم بــانـتـظــار مــا يـتــوقــع أن يحصل
من تطورات على الصعد الدولية واإلقليمية
واملحلية.

 3ــ الوضع العربي:

ّ
صحيح أن الــوضــع الـعــربــي ،اآلن ،فــي أزرى
ّ
ح ــاالت ــه ،ل ـك ــن ه ــذا الـحـضـيــض ال يـمـكــن أن
يــدوم إلــى مــا ال نهاية ،فــاألوضــاع الناجمة
ّ
عن الحروب الداخلية والخارجية في كل من
العراق وسوريا وليبيا واليمن ،ال يمكن أن
النهاية .وال يمكن أن تصل
تستمر إلــى مــا ّ
إلى النهايات املتوقعة ،إال من خالل تسويات
سياسية تـضــع ح ــدودًا لــأو ّضــاع القائمة،
وهي تسويات ال يمكن أن تتحقق ما لم تخرج
ب ـهــذه ال ـب ـلــدان مــن أوضــاع ـهــا االستثنائية
بـشـكــل ُي ـت ــاح مـعــه لـلـشـعــوب أن ت ـش ــارك في
قول كلمتها وتقرير مصيرها وبناء أنظمة
فيها حــد أدن ــى مــن الـعــدالــة .وفــي مثل هذه
الـنـهــايــات ،وفــي أعـقــاب الـحــروب التدميرية
ّ
ستتحول هذه البلدان إلى ورشات
املديدة،
إعـ ـم ــار ع ـل ــى ك ــل امل ـس ـت ــوي ــات االق ـت ـص ــادي ــة
واإلن ـس ــان ـي ــة واالج ـت ـم ــاع ـي ــة وال ـس ـيــاس ـيــة،
بشكل ّ
يغير وجه املنطقة ومعطياتها بشكل
ّ
جـ ــذري( .وهـ ــذا ه ــو سـبــب تـمــســك ال ــوالي ــات
املتحدة بموقف التمديد لــأزمــات فــي هذه
البلدان ورفض إعمارها ،وليس غضبها من
الـقــائـمــن عـلــى األم ــور فيها أو معارضتها
لهم) .وربما هي مصادفة تاريخية ،أن مثل
هذه الورشات ستحصل مع بدايات تراجع
الواليات املتحدة عامليًا وإقليميًا ،ووصول
مشروع «طريق الحرير» الصيني العمالق
عندئذ ،لــن تعود شبه جزيرة
إلــى املنطقة،
ٍ
مثل قطر ،أو مملكة جاهلية مثل السعودية،
أو بؤرة مجهرية مثل البحرين ،قــادرة على
تقرير مصير أمــة عربية تمتد مــن املحيط
األطلسي إلى املحيط الهندي .فهذه الجهات
ّ
الـ ـت ــي ت ـن ــط ـح ــت لـ ـقـ ـي ــادة الـ ــوضـ ــع ال ـع ــرب ــي
الرسمي في غفلة نفطية أو غازية من الزمن،
ال ب ــد أن ت ـع ــود إل ــى أح ـجــام ـهــا الـحـقـيـقـيــة،
فتستعيد ّ
األمــة العربية موقعها في صلب
مـســار ال ـتــاريــخ الـعــاملــي ال ـحــديــث .وعـنــدئـ ٍـذ،
تجد القضية الفلسطينية طريقها إلى الحل
العادل والشامل والنهائي ،تبعًا للمشروعية
الدولية وحقوق الناس والشعوب ،ال وفقًا
لصفقات السمسار ترامب وربيبه نتنياهو.
* كاتب سوري

محمد سيد رصاص *
يشكل توقيت طرح ما ّ
يسمى بـ«صفقة القرن» مفتاحًا لتحليلهاّ :تم تقشير بصل
ّ
هــذه الصفقة ،في خريف عــام  ،2017بحسب ما تسرب ،وقـتــذاك ،عنها في صحيفة
«نيويورك تايمز» ،والذي ثبت اآلن أنه صحيح من حيث املضامني ،بعدما ّتم رفع غطاء
الطنجرة ،على أن يلي ذلك سكب الصحون في سنة  .2024في تشرين الثاني /نوفمبر
 ،2017كان قد مضى أربعون عامًا على زيارة الرئيس املصري أنور السادات القدس،
ويبدو ّأن التقدير في واشنطن ـ تل أبيب ّ
بأن اهتراء الجسم العربي ،إثر فصل الرأس
ّ
املـصـ ّـري عــن الجسم الـعــربــي ،قــد وصــل إلــى درج ــة متقدمة مــن االه ـتــراء ،بعد املــرور
بمحطات كامب دافيد ـ سقوط بغداد ـ انفجار البنى الداخلية لخمسة مجتمعات عربية،
في عام  ،2011بشكل يتيح املجال ّ
لتقبل اإلسرائيلي في الشارع العربي ،وليس فقط
َ
في القصور الرئاسية وامللكية والبالطات األميرية ،حيث أثبتت تجربتا مصر واألردن
بالنسبة إلى تل أبيبّ ،أن السادات وامللك حسني ليسا َ
كافيني لـ«السالم» .كان انفجار
ً
البنى الداخلية ألربعة مجتمعات عربية جديدة ،عام  ،2019عامال إضافيًا مساعدًا على
ّ
التشجع األميركي ـ اإلسرائيلي لطرح «صفقة القرن» ،في يوم الثالثاء  28كانون الثاني/
يناير  .2020هنا ،كان نضج استسالم حاكم عربي قد استغرق عشر سنوات وخمسة
أشهر ونصف ،إثر هزيمة  5حزيران /يونيو  ،1967فيما يبدو أن اإلسرائيلي ُيدرك أن
املسألة مع املجتمع العربي هي أكثر صعوبة وتعقيدًا.
عند الزالزل تنكشف التربة تحت السطح :هذا صحيح في الطبيعة ،وأيضًا في املجتمع.
عبر الــزالزل التسعة العربية ،انكشف ّأن هناك هـ ّـوة سحيقة بني الحاكم (الــذي ّ
يعبر
في نظم الحكم العربية عن بنية حاكمة تعتمد مبدأ الــوالءات ال الكفاءات في املناصب
شريحة واسعة من املجتمع ،وأن ليس هناك اندماج اجتماعي في
والتعيينات) ،وبني
ّ
ّ
النطاق الجغرافي الذي يمثله البلد ،وبحيث هناك تتفوق الطائفة والدين والعشيرة في
تحديد االنتماء ،وليس الوطن أو العروبة .وهذا يصل إلى حدود يمكن من خاللها أن
ُ
على أساسها املجتمعات
نقول إن هناك أزمـ ّـة في تحديد الهوية الوطنية ،التي بنيت َ
العربية التسعة ،وكلها مــن نظم جمهورية .العنف املتبادل أعــقــب أغلب هــذه الــزالزل
ُ
العربية ،وقــد اســتـخــدم بــن األط ــراف الداخلية املتقاتلة ،س ــواء بــن السلطات والـقــوى
ّ
املعارضة أو بني أطــراف أهلية متقاتلة ،ولم تشهد في وحشيته وال حدوده
املسلحة
ِّ
صراعات مسلحة داخلية شهدتها بلدان أخرى .نزعة االستعانة بمن هو خارج الحدود
الجغرافية عند السلطات واملعارضات العربية ،من أجل حسم هذه الصراعات الداخلية
أو تعديل موازينها ،كانت غير مسبوقة بهذه الحدود عند غير العرب .الفساد املالي
ّ
يكونوا
وشراء الذمم عند أغلب املعارضني العرب ،أثبت أنهم «أوالد عم األنظمة» ،إذا لم ّ
الـتــوأم السيامي لها ،وهــذا ال يشمل فقط منظمات سياسية ،وإنما أيضًا «منظمات
ّ
املجتمع املدني» ومثقفني وكتابًا يتماشون بنشوة مع اتجاه غربي أميركي ـ أوروبي
لشراء ُ«ن َخب»ّ ،
بغض النظر عن موهبتها أو عدم موهبتها في السياسة والفكر والثقافة
والكتابةّ ،إما من أجل خدمات آنية غالبًا غير منظورة أو من أجل إنزال طاقم تابع في
مرحلة ما بعد التغيير السياسي املدروس في البلد املعني بالباراشوت ،كما جرى في
عراق ما بعد ّ
صدام حسني.
ّ
من املؤكد ،هنا ،أن قراءة هذه اللوحة العربية قد شجعت األميركي ـ اإلسرائيلي ،إذا لم
تكن هي الدافع األساسي الذي دفع إلى طرح «صفقة القرن» .من السطحية أن يقال ّإن
دونالد ترامب وبنيامني نتنياهو ،عندما طرحا هذه الصفقة عبر ّ
منصة واحــدة ،كان
ّ
كل منهما ،وبالتالي ُت ّ
حركهما مصالح حزبية
دافعهما استحقاقًا انتخابيًا قريبًا عند
ّ
ضيقة ،فاملوضوع استراتيجي عند الواليات املتحدة األميركية وإسرائيل ،وال تجوز
معالجته بالطريقة العربية التقليدية السائدة في الكتابات السياسية العربية« .صفقة
القرن» ليست من أجل ترامب أو نتنياهو ،وليست ّ
موجهة إلى األنظمة العربية ،بل هي
رسالة إلى عنوان ّ
محدد هو املجتمعات العربية.
ّ
من أجل تمرير الصفقة ،يأمل ترامب ونتنياهو أن تقديم إغراءات ،مثل مجابهة إيران،
ّ
ّ
يشجع بعض العرب ،وخصوصًا من بعض العرب السنة هنا أو هناك ،على
يمكن أن
ّ
ّ
تقبلها ،ونسيان فلسطني وتقبل وجــود إسرائيل .وهما يضربان على وتر حقيقي
ّ
وليس زائفًا عند العديد من السنة العرب ،الذين شعروا بوضعية شبيهة باملظلومية
الشيعية التاريخية ،في مرحلة ما بعد النمو السريع للدور اإلقليمي اإليراني الذي لم
يستطع ،رغم تحالفه مع حركتي «حماس» و«الجهاد اإلسالمي» في فلسطني ،أن ُيخفي
اعتماده الرئيسي على قوى إسالمية شيعية في العراق ولبنان واليمن.
على األرجــح ،لن ينجح ترامب ونتنياهو في ذلــكّ ،
ألن حجم الهوة الشيعية ـ السنية،
التي ّ
توسعت كثيرًا في مرحلة ما بعد بغداد  9نيسان /أبريل  ،2003ستردمها طلبات
أميركية ـ إسرائيلية هي شرط الزم لتحقيق «صفقة القرن» :االعتراف بيهودية دولة
إسرائيل ،وبالتالي القول الصريح بأن هذه الدولة وفق املشروع الغربي منذ وعد بلفور،
وأيضًا عبر الحركة الصهيونية ،هي مشروع لوضع التوراة في مجابهة القرآن .الشرط
الثاني األميركي ـ ـ اإلســرائـيـلــي ،وهــو مــا كشفه الرئيس محمود عـبــاس ،أي «التبادل
ّ
سيوحد ضده
الزماني واملكاني» للمسجد األقصى بني املسلمني واليهود ،وهذا شرط
ّ
السني والشيعي وسيدفع الكثير من اليساريني العرب ،ســواء كانوا ّ
متدينني أو غير
ّ
متدينني أو حتى ملحدين ،ألن يقتدوا باملسيحي املاركسي الفلسطيني جورج حبش
الذي كان يضع صورة املسجد األقصى على صدر مكتبه.
كمكثف :إسرائيل تخشى من الزوال على طراز الصليبيني الذين كانوا أيضًا مجتمعًا
عسكريًا استيطانيًا .هــي ت ــرى ،واألمـيــركــي مـعـهــاّ ،أن الـطــريــق املــانــع مــن الـ ــزوال هو
االستثمار في االهتراء االجتماعي العربي وإنشاء مقبولية اجتماعية عربية ،ومنها
الفلسطينية ،بــوجــود إســرائـيــل ،بعدما ثبت ب ـ ّ
ـأن الـحــاكــم الـعــربــي ليس شــرطــا كافيًا
وأن القنبلة النووية اإلسرائيلية ال تكفي لتأمني أمن تلك الدولة .لذلكّ ،
لـ«السالم»ّ ،
فإن
َ
املغتصب يحتاج إلى صك براءة ومقبولية من املغتصب .السؤال الرئيسي :هل تنجح
ِ
واشنطن وتل أبيب في ذلك؟
* كاتب سوري
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أهل الشام
ريبورتاج

وجوه
فتحو أحمد البرهو« :جبناء ونقدر أن نهزمهم»

ال تحتاج «الطرطيرة» إلى الكثير من المصاريف على مستوى الصيانة واستهالك المحروقات (لواءسليمان)

أيهم مرعي

خالل سنوات الحرب،
عادت ّ
الدراجة النارية
الثالثية العجالت،
ُ
التي تعرف محليًا
باسم «الطرطيرة»،
أو «الطريزينة»،
بقوة إلى الحياة
المجتمعية
واالقتصادية في
المنطقة الشرقية
من ًسوريا؛ لتغدو
بديال من اآلليات
األخرى ألسباب
عدة ،وال سيما
أن استخدامها
في أغراض النقل
والتجارة أكثر
سهولة ،قياسًا
باألوضاع األمنية
وسوء الطرقات
وصعوبة تأمين
المحروقات

«طلبوا مني إعادة العلم لكنني رفضت ،وأحرقناه.
العلم الذي ُيرفع في غير مكانه ،يجب أن ُيحرق»،
يقول فتحو أحمد البرهو لـ«األخبار» .بات البرهو
أشهر من النار التي أحرقت العلم األميركي ،عقب
مقطع فيديو تداوله السوريون ـ ومعظم املتابعني
للشأن السوري في العالم ـ على نطاق واسع ،عبر
مواقع التواصل االجتماعي.
كـ ــان ال ـب ــره ــو ،ق ــد ان ــدف ــع ن ـحــو رتـ ــل م ــن اآلل ـي ــات
األم ـي ــرك ـي ــة ،ف ــي ق ــري ــة ب ــوي ــر ال ـع ــاص ــي (ال ــري ــف
الـجـنــوبــي ملــديـنــة الـقــامـشـلــي) ،لينتزع مــع سكان
ال ـقــريــة ثــاثــة أعـ ــام ،مــرفــوعــة عـلــى اآلل ـي ــات .في
املقطعّ ،
يوجه الرجل حديثه إلى الجنود بانفعال،

صور مأخوذة من مقطع الفيديو

فيش وتشبيه

ّ
«الطرطيرة» ...سيدة النقل في «الشرقية»!
محمود عبد اللطيف
تـشـيــر ال ـت ـقــديــرات إل ــى وجـ ــود نحو
ّ 1500
دراج ـ ــة ثــاثـيــة ال ـع ـجــات ،في
مناطق ريــف ديــر الــزور الواقعة إلى
ال ـش ــرق م ــن ن ـهــر الـ ـف ــرات .اس ـت ـعــادت
ه ــذه ال ــدراج ــات «عـصــرهــا الــذهـبــي»
في ظل الـحــرب ،وعــادت إلــى الخدمة
بقوة ،نتيجة قلة استهالكها الوقود؛
إذ ال ت ــزي ــد س ـعــة خ ــزان ـه ــا ع ـلــى 10
ً
ليترات ،فضال عن قوة تحملها وقلة
أعطالها ،وانخفاض كلفة صيانتها.

قارب نجاة!
حـ ــن اض ـ ـطـ ــر أح ـ ـمـ ــد امل ـ ــوس ـ ــى ،إل ــى
ال ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــروب م ـ ـ ــن ع ـ ـم ـ ـل ـ ـيـ ــات الـ ـقـ ـص ــف
األم ـي ــرك ــي ل ـب ـلــدة ه ـجــن (ريـ ــف ديــر
الــزور الجنوبي الشرقي) في أواخــر
ع ــام  ،2018ل ــم ي ـجــد س ــوى دراج ـت ــه
الـثــاثـيــة ال ـع ـجــات ،وسـيـلــة للهرب
بــأســرتــه ال ـت ــي ل ــم تـحـمــل م ــن امل ـنــزل
ح ـ ـي ـ ـنـ ــذاك ،سـ ـ ــوى بـ ـع ــض األغـ ـطـ ـي ــة.
يـ ـ ـق ـ ــول املـ ـ ــوسـ ـ ــى ل ـ ـ ـ ــ«األخ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــار» ،إن
مـ ـ ـ ـ ــروره وع ــائـ ـلـ ـت ــه عـ ـب ــر الـ ـح ــواج ــز
األم ـن ـي ــة ال ـت ــاب ـع ــة ل ـ ــ«قـ ــوات س ــوري ــا
الــديـمـقــراطـيــة» ،كــان أسـهــل مــن بقية
اآلليات .ويشرح أن «تفتيش الدراجة
كـ ــان ي ـت ــم س ــري ـع ــا ،ل ـص ـغــر حـجـمـهــا
وإمكانية الكشف السريع على كامل
أجزائها خالل دقائق».

بلهجته املحلية« :شو عم تعملو هون؟ شو إلكن
شغل هون؟».
ي ـشــرح فـتـحــو ّأن حــديـثــه «ج ــاء ع ـفــويــا ،ومـعـبـرًا
ع ـمــا ف ــي ق ـل ــوب ال ـس ــوري ــن ت ـج ــاه ج ـيــش يحتل
أرضنا ،ويريد أن يصول ويجول من دون اعتبار
ألح ــد» .يــؤكــد األربـعـيـنــي أن ــه شـعــر بــاالسـتـفــزاز
ل ــدى م ـشــاهــدة ال ــرت ــل ،وان ــدف ــع بـشـكــل ال إرادي
نحوه ،ويضيف ّ
متنهدًا «تذكرت كل املآسي التي
نعيشها بسبب االح ـتــال األمـيــركــي ،وعقوباته
التي تريد تركيع السوريني من خالل تجويعهم».
يقول فتحو ،وهــو سائق آلية نظافة فــي مجلس
مدينة القامشلي ،إن حديثًا دار بينه وبني الجنود،
لـكـنــه ل ــم يـفـهــم شـيـئــا ألن ــه ال يـجـيــد اإلنـكـلـيــزيــة.
ويضيف ضاحكًا« :يــا رجــل نحن نــاس بسطاء،

ســول ـف ـنــاهــا م ـك ـشــرة (م ـق ـش ــرة) :م ــا ل ـكــم شغل
عندنا .ال أحــد (هـنــا) يريد أميركا ،ألنها عنوان
الدمار والخراب .يجب أن ترحل من بالدناّ ،
ليعم
السالم واالستقرار فيها».
لم يكمل البرهو تعليمه الــذي توقف عند الصف
ال ـتــاســع (ال ـب ــروف ـي ــه) ،وي ـق ــول إن ــه ال يـتـقــن «لـغــة
املثقفني واملحللني» ،وكل ما يعرفه أن ما حصل
فــي ريــف القامشلي هــو «رســالــة إلــى الـعــالــم بأن
الـســوريــن تعبوا مــن الـحــرب ،ويــريــدون طــرد كل
ً
محتل من أرضهم» .يبدي الرجل تفاؤال بأن «هذه
األرض ستعود طاهرة ّ
مقدسة ،تحت حكم الدولة
الـســوريــة» ،ويضيف« :تـعــرف ،ملــا صحت عليهم
حسيتهم جبناء ،ونقدر نهزمهم ملا يكون صوتنا
عالي».

يؤكد الرجل أن لدراجته الفضل في
نـجــاتــه وأســرتــه مــن امل ــوت بالنيران
األميركية التي طاولت الجزء األكبر
مــن هـجــن ،قبل أن تدخلها «قـســد»،
فــي أوائ ــل الـعــام املــاضــي .لــم تتوقف
أف ـضــال «طــرط ـيــرة» املــوســى ،فخالل
ً
رحـلــة نــزوحــه كــانــت عــامــا مساعدًا
ف ــي ب ـن ــاء «خ ـي ـمــة ص ـغ ـي ــرة» ،حمته
وأســرتــه أيامًا من الـظــروف املناخية
القاسية التي سادت املنطقة وقتها.
الحـ ـق ــا ،ت ـم ـكــن ال ــرج ــل وأسـ ــرتـ ــه ،من
العودة إلى املنزل شبه املدمر ،وكانت
ال ــدراج ــة حــاضــرة لنقل مــا يـلــزم من
م ــواد الـبـنــاء ،لترميم املـنــزل القريب
م ـ ــن «املـ ـش ـ ـفـ ــى ال ـ ــوطـ ـ ـن ـ ــي» ،وإعـ ـ ـ ــادة
تــأهـيـلــه لـلـسـكــن .ي ـقــول« :ســاعــدتـنــي
ال ـ ــدراج ـ ــة ف ــي ت ــرم ـي ــم م ـن ــزل ــي ،وف ــي
ن ـقــل مـ ــواد لـتــرمـيــم م ـن ـ ّـازل ال ـج ـيــران
ً
ال ـقــري ـبــن م ـن ــي ،م ــا ح ــق ــق ل ــي دخ ــا
ً
معقوال فــي بــدايــة رحلة الـعــودة إلى
ُ
الـبـلــدة» .ويـضـيــف« :دم ــرت السيارة
الصغيرة الـتــي كنت أمتلكها خالل
عمليات الـقـصــف ،الــدراجــة اآلن هي
اآلل ـيــة األك ـثــر مـثــالـيــة بالنسبة إلــي،
لتأمني احتياجات األرض الزراعية
التي أمتلكها ،ونقل ما يلزم للمنزل
من ضروريات».

ّ
«محال تجارية» متنقلة

يؤكد أحمد العلي ،من أبناء منطقة

غرانيج ،في ريف دير الزور الجنوبي
ال ـشــرقــي ،أن دراج ـت ــه كــانــت وسيلة
نقل آمنة بالنسبة إليه خالل سنوات
ال ـحــرب ،خــاصــة بـعــد خ ــروج تنظيم
«داعـ ـ ـ ــش» م ــن امل ـن ـط ـق ــة ،وال ـت ـشــديــد
األم ـ ـنـ ــي مـ ــن ق ـب ــل حـ ــواجـ ــز «قـ ـس ــد»،
بسبب تفخيخ السيارات والدراجات
ال ـن ــاري ــة .ي ـقــول ال ـع ـلــي ل ــ«األخ ـب ــار»،
إن اسـتـخــدام «الـطــرطـيــرة» فــي عمله
الـقــائــم على نقل امل ــواد الغذائية من
مـتــاجــر الـبـيــع بــالـجـمـلــة إل ــى املـحــال
ً
الـصـغـيــرة ،يحقق لــه ربـحــا مـعـقــوال،
يساعده على مواجهة ظروف الحياة
املتقلبة في املنطقة الشرقية.
أما أبو مازن ،فيشير إلى أن دراجته
ت ـحــولــت إل ــى «دك ـ ــان م ـت ـن ـقــل» ،لبيع
الخضار والفواكه بني أحياء هجني،
ً
بــدال من العربة التقليدية التي كان
يــدفـعـهــا أمــامــه لـبـيــع بـضــاعـتــه .كما
ساعدته الدراجة في توفير أجرة نقل
الخضار من التجار إلى مكان عمله،
م ــا زاد م ــن هــامــش رب ـح ــه .ي ــرى أبــو
مازن أن «الطريزينة» ثروة بالنسبة
إلـيــه ،وال يمكن أن يتخلى عنها أيًا
تكن املـغــريــات أو األس ـبــاب ،فهي «ال
ت ـح ـتــاج إل ــى الـكـثـيــر م ــن امل ـصــاريــف
عـلــى مـسـتــوى الـصـيــانــة واسـتـهــاك
املـ ـ ـ ـح ـ ـ ــروق ـ ـ ــات .خ ـ ــاص ـ ــة أن ن ــوع ـي ــة
البنزين ،املتوافرة في ريف دير الزور
ال ـش ــرق ــي ،سـيـئــة ل ـل ـغــايــة ،وتـتـسـبــب

بــأعـطــال مـسـتـمــرة فــي اآلل ـي ــات التي
ت ـس ـت ـخــدم ـهــا» .بـ ـ ــدوره ،ي ـعــد جــاســم
الـ ـعـ ـل ــي« ،ال ـ ـطـ ــرط ـ ـيـ ــرة» واح ـ ـ ـ ــدة مــن
مـمـتـلـكــاتــه الـثـمـيـنــة .يـمـتـهــن الــرجــل
بـيــع األس ـم ــاك ،ال ـتــي يـصـطــادهــا من
نهر الـفــرات .يحمل الصيد بواسطة
الــدراجــة ،لينتقل سريعًا إلــى «سوق
املواشي» في بلدة أبو حمام ،ويبيعه
طــازجــا ،مــن دون أن يتعرض للتلف

تساعد على تجاوز الطرقات
الزراعية بسهولة أكثر من أي
آلية أخرى
بسبب ال ـظــروف املـنــاخـيــة القاسية.
«السمك خصوصًا ،واللحوم عمومًا،
من املواد السريعة العطب ،ويجب أن
يتم تصريفها بسرعة كبيرة» ،يقول
الرجل.

«كازيات» ...وورش إنقاذ!
يـعـمــل أب ــو ي ــوس ــف ،ف ــي م ـجــال بيع
امل ـح ــروق ــات املـ ـك ــررة بـشـكــل ب ــدائ ــي،
م ـ ـس ـ ـت ـ ـخـ ــدمـ ــا دراج ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــه الـ ـثـ ــاثـ ـيـ ــة
ال ـ ـ ـع ـ ـ ـجـ ـ ــات ،ل ـ ـي ـ ـعـ ــرض الـ ـبـ ـض ــاع ــة
ع ـل ــى الـ ـط ــرق ــات الـ ـع ــام ــة بـ ــن ب ـلــدة
ش ـح ـي ــل وب ـق ـي ــة م ـن ــاط ــق ري ـ ــف دي ــر

ال ــزور .يشتري الــرجــل بضاعته من
أصحاب «الـحــراقــات» ،ثم يقف على
ال ـط ــرق ــات ال ـع ــام ــة ،وي ـق ــوم ببيعها
لـلـسـيــارات ال ـعــابــرة لـلـمـنـطـقــة .يــرى
أبــو يوسف أن مهنته هــذه «ستظل
مهنة أساسية ،حتى في مرحلة ما
بـعــد الـحــرب وع ــودة االسـتـقــرار إلــى
امل ـن ـط ـقــة ،إذ ي ـم ـكــن ال ـح ـص ــول عـلــى
امل ـ ـحـ ــروقـ ــات مـ ــن م ـح ـط ــات ال ــوق ــود
لبيعها للمقطوعني ،على الطرقات».
ويجد خليل املصطفى ،في الدراجة
وسيلة بسيطة وغير مكلفة ،لتكون
«ورشــة متنقلة» ،يعمل مــن خاللها
ّ
ع ـلــى ص ـيــانــة م ـحــركــات ض ــخ امل ـيــاه
ف ــي األراضـ ـ ــي ال ــزراعـ ـي ــة ،وتـصـلـيــح
اآلل ـي ــات ال ــزراع ـي ــة املـتـعـطـلــة .يـقــول:
«ال ـطــرط ـيــرة قـ ــادرة ع ـلــى س ـلــوك أي
طـ ــريـ ــق ،وهـ ـ ــي خ ـف ـي ـف ــة الـ ـ ـ ــوزن بـمــا
ي ـ ـسـ ــاعـ ــد ع ـ ـلـ ــى ت ـ ـ ـجـ ـ ــاوز ال ـ ـطـ ــرقـ ــات
الــزراعـيــة بسهولة أكـثــر مــن أي آلية
أخ ــرى ،ويمكن تخليصها فــي حال
ع ـل ـق ــت ف ــي ب ــرك ــة ط ـي ـن ـيــة ب ـس ـهــولــة
أيـضــا» .ويضيف« :قبل الـحــرب كنا
قــد أهملنا هــذه الــدراجــات ،وصرنا
نـعـتـمــد ع ـلــى ال ـس ـي ــارات الـصـغـيــرة،
لكونها أســرع وال تصدر ضجيجًا،
إال أن الـ ـح ــرب ف ــرض ــت ع ـ ــودة ه ــذه
ال ـ ــدراج ـ ــات ع ـل ــى ال ـج ـم ـي ــع ،خــاصــة
أن أس ـعــارهــا رخـيـصــة ج ـدًا مـقــارنــة
بالسيارات».

الخمسون ليرة ّ
«النفيسة» ...وفن
التأقلم مع الضرورة!
كمال شاهين
هــل تـعــرفــون قـطـعــة عـمـلــة مــن أص ـغــر الــوحــدات
ّ
سنعرفكم إلى
النقدية في بلد ماُ ،ولدت نفيسة؟
واحدة.
• االسم :خمسون
• القيمة (أي ــام الـعــز) :دوالر واح ــد (ساندوتش
شــاورمــا عــدد  / 2علبة بيبسي عــدد  / 3ربطة
خبز سياحي مدعوم عدد  / 2أجرة تاكسي من
أول الالذقية إلى آخرها ذهابًا وإيابًا  150 /قرص
فالفل)
ّ
• الـقـيـمــة ال ـســوقــيــة الـ ـي ــوم :ق ــرص ف ــاف ــل عــدد
 / 2بسكوتة محلية الصنع (مــو طيبة)  /علكة
رخيصة  /مشوار في الباص األخضر
ّ
• االقتباس املفضل« :قل للزمان ارجع يا زمان»
ّ
• اللقب املستحق :نفيسة
نـعــم ،هــي نفيسة .فانخفاض قيمة الـلـيــرة أمــام
«ال ـش ــو إس ـم ــو» (ال ـت ـس ـم ـيــة اآلم ـن ــة لـ ـل ــدوالر في
سوريا)ّ ،أدى في السنوات األخيرة إلى تناقص
التعامل بالعمالت املعدنية فــي الـبــاد ،وضعف
ّ
انـتـشــارهــا بــن ال ـن ــاس .آخ ــر م ــرة ضــخــت فيها
ال ـح ـكــومــة ع ـم ــات م ـعــدن ـيــة ،ك ــان ــت ن ـهــايــة عــام
 ،2018حــن ط ــرح «م ـصــرف ســوريــا املــركــزي»
قطعة نقدية معدنية من فئة الخمسني ليرة ،لكن
بكميات قليلة ،جعلت منها ن ــادرة فــي الـســوق
ّ
يتشرفوا بالتعرف
(حتى إن معظم السوريني لم
إليها بـعــد) .السبب الرئيس لـطــرح تلك القطعة،

كان اهتراء وتلف معظم قطع الخمسني الورقية،
التي يعود تاريخ طبعتها اﻷخيرة إلى عام .2009
ّأدت إص ــاب ــات «الـخـمـسـيـنــات» ال ــورق ـي ــة ،ون ــدرة
نظيرتها املعدنية ،إلــى ّ
تربع فئة املئة ليرة ،على
ً
عرش «الفئة األكثر تــداوال» .ومع وجود خدمات
يومية قيمتها أقــل من مئة ،تزايدت الحاجة إلى
الخمسني النفيسة .يقول محمد ،وهو بائع ،في
بسنادا ـ الالذقية« :ما زالت بعض السلع القليلة
م ـت ــواف ــرة بـسـعــر  25أو 50ل ـي ــرة ،م ـثــل أك ـيــاس
الشيبس لألطفال .نضطر أحيانًا ألن نقترح على
الزبون شراء هذه السلع ،ليحصل على ما تبقى
مــن ن ـقــوده فــي ّذم ـت ـنــا» .ويـضـيــف« :م ــع انقطاع
الكهرباء كثيرًا ( 18ساعة يوميًا) صرنا نقترح
الشموع ،وأحيانًا نسامح بالفروق إذا كانت أقل
من  .50وفي حال إصرار املواطن على استرداد
الباقي نقدًا ،وهذا يحدثّ ،
نسجلها له على الدفتر،
في انتظار أن يصبح مجموعها  100ليرة».
يشير محمد إلى نــدرة فئات العمالت الصغيرة

فــي فــروع املـصــارف الحكومية ،يقول ضاحكًا:
«ت ـح ـت ــاج إلـ ــى واسـ ـط ــة ك ــي ت ـح ـصــل ع ـل ـي ـهــا إن
توافرت .أحيانًا نعطي املواطنني حوافز إضافية
كــي يقوموا بتجميع العمالت املعدنية وجلبها
ّ
ل ـنــا» .فــكــرت «ال ـشــركــة ال ـعــامــة لـلـنـقــل الــداخ ـلــي»
فــي الــاذقـيــة ،بحل لــأزمــة .ووجــدتــه فــي مبادرة
بسيطة ،تـقــوم على اسـتـخــدام قطعة املـئــة ليرة،
أس ــاس ــا ف ــي تـعــامـلـهــا م ــع ال ــرك ــاب .وﻷن أج ــرة
الــراكــب ،على مختلف الخطوط داخــل املــدن هي
خـمـســون ل ـيــرة ،ي ـقــوم الـســائــق بــإعـطــاء املــواطــن
ً
ـدال من الخمسني املتبقيةّ ،
تخول
تذكرة ثانية بـ
حاملها ركوب الباص مرة ثانية .تم توحيد ألوان
التذاكرّ ،
املعجل منها لونه أزرق ،أما املؤجل فلونه
على
أصفر .يقول سائق باص نقل داخلي ،يعمل ّ
خــط «ال ــزراع ــة» فــي الــاذقـيــة ،إن امل ـبــادرة «حلت
مشكلة عــويـصــة ،كــانــت تتسبب دائ ـمــا بتأخر
ص ـعــود ال ـنــاس إل ــى ال ـبــاصــات ،وب ــازدح ــام على
أبوابها ،خاصة مع ّزيــادة اإلقبال على الباصات
الخضراء ،بسبب قلة السرافيس ،وأزمة املازوت
التي نعيشها كل شتاء».
يرى أحمد ،وهو موظف حكومي يستخدم النقل
الداخلي أن «الفكرة جيدة» .ويضيف «اللي معو
خـمـســن بـيــدفـعـهــا ،وال ـل ــي م ــا م ـعــو ب ـيــدفــع مية
وبياخد تذكرة تانية ،يمكنه تقديمها ملن يرغب أو
استخدامها شخصيًا في املرات القادمة» .مشكلة
السرافيس (حافالت النقل الصغيرة الخاصة)
مشابهة ملشكلة الـنـقــل الــداخ ـلــي ،لـكــن ال يمكن
حلها بالطريقة نفسها ،إذ ال توجد تذاكر لتلك
الوسائل .ما الحل إذًا؟ إنه «التكافل االجتماعي»!
يـقــول إبــراهـيــم ،وهــو ســائــق سرفيس على خط
ـرة خمسون لكل
قرية املشيرفة ـ الالذقية« :اﻷجـ ّ
مسافة تقل عن  15كم ،وعلى خطنا  75ليرة .كل
يوم منعلق مع الركاب مشان ال ــ ،25لذلك نقترح
على الركاب أن يدفع أحدهم عن اآلخــر ،خاصة
ملــن يـنـتـقـلــون مـعــا كــل ي ــوم ،وه ــو مــا ي ـحــدث ،إذ
يتفقون في ما بينهم على الدفع بالتناوب».

بريد المهجر
«البيت بيتك»...
سوريون في وجه
العاصفة!
فراس الهكار
ضربت َ
بعض الــدول األوروبية قبل أيام
ٌ
ّ
عاصفة ُوصفت بالخطيرة .حذرت تلك
الدول جميع املواطنني من خطورة التنقل،
ودع ـ ــت إلـ ــى ضـ ـ ــرورة اتـ ـخ ــاذ إجـ ـ ــراءات
ّ
وخصصت أرقــامــا للطوارئ،
الـســامــة،
ورف ـع ــت درجـ ــة ال ـت ــأه ــب .أوق ـف ــت ُحــركــة
معظم القطارات كليًا أو جزئيًا ،وألغيت
ّ
مئات رحــات الطيران ،ما أدى إلى شل
الـحـيــاة فــي مـنــاطــق مـتـفــرقــة مــن شمال
وغـ ــرب أوروب ـ ـ ــا .ف ــي ظ ــل ت ـلــك ال ـظ ــروف
الجوية السيئة ،أطلق سوريون ،في أملانيا
وبعض املناطق التي ضربتها العاصفة،
م ـبــادرة «الـبـيــت بيتك» عبر صفحاتهم
الـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــة ،ومـ ـجـ ـم ــوع ــة «وصـ ـلـ ـن ــي
ب ـط ــري ـق ــك» ،ع ـل ــى م ــوق ــع «ف ــاي ـس ـب ــوك».
ح ـظ ـيــت املـ ـ ـب ـ ــادرة ب ــإعـ ـج ــاب ك ـث ـيــر مــن
املتابعني ،ألنها كسرت ،بعفوية ،صورة
نمطية وسمت معظم السوريني في بقاع
األرض ،إذ بات يندر أن يقوم السوريون
بــأيــة م ـبــادرة ،مــن دون أن يضعوا على
رأس ح ـســابــات ـهــم امل ــوق ــف ال ـس ـيــاســي
لـ«اآلخر».
خــال ساعات انتشرت املـبــادرة بشكل
كبير ،ليرحب عشرات من السوريني بكل
ّ
من تقطعت بهم السبل في املدن والبلدات
القريبة من بيوتهمُ ،ويبدوا استعدادهم
ّ
السـتـقـبــالـهــم ف ــي م ـنــازل ـهــم .كـمــا تكفل
آخــرون ،ممن يملكون سيارات خاصة،
بإيصال كل شخص عالق في محطات
ّ
الـقـطــارات أو امل ـطــارات ،وشــكــل بعضهم
نطاقًا دائــريــا بقطر وصــل إلــى خمسني
ُ
كيلومترًا حسب املنطقة ،بحيث تغطى
غالبية املناطق التي ضربتها العاصفة.
برصد عشوائي لبعض الصفحات ،نجد
َّأن حسني علي األحمد ،أبــدى استعداده
ملساعدة أي شخص عالق .ونشر على
صفحته« :من مدينة ماغديبورغ األملانية
وما حولها ،على أتم االستعداد ملساعدة
أي شخص مقطوع بسبب رحلة قطار
أو عطل فــي الـسـيــارة ،وقلوبنا وبيوتنا
م ـف ـت ــوح ــة» .ل ــم ي ـت ــأخ ــر ط ـ ــال إدري ـ ــس
عن االنضمام إلــى املـبــادرة ،فكتب على
صفحته داع ـيــا «أي شـخــص عــالــق في
مدينة هامبورغ وما حولها ،ويحتاج إلى
مساعدة» إلى التواصل معه عبر الهاتف.
ّ
ورحـبــت نــورا النبهان بــأي «فـتــاة عالقة
في منطقة كولن ...بيتي مفتوح» ،ودعا
حسان الدالي من منطقة ديسبورغ ،كل
شخص عــالــق فــي املـنــاطــق القريبة منه
ويحتاج إلــى «توصيلة» ،أو مكان يبيت
فيه ،للتواصل معه .كذلك ّ
رحــب محمد
اليوسف «بكل شخص عالق في مدينة
دورتموند ويحتاج إلى مكان ُيقيم فيه».
ودعـ ــا ع ـمــاد اس ـك ـنــدرونــي «أي ف ــرد أو
عائلة بحاجة إلــى مساعدة فــي منطقة
آخــن ومــا حــولـهــا» إلــى اإلقــامــة فــي بيته
ريثما تهدأ العاصفة« .عاداتنا ما زالت
سورية أصيلة» ،كتب اسكندروني في
نهاية منشوره.
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على الغالف
في وقت يتواصل فيه التصعيد العسكري في شمال غرب
سوريا ،مترافقًا مع تصعيد سياسي مستمر بين موسكو
ّ
يتقدم الكثير من األسئلة
وأنـقــرة على وجــه الخصوص،
ّ
الضاغطة التي ال تــزال بال أجوبة حقيقية .إذ كيف تبدل
المشهد ّ
جذريًا خالل شهر واحد؟ وما الذي ّ دفع موسكو
إلى وضع تفاهماتها مع أنقرة على المحك؟ وما ّ
سر شهر
ّ
حزيران /يونيو؟ أسئلة تحتم بحسب البعض وجــود قطبة
ّ
مخفية ،ربما تكون إماراتية الصنع ،بحسب المعلومات التي
حصلت عليها «األخبار»

ّ
«القطبة المخفية» في إدلب

ّ
مبادرة إماراتية
من تحت الطاولة؟
صهيب عنجريني
ق ـب ــل ش ـه ــر م ــن ال ـ ـيـ ــوم ،ه ـي ـم ـنــت عـلــى
واجهة املشهد السوري أنباء عن لقاء
عـلـنــي الف ــت ب ــن رئ ـيـ َـســي امل ـخــابــرات،
السوري علي مملوك ،والتركي حقان
فـ ـي ــدان .ف ـتــح ال ـل ـقــاء الـ ــذي احـتـضـنـتــه
موسكو الـبــاب أمــام تحليالت كثيرة،
ّ
ـب م ـع ـظ ـم ـهــا فـ ــي خـ ــانـ ــة واحـ ـ ـ ــدة،
صـ ـ ـ ّ
ُ
«تـ ـب ــش ــر» ب ــدخ ــول الـ ـص ــراع ال ـس ــوري
ّ
ّ
منعطفًا جــديـدًا ،يمهد لتغير العالقة
بني الجارين اللدودين .اليوم ،انقلبت
امل ـع ـط ـي ــات رأسـ ـ ــا ع ـل ــى عـ ـق ــب ،لـتـبــدو
الصورة مغايرة باملطلق ،بما يوحي
بأن طبول حرب حقيقية ومباشرة قد

أي لـحـظــة .الــافــت أن ّ
ُتـقــرع فــي ّ
حمى
التصعيد انسحبت أيضًا على عالقات
ّ
موسكو بأنقرة ،على رغم كل ما راكمته
ـام فــي عالقاتهما في
الــدولـتــان مــن تـنـ ٍ
السنوات الثالث األخيرة.

ّ
«سر حزيران»

قـبــل ف ـتــرة ،ك ــان مـصــدر س ــوري رفيع
ي ـ ـت ـ ـحـ ـ ّـدث ع ـ ــن سـ ـق ــف زم ـ ـنـ ــي إلنـ ـه ــاء
سـيـطــرة املـجـمــوعــات املـسـلـحــة .وقــال
امل ـ ـصـ ــدر ،لـ ـ ــ«األخـ ـ ـب ـ ــار» ،إن «ت ــواف ـق ــا
س ــوري ــا ـ ـ ـ ـ روس ـي ــا ج ــرى ع ـلــى إن ـهــاء
الوجود املسلح في سوريا قبل شهر
ح ــزي ــران /يــون ـيــو امل ـق ـب ــل» .بـطـبـيـعــة
الـحــال ،بــدا املوعد املقترح مفرطًا في

ُ
تلقي «المبادرة» على عاتق دمشق وموسكو مسؤولية دفع عجلة «الدستورية» إلى األمام (أ ف ب)

ّ
التفاؤل ،نظرًا إلى اتساع رقعة إدلب،
وازدح ـ ـ ـ ــام الـ ــرايـ ــات ف ـي ـه ــا ،وح ـض ــور
العنصر «الـجـهــادي» على أراضيها،
ً
ف ـض ــا ع ــن وج ـ ــود م ـس ــاح ــات كـبـيــرة
أخ ـ ــرى ت ـس ـي ـطــر ع ـل ـي ـهــا م ـج ـمــوعــات
ّ
ســوريــة مسلحة تحت رايــة االحـتــال
الـ ـت ــرك ــي (مـ ـن ــاط ــق «درع ال ـ ـف ـ ــرات»،
و«غصن الزيتون» ،و«نبع السالم»).
ً
فضال عن ذلك ،شهر حزيران /يونيو
هــو األج ــل امل ـضــروب لــدخــول «قــانــون
قيصر» األميركي ّ
حيز التنفيذ ،والذي
ً
سيكون كفيال بانتفاء النفع الحقيقي
(الـعــابــر لـلـحــدود) مــن السيطرة على
الطريقني الدوليني «( »M4الالذقية،
ح ـل ــب ،م ـع ـبــر ال ـي ـعــرب ـيــة م ــع ال ـع ــراق)

ّ
تتحدث المعلومات عن
دور خليجي أساسي في
تغيير الرؤية الروسية
على وجه الخصوص
و«( »M5حلب ،دمشق ،معبر نصيب
م ــع األردن) .ف ـمــا الـ ــذي ّأدى إذًا إلــى
هــذا االستعجال السوري ـ ـ الروسي،

ً
وص ـ ـ ــوال إلـ ــى حـ ـ ّـد م ـغ ــام ــرة مــوس ـكــو
بخسارة تفاهماتها مع أنقرة؟ علمًا
ّ
بــأن التباينات الكثيرة بينهما ظلت
حــاضــرة ط ــوال الـسـنــن املــاض ـيــة ،من
دون أن تنعكس على امللف السوري.

أصابع إماراتية؟

ُ
تـ ـق ـ ّـدم م ـع ـلــومــات مـتـقــاطـعــة ،حصلت
عليها «األخبار» من مصادر متنوعة،
ما قد يكون تفسيرًا منطقيًا لـ«القطبة
ّ
ّ
تتحدث املعلومات عن دور
املخفية».
خـلـيـجــي أس ــاس ــي ف ــي تـغـيـيــر الــرؤيــة
الـ ــروس ـ ـيًـ ــة عـ ـل ــى وج ـ ـ ــه الـ ـخـ ـص ــوص،
ّ
تتصدى
مــوضـحــة أن دول ــة اإلمـ ــارات
لـ ــ«مـ ـب ــادرة م ــن ت ـحــت الـ ـط ــاول ــة» ،من

شـ ــأن ـ ـهـ ــا إحـ ـ ـ ـ ـ ــداث ت ـ ـغ ـ ـي ـ ـيـ ــرات كـ ـب ــرى
فـ ــي امل ـش ـه ــد ال ـ ـسـ ــوري ب ـ ّ
ـرمـ ـت ــه .وف ـقــا
للمعلومات ،فإن «املبادرة» اإلماراتية
ّ
تنص على ضمان فتح معبر نصيب
ّ
ال ـ ـحـ ــدودي م ــع األردن ب ـش ـكــل جـ ــدي،
َ
ميناء ي
باإلضافة إلى ضمان تنشيط
الــاذقـيــة وطــرطــوس ال ـســوريــن .لكن،
ك ـي ــف س ـي ـت ـح ـقــق ذل ـ ــك ب ــال ـت ــزام ــن مــع
دخــول «قيصر» ّ
حيز التنفيذ؟ نسأل
ّ
م ـ ـص ـ ــدرًا واس ـ ـ ـ ــع االطـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع ،ف ـي ـج ـيــب
بالقول إن «العمود الفقري للمبادرة
هــو ضـمــانــة إمــارات ـيــة ب ــإرج ــاء العمل
بالقانون األميركي ،أو تخفيف قيوده
ّ
على األقل لفترة تجريبية» .في مقابل
ّ
ذلك ،تشير املعلومات إلى أنه «يتوجب

عـ ـل ــى دم ـ ـشـ ــق (ومـ ــوس ـ ـكـ ــو ب ـط ـب ـي ـعــة
الحال) ضمان تحقيق ّ
تطور ملموس
ّ
ّ
واملنصة
املسار السياسي».
ومؤثر في ّ
املفتوحة املرشحة لترجمة هذا التطور
سريعًا هي «اللجنة الدستورية» التي
ّ
تـعــطـلــت أعـمــالـهــا فــي جـنـيــف ،قـبــل أن
ُ
ت ـبــدأ فـعـلـيــا .وت ـل ـقــي «امل ـ ـبـ ــادرة» على
ع ــات ــق دمـ ـش ــق وم ــوس ـك ــو م ـســؤول ـيــة
دفــع عجلة «الــدسـتــوريــة» إلــى األم ــام،
وضـ ـم ــان إشـ ـ ـ ــراك «املـ ـ ـك ـ ـ ّـون الـ ـك ــردي»
فيها ،وفي املستقبل السياسي للبالد،
عـ ــاوة ع ـلــى إرس ـ ــال رس ــائ ــل واض ـحــة
وج ـ ـ ّـدي ـ ــة «تـ ـضـ ـم ــن االل ـ ـ ـتـ ـ ــزام ب ـح ـلــول
سياسية حقيقية ،واحترام التغييرات
الدستورية املوعودة» .وبني هذا وذاك،
سيكون على اإلم ــارات ،بالتعاون مع
ال ـس ـع ــودي ــة ،ض ـم ــان تـغـيـيــر هـيـكـلـيــة
الـ ــواج ـ ـهـ ــة الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة ل ـل ـم ـع ــار ّض ــة
ال ـس ــوري ــة ،عـلـمــا ب ــأن امل ـس ــرح املــرشــح
لتحقيق التغيير املذكور هو القاهرة،
ال ـت ــي ُيـنـتـظــر أن تـحـتـضــن ف ــي أوائ ــل
شهر آذار /مارس املقبل مؤتمرًا ُينتج
تغييرًا في «الهيئة العليا للتفاوض»،
ُ
ويستتبع بإشراك ممثلني عن «اإلدارة
ّ
الـ ــذات ـ ـيـ ــة» فـ ــي امل ـ ـكـ ــون امل ـ ـعـ ــارض فــي
ّ
«الدستورية» .وتنقل مصادر مطلعة
ع ـل ــى ع ـم ــل ف ــري ــق املـ ـبـ ـع ــوث ال ــدول ــي
إل ــى س ــوري ــا ،غ ـيــر ب ـي ــدرس ــن ،تـفــاؤلــه
ب ــ«ال ـت ـئ ــام ع ـقــد ال ـل ـج ـنــة الــدس ـتــوريــة
املـصـغــرة ،مـجـ ّـددًا ،فــي منتصف آذار/
مارس املقبل».
وإذا مــا صـ ّـحــت املـعـلــومــات املـتــوافــرة،
فـمــن املـفـتــرض ب ــ«امل ـب ــادرة» أن ّ
تمهد
لسحب البساط من تحت أقدام أنقرة،
وهــو مــا يستوجب حتمًا إع ــادة رسم
الـ ـخ ــريـ ـط ــة املـ ـي ــدانـ ـي ــة لـ ـشـ ـم ــال غ ــرب
ســوريــا ،بما يضمن سيطرة مستقرة
عـلــى الـطــريـقــن الــدول ـيــن الـحـيـ ّ
ـويــن،
وبهوامش أمــان واسـعــة .كما يضمن،
فـ ــي الـ ــوقـ ــت نـ ـفـ ـس ــه ،ت ــأم ــن عــاص ـمــة
اإلنتاج االقتصادية :مدينة حلب .لكن،
ّ
على رغــم كــل مــا قـيــل ،ثمة تفصيل ال
ّ
ي ـقــل أه ـم ـيــة ،وه ــو املــوقــف األم ـيــركــي؛
فهل ستكون املفاتيح اإلماراتية ّ
فعالة
لدى واشنطن؟ سؤال لن يطول الوقت
ملعرفة إجابته.

ّ
أنقرة تخفض سقف تهديداتها :استثمار أميركي في الخالف التركي ـ ـ الروسي
بـ ــدا ريـ ـف ــا إدلـ ـ ــب وحـ ـل ــب ،يـ ــوم أم ــس،
أكثر ه ــدوءًا مما كانا عليه فــي األيــام
املاضية .إذ ،على رغم متابعة الجيش
الـ ـ ـس ـ ــوري ع ـم ـل ـي ــات ــه فـ ــي ريـ ـ ــف حـلــب
الغربي ،في مسعاه إلى توسيع طوق
األم ــان ح ــول الـطــريــق الــدولــي حـلــب ـ ـ
حماة ( ،)M5إال أن الجبهات لم تشهد
عمليات عسكرية كبيرة ،وخصوصًا
من جهة املسلحني وداعميهم األتراك،
ال ــذي ــن ل ــم ي ـقــومــوا ب ـ ّ
ـأي ت ـح ـ ّـرك أم ــس،
بــاس ـت ـث ـن ــاء ق ـص ــف ال ـ ـقـ ــوات ال ـتــرك ـيــة
ب ـص ــواري ــخ ص ـغ ـيــرة م ــواق ــع للجيش
ال ـ ـسـ ــوري ع ـل ــى ج ـب ـهــة ك ـفــرح ـلــب فــي
ري ــف حـلــب ال ـغــربــي ،مــن دون اإلب ــاغ

دعت موسكو أنقرة
إلى الحفاظ على ضبط النفس
واإلبتعاد عن اإلستفزاز

يتابع الجيش السوري عملياته في توسيع نطاق األمان حول الطريق الدولي عند مدخل حلب الغربي (أ ف ب)

ع ـ ــن إص ـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ــات .وس ـ ـي ـ ـطـ ــر الـ ـجـ ـي ــش
َ
السوري ،أمس ،على منطقتي جمعية
املهندسني  1وجمعية املهندسني ،2
َ
وقريتي كفرجوم وأورم الصغرى في
ريـ ــف ح ـلــب ال ـج ـنــوبــي ال ـغ ــرب ــي ،بعد
معارك مع الفصائل املسلحة.
وان ـ ـس ـ ـحـ ــب ال ـ ـ ـهـ ـ ــدوء امل ـ ـيـ ــدانـ ــي ع ـلــى
ال ـت ـخ ــاط ــب ال ـس ـي ــاس ــي ب ــن األط ـ ــراف
املـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــازع ـ ـ ـ ــة ،وخـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــوص ـ ـ ـ ــا ب ــن
مــوس ـكــو وأنـ ـق ــرة .وب ـع ــد أيـ ــام حــافـلــة
ب ــال ـت ـص ــري ـح ــات ال ـ ـ ـحـ ـ ـ ّـادة ال ـ ـصـ ــادرة
عـ ــن مـ ـس ــؤول ــن وس ـي ــاس ـي ــن أت ـ ـ ــراك،
دع ــت مــوس ـكــو ،أمـ ــس ،إل ــى «ال ـح ـفــاظ
ّ
ع ـل ــى ض ـب ــط ال ـن ـف ــس والـ ـتـ ـخ ــل ــي عــن
الـ ـتـ ـعـ ـلـ ـيـ ـق ــات االس ـ ـت ـ ـف ـ ــزازي ـ ــة» ح ــول
ال ـت ـســويــة ال ـس ــوري ــة ،م ـش ـيــرة إل ــى أن
«موسكو على اتصال دائــم مع أنقرة

ّ
«تؤيد
في إطار صيغة أستانا» ،وأنها
التنفيذ الكامل ملذكرة سوتشي حول
اس ـت ـق ــرار ال ــوض ــع ف ــي إدلـ ـ ــب» .وقــالــت
الخارجية الــروسـيــة ،فــي بيان،
وزارة
ّ
«(إن ـنــا) تلقينا بالدهشة تصريحات
زعـيــم حــزب الـحــركــة القومية التركي،
دول ـ ــت بــاه ـت ـش ـي ـلــي ،ي ـ ــوم  11ش ـبــاط
الـ ـج ــاري ،وال ـت ــي ح ــاول فـيـهــا تحميل
روسيا والحكومة السورية مسؤولية
مقتل العسكريني األت ــراك فــي سوريا،
ودعا قيادة بالده إلى إعادة النظر في
العالقات الروسية ـ ـ التركية».
ّ
وتتمسك موسكو برؤيتها ملــا يجري
ّ
ف ــي إدل ـ ــب وحـ ـل ــب ،عـ ـ ــادة إي ـ ــاه نتيجة
ّ
ل ـت ـل ــك ــؤ الـ ـج ــان ــب الـ ـت ــرك ــي فـ ــي تـنـفـيــذ
ّ
ت ـ ـعـ ــهـ ــداتـ ــه املـ ـ ـنـ ـ ـص ـ ــوص عـ ـلـ ـيـ ـه ــا فــي
«اتفاقات سوتشي وأستانا» .وفي هذا
السياقّ ،نبه املتحدث الصحافي باسم
الرئاسة الروسية ،ديمتري بيسكوف،
إلـ ــى أن «ال ـك ــرم ـل ــن ال يـ ــرى ن ــزاع ــا في
م ــا ي ـحــدث ف ــي إدلـ ــب ،ب ــل ه ــو مـحــاربــة
ّ
الـ ـق ــوات امل ـســل ـحــة ال ـس ــوري ــة ل ــإره ــاب
على أرض بالدها» .وأضاف بيسكوف
إن «ال ـحــديــث ال يـ ــدور ح ــول نـ ــزاع ،بل
ح ــول ع ــدم تـنـفـيــذ ات ـف ــاق ــات ســوتـشــي،
وح ـ ـ ـ ــول االل ـ ـ ـتـ ـ ــزامـ ـ ــات ال ـ ـتـ ــي أخ ــذتـ ـه ــا
األطــراف على نفسها وفق االتفاقات».
وغ ـ ـ ـ ــداة ان ـ ـت ـ ـقـ ــادات م ــوس ـك ــو ال ـ ـحـ ـ ّـادة
ألنقرةّ ،
توعدت تركيا ،أمــس ،بـ«ضرب
الجهاديني في محافظة إدلب السورية
إذا ل ــم ي ـح ـت ــرم ــوا وقـ ــف إط ـ ــاق ال ـن ــار
فــي ه ــذه املـنـطـقــة» .وق ــال وزي ــر الــدفــاع
ال ـت ــرك ــي ،خ ـلــوصــي أك ـ ــار ،إن ــه «سـيـتـ ّـم
اس ـت ـخــدام ال ـقــوة فــي إدل ــب ض ـ ّـد مــن ال
يحترمون وقف إطالق النار ،بمن فيهم
املتطرفون» .وتابع« :سنرسل وحدات
إض ــاف ـي ــة إلرس ـ ـ ــاء وقـ ــف إطـ ـ ــاق ال ـن ــار

«الحر»
اشتباكات بين
ّ
و«قسد» في شرقي الفرات
اندلعت ،ليل أول من أمس ،اشتباكات عنيفة بني فصائل «الجيش ّ
الحر» املدعومة تركيًا
من جهة ،و«قسد» من جهة أخــرى ،على طول خطوط املواجهة بني الطرفني في قرى:
العالية ،العريش ،القاسمية إلى الشرق والشمال الشرقي لبلدة تل تمر في ريف الحسكة
الشمالي الغربي .جاء هذا إثر ّ
ّ
«الحر» هجومًا على مواقع
شن القوات التركية وفصائل
«قسد» في محيط بلدة تل تمر ،ومحيط بلدة عني عيسى في ريف الرقة الشمالي .كذلك،
أف ــادت تقارير عــن مقتل  5مسلحني مــن «قـســد» ،مساء أول مــن أمــس ،ج ـ ّـراء قصف
مدفعي متبادل بينها وبني القوات التركية والفصائل املدعومة ُتركيًا ،عند أطراف بلدة
تل تمر وطريق أبو رأسني شمالي البلدة .كما استهدف الطيران امل ّ
سير التركي ،في الليلة
نفسها 4 ،حواجز تابعة لـ«قسد» عند أطراف تل تمر.
(األخبار)

م ـج ــددًا ،وال ـتــأكــد م ــن أن ــه سـيـسـتـمـ ّـر».
كــذلــك ،وف ــي س ـيــاق مـســاعــي الـتـهــدئــة،
أعلنت وزارة الدفاع الروسية ،أمس ،أن
«رئـيــس هيئة األرك ــان الــروسـيــة بحث
مع نظيره التركي هاتفيًا الوضع في
إدلب».
في املقابل ،واصلت الواليات املتحدة
مـ ـح ــاوالتـ ـه ــا ت ـس ـع ـيــر ال ـ ـخـ ــاف بــن
ّ
روسـيــا وتــركـيــاُ ،مــركــزة على دعمها
ت ـحـ ّـركــات أن ـقــرة فــي إدلـ ــب .وف ــي هــذا
اإلط ـ ـ ـ ـ ـ ــار ،أع ـ ـلـ ــن امل ـ ـب ـ ـعـ ــوث الـ ـخ ــاص
لـ ـلـ ـخ ــارجـ ـي ــة األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة ف ـ ــي ش ــأن
س ــوري ــا ،جـيـمــس ج ـي ـفــري ،أمـ ــس ،أن
ب ــاده «تنظر فــي سبل تقديم الدعم
ل ـت ــرك ـي ــا فـ ــي إدل ـ ـ ــب فـ ــي إط ـ ـ ــار حـلــف
ال ـنــاتــو ،واألول ــوي ــة هـنــا هــي لتزويد
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــن األتـ ـ ـ ـ ـ ــراك ب ـم ـع ـل ــوم ــات

اس ـت ـخ ـب ــاري ــة وم ـ ـعـ ــدات ع ـس ـك ــري ــة»،
مـ ـسـ ـت ــدرك ــا فـ ــي حـ ــديـ ــث ت ـل ـفــزيــونــي
أثـ ـن ــاء الـ ــزيـ ــارة ال ـت ــي ي ـق ــوم ب ـهــا إلــى
تركيا حاليًا بــأن «الحديث ال يــدور،
حتى اآلن ،عــن دعــم أنـقــرة عــن طريق
إرس ــال جـنــود أميركيني إلــى منطقة
ال ـن ــزاع» .واسـتـبـعــد جـيـفــري احتمال
ان ـ ـ ـ ـ ــدالع ن ـ ـ ـ ــزاع واس ـ ـ ـ ــع ال ـ ـن ـ ـطـ ــاق فــي
الساحة السورية بمشاركة الواليات
املتحدة وتركيا وروسيا وإسرائيل،
مـعـتـ ّبـرًا أن ه ــؤالء «الــاع ـبــن الـكـبــار
يـتــوخــون أقـصــى درج ــات ال ـحــذر في
تحركاتهم» .وأشــار إلى أن واشنطن
وأنـ ـ ـق ـ ــرة ت ـت ـف ـق ــان ع ـل ــى الـ ـع ــدي ــد مــن
النقاط حول إدلب ،مؤكدًا «حق تركيا
في حماية أمنها وحدودها».
(األخبار)
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فلسطين

ّ
شادي البنا :شهيد الرواية الظالمة
بيروت حمود
َخ َفت مواء القطط في ّ
حي «هادار» في
مدينة حيفا املحتلة .الرجل الذي كان
يسبقها لــوضــع الـطـعــام لها صباحًا
ل ــم ي ـعـُـد م ـنــذ أسـ ـ ّب ــوع ،ف ـي ـمــا ال ـ ــورود
ال ـت ــي أعـ ـ ـ ـ ّـدت ل ـع ــش ــاق سـيـشـتــرونـهــا
ً
ال ـ ـي ـ ــوم احـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــاال بـ ـعـ ـي ــد «ال ـ ـقـ ـ ّـديـ ــس
فالنتني» ذبلت في انتظار صاحبها.
يـ ـ ــوم ال ـخ ـم ـي ــس امل ـ ــاض ـ ــي ،الـ ـس ــادس
مــن ّالـشـهـ ّـر ال ـج ــاري ،لــم يفتح شــادي
الـبــنــا مـحــلــه لـبـيــع ال ـ ــورود فــي الـحـ ّـي
ذي الـعـمــارة األوروبـ ـي ــة؛ فـهــو بعدما
استيقظ صباحًا ،وجــد أن جسده لم
يعد ملكًا له ،بل بات ملكًا لشعبه .هو
ليس «مـجـنــونــا» وال «م ـجــرمــا» ...وال
«قربانًا» أيضًا .لقد قرر أن يبذل هذا
الـجـســد فــي سبيل شـعـبــه ،مثله مثل
ّ
أي فلسطيني آخ ــر ،لـكـنــه مــن حيفا،
ٌ
وللقصة هنا بعد آخر.
ّقرر شادي أن يحمل ّ
مسدسه ،ويذهب
إلــى بــاب األسـبــاط في البلدة القديمة
ب ــال ـق ــدس امل ـح ـت ـلــة .قـ ــال لـنـفـســه وهــو
يـ ـخ ــرج« :سـ ــأفـ ــرغ رص ــاص ــات ــي بـتـلــك
ال ـج ـيــوش ال ـتــي ت ـحــاصــر املــدي ـنــة .قد
أموت ،أنا أعرف ،لكن ليس مهمًا .لقد
قررت أن أستشهد ،أن أموت ألن موتي
سـيـقـتـلـهــم ،وه ــذه الـطــريـقــة الــوحـيــدة
الـ ـت ــي س ــأل ـغ ــي ب ـه ــا وج ـ ــوده ـ ــم»« .أال
نخوض حربًا على الوجود؟» ،تساءل
وه ــو عـلــى م ـش ــارف املــدي ـنــة ،مـتــابـعــا:
«أعــرف أنهم قد يحتجزون جثماني،
ألنهم عاجزون .أجهزتهم األمنية ليس
بــاسـتـطــاعـتـهــا الـتـنـ ّـبــؤ بـمــا ســأفـعـلــه،
ولذلك سيظنون أن التمثيل بجسدي
ّ
ّ
ّ
شاب
قد يبدد ّ عجزهم» .ربما يتبرع ّ
مــن الـحــي ليقول فــي حــديــث ستوثقه
شــرطــة إســرائ ـيــل ف ــي ف ـيــديــو ،إن ــه «ال
ُيـ ـ ـص ـ ـ ّـدق مـ ــا ف ـع ـل ــه ش ـ ـ ــادي ال ـل ـط ـيــف،
ال ــذي يطعم الـقـطــط ويـبـيــع ال ـ ــورود...
ن ـحــن ف ــي صـ ــدمـ ــة!» .س ـي ـت ـبـ ّـرع أيـضــا
آخ ــرون لـيـقــولــوا« :م ــاذا؟ ش ــادي؟ هذا
املجنون الذي ّ
بدل دينه من املسيحية
ّ
إلــى اإلس ــام؟» .لكن شــادي رد عليهم
مسبقًا بجملة واح ــدة« :اغـفــر لهم يا
أبتي» ،فهم ال يزالون في ...صدمة.

م ــا س ـبــق ق ــد ي ـك ــون م ـج ــرد مـحــاولــة
ّ
البنا،
لتخيل ما دار في عقل الشهيد ُ ّ
الـ ـ ــذي ل ـ ــوال أن ـ ــه م ــن م ــدي ـن ــة اح ــت ــل ــت
عــام  ،1948ملــا تـجـ ّـرأ أحــد على نسج
ال ــرواي ــات حــولــه .إذ ألن ــه اب ــن مدينة
ال ـنــاص َــرةّ ،وع ــاش حـيــاتــه فــي حيفا،
فـ ـه ــذا ِل ـ ـ ــن اتـ ـهـ ـم ــه ب ــأن ــه «م ـض ـط ــرب
ـاف ك ــي ُي ـس ـت ـث ـنــى م ــن رد
ع ـق ـل ـيــا» ك ـ ـ ٍ
ال ـف ـعــل ال ـش ـع ـبــي .يـنـطـلــق هـ ــؤالء من
نـ ـظ ــرة م ـج ـح ـفــة ب ـ ُح ــق أه ـ ــل األرض
األصـ ـلـ ـي ــن الـ ــذيـ ــن فـ ــرضـ ــت عـلـيـهــم
الجنسية اإلســرائـيـلـيــة بحكم األمــر
ال ــواق ــع ،وق ــد ُيـظــن أنـهــم يـحـيــون في
رفاهية ال تـقـ َ
ـارن إال مــع مــا هــو قائم
ّ
فــي ال ــدول األوروب ـي ــة ،مــع أن مــا حــل

لم يعتنق شادي
اإلسالم قبل العملية
بأسبوعين ،بل قبل
عشرين عامًا

ب ـه ــم هـ ــو أس ـ ـ ــوأ كـ ــارثـ ــة فـ ــي ف ـصــول
النكبة .نظرة ّ
ربما ّ يختزلها ما قاله
صاحب أحــد املحال الواقعة بالقرب
ّ
م ــن م ـحــل ب ـيــع الـ ـ ــورود الـ ــذي يملكه
الشهيد ،من أن «الفلسطينيني الذين
ال يملكون جنسية إسرائيلية (يقصد
غ ــزة وال ـض ـفــة) ل ــم ي ـع ــودوا لـيـنـفــذوا
عـمـلـيــات ،واآلن شـخــص يـعـيــش في
هذه الدولة ،وفي مدينة وليس قرية،
ولديه جنسية إسرائيلية يقوم بهذا
الهراء .أنا في صدمة ،وال ّ
أصدق بأن
شادي فعل ذلك».
م ــن جـهـتـهــاّ ،ادعـ ــت شــرطــة االح ـتــال
أن «ش ــادي م ـعــروف لـلـشــرطــة بسبب
مـ ـش ــاركـ ـت ــه ف ـ ــي ع ـم ـل ـي ــات ال ـج ــري ـم ــة
ّ
خــل ،وهــو غـ ّـيــر دينه
ـدا ّ
املنظمة فــي الـ ُ
قبل شـهــر» .لــم تكلف وســائــل اإلعــام
الفلسطينية نفسها عناء البحث عن

ّ
ُ ّ
تبنى الشهيد طفلة ّ
أردنية مصابة بالسرطان ،لم تبلغ حتى اآلن باستشهاده (عن الويب)

مصدر املعلومة ،في حني أن الحقيقة
ك ـمــا يـنـقـلـهــا إلـ ــى «األخ ـ ـبـ ــار» محمد
كبها ،الــذي زار العائلة معزيًا ،تفيد
بــأن «الشهيد مــن الـنــاصــرة ،واعتنق
اإلسالم قبل عشرين عامًا ،فيما بقيت
زوجته على دينها ،وقد ّ
تقبلت عائلته
خـ ـي ــاره واح ـتــرم ـتــه».ت ـش ـعــر الـعــائـلــة
«بالفخر ملا قام به ابنها ...لقد اختار
هـ ــذا ال ـط ــري ــق .عـ ــاش م ــرف ــوع الـ ــرأس
ومــات مرفوع ال ــرأس» ،يضيف كبها.
وعلى إثر العملية التي نفذها ،اعتقل
ال ـج ـيــش اإلس ــرائ ـي ـل ــي زوج ـت ــه واب ـنــه
( 20عــامــا) .وم ــع أن ــه لــم يـكــن لديهما
ّ
أي علم بما حــدث فــي بــاب األسـبــاط،
ّ
إال أنهما تعرضا للضرب واإلهــانــة،
قبل أن يحضر إليهما املحققون علبة
حـلــوى .وعـنــدمــا استفسرا عــن سبب
ّ
الـضـيــافــة بـعــد ك ــل ه ــذا الـتـنـكـيــل ،قــال
لهما املحققون إن «شادي مات وهذه
الحلوانة».
مما ترويه العائلة عن شادي ،أنه في
أواخ ــر السابعة عشرة مــن عمره كان
يـتـجـ ّـول ورفـ ّيـقــه فــي ســوق الـنــاصــرة،
وهناك استفزه منظر الجنود ،فغافل
أحـ َـدهــم وجـ ـ ّـرده مــن ســاحــه ليخفيه
لشهر فــي مخبأ .ويــوم مـيــاده ال ـ 18
بالضبط ،اعتقله الجيش وحكم عليه
بالسجن ثــاثــة أع ــوام .العائلة ،التي
تفخر ُبــابـنـهــا ،تـبــدي قلقًا فـقــط على
َ
طـفـلــة ت ـعــالــج ف ــي أح ــد املـسـتـشـفـيــات
اإلسرائيلية مّــن مــرض الـســرطــان ،إذ
إن «شادي تبنى طفلة أردنية مصابة
بــال ـســرطــان ،وح ـتــى اآلن لــم نخبرها
ب ــأن ــه اس ـت ـش ـهــد .إن ـه ــا ت ـحـ ّـبــه ك ـث ـي ـرًا،
ّ
سنخبرها».
وال يمكننا تخيل كيف ّ
ه ـكــذا ،اخ ـتــار الـشـهـيــد ال ـبــنــا طــريـقــه،
مقررًا أن يصطحب معه إلى العملية
صديقته الوفية ،وهي كلبته السوداء.
أخــرج فــي ذلــك الصباح مسدسًا كان
يخفيه تحت ثيابه .أطلق الـنــار على
جنود واقفني أمام باب األسباط .لكن
ً ّ
خلال شل الرصاص عن االنطالق ،ما
دفـعــه إل ــى ال ـهــرب مــن ن ـيــران الـجـنــود
ال ــذي ــن ل ـح ـق ــوا ب ــه ّح ـت ــى ق ـت ـل ــوه .أم ــا
كـلـبـتــه ال ــوف ـي ــة ،ف ـظــلــت ت ـعــوي بـحــزن
فوق جثمانه.
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اليمن
البحرين

تسع سنوات ّ
مرت على انطالق انتفاضة  14شباط /فبراير 2011
في البحرين .تسع سنوات لم ّ
تبدل شيئًا في ّ
عقلية السلطة ،التي
ّ
مصرة على ّ
ال تزال ّ
المتشعبة،
دس رأسها في الرمال ،وإنكار أزماتها
مستوى غير مسبوق من ّ
ً
التودد إلى إسرائيل ،بل
مضيفة إليهما
واالستعداد لتطبيع العالقات معها بشكل علني ،في ما تعتقد

ّ
ّ
سيؤمن لها مظلة بقاء أبدي بوجه شعبها .في المقابل،
أنه
وعلى رغم انسداد األفق السياسي ،وضيق الخيارات المتاحة
ّ
في ظل القبضة األمنية المحكمة على البالد ،ال تزال المعارضة
ّ
مصرة على مواصلة نضالها السلمي حتى تحقيق مطالبها
المتمثلة في اإلصالح الجذري .وما بين هذا وذاك ،تتفاقم األزمة

ً
المرأة ...شهيدة وشاهدة

األسرلة ...في سبيل البقاء
حسن قمبر*
م ــع م ـ ــرور ع ـقــديــن ع ـلــى انـ ـق ــاب ملك
الـبـحــريــن حـمــد بــن عيسى آل خليفة
ع ـل ــى مـ ـش ــروع ــه ال ـس ـي ــاس ــي بــذري ـعــة
«اإلصالح»ّ ،
هبت عاصفة انتفاضة 14
شباط /فبراير  2011في وجه االنقالب
امللكي على الدولة ،ليبدأ صراع البقاء
ٌ
ٌ
مسالم أعزل يطالب
شعب
بني طرفني:
بحقوقه السياسية واملدنية ،وسلطة
مـ ّ
ـدجـ ـج ــة ب ـم ـخ ـت ـلــف وسـ ــائـ ــل الـ ـق ــوة.
على مــدى تسع سـنــوات منذ انطالق
«ثورة فبراير»ّ ،
تعددت ُسبل املواجهة
وآلياتها ،وفي املقابل استراتيجيات
ال ـح ـكــم ال ـفــاش ـلــة ف ــي م ـحــاولــة إط ــاق
الرصاصة األخيرة على رأس الحراك
ّ
ّ
املستمر .استراتيجيات لعل
الشعبي
ً
أبرزها وأكثرها خطورة التحالف مع
إسرائيل على أمل البقاء.
ً
بخطى أسرع من حوافر خيول نجله
ّ
املتورط هو
ناصر بن حمد آل خليفة،
اآلخــر في انتهاكات لحقوق اإلنسان
ض ـ ّـد امل ـع ــارض ــن ،ي ـه ــرول امل ـلــك نحو

أحـ ـض ــان ال ـك ـي ــان ال ـص ـه ـي ــون ــي ،بـعــد
نيله «وســام» احتضان بــاده ملؤتمر
تصفية القضية الفلسطينية ،نظير
دعم بقائه على رأس نظام االستبداد.
م ـ ـشـ ـ ُ
ـروع أسـ ــرلـ ــةٍ بـ ــدأ م ـن ــذ أكـ ـث ــر مــن
ّ
ع ـشــريــن ع ــام ــا ،وال يـ ــزال م ـم ـتــدًا إلــى
ال ـيــوم ،حـيــث تحتشد شــواهــد وأدل ــة
ك ـث ـيــرة ع ـل ـيــه .م ــن ال ـل ـق ــاءات الـســريــة
مــع كـبــار الـحــاخــامــات اإلســرائـيـلـيــن
وأكـثــرهــم ت ـشـ ّـددًا ،وكـبــار شخصيات
ال ـل ــوب ــي ال ـص ـه ـي ــون ــي ف ــي ال ــوالي ــات
املـتـحــدة ،إلــى االنـتـقــال تدريجيًا إلى
التطبيع االقتصادي بأعمال مشتركة
َ
ف ــي م ـج ــالــي االتـ ـص ــاالت وال ـع ــاق ــات
ال ـعــامــة لتلميع ص ــورة ال ـن ـظــام أم ــام
امل ـج ـت ـم ــع الـ ـ ــدولـ ـ ــي ،م ـ ـ ـ ــرورًا ب ــدخ ــول
ّ
جهاز املوساد اإلسرائيلي على خط
ال ـت ـع ــاون األمـ ـن ــي وتـ ـب ــادل ال ـخ ـبــرات
ً
بــن الجانبني ،وص ــول إلــى الــزيــارات
الـ ـعـ ـلـ ـنـ ـي ــة امل ـ ـت ـ ـبـ ــادلـ ــة ت ـ ـحـ ــت شـ ـع ــار
«ال ـت ـســامــح ب ــن األديـ ـ ــان والـتـعــايــش
الـ ـسـ ـلـ ـم ــي» ،والـ ـ ـت ـ ــي ي ـ ـشـ ــرف ع ـل ـي ـهــا
امل ـس ـت ـش ــار الـ ـخ ــاص مل ـل ــك ال ـب ـحــريــن،

يهرول الملك نحو أحضان إسرائيل ،بعد نيله «وسام» احتضان بالده لمؤتمر تصفية
القضية الفلسطينية (أ ف ب)

ال ـحــاخــام اإلســرائـيـلــي م ــارك شناير،
ال ـ ــذي ق ــد ي ـغ ــدو م ـس ـت ـشــارًا إقـلـيـمـيــا
لعدد من حكام دول الخليج ،تنفضح
ش ـي ـئــا فـشـيـئــا خ ـي ــوط ال ـع ــاق ــات مع
ال ـعــدو .عــاقـ ٌ
ـات ربـمــا تسلك سبيلها
إلــى العلن في «أقــرب فرصة ممكنة»،
وهو ما بات يهمس به امللك بحماسة

ّ
مستوى قياسي ،وعجز الدولة
إلى
العام
الدين
ارتفاع
ظل
االقتصادية ،في
ً
عن إيجاد حلول له ،حتى باتت التوقعات مجتمعة على أكثر السيناريوات
المستقبلية قتامة ،اللهم إال إذا ّ
امتدت اليدان األميركية واإلسرائيلية إلنقاذ
المملكة التي ال ّ
تتردد في إسداء الخدمات بشكل متواصل للحليفين.
(األخبار)

فــي الفترة األخـيــرة ،بحسب مــا ينقل
عنه شناير في أحاديثه املتكررة إلى
وسائل اإلعالم اإلسرائيلية.
يواجه ملك البحرين الرفض الشعبي
ل ـس ـيــاســاتــه ال ـق ـم ـع ـيــة والـتـطـبـيـعـيــة،
وملـشــروع أســرلــة الــدولــة املــاضــي على
ـدم وسـ ـ ـ ــاق ،ب ـت ـس ـخ ـيــر مــؤس ـســاتــه
قـــ ٍ

ال ـقــانــون ـيــة والـتـشــريـعـيــة املـسـتـحـ َـوذ
على قراراتها ،لصالح تلك املواجهة.
فالبرملان البحريني ،على سبيل الذكر
ال ال ـح ـصــر ،ب ــات يـشـبــه «الـكـنـيـســت»
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ،ل ـن ــاح ـي ــة ال ـع ـم ــل عـلــى
قطع الطريق أمــام ّ
أي حــراك معارض
مطالب بديمقراطية حقيقية ،تمامًا
ِ
م ـث ـل ـمــا ي ـق ـطــع «ال ـك ـن ـي ـس ــت» ال ـطــريــق
عـ ـل ــى ّ
أي ن ـ ـشـ ــاط سـ ـي ــاس ــي وفـ ـك ــري
يقوده فلسطينيو الــ ،48بإقرار جملة
م ــن الـ ـق ــوان ــن ال ــرامـ ـي ــة إلـ ــى تـكــريــس
«يهودية الــدولــة» ،والـحـ ّـد من التزايد
الــديـمــوغــرافــي للفلسطينيني ،وقمع
نـشــاطـهــم ال ـس ـيــاســي ال ـت ـغ ـي ـيــري .أمــا
ُ
فت َّ
شرع القوانني الرامية
في البحرين،
إل ــى «تطييف ال ــدول ــة» ،ودع ــم البنية
االسـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــدادي ـ ــة ،وتـ ــرس ـ ـيـ ــخ مـ ـش ــروع
التجنيس السياسي لتغيير الهوية
ال ــدي ـم ــوغ ــراف ـي ــة ل ـل ـب ــاد .وق ـب ــل ذل ــك،
َ
يكفي هذا البرملان أن رئاسته أضاعت
الـ ـب ــوصـ ـل ــة م ـ ـب ـ ـك ـ ـرًا ،ل ـ ــدى اع ـت ــراف ـه ــا
بالقدس الشرقية عاصمة لفلسطني.
* صحافي بحريني

زينب مفتاح *
ُ
ت ـ ـقـ ـ ّـدم ال ـس ـل ـطــة ال ـب ـحــري ـن ـيــة نـفـسـهــا
أم ــام املجتمع الــدولــي كــراعـيــة للمرأة
ول ـ ــدوره ـ ــا فـ ــي الـ ـحـ ـي ــاة ال ـس ـيــاس ـيــة،
فـيـمــا ف ــي ال ــواق ــع يـقـتـصــر األمـ ــر على
توظيف عــدد مـحــدود مــن النساء في
وظائف عليا ،وفق أجندات سياسية
وأهـ ـ ـ ـ ــداف ط ــائـ ـفـ ـي ــة ،خ ــاف ــا مل ـعــاي ـيــر
النظام الوظيفي .وعلى رغم ما يرافق
ال ـح ـم ــات االن ـت ـخ ــاب ـي ــة م ــن ف ـقــاعــات
إعالمية ،إال أن هــذه االستحقاقات ال
تـمـثــل فــرصــا حقيقية لـلـمـشــاركــة في
ّ
صنع القرار السياسي ،في ظل هيمنة
للسلطة الحاكمة من
األيــادي الخفية
َ
خارج املؤسسات املنتخبة.
ال ـ ـيـ ــوم ،ت ـخ ــوض امل ـ ـ ــرأة الـبـحــريـنـيــة
رح ـلــة ن ـضــال ق ــد ت ـكــون األق ـس ــى في
تاريخ حكم عائلة آل خليفة للبالد،
بتقديمها فلذات أكبادها شهداء ،أو
تـحـ ّـولـهــا إل ــى أخ ــت شهيد أو قريبة

شهيد ،أو حتى شهيدة .لقد كشفت
تقارير املنظمات الدولية أن اعتقال
النساء في البحرين ألسباب سياسية
ليس وليد األح ــداث األخـيــرة ،بــل ّ
تم
اإلقـ ــدام عليه فــي تسعينيات الـقــرن
امل ـن ـصــرم ،لـكــن األمـ ــور لــم تـصــل إلــى
ما وصلت إليه راهـنــا؛ إذ تـ ّـم اعتقال
العديد من النساء ألسباب مختلفة،

لم تفعل آلة القمع
زادت من
سوى أنها ّ
عزيمتها وعززت روح
المقاومة لديها

ٌت ّ
عد المواطنة فضيلة ُ
المبارك إحدى أبرز وأوائل المعتقالت السياسيات (أ ف ب)

«مواطنة» الخوف واالنتقام
عادل مرزوق *
ب ـح ـص ـي ـلــة ث ـق ـي ـل ــة ت ـص ــل إلـ ـ ــى 1595
انتهاكًا ما بني شباط /فبراير 2011
ّ
وكانون األول /ديسمبر ُ ،2019يشكل
ع ــام  2019عــامــة فــارقــة عـلــى صعيد
اس ـ ـت ـ ـهـ ــداف الـ ـسـ ـلـ ـط ــات ال ـب ـحــري ـن ـيــة
لـلـحــريــات الـصـحــافـيــة وح ــري ــة ال ــرأي
والتعبير .هو واحد من أسوأ األعوام
مـنــذ بــدء األزم ــة السياسية واألمـنـيــة
في البالد .االنتهاكات التي شهدتها
البحرين منذ عام  ،2011والتي شملت
 3ح ـ ــاالت ق ـت ــل ،واع ـت ـق ــاالت مـتــرافـقــة
م ــع م ـمــارســة ال ـت ـعــذيــب ،ومـحــاكـمــات
قضائية ،وأحكامًا بإسقاط الجنسية،
وتشويهًا للسمعة ،ومنعًا من ممارسة
امل ـه ـنــة ،ودف ـع ــا ب ـس ـيــاســات تـمـيـيــزيــة
سـيــاسـيــا وطــائـفـيــا ،وتـحــريـضــا على
الكراهية والعنفُ ،ت ّ
عبر بوضوح عن
 10سنوات من ّ
توحش الــدولــة بوجه

ً
الـصـحــافــة والـصـحــافـيــن ،ف ـضــا عن
والسياسيني.
نشطاء حقوق اإلنسان ّ
خ ــال ال ـعــام املـنـصــرم ،وث ـقــت «رابـطــة
الصحافة البحرينية» نحو  68حالة
تمثل انـتـهــاكــات مــوصــوفــة للحريات
اإلع ــامـ ـي ــة وال ـ ـحـ ــريـ ــات الـ ـع ــام ــة ،مــن
بـيـنـهــا ،لـلـمــرة األولـ ــى عــاملـيــا ،تجريم
م ـت ــاب ـع ــة ّ
أي مـ ــن الـ ـحـ ـس ــاب ــات ال ـت ــي
ت ـع ـت ـب ــره ــا الـ ـسـ ـلـ ـط ــات «ت ـح ــري ـض ـي ــة
ومـثـيــرة للفتنة» فــي مــوقــع «تــويـتــر».
وال ي ـب ــدو الـ ـق ــادم أفـ ـض ــل؛ إذ يبحث
مجلس الوزراء مشروع قانون جديدًا
ُ
ل ـت ـن ـظ ـيــم ال ـص ـح ــاف ــة واإلع ـ ـ ـ ــام ،ت ـع ـ ّـد
نحو  %25من مواده بمثابة عقوبات
ّ
واملؤسسات
سيواجهها الصحافيون
الـ ـت ــي ي ـع ـم ـلــون ف ـي ـه ــا .واألخ ـ ـطـ ــر َمــن
ذلـ ــك ه ــو ربـ ــط ال ـع ـق ــوب ــات ب ـقــانــونــي
الـ ـعـ ـق ــوب ــات وحـ ـم ــاي ــة امل ـج ـت ـم ــع مــن
اإلرهــاب .باختصار ،هذا القانون هو
جريمة مكتملة األركان.

السياسات الحكومية املتطرفة ّ
أتمت
ّ
مصادرة الفضاء العام ،وسلمته إلى
«وحدة الجرائم اإللكترونية» التابعة

ٌ
دولة الخوف ركيزتها
واالنتقام ثقافتها هي
ّ
دولة هشة

لوزارة الداخلية .ولم تقتصر مفاعيل
قانون «العزل السياسي» على حرمان
غالبية املنتمني إلى تيارات املعارضة
مـ ــن حـ ــق الـ ـت ــرش ــح واالنـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــاب ،بــل

شملت أيضًا محاصرتهم ومالحقتهم
في الفضاء اإللكتروني وفي الندوات
الثقافية .وبخالف الـكــوارث املباشرة
املــرصــودة ،ساهمت هــذه السياسات
في رواج مخيف لخطابات الكراهية
وال ـت ـحــريــض ع ـلــى ال ـ َع ـنــف ب ــن أب ـنــاء
ُ ّ
ّ
وي ـخ ــل ــف
امل ـج ـت ـم ــع ،وه ـ ــو مـ ــا خـ ــلـ ــف
تداعيات وأمراضًا اجتماعية خطيرة.
إن اإلصالح الحكومي املنتظر ،في ما
يتعلق بالحريات الصحافية وحرية
الرأي والتعبير ،يرتبط ارتباطًا وثيقًا
ّ
باإلصالحات السياسية املعطلة ،التي
دعــا إليها تقرير «اللجنة البحرينية
املـسـتـقـلــة لـتـقـصــي ال ـح ـقــائــق» (لجنة
ب ـس ـي ــونــي) الـ ـص ــادر ف ــي  23تـشــريــن
ال ـثــانــي /نــوفـمـبــر  ،2011وق ـبــل ذل ــك،
تـ ـج ــاوز ح ــال ــة االنـ ـتـ ـق ــام امل ـس ـت ـشــريــة
فـ ــي أج ـ ـهـ ــزة ال ـ ــدول ـ ــة وم ــؤس ـس ــات ـه ــا،
ال ـس ـيــاس ـيــة وال ـق ـض ــائ ـي ــة م ـن ـهــا قـبــل
األمـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة .إن ّ
أي ت ـص ـح ـي ــح ل ـع ـمــل

مـ ــؤس ـ ـسـ ــات اإلع ـ ـ ـ ـ ــام ال ــرسـ ـمـ ـي ــة فــي
البحرين ،وكذلك القطاع الخاص الذي
تهيمن عليه الــدولــة ،هــو فــي الـعــودة
األمـيـنــة إل ــى مــا نـصــت عليه «مـبــادئ
كـ ــامـ ــدن ال ـ ـ ـ ــ 12ح ـ ــول ح ــري ــة الـتـعـبـيــر
واملـســاواة» ،وأيضًا في العمل بجدية
عـلــى تنفيذ الـتــوصـيــة األســاسـيــة في
«خـطــة عـمــل ال ــرب ــاط» ،وه ــي «اعـتـمــاد
ت ـشــري ـعــات وط ـن ـيــة شــام ـلــة ملـكــافـحــة
التمييز ،مع إجراءات وقائية وعقابية
من أجــل املكافحة ّ
الفعالة للتحريض
على الكراهية».
ولئن كانت الدولة ،مؤسسات سيادية
وس ـي ــاس ـي ــة وأمـ ـنـ ـي ــة ،ت ـت ـق ـ ّـدم ف ــي مــا
تعتقد أن ـهــا ان ـت ـصــارات عــريـضــة في
س ـحــق ال ـح ــري ــات ا ًل ـع ــام ــة ،إال أن ـهــا ال
ّ
ركيزتها
تتنبه إلــى أن دول ــة ،الخوف ّ
واالنتقام ثقافتها ،هي دولة هشة ،ال
استقرار فيها وال مستقبل لها.
* رئيس رابطة الصحافة البحرينية

كوجود رسالة نصية في هاتف املرأة
تدعو إلى تظاهرة شعبية أو ّ
أي نوع
م ــن أن ـ ــواع األن ـش ـطــة ال ـس ـيــاس ـيــة ،أو
ّ
حتى االستماع إلى أنشودة متعلقة
بـ ــ«ث ــورة  14ف ـبــرايــر» وت ـ ّـم بـثـهــا في
ّ
دوار ال ـلــؤلــؤة ،مــركــز االحـتـجــاجــات
الشعبية في العاصمة ُاملنامة.
ٌ
وت ّ
عد املواطنة فضيلة املـبــارك إحدى
أب ــرز وأوائ ــل املعتقالت السياسيات،
وقد كان سبب اعتقالها االستماع إلى
أنشودة ثورية في سيارتها الخاصة،
ُليحكم عليها بالسجن أربع سنوات،
وسط صمت من املؤسسات النسائية
الرسمية كـ«املجلس األعلى للمرأة»،
ال ـ ــذي ت ــرأس ــه زوج ـ ــة م ـلــك ال ـب ـحــريــن،
ـدد مـ ــن ال ـج ـم ـع ـي ــات ال ـن ـس ــائ ـي ــة،
وع ـ ـ ـ ـ ٍ
إض ــاف ــة إلـ ــى م ـج ـلــس الـ ـن ــواب ال ـفــاقــد
ً
لـلـكـثـيــر م ــن ص ــاح ـي ــات ــه .ف ـض ــا عــن
ذلــك ،تـ ّـم استهداف الجسم التعليمي
وال ـط ـبــي ومـخـتـلــف ال ـح ـقــول املـهـنـيــة
بــاع ـت ـقــال ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـن ـس ــاء ،عـلــى
خلفية مشاركتهن فــي االحتجاجات
الشعبية.
إن ح ـق ــوق امل ـ ـ ــرأة ال ـب ـحــري ـن ـيــة بــاتــت
مـ ـه ـ ّـددة الـ ـي ــوم ،وبـنـسـبــة ك ـب ـيــرة ،في
ّ
ظـ ــل تـفـعـيــل ال ـخ ـي ــارات األم ـن ـي ــة ،من
دون مراعاة ألبسط حقوق املرأة التي
نـ ّـصــت عليها مــواثـيــق األم ــم املتحدة
ّ
وامل ــواث ـي ــق ال ــدول ـي ــة .ت ـج ــاوز يتجلى
ب ــوض ــوح ف ــي اسـ ـتـ ـم ــرار امل ــداهـ ـم ــات
الـلـيـلـيــة الــوحـشـيــة مل ـن ــازل املــواطـنــن
من ِق َبل الـقــوات األمنية ،في مسلسل
ط ــوي ــل ال تـ ـ ــزال ح ـل ـقــاتــه ت ـم ـت ـ ّـد مـنــذ
ّ
تسع سـنــوات ،فيما تنتهي كــل منها
ب ـص ــرخ ــة ام ـ ـ ــرأة م ــرت ـع ـب ــة ،أو عــويــل
أخــرى جــراء اعتقال ابنها أو زوجها
أو أخ ـي ـهــا ،أو ب ـكــاء ثــال ـثــة لـفـقــدانـهــا
ش ـه ـي ـدًا ،أو اسـتـغــاثــة مـعـتـقـلــة تحت
ّ
س ـ ـيـ ــاط ج ـ ـ ـ ــاد ب ـ ــا رح ـ ـمـ ــة يـ ـم ــارس
ّ
التحرش الجنسي.
ّ
ّ
ّ
على رغــم كــل مــا ت ـقــدم ،تمكنت املــرأة
الـبـحــريـنـيــة م ــن تــأسـيــس بـنـيــة قــويــة
ل ـل ـم ـط ــال ـب ــة ب ــالـ ـحـ ـق ــوق ال ـس ـي ــاس ـي ــة
واملدنية وتحقيق العدالة االجتماعية،
م ـنــذ االن ـت ـفــاضــة الـتـسـعـيـنـيــة وحـتــى
انتفاضة  14شباط /فبراير  .2011ولم
تفعل آلــة القمع ســوى أنـهــا زادت من
ّ
عزيمتها وعززت روح املقاومة لديها.
* أستاذة في القانون

الدين العام ...وال شيء سواه
جعفر الصائغ *
تـ ــواجـ ــه الـ ـبـ ـح ــري ــن ،م ـن ــذ ع ـ ــام ،2014
ّ
مستمرًا في الدين العام ،الذي
ارتفاعًا
تـفـيــد ال ـب ـيــانــات الــرس ـم ـيــة بتسجيله
ف ــي ع ــام  2019رق ـم ــا قـيــاس ـيــا ت ـجــاوز
الــ 13مليار دينار ( %100من إجمالي
ً
الناتج املحلي) ،فضال عن وجود 1.54
مليار دينار هي عبارة عن ديــون غير
مــدرجــة فــي رص ـيــد الــديــن ال ـع ــام ،بعد
قـ ـي ــام جـ ـه ــات ح ـك ــوم ـي ــة ب ــاالقـ ـت ــراض
امل ـب ــاش ــر م ــن ال ـص ـن ــادي ــق ال ـخــارج ـيــة،
وهـ ــو م ــا ي ـج ـعــل امل ـج ـم ــوع ي ـصــل إلــى

 14.54مليار ديـنــار ،فيما تأكل فوائد
الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــروض مـ ـ ــا يـ ـ ـق ـ ــرب مـ ـ ــن  %22مــن
اإلي ـ ــرادات الـحـكــومـيــة .ه ــذه املــديــونـيــة
ُ
العامة تـعـ ّـد ،مقارنة بحجم االقتصاد
البحريني وموارده املحدودة ،مرتفعة
للغاية .فالبحرين هي األفقر في املوارد
ال ـن ـف ـط ـيــة ب ــن دول م ـج ـلــس ال ـت ـعــاون
الخليجي (تنتج نحو  200ألف برميل
من النفط الخام يوميًا) ،فيما مواردها
غير النفطية ضئيلة جدًا ،وال تتجاوز
 %15فقط من مجمل اإليرادات العامة.
عـ ـم ــدت الـ ـحـ ـك ــوم ــة ،خ ـ ــال ال ـس ـن ــوات
األرب ــع املــاضـيــة ،بـهــدف خفض الدين

العام وتحسني الوضع املالي للدولة،
إل ــى إطـ ــاق ح ــزم ــة مـ ـب ــادرات لخفض
امل ـص ــروف ــات ،وإع ـ ــادة تــوجـيــه الــدعــم،
وتـعــزيــز ك ـفــاءة اإلن ـف ــاق .كـمــا وضعت
خطة هيكلية مدعومة خليجيًا تهدف
إل ــى تـحـقـيــق الـ ـت ــوازن ب ــن اإلي ـ ــرادات
وامل ـص ــروف ــات .وع ـلــى رغ ــم حصولها
على  1.7مليار دوالر من أمــوال الدعم
الخليجي ،إال أنها لجأت ( 25أيلول/
سـبـتـمـبــر  )2019إلـ ــى اق ـ ـتـ ــراض 765
مليون ديـنــار بحريني ،لتبلغ فوائد
الدين العام في موازنة عام  2019نحو
 640مليون دينار ،في ما ُي ّ
عد أكبر بند

في امليزانية.
وي ـع ـن ــي اسـ ـتـ ـم ــرار الـ ــوضـ ــع ع ـل ــى مــا
ّ
هـ ــو ع ـل ـي ــه ،فـ ــي ظ ـ ــل اعـ ـتـ ـم ــاد ال ــدول ــة
املـفــرط على النفط ،أن املشكلة املالية
ّ
سـتـتـفــاقــم ،وسـتـخــلــف تــداع ـيــات أكثر
خ ـطــورة عـلــى املـسـتــويــن االقـتـصــادي
ّ
واالجتماعي ،وهو ما يمكن أن يتجلى
في النتائج التالية:
ً
أوال :ستواجه الدولة صعوبة في سداد
الدين ،وستدفع تكلفة عالية لخدمته،
ّ
ما يحتم الدخول في حلقة مفرغة على
ّ
حساب خطط التنمية ورفــع معدالت
النمو ،وبالتالي سيكون من الصعب

ّ
تحقيق حياة مستقرة في ظل اقتصاد
ً
م ــزده ــر ي ــؤم ــن فـ ــرص ع ـم ــل ودخـ ـ ــوال
مالية كافية.
ث ــانـ ـي ــا :ارت ـ ـفـ ــاع الـ ــديـ ــن ال ـ ـعـ ــام يـعـنــي
املزيد من التقشف ،واستمرار الركود
االقتصادي ،وارتفاع البطالة ،وزيادة
عدد الفقراء.
ثــالـثــا :املــزيــد مــن التبعية للمقرضني
ولـلــدول األخــرى وللمؤسسات املالية
املانحة.
راب ـعــا :سيفقد املستثمرون الثقة في
قدرة الدولة املالية ،ما يعني املزيد من
االنخفاض في التصنيف االئتماني،

وب ــالـ ـت ــال ــي ت ـج ـن ــب شـ ـ ــراء الـ ـسـ ـن ــدات
الحكومية في املستقبل.
عـلــى أن الـتـحـ ّـدي األك ـبــر ال ــذي يــواجــه
ال ـب ـحــريــن ل ـيــس ارتـ ـف ــاع ال ــدي ــن ال ـعــام
ف ـح ـس ــب ،ب ــل ه ــو مـ ــدى قـ ـ ــدرة ال ــدول ــة
على تمويله ،وبالتالي انعكاسه على
ثـقــة املــؤسـســات املــالـيــة فــي إقــراضـهــا.
م ــاذا يعني وج ــود  640مليون دينار
ك ـفــوائــد لـلــديــن ال ـع ــام؟ إن ه ــذا املـبـلــغ
ي ـع ـنــي ال ـك ـث ـي ــر القـ ـتـ ـص ــاد ال ـب ـح ــري ــن،
حـيــث يمكن لـلــدولــة بـهــذه الـفــوائــد أن
تنفذ مشاريع تنموية ،وتعالج عــددًا
م ــن ال ـق ـض ــاي ــا األس ــاسـ ـي ــة ك ــاإلس ـك ــان

والتعليم والصحة والتوظيف .فعلى
سبيل املـثــال ،تستطيع الــدولــة بقيمة
فــوائــد الــديــن الـعــام بناء أكثر مــن 100
ألــف وحــدة سكنية فــي الـعــام الــواحــد،
وسـبـعــة مـسـتـشـفـيــات ،و 125مــدرســة
ث ــان ــوي ــة أو إع ـ ــدادي ـ ــة ،وأك ـ ـثـ ــر مـ ــن 9
ّ
مصانع إلنتاج األنسولني يمكن لكل
منها توفير  250فــرصــة عـمــل ،وستة
ً
ج ـســور ،فـضــا عــن بـنــاء مـطــار جديد
مـتـكــامــل ،وب ـمــرافــق عــاملـيــة املـسـتــوى،
ت ـض ــاه ــي ت ـل ــك امل ـ ــوج ـ ــودة ف ــي أح ــدث
املطارات في العالم.
* اقتصادي بحريني

الحصار ال يستثني اإلنترنت!
قطاع االتصاالت من جــراء الحرب على اليمن لم
كأن خسائر ُ
قدم حكومة عبد ربــه منصور هــادي على
تعد تكفي ،لت ِ
تعزيز معاناة اليمنيين عبر استخدام قطع اإلنترنت كسالح
ّ
للرد على معركة نهم ،في وقت تكابد فيه ِّ هذه الخدمة
مشاكل ّ
جمة؛ بينها انقطاع الكابل البحري المزود بها
صنعاء ــــ رشيد الحداد
في وقت كان فيه اليمنيون في انتظار
عودة خدمات اإلنترنت ،بعدما وصلت
س ـف ـي ـنــة ت ــاب ـع ــة ل ـل ـش ــرك ــة الـ ـت ــي ت ـ ـ ّ
ـزود
اليمن بخدمات بقدرة  120جيغابايت
ع ـ ـبـ ــر الـ ـ ـك ـ ــاب ـ ــل الـ ـ ـبـ ـ ـح ـ ــري «ف ـ ــالـ ـ ـك ـ ــون»
إلصــاح الكابل املنقطع ،أقدمت وزارة
االتصاالت في حكومة الرئيس املنتهية
واليـتــه ،عبد ربــه منصور ه ــادي ،فجر
الجمعة املــاضــي ،على قطع الوصالت
ال ــدول ـي ــة ال ـبــدي ـلــة ال ـت ــي اسـتـخــدمـتـهــا
شركة االتصاالت الدولية في العاصمة
صنعاء لتزويد البالد بسعة  %20من
الـخــدمــة .وج ــاءت العملية التخريبية
الجديدة بعد قرابة أسبوع على قيام
ّ
م ـس ــل ـح ــن م ـح ـس ــوب ــن ع ـل ــى ح ـكــومــة
هـ ـ ـ ـ ــادي فـ ـ ــي مـ ــدي ـ ـنـ ــة عـ ـ ـ ــدن ب ــاقـ ـتـ ـح ــام
«محطة الــربــاط الــدولـيــة» فــي املدينة،
وم ـبــاشــرت ـهــم ب ـف ـصــل املـ ـس ــار ال ــدول ــي
لإلنترنت الذي يربط اليمن بجيبوتي
بسعة  10جيغابايت ،وهــو مــا ّ
تسبب
ب ـب ــطء ش ــدي ــد ف ــي خ ــدم ــات اإلن ـت ــرن ــت،
ّ
وأدى إل ــى تـعــطــل الـكـثـيــر مــن األع ـمــال
واألنـ ـشـ ـط ــة ال ـح ـي ــوي ــة ،كــال ـت ـحــويــات
املــالـيــة بــن الـيـمــن وال ـخ ــارج .كـمــا نتج
من تلك األعمال شلل شبه تام لنشاط
القطاعني املصرفي والبنكي ،وتكبيد
ش ــرك ــات االتـ ـص ــاالت الـيـمـنـيــة خسائر
فادحة.
وعـلــى رغ ــم ارت ـفــاع األصـ ــوات املطالبة
ب ـت ـح ـي ـي ــد االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــاد ،وعـ ـ ـ ــدم إقـ ـح ــام
خدمات االتـصــاالت في أتــون الصراع،
أكد مصدر مسؤول في وزارة اتصاالت
هادي أن فصل املسار الدولي لإلنترنت،
وال ــذي ُيـعـ ّـد آخــر امل ـســارات الـتــي تـ ّ
ـزود
الـ ـيـ ـم ــن ب ــالـ ـخ ــدم ــة ف ـ ــي م ــديـ ـن ــة ع ـ ــدن،
ج ــاء بـتــوجـيـهــات شـخـصـيــة م ــن وزي ــر
االت ـص ــاالت لطفي بــاشــريــف ،ول ــم يكن
نتيجة عمل تخريبي عشوائي من ِق َبل
عصابات مسلحة .واعتبر قطع خدمة
اإلنترنت عن الشعب اليمني «انتصارًا
جـ ـ ــدي ـ ـ ـدًا» مل ـ ــا تـ ـسـ ـم ــى بـ ــ«الـ ـش ــرعـ ـي ــة»
ومؤشرًا على نجاحهاّ .
وعد ذلك العمل
الــذي عــزل اليمن عــن َالعالم ،وضاعف
َ
م ـعــانــاة ال ـي ـم ـن ـيــن ،وق ــط ــع تــواصـلـهــم
بأهاليهم وذويـهــم فــي ال ـخــارج ،بداية
لنقل الـصـفــر ال ــدول ــي مــن صـنـعــاء إلــى
ع ـ ــدن بـ ـه ــدف ت ـج ـف ـيــف م ـ ـصـ ــادر دخ ــل
ص ـن ـع ــاء .ول ـ ــم ي ــوض ــح الـ ـب ــدائ ــل ال ـتــي
ّ
ستقدمها تلك الحكومة لليمنيني في
ّ
الجنوب ،الذي تزوده صنعاء بخدمات
اإلنترنت قبل الشمال ،وخصوصًا في
ّ
ظل فصل املسارات األخرى كافة ،والتي
توقف بعضها عن العمل منذ سنوات
جراء العدوان والحصار.
اسـ ـتـ ـخ ــدام ح ـك ــوم ــة هـ ـ ــادي اإلن ـت ــرن ــت
كـ ــ«أداة ح ــرب» جــديــدة بــوجــه صنعاء،
جـ ـ ــاء بـ ـع ــد اتـ ـه ــامـ ـه ــا «أن ـ ـص ـ ــار الـ ـل ــه»
ب ــأنـ ـه ــا اسـ ـتـ ـخ ــدم ــت االتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاالت فــي
ضــرب مـعـنــويــات امليليشيات املــوالـيــة
لــ«الـتـحــالــف» فــي نـهــم ،وم ــن ث ـ ّـم حسم
امل ـ ـعـ ــركـ ــة مل ـص ـل ـح ـت ـه ــا .ووف ـ ـق ـ ــا ل ـت ـلــك
ّ
االدعاءات املنقولة عن مذكرات رسمية
صـ ـ ــادرة ع ــن وزارة دف ـ ــاع هـ ـ ــادي ،فــإن
امل ـئ ّــات م ــن ع ـنــاصــر ت ـلــك املـيـلـيـشـيــات
ت ـل ــق ــوا ات ـ ـصـ ــاالت م ــن مـ ـ ــأرب تــأمــرهــم
بــاالنـسـحــاب الـعــاجــل مــن جبهات نهم
تنفي
وصـ ــرواح .لكن حكومة صنعاء
ً
ّ
ـالـبــة
ص ـحــة االت ـه ــام ــات امل ـت ـق ــدم ــة ،مـطـ ِ
األمــم املتحدة بالتدخل العاجل لوقف
تــدم ـيــر ق ـط ــاع االت ـ ـصـ ــاالت ،بــاع ـت ـبــاره
قطاعًا خدميًا يتعامل مع أبناء اليمن
كافة .ودعــت وزارة االتـصــاالت وتقنية
امل ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات فـ ـ ــي ص ـ ـن ـ ـعـ ــاء ،امل ـن ـظ ـم ــة

ال ـ ــدولـ ـ ـي ـ ــة ،إل ـ ـ ــى الـ ـعـ ـم ــل عـ ـل ــى ض ـم ــان
استكمال صنعاء لربط الكابل البحري
في الحديدة وفق «اتفاق استوكهولم»،
لـتــزويــد الـبــاد بخدمة اإلنـتــرنــت التي
َ ّ
ت ـعــطــل  %80م ــن سـعـتـهــا الــدول ـيــة في
ال ـت ــاس ــع م ــن ك ــان ــون الـ ـث ــان ــي /يـنــايــر
امل ــاض ــي ف ــي ق ـن ــاة ال ـس ــوي ــسُ ،مـحـ ّـمـلــة
دول العدوان مسؤولية تدمير بنيتها
التحتية ،وإعاقة مساعي تطوير أبراج
االت ـ ـص ـ ــاالت وص ـي ــان ـت ـه ــا ،ب ـم ــا فـيـهــا
املوجودة في املحافظات الجنوبية.
ووف ـق ــا ل ـل ـشــركــة الـيـمـنـيــة لــات ـصــاالت
«ت ـل ـي ـم ــن» ،فـ ــإن ال ـ ـعـ ــدوان وقـ ــف حـجــر
ع ـثــرة أمـ ــام م ـســاعــي ال ـشــركــة لتطوير
خـ ــدمـ ــات ـ ـهـ ــا ،إذ ُح ـ ـج ـ ــزت ت ـج ـه ـي ــزات
االتصاالت ومحطات الربط الدولي في
املناطق الخارجة عن سيطرة «أنصار
الله» وحلفائها .وقال مصدر مطلع في
الشركة لـ«األخبار» إن «العدوان ّ
تسبب
بتدمير كابالت األلـيــاف الضوئية في
ح ــرض وعـلــب والـبـقــع ،وأوق ــف محطة
ال ــوديـ ـع ــة الـ ـح ــدودي ــة م ــع امل ـم ـل ـكــة عــن
العمل ،باإلضافة إلــى إيـقــاف محطات
األلياف الضوئية في املنطقة الشرقية،
ّ
ل ـي ـت ـبــقــى م ـ ــزود وح ـي ــد ل ـل ـخــدمــة غــرب
اليمن عن طريق الكابل فالكون املنقطع
منذ قرابة الشهر ،والــذي بــدأت عملية
ص ـيــان ـتــه م ـن ــذ يـ ــوم ال ـس ـب ــت امل ــاض ــي،
وك ــان يفترض أن تستغرق أسبوعني
إل ــى ثــاثــة أســاب ـيــع»ُ .
وي ـع ــزى انـقـطــاع
الكابل إلى ّ
رسو سفينة كبيرة في قناة
ال ـس ــوي ــس ،أدى إل ــى فـصـلــه م ــن ثــاثــة
أمــاكــن ،لـتـطــاول األض ــرار أكـثــر مــن 7.5
ماليني مشترك.
وت ـع ـ ّـرض ق ـطــاع االتـ ـص ــاالت ،عـلــى مـ ّـر
األعــوام املاضية ،للتدمير املمنهج من
ِقـ َـبــل «الـتـحــالــف» ،الــذي استهدف أكثر
مــن  360بــرج ات ـصــاالت ،و 1700موقع
خــاص باالتصاالت ،لتتجاوز خسائر
ه ــذا ال ـق ـطــاع أك ـثــر مــن م ـل ـيـ َـاري دوالر.
يضاف إلى ذلك أن العدوان والحصار
ت ـسـ ّـب ـبــا بـ ـخ ــروج س ـت ــة م ـن ــاف ــذ دول ـي ــة
لإلنترنت من أصل سبعة تستخدمها
«ت ـ ـل ـ ـي ـ ـمـ ــن» عـ ـ ــن الـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــة .ك ـ ـمـ ــا م ـنــع
«الـتـحــالــف» إدخ ــال ّ
أي أجـهــزة خاصة
بتطوير االتصاالت اليمنية ،واحتجز
مختلف التجهيزات الخاصة باأللياف
ال ـضــوئ ـيــة ف ــي امل ــوان ــئ ال ـخ ــارج ــة عن
س ـي ـط ــرة ص ـن ـع ــاء .وت ـس ـ ّـب ــب الـ ـع ــدوان
أيضًا بتراجع حركة التحويالت املالية
الداخلية والـخــارجـيــة ،وأع ــاق الحركة
الـتـجــاريــة ،وأدى إل ــى تــوقــف األنشطة
املــرت ـب ـطــة ب ــاإلن ـت ــرن ــت ،وم ـن ـهــا نـشــاط
الـصـحــافـيــن الــذيــن لـجــأ بعضهم إلــى
خ ــدم ــات األق ـم ــار الـصـنــاعـيــة الـبــاهـظــة
ال ـ ـك ـ ـل ـ ـفـ ــة .وأس ـ ـ ـفـ ـ ــر عـ ـ ـم ـ ــوم االن ـ ـق ـ ـطـ ــاع
وال ـتــراجــع فــي قــرابــة شـهــر عــن ارتـفــاع
خـســائــر ال ـبــاد والـقـطــاع ال ـخــاص بما
ّ
يقدر بأكثر من  50مليار ريال يمني.
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السودان
بريطانيا

خطوة ثالثة على طريق استرضاء واشنطن:
ّ
«خوة» بـ  30مليون دوالر
الخرطوم ــــ مي علي
وافقت الحكومة االنتقالية السودانية
على دفع تعويضات مالية بلغت نحو
ثــاثــن مليون دوالر ألهــالــي الجنود
األمـيــركـيــن مــن قتلى املـ ّ
ـدمــرة «ك ــول»،
التي أصابها زورق ملغوم قبل أكثر
من عشرين عامًا لدى ّ
تزودها بالوقود
فـ ــي م ـي ـن ــاء ع ـ ــدن ال ـي ـم ـن ــي .م ـن ــذ ذل ــك
الوقت ،وضعت واشنطن ،بعد اتهامها
ّ
بالتورط في الهجوم ،دفع
للخرطوم
ت ـع ــوي ـض ــات م ــال ـي ــة كـ ـش ــرط أس ــاس ــي
إلزالــة اسم السودان من «قائمة الدول
الراعية لإلرهاب».
ي ـ ـقـ ــول م ـ ـصـ ــدر دب ـ ـلـ ــومـ ــاسـ ــي رفـ ـي ــع،

تدفع الخرطوم تعويضًا
لواشنطن على رغم تبرئتها سابقًا
من «تفجير كول»
قد تكون هذه التسوية غير كافية لدى إدارة ترامب إلزالة السودان من «قائمة اإلرهاب» (أ ف ب)

ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار» ،إن ال ـح ـكــومــة الـحــالـيــة
«اس ـ ـ ـت ـ ـ ـفـ ـ ــادت مـ ـ ــن ن ـ ـصـ ــائـ ــح ق ـ ّـدمـ ـه ــا
أع ـضــاء مــن الـكــونـغــرس خ ــال تـبــادل
لـ ـل ــزي ــارات ب ــن ال ـجــان ـبــن ف ــي أع ـقــاب
ن ـجــاح ال ـث ــورة ال ـتــي أطــاحــت الــرئـيــس
امل ـعــزول عـمــر الـبـشـيــر» ،مضيفًا« :مــن
أب ــرز تـلــك الـنـصــائــح أهـمـيــة الـتــوصــل
إل ــى تـســويــة فــي قـضـيــة امل ــدم ــرة كــول،
ألن ق ـب ــول ال ـت ـســويــة س ـي ـقـ ّـوي مــوقــف
اإلدارة األم ـيــرك ـيــة أمـ ــام ال ـ ــرأي ال ـعــام
املحلي إذا قررت رفع اسم السودان من
قائمة اإلرهــاب ،ألنه ال يمكن للرئيس
ات ـخــاذ ق ــرار مـثــل ه ــذا وال ي ــزال هناك

ضـحــايــا لــم يـتـ ّـم تـعــويـضـهــم» .ويلفت
ض ــاء ال ـكــون ـغــرس
املـ ـ ّص ــدر إلـ ــى أن أعـ ـ ُ
ظــلــوا عـلــى ات ـصــال ب ــأ َس ــر الـقـتـلــى من
ج ـه ــة ،وبــال ـح ـكــومــة م ــن ج ـهــة أخ ــرى،
ً
قائال« :بذلوا أقصى جهدهم لحصول
الـضـحــايــا عـلــى تعويضاتهم املــالـيــة،
وأفلحوا في تقليص املبلغ إلى ثالثني
م ـل ـي ــون ــا ب ـع ــدم ــا ك ـ ــان أكـ ـث ــر مـ ــن 300
مليونّ ،
وقدموا نصائح إلى الخرطوم
حول كيفية سداد املبلغ».
ورأى ال ـس ـف ـيــر الـ ـس ــودان ــي األس ـبــق
ل ــدى واش ـن ـطــن ،الــرشـيــد أب ــو شــامــة،

أن ال ـت ـســويــة امل ــال ـيــة «ت ـع ـنــي شطب
القضية َمــن أمــام املحاكم األميركية
في حال قبول الطرف اآلخر العرض
الـ ـحـ ـك ــوم ــي ...هـ ــذا ت ـف ـك ـيــر ج ـ ّـي ــد مــن
الحكومة (السودانية) التي تواصلت
م ــع أصـ ـح ــاب امل ـص ـل ـحــة ،وتـ ّ
ـوص ـلــت
م ـع ـهــم إلـ ــى هـ ــذا االت ـ ـفـ ــاق ،وتـمـكـنــوا
م ــن تـقـلـيــص ال ـت ـعــويــض إلـ ــى مبلغ
م ـق ــدور ع ـل ـيــه» .وع ـل ــى رغ ــم مــوافـقــة
الخرطوم على دفع التعويضات ،في
خطوة رآها البعض اعترافًا ضمنيًا
بــارت ـكــاب ال ـج ــرم ،ف ــإن وزارة الـعــدل

قالت في اتفاقية التسوية ،التي َت ّ
بي
أن ـهــا مـبــرمــة فــي الـســابــع مــن الشهر
ال ـج ــاري ،إن الـحـكــومــة (الـســودانـيــة)
«غـيــر مسؤولة عــن هــذه الـحــادثــة أو
ّ
أي أف ـع ــال إره ــاب ـي ــة أخـ ـ ــرى» ،لكنها
دخ ـ ـلـ ــت ه ـ ـ ــذه الـ ـتـ ـس ــوي ــة «انـ ـط ــاق ــا
مـ ــن ح ــرص ـه ــا َع ـل ــى ت ـس ــوي ــة م ــزاع ــم
ّ
اإلرهــاب التي خلفها النظام البائد،
والستيفاء الـشــروط التي وضعتها
اإلدارة األميركية».
وبينما فاق عدد ّ
املدعني خمس عشرة
َّ
ع ــائ ـل ــة ،ات ـه ـم ــت الـ ـخ ــرط ــوم بـتـقــديــم

وزارة الخزانة بيد جونسون :ال بقاء إال للمطيعين
ال ــدع ــم لـتـنـظـيــم «الـ ـق ــاع ــدة» لـلـقـيــام
بتفجير السفينة ،نفى الـســودان ّ
أي
عالقة له بتفجير ّ
املدمرة ،إلى أن نال
حكمًا من «املحكمة األميركية العليا»
في نيسان /أبريل من العام املاضي
ملصلحته ،وه ــو مــا عـ ّـدتــه الحكومة
السابقة انتصارًا لها ،لكن القضية
بـقـيــت مــاثـلــة أمـ ــام مـحــاكــم أمـيــركـيــة
أخرى ،األمر الذي رأى رئيس الوزراء،
عبد الله حمدوك ،أنه ال فكاك منه إال
ب ــدف ــع ال ـت ـعــوي ـضــات .ول ــذل ــك ،أع ـلــن،
ف ــي زي ــارت ــه واش ـن ـط ــن ن ـهــايــة ال ـعــام
املـ ــاضـ ــي ،أن الـ ـ ـس ـ ــودان «عـ ـل ــى بـعــد
أس ــابـ ـي ــع مـ ــن ت ـس ــوي ــة مـ ــع ض ـحــايــا
العملية اإلرهابية» ،معتبرًا أن على
ال ـح ـكــومــة ت ـحـ ّـمــل امل ـس ــؤول ـي ــة ليس
في مطالبات «كــول» وحدها ،بل في
َ
تفجير سفارتي الواليات املتحدة في
كينيا وتنزانيا ،مضيفًا إنــه ّ
توصل
إل ـ ــى اتـ ـف ــاق ف ــي ش ـ ــأن ت ـل ــك امل ـســائــل
ّ
كــلـهــا بـعــد نـقــاشــات مستفيضة مع
املسؤولني األميركيني حول الخروج
من «قائمة اإلرهاب».
ل ـ ـكـ ــن ،ب ــال ـن ـس ـب ــة إلـ ـ ــى كـ ـثـ ـي ــري ــن ،ف ــإن
«تسوية كــول» قد ال تكون كافية لدى
إدارة دونــالــد تــرامــب إلزال ــة ال ـســودان
م ــن «الئ ـح ــة اإلره ـ ـ ــاب» امل ـ ــدرج عليها
مـنــذ  ،1993إذ ال ت ــزال هـنــاك عناوين
ّ
تتذرع بها
أخــرى يمكن لواشنطن أن
من أجل فرض مزيد من الشروط على
ال ـخــرطــوم ،وم ــن بينها «ال ـت ـعــاون في
م ـلــف اإلرهـ ـ ــاب وم ـح ــارب ــة الـجـمــاعــات
املتطرفة» ،و«التزام متطلبات التحول
ال ــديـ ـم ــوق ــراط ــي واالنـ ـتـ ـق ــال الـسـلـمــي
للسلطة».

تقرير

ّ
النفط يعاني جراء «كورونا»

تحذيرات من انكماش اقتصادي كبير
ليست دول الخليج بمعزل عــن أزمــة
«ك ــورون ــا» املـسـتـفـحـلــة؛ فــانـعـكــاســات
الفيروس ّأول ما أصابت أسعار النفط،
ّ ً
ـادات تعاني
م ـهــد ًدة بتقويض اق ـت ـصـ ٍ
لتقليص
أص ــا ِم ــن ال ــرك ــود وتـكــافــح
ّ
اعـتـمــادهــا ال ـت ـ ّ
ـام عـلــى ال ـطــاقــة .تمثل
الصني إحدى األســواق الرئيسة لهذه
الــدول ،فهي إلى جانب كونها شريكًا
ت ـجــاريــا رئ ـي ـســا ل ــ«م ـج ـلــس ال ـت ـعــاون
الخليجي»ُ ،ت ّ
عد بكني أكبر مستوردي
ال ـخ ــام (تـسـتـهـلــك أك ـث ــر م ــن  %10من
اإلن ـتــاج الـعــاملــي للنفط ،مــا يعني أن

ّ
النفطية بين
بلغ حجم التجارة غير
دول الخليج والصين حوالى 200
مليار دوالر العام الماضي
األس ـعــار سـتـتــراجــع بــال ـضــرورة حــال
انخفاض الطلب) .وبالفعل ،تضاءل
ال ـط ـل ــب ب ـع ــد عـ ــزل ال ـع ــدي ــد م ــن امل ــدن
الصينية الحـتــواء انـتـشــار الفيروس
ال ــذي ت ـجــاوز ع ــدد الــوف ـيــات الناتجة
منه  1300شخص .دفــع ذلــك بأسعار
النفط إلــى أدنــى مـعـ ّـدل لها منذ عــام،
إذ هبطت بنسبة  %20منذ  30كانون
ً
ّ
أوال
الـثــانــي /يناير املــاضــي ،مــا أدى ّ
إلــى تفاقم الوضع االقتصادي الهش
فـ ــي ال ـخ ـل ـي ــج ،وعـ ـك ــس ث ــان ـي ــا اآلث ـ ــار
ّ
املترتبة على اعتماد االقتصاد العاملي
على السوق الصينية.
ّ
بــالـنـسـبــة إل ــى دول ال ـخ ـل ـيــج ،حــقـقــت
التجارة غير النفطية بينها وبني بكني

ّ
نموًا بدأ ببضعة مليارات قبل عقدين،
ل ـي ـص ـبــح ح ــوال ــى  200م ـل ـي ــار دوالر
العام املــاضــي .لكن انتشار الفيروس
أح ــدث تـصـ ّـدعــات كـبـيــرة؛ وخصوصًا
فـ ــي قـ ـط ــاع ال ـس ـي ــاح ــة ال ـ ــذي ت ـع ـ ّـرض
لضربة قوية (زار أكثر من  1,6مليون
ســائــح صـيـنــي دول الـخـلـيــج فــي عــام
 .)2018تتزامن الصدمة االقتصادية
الــراه ـنــة مــع تـحــذيــر «ص ـن ــدوق النقد
ال ــدول ــي» مــن تــاشــي ث ــروات الخليج
ُ
خـ ــال  15ع ــام ــا ،إذا ل ــم ت ـ ـقـ ـ ِـدم دول ــه
ع ـلــى إص ــاح ــات أع ـم ــق ،وخـصــوصــا
ِّ
أن ال ـن ـفــط ي ـشــكــل أك ـث ــر م ــن  %70من
اإليـ ــرادات الـعــامــة فــي هــذه ال ــدول .في
ه ــذا اإلط ـ ـ ُـار ،رأت الـبــاحـثــة أل ــن وال ــد
أن الــدول املنتجة للطاقة ،التي قامت
بالفعل بتخفيض إنتاجها إلنعاش
األسعار ،تواجه اآلن «أزمــة مزدوجة»
ّ
ت ـ ـت ـ ـمـ ــثـ ــل ف ـ ـ ــي ان ـ ـخ ـ ـف ـ ــاض األس ـ ـ ـعـ ـ ــار
والـصــدمــة االقـتـصــاديــة .ونـ ّـبـهــت ،في
تعليق لـ«بلومبرغ» ،إلــى أن «خفض
َ ّ
األسعار في وقت تقلص فيه اإلنتاج
ّ
يهدد بصدمات اقتصادية قد تؤدي،
ف ــي ح ــال اس ـت ـمــرارهــا لـفـتــرة طــويـلــة،
ـدم اسـتـقــرار سياسي وإقليمي
إلــى عـ
ت ـ ّـم تـجـ ّـنـبــه خ ــال االن ـخ ـفــاض ال ـحـ ّ
ـاد
ّ
األخـيــر» .وح ــذرت مؤسسة «كابيتال
إيكونوميكس» املــالـيــة االسـتـشــاريــة،
من جهتها ،من التأثير الطويل األمد
للفيروس الــذي قد يــؤدي إلــى حدوث
انـ ـكـ ـم ــاش اق ـ ـت ـ ـصـ ــادي كـ ـبـ ـي ــر .وع ـل ــى
هــذه الخلفية ،أوص ــت اللجنة الفنية
ل ــ«أوبــك» وشركائها «أوب ــك ،»+خالل
اجتماع استثنائي في فيينا ،بخفض

اإلنـ ـ ـت ـ ــاج بـ ـمـ ـق ــدار  600ألـ ـ ــف بــرم ـيــل
إضافي يوميًا لوقف تراجع األسعار
الوباء ،تضاف إلى 1,7
وسط انتشار ُ
م ـل ـيــون بــرم ـيــل خ ـف ـضــت م ـنــذ بــدايــة
العام الجاري .لكن والــد لفتت إلى أن
امل ــرات السابقة الـتــي انخفضت فيها
و 2016كانت
أسعار النفط في ّ 2015
نتيجة قيام املنتجني بضخ أكبر قدر
ممكن مــن الـنـفــط ،وه ــذا أم ــر مختلف
ت ُـمــامــا ع ــن ال ــوض ــع ال ـح ــال ــي .فــالــدول
امل ـن ـت ـج ــة م ـث ــل ال ـس ـع ــودي ــة وروسـ ـي ــا

واإلمارات ستواجه أسعارًا منخفضة
إل ـ ــى ّج ــان ــب انـ ـخـ ـف ــاض اإلن ـ ـت ـ ــاج ،مــا
ّ
سـيــؤثــر عـلــى إيــرادات ـهــا ،وق ــد تترتب
ع ـلــى ال ــااس ـت ـق ــرار االق ـت ـص ــادي آث ــار
سياسية محتملة.
وف ــي تـقــريــرهــا ال ـش ـه ّــري ح ــول ســوق
ال ـن ـف ــط ال ـ ًع ــامل ـي ــة ،خ ــف ـض ــت «أوب ـ ـ ــك»،
مـ ـ ـ ّـدفـ ـ ــوعـ ـ ــة بـ ــان ـ ـت ـ ـشـ ــار ال ـ ـف ـ ـي ـ ــروس،
العاملي على
توقعاتها لنمو الطلب
ّ
ال ـ ـخـ ــام ب ـن ـس ـب ــة  ،%19مـ ـت ــوقـ ـع ــة أن
يبلغ  0,99مليون برميل يوميًا هذا

ّ
الصينية
تضاءل الطلب على النفط بعد عزل العديد من المدن
الحتواء انتشار الفيروس (أ ف ب)

العام ،بانخفاض عن توقعات الشهر
امل ــاض ــي بـنـمــو ب ـم ـقــدار  1,22مـلـيــون
ب ــرم ـي ــل ي ــومـ ـي ــا .وجـ ـ ــاء ف ــي ال ـت ـقــريــر
أن ال ـط ـل ــب ع ـل ــى ن ـف ـط ـهــا فـ ــي 2020
سـيـبـلــغ ف ــي امل ـتــوســط  29,30مليون
بــرمـيــل يــومـيــا ،بــانـخـفــاض  200ألــف
بــرمـيــل يــومـيــا عــن الـتـقــديــر الـســابــق.
فــي االتـجــاه ذات ــه ،جــاء تقرير «وكالة
ال ـط ــاق ــة ال ــدولـ ـي ــة»؛ إذ أش ـ ــار إلـ ــى أن
ّ
سيسجل
الطلب العاملي على النفط
أول ان ـخ ـف ــاض ف ـص ـلــي ل ــه م ـنــذ عقد
بسبب األضــرار التي ألحقها انتشار
«كورونا» باقتصاد الصني وتبعاته
السنوي،
على العالم .وفــي تقريرها
ّ
قالت الوكالة إن «الطلب العاملي تأثر
بــان ـت ـشــار ف ـي ــروس ك ــورون ــا (كــوفـيــد
ـواس ــع لالقتصاد
ـ ـ ـ ـ  ،)19واإلغـ ــاق ال ـ ً
ال ـص ـي ـن ــي» ،م ـت ــوق ـع ــة أن «يـنـخـفــض
الـطـلــب عـلــى الـنـفــط بـمـقــدار  435ألــف
برميل مقارنة مع الفترة نفسها من
ال ـع ــام ال ـس ــاب ــق ،ف ــي ال ــرب ــع األول من
 .»2020وعـلــى الــرغــم مــن أن األس ــواق
انـتـعـشــت ف ــي األيـ ــام األخ ـي ــرة بعدما
أص ـب ــح امل ـس ـت ـث ـمــرون واثـ ـق ــن م ــن أن
ال ـصــن يـمـكــن أن تـحـتــوي الـفـيــروس
بـ ـس ــرع ــة ،وأن ت ــأثـ ـي ــره ّاالقـ ـتـ ـص ــادي
سيكون قصير األجل ،حذرت الوكالة
مــن التهاون ومقارنة أزمــة الـيــوم مع
انتشار «السارس» عام  ،2003ذلك أن
ّ
التحول الكبير في االقتصاد العاملي،
مـنــذ  ،2003يـعـنــي أن تـبــاطــؤ الصني
اليوم سيكون له تأثير عاملي أقوى.
(األخبار)

يبدو أن بوريس جونسون بدأ
ينحو باتجاه تعيين األشخاص
الذين يطيعون أوامره من
ّ
دون اعتراض .بوادر ذلك تبدت
من خالل دفعه وزير الخزانة،
ساجد جاويد ،إلى االستقالة،
ألسباب ترتبط باختالفات
في شأن تطبيق السياسة
االقتصادية والمالية
ّ
قبــل أقــل مــن شــهر علــى عــرض املوازنــة
الســنوية ،التــي تهــدف هــذا العــام إلــى وضــع
ّ
حـ ّـد لعقــد مــن التقشــف و«إطــاق العنــان
إلمكانــات بريطانيــا» ،اســتحوذ رئيــس
الــوزراء البريطانــي ،بوريــس جونســون،
أمس ،على وزارة الخزانة ،بعد استقالة وزير
املــال ،ســاجد جاويــد .الخطــوة ،التــي يمكــن
وضعهــا فــي إطــار مســاعي جونســون إلــى

نتائج اللوتو اللبناني
34 42 40 15 7 6 2
ج ــرى م ـس ــاء أم ــس س ـحــب ال ـلــوتــو الـلـبـنــانــي
لــإصــدار الــرقــم  1791وج ــاءت النتيجة على
الشكل اآلتي:
األرقام الرابحة 42 - 40 - 15 - 7 - 6 - 2 :الرقم
اإلضافي34 :
¶ المرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة)
 عدد الشبكات الرابحة0 : الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 0 :ل.ل..¶ المرتبة الثانية (خمسة أرق ــام مــع الرقم
اإلضافي):
 عدد الشبكات الرابحة0 : الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 0 :ل.ل.¶ المرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):
 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة: 52,071,480ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 15 :شبكة الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 3,471,432 :ل.ل.¶ المرتبة الرابعة (أربعة أرقام مطابقة):
ق ـي ـمــة الـ ـج ــوائ ــز اإلج ـم ــال ـي ــة ح ـس ــب امل ــرت ـب ــة:
 52,071,480ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 996 :شبكة. الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 52,281 :ل.ل.¶ المرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):
 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة: 126,736,000ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 15,842 :شبكة. الجائزة لكل شبكة 8,000 :ل.ل. املبالغ املتراكمة للمرتبة األول ــى واملنقولةللسحب املقبل 2,023,422,067 :ل.ل.
 املبالغ املتراكمة للمرتبة الثانية واملنقولةللسحب املقبل 149,594,065 :ل.ل.

تغييــر الحكومــة بعــد «بريكســت» ،جــاءت في
أعقــاب محــاوالت رئيــس الــوزراء ا ّســتخدام
عمليــة إعــادة تنظيــم الحكومــة ليتخلــص مــن
عــدد مــن مســاعدي جاويــد ،بحســب مصــدر
مقـ ّـرب مــن الوزيــر املســتقيل .وعلــى رغــم أن
ّ
تقاريــر كانــت قــد ّ
تحدثــت عــن التوتــرات بــن
جاويــد ودومينيــك كامنغــز ،كبيــر مســاعدي
جونســون ،إال أن اســتقالة األول تبقــى
ُ
مفاجئــة؛ ذلــك أنــه طاملــا اعتبــر فــي منــأى عــن
ّأي تغييــر .وقــال مصــدر قريــب مــن جاويــد
إن «رئيــس الــوزراء قــال إنــه اضطــر إلــى إقالــة
جميــع مستشــاريه الخاصــن ،واســتبدالهم
بمستشــاري الحكومــة الخاصــن لتشــكيل
فريــق واحــد» ،لكــن الوزيــر رأى أنــه «ال
يمكــن لوزيــر يحتــرم نفســه أن يقبــل بهــذه
الشــروط».
إقالــة جاويــد تنطــوي علــى دالالت عـ ّـدة ،وال
ســيما لجهــة املــدى الــذي يمكــن أن يذهــب
إليــه جونســون بهــدف تنفيــذ وعــوده ،التــي
ّ
متطرفــة وغيــر منطقيــة فــي كثيــر
تعتبــر
مــن األحيــان .وبحســب صحيفــة «ذي
غارديــان» ،فــإن جونســون وفريقــه كانــوا

غاضبــن مــن دور جاويــد فــي القــرارات
الكبيــرة؛ إذ إن رئيــس الحكومــة يريــد
ّ
االســتفادة مــن الغالبيــة التــي يتمتــع بهــا فــي
ّ
ـرارات
مجلــس العمــوم كــي يتخــذ بعــض القـ ّ
املثيــرة للجــدل ،ومــن ضمنهــا تلــك املتعلقــة
بالضرائــب واإلنفــاق ،فــي حــن أن جاويــد
يميــل إلــى نهــج أكثــر حــذرًا ،بحســب ّ
مقربــن
منــه .وعليــه ،ارتــأى جونســون أن الشــخص
ً
املطلــوب بــدال مــن جاويــد هــو نائبــه ريشــي
ســوناك ( 39عامــا) ،املصرفــي الســابق
واملؤيــد لـ«بريكســت» ،والــذي ُيعتبــر ّ
مقربــا
ّ
مــن الحكومــة .واعتبــر محللــون أن الوزيــر
الجديــد يمكــن أن يفتــح الطريــق ملزيــد مــن
اإلنفــاق العــام والنمــو .ويبــدو أن ســوناك
أكثــر انســجامًا مــع جونســون مــن ســلفه
فــي دعــم تليــن السياســة املاليــة ،بحســب مــا
قــال بــول داليــس ،كبيــر خبــراء االقتصــاد
فــي «كابيتــال إيكونوميكــس» .ولفــت داليــس
إلــى أن «هــذه الخطــوة تهــدف إلــى الســماح
للحكومــة بزيــادة االســتثمارات العامــة
بشــكل أكبــر ،وربمــا إنعــاش الخفــض
الضريبــي الــذي توقــف فــي الســابق».

وتؤكــد مغــادرة جاويــد ّإصــرار رئيــس
الحكومــة علــى اإلمســاك بــكل رافعــات القــوة
فــي السياســة االقتصاديــة .كمــا تؤكــد أن
السياســة االقتصاديــة والضرائبيــة تنحــو
فــي ّاتجــاه أكثــر ّ
تطرفــا ،وصفــه البعــض
بـ«غيــر املحســوب» ،وذلــك فــي الوقــت الــذي
يســعى فيــه جونســون إلــى الوفــاء بوعــده
بـ«رفــع مســتوى بريطانيــا» .مــن ناحيــة
أخرى ،تمثل اســتقالة جاويد ّ
تحديًا لســلطة
جونســون ،الــذي كان قــد امتنــع عــن إجــراء
تغييــر حكومــي فــور فــوزه بانتخابــات
كانــون األول /ديســمبر املاضــي ،واختــار
االنتظــار إلــى حــن خــروج بــاده مــن االتحــاد
األوروبــي .وأقــال جونســون ،فــي وقــت
ســابق ،وزيــره لشــؤون إيرلنــدا الشــمالية،
ً
وهــو مــا أثــار جــدال كبي ـرًا ،علــى اعتبــار أن
جوليــان ســميث ســاعد علــى إنهــاء الفــراغ
السياســي الــذي اسـ ّ
ـتمر لثــاث ســنوات
هنــاك ،عبــر إقنــاع الحزبــن الرئيســيني
بالعودة إلى حكومة تقاســم الســلطة الشــهر
املاضــي .وفــي الســياق ،أشــاد العديــدون،
وعلــى رأســهم رئيــس وزراء إيرلنــدا ليــو

إريــك فــرادكار ،بجهــود ســميث ،حيــث قــال
إنــه «واحــد مــن أفضــل السياســيني فــي
تاريــخ بريطانيــا» .غيــر أن صحيفــة «تايمــز»
أشــارت إلى أن جونســون ُ
«صدم» باالتفاق،
ألنــه اشــتمل علــى تحقيــق فــي جرائــم يشــتبه
بــأن جنــودًا بريطانيــن ارتكبوهــا خــال
عقــود مــن العنــف املذهبــي فــي إيرلنــدا.
كذلــك ،خرجــت مــن الحكومــة وزيــرة األعمــال
أندريــا ليدســون ،ووزيــرة البيئــة تيريــزا
فيليــس ،واملدعــي العــام جفــري كوكــس.
ُ
وعـ ّـن وزيــر املســاعدات الســابق ،ألــوك
ً
شــارما ،وزي ـرًا للطاقــة ومســؤوال عــن قمــة
املنــاخ األمميــة «كــوب  ،»26التــي ســتعقد فــي
مدينــة غالســكو االســكتلندية فــي تشــرين
الثانــي /نوفمبــر  .2020وكانــت امل ُســؤولة
الســابقة عــن القمــة ،كليــر أونيــل ،قــد أقيلــت
ّ
ـاس علــى
الشــهر املاضـ ّـي ،لتــرد بهجــوم قـ ٍ
قيادتهــا ،محــذرة مــن أن التخطيــط للقمــة
«خاطــئ تمامــا» .أمــا الوزيــران اللــذان بقيــا فــي
منصبيهمــا فهمــا ،وزيــر الخارجيــة دومينيك
راب ،ونائــب جونســون مايــكل غــوف.
(األخبار)
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أفقيا
ً
-1شخص ينتخبه أبناء القرية أو املدينة ليكون مسؤوال لدى الحكومة عن بعض
املعامالت القانونية – إسم موصول –  -2خوف وفزع – محمية طبيعية في منطقة
جبيل –  -3بــدت مــن بعيد – الـقــرابــة –  -4أوط ــان وبـلــدان – عملة آسيوية – أدخــل
األزرار في ُعراها –  -5إسفلت – ماركة سيارات –  -6من األلوان – غاز سام ُيستعمل
في الحروب –  -7أعالج الجثة كي ال يدركها الفساد – رفيقة ّ
ريا في األفالم العربية
ّ
املتهدم – عاصفة بحرية –  -9جـنــرال فرنسي
–  -8فــأس – مــا يسقط مــن الحائط
ّ
عي مندوبًا ساميًا في الشرق خالل الحرب العاملية األولــى – عبودية –  -10فنان
ُ
ّ
سعودي يلقب بسندباد األغنية العربية

نتائج زيد
ج ـ ــرى مـ ـس ــاء أم ـ ــس س ـح ــب زي ـ ــد رق ـ ــم 1791
وجاءت النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح18000 :
¶ الجائزة األولى
 قيمة الجوائز اإلجمالية 75,000,000 :ل.ل. عدد األوراق الرابحة1 : الجائزة اإلفرادية 75,000,000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.8000 :
 الجائزة اإلفرادية 900,000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم .800
 الجائزة اإلفرادية 90,000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.00 :
 الجائزة اإلفرادية 8,000 :ل.ل.املبالغ املتراكمة للسحب املقبل25,000,000 :
ل.ل.

أفقيا

نتائج يومية
جــرى مساء أمــس سحب «يومية» رقــم 1004
وجاءت النتيجة كاآلتي:
• يومية ثالثة939 :
• يومية أربعة2125 :
• يومية خمسة24506 :

عموديًا
ّ
-1جبل الكرمل –  -2نزوات – ركبي –  -3يد – ماليزيا –  -4وات – روت – دل –  -5زنوبيا – -6
رو – عقارب – ّ -7
لج – حاجب – ي ي –  -8ندم – وافر –  -9دود األرض –  -10الحيدر – نكت

عموديًا

-1عاصمة منغوليا وكبرى مدنها –  -2مقود الفرس – من زعماء اليهود بعد املنفى ّرمم أسوار
أورشليم كما جاء في التوراة –  -3فنان ومطرب لبناني – خداع في اإلمتحان من قبل الطالب –
 -4سفينة حربية –  -5قطع الشيء – تظهر الحموضة في العجني – إقترب منه –  -6عائلة أمني
عام سابق لألمم املتحدة – ّ
صور على الورق – ّ -7
ّ
وصلى – واحة في الحجاز قرب خيبر كان
رنم
ّ
ّ
أهلها من املزارعني اليهود أرسل النبي عليًا ملحاربتهم ثم صالحهم على نصف أمالكهم – أغلظ
أوتار العود –  -8إحدى زوجات ملك انكلترا هنري الثامن –  -9موضع ّ
تجمع الجنود – آلة درس
سنابل القمح –  -10الهيئة اإلدارية ملجلس منتخب في مدينة أو قرية – حرف تحقيق
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حل الشبكة 3378

شروط اللعبة

هذه الشبكة ّ
مكونة من  9مربعات
ّ
كبيرة وكل مربع كبير مقسم إلى
 9خ ــان ــات ص ـغ ـي ــرة .م ــن ش ــروط
اللعبة وضع األرقــام من  1إلى 9
ضمن الـخــانــات بحيث ال يتكرر
الرقم في كل مربع كبير وفي كل
خط أفقي أوعمودي.
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مشاهير 3379

حلول الشبكة السابقة

1

-1نيوزيلندا –  -2جزدان – جدول –  -3بو ّ– تور – مدح –  -4الم – بوح – اي –  -5اتاري – اللد
–  -6لواعج – آر –  -7كريت – قبور –  -8ركز – ما – أضن –  -9مبيد – ريف –  -10ليالي بيروت
إعداد
نعوم
مسعود
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عــالــم نـفــس أمـيــركــي وأس ـت ــاذ اإلدراك والـتـعـلـيــم فــي جــامـعــة ه ــارف ــارد فــي كلية
الــدراســات العليا .عــرف بنظريته « الــذكــاءات املـتـعــددة» .حــاز جــائــزة مــاك آرثــر
وجائزة جامعة لويزفيل
 = 10+2+6+3+4+5تنني باألجنبية ■  = 8+7+9منزل وبيت ■ ّ = 11+1
سنور

حل الشبكة الماضية :بايزيد األول
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إعالنات

إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

◄ وفيات ►
إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

زوجته نجيبة طانيوس بعقليني
ولداه :مروان
أم ــن وزوجـ ـت ــه روال ري ـشــا صفير
وعائلتهما (مدير بنك بيبلوس ـ ـ
جل الديب)
أشقاؤه :فؤاد وعائلته
املهندس رفيق
راغدة ابنة املرحوم الفرد
شقيقاته :هدى زوجة أديب سلمون
مـيــاد (رئـيــس بلدية بيت الشعار
والحضيرة)
مهى أرملة جاك زعرور وعائلتها
ع ــائـ ـل ــة املـ ــرحـ ــومـ ــة أدال م ـن ـصــور
الرياشي
وع ـ ـ ــائ ـ ـ ــات األشـ ـ ـ ـق ـ ـ ــر ،ب ـع ـق ـل ـي ـن ــي،
ســركـيــس ،ريـشــا صـفـيــر ،الـقـصـ ّـيــر،
ج ـع ـجــع ،س ـل ـمــون مـ ـي ــاد ،زع ـ ــرور،
ال ــري ــاش ــي وع ـ ـمـ ــوم عـ ــائـ ــات دي ــك
املـ ـح ــدي وأن ـس ـب ــاؤه ــم ف ــي ال ــوط ــن
واملـهـجــر يـنـعــون إلـيـكــم بـمــزيــد من
اإليمان والرجاء فقيدهم املرحوم
مأمون أمني األشقر
املـنـتـقــل إل ــى رحـمـتــه تـعــالــى مساء
ال ـخ ـم ـيــس ال ــواق ــع ف ـيــه  13ش ـبــاط
ّ 2020
متممًا واجباته الدينية.
ي ـح ـت ـف ــل ب ــالـ ـص ــاة لـ ــراحـ ــة نـفـســه
الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم
الجمعة  14الجاري في كنيسة مار
الياس ،ديك املحدي.
تـقـبــل ال ـت ـعــازي قـبــل الــدفــن وبـعــده
وي ـ َ
ـوم ــي ال ـس ـبــت واألحـ ـ ــد  15و16
ً
الجاري ابتداء من الساعة الحادية
ع ـشــرة قـبــل الـظـهــر لـغــايــة الـســاعــة
ال ـ ـس ـ ــادس ـ ــة م ـ ـ ـسـ ـ ـ ً
ـاء فـ ـ ــي صـ ــالـ ــون
الكنيسة.
ال ــرج ــاء إبـ ـ ــدال األك ــال ـي ــل بــال ـت ـبـ ّـرع
للكنيسة
واعتبار هذه النشرة دعوة خاصة

رابطة النهضة االجتماعية
تتقدم بخالص العزاء من العائلة
الـكــريـمــة وعـقـيـلـتــه ال ـس ـيــدة ليلى
إبراهيم هاشم
باملرحوم الحاج علي سليم حب الله
رجــل الخير وستبقى ذك ــراه حية
عند أبنائه وأحبائه.
سائلني املولى أن يتغمده بواسع
رحمته.
إنا لله وإنا إليه راجعون

ينعي رئيس الجالية اللبنانية يف الكوت ديفوار
الحاج نجيب زهر شقيقه الراحل املرحوم

الحاج محمد سعيد زهر

هاتف 759555 :ــ 01
فاكـس 759597 :ــ 01

الذي ووري الرثى يوم االربعاء يف  12شباط  2020يف جبانة بلدته
عيتا الجبل
زوجته:املرحومة إحسان عيل محسن
اوالده:قاسم ،نبيل،املهندس سامي،الدكتور هاين  ،القنصل امين
بناته :جامل زوجة حسن معتوق،امال،دالل
اشقاؤه:الحاج نجيب ،الحاج احمد،وعيل
شقيقاته:املرحومة صباح زوجة املرحوم عيل قاسم سعد ،الحاجة
نجاح زوجة املرحوم محمد حيدر،الحاجة زينب زوجة حيدر حيدر ،
املرحومة خديجة زوجة حسن كركبا.
تقباللتعازميساءيوميالجمعةوالسبت  14و 15شباط  2020يف
حسينية عيتا الجبل
وستقام ذكرى اسبوع عىل وفاته يف حسينية عيتا الجبل وذلك عند
الساعة العارشة قبل ظهر االحد  16شباط 2020
ويف بريوت تقبل التعازي يوم الثالثاء  18شباط  2020يف جمعية
التخصص العلمي قرب امن الدولة بني الساعة الثالثة بعد الظهر
والساعة السادسة مساء.
اآلسفون :آل زهر ،آل محسن،آل مرتىض،آل معتوق،آل سعد  ،آل
حيدر،آل كركبا،وعموم اهايل بلدة عيتا الجبل
لكم من بعده طول البقاء
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إعالن
تعلن كـهــربــاء لـبـنــان بــأن مهلة تقديم
ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــروض لـ ـتـ ـجـ ـهـ ـي ــز خـ ـ ــايـ ـ ــا ت ــوت ــر
م ـتــوســط ف ــي مـعـمــل األول ـ ــي ،مــوضــوع
اسـ ـت ــدراج الـ ـع ــروض رق ــم ث4د9720/
تــاريــخ  ،2019/9/16قــد م ــددت لـغــايــة
يــوم الـجـمـعــة  2020/3/20عـنــد نهاية
الـ ـ ــدوام ال ــرس ـم ــي ال ـس ــاع ــة  11:00قـبــل
الظهر.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
الـعــروض املــذكــور اعــاه الحصول على
نسخة مــن دفـتــر الـشــروط مــن مصلحة
الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مـبـنــى ك ـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ ـ طــريــق
النهر وذلك لقاء مبلغ قدره /200 000/
ل.ل.
علمًا بــأن ال ـعــروض الـتــي سـبــق وتـقــدم
ب ـه ــا ب ـع ــض املـ ــورديـ ــن ال ت ـ ــزال س ــاري ــة
املفعول ومن املمكن في مطلق االحوال
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.
تـسـلــم ال ـع ــروض بــال ـيــد ال ــى أم ــان ــة سر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في  12شباط 2020
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 207
إعالن
تـعـلــن ك ـهــربــاء ل ـب ـنــان ع ــن رغ ـب ـت ـهــا في
إجــراء اسـتــدراج عــروض لشراء كابالت
حماية لخطوط النقل الهوائية.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
الـعــروض املــذكــور اعــاه الحصول على
نسخة مــن دفـتــر الـشــروط مــن مصلحة
الديوان ـ ـ أمانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مـبـنــى ك ـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ ـ طــريــق
ال ـن ـه ــر وذلـ ـ ــك لـ ـق ــاء م ـب ـل ــغ قـ ـ ــدره 000/
/50ل.ل.
تسلم العروض باليد إلى أمانة كهرباء
لـبـنــان ـ ـ ـ طــريــق الـنـهــر ـ ـ ـ الـطــابــق « »12ـ ـ
املبنى املركزي (غرفة .)1223
علمًا إن آخر موعد لتقديم العروض هو
نـهــار الـجـمـعــة الــواقــع فــي 2020/3/13
ع ـنــد ن ـهــايــة ال ـ ـ ــدوام ال ــرس ـم ــي ال ـســاعــة
.11:00
بيروت في  12شباط 2020
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 208
إعالن
تـعـلــن ك ـهــربــاء ل ـب ـنــان ع ــن رغ ـب ـت ـهــا في
إج ــراء اسـتــدراج عــروض لـشــراء قواطع
تــوتــر مـتــوســط ( )Retrofitوقـطــع غيار
لـهــا ل ــزوم املـحـطــات الـنـقــالــة 20/66ـ ـ ــ15
ك.ف .من نوع .ACEC
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
الـعــروض املــذكــور اعــاه الحصول على
نسخة مــن دفـتــر الـشــروط مــن مصلحة
الديوان ـ ـ أمانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مـبـنــى ك ـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ ـ طــريــق
ال ـن ـه ــر وذلـ ـ ــك لـ ـق ــاء م ـب ـل ــغ قـ ـ ــدره 000/
/50ل.ل.
تسلم العروض باليد إلى أمانة كهرباء
لـبـنــان ـ ـ ـ طــريــق الـنـهــر ـ ـ ـ الـطــابــق « »12ـ ـ
املبنى املركزي (غرفة .)1223
علمًا إن آخر موعد لتقديم العروض هو
نـهــار الـجـمـعــة الــواقــع فــي 2020/3/20
ع ـنــد ن ـهــايــة ال ـ ـ ــدوام ال ــرس ـم ــي ال ـســاعــة
.11:00
بيروت في  7شباط 2020
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 189
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
ينفذ بنك بيروت ش.م.ل .الدامج لترانس
اورينت بنك باملعاملة  2007/330وقد
ّ
ّ
ح ــل مـحــلــه بالتنفيذ شــركــة كريديليز
ش.م.ل .بوجه الدكتور ناجي اميل نجم
س ـنــدات وش ـه ــادة قـيــد تــأمــن تحصيل
ل ــرص ـي ــد دي ـ ــن ط ــال ــب ال ـت ـن ـف ـيــذ ال ـب ــال ــغ
/324 893/د.أ .ع ــدا الـفــوائــد والــرســوم
ولدين شركة كريديليز ش.م.ل .الحالة
بــالـتـنـفـيــذ ال ـبــالــغ /244 060/د.أ .عــدا

الفائدة والرسوم.
ويـ ـج ــري ال ـت ـن ـف ـيــذ ع ـل ــى ال ـع ـق ــار /968
ش ـح ـت ــول وع ـل ــى ال ـق ـس ــم  6م ــن ال ـع ـقــار
/1304ذوق مصبح.
 الـعـقــار /968ش ـح ـت ــول وه ــو بموجباالف ـ ـ ـ ــادة الـ ـعـ ـق ــاري ــة ق ـط ـع ــة ارض بـعــل
مـشـجــرة عــريــش ،مـســاحـتــه  1160م.م،.
وبــال ـك ـشــف ت ـبـ ّـن أن ــه ع ـب ــارة ع ــن أرض
بعل سليخ ال بناء عليه.
 ال ـق ـس ــم  6/1304ذوق م ـص ـبــح وه ــوبـمــوجــب اإلفـ ــادة الـعـقــاريــة سـطــح معد
لـلـبـنــاء ،مـســاحـتــه  236م.م .وبــالـكـشــف
ّ
تبي أنه سطح.
 تاريخ قرار الحجز  2020/4/8وتاريختسجيله .2020/5/17
 بدل تخمني العقار /968شحتول 000 116د.أ .وب ــدل طــرحــه بـعــد التخفيض
/53.706/د.أ.
 ب ـ ــدل ت ـخ ـم ــن ال ـق ـس ــم  6/1304ذوقمصبح  499 848د.أ .وبــدل طرحه بعد
التخفيض /208.279/د.أ.
يـجــري الـبـيــع يــوم الـثــاثــاء الــواقــع فيه
 2020/3/3الـ ـس ــاع ــة  11ق ـب ــل ال ـظ ـهــر
موعدًا للبيع في قاعة محكمة كسروان.
لـ ـل ــراغ ــب بـ ــال ـ ـشـ ــراء دفـ ـ ــع بـ ـ ــدل الـ ـط ــرح
ّ
بـ ـم ــوج ــب ش ـ ــك مـ ـص ــرف ــي مـ ـن ــظ ــم ألم ــر
ح ـ ـضـ ــرة رئ ـ ـيـ ــس دائـ ـ ـ ـ ــرة ال ـت ـن ـف ـي ــذ فــي
كسروان أو تقديم كفالة وافية من أحد
املـصــارف املقبولة من الــدولــة ويتحمل
رسوم التسجيل والداللة وعليه اتخاذ
مـحــل اق ــام ــة ضـمــن ن ـطــاق ال ــدائ ــرة وإال
عـ ّـد قلمها مـقــامــا مـخـتــارًا لــه كـمــا عليه
االطــاع على قيود الصحائف العينية
العائدة للعقارات موضوع املزايدة.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي
إعالن
إلــى فــادي محمد سـعــدي النجارين أو
GABRIELLE KINGSWORLD
بـنــاء لـلــدعــوى املـقــامــه مــن زوجـتــك ربى
أح ـم ــد دي ــب رق ــم  2020/99بـمــوضــوع
ن ـف ـق ــه زوج ـ ـيـ ــه ي ـق ـت ـض ــي حـ ـض ــور إل ــى
محكمة املنيه الشرعيه خــال عشرين
يومًا من تبلغك وفي حال عدم حضورك
يجري بحقك املقتضى القانوني.
 11شباط 2020
رئيس قلم محكمة املنيه الشرعيه
الشيخ طارق الخير
دعوة
يـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــرف رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس م ـ ـج ـ ـلـ ــس اإلدارة
لـلـجـمـعـيــة ال ـت ـعــاون ـيــة االس ـكــان ـيــة فــي
ال ـص ـف ــرا ل ــدع ــوت ـك ــم ل ـح ـض ــور جـمـعـيــة
عـ ـم ــومـ ـي ــة ع ـ ــادي ـ ــة ن ـ ـهـ ــار الـ ـسـ ـب ــت فــي
 2020/2/28الـ ـس ــاع ــة الـ ـس ــادس ــة فــي
مركز التعاونية وعلى جدول اعمالها
م ـن ــاق ـش ــة املـ ـي ــزانـ ـي ــات لـ ــاعـ ــوام 2017
و 2018و 2019وإبـ ـ ـ ــراء ذمـ ــة مـجـلــس
االدارة.
وإذ لم يكتمل النصاب تعقد بعد ساعة
في نفس املكان والزمان بمن حضر.
رئيس مجلس االدارة
شادي راجحة
إعالن
من أمانه السجل العقاري في بيروت
ط ـلــب ن ــاج ــي مـحـمــد اس ـمــاع ـيــل حبيب
ب ــوك ــال ـت ــه ع ــن ن ـب ـيــل م ـح ـمــد اس ـمــاع ـيــل
ح ـب ـي ــب ج ـ ــدو ب ـص ـف ـتــه اح ـ ــد ورث ـ ـ ــة كــل
م ــن اقـ ـب ــال م ـص ـط ـفــى ب ــرك ــات وم ـح ـمــد
اس ـمــاع ـيــل نــاجــي حـبـيــب ج ــدو سـنــدي
تـمـلـيــك ب ــدل عــن ضــائــع بــاســم مــورثـيــه
 /اقـ ـ ـب ـ ــال م ـص ـط ـف ــى ب ـ ــرك ـ ــات وم ـح ـم ــد
اسماعيل ناجي حبيب جدو بالقسم 9
من العقار  5748منطقة املزرعة.
للمعترض مراجعه األمانه خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
جويس عقل
إعالن قضائي
تـ ــدعـ ــو م ـح ـك ـم ــة ال ـ ـغـ ــرفـ ــة االبـ ـت ــدائـ ـي ــة
ال ـث ــان ـي ــة ف ــي ال ـب ـق ــاع  -زح ـل ــة بــرئــاســة
ال ـقــاض ـيــة ن ـ ــوال ص ـل ـي ـبــا امل ــدع ــى عـلـيــه
عبده جــوزف صهيون واملجهول محل
االق ــام ــة ل ـل ـح ـضــور ش ـخ ـص ـيــا الـ ــى قـلــم
امل ـح ـك ـمــة ف ــي زح ـل ــة أو م ــن ي ـن ــوب عنه
قانونًا لتبلغ أوراق الدعوى التجارية
املقامة عليه من املدعية شركة منتجات

الهيدروكاربون هيبكو ش.م.م .تاريخ
 2019/12/5وامل ـس ـج ـلــة ب ــرق ــم اس ــاس
 2019/245مدور .2020/140
ول ـل ـم ــدع ــى ع ـل ـيــه م ـه ـلــة ع ـش ــري ــن يــومــا
مــن تــاريــخ التبليغ بالنشر وإال يصار
إلبـ ـ ــاغـ ـ ــه ك ـ ــاف ـ ــة االوراق وال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــرارات
وم ــواع ـي ــد ال ـج ـل ـســات بــواس ـطــة رئـيــس
القلم ما عدا الحكم النهائي.
رئيس الكتبة
حسني املوسوي

إعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي أحمد مزهر
في املعاملة التنفيذية رقم 2018/736
طالب التنفيذ :حسن حسني
امل ـن ـفــذ ع ـل ـي ـهــم :أم ــن اب ــراه ـي ــم فــرحــات
ورفاقه.
الـ ـسـ ـن ــد الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي :الـ ـحـ ـك ــم ال ـ ـصـ ــادر
بتاريخ  2018/1/16بالرقم  2018/2عن
جانب محكمة بداية النبطية واملتضمن
اعتبار العقار  841من منطقة كفررمان
الـ ـعـ ـق ــاري ــة غـ ـي ــر ق ــاب ــل ل ـل ـق ـس ـم ــة عـيـنــا

وط ــرح ــه ل ـل ـب ـيــع بـ ــاملـ ــزاد ال ـع ـل ـنــي عـلــى
اساس سعر الطرح وتوزيع الثمن وفق
مندرجات الحكم.
املعامالت :تاريخ التنفيذ2018/11/19 :
تاريخ تبليغ االنذار2019/2/16 :
العقار املوصوف:
 2400سهمًا من العقار  841من منطقة
ك ـف ــررم ــان ال ـع ـق ــاري ــة ع ـب ــارة ع ــن قـطـعــة
أرض صـخــريــة ال ب ـنــاء عليها ويــوجــد
ط ــري ــق غ ـيــر شــرع ـيــة «ط ــري ــق س ـي ــارة»
منفذة على أرض الواقع وغير موجودة

إعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية /مديرية املالية العامة /مديرية ال ــواردات /دائــرة التحصيل النبطية املكلفني الــواردة
أسماؤهم في الجدول املرفق للحضور الى مركز الدائرة الكائن في النبطية – مبنى حرب – الطابق الثاني
لتبلغ البريد املذكور تجاه إســم كل منهم خــال مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هــذا االعــام ،واال يعتبر
ً
التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار إليها أعــاه ،علمًا أنه سيتم نشر هذا
االعالم على موقع وزارة املالية االلكتروني.
رقم املكلف
318460
1911063
232772
886257
1826092
1467643
1743298
1512159
176399
1816257
1817920
248065
907170
1467629
3383342
916088
1438441
3021116
1737889
1984229
1467586
1919995
920206
3315792
3301164
209418
911710
917624
1934183
1332189
1690758
179475
1280991
1332193
3516940
2615061
1430906
1245714
1495789
2685879
3469375
53531
1690736
2492643
1212512
158814
1498709
1687271

اسم املكلف
علي خليل عساف
مليا علي يعقوب سالمه
حسني محمد فتوني
ناصر حسني شحرور
محمد حسني فرحات
علي عباس معتوق
عبدالرحمن ابراهيم شاهني
ابراهيم نمر بربيش
رمزية حسن قدوح
كامل محمد شحاذي
علي حبيب عطوي
علي محمد حسون
علي عطا الله كريم
محمود عباس معتوق
أحمد حسني ملع
احمد نعمة نعمة
محمد علي سالمه
احمد علي سالمة
ابراهيم محمد بصل
احمد حسن دقماق
احمد عباس معتوق
زينب رضا هادي
سليمان حسني عنيسي
فاطمة حسني سليم
حسن قاسم مكي
حسني علي صباح
كامل عباس معتوق
محمد سلمان قميحة
سليمة احمد فقيه
زهية احمد صباغ
فاطمة السيد علي ابراهيم
سمير حسني الحاف
آمنة ابراهيم قميحة
زهرة احمد صباغ
فاطمه حميد شبيب
اسد علي حرب
غاده جميل جابر
عبدالله محمد غزال
زينب حسني شبيب
اشرف حسني نعمه
محمد علي احمد حيدر
ذيب احمد حمدان
فاطمة محمد حسن علي احمد
سكنة علي حسن ايوب
فاطمة محمد حساوي
حسن امني حمدان
سميحه محمد الحاج حسن
داود محمد حسن علي احمد

رقم االنذار
655
657
658
659
663
664
665
666
667
668
669
674
675
676
677
678
682
684
687
688
689
694
698
699
700
702
703
705
708
709
710
711
712
713
715
716
717
719
720
722
723
724
725
727
729
731
732
733

رمز البريد
RT000159988LB
RT000159990LB
RT000159991LB
RT000159992LB
RT000159997LB
RT000159998LB
RT000159999LB
RT000160001LB
RT000160002LB
RT000160003LB
RT000160004LB
RT000160009LB
RT000160010LB
RT000160011LB
RT000160012LB
RT000160013LB
RT000160017LB
RT000160019LB
RT000160023LB
RT000160024LB
RT000160025LB
RT000160030LB
RT000160034LB
RT000160040LB
RT000160035LB
RT000160037LB
RT000160041LB
RT000160049LB
RT000160052LB
RT000160053LB
RT000160054LB
RT000160055LB
RT000160056LB
RT000160057LB
RT000160059LB
RT000160060LB
RT000160061LB
RT000160063LB
RT000160064LB
RT000160067LB
RT000160068LB
RT000160069LB
RT000160070LB
RT000160072LB
RT000160074LB
RT000160076LB
RT000160077LB
RT000160078LB

216371
3423496
3469452
2670102
1870648
3494954
1898642
1201599
08+1E
178966
1938530
3423498
3469365
1332181
2513278
2758880
296132
296128
1217175
2203120
1894313
2597628
2450998
146781
3076841
3090714
1469739
1393971
2449543
3047261
3090704
1510154
3315991
1931088
1046653
901463
1424411
1931704
2191566
1931172
2889135
1931177
148419
2170597
1303180
1856499
1899315
1938513
1106170
1899307
3436103
1938506

على اإلفادة العقارية.
مساحته 5.060 :م2
التخمني 632500 :د.أ.
بدل الطرح بعد التخفيض 237723 :د.أ.
الرسوم املتوجبة :رسم الفراغ والداللة
مـ ـ ـك ـ ــان املـ ـ ـ ــزايـ ـ ـ ــدة وت ـ ــاريـ ـ ـخـ ـ ـه ـ ــا :نـ ـه ــار
ال ـخ ـم ـي ــس ال ـ ــواق ـ ــع فـ ـي ــه 2020/3/19
الساعة  11:00ظهرًا امــام رئيس دائــرة
تـنـفـيــذ ال ـن ـب ـط ـيــة .ت ـط ــرح هـ ــذه ال ــدائ ــرة
للبيع باملزاد العلني العقار املوصوف
اعاله ،فعلى الراغب بالشراء ايداع بدل

عباس احمد حمدان
حسني احمد حمدان
حسن عبد الكريم وهبي
عبدالله محمد موسى
يوسف محمد ترحيني
عليا خليل الخياط
سناء محمد جابر
محمود حسني قاووق
محمد الفضل
حسن محمد عكوش
فاطمه نجيب سكافي
مصطفى احمد حمدان
محمد منيف حيدر
عبد العزيز احمد صباغ
علي محمد حاج حسن
محمد علي عباس
يوسف مالك جابر
علي مالك جابر
علي حسن علي احمد
محمد توفيق جابر
بسام علي زهوي
محمد علي قدوح
يوسف احمد نور الدين
انيس عبدالحسن سعد
فاطمة خليل حميد
ذيبه نمر اسماعيل
جعفر حسني عليان
حسن موسى سويدان
علي ذيب السقا
نزيه ابراهيم السيد
نصر الله ابراهيم السيد
عقاب محمد ابو ابراهيم
هند سلمان الحلبي
ليلى نعيم سعيد
عبدالله حسن الدبغي
توفيق رافع بهجه
سعيد طانوس نهرا
هند نعيم سعيد
كامل نعيم عطوي
انطوان نعيم سعيد
محمود احمد مزنر
ايفون نعيم سعيد
اسمات سليم مسلم
هلن رزوق رزوق
فواز محمد ابو عباس
علي محمد خريس
نهاد فريد الحوراني
شوقي نديم الحوراني
سمير فريد الحوراني
نديم فريد الحوراني
علي عباس ابو عباس
شحاده نمر سويد

ال ـطــرح فــي قـلــم ال ــدائ ــرة بـمــوجــب شيك
مصرفي منظم المر رئيس دائرة تنفيذ
النبطية وات ـخــاذ محل اقــامــة لــه ضمن
نـطــاقـهــا واال ع ـ ّـد مـقــامــا م ـخ ـتــارًا لــه ما
ً
لــم يـكــن مـمـثــا بـمـحــام ،وعـلـيــه االطــاع
عـلــى قـيــود الصحيفة العينية للعقار
امل ـطــروح ودف ــع الـثـمــن والــرســوم ضمن
املـهـلــة الـقــانــونـيــة تـحــت طــائـلــة متابعة
التنفيذ على عهدته.
رئيس القلم
حسن أيوب

735
736
738
740
741
742
743
744
745
746
747
748
750
751
752
754
755
757
759
761
762
764
765
766
767
768
770
772
773
775
776
779
781
782
783
784
785
786
788
789
790
791
792
794
795
796
801
802
803
804
805
806

RT000160080LB
RT000160081LB
RT000160083LB
RT000160085LB
RT000160086LB
RT000160087LB
RT000160088LB
RT000160089LB
RT000160090LB
RT000160092LB
RT000160093LB
RT000160094LB
RT000160096LB
RT000160097LB
RT000160098LB
RT000160100LB
RT000160101LB
RT000160103LB
RT000160105LB
RT000160107LB
RT000160108LB
RT000160110LB
RT000160111LB
RT000160112LB
RT000160113LB
RT000160114LB
RT000160116LB
RT000160118LB
RT000160119LB
RT000160121LB
RT000160122LB
RT000160126LB
RT000160128LB
RT000160130LB
RT000160131LB
RT000160132LB
RT000160133LB
RT000160134LB
RT000160136LB
RT000160137LB
RT000160138LB
RT000160139LB
RT000160140LB
RT000160142LB
RT000160143LB
RT000160144LB
RT000160149LB
RT000160150LB
RT000160151LB
RT000160152LB
RT000160153LB
RT000160154LB

رئيس املصلحة املالية اإلقليمية في النبطية
سعد مصطفى بري
التكليف 126
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ثقافة وناس

ثقافة وناس

مهرجان
ُ
«الفجر السينمائي» يختتم في طهران
أطفال الشوارع ...نجوم الشاشة

ّ
جو قديح «أم الكل» ...حكايا الجدة في «زمن الثــورة»
فنون مشهدية

عبد الرحمن جاسم
نضج جو قديح كثيرًا منذ مسرحيته
األخ ـيــرة .أسـتــاذ املـســرح وتلميذ أحد
ع ـم ــال ـق ــة امل ـ ـسـ ــرح ال ـل ـب ـن ــان ــي ال ــراح ــل
ج ــال خ ــوري ،ب ــات يـعـ ّـد ال ـعــدة فعليًا
لـيـقـ ّـدم مــدرسـتــه الـخـ ُـاصــة فــي املـســرح
«ال ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــردي» .هـ ـ ــذا ال ــنـ ـض ــج نـ ـ ـ ــراه فــي
مـســرحـيـتــه ال ـجــديــدة «أم ال ـك ــل» الـتــي
ت ـن ـط ـلــق ع ــروض ـه ــا غـ ـ ـدًا ف ــي «م ـس ــرح
الجميزة» ،لتقارب «الثورة» اللبنانية
بطريقة قديح الفردية الساخرة .للمرة
األولى ربما ،يلعب قديح دور ًّا أنثويًا،
مجسدًا شخصية ام ــرأة مسنة يحلو
له أن يسميها «أم الكل».
ي ـع ــرف ق ــدي ــح م ــن أيـ ــن ت ــؤك ــل الـكـتــف
مـ ـس ــرحـ ـي ــا ،كـ ـي ــف ي ـ ـجـ ــذب ج ـم ـه ــوره
ويـبـقـيــه طـيـلــة س ــاع ــةٍ كــام ـلــةٍ مـسـ ّـمـرًا
لحكايا تلك الـجـ ّـدة الـتــي تــرى الـثــورة
ع ـل ــى ط ــري ـق ـت ـه ــا .يـ ـق ــول لـ ـن ــا« :ب ـ ــدأت
الفكرة حــن كنت أجلس مــع زميلتي
ّ
وحدثتني
وصديقتي ســوالنــج ت ــراك
ّ
عــن جـ ّـدتـهــا وقــلــدتـهــا أمــامــي .مــن هنا
كـ ــانـ ــت ب ـ ــداي ـ ــات ال ـش ـخ ـص ـي ــة ،الح ـق ــا

مــزج ـت ـهــا م ــع ش ـخ ـص ـيــة م ــن حـيــاتــي
وهــي هنرييت بـسـتــانــي ،زوج ــة إميل
بستاني (قــائــد الجيش اللبناني بني
َ
عامي  .»)1970-1965ويضيف« :كتبت
وقت طويل .في البداية،
املسرحية على ٍ
كتبت نصًا ،ثم تكاسلت بعض الشيء،
لكنني عـ ُ
ـدت وتشجعت ،فكتبت جزءًا
ُ
ث ــان ـي ــا ،ث ــم ع ـ ــدت وك ـت ـبــت ج ـ ــزءًا آخ ــر،
وس ــرع ــان م ــا تــرك ـتــه .كـتـبــت أك ـثــر من
 70صفحة لم أستعمل منها ّ
أي كلمة
ف ــي امل ـس ــرح ـي ــة» .أوقـ ــف ق ــدي ــح الـعـمــل
على مسرحيته ،مــع بــدء األح ــداث في
لبنان ،إذ شعر بأنه لن ّ
يقدم ّ
أي عمل
مسرحي خــال هــذا العام ،بعدما كان
قد حجز «مسرح مونو» لتقديم عرض
كـعــادتــه فــي شـتــاء كــل ع ــام .لــم يحدث
األمـ ـ ـ ــر« ،قـ ـل ــت ال ـس ـن ــة م ــش رح أع ـمــل
مسرح» .لكن سرعان ما عاد للغوص
في شخصية «أم الكل» بعد «شهرين
ث ـ ـ ـ ــورة» ب ـح ـس ــب ت ــوص ـي ـف ــه ،مـضـيـفــا
إلـ ـ ــى ال ـش ـخ ـص ـي ــة ال ـ ـتـ ــي ك ـت ـب ـه ــا قـبــل
«الـثــورة» أحداثًا أحـ ّـس بها ،شاهدها
وعــايـنـهــا خ ــال تـلــك األيـ ــام ال ـتــي نــزل
فيها إل ــى ســاحــات االع ـت ـصــام .يـقــول:

ً
««أم ال ـكــل» لــم تـكــن فــي ال ـبــدايــة عمال
مــونــودرامـيــا ،بــل كــانــت هـنــاك العديد
مـ ــن الـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــات ،ل ـك ـن ـن ــي س ــرع ــان
م ــا ارت ــأي ــت أن ي ـك ــون ال ـع ـمــل ف ــردي ــا».
تـحـكــي مـســرحـيــة «أم ال ـك ــل» ،بحسب
مــا شهدناه خــال الـتــدريـبــات ،حكاية
ً
مسنة ،تعيش وحـيــدة مــع ذكرياتها،
ح ـتــى لـحـظــة اش ـت ـعــال االح ـت ـجــاجــات
في لبنان .هنا تتغير حياتها ،تصبح
ج ــزءًا مــن ال ـحــراك الـشـعـبــي ،تـنــزل إلــى
ال ـ ـ ـشـ ـ ــارع ،وت ـ ـخـ ــوض غ ـ ـمـ ــار تـ ـج ــارب
جــديــدة لــم تكن قــد عايشتها مــن قبل.
هـنــاك أب ـعـ ٌـاد تاريخية يقاربها قديح
ع ـبــر هـ ــذه ال ـش ـخ ـص ـيــة ال ـت ــي يلعبها
ط ـي ـلــة س ــاع ــةٍ ت ـقــري ـبــا ع ـلــى الـخـشـبــة.
لـعـبــة ال ـض ــوء وال ـص ــوت يـقــاربـهــا مع
ال ـش ـخ ـص ـيــة ،م ــع دي ـك ــور خـفـيــف ج ـدًا
يقارب املسرح اإلغريقي أو البريشتي
ال أك ـثــر ،إذ ال دي ـك ــورات مـبـهــرجــة ،أو
تفاصيل كـثـيــرة .هنا الشخصية هي
ال ـحــدث والـحــديــث الــرئـيـسـيــان .تكفي
ال ـكــرســي ال ــذي تـجـلــس عـلـيــه الـبـطـلــة،
مـ ــع ضـ ـ ــوء م ـس ـل ــط ع ـل ـي ـه ــا ،وط ــاول ــة
ً
بالقرب منها كي يكون الحدث كامال

والعمل واضحًا للمشاهد« .هناك في
املـســرحـيــة رســالــة خـفـيــة ،قــد ال يتنبه
لها البعض ،هــي رســالــة حــول ضمان
ّ
ال ـش ـي ـخــوخــة» ي ـعــلــق ق ــدي ــح ،مـضـيـفــا:
«فــي الـغــرب ،حني يبلغ اإلنـســان عامه
الـ  ،64يبدو كما لو أنه ُولد من جديد،
إذ ي ــذه ــب ف ــي رح ـ ــات حـ ــول ال ـعــالــم،
ي ـم ــارس طـقــوســا ج ــدي ــدة ف ــي حـيــاتــه،
هناك أنظمة وقــوانــن ودول ــة تحميه.
أمــا فــي بــاد الـشــرق الحزين ،فــا أحد
يـهـتــم بـ ـ «ا ّل ـخ ـت ـيــار» .هـنــا أت ـح ـ ّـدث عن
سيدة مسنة ،لكنها فــي الــوقــت نفسه
«أم الكل» حارسة الحكايا وراويتها».
تقنيًا يبدو العمل متناسقًا .كعادته،
ّ
يضم قديح في فريقه «سالحه السري»
س ــوالن ــج تـ ـ ــراك ،امل ـم ـث ـلــة وامل ـس ــاع ــدة
وامل ـت ــاب ـعــة لـجـمـيــع ت ـفــاص ـيــل الـعـمــل،
«نعم سوال هي قلب العمل الحقيقي»
ي ـقــول ق ــدي ــح .املـمـثـلــة الـلـبـنــانـيــة الـتــي
عرفها الجمهور في أعمال تلفزيونية
ومسرحية عدة (من بينها مسرحيتان
مــع قــديــح) هــي كــل العمل اللوجستي
وال ـت ـق ـن ــي ،ف ـي ـمــا ي ـس ــاع ــده ــا ف ــي ذل ــك
فــريــدريــك أبــي خليل ومـحـمــد فــرحــات

على اإلض ــاءة والتقنيات .يكشف لنا
قديح« :في البداية ،كنت أريد أن أضع
الجمهور معي على املسرح ،لكن سوال
منعتني ألس ـبــاب تقنية .لــذلــك قــررت
أن أقـســم الـصــالــة إل ــى قـسـمــن ،مثلما
قسم البلد إلــى قـسـمــن» ،مضيفًا أنه
سيضع حائطًا من الكرتون أو الخشب
وسيتم رسم العلم اللبناني عليه« ،أنا
مبسوط إنه عملنا شي ،يمكن نعرض
أسبوع ،يمكن أسبوعني ،حسب البلد،
وحسب أديه في جمهور ،ألنه الوضع
بــال ـب ـلــد م ــش واضـ ـ ــح ،إح ـن ــا عــايـشــن
كــل يــوم بـيــومــه»« .أم الـكــل» عمل أراد
ّ
قديح من ورائــه ،أن يقول رأيه بكل ما
يحدث حاليًا فــي لبنان ،قــد ال يوافق
الجميع على آرائــه السياسية ،لكن ما
ال خالف عليه هو إصراره على إنجاز
عمل بــدون دعم وال رعــاة ،انطالقًا من
ّ
ق ـنــاع ـتــه بـ ــأن امل ـس ــرح ه ــو رئ ــة لـبـنــان
ال ـف ـن ـيــة ال ــوحـ ـي ــدة ال ـت ــي ال ت ـ ــزال ذات
عال.
مستوى ٍ
ً
ابتداء من الغد ـ «مسرح الجميزة»،
«أم الكل»:
بيروت ـ لالستعالم76/409109 :

مسرح سياسي جديد بعد « 17تشرين»؟
خليل الحاج علي
في فترة الركود الثقافي والشح في األعمال
امل ـســرح ـيــة الـلـبـنــانـيــة ،ل ــم ي ـكــن مستغربًا
أن ي ـعــود امل ـخ ــرج وامل ـم ـثــل امل ـســرحــي جو
قديح إلى الخشبة من زاويــة سياسية .إذا
عدنا في التاريخ إلى أعقاب انتهاء الحرب
ال ـعــامل ـيــة األولـ ـ ــى ،ن ــرى أن ــه خ ــال األزمـ ــات
ً
ت ـن ـشـ ّـد األنـ ـظ ــار إلـ ــى املـ ـس ــرح .مـ ـث ــا ،عــام
 1917ابـتــدعــت مـجـمــوعــة مــن املسرحيني
والصحافيني الروس فن «األوتشرك» وهو
ما ُيعرف بالتحقيق الصحافي على شكل
درامي ،لترسيخ مفاهيم الثورة املاركسية.
هــذه النزعة السياسية فــي املـســرح امتدت
إلى دول عديدة منها أملانيا ،فتكونت حينها
ف ــرق اإلثـ ـ ــارة وج ـمــاعــة ال ـق ـم ـصــان الـحـمــر
ونـ ـ ــادت ل ـي ـكــون امل ـس ــرح وس ـي ـلــة نـضــالـيــة
لتعبئة الجماهير .اليوم ،ما الذي يدفع قديح
ّ
ليقدم مسرحيته في وقــت عصيب ،حيث
تشغل اللبنانيني أزمات كثيرة؟ هل تنطبق
سـمــات املـســرح السياسي على مسرحية

«أم الكل»؟ هل نحن أمــام مسرح سياسي
جديد قوامه ثورة  17تشرين؟
ّ
ع ـل ــى م ـ ــدى األيـ ـ ـ ــام الـ ـس ــابـ ـق ــة ،ك ــث ــف جــو
الـ ـب ــروف ــات ف ــي «مـ ـس ــرح ال ـج ـم ـي ــزة» عـلــى
عرضه الجديد الــذي بدأ التحضير له قبل
 17تشرين  2019بأشهر ،وفــق مــا يؤكد
ل ـنــا .غ ــاص ف ــي كـتــابــة ال ـنــص مـفـتـشــا عن
الـهــواجــس النفسية للفنان املـســرحــي في
لبنان كـ «التقدم في العمر والوحدة ،غياب
الـضـمــان االج ـت ـمــاعــي» ...وصــل فــي كتابة
ال ـنــص إل ــى ال ـع ـقــم ،إل ــى أن أط ــل ت ــاري ــخ 17
تشرين وما حمله من تغييرات ،فتقاطعت
األفكار الجديدة للثورة مع ما كــان يبحث
عنه كـ «الحرية ،هدم املوروثات.»...
إذًا ،ان ـت ـقــل ق ــدي ــح م ــن عــواط ـفــه الـبـشــريــة
وهواجسها ،إلى طرح قضايا وإشكاليات
ال ـ ـفـ ــرد فـ ــي امل ـج ـت ـم ــع ال ـل ـب ـن ــان ــي وعــاق ـتــه
بالنظام السياسي املهترئ .وبانتقاله من
الـكـتــابــة الـعــاطـفـيــة لـلـنـفــس اإلن ـســان ـيــة في
النص املسرحي ،إلــى طــرح قضايا تخص
هواجس الجماعة ،تتحقق شرطية املسرح

السياسي بحسب املسرحي األملاني إروين
بيسكاتور ،الذي يعتبر أن تجسيد عواطف
اإلنسان في املسرح هو من أهداف املسرح
ال ـب ــرج ــوازي ،وه ــذا م ــا نــاهـضــه مـ ّ
ـؤسـســو
ً
املسرح السياسي .عالوة على ذلك ،سيقدم
قــديــح عــرضــا واحـ ـدًا أسـبــوعـيــا عـلــى مــدى
شهر واحــد وستتفاوت أسـعــار البطاقات
بــن عشرين ألـفــا وثــاثــن ألـفــا و«بـبــاش»
ً
ملــن ال يستطيع إلــى ذلــك سـبـيــا .لكن هل
يـكـفــي كــل ذل ــك لتحقيق شــرطـيــة املـســرح
السياسي؟
على قــرع ًالطناجر ،تدخل «أم الـكــل» ،تدق
ثالثًا معلنة بدء املسرحية ،في طقس عرفه
املسرح منذ العصر اليوناني ،لتنطلق بعدها
سيمفونية ق ــرع الـطـنــاجــر ال ـتــي شهدتها
ب ـي ــروت وش ـك ـلــت م ـظ ـه ـرًا احـتـجــاجـيــا في
العاصمة على مدى األشهر السابقة .تبدأ
«أم الكل» بالحديث عن طرائفها وتجربتها
مع ثورة  17تشرين ،يطرح املخرج الكثير
من املعاني التي قربت املسافات بني أبناء
الوطن الــواحــد حتى بــات «ثــوار كفررمان»

ً
مثال أقرب إلى قلبها من جاراتها« .أم الكل»
التي يــؤدي شخصيتها جــو قديح نفسه،
ت ـع ـيــش ال ــوه ــم ف ـت ـت ـحــدث م ــع شـخـصـيــات
ربما مــوجــودة وربـمــا عاشتها ورافقتها،
وتطرح في مونولوجها مسار التظاهرات
الـتــي شهدها لبنان مــن حــرق دوالـيــب إلى
قطع طرقات مــرورًا بمشاركة الطالب في
ً
املسيرات وإقامة الحواجز البشرية وصوال
إلــى رمــي الـحـجــارة ...فتسجل امتعاضها
ممن يستنكر هكذا أعمال« :فهمينا ،كيف
بتحبي نعملها للثورة؟» .تستمر املواقف
ّ
الـسـيــاسـيــة ال ــاذع ــة فــي ال ـع ــرض ،ويتبنى
املخرج مواقف سياسية مناهضة للسلطة
منذ ثالثني سنة .تتميز «أم الكل» بأنها ذات
طابع فكاهي طريف بــدون فلسفة .البارز
أيضًا أن الشخصية املسرحية الطاعنة في
الـســن ،يـطــرأ عليها تغيير فــي خــط الفعل
املتصل .فقبل  17تشرين ،لــم يكن األداء
ً
كـمــا ب ـعــده ،إذ شـهــدت الشخصية تـحــوال
عـلــى الـصـعـيــد ال ــدرام ــي .يـظـهــر ذل ــك جليًا
من خــال استعمالها أحمر الشفاه وفلت

شعرها بعد الحديث عن ثورة  17تشرين
وتقول« :حسيت حالي صبية بعد الثورة».
هـ ــذا ع ـلــى م ـس ـتــوى امل ـض ـم ــون ،أمـ ــا عـلــى
ص ـع ـيــد ال ـش ـك ــل املـ ـس ــرح ــي ،ف ـق ــد اخ ـت ــار
املخرج أسلوب املسرح الفقير الــذي ّ
رسخ
معامله املسرحي البولندي غروتفسكي .في
هذا النوع ،يتم االعتماد على قدرات املمثل
وم ـهــاراتــه بـعـيـدًا عــن الـحـشــو فــي الــديـكــور
واإلضاءة واملوسيقى أو السينوغرافيا.
مع غياب التمويل الخارجي والدعم املحلي،
كــانــت «املـيــزانـيــة صـفــر» وفــق مــا يــؤكــد لنا
قديح .هكذا ،اقتصرت السينوغرافيا على
كرسي يوحي بكراسي الرئاسة ،ومصباح
وطـ ــاولـ ــة ص ـغ ـي ــرة فـ ــي م ـش ـه ــدي ــة تــوحــي
بالوحدة والعجز مع قليل من نوستالجيا
ال ـح ـنــن ال ـتــي يـبـعـثـهــا ال ـض ــوء ف ــي فـضــاء
مـســرحــي م ـلــؤه ال ـس ــواد ،تـخــرقــه خـطــوات
مـتـبــاطـئــة لـلـمـمـثــل ف ــي ح ــرك ــة غــروتـيـســك
يقوم بها املمثل للتعبير عن هزلية الحياة
والسخط الذي وصل إليه حال وواقع البلد.
«كل شيء تم تقديمه في املسرح ،كيف ال،

ِّ
ماري  -جو رعيدي تصادر مصوري االنتفاضة اللبنانية

واإلنـســانـيــة قــدمــت كــل مــا لــديـهــا؟» هكذا
يقول قديح في حديثنا معه حول الجديد
الــذي تحمله املسرحية ،ويضيف« :إال أن
املسرح ال يمكنه البقاء على ما هو عليه،
ّ
ما يستدعي البحث في اتجاهات جديدة
عـلــى كــافــة امل ـس ـتــويــات امل ـســرح ـيــة» .ل ــذا،
حمل النص املسرحي هموم الـنــاس وما
يعيشونه من ظلم نتيجة أفعال السلطة
السياسية الحاكمة.
جدير بالذكر ،أنه في كل مرحلة مصيرية
يمر بها أي بلد ،يــزداد الوعي السياسي
لــدى ال ـنــاس .ه ــذه املــرحـلــة تستدعي بــأن
يـقــوم الـفــن عـلــى االح ـت ـجــاج والـتـحــريــض
واإلث ــارة بهدف زيــادة هــذا الوعي باتجاه
حركة تصحيح في املجتمع وأيضًا لتوعية
الناس بأسباب شقائهم ومعاناتهم .وفي
هذا السياق ،يستذكر قديح في مقابلتنا
معه ،ما قرأه عن املسرحي األملاني برتولد
ب ــري ـخ ــت« :إن ك ــل مـ ـس ــرح ،ه ــو م ـســرح
ّ
س ـي ــاس ــي ب ــام ـت ـي ــاز» .ف ــامل ـس ــرح يـشــكــل
ت ـهــدي ـدًا لــأنـظـمــة ويـحـقــن ال ـج ـم ـهــور ،ما

يولد إبــداعــات أو يفجر ث ــورات .لكن ،ما
تم تقديمه في هذا العرض املسرحي ّ
يعد
َ
ـاس في مسيرة
جــزءًا بسيطًا وحجر أسـ ٍ
املـســرح السياسي .ألن معامله الحقيقية
ت ـق ــوم ع ـل ــى طـ ــرح ومـ ـق ــارب ــة ال ـت ـغ ـي ـيــرات
ال ـس ـي ــاس ـي ــة الـ ـكـ ـب ــرى بـ ـه ــدف اس ـت ـب ــدال
نظرية سياسية بــأخــرى ،مــا يولد مزيدًا
من التجييش ،وزعزعة استقرار املتفرج
وحثه على التغيير.
عندما تدخل إلــى صالة املـســرح ،ستجد
أن املخرج قديح شيد في وسطها جدار
العزل أو ما ّ
أحب تسميته بـ «جدار العار»،
ليستكمل رسائله السياسية مــن خالل
ت ــوري ــط الـجـمـهــور ف ــي الـلـعـبــة املـســرحـيــة
ل ـبــري ـخــت الـ ــذي ه ــدم الـ ـج ــدار ال ــراب ــع بني
الـجـمـهــور وامل ـم ـثــل .ول ـل ـقــول أي ـض ــا :بــأنــه
لــم يـعــد بإمكاننا أن نـمــأ مـقــاعــد صالة
املـ ـس ــرح ب ــأك ـم ـل ـه ــا ،فــال ـت ـق ـ ّشــف يـطــالـنــا
كـمـســرحـيــن .يـثـبــت ذل ــك كــلــه أن الـعـمــل
ً
ّ
للتحديات
في املسرح بــات فعال مقاومًا
ولألنظمة على حد سواء.

قضية

روان عز الدين
تــراوح صــور ولوحات كتاب «القادة
ـون» ()The Silent Leaders
الـصــامـتـ َ
ب ــن ت ــاري ــخ ــي ان ـت ـفــاضــة  17تـشــريــن
ِ
ّ
األول (أكتوبر) وعيد االستقالل في
 22ت ـشــريــن ال ـثــانــي (نــوف ـم ـبــر) ،كما
أعلنت صاحبته م ــاري جــو رعـيــدي.
وفــي ّ
األي ــام السابقة ،أضيف إليهما
تاريخ ثالث في الليلة التي اقتحمت

كتاب ثمين عن الثورة بدون
إعطاء المصورين حقوقهم!
ّ
املحتجني «بيت
فيها مجموعة مــن
ب ـيــروت» (ال ـســودي ـكــو) خ ــال أمسية
تــوق ـيــع ال ـك ـتــاب ( 6شـ ـب ــاط) .أس ـبــاب
كـثـيــرة دف ـعــت املـتـظــاهــريــن لـلــدخــول
إلى متحف «بيت بيروت» كما حصل
مرارًا في أماكن مختلفة من العاصمة
م ـنــذ ان ـط ــاق االن ـت ـف ــاض ــة .ل ـكــن هــذه

املـ ـ ـ ّـرة ،كــانــت الــوج ـهــة «م ـت ـحــف بيت
بيروت» وتاريخه ،في خطوة تتجاوز
االع ـ ـت ـ ــراض ع ـل ــى الـ ـكـ ـت ــاب ف ـح ـســب،
ّ
ّ
املؤسسات
رمزية إلى
لتصبح دعوة
ّ
والثقافية لاللتحاق بالفضاء
الفنية
ال ـس ـيــاســي الـ ـع ــام ،وخ ـص ــوص ــا تلك
الـتــي تـنــأى عـ ّـمــا يـحــدث فــي الـخــارج،
ّ
مــا يــذكــر باحتجاجات Institutional
 Critiqueالتي ظهرت في أميركا خالل
ال ـس ـت ـي ـن ـيــات الن ـت ـق ــاد أيــديــولــوج ـيــا
وسـلـطــويــة املـتــاحــف والـغــالـيــريـهــات
وامل ـ ـ ـج ـ ـ ـمـ ـ ــوعـ ـ ــات الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ّ
ـاص ـ ـ ــة م ـن ـه ــا
«امل ـت ـح ــف ال ـح ــدي ــث ف ــي ن ـي ــوي ــورك»
و«غوغنهايم» اللذان شهدا عددًا من
هذه االحتجاجات على قضايا فنية
ّ
وسياسية.
شــرارة االعتراض على الكتاب بدأت
ق ـب ــل ذلـ ـ ــك ع ـل ــى وسـ ــائـ ــل ال ـت ــواص ــل
االجتماعي .أشــار عــدد مــن الفنانني
إلى أن املشاركة في الكتاب جرت من
دون ات ـفــاق واض ــح مـعـهــم .بعضهم
وصـلــه الـكـتــاب ،فيما ُمـنــح اآلخ ــرون
َّ
حسمًا على املؤلف الذي يبلغ سعره

 120دوالرًا ل ــم يـ ـ َـر مـنـهــا ال ـف ـنــانــون
دوالرًا واح ـدًا مقابل أعمالهم .ولكن
السبب األساسي يكمن في مصادرة
رع ـي ــدي ال ــرم ــزي ــة ألع ـم ــال الـفـنــانــن،
وح ــرص ـه ــا ع ـلــى وض ـع ـهــا ف ــي إط ــار
«فـ ـ ـن ـ ــي» ك ــأنـ ـم ــا ه ـ ـ ــذه ال ـ ـص ـ ـفـ ــة ،هــي
الـسـبـيــل لـتـبــريــر االن ـت ـف ــاض ــة ،وهــي
الـ ـت ـ ّ
ـوس ــل ب ـش ـكــل م ـب ــاش ــر أو وغ ـيــر
مباشر لجعل بعض الطبقات تجد
ن ـف ـس ـهــا ف ــي االن ـت ـف ــاض ــة بـطــابـعـهــا
الحضاري فحسب.
التاريخ الثالث الــذي التحق بسيرة
الكتاب ،يأتي ُ
كبعد تحريري للصور
ول ــأعـ ـم ــال ال ـف ـن ـيــة م ــن هـ ــذا اإلط ـ ــار.
ّ
وك ــأن املــواجـهــة خ ــال الــدقــائــق التي
ّ
قـ ـض ــاه ــا املـ ـحـ ـت ــج ــون داخـ ـ ـ ــل «ب ـي ــت
بيروت» ،كانت صراعًا من أجل عودة
ال ـص ــور إل ــى ال ـش ــارع حـيــث التقطت
ّ
أس ـ ــاس ـ ــا ،رغـ ـ ــم كـ ـ ــل الـ ـع ــراقـ ـي ــل ال ـت ــي
املحتجون
وضعتها رعـيــدي .احـتـ ّـج
ّ
ال بسبب سعر الكتاب فقط رغــم أنــه
ك ــان ال ـبــدايــة ،بــل ألس ـبــاب ع ـ ّـدة منها
دعـ ــم رعـ ـي ــدي لـجـمـعـيــات ل ــم يكشف

ّ
ّ
املصممة أعمال
عنها كلها .جمعت
م ـص ـ ّـوري ــن وف ـنــانــن ع ــرب وأج ــان ــب،
ب ـه ــدف ص ـنــاعــة ع ـمــل تــوث ـي ـقــي فني
و«تـ ـ ــاري ـ ـ ـخـ ـ ــي» ،عـ ـل ــى حـ ــد وص ـف ـه ــا،
عــن ال ـثــورة فــي لـبـنــان .قــالـ ّـت ذلــك في
مقابلة بدت فيها كما لو أنها ّ
تحدق
فــي مقعد مـحـ ّـدد سيحفظه التاريخ
عـ ــن ه ـ ــذا ال ـ ـحـ ــدث ،ال ـ ـ ــذي قـ ــد يـحـفــظ
ّ
التبرعات
أيضًا صورتها وهي تمنح
ّ
للجمعيات في عمل إنساني يكتمل
مـ ــع «صـ ـ ـ ــورة الـ ـكـ ـت ــاب» وت ـص ـم ـي ـمــه
ّ
امللون بشكل مثالي .وللمفارقة ،هذه
ال ـصــورة لهشاشتها ،كــانــت بحاجة
إلى حماية عناصر أمن داخل املتحف.
كــان «ال ـجــدار» بــائـنــا .ج ــدار مــن قوى
أمن يبدون كرديف مـ ّ
ـادي للمفاضلة
بــن مــا هــو فـنــي ،وم ــا هــو غـيــر فني.
ّ
عـلــى اعـتـبــار أن صـفــة «الـفـنـيــة» هي
الوصفة املثالية ملنح أي شيء قيمته،
والنأي به بعيدًا عن النقد .ولحماية
ّ
هــذه الصفة الفنية ،قد يتطلب األمر
ع ـن ـف ــا ،م ـث ــل ت ــدخ ــل ب ـع ــض ال ـح ــراس
خالل التوقيع الذي لم يكتمل ،رغم أن
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ّ
يتعرضوا ألحــدُ .دفع
املتظاهرين لم
ُ
امل ـت ـظــاهــرون إل ــى الـ ـخ ــارج ،وم ـن ـعــوا
حتى من إكمال اعتراضهم .لهذا فإن
الطابع الفني هنا يأتي كذريعة لبيع
الـسـلـعــة (ال ـك ـتــاب ال ــذي يـبـلــغ سـعــره
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ت ـج ـ ّ
ـاري ــة ت ـس ـت ـخــدم ال ـف ــن وال ـف ـنــانــن
مــن أجــل التشجيع على االسـتـهــاك.
حني يأتي الفن في هذا السياق ،فإنه
يتجاهل عمدًا الجوانب االقتصادية
ّ
واالجتماعية لالنتفاضة في لبنان،
ب ــل إن ــه يـنــاقـضـهــا ت ـمــامــا ب ـن ــوع من
التعقيم الذي يراد منه تظهير جانب
واحد قائم على صورة تلتقي باملعنى
الـكــاسـيـكــي لـلـفــن ك ـح ـضــارة ترتقي
على حـضــارة أخ ــرى ،أو حتى ّ
توجه
يقترب من الفن بمعناه ّ
املقدس الذي
ُ
أسقط مرارًا منذ بداية القرن املاضي.
هـ ـك ــذا ،ي ـب ــدو ال ـك ـت ــاب م ـثــل املـ ـ ــزادات
الفنية للدعم الخيري حيث يستغل
الرأسمال الفن من أجل «الخير» ،في
تجاهل صارخ للظروف التي صنعت
الحاجة إلى العمل الخيري.

تطرق إبراهيم
حاتمي كيا
في «الخروج»
إلى االحتجاج
الذي برز في
المجتمع
اإليراني في
السنوات األخيرة

طهران ـــ فاطمة برجكاني
اختتم «مهرجان الفجر السينمائي» بدورته الثامنة والثالثني
أخيرًا بعدما شهد مشاركة خمسني فيلمًا من أحدث إنتاجات
السينما اإليــرانـيــة ،وتنافس  23منها على جــائــزة «العنقاء
ّ
ال ـب ـلــوريــة» .اتـسـمــت ه ــذه الـ ــدورة بــأعـمــال عــالـجــت مــواضـيــع
ّ
راهنة تتعلق باملجتمع الحالي اإليراني ومشاكله ،والنساء
والفتيات .وتــألــق فيلم «الشمس» للمخرج املخضرم مجيد
مـجـيــدي ال ــذي ن ــال جــائــزتــي أفـضــل فيلم وأف ـضــل سيناريو.
شارك في الشريط ممثلون وممثلة غير محترفني من أطفال
املهاجرين األفغان الذين يعملون كبائعني جوالني في شوارع
طهران وقطارات املترو ،واحتفى املهرجان بهم.
وحصل «شجرة اللوز» للمخرج محمد حسني مهدويان على
جائزة أفضل إخراج ،كما جائزة أفضل ممثل لبيمان معادي.
يقارب العمل الحرب اإليرانية  -العراقية والغارات الكيمياوية
في منطقة «سردشت» الكردية اإليرانية ،من خالل ّ
قصة رجل
ّ
دم ــرت الـحــرب حياته الـهــادئــة واملليئة بــالـحــب .عــامــل كــردي
ّ
بسيط يـتـعــرض مـكــان إقــامـتــه للهجوم الـكـيـمـيــاوي ،ویصل
نداؤه إلى محكمة العدل الدولية في الهاي كمندوب للشعب
الكردي الذي تحمل معاناة كبيرة خالل الحرب.
ونــال ُ
«دابــر» للمخرج سعيد نجاتي الــذي شاركت في كتابة
السيناريو الـ ّخــاص بــه فاطمة أش ـعــري ،جــائــزة أفـضــل فيلم
قصير ،علمًا أنه تطرق إلى موضوع ُيعتبر من التابوهات في
العديد من مجتمعاتنا ،وهو بلوغ الفتيات.
ّ
ويتحدث عن
وبخطوته هذه ،يكسر التابوه،
ّ
تصرف األب مع ابنته التي ال تعرف
كيفية
بدورها ما الذي حصل لها.
مـ ــن أبـ ـ ـ ــرز م ـ ـيـ ــزات أفـ ـ ـ ــام هـ ـ ــذه ال ـ ـ ـ ـ ــدورة هــو
ال ـح ـض ــور الـ ـق ــوي لـلـشـخـصـيــات الـنـســائـيــة
كبطالت .عرض في اليوم األول من املهرجان
ثالثة أفالم اشتركت في بطولتها النسائية:
«ابـ ـت ــاع ثـ ــاث ج ــرع ــات» ل ـل ـم ـخــرج ســامــان
سالور ،و«قصيدة البقرة البيضاء» لبهتاش
صناعي ها و«الــذوق العام» لسهيل بيرقي،
فيما احتل الرجال الهامش .يتطرق «ابتالع
ثالث جرعات» إلى قضية سائدة بني الشباب
ال ـي ــوم ،هــي اإلدم ـ ــان ،مــن خ ــال بطلته التي
تضطر لبيع املخدرات من أجل إنقاذ حياتها
وحياة زوجها املصاب بمرض في الدماغ .أما «قصيدة البقرة
ّ
القضائي ،من خالل امرأة فقدت
البيضاء» فيوجه نقدًا للنظام ّ
زوجها إثر حكم خطأ لإلعدام ،لكنها تدخل في قصة حب من
دون أن تعرف ،مع رجل أصدر الحكم على زوجها .ويأتي «أدب
ّ
ليصور قصة امرأة في السابعة والخمسني ،تبتعد
رخيص»،
فــي شكلها الـظــاهــري عــن الـنـمــط الـنـســائــي اإليــرانــي الـقــديــم،
إذ تتجه نحو الـبــوتــوكــس واأللـبـســة الشبابية ،مــن اللباس
الزهري وبنطال الجينز والشال امللون .امرأة ترغب بالعودة
إلــى الشباب ،تدمن األنستاغرام ،وتدعو الشباب والشابات
ليحتفلوا معًا بعيد امليالد في ضوء موسيقى حديثة.
كذلكّ ،
تميز املهرجان بحضور أفــام تحمل توقيع مخرجني
م ـخ ـض ــرم ــن ،م ــن ب ـي ـن ـهــم إب ــراهـ ـي ــم ح ــات ـم ــي ك ـي ــا وم ـس ـعــود
ّ
كيميائي .األخير قدم فيلمه «نزيف» (خون شد) الذي يتعلق
بعالقة زوجة ثانية بأوالد زوجها إضافة إلى ابنتها ،وتقوم
بتضحيات مــن أج ــل عــائـلـتـهــا .وق ــد ق ــال امل ـخــرج عــن الفيلم:
«قصته بمثابة بيت قديم مطفأ نــوره دائمًا ،وال أحــد يسكن
غــرفــه .ث ـ ّـم يــأتــي أح ــد أف ــراد األس ــرة لـيـضــيء جميع األنـ ــوار».
يعتبر كيميائي مــن السينمائيني املخضرمني الــذي اشتهر
بمعظم أعماله ،خاصة فيلمه الخالد «القيصر» سنة .1969
أما إبراهيم حاتمي كيا ،فقدم «الخروج» عن مزارعني قرويني
يبدأون رحلتهم من مدينة «دزفول» في الجنوب اإليراني إلى
العاصمة طهران للحوار مع رئيس الجمهورية عن حقوقهم
الضائعة .رحلة تستغرق شهرين ونصف الشهر يواجهون
خــال ـهــا ت ـح ــدي ــات ف ــي ال ـط ــري ــق .ف ــي ال ـف ـي ـلــم ،ي ـ ــؤدي ف ــرام ــرز

قريبيان الذي عاد إلى السينما بعد غياب ،دور رجل مصاب
بالغازات الكيميائية خالل الحرب اإليرانية  -العراقية ،إضافة
إلــى ممثلني بــارزيــن آخرين كجهانكير أملاسي ومحمدرضا
شــريـفــي نـيــا .يـتـطـ ّـرق حــاتـمــي كـيــا هـنــا ملــوضــوع االحـتـجــاج
الذي برز في املجتمع اإليراني في السنوات األخيرة ،خاصة
بعد احتجاجات سنةّ  ،2009إضافة إلى امليل إلى الحوار بني
الناس والسلطة .وتوقع النقاد منذ البداية أن يكون الفيلم من
ضمن األفالم األكثر ضجة وتحديًا في األوساط الفنية.
مشاكل املهاجرين األفغان في إيــران طرحها «املــوت في املاء
ال ـطــاهــر» لـلـمـخــرج نــويــد م ـح ـمــدي .ي ـصـ ّـور الـفـيـلــم مــوضــوع
تهريب البشر واإلتجار بهم ،من خالل عدد من الشباب األفغان
املـهــاجــريــن الــذيــن يـحــاولــون الـسـفــر إل ــى أوروبـ ــا .ال ينحصر
ّ
التصرفات العدوانية تجاه األف ـغــان ،بل
الفيلم فــي تصوير
يتطرق أيضًا إلــى الشخصيات اإليجابية مــن الـنــاس الذين
يساعدون املهاجرين ،كامرأة تساعد الفتيات األفغانيات.
ومن األفالم التي قاربت مواضيع اجتماعية راهنة «املسلخ»
للمخرج عـبــاس أميني ال ــذي تـطـ ّـرق إلــى مــوضــوع بعيد عن
الكليشيهات ،هو معاناة املجتمع اإليراني جراء أزمة العملة
الصعبة ،وارتفاع سعر الدوالر ،وأعمال التهريب الناتجة عن
األزمة ،كتهريب اللحوم وقضية إدخال دوالرات في الحقائب
ُ
إلى البالد ،من خالل ّ
قصة شاب طرد من فرنسا ،وتـ ّـورط في
جريمة من أجل والده .نيكي كريمي التي عرفت كممثلة منذ
ّ
بداية عملها في السينما ،اتجهت نحو اإلخراج في السنوات
األخيرة .وبعکس السنة املاضية التي شارك
في املهرجان أربــع مخرجات ،تعتبر كريمي
املخرجة الوحيدة التي شاركت في مهرجان
ه ــذه ال ـس ـنــة .ف ــي «آتـ ــابـ ــاي» ،ظ ـهــرت كــريـمــي
كـمـخــرجــة وم ـن ـت ـجــة ،وصـ ـ ـ ّـورت فـيـلـمـهــا في
مـحــافـظــة أذرب ـي ـج ــان ال ـغــرب ـيــة ،وف ــي أمــاكــن
تاريخية كمزار شمس التبريزي في مدينة
خ ــوي .فــي ه ــذا الـشــريــط ،عــالـجــت موضوعًا
اجـتـمــاعـيــا م ــن خ ــال رج ــل أربـعـيـنــي يــدعــى
آت ــاب ــاي ،يـعـيــش فــي أطـ ــراف مــديـنــة «خ ــوي»
مــع أب ـيــه .وك ــان قــد ت ــرك دراس ـت ــه الجامعية
ف ــي ف ــرع ال ـع ـمــارة بـسـبــب امل ـشــاكــل النفسية
الناتجة عن ّ
حبه الفاشل في فترة دراسته،
ّ
وعاد إلى قريته .يعتبر الفيلم الذي تتحدث
ف ـي ــه ال ـش ـخ ـص ـيــات بــال ـل ـغــة األذري ـ ـ ـ ــة ،درامـ ــا
اجـتـمــاعـيــة ،وت ـحــاول املـخــرجــة مــن خــالــه الــدفــاع عــن حقوق
ّ
الحب وامليل ّإلى الحياة ،حيث يدور
املرأة ومعالجة موضوع
ّ ّ
الفيلم في الظاهر حول األحداث املتعلقة بآتاباي ،إل أن أبطال
الفيلم هم من النساء .وتعتبر ّ
قصة «سباحة الفراشة» (جائزة
أفضل فيلم في املهرجان وفقًا آلراء املشاهدين) ملحمد كارت،
األفالم االجتماعية األخرى التي رأيناها
جديدة بالنسبة إلى
ّ
في السنوات األخيرة ،لكنها تقع في اإلطار العام لـ «الخيانة»
و«الغيرة» .يتحدث الفيلم عن نار الغضب التي يحترق فيها
هاشم بسبب نشر فيلم زوجته «بــروانــه» (بمعنى الفراشة)
في املسبح ،فيقدم على أفعال خطيرة توقعه في مأزق .يعالج
الشريط ما يعانيه املجتمع الحديث عن عدم الثقة باآلخرين،
ويعتبر فيلمًا مهمًا من عـ ّـدة أوجــه ،منها السيناريو القوي،
واإلخـ ــراج ال ـقــوي ،وخـلــق الشخصيات ومعالجة قضاياهم
النفسية بشكل دقيق .لذلك ،فهو فيلم مؤثر في املجتمعات
ّ
يتحمل الناس
الحديثة التي تنقصها الوحدة والتالحم وال
آراء معارضة آلرائهم وال يعترفون بهويات مختلفة ،إضافة
إلى قضايا الضمير الفردي واالجتماعي ووقوع الشخصيات
في أزمة الضمير.
وأخيرًا ،حاز فيلم «ال مكان للمالئكة» لسام كالنتري جائزة
أف ـضــل وثــائ ـقــي ط ــوي ــل .ي ـت ـطـ ّـرق الـعـمــل إل ــى مـشــاكــل أعـضــاء
الفريق الوطني اإليراني لرياضة الهوكي للبنات ،واملغامرات
ّ
والتحديات التي يواجهنها في حياتهن ،إضافة إلى تعقيدات
ذهابهن إلى املباراة اآلسيوية ،ما يجعل أعضاء الفريق يقعن
في ظروف نفسية صعبة.

حضور قوي
للنساء البطالت...
وللمخرجين
المخضرمين!

الجمعة  14شباط  2020العدد 3980

ّ
كيف يبني المستقبل من يخرب التاريخ؟
«متحف بيروت» في أتون التتار

أصــدرت وزارة الثقافة اللبنانية ،أخيرًا ،بيانًا كشفت فيه عن
اقتحام مجموعة من ّ
الشبان بـ «طريقة الخلع والكسر» موقع
«مـشــروع متحف بـيــروت» القائم على العقار رقــم  1500في
منطقة املرفأ العقارية ،في  11شباط (فبراير) الحالي .وارتكب
املـعـتــدون «أع ـمــال تخريب وإح ــراق طــالــت املكتشفات واللقى
األثــريــة ،األم ــر ال ــذي ّأدى إلــى إلـحــاق أض ــرار جسيمة باملوقع
ّ
ومحتوياته» .وأفادت الوزارة بأنه «بنتيجة الكشف على املوقع
من ِقبل املديرية العامة لآلثار بغية رصد األضــرار والحؤول
دون تـفــاقــم نتائجها ،تـبـ ّـن لـهــا ح ــرق وتـلــف مــا ي ـقــارب 600
ص ـنــدوق بالستيكي مــوضـبــة بــداخـلـهــا كـســر فـخــاريــة أثــريــة
ّ
وعينات معدة للدراسة والتحاليل .كما طاول الحريق أرضيات
لفسيفساء وج ــدران تتميز برسومها امللونة ،باإلضافة إلى
تلف واق ـتــاع أقـســام كبيرة مــن الـسـيــاج الـخــارجــي» .فــي هذا

الـسـيــاق ،طلبت ال ــوزارة مــن القضاء املختص الـتـحـ ّـرك بشكل
عاجل لـ «مالحقة ومحاكمة كل من يتعرض إلرثنا الثقافي،
وفي انتظار نتيجة التحقيقات الجارية لتحديد املسؤوليات»،
فيما ناشدت املواطنني كافة لـ «مؤازرتها في حماية وصون
تراثنا وتاريخنا وآثارنا».
املشروع الــذي أطلق في عــام  ،2018كــان ّ
مقررًا أن يستغرق
العمل فيه ثــاث س ـنــواتّ ،
ليتم تشييد مبنى زجــاجــي داخــل
ّ
ُ
املتحف ومعرض للقطع األثرية .علمًا بأن املتحف يفترض أن
ُ
يضم على مساحة  12ألف متر ّ
مربع مقتنيات أثرية اكتشفت
خالل أعمال تنقيب جرت بني َ
عامي  1993و ،1997بإشراف
«منظمة األمــم املتحدة للتربية والعلم والثقافة» (يونيسكو)،
إلى جانب شواهد من الحضارات التي مرت على بيروت ،منذ
العصر البرونزي والكنعاني حتى العثماني والعصور الحديثة.

منوعات

نزيه أبو عفش

يوميات ناقصة
َ
أيام كنتم بشرًا

َ
أبدًا ،ال خوف علينا!
ُ
ُ
الرغيف من ّ
حب ِة
الستنبات
سنعود
نجوع
حني
ِ
ِ
فم عصفور.
قمح واقع ٍة ِمن ِ
ٍ
ُ
ـام سنشحذ ِحــرابــا
ِمــن
شظايا الـ َصـخـ ِ
ـور والـعـظـ ِ
ُ
األشجار
أغصان
ماعز البراري؛ ومن
ونصطاد ِ
ِ
ِ
ُ
و ِلحائها سنصنع ِشباكًا وكمائن.
ُ
ـدفء سنعمل
ومــن
ِ
أحبابنا إلى األمــان ًوالـ ِ
حاج ِة ً ِ
َ
ّ
ّ
ـرام ــي ـ ِة
ك ـهــوفــا وأ ِس ـ ـ ـ ــرة وأب ــواب ــا حــام ـيــة م ــن ال ـح ـ ِ
ووحوش الليل.
ِ
ُ ً
َ
َ
وإذا ك ــان ال م ـهــرب مــن ال ـخــوف ،سـنـخـتــرع آلـهــة
ّ
ونصلي.
َ
ومـ ـ ّـر ًة أخ ــرى سـنـبـ ُ
ـزل وال ـس ـ َ
َ
ومقاليع
ـراج
ـدع امل ـغـ
ً
ـود ط ــرائ ـ ِـدن ــا سـنـصـنـ ُـع أرديـ ــة
ال ـص ـيــد .وم ــن ج ـل ـ ِ
ً
ً
أبسطة ووسائد.
أرياشها
و ِنعاال ،ومن
ِ
وصوفها ِ
ِ
َ
ُ
ُ
أعظم
اختراع ما هو
سنعيد
وإذا اقتضى األمــر،
َ
ُ
ِمن مرايا «فيثاغورث» العتيق ،ونحرق أساطيل
َ
َ
ومراكب قراصنة البحر.
الغزا ِة
َ
أبدًا ،ال خوف علينا!
ُ
ّ ُ
ّ
َ
فنحن ال نزال نتذك ُر الدروس التي علمتمونا إياها
ّأي َام كنتم ال تزالون بشرًا:
ـذاب املـسـعــى َ
ال ـح ـيـ ُـاة غــالـيــة ،وتـسـتـ ِـحـ ُّـق ع ـ َ
وع ـنـ َـاء
األحالم.

IN COLLABORATION WITH

Paolo Fresu
ّ
منال ملط:
شرقي وغربي
ّ
تعود منال ملط (الصورة) ،في 29
شباط (فبراير) الحالي ،إلى مقهى
«بلونوت» (الحمرا) ،حيث تلتقي
الجمهور في سهرة تمزج فيها
كالعادة بني السول والبوب والجاز.
ذاع صيت الفنانة اللبنانية املولودة
في عام  1987في املوسم الثاني من
«للعرب مواهب» (،)mbc
برنامج ّ
وهي متأثرة بنجوم عامليني من
أجيال مختلفة ،من بينهم :سيرلي
باسي ،ويتني هيوسن ،أريثا
إيتا
فرانكلني ،آيمي وينهاوسّ ،
جونز وإديث بياف .صحيح أنها
ّتميل إلى األعمال األجنبية ،غير
أنها دائمًا ما تحجز في حفالتها
ّ
حصة وافرة للموسيقى الشرقية
أيضًا.
حفلة منال مالط :السبت  29شباط ـ
ً
مساء ـ مقهى
الساعة التاسعة والنصف
( Blue Noteشارع املكحول ـ الحمرا).
لالستعالم01/743857 :

«آلة الزمن»
تنقلنا إلى المستقبل!

«إسماعيل انتحر»
على خشبة «المدينة»

ّ
تقدم فرقة «أصدقاء الدمى» ،في 22
شباط (فبراير) الحالي ،مسرحية
بعنوان «آلة الزمن» (The Time
 )Machineفي «ستايشن» (جسر
الواطي) .العمل املناسب لكل
األعمار ،يتمحور حول فتاة اسمها
«حياة» تجد سلحفاة بحرية
مصابة بجراح على الشاطئ .تطلب
ُالسلحفاة الجريحة من الطفلة أن
تحضر لها «العشبة التي تشفي
ّ
األمراض» .لكن «حياة» ال تعرفها،
فتنطلق في رحلة بحثًا عن املطلوب،
تلتقي خاللها بشخصيات ّ
عدة ،قبل
ّ
ّ
أن تفهم أنه علينا أن نحضر أنفسنا
للمستقبل بدءًا من اليوم!

بعد ثالثة عروض ناجحة الشهر
ّ
املاضي ،تمكن الجمهور أمس الخميس
من االستمتاع بعرض رابع من
مسرحية «عم بقولو اسماعيل انتحر»
ّ
يتجدد
في «مسرح املدينة» ،على أن
املوعد في  22شباط (فبراير) الحالي.
العمل من تأليف وإخراج محمد دايخ
(الصورة) الذي يتشارك البطولة
مع حسني قاووق ،وتدور أحداثه
حول «إسماعيل» و«عبدو» اللذين
تجمعهما الصدفة في غرفة مهجورة.
فوضى وسوء تفاهم يوضحان وجه
الشبه واالختالف بينهما ّفي إطار
كوميدي أسود ساخر ،يسلط الضوء
على معاناة املجتمعات الفقيرة
ّ
املهمشة في عالم تحكمه مافيا الفن
والسياسة واملجتمع...

عرض «آلة الزمن» :السبت  22شباط ـ
الساعة الرابعة بعد الظهر ـ «ستايشن»
(جسر الواطي ـ بيروت) .البطاقات
متوافرة تباع على باب املسرح
وفي «مكتبة أنطوان».
لالستعالم71/684218 :

«عم بقولو اسماعيل انتحر» :السبت 22
ً
مساء ـ «مسرح
شباط ـ الساعة الثامنة
املدينة» (الحمرا ـ بيروت) .لالستعالم:
01/753010

”“Tempo di Chet
A tribute to Chet Baker

TUESDAY FEBRUARY 25
TICKETS AT VIRGIN MEGASTORE

