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لبنان

لبنان
المشهد السياسي

تقرير

ّ
التالعب بالليرة :من يغطي رياض سالمـة؟
وفد مصرف لبنان «يطعن» الحكومة أمام صندوق النقد

ّ
مصرف لبنان
حاكم
ف
يتصر
عنوانها التفاوض مع صندوق النقد الدولي،
بينما دخلت البالد مرحلة شديدة الخطورة،
ِ
ً
ُ
ّ
عبر بالدرجة األولى عن
أنه «في
رياض سالمة كما لو ّ
صفوف األعداء» .وبدال من المساعدة في عملية التفاوض الذي ي ّ
ّ
الطبقة التي يمثلها سالمة ،وجه األخير «طعنة» للحكومة في المفاوضات .في المقابل ،تلقى حاكم «المركزي»
رغبات ّ
ّ
ّ
أمس صك حماية من المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم ،من خالل ختم التحقيق بقضية التالعب بسعر الليرة،
واالكتفاء بـ«كبش فداء» برتبة مدير في مصرف لبنان
حـقـيــق
دخـ ــل امل ـش ـت ـبــه ف ـيــه غ ــرف ــة الـتـ ّ
واثـ ـق ــا .أجـ ــاب ع ــن أس ـئ ـلــة املـحــقـقــن،
بــوضــوح« :ن ـعــمِ ،ب ـعـ ُـت دوالرات إلــى
ص ـ ـ ّـراف ـ ــن ،واشـ ـت ــري ــت دوالرات مــن
صـ ـ ـ ّـرافـ ـ ــن» .املـ ـسـ ـتـ ـج ـ َـوب هـ ــو مـ ــازن

حـ ـم ــدان ،م ــدي ــر ال ـع ـم ـل ـيــات الـنـقــديــة
فــي مـصــرف لـبـنــان .ثقته نــابـعــة من
اإلجــابــة الـتــي كــررهــا ،والـتــي ّ
دونـهــا
امل ـح ـق ـق ــون فـ ــي م ـح ـض ــر ال ـت ـح ـق ـيــق،
وأب ـل ـغ ــوا ب ـه ــا امل ــدع ــي الـ ـع ــام امل ــال ــي
القاضي علي إبراهيم ،وهي« :كل ما
ُ
كنت أفعله كان يتم ً
بناء على قرار من
حاكم مصرف لبنان رياض سالمة».
فــي حــالــة مـمــاثـلــة ،ك ــان عـلــى املــدعــي
ّ
مدع عام ،أن يأمر املحققني
العام ،أي ٍ
ب ــاس ـت ــدع ــاء س ــام ــة إلـ ــى الـتـحـقـيــق،

ّ
الداعمة
اإلعالم
وسائل
ق
تسو
ّ
لسالمة معلومات عن تدخله
لخفض سعر الدوالر
النقد:
مصرف لبنان لصندوق
ّ
ُ
خسائر القطاع المصرفي المقدرة
في الخطة الحكومية غير دقيقة
واس ـت ـجــوابــه ب ـ ّشــأن مـســؤولـيـتــه عن
األعمال التي نفذها حمدان .هذا هو
اإلجراء الطبيعي ،في أي قضية ُيذكر
فيها اسم شخص كمسؤول عن أمر
مخالف للقانون ،فكيف إذا كان هذا
األمر خطيرًا ومن وزن التالعب بسعر
النقد الوطني؟ وكيف إذا كانت هذه
املخالفة تـجــري فــي مـصــرف لبنان؟
وكـ ـي ــف إذا ك ـ ــان ه ـ ــذا امل ـ ـصـ ــرف هــو
كناية عن مؤسسة يحكمها شخص
بصالحيات مطلقة ،وال ُيحرك فيها
أحد ساكنًا من دون أمــره؟ رغم ذلك،
ق ـ ــرر الـ ـق ــاض ــي ع ـل ــي إب ــراهـ ـي ــم خـتــم
التحقيق فــي قضية ت ــورط مصرف
لـبـنــان فــي الـتــاعــب بسعر الـصــرف،

توضيح

فرنجية:
معلوماتي ليست من السفير الفرنسي
ّ
رد رئ ـي ــس ت ـ ّـي ــار امل ـ ـ ــردة ال ـن ــائ ــب ال ـســابــق
سليمان فرنجية على التقرير املنشور في
«األخ ـب ــار» أول مــن أم ــس ،بـعـنــوان «تــوتــال
ّ
الفرنسيون
باقية إلـ ّـى البلوك  :9هــل دخــل
على خــط ال ـصــراع الــداخ ـلــي؟» ،وال ــذي ورد
فيه أن املـعـلــومــات الـتــي قالها فرنجية في
مــؤت ـمــره الـصـحــافــي اإلث ـن ــن امل ــاض ــي« ،لــم
تأت من فراغ ،بل من حديث يرويه السفير
ِ
الـفــرنـســي فــي ب ـيــروت بــرونــو فــوشـيــه منذ
أيام ،لفرنجية وآخرين غيره» ،وأن «فوشيه
نقل أجواء متشائمة إلى أكثر من شخصية
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لبنانية ،حــول عمل تــوتــال ،والشركة باتت
ّ
ت ـف ــض ــل دف ـ ــع ب ـ ــدل ال ـب ـن ــد الـ ـج ــزائ ــي عـلــى
املغامرة في االستكشاف في البلوك الرقم
 ،9وهــي بـصــدد إص ــدار بـيــان قــريــب تعلن
فيه انسحابها مــن لبنان» .ونفى فرنجية
لـ«األخبار» أن تكون املعلومات التي أدلى بها
الصحافي مصدرها السفير
في مؤتمره ّ
ال ـف ــرن ـس ــي ،مـ ــؤك ـ ـدًا أن ـه ــا م ــن م ـص ــدري ــن،
أحدهما تقرير شركة «توتال» ّنفسها الذي
ّ
سلمته لوزارة الطاقة ،بينما تحفظ عن ذكر
املصدر الثاني.

(هيثم الموسوي)

واالكتفاء بتوقيف حمدان ،ومتعاقد
سابق مع مصرف لبنان كــان يشكل
صلة الوصل بني حمدان وصرافني.
التحقيق «أثـبــت» أن التالعب بسعر
الـلـيــرة ك ــان أمـ ـرًا م ـ ّ
ـدب ـرًا ،مــن عصابة
من الصرافني ،وبإدارة مصرف لبنان.
وأخـ ـط ــر م ــا ف ــي األم ـ ــر ه ــو م ــا ذك ــره
مسؤول رسمي رفيع املستوى أمس،
لجهة قوله إن مــا قــام بــه سالمة هو
عـمــل ت ـجــاري هــدفــه تحقيق األرب ــاح
ال ـت ــي سـيـسـتـعـمـلـهــا م ـص ــرف لـبـنــان
لتأمني األم ــوال الــازمــة لدفع رواتــب
موظفي القطاع العام وتمويل الدولة!
ُ
ثمة جريمة ترتكب بحق سكان لبنان
الذين فقدت مداخيلهم ّ
ومدخراتهم
قيمتها الشرائية ،وباتت أكثريتهم
ع ـ ـلـ ــى ح ـ ــاف ـ ــة خـ ـ ــط ال ـ ـف ـ ـقـ ــر وتـ ـحـ ـت ــه،
ُ
وج ــري ـم ــة ت ــرت ـك ــب ب ـح ــق االق ـت ـص ــاد
الوطني ،ومخالفات بالجملة لقانون
الـنـقــد والـتـسـلـيــف ال ــذي يـحـكــم عمل
امل ـص ــرف امل ــرك ــزي .واملـ ـس ــؤول األول
عن هذه الجرائم هو ريــاض سالمة.

وهذا األمر تعرفه السلطة السياسية،
ويـعــرفــه الـقـضــاء ،كـمــا تـعــرفــه جوقة
ّ
املطبلني لسالمة .لكن ثمة من أوعز
إل ــى ال ـقــاضــي عـلــي إب ــراه ـي ــم ،ب ــأن ال
ّ
يضيع
يــأخــذ التحقيق م ـجــراه ،وأن
سدى عمل مفرزة الشرطة القضائية
في الضاحية الجنوبية لبيروت ،وأن
يكتفي بتوقيف حمدان و«شريكه».
سي ّ
ُ
قدم األمــر كأنه إنـجــاز ،و«ضربة
غ ـي ــر م ـس ـب ــوق ــة» ،ت ـم ــام ــا ك ـم ــا ج ــرى
أم ـ ـ ــس تـ ـص ــوي ــر مـ ـس ــأل ــة ت ـح ـق ـي ـق ـيــة
روتينية ،كإرسال دورية إلى مصرف
لـبـنــان ،بــرفـقــة ح ـمــدان ،للتدقيق في
املـ ـسـ ـتـ ـن ــدات .ل ـك ــن ح ـق ـي ـقــة األمـ ـ ــر أن
كــل ذل ــك لـيــس س ــوى عملية اخـتــراع
م ـجــرم ،الف ـت ــداء الـ ــرأس امل ـ ّ
ـدب ــر ،الــذي
يحميه مــن ال ي ــزال يـتـمـ ّـســك ببقائه
ُ
ضـ ـ ـ ــع الـتـحـقـيــق
فـ ــي م ـن ـص ـب ــه .لـ ــو و ِ
الجنائي جانبًا ،ولــو جــرى التسليم
ً
جــدال بــأن سالمة «غير مـتــورط» في
التالعب بسعر النقد الوطني ،تبقى
الـفـضـيـحــة مــاث ـلــة ب ــا أي ل ـبــس :في

عهد ري ــاض ســامــة ،تــدخــل مصرف
لبنان لشراء دوالرات من الصرافني
وب ـي ـع ـه ــم دوالرات ،مـ ــا س ــاه ــم فــي
انهيار سعر صــرف الليرة .فضيحة
ُ
ـ ـ ـ ـ جــري ـمــة ت ـض ــاف إل ــى فـضــائـحــه ـ ـ
ج ــرائ ـم ــه األخ ـ ـ ــرى ،وأبـ ــرزهـ ــا تـبــديــد
أم ــوال املــودعــن بـعــد تـحــويــل الـجــزء
األك ـبــر منها إل ــى ث ــروات فــي جيوب
ً
أصــدقــاء سالمة وشــركــاه ،فضال عن
تسجيل خسائر فــي مـصــرف لبنان
ً
لم يشهد لها الكوكب مثيال (أكثر من
 %100من الناتج املحلي اإلجمالي)،
ب ـح ـس ــب مـ ــا ورد فـ ــي الـ ــورقـ ــة ال ـتــي
ّ
اعدتها شركة «الزارد» وفريق وزارة
املالية.
ع ـلــى امل ـس ـت ــوى ال ـس ـي ــاس ــي ،ال ي ــزال
رئـ ـ ـي ـ ــس ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة حـ ـ ـس ـ ــان ديـ ـ ــاب
مصممًا على ضرورة إطاحة سالمة.
ّ
وه ــو أك ــد أم ــس ،ف ــي جـلـســة مجلس
الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ،أن ال ـح ـك ــوم ــة لـ ــن تـسـمــح
َ
ب ـت ـم ـي ـي ــع ال ـت ـح ـق ـي ــق ف ـ ــي ق ـض ـي ــتــي
التالعب بالليرة والفيول املغشوش،

م ـط ــال ـب ــا مـ ـص ــرف ل ـب ـن ــان بــال ـتــدخــل
لكبح ارتفاع سعر ال ــدوالر .أتــى ذلك
بعدما وردت إلى ديــاب ،ومسؤولني
ّ
آخرين ،معلومات ال تقل خطورة عن
قضية الـتــاعــب بسعر ال ـل ـيــرة .هــذه
املعلومات أتــت تحديدًا مــن محضر
االج ـت ـمــاع الـ ــذي ُع ـقــد أول م ــن أمــس
ب ــن ال ــوف ــد الـلـبـنــانــي (غ ـيــر امل ـ ّ
ـوح ــد)
ووفد صندوق النقد الدولي ،كفاتحة
ل ـل ـم ـف ــاوض ــات ب ــن ال ـط ــرف ــن ب ـشــأن
شــروط البرنامج الــذي يطلبه لبنان
من الصندوق.
ـاكــم م ـص ـ ِـرف ل ـب ـنــان ل ــم يـتـعـ ّـمــد،
ف ـح ـ ِ
ّ
التغيب عن الجلسة األولى
وحسب،
لـلـتـفــاوض ،وم ــن دون أي م ـب ـ ّـرر ،بل
إن ممثليه الذين حضروا االجتماع،
تـ ـ ـصـ ـ ـ ّـرفـ ـ ــوا مـ ـ ــن مـ ـنـ ـطـ ـل ــق ال ـ ـ ـعـ ـ ــداوة
للحكومة ،بحيث أشار وفد «املصرف
املركزي» إلى أنه «ال يستطيع تقييم
خطة الحكومة ال سلبًا وال إيجابًا»،
ُ
ـارك بــوضـعـهــا».
بـحـجــة أن ــه «ل ــم ي ـش ـ ِ
لـكــن مــا جــزم بــه وفــد مـصــرف لبنان
أمـ ــام م ـفــاوضــي ص ـن ــدوق الـنـقـُـد هو
أن «خسائر القطاع املصرفي امل ّ
قدرة
في الخطة مبالغ بها وغير دقيقة».
وبـحـســب م ـص ــادر مـعـنـيــة ،ف ــإن أداء
وفـ ــد م ـص ــرف ل ـب ـنــان ي ـض ـ ّـر بـمــوقــف
لبنان التفاوضي في وجــه صندوق
الـنـقــد ال ــذي الح ــظ وف ــده الـتـبــايـنــات
الــواض ـحــة ف ــي امل ــواق ــف ب ــن أعـضــاء
الوفد اللبناني.
تصرفات سالمة تؤكد يومًا بعد يوم،
أن ــه ال يـكـتـفــي بــالـقـفــز ف ــوق الـقــانــون
ب ــذريـ ـع ــة االس ـت ـق ــال ـي ــة ح ـ ـص ـ ـرًا ،بــل
يعمل ضد مصلحة الدولة ،علمًا بأن
ق ــرار ال ـت ـفــاوض مــع ص ـنــدوق الـنـقــد،
وبمعزل عن صوابيته أو عدمها ،هو
ُّ
قــرار سياسي رسـمــي اتـخــذ بإجماع
واج ــب سالمة
مجلس الـ ــوزراء ،ومــن ِ
ً
االلتزام به واملساعدة فيه .لكنه بدال
ذل ـ ــك ،يـمـتـ ِـنــع ع ــن ت ــزوي ــد الــدولــة
م ــن ِ
بجردة دقيقة عن موجودات مصرف
وأرباحه وخسائره.
لبنان والتزاماته
ِ
في هذا الوقتّ ،
حرك سالمة ماكينته
التسويقية ،إذ بدأت وسائل إعالمية
مـسـتـفـيــدة مــن امل ــال ال ـعــام املــوضــوع
ف ــي ع ـه ــدة م ـص ــرف ل ـب ـن ــان ،بــإشــاعــة
م ـع ـل ــوم ّــات ت ـش ـي ــر إل ـ ــى أن «س ــام ــة
س ـي ـت ــدخ ــل ألج ـ ــل الـ ــدفـ ــاع ع ــن سـعــر
ص ـ ــرف الُـ ـلـ ـي ــرة» ،ع ـل ـمــا ب ـ ــأن ســامــة
كـ ـ ــان ي ـ ــرف ـ ــض األمـ ـ ـ ــر س ــابـ ـق ــا .ك ــذل ــك
استنفر ســامــة كــل عــاقــاتــه املحلية
والخارجية للدفاع عن موقعه ،وهو
بـ ـ ــدأ ال ـط ـع ــن ب ـم ــرش ـح ــن مـحـتـمـلــن
لخالفته ،ناسبًا لهم بناء عالقات مع
حزب الله .ويسعى سالمة الى توفير
مظلة إعالمية تــدافــع عنه بالتعاون
م ــع رئ ـيــس جـمـعـيــة امل ـص ــارف سليم
ص ـف ـي ــر ال ـ ـ ــذي ت ـف ـي ــد تـ ـق ــاري ــر لـجـنــة
الــرقــابــة عـلــى امل ـصــارف ب ــأن مصرفه
«ب ـ ـنـ ــك ب ـ ـ ـيـ ـ ــروت» ف ـ ــي حـ ــالـ ــة إف ـ ــاس
حقيقي وأنه أبرز املصارف املرشحة
لالندثار في أول عملية إعادة هيكلية
للقطاع.
اسـتـنـفــار ســامــة ـ ـ ـ ـ صـفـيــر أت ــى بعد
ورود معلومات تفيد بــأن السفيرة
األميركية في بيروت ،دوروثــي شيا،
قــالــت للنائب جـبــران باسيل عندما
الـتـقـتــه أخ ـي ـرًا «إن ه ـنــاك مــؤسـســات
م ــال ـي ــة أم ـي ــرك ـي ــة ودول ـ ـيـ ــة ي ـج ــب أن
تكون موافقة على املرشحني لخالفة
س ـ ــام ـ ــة» ،مـ ــا ي ـع ـن ــي عـ ـ ــدم م ـمــان ـعــة
واشنطن في البحث عن بديل للحاكم
الـ ـح ــال ــي ملـ ـص ــرف لـ ـبـ ـن ــان .وب ـح ـســب
مـ ـ ـص ـ ــادر مـ ـطـ ـلـ ـع ــة ،ف ـ ـ ــإن م ـس ــؤول ــن
فـ ــرن ـ ـس ـ ـيـ ــن صـ ـ ـ ــارحـ ـ ـ ــوا م ـ ـسـ ــؤولـ ــن
لبنانيني بأن هناك مشكلة كبيرة في
املصرف املركزي.
(األخبار)

ّ
ّ
معامل الكهرباء :مذكرة تفاهم الختبار الجدية
فتح مجلس الوزراء الباب
أمام مفاوضات ّ
جدية
ّ
المهتمة
تجرى مع الشركات
ببناء معامل الكهرباء .إقرار
ّ
الموحدة
مذكرة التفاهم
يعطي وزير الطاقة إمكانية
التواصل الرسمي مع تلك
الشركات تمهيدًا لتكوين
فكرة وافية عن عروضها
التقنية والمالية .واألهم أنه
يعطي فكرة عن كيفية
تعامل الشركات العالمية
ودولها مع لبنان ما بعد
االنهيار المالي والنقدي
إيلي الفرزلي
خطوة أخــرى خطاها مجلس الــوزراء
على طريق األلــف ميل إلنشاء معامل
الكهرباء .بعد شهر ونصف شهر من
مــواف ـقــة املـجـلــس عـلــى تـفــويــض وزي ــر
ال ـطــاقــة ري ـم ــون غ ـجــر ّ«ال ـت ـف ــاوض مع
كبرى الـشــركــات املصنعة لتوربينات
الكهرباء ودراسة إمكانياتها ورغبتها
ب ـ ـب ـ ـنـ ــاء م ـ ـعـ ــامـ ــل ،ب ـ ـمـ ــواف ـ ـقـ ــة وغ ـ ـطـ ــاء
ومواكبة من دولها» ،قرر املجلس أمس
امل ــواف ـق ــة ع ـلــى م ــذك ــرة ت ـفــاهــم أعـ ّـدت ـهــا
وزارة الـطــاقــة لـهــذه ال ـغــايــة .بـعــد ذلــك
يفترض أن تعكف الــوزارة على عرض
ه ــذه املــذكــرة عـلــى ال ـشــركــات املــذكــورة
فــي الـقــرار ال ــوزاري (سيمنز ،جــي إي،
إن ـســالــدو ،ميتسوبيشي) والـشــركــات
املهتمة ،والعمل على توقيعها من قبل
الطرفني (الوزارة والشركات) ،لالنتقال
بعدها إلى مرحلة املفاوضات الجدية،
ع ـلــى أن ت ــرف ــع الـنـتـيـجــة إلـ ــى مجلس
الوزراء مجددًا.
مـ ــا س ـب ــق ال ي ـع ـن ــي ش ـي ـئ ــا .ال ـط ــري ــق
طــويــل واإلفـ ـ ــراط بــال ـت ـفــاؤل لـيــس في
م ـح ـل ــه .ص ـح ـي ــح أن الـ ـش ــرك ــات ال ـتــي
راسـلـتـهــا ال ــوزارة اسـتـجــابــت لطلبها

وأب ـ ــدت رغ ـب ـت ـهــا امل ـبــدئ ـيــة بــال ـتـعــاون
م ــع ال ــدول ــة الـلـبـنــانـيــة ب ـه ــدف إن ـشــاء
م ـ ـعـ ــامـ ــل الـ ـ ـكـ ـ ـه ـ ــرب ـ ــاء ،مـ ـ ــع ت ـق ــدي ـم ـه ــا
عــروضــا أول ـيــة .إال أن ه ــذه الـعــروض
ل ـ ــم تـ ــأخـ ــذ بـ ـع ــن االع ـ ـت ـ ـبـ ــار ال ــوض ــع
امل ــال ــي ل ـلــدولــة وامل ـخــاطــر املـسـتـجــدة،
على مــا يشير وزيــر الـطــاقــة .وهــو ما
يسمح بالتخوف من تعديالت جدية
ق ــد ت ـط ــرأ ع ـل ـي ـهــا أو ح ـت ــى تـنـسـفـهــا،
عـلـمــا بــأنــه لــم يـعــرف مــا إذا ك ــان هــذا
االهتمام ال يزال قائمًا ،بعد معلومات
تــم تناقلها فــي ال ــوزارة عــن انسحاب
شركات كسيمنز.
ّ
مــا أخ ــر مــوافـقــة املـجـلــس عـلــى مــذكــرة
الـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــاه ـ ــم ل ـ ـ ــم يـ ـ ـك ـ ــن الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاف ع ـل ــى
أجريت
مضمونها .تعديالت بسيطة ّ
عـلــى الــوثـيـقــة غـيــر املـلــزمــة للموقعني
عليها ،لكن ما حصل أن الخالف انتقل
إلى املربع األول .أين ستبنى املعامل؟
ف ــإذا كــانــت خطة الـكـهــربــاء قــد أشــارت
إلــى ثالثة أمــاكــن هــي :الــزهــرانــي وديــر
عـمــار وسلعاتا ،فقد رفــض وزراء في
الحكومة السير بمعمل سلعاتا .كما
جـ ــرت اإلشـ ـ ـ ــارة إلـ ــى أن «ال ـفــرن ـس ـيــن
ّ
أبلغوا وزير الخارجية ناصيف حتي
ّ
أن املوافقة على خطة الكهرباء تتصل
بإقامة محطتني إلنـتــاج الكهرباء ،ما
يؤكد عدم جدوى إنشاء معمل سلعاتا
ّ
الــذي يــرتــب كلفة إضافية ال تتناسب
مع الواقع الحالي للدولة.
ب ــال ـف ـع ــل ،س ـق ــط م ـع ـم ــل س ـل ـع ــات ــا مــن
الخطة أمس ،فدعا القرار الحكومي إلى
تطبيق الخطة ،بعد رفع وزارة الطاقة
تقريرًا بنتيجة التفاوض مع الشركات،
ً
«ب ـ ــدءًا م ــن ال ــزه ــران ــي واس ـت ـك ـمــاال لها
بحسب الخطة» .ذلك يحسم ،إن وصلت
امل ـفــاوضــات إل ــى نتيجة إيـجــابـيــة ،أن
املعمل األول سيبنى في الزهراني ،مع
احتمال أن يـعــرض معمل «دي ــر عمار
 »٢على التلزيم تاليًا ،فــي حــال قــررت
الشركة امللتزمة حاليًا ،والتي تواجه
ص ـعــوبــة ف ــي ت ــأم ــن ال ـت ـمــويــل الـ ــازم
ل ــه ،االن ـس ـحــاب .عـلــى أن ي ـكــون معمل
سلعاتا آخر العنقود ،إن أعيد إحياؤه.
ت ـ ـجـ ــدر اإلش ـ ـ ـ ـ ــارة هـ ـن ــا إل ـ ــى أن خـطــة
الكهرباء التي يوحي مجلس الــوزراء
بــأنــه ينفذها ،قــد نسفت عمليًا ،فهي
تشير إلى بدء األعمال في «ديــر عمار

 »٢ف ــي ع ــام  ،٢٠١٩فـيـمــا ي ـف ـتــرض أن
َ
يبدأ العمل على بناء معملي الزهراني
وسلعاتا في عــام  .٢٠٢٠بالنتيجة ،ال
بــدأ العمل بــ«ديــر عمار  »٢وال ُيتوقع
أن ي ـب ــدأ ال ـع ـمــل ب ــأي م ــن امل ـع ــام ــل في
ال ـعــام ال ـحــالــي .وزي ــر الـطــاقــة أع ـلــن أن
االتـ ـص ــاالت م ــع ال ـشــركــات ق ــد تحتاج
إلى ثالثة أشهر جديدة .فيما قد يأخذ
تحضير دفتر الشروط وتوقيع العقود
وتأمني والتمويل أشهرًا طويلة.
ب ــال ـن ـت ـي ـج ــة ،فـ ـ ــإن الـ ـ ـع ـ ــروض األولـ ـي ــة
امل ـق ــدم ــة أف ـض ــت إلـ ــى ال ـح ـص ــول عـلــى
بعض املعطيات ،ومنها:
تـ ـت ــراوح ق ـي ـمــة الـ ـق ــروض ال ـت ــي يمكن
تأمينها وفــق صيغة ( EPC+Fإنشاء
امل ـ ـع ـ ـمـ ــل ملـ ـصـ ـلـ ـح ــة ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــة وتـ ــأمـ ــن
التمويل لــه) بــن  ٨٠فــي املئة و ٨٥في
املئة مــن قيمة املـشــروع ،على أن تقوم
الــدولــة بتأمني القيمة املتبقية (سبق
أن أعـلــن غـجــر عــن أولــويــة الـبـحــث عن

ّ
التحديات
التمويل… أبرز
أمام بناء المعامل

تمويل كامل للمعامل بسبب األوضاع
الـ ــراه ـ ـنـ ــة وعـ ـ ـ ــدم قـ ـ ـ ــدرة ال ـ ــدول ـ ــة عـلــى
التمويل).
تــأمــن ضـمــانــات دف ــع قـيـمــة ال ـقــروض
م ــن قـبــل وزارة املــال ـيــة (ك ــان ذل ــك قبل
االنهيار املالي والنقدي).
االع ـت ـم ــاد ع ـلــى ال ـف ـيــول الـثـقـيــل HFO
يـمـكــن أن ي ـعــرقــل الـ ـق ــدرة ع ـلــى تــأمــن
الـقــروض ،ما يوجب البحث جديًا في
تأمني الغاز الطبيعي لتشغيل املعامل،
وإال سيكون الخيار هو اعتماد الديزل
أويل األكثر كلفة.
وفيما سبق أن كشفت «األخ ـبــار» عن
م ــراس ــات أج ــرت ـه ــا إح ـ ــدى ال ـشــركــات
الصينية مع رئاسة الحكومة ووزارة
ال ـ ـطـ ــاقـ ــة ،أكـ ـ ــد وزيـ ـ ـ ــر الـ ـط ــاق ــة وجـ ــود

اهتمام صيني باالستثمار في معامل
الكهرباء .وأشار إلى أن الوزارة راسلت
السفير الصيني في الثاني من نيسان
املاضي ،ربطًا بإبداء الصني اهتمامها
سابقًا بتمويل مشاريع إنشاء معامل
من خالل شركات صينية متخصصة
فــي بناء املعامل وفــق صيغة EPC+F
(طوت الحكومة صفحة الـ  BOTبعدما
أدرك ـ ــت ص ـعــوبــة دخـ ــول أي مستثمر
فــي مخاطر طويلة األمــد فــي بلد غير
م ـس ـت ـق ــر ،أضـ ـ ــف إلـ ـ ــى أن هـ ـ ــذا ال ـن ــوع
م ــن ال ـع ـقــود ي ـح ـتــاج إل ــى وق ــت طــويــل
لتنفيذه) .وقد ردت السفارة الصينية
ب ـ ــاإلش ـ ــارة إل ـ ــى ان ـ ــه س ـي ـت ــم االتـ ـص ــال
ب ــالـ ـجـ ـه ــة املـ ـعـ ـنـ ـي ــة بـ ــاالس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــارات
الخارجية (China Foreign Contractors
 )Chamberلتقديم توصية للشركات
ال ـص ـي ـن ـيــة امل ـخ ـت ـصــة الـ ـت ــي ي ـم ـكــن أن
تتعاون مع الــدولــة اللبنانية من أجل
إنشاء املعامل وتأمني التمويل الالزم
وف ــق شـ ــروط مـشــابـهــة ل ـبــاقــي الـ ــدول،
حيث يسدد الـقــرض خــال  ١٠إلــى ٢٠
سنة بـفــائــدة ال تـتـجــاوز  ٢.٥فــي املئة.
كما أشــار وزيــر الطاقة إلــى أن وجــود
صـيـغـتــن ل ـل ـت ـمــويــل ،واحـ ـ ــدة تتطلب
ضـمــانــات سـيــاديــة وأخ ــرى ال تتطلب
هذه الضمانات ،إنما بشروط مختلفة
تحدد وتبحث في حينه.
إلى ذلك ،فإن مذكرة التفاهم التي أقرت
( ٦صفحات) ،تنص في مقدمتها على
أن الـهــدف منها هــو «تحديد مجاالت
التعاون املمكنة بني الــوزارة والشركة
لـتـطــويــر م ـشــاريــع إن ـت ــاج ال ـطــاقــة في
لـبـنــان وت ـحــديــد ج ــدول زم ـنــي وخطة
العمل الضرورية لتنفيذ هذه املشاريع
بعد إقرارها وفق األصول».
وق ــد حـ ــددت م ــدة ه ــذه امل ــذك ــرة بستة
أشـهــر إال فــي حــال تـطــور املـفــاوضــات،
عـ ـل ــى أن يـ ـشـ ـم ــل نـ ـط ــاقـ ـه ــا األه ـ ـ ـ ــداف
التقنية املطلوبة التي تؤدي إلى بناء
املعامل وتشغيلها ،علمًا بــأن توقيع
هــذه املــذكــرة ال يشكل الـتــزامــا لـلــوزارة
أو للشركة للدخول في عقد املشروع،
إال فــي حــال تــوافــق األط ــراف على ذلك
خـطـيــا أو دخ ـل ــوا ف ــي عــاقــة تـعــاقــديــة
مـ ـل ــزم ــة .كـ ـم ــا ال ت ـم ـن ــع هـ ـ ــذه امل ــذك ــرة
ال ــوزارة من الــدخــول في مناقشات من
أي طرف ثالث.

تقرير

ُ
سقط «سلعاتا» بالتصويت
مجلس الوزراء ي ِ
س ـ ــريـ ـ ـع ـ ــا ،بـ ـ ـ ــدأ الـ ـ ـحـ ـ ـص ـ ــار الـ ــداخ ـ ـلـ ــي
والـخــارجــي يـشـتـ ّـد ،على وقــع انطالق
امل ـ ـفـ ــاوضـ ــات بـ ــن الـ ــدولـ ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة
وصندوق النقد الدولي ،وما ّ
تظهر من
َ
املسارين التقني والسياسي ،من
تالزم
خالل تعبئة متصاعدة ضد املقاومة.
إذ بدأ املجتمع الدولي يربط املساعدة
املالية بتسوية ملفات حساسة عالقة،
ليس أولها ترسيم الحدود مع سوريا،
ولن يكون آخرها «تسليم سالح حزب
الـ ـل ــه» ،وف ــق م ــا ع ـ ّـب ــر ع ـنــه م ـســؤولــون
دوليون.
غـ ـي ــر أن ه ـ ـ ــذا ال ـ ـح ـ ـصـ ــار ل ـ ــم ي ـض ـبــط
امل ـع ــارك بــن ال ـقــوى الـسـيــاسـيــة بشأن
ّ
مـلـفــات داخـلـيــة كــانــت وال ت ــزال محط
خ ـ ــاف ب ـي ـن ـه ــا ،وق ـ ــد ان ـت ـق ــل ال ـخ ــاف
إلــى مجلس الـ ــوزراء ال ــذي شهد أمس
ترجمة لتصفية الحسابات السياسية
بعناوين تقنية .فعرض وزارة الطاقة
في شأن تأمني الكهرباء وإلغاء العجز
ّ
(املتضمن
في مؤسسة كهرباء لبنان
ّ
مـسـ ّـودة مــذكــرة التفاهم مــع الشركات
ال ــراغـ ـب ــة فـ ــي ُإن ـ ـشـ ــاء م ـع ــام ــل إلن ـت ــاج
الكهرباء) ،وامل ـقـ ّـدم مــن الــوزيــر ريمون
غجر ،لم ُ
يعبر طريقه إلــى اإلقــرار كما
ُ
كــان مقترحًا ،بــل حــذفــت منه اإلش ــارة
إل ــى إن ـش ــاء مـعـمــل ف ــي س ـل ـعــا ُتــا ،بعد
انقسام املكونات السياسية املشاركة

َ
فـ ــي ال ـح ـك ــوم ــة إل ـ ــى ف ــري ــق ــن :ال ـت ـي ــار
الوطني الحر ،واآلخرون.
ب ـح ـس ــب أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن م ـ ـصـ ــدر وزاري،
ف ـتــح ال ـع ــرض الـ ــذي ق ـ ّـدم ــه غ ـجــر بــاب
ال ـن ـقــاش ع ـلــى م ـص ـ َ
ـراع ـي ــه .إذ انـطـلــق
مـ ــن خ ـط ــة الـ ـكـ ـه ــرب ــاء الـ ـت ــي تـتـضـمــن
إنـ ـش ــاء م ـع ـمــل ف ــي س ـل ـع ــات ــا ،م ــا دف ــع
وزراء حــزب الـلــه وحــركــة أمــل وامل ــردة
إلـ ــى ت ـس ـج ـيــل اع ـت ــراض ـه ــم كـ ــون ه ــذا
ً
املـعـمــل غـيــر ض ــروري ،فـضــا عــن «أن
قيمة االسـتـمــاكــات تصل إلــى نصف
ُ
مليار دوالر ،فيما الـبــاد تـعــانــي من
أزمـ ــة مــال ـيــة خ ـط ـي ــرة» ،مـعـتـبــريــن أن
َ
«األولوية اليوم هي ملعمل ْي دير عمار
والــزهــرانــي» .وفيما استعاد ال ــوزراء
امل ــوق ــف ال ـف ــرن ـس ــي الـ ـ ــذي شـ ـ ـ ّـدد عـلــى
إقامة محطتني فقط ،قال وزير البيئة
والـ ــدولـ ــة لـ ـش ــؤون ال ـت ـن ـم ـيــة اإلداريـ ـ ــة
دميانوس قطار «إننا لسنا في صدد
أراض جديدة ،وما دام هناك
استمالك
ٍ
محطتان فلنتخذ قرارًا بشأنهما».
لـ ـك ــن وزراء ال ـ ـت ـ ـيـ ــار الـ ــوط ـ ـنـ ــي ال ـح ــر
ّ
وأصروا على
عارضوا موقف الغالبية
سلعاتا ،وخصوصًا بعدما لفت وزير
الطاقة إلــى «حماسة بعض الشركات
إلن ـش ــاء مـعـمــل ف ــي سـلـعــاتــا أك ـث ــر من
امل ـح ـط ـت ــن األخـ ـ ــريـ ـ ــن» ،ف ـي ـم ــا طــالــب
وزراء حزب الله «بترك املجال أمام ما

ُيمكن أن تقدمه دول أخــرى ،وال سيما
الـصــن الـتــي تـبــدي رغـبــة واس ـت ـعــدادًا
ل ـت ـمــويــل إنـ ـش ــاء م ـع ــام ــل ل ـل ـك ـهــربــاء».
وب ـي ـن ـمــا رف ـ ــض ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء ،بــاس ـت ـث ـنــاء
التيار الوطني ،إدراج سلعاتا باالسم،
طرح رئيس الحكومة فكرة إقرار معمل
ال ــزه ــران ــي واس ـت ـك ـمــال الـخـطــة ف ــي ما

شهدت الجلسة
خالفًا بين وزيري
االقتصاد والثقافة
بشأن أموال «سيدر»

بعد إذا كــانــت هـنــاك مــن حــاجــة لذلك،
فاقترح وزير الطاقة إحالة امللف على
الـتـصــويــت ،عندها أسـقــط ذكــر معمل
سلعاتا من مذكرة التفاهم بمعارضة
معظم الوزراء ،ما عدا العونيني.
ُ
ول ــم يــكــن مـلــف الـكـهــربــاء هــو الوحيد
ّ
الــذي خلف توترًا في الجلسة .فخالل

الـ ـتـ ـط ـ ّـرق إل ـ ــى م ـل ــف «سـ ـ ـي ـ ــدر» ،وب ـعــد
شــرح ّ
مفصل للخطة وتــوزيــع األمــوال
ُ
ّ
من قبل فريق مختص ،اعترض وزير
االقتصاد راوول نعمة بحجة أنه «غير
ّ
ُمطلع على امللف ولــم يستشره أحــد»،
فـحـ َـمــل حـقـيـبـتــه وخـ ــرج م ــن الـجـلـســة،
ثـ ّـم عــاد واحـتـ ّـج على «تخصيص ٢٦٢
مليون دوالر ل ــوزارة الـثـقــافــة» ،طالبًا
مــن الــوزيــريــن عماد حــب الله وعباس
مرتضى عقد اجتماع نهاية األسبوع
ملناقشة «سيدر» .إال أن مرتضى رفض
ً
الرتـبــاطــه بمواعيد ُمسبقة ،متسائال
ع ــن «س ـب ــب ت ــدخ ــل وزارة االق ـت ـص ــاد
فــي هــذا األم ــر» ،ومستغربًا طلب عقد
االج ـت ـم ــاع ،بـيـنـمــا ه ــذا األمـ ــر مــرتـبــط
بــال ـح ـكــومــة م ـج ـت ـم ـعــة وه ـ ــي م ــن لـهــا
الحق في مناقشته.
ّ
وف ــي م ــا يـتـعــلــق ب ـمــوضــوع الـتـهــريــب
عـلــى الـ ـح ــدود ،أعـلـنــت وزيـ ــرة اإلع ــام
منال عبد الصمد بعد انتهاء الجلسة
أن الـحـكــومــة قـ ــررت «مـ ـص ــادرة امل ــواد
التي يتم إدخالها أو إخراجها بصورة
غـ ـي ــر ش ــرعـ ـي ــة مـ ـ ــن لـ ـبـ ـن ــان مل ـص ـل ـحــة
كما ستتم مصادرة السيارات
الجيشُ ،
أو اآلليات املستخدمة ،مع اإلشارة الى
أن الـقــرار يصدر بموجب مــرســوم من
دون حاجة الى تعديل قانوني».
(األخبار)
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لبنان

لبنان
قضية اليوم

تقرير

الحريري ينتظر في بيروت ما لم يصله في الرياض وباريس
ّ
حدد األمين العام لحزب الله السيد
حسن نصر الله طريق الحوار مع سوريا،
فأعاد تجميع األصوات المعارضة .في
المقابل ،يظهر الرئيس سعد الحريري
منذ عودته من باريس وهجومه
على الحكومة والعهد غير ممسك
لخريطة طريق المرحلة المقبلة
هيام القصيفي
رغ ــم أن تــدهــور سـعــر ص ــرف الـلـيــرة
وحد غالبية اللبنانيني ،كما ّ
ّ
وحدهم
ارتفاع األسعار والغالء ،إال أنه يكفي
أن تـظـهــر مـ ـج ــددًا ع ـن ــاوي ــن الـعــاقــة
مع سوريا ومراقبة الحدود وسالح
حــزب الله وكــام األمــن الـعــام لألمم
املتحدة أنطونيو غوتيريس ،حتى
يعود االستنفار الى جماهير القوى
السياسية فيعود الكباش السياسي،
وكأن ال انتفاضة وقعت ،وال فقر يدق
األبـ ــواب ،وال مـصــارف تـســرق أمــوال
املودعني.
عـ ّـوم األمــن الـعــام لحزب الله السيد
ح ـســن ن ـصــر ال ـل ــه امل ـل ــف الـسـيــاســي،
بتصويبه على موضوع العالقات مع
ّ
ينصب
سوريا والحوار معها ،فيما
االهـ ـتـ ـم ــام ب ــان ـط ــاق الـ ـتـ ـف ــاوض مــع

حزب الله لم ّ
يسهل
المهمة للحريري ،فأضيف
له عجز آخر على مسيرة متعثرة
صـنــدوق النقد الــدولــي واستيضاح
ّ
ّ
فتحولت بذلك كلمته
سلة شروطه.
ت ـنــازعــا ب ــن سـقـفــن ،ب ــن أن ــه يحيد
النظر قـصـدًا عــن املـفــاوضــات املالية
الــدولـيــة الـتــي قــد يضطر لـبـنــان الــى
ال ـق ـبــول ب ـه ــا ،أو أن ــه ي ــرف ــع شــروطــه
الــداخـلـيــة واإلقـلـيـمـيــة ،فيما تـحــاول
واش ـ ـن ـ ـطـ ــن ت ـص ـع ـي ــد ض ـغ ـط ـه ــا فــي
املقابل على دوره في لبنان وسوريا.
وف ــي كـلـتــا الـحــالـتــن ،أخ ــرج املشهد
السياسي من الحدث اليومي املالي
واالقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي وال ـ ـص ـ ـحـ ــي ،لـيـضــع
مـ ـ ـج ـ ــددًا ق ـ ــواع ـ ــد ال ـل ـع ـب ــة ف ـ ــي ش ـكــل
أح ـ ـ ـ ــادي .وه ـ ــو ب ــذل ــك أع ـ ـ ــاد تــرت ـيــب
األول ــوي ــات ح ــول مـلـفــات ك ــان لبنان

(مروان طحطح)

يتفاداها لشهور بفعل التظاهرات
ومن ثم أزمة تفشي الوباء ،من ضمن
رؤيــة تتعلق بساحات املنطقة .فتح
ك ــام نـصــر ال ـلــه ال ـبــاب أم ــام توحيد
خ ـص ــوم ــه ومـ ـع ــارض ــي ال ـ ـحـ ــوار مــع
سوريا ،بما في ذلك بعض األصوات
الـغــائـبــة مـنــذ زم ــن ع ــن م ـقــاربــة هــذه
امللفات .لكن في كل ذلك ،هناك عنصر
سـ ـي ــاس ــي مـ ـفـ ـق ــود ي ـت ـع ـل ــق ب ــ«ب ـي ــت
ال ــوس ــط» ،ليصبح ال ـس ــؤال تلقائيًا

ع ـم ــا ح ـق ـق ـتــه عـ ـ ــودة ال ــرئ ـي ــس سـعــد
الحريري الى بيروت حتى اآلن ،وما
هو املشروع السياسي الذي يمكن أن
يواجه به املستجدات ،بــدءًا من كالم
نصر الله وانـتـهـ ً
ـاء بمواجهة العهد
والحكومة على السواء.
ســاهــم ان ـت ـشــار ك ــورون ــا ف ــي تــأخـيــر
املحكمة الدولية تحديد موعد صدور
ال ـح ـكــم الـعـلـنــي ف ــي قـضـيــة «ع ـيــاش
وآخ ــري ــن» ،بحسب تسمية املحكمة

ل ـق ـض ـي ــة اغ ـ ـت ـ ـيـ ــال الـ ــرئ ـ ـيـ ــس رف ـي ــق
ال ـحــريــري .وق ــد ي ـكــون ه ــذا التأخير
مالئمًا للحريري ،الذي ينتظر كلمة
ســر لــم تــأتــه ال فــي ال ــري ــاض وال في
ب ــاري ــس .ألن تــوقـيــت الـحـكــم ،راه ـنــا،
يحمل التباسات كثيرة ،وهو الذي ال
يــزال ّ
يعول على عودته الــى السرايا
الحكومية ،من خالل رفع راية تهدئة
ال ـش ــارع الـسـنــي .لـكــن كـلـمــة ال ـســر لم
تصل بعد ،بفعل انشغال الــدول في

أزم ــاتـ ـه ــا ال ـص ـح ـيــة واالق ـت ـص ــادي ــة،
وتعليقها الـتــداول بامللف اللبناني.
يـضــاف ال ــى ذل ــك أن أحـ ـدًا مــن ال ــدول
املعنية مباشرة لم يعد يتعامل معه
عـلــى أن ــه الــرقــم الـصـعــب فــي معادلة
الحكم .لذا يقبع في غرفة االنتظار ،ال
ُ
تسحب منه ورقــة التكليف ملصلحة
آخ ــر ،وال يعطى فــي املـقــابــل الـضــوء
األخـ ـض ــر لـتـغـطـيــة ت ـكــال ـيــف الـعـجــز
السياسي واملالي على السواء.

رغ ــم ك ـثــرة ال ـل ـقــاءات الــدبـلــومــاسـيــة،
ف ـ ــإن الـ ـح ــري ــري ال يـ ـ ــزال ع ـل ــى ضـفــة
الحدث املحلي .كان يفترض بعودته
ال ــى لـبـنــان أن تعيد إلـيــه بعضًا من
الحضور السياسي ،وخصوصًا أنه
ال يزال يملك عدة الشغل ،وخصوصًا
ف ــي م ــواق ــع ح ـســاســة أم ـن ـيــة ومــالـيــة
وإداريــة له فيها حصة كبيرة ،وهذه
ال ـعــدة الـتــي اسـتـثـمــر فيها لسنوات
ال ت ـت ـع ـلــق ف ـح ـســب ب ـم ــواق ــع سـنـيــة.
وه ـ ـ ــو ح ـ ـ ـ ــاول ف ـ ــي األي ـ ـ ـ ـ ــام األخ ـ ـيـ ــرة
أال ي ـ ـخـ ــوض م ـ ـعـ ــارك مـ ـب ــاش ــرة فــي
مواجهة الحكومة والعهد ب ــ«أدوات
ّ
س ــن ـي ــة» وحـ ـس ــب ،ب ــل ج ـ ّـي ــش أي ـضــا
مــن خــال طــوائــف مسيحية لــه فيها
حـ ـض ــور وش ـخ ـص ـي ــات ت ـن ـت ـمــي ال ــى
الـ ـنـ ــادي ال ـس ـي ــاس ــي واملـ ــالـ ــي نـفـســه.
لـ ـك ــن الـ ـسـ ـق ــف األس ـ ــاس ـ ــي لـ ــه يـكـمــن
ف ــي م ــاق ــاة حـلـفــائــه وخ ـصــومــه في
ن ـصــف ال ـط ــري ــق ف ـح ـســب ،ف ــا يــرفــع
م ـس ـت ــوى تـنـسـيـقــه م ــع ح ـل ـفــائــه وال
يعيد تجميع الـصـفــوف ،إال بالقدر
امل ـض ـب ــوط ،ك ــي ال ي ـن ـســف ال ـج ـســور
الـتــي سبق أن بناها مــع حــزب الله.
لكن تطور مواقف حــزب الله ومنها
مـ ـل ــف سـ ــوريـ ــا والـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدود ،سـيـضــع
الـحــريــري أم ــام محك اخـتـبــار قدرته
عـلــى الـتـكـيــف م ـجــددًا مــع متطلبات
الـتـهــدئــة واس ـت ـش ــراف آف ــاق الـعــاقــة
املستقبلية .ألن ــه حـتــى اآلن ال يــزال
محافظًا على إطار مضبوط ،يخرقه
فقط موقفه من العهد ورئيس التيار
الــوطـنــي الـحــر ج ـبــران بــاسـيــل .وفــي
ه ــذه ال ـن ـق ـطــة ،يـتـقــاطــع م ــع الــرئـيــس
نبيه بــري ورئـيــس الـحــزب التقدمي
االش ـت ــراك ــي ول ـيــد ج ـن ـبــاط .ل ــم يعد
للحريري مــا يعتاش عليه أكثر من
بتعزيز صالحيات رئيس
مطالبته
ّ
الحكومة ،وشنه هجومًا على العهد
وبــاسـيــل ،لـكــن هــذيــن الـعــامـلــن غير
قادرين على وضعه مجددًا في مقدم
املـشـهــد فــي غـيــاب بــرنــامــج سياسي
واضح ،وتضعضع قاعدته الشعبية،
وت ــراج ــع ن ـف ــوذه وفـ ــراغ خــزن ـتــه ،ألن
الحريري في نسخه املتعددة منذ أن
جــاء الــى السياسة ،اعتاد أن يوضع
لـ ــه ب ــرن ــام ــج ع ـم ــل مـ ـح ــدد س ـيــاســي
محلي وإقليمي ،ومالي ـ ـ اقتصادي.
في حني أنه اليوم يفتقر إلى الغطاء
ً
أوال ،وإلـ ـ ــى ال ـب ــرن ــام ــج ث ــان ـي ــا .وه ــا
ّ
ه ــو ح ــزب ال ـلــه ل ــم يـســهــل ل ــه املـهـمــة،
لـيـصـبــح م ـج ــددًا أس ـي ــر الـتـقــاطـعــات
اإلقليمية والــدولـيــةّ ،فيضيف عجزًا
آخر على مسيرة متعثرة.

تقرير

ّ
مرامل ومقالع الليطاني 3 :مليارات دوالر أرباح المتعدين
آمال خليل
أكثر من ثالثة مليارات دوالر بلغت
أربـ ــاح أص ـحــاب املـقــالــع وال ـك ـســارات
وم ـحــافــر ال ــرم ــول عـلــى ط ــول مجرى
الليطاني في السنوات املاضية ،وفق
مسح أجرته املصلحة الوطنية لنهر
الليطاني أخـيـرًا .مليارات احتكرها
امل ـت ـع ـ ّـدون ع ـلــى األم ـ ــاك ال ـعــامــة ألن
ّ
مــال الــدولــة الـســائــب علمهم السرقة
وأف ـل ـت ـهــم م ــن امل ـحــاس ـبــة واسـ ـت ــرداد
األموال املنهوبة.
أظ ـ ـهـ ــر امل ـ ـسـ ــح وجـ ـ ـ ــود  176م ـق ـل ـعــا
وكسارة ومحفرًا موزعة على  63بلدة
في الحوضني األعلى واألدنى للنهر،
وهي منتشرة بـ«الجملة» في بعض
ال ـب ـل ــدات م ـثــل ال ـع ـي ـش ـيــة ف ــي قـضــاء
جزين ( 13مرملة) وجنتا في قضاء
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بـعـلـبــك ( 12كـ ـس ــارة وم ـق ـل ـعــا) وفــي
زحـلــة ( 15مقلعًا وك ـســارة) ومــزرعــة
اإلجرين في مرجعيون ( 11مرملة).
لكن الـعــدد ليس مقياسًا للمساحة
املتضررة .في عني دارة التي يقع جزء
منها في حوض الليطاني ،يبلغ عدد
ال ـك ـس ــارات أرب ـع ــا ف ـقــط .ل ـكــن عملها
يمتد على مليونني و 500ألــف متر
مربع .وفــي ميدون (البقاع الغربي)
تعمل خمس ك ـســارات على مساحة
 780ألـ ــف م ـتــر م ــرب ــع .وفـ ــي تــويـتــي
(زحلة) ،تتمدد الكسارات واملقالع الـ
 15على مليون و 200ألف متر مربع.
مجموع املساحة املتضررة ،بحسب
املـســح ،بلغت حــوالــى عـشــرة ماليني
متر مربع .وقدرت املصلحة الكميات
املستخرجة من تلك املساحة بحوالى
 193م ـل ـيــون م ـتــر مـك ـعــب م ــن املـ ــواد

ال ـخــام (بـمـعــدل حـفــر وسـطــي بعمق
 25مترًا) .املصلحة لفتت إلى وجود
«تواطؤ رسمي بالسماح باستثمار
مـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاح ـ ـ ــات بـ ـ ـ ـعـ ـ ّـ ـش ـ ـ ــرات أض ـ ـ ـعـ ـ ــاف
امل ـ ـسـ ــاحـ ــات امل ـ ــرخـ ـ ـص ـ ــة ،م ـ ــا ي ـ ــؤدي
إل ــى ه ــدر كبير لـلـمــال ال ـعــام وســرقــة
ً
ّ
وتهرب ضريبي ،فضال عن
موصوفة
االع ـتــداء على األم ــاك العامة وجــرم
التلويث البيئي».
املسح جاء في إطار مكافحة التلوث
والتعديات التي تقوم بها املصلحة.
لـ ـك ــن الـ ــافـ ــت أن غ ــال ـب ـي ــة أصـ ـح ــاب
ّ
املـقــالــع واملـحــافــر والـكـســارات تلطوا
طـ ــوال س ـن ــوات لـتـمــريــر تـعـ ّـديــاتـهــم،
تـ ـح ــت ع ـ ـنـ ــاويـ ــن مـ ـث ــل نـ ـق ــل س ـت ــوك
وتــأهـيــل واسـتـصــاح أراض زراعـيــة
وج ـ ـمـ ــع م ـ ـ ـ ــواد ال ـ ـب ـ ـنـ ــاء أو األتـ ــربـ ــة
الزراعية وتنظيف مجاري ومصبات

األن ـهــر .ومـعـظــم ه ــذه األنـشـطــة ،رغــم
ضخامتها ،لم تكن تمر على املجلس
الوطني للمقالع والكسارات ،بل ّ
تمرر
َ
بموجب أذون ــات مــن وزارت ــي البيئة

تواطؤ رسمي
سمح باستثمار
أضعاف
عشرات
ّ
المساحات المرخصة

أو الداخلية أو املحافظني .فــي حني
أنه لو ّ
مرت تلك األعمال في مسارها
القانوني ،لكانت خضعت للمرسوم
 8803الـصــادر عــام  2002الــذي حدد
رس ـ ـ ــوم وبـ ـ ـ ــدالت اس ـت ـث ـم ــار امل ـق ــال ــع
والـ ـكـ ـس ــارات واملـ ــرامـ ــل ع ـلــى أس ــاس
تـحــديــد ال ــرس ــم ال ـس ـنــوي السـتـثـمــار
املـ ـت ــر املـ ــربـ ــع ال ـ ــواح ـ ــد مـ ــن م ـســاحــة
أرض املـقـلــع أو ال ـك ـســارة للمساحة
امل ـح ــددة فــي ق ــرار الـتــرخـيــص ،علمًا
بأن املوازنة املالية العامة لعام 2019
نـ ـص ــت عـ ـل ــى م ــاحـ ـق ــة ك ـ ــل ش ـخــص
اسـتـثـمــر ع ـقــارًا كمقلع أو مــرمـلــة أو
كسارة .ويعتبر هــذا القانون قاطعًا
ملرور الزمن ،ويالحق كل من استثمر
من دون ترخيص قانوني أو خالف
الـتــرخـيــص امل ـم ـنــوح لــه حـتــى ســداد
كــافــة الـضــرائــب وال ــرس ــوم وال ـبــدالت

املتوجبة عن كافة سنوات االستثمار
ابـتـ ً
ـداء من العام  2004وإنـجــاز كافة
املــوج ـبــات امل ـل ـقــاة عـلــى عــاتـقــه لــرفــع
الضرر البيئي الــذي سببه .وهــو ما
لم تبدأ الحكومة بتنفيذه.
املـ ـصـ ـلـ ـح ــة طـ ــال ـ ـبـ ــت وزي ـ ـ ـ ــر ال ـب ـي ـئ ــة
دم ـيــانــوس ق ـطــار بتصنيف مجرى
الـلـيـطــانــي ف ــي ال ـح ــوض األدن ـ ــى من
املواقع الطبيعية الخاضعة لحماية
وزارتـ ــه اب ـت ـ ً
ـداء مــن بـحـيــرة الـقــرعــون
وح ـ ـ ـتـ ـ ــى م ـ ـص ـ ـبـ ــه ف ـ ـ ــي الـ ـق ــاسـ ـمـ ـي ــة.
وحــددت املساحة املطلوب حمايتها
بخمسمئة متر من منتصف مجرى
ال ـن ـه ــر وب ــاتـ ـج ــاه ال ـض ـف ـتــن عــرضــا
بــال ـن ـس ـبــة إل ـ ــى أشـ ـغـ ــال اإلن ـ ـشـ ــاءات
املـ ـ ـخـ ـ ـتـ ـ ـلـ ـ ـف ـ ــة ،وألـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف وخـ ـمـ ـسـ ـمـ ـئ ــة
مـ ـت ــر ع ــرض ــا فـ ــي مـ ــا خـ ــص امل ـق ــال ــع
والكسارات واملرامل.

بيروت:
محافظ
تعيين
خالف عودة ودياب مستمرّ
لم تهدأ «العاصفة
األرثوذكسية» في بيروت
بعد .منصب المحافظ
يشغر بعد  4أيام ويضع
المعنيين أمام خيارين:
إما تعيين محافظ بديل
وسط فيتو من المطران
إلياس عودة على مستشارة
رئيس الحكومة ،وإصرار
المطران على المشاركة
في التسمية ،وإما وضع
بلدية بيروت تحت وصاية
محافظ جبل لبنان
رلى إبراهيم
تنتهي والية محافظ بيروت القاضي
زيـ ـ ـ ـ ــاد شـ ـبـ ـي ــب فـ ـ ــي  19مـ ـ ــن ال ـش ـه ــر
الجاري .لكن حتى الساعة ،ال إشارات
إيجابية حول طرح التعيينات ومن
ض ـم ـن ـه ــا مـ ـح ــاف ــظ بـ ـ ـي ـ ــروت ف ـ ــي أي
جلسة حكومية قريبة .للمشكلة هنا
روايـ ـت ــان :إحــداه ـمــا ت ـقــول إن رئـيــس
ال ـح ـكــومــة ح ـس ــان ديـ ــاب م ـص ـ ّـر عـلــى
تعيني مستشارته للشؤون الصحية
ب ـ ـتـ ــرا خـ ـ ـ ــوري فـ ــي م ـن ـص ــب م ـح ــاف ــظ
ب ـيــروت ،وقــد تـبـ ّـن أنـهــا ثـمــرة اتـفــاق

ب ـي ـنــه وبـ ــن رئ ـي ــس ال ـت ـي ــار الــوط ـنــي
الحر جبران باسيل نظرًا الــى عالقة
عــائـلـتـهــا الـجـيــدة بــاألخ ـيــر ،مــا يثير
نـ ـقـ ـم ــة ف ـ ــي كـ ــوال ـ ـيـ ــس مـ ـت ــروب ــولـ ـي ــت
بيروت للروم األرثوذكس وتوابعها
امل ـط ــران إل ـي ــاس عـ ــودة ،الـ ــذي اس ـتــاء
من طريقة تسمية خــوري واعتبرها
ب ـم ـثــابــة فـ ــرض ب ـق ــوة األم ـ ــر ال ــواق ــع،
ل ـكــن ت ـحــت س ـت ــار «اخ ـت ـي ــار األك ـف ــأ».
فـعـقــب االجـتـمــاع األرثــوذك ـســي الــذي
ع ـقــده ف ــي امل ـطــران ـيــة ،كــانــت املـعــادلــة
رفض «تركيب امللفات لشبيب ،وإما
التجديد له أو تغيير كل املحافظني
امل ـع ـي ـن ــن ف ــي ال ــوق ــت ن ـف ـس ــه» .فـيـمــا
ب ـع ــد ،قـ ــدم املـ ـط ــران ع ـ ــودة م ــا س ـمــاه
ً
امل ـج ـت ـم ـعــون «تـ ـ ـن ـ ــازال» ع ـب ــر ال ـق ـبــول
بتغيير شبيب والتخلي عن معادلة
بأكملها .إال أنــه ،فــي املـقــابــل ،تمسك
ب ــرفـ ـض ــه تـ ـعـ ـي ــن مـ ـح ــاف ــظ م ـ ــن دون
الــوقــوف عـلــى رأي ــه .وت ـقــول املـصــادر
إن «ادع ــاء الحكومة باختيار األكفأ
م ـ ــن دون االلـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــات ال ـ ـ ــى الـ ـط ــائـ ـف ــة
وال ـ ـ ـعـ ـ ــودة الـ ـ ــى امل ــرجـ ـعـ ـي ــة ال ــدي ـن ـي ــة
سقط ،وال سيما أن بترا خــوري غير
م ـنــاس ـبــة ل ـه ــذا امل ــوق ــع ،ف ـهــي رئـيـســة
ق ـســم الـ ـج ــودة واالم ـت ـث ــال ف ــي املــركــز
ال ـ ـط ـ ـبـ ــي ف ـ ــي ال ـ ـجـ ــامـ ـعـ ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة
وحـ ــائـ ــزة دكـ ـ ـت ـ ــوراه ف ــي ال ـص ـي ــدل ــة»،
وذل ــك وفـقــا لـلـمـصــادر« ،يـضـعـهــا في
خ ــان ــة غ ـي ــر امل ـن ــاس ـب ــة ل ـش ـغ ــل مــوقــع
امل ـحــافــظ وم ــن دون خ ـبــرة ب ــأي عمل
في هذا املجال» .وثمة من يقول هنا
ّ
إن رئ ـي ــس ال ـح ـكــومــة ت ـظــلــل بــالــدعــم
املـ ـطـ ـل ــق الـ ـ ـ ــذي أخـ ـ ـ ــذه م ـ ــن بـ ـط ــري ــرك

أنـ ـط ــاكـ ـي ــة وس ـ ــائ ـ ــر امل ـ ـش ـ ــرق لـ ـل ــروم
األرث ــوذك ــس يــوحـنــا الـعــاشــر يــازجــي
ح ـ ــول االلـ ـ ـت ـ ــزام «ب ـم ـع ــاي ـي ــر ال ـك ـف ــاء ة
وال ـنــزاهــة فــي الـتـعـيـيـنــات اإلداريـ ــة».
لكن سرعان ما أصــدرت البطريركية
بيانًا أوضحت فيه أن البطريرك أكد
ل ــرئ ـي ــس ال ـح ـك ــوم ــة «أه ـم ـي ــة اح ـت ــرام
م ــواق ــع ال ـط ــائ ـف ــة األرث ــوذكـ ـسـ ـي ــة فــي
ال ـت ـع ـي ـي ـنــات وت ـع ــوي ــض ال ـظ ـلــم ال ــذي
لحق بها خالل التعيينات السابقة»،

توكيل
مكاوي ّ
ّ
سيضع البلدية بشقيها
التنفيذي والتقريري
في قبضة «المستقبل»
األمـ ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـ ـ ــذي ت ـ ـسـ ـ ّـبـ ــب فـ ـ ــي احـ ـ ـت ـ ــدام
ال ـص ــراع أك ـثــر مــا بــن امل ـط ــران عــودة
و«حــزبــه» مــن جـهــة ،وديــاب مــن جهة
أخـ ــرى .ف ـخــال زيـ ــارة ع ــودة لــرئـيــس
الجمهورية ميشال عون ،تم التداول
بثالثة أسـمــاء ،اصـطــدمــت كلها على
م ــا تـ ـق ــول مـ ـص ــادر م ـع ـن ـيــة ،بـتـمـســك
دي ـ ـ ـ ـ ــاب ب ـ ـم ـ ـس ـ ـت ـ ـشـ ــارتـ ــه .واألسـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاء
املـقـتــرحــة ه ــي :قــاضــي الـتـحـقـيــق في
جبل لبنان زيــاد مكنا ،أحــد القضاة

ف ــي م ـج ـل ــس شـ ـ ــورى الـ ــدولـ ــة وه ـيــب
دورة ،الرئيس السابق للهيئة العليا
لـلـتــأديــب ورئـيــس الـغــرفــة األول ــى في
ديـ ـ ــوان امل ـح ــاس ـب ــة ال ـت ــي ت ـع ـنــى بـكــل
شؤون بلدية بيروت القاضي مروان
عـبــود .األخـيــر كــان قــد بــدأ بمكافحة
ال ـف ـس ــاد ف ــي ال ـب ـل ــدي ــة وم ــراجـ ـع ــة كــل
أكالف املشاريع امللزمة.
ّ
بتوجه الى
أما الرواية الثانية فتقول
االستعانة بالقرار الصادر عام 2014
الـ ــذي يـقـضــي ب ــوض ــع ب ـلــديــة ب ـيــروت
تحت وصاية محافظ جبل لبنان في
ح ــال شـغــور املـنـصــب .وه ــو مــا تشير
مـصــادر وزاري ــة الــى صحته فــي حال
عــدم تعيني محافظ لبيروت في املدة
املحددة ،ال ً
بناء على خالفات طائفية
ب ــل بـسـبــب ان ـش ـغــال الـحـكــومــة بــأزمــة
ك ـ ــورون ـ ــا واألوض ـ ـ ـ ـ ــاع االقـ ـتـ ـص ــادي ــة.
وتشير مـصــادر أخــرى الــى أن تعيني
مـ ـ ـح ـ ــاف ـ ــظ جـ ـ ـب ـ ــل لـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــان كـ ـمـ ـح ــاف ــظ
بــالــوكــالــة ع ــن ب ـي ــروت س ـيــدفــع بـعــدد
من الشخصيات الدينية والسياسية
إلــى تأجيج الخطاب الطائفي ،تحت
شـعــار «الـتـعـ ّـدي على حـقــوق الطائفة
وم ـحــاولــة خـطــف مــوقـعـهــا» .ذل ــك من
جهة ،ومن جهة أخرى ،تعيني محافظ
جبل لبنان محمد مـكــاوي املحسوب
على تيار املستقبل ،محافظًا لبيروت
بـ ــالـ ــوكـ ــالـ ــة ،س ـي ـع ـن ــي انـ ـ ــه س ـي ـتــولــى
مــراق ـبــة ع ـمــل مـجـلــس ب ـلــديــة ب ـيــروت
الذي يرأسه جمال عيتاني املحسوب
عـلــى املـسـتـقـبــل ه ــو اآل ّخـ ــر ،م ــن شــأنــه
أن يـضــع الـبـلــديــة بشقيها التنفيذي
والتقريري في قبضة تيار املستقبل.

تقرير

ّ
نفايات النبطية ...عود على بدء :العجز متعمد؟
آمال خليل
ّ
م ـ ـمـ ــلـ ــة أص ـ ـح ـ ـبـ ــت أس ـ ـ ـطـ ـ ــوانـ ـ ــة أزمـ ـ ــة
ال ـ ـن ـ ـفـ ــايـ ــات ف ـ ــي الـ ـنـ ـبـ ـطـ ـي ــة املـ ـتـ ـك ــررة
بــالـسـيـنــاريــو نفسه مـنــذ بــدايــة الـعــام
 .2007مـنــذ مطلع األس ـبــوع ال ـجــاري،
تكرر املشهد املعتاد في شوارع مدينة
الـنـبـطـيــة وب ـل ــدات ال ـق ـضــاء .الـنـفــايــات
م ـت ـك ــوم ــة فـ ــي الـ ـ ـش ـ ــوارع وف ـ ــي خـ ــراج
الـبـلــدات واألودي ــة بعد إعــان متعهد
جمع ونقل النفايات توقفه عن العمل
بسبب ارتفاع التكلفة املادية وتأخر
ق ـبــض مـسـتـحـقــاتــه .ف ــي ال ــوق ــت ال ــذي
ال يـ ــزال ف ـيــه م ـع ـمــل ال ـك ـف ــور ملـعــالـجــة
ً
النفايات مقفال .فيما يرمي حزب الله
وحركة أمل مسؤولية استمرار األزمة
على البلديات التي لم يوافق أي منها
ع ـل ــى ت ــوف ـي ــر م ـط ـمــر ل ـط ـمــر الـ ـع ــوادم
الناتجة من املعمل.
فــي تشرين األول املــاضــي ،قــرر اتحاد
ب ـلــديــات الـشـقـيــف إل ـغ ــاء ال ـع ـقــد بينه
وبـ ــن ش ــرك ــة ال ـن ـس ـيــم امل ـك ـل ـفــة بـجـمــع
ون ـق ــل ال ـن ـف ــاي ــات م ــن بـ ـل ــدات االت ـح ــاد
الـ ـ  26إل ــى املـعـمــل .وج ــاء اإلل ـغــاء بعد
إنذارات ّ
وجهها رئيس االتحاد محمد
جــابــر إل ــى ال ـشــركــة بـعــد تــأخــرهــا عن
ج ـم ــع ال ـن ـف ــاي ــات م ــن ب ـع ــض ال ـب ـل ــدات
وف ـش ـل ـهــا ف ــي ت ــأم ــن م ـط ـمــر ل ـل ـعــوادم
ال ـنــات ـجــة م ــن امل ـع ـمــل والـ ـ ــذي ه ــو مــن
ً
م ـه ـم ــات ـه ــا وف ـ ـ ــق ال ـ ـع ـ ـقـ ــد .ف ـ ـضـ ــا عــن
ت ـح ــرك ال ـت ـف ـت ـيــش املـ ــركـ ــزي لـلـتــدقـيــق
بــامل ـنــاق ـصــة ال ـت ــي فـ ــازت ب ـهــا الـشــركــة
ب ـم ـب ـل ــغ س ـ ـنـ ــوي ي ـ ـفـ ــوق  3مـ ـلـ ـي ــارات
و 500مليون لـيــرة ،فيما بلغت قيمة
املناقصة عن العقد ذاته عن عام 2018
حوالى مليار ليرة .استخدم االتحاد

صالحيته بإلغاء العقد ،مدعومًا من
مــرجـعـيـتــه الـسـيــاسـيــة ال ـتــي توصلت
إل ــى ات ـف ــاق الح ــق م ــع ال ـش ــرك ــة قضى
بــاس ـت ـمــرارهــا بـتـسـيـيــر األعـ ـم ــال إلــى
ح ــن إجـ ـ ــراء م ـنــاق ـصــة ج ــدي ــدة .فيما

النفايات ترمى فــي مكبات عشوائية
فــي بعض الـبـلــدات .وفــي تلك األثـنــاء،
يــدفــع االت ـح ــاد وال ـب ـلــديــات للمتعهد
لقاء خدماته ملرة واحدة فقط باعتبار
أن ف ـت ــرة ت ـس ـي ـيــر األع ـ ـمـ ــال ل ــن ت ـطــول

بسم الله الرحمن الرحيم
ك ُُّل نَف ٍْس ذَائِ َق ُة الْ َم ْو ِت َوإِنَّ َا تُ َوفَّ ْو َن أُ ُجو َركُ ْم يَ ْو َم الْ ِق َيا َم ِة فَ َم ْن ُز ْحز َِح َعنِ ال َّنا ِر
َوأُ ْد ِخ َل الْ َج َّن َة فَ َق ْد فَا َز َو َما الْ َح َيا ُة ال ُّدنْ َيا إِ َّل َمتَا ُع الْ ُغ ُرو ِر
صدق الله العظيم
مبزيد من التسليم بقضاء الله ،ننعى اليكم الحاج الفاضل

أسامة زيد الكاظمي

الذي وفاته املنية الثالثاء املايض املوافق  12ايار .2020
ودفن يف اليوم نفسه يف مدافن بلده الكويت.
متيز الراحل بدور انساين كبري ،وعرف بأنه شخص ّية رسالية كانت لها بصامت خري
يف كل مكان وخصوصاً يف لبنان والكويت.
إننا يف الوقت الذي نشارك فيه أهل الفقيد عزاءهم بفقد هذه الشخصية الكربى
ويف هذه الظروف الصعبة ،نسأل الله تعاىل أن يتغمده بواسع رحمته ،وأن
يسكنه الفسيح من جنته وأن يلهم ذويه ومحبيه الصرب وعظيم األجر.
جمعية املربات الخريية
مؤسسة السيد محمد حسني فضل الله للخدمات االجتامعية

قبل أن تجرى مناقصة جديدة .وكان
الفتًا عــدم تقدم أي عــارض للمشاركة
باملناقصات الـثــاث الـتــي أعـلــن عنها
االت ـح ــاد (أوالهـ ــا فــي ش ـبــاط وآخــرهــا
ب ـ ــداي ـ ــة نـ ـيـ ـس ــان امل ـ ـ ــاض ـ ـ ــي) .مـ ـص ــادر
االتحاد ربطت األمر بالبند الرئيسي
الــوارد في دفتر الشروط وينص على
واجــب الشركة املتعهدة توفير مطمر
صـ ـح ــي ل ـ ـل ـ ـعـ ــوادم «وه ـ ـ ــو مـ ــا ع ـج ــزت
األطـ ـ ــراف املـعـنـيــة ع ــن ت ــوف ـي ــره» .لكن
م ـ ـصـ ــادر أخ ـ ـ ــرى ل ـف ـت ــت إل ـ ــى «وج ـ ــود
مــافـيــا مــؤلـفــة مــن متعهدين ورؤس ــاء
بلديات وموظفني فــي االتـحــاد وعــدد
م ــن ال ـب ـل ــدات إلب ـق ــاء ال ــوض ــع ع ـلــى ما
هو عليه» .وفي خطوة مفاجئة ،أعلن
امل ـت ـع ـهــد ع ـل ــي عـ ـي ــاش ب ــداي ــة ال ـش ـهــر
ال ـج ــاري تــوقـفــه عــن الـعـمــل ألن «كلفة
صـيــانــة اآلل ـي ــات وتــزويــدهــا بــالــوقــود
زادت أض ـع ــاف ــا ب ـس ـبــب ارتـ ـف ــاع سعر
ص ـ ــرف ال ـ ـ ـ ـ ــدوالر» ،ع ـل ـمــا ب ــأن ــه قـبــض
مستحقاته املتفق عليها مع البلديات
ال ـش ـه ــر امل ــاض ــي فـ ــور ت ـح ــوي ــل أمـ ــوال
الصندوق البلدي املستقل .وفــي هذا
الـسـيــاق ،قــال رئـيــس لجنة البيئة في
بـلــديــة ديــر الــزهــرانــي قــاســم الطفيلي
إن مــا ق ــام بــه ع ـيــاش «يـعـتـبــر اب ـتــزازًا
ومحاولة ّ
للي ذراع االتحاد والبلديات
في الوقت الذي ال تزال فيه آلياته تنقل
النفايات في مناطق أخــرى» .املشكلة
برأيه «تواطؤ عدد من األطراف ليبقى
مشهد املكبات العشوائية قائمًا ألنه
ً
ً
يــ ّ
ـدر أم ـ ـ ــواال طــائ ـلــة ب ـ ــدال م ــن حـصــره
بمطمر صحي واحد» .ولفت الطفيلي
إلى أن االتحاد يقوم حاليًا بتحضير
دفـتــر ش ــروط جــديــد إلج ــراء مناقصة
لتلزيم جمع ونقل نفايات النبطية.
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لبنان

ملف

احتمال تمديد اإلقفال إلى ما بعد االثنين

ال خطط جاهزة للحجر القسري على العائدين

ال خطط لـ«إيواء» الوافدين إلى لبنان
اآلن .ورغم النقاشات التي طرحت
حتى ّ
أخيرًا لتجنب سيناريو انتقال العدوى
من العائدينّ ،
تبين أن ّآلية إلزام هؤالء
عددهم إلى ّ 19ألفًا) بالحجر
(قد يصل ّ
الصحي لم تتضح بعد ،وأنها قد تتبلور
خالل األيام ُ
المقبلة .في هذا الوقت،
ّ
تتعزز المخاوف من زيادة اإلصابات ،فيما
يطرح خيار تمديد اإلقفال لما بعد اإلثنين
هديل فرفور
أك ـث ــر م ــن أل ــف وافـ ــد وصـ ـل ــوا ،أم ــس،
إل ــى م ـط ــار رف ـي ــق ال ـح ــري ــري ال ــدول ــي
ض ـم ــن ال ــدف ـع ــة األول ـ ـ ــى م ــن املــرح ـلــة
ال ـث ــال ـث ــة إلجـ ـ ــاء امل ـغ ـت ــرب ــن .هـ ــؤالء،
وف ـ ـ ـ ــق تـ ـ ــأك ـ ـ ـيـ ـ ــدات وزارة الـ ـصـ ـح ــة
الـعــامــة ،خضعوا لفحوصات الـ ـ pcr
املـ ـخـ ـصـ ـص ــة ل ـل ـك ـش ــف ع ـ ــن فـ ـي ــروس
كورونا وجاءت نتائجها سلبية قبل
صعودهم الطائرات .وعليهّ ،
توجهوا
إل ــى مـنــازلـهــم م ــع الـتـعـ ّـهــد بــاالل ـتــزام
بالحجر املنزلي.
ُ
ب ـم ـع ـنــى أوض ـ ـ ــح ،تـ ـ ــرك واف ـ ـ ــدو أم ــس
ّ
ل ـ ــ«ض ـ ـم ـ ـيـ ــرهـ ــم» ف ـ ــي ظ ـ ـ ــل «ض ـ ـيـ ــاع»
السلطات املعنية حتى اآلن وعجزها
عن اإلعالن عن آلية واضحة ومحددة
ل ـت ـشــديــد تـطـبـيــق إجـ ـ ــراءات الـحـجــر.
مصادر وزارة الصحة أشــارت الى أن

الصحة :تجارب ّ
مصادر ّ
عدة
أثبتت ّ
تحول مراكز الحجر
الجماعي إلى مراكز نقل عدوى

(هيثم الموسوي)

«األي ــام املقبلة كفيلة بتحديد اآللية
التي سيتم على أساسها إدارة عملية
الـ ـحـ ـج ــر» ،ف ـي ـم ــا ن ـف ــى رئـ ـي ــس لـجـنــة
الـصـحــة الـنـيــابـيــة عــاصــم عــراجــي أن
تكون الصورة املرتبطة بمراكز العزل
في املناطق قد اتضحت بعد ،علمًا بأن
نقاشًا تطرحه وزارة الصحة يرتبط
بجدوى اعتماد مراكز حجر جماعية،
«ذلـ ــك أن ت ـج ــارب ع ــدة أثـبـتــت تـحــول
مراكز الحجر الجماعي الى مراكز نقل
عـ ــدوى ،وبــالـتــالــي علينا ال ـحــذر قبل
اتخاذ أي قرار في هذا الشأن».
وإلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ح ـ ـ ـ ــن وضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوح الـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــورة،
سيستقبل لبنان ُ آالف الــوافــديــن في
األي ـ ــام الـقـلـيـلــة امل ـق ـب ـلــة ،م ــن ضمنهم
ق ــادم ــون م ــن ب ـل ــدان ال ت ـت ــواف ــر فيها
فحوصات  .pcrوهؤالء ،وفق مصادر
«الصحة» ،سيخضعون لسيناريوات

املــراحــل الـســابـقــة ،لجهة إبقائهم في
الفنادق وإج ــراء فحوصات لهم عند
ن ـق ـطــة املـ ـط ــار ث ــم «ت ـس ــري ـح ـه ــم» إل ــى
ّ
التعهد بالعزل املنزلي.
منازلهم مع
وه ـ ــذا ي ـع ـنــي ،عـمـلـيــا  ،اإلبـ ـق ــاء على
«اآلل ـ ـيـ ــة» ال ـس ــا ّب ـق ــة ،وب ــال ـت ــال ــي ع ــدم
ّ
«تمرد»
السعي الى تجنب سيناريو
ب ـع ــض الـ ــوافـ ــديـ ــن وت ـس ـب ـب ـهــم بـنـقــل
عدوى مجتمعيةّ .أما خطورة اإلبقاء
على هذا الواقع ،فتكمن بأنه يأتي في
ُ
ظل معلومات تشير إلى ارتفاع أعداد
املغتربني الوافدين من  11ألفًا و300
مغترب (على ما صـ ّـرح أخيرًا رئيس
مجلس إدارة طيران الشرق األوســط
محمد الحوت) إلى  19ألفًا .كذلك في
ّ
تخوف فعلي مــن تــزايــد الحاالت
ظــل
ُ
في األيام املقبلة.
وكـ ــانـ ــت وزارة ال ـص ـح ــة قـ ــد أع ـل ـنــت

ظ ـ ـهـ ــر أمـ ـ ـ ـ ــس ،أنـ ـ ـ ــه مـ ـ ــن أصـ ـ ـ ــل 1691
فحصًا ،تـ ّـم تسجيل  8إصــابــاتّ ،
ست
ُ
منها تـعــود ملـقـيـمــن خــالـطــوا بعض
الــوافــديــن الــذيــن لــم يـلـتــزمــوا الحجر
َ
لوافدين تم تشخيصهما
وإصابتان
بـعــد م ــرور أي ــام عـلــى وصــولـهـمــا الــى
ً
ومساء ،أعلن ُمستشفى رفيق
لبنان.
ال ـ ـحـ ــريـ ــري الـ ـحـ ـك ــوم ــي أنـ ـ ــه مـ ــن بــن
 408ف ـح ــوص ــات ،س ـج ـلــت إصــاب ـتــان
ج ــدي ــدت ــان .وبـ ــذلـ ــك ،ت ـك ــون حـصـيـلــة
ال ـع ــداد أم ــس عـشــر إص ــاب ــات ،ليقفل
ً
ليال على  888حالة.
وص ــول ال ــواف ــدي ــن إل ــى لـبـنــان تــزامــن
م ـ ــع ب ـ ـ ــدء ت ـط ـب ـي ــق م ــرحـ ـل ــة اإلق ـ ـفـ ــال
ال ـتــي أعـلـنــت عـنـهــا الـحـكــومــة والـتــي
يتوقع أن يتم تمديدها إلــى مــا بعد
اإلثنني املقبل ،وهو أمر متوقف على
التقرير الــذي سيرفعه وزيــر الصحة

ُ
ُ ّ
حمد حـســن ،األح ــد املـقـبــلُ ،واملتعلق
بمعطيات الــواقــع الوبائي املستجدّ،
«حيث ُ
سيبنى على الشيء ُمقتضاه»
وفـ ــق ح ـم ــد ،م ـش ـي ـرًا الـ ــى أن الـ ـ ــوزارة
سـ ـتـ ـج ــري امل ـ ــزي ـ ــد م ـ ــن ال ـف ـح ــوص ــات
ل ـت ـحــديــد ح ـجــم ال ـخ ـط ــر ،والفـ ـت ــا إلــى
أن إهـ ـم ــال ال ـب ـع ــض ه ــو ال ـس ـب ــب فــي
ع ــودة ان ـت ـشــار ال ـف ـيــروس« ،ويـنـبـغــي
عــدم السماح بتضييع اإلنـجــاز الذي
تحقق في مكافحة الوباء» .فيما لفت
رئـيــس الحكومة حـســان دي ــاب خالل
ج ـل ـســة م ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ــوزراء ،أم ـ ــس ،إلــى
أن ــه فــي ح ــال ارت ـف ــاع ع ــدد اإلصــابــات
«سيتم تمديد اإلقفال فترة إضافية».
وكانت فــرق الطواقم الطبية التابعة
ل ـ ــوزارة الـصـحــة ق ــد ان ـت ـشــرت ،أم ــس،
في مختلف املناطق «في إطــار ُ حملة
واسـعــة لفحص املخالطني واملشتبه
فــي إصــابـتـهــم ب ـكــورونــا» .وف ــي إطــار
رفــع الجاهزية ،يــرأس حمد اجتماعًا
للمجلس الصحي األعـلــى فــي مبنى
الوزارة عند العاشرة صباح اليوم.
ّ
ف ُــي ه ـ ــذا الـ ــوقـ ــت ،فـ ـ ــإن امل ـس ــؤول ـي ــات
ُ
املقبلة ستلقى حكمًا على البلديات
والـ ـسـ ـلـ ـط ــات امل ـح ـل ـي ــة الـ ـت ــي سـتـجــد
نفسها ُمـضـطــرة إلــى اتـخــاذ ق ــرارات.
ّ
ولعل ما حصل في بلدة شحيم أمس
ُي ـع ـ ّـد ن ـمــوذجــا ل ــ«ت ـط ــوع» الـبـلــديــات
لـ ــإم ـ ـسـ ــاك ب ـ ــزم ـ ــام األم ـ ـ ـ ـ ــور .ذل ـ ـ ــك أن
ال ـب ـلــديــة س ـعــت ب ــال ـت ـع ــاون م ــع قــوى
األمـ ـ ــن ال ــداخـ ـل ــي ،أمـ ـ ــس ،إلـ ــى ات ـخ ــاذ
إجــراءات وتدابير احترازية في إطار
ع ـ ــزل الـ ـبـ ـل ــدة ب ـع ــد ظـ ـه ــور إص ــاب ــات
بــن عــدد مــن أبـنــائـهــا ،عـلــى مــا نقلت
ً
«الــوكــالــة الوطنية لــإعــام»ُ ،مشيرة
إل ــى أن ع ـنــاصــر م ــن فـصـيـلــة شحيم
أق ــام ــوا ح ــواج ــز عـلــى م ــداخ ــل الـبـلــدة
ومنعوا التجول ،فيما ّ
سيرت دوريات
في بلدات اإلقليم للتأكد من تطبيق
إجراءات التعبئة العامة.
ورغــم أن اإلصابات في شحيم بلغت
ح ـت ــى أم ـ ــس ث ــاث ــا ف ـق ــط وف ـ ــي بــرجــا
إصــاب ـتــن (م ـص ــدر الـ ـح ــاالت إصــابــة
ع ـس ـك ـ َّ
ـري ــن :األول م ــن بـ ـل ــدة شـحـيــم
والـ ـث ــان ــي م ــن بـ ـل ــدة بـ ــرجـ ــا)« ،إال أن
إع ـ ــان ح ــال ــة ال ـ ـطـ ــوارئ جـ ــاء بـعــدمــا
ُتبني العدد الكبير للمخالطني والذي
قـ ّـدر بالعشرات» ،وفق ما أكد النائب
بالل عبد الله لـ«األخبار»ُ ،مشيرًا إلى
أن بـلــديــة شـحـيــم تــواص ـلــت م ــع فــرق
مــن ُمستشفى رفـيــق ال ـحــريــري التي
ستتوجه ال ـيــوم إل ــى املنطقة إلج ــراء
فـحــوصــات مـخـبــريــة .وه ــو إج ــراء قد
ُي ـع ـمــم ف ــي األيـ ـ ــام امل ـق ـب ـلــة ع ـلــى بقية
املناطق.
وح ـت ــى اآلن ،ب ـح ـســب ت ـقــريــر «غــرفــة
العمليات الوطنية إلدارة الـكــوارث»،
ّ
فـ ـ ـ ــإن ق ـ ـضـ ــاء املـ ـ ــن ال يـ ـ ـ ــزال ي ـت ـصــدر
اإلصابات ( ،)156تليه بيروت (،)133
فكسروان ( ،)89ثم بعبدا ( )76وبشري
ُ
( .)73أما املناطق التي تسجل النسب
األق ـ ــل م ــن اإلصـ ــابـ ــات ف ـه ــي :ال ـهــرمــل
( ،)1راشيا ( ،)2مرجعيون ( )3وبنت
جبيل ( ،)4علمًا بــأن الـبـقــاع الغربي
وحـ ــاص ـ ـب ـ ـيـ ــا ال ت ـ ـ ـ ـ ــزاالن امل ـن ـط ـق ـت ــن
الــوح ـيــدتــن ال ـصــامــدتــن ح ـتــى اآلن
أمام تسلل الفيروس.
تـ ـج ــدر اإلش ـ ـ ـ ــارة إل ـ ــى أن اإلصـ ــابـ ــات
الثماني الـجــديــدة الـتــي أعلنت عنها
ال ـ ـ ـ ــوزارة أمـ ــس ت ــوزع ــت ع ـل ــى الـشـكــل
اآلتـ ــي :رش ـعــن /زغــرتــا ( ،)1ال ـهــري/
ال ـب ـتــرون ( ،)1شـحـيــم /ال ـش ــوف (،)2
مـ ـج ــدل ع ـن ـج ــر /زحـ ـل ــة ( ،)2ب ــرج ــا/
الشوف ( ،)1املينا /طرابلس (.)1

ّ
العزل:
إجراءات
ف
تخف
روسيا
ُ
سياسة تكثيف الفحوص تثمر؟
تجاوز عدد اإلصابات في روسيا
عتبة الـ  250ألفًا ،ما وضعها في المرتبة
الثالثة عالميًا والثانية أوروبيًا ِمن حيث
ّ
المسجلة بـ«كوفيد.»19-
عدد الحاالت
ورغم العدد الكبير لإلصابات ،ال يزال البلد
الذي ّ
سجل  2300وفاة ،بعيدًا جدًا عن
ّ
معدالت الوفيات في الواليات المتحدة
(بؤرة الوباء) ،أو دول بعض دول غرب
أوروبا ،كإسبانيا
تسعى روسيا ،على غــرار دول أخرى
أره ـق ـه ــا ال ــوب ــاء وت ــداع ـي ــات ــه ،إلـ ــى أن
توازن بني اإلجــراءات التي تهدف إلى
الـحـ ّـد ِمــن انتشار «كــورونــا» ،وأ َّخــرى
ل ـت ـحــريــك عـجـلــة اق ـت ـص ــاد ُي ـت ــوق ــع أن
ينكمش بنسبة  ،%4.5بفعل تراجع
حـ ّ
ـاد ف ــي أس ـع ــار ال ـخ ــام ،ي ـضــاف إلــى
ُ
بيانات ترسم صــورة مقلقة النتشار
ٌ
كاف
الفيروس في أنحاء البلد.
سبب ٍ
بالنسبة إلــى مــوسـكــو إلع ــادة إحـيــاء
املنت َجة ،وإن تدريجيًا ،بعد
قطاعاتها ِ
شهر ونصف شهر على تفعيل
ُمضي
ٍ
إجراءات عزل شبه تام.
ّ
اإلجمالية
ورغم تجاوز عدد الحاالت
بفيروس «كورونا» فيها عتبة الـ250
ألـ ـف ــا وت ـ ّـح ــولـ ـه ــا إل ـ ــى ب ـ ـ ــؤرة ان ـت ـش ــار
ً
ع ــامل ـ ّـي ــة ،ال تـ ــزال روس ـي ــاُ ب ـع ـيــدة ج ـدًا
عــن م ـع ـ ّـدالت الــوف ـيــات املـسـ ّـجـلــة لــدى
نظيراتها ،إن كان في غرب أوروبا ،أو
حتى في الواليات املتحدة ،حيث بلغ
عــدد الوفيات نحو  86ألـفــا .والــافــت،
ف ــي هـ ــذا اإلطـ ـ ـ ــار ،أن عـ ــدد ال ـف ـحــوص
ُ
ال ـت ــي ت ـجــري ـهــا روسـ ـي ــا ،ق ـيــاســا إلــى
ّ
عدد سكانها البالغ نحو  114مليون
ُ
ن ـس ـمــة ،ت ـع ـ ُّـد م ــن ب ــن األع ـل ــى عــاملـيــا.
وه ـ ــي ل ـف ـتــت فـ ــي غ ـي ــر م ـن ــاس ـ ّب ــة إل ــى
أهمية سياسة الفحوص املكثفة ،إذ
اع ـت ـبــر الــرئ ـيــس ال ــروس ــي ،فــاديـمـيــر
بوتني ،أنها سمحت بكشف الحاالت
التي ال تظهر عليها أعراض اإلصابة،

أو ت ـ ـبـ ــدو ع ـل ـي ـه ــا أع ـ ـ ـ ــراض خ ـف ـي ـفــة،
م ــا أتـ ــاح االع ـت ـن ــاء ســري ـعــا بــاملــرضــى
وع ــزل ـه ــم .ه ــذه امل ـق ــارب ــة ال ـتــي شملت
فحص
إج ــراء مــا يزيد على  6ماليني
َّ
حتى اآلن ،أو  42ألفًا /مليون ُ(يتوقع
أن تتضاعف في مقبل األيــام)ّ ،
تفسر،
وف ـ ــق الـ ـسـ ـلـ ـط ــات ،انـ ـخـ ـف ــاض نـسـبــة
الوفيات في البالد (.)2,305
اسـ ـتـ ـن ــادًا إل ـ ــى ت ـل ــك املـ ـعـ ـطـ ـي ــات ،قـ ـ ّـرر
ال ــرئ ـي ــس الـ ــروسـ ــي ،ب ــداي ــة األس ـب ــوع
ال ـ ـجـ ــاري ،إنـ ـه ــاء ال ـع ـط ـلــة اإلج ـب ــاري ــة
الـ ـس ــاري ــة م ـن ــذ ن ـه ــاي ــة آذار /م ــارس
املاضي ،وبدء الرفع التدريجي للقيود
بـ ـن ـ ً
ـاء ع ـلــى ال ــوض ــع ال ــوب ــائ ــي ف ــي كل
منطقة ،بهدف إنعاش االقتصاد الذي
ّ
ع ــان ــى ك ـث ـي ـرًا نـتـيـجــة ال ـح ـجــر .وأكـ ــد،
ّ
يتحسن في
أمس ،أن الوضع الوبائي
ال ـبــاد ،وســط تــراجــع عــدد اإلصــابــات
ّ
اليومية إلــى مــا دون  10آالفّ ،
للمرة
األولى منذ بداية أيار /مايو الجاري،
ّ
إذ ب ـلــغ  9974حــالــة م ــؤك ــدة ،م ــا رفــع
ال ـعــدد اإلجـمــالــي إل ــى  252ألـفــا و245

إصــابــة .وت ـ ّـم إحـصــاء أكـثــر مــن نصف
ع ــدد اإلص ــاب ــات ،أي  130أل ـفــا و716
إصــابــة ،في العاصمة موسكو ،حيث
ت ـ ّـم ت ـمــديــد ال ـع ــزل ش ـبــه ال ـع ــام لـغــايــة
نهاية الشهر الجاري .وقضى التدبير
ُ
ال ــوح ـي ــد ال ـ ــذي اتـ ـخ ــذ ف ــي ال ـعــاص ـمــة
لناحية تخفيف ال ـعــزل ،بــإعــادة فتح
امل ـصــانــع وورش ال ـب ـنــاء ،بوصفهما

تطلق موسكو ّ
حملة فحص مكثفة
لتحديد المستوى
الحقيقي للعدوى

ّ
يضمان نصف مليون عامل.
قطاعني
ف ـ ــي م ـ ــا يـ ـخ ــص ال ـ ـف ـ ـحـ ــوص ،أع ـل ـن ــت
مــوسـكــو ،ال ـبــؤرة األول ــى لـلــوبـ ّـاء ،أنها
س ـت ـط ـل ــق ح ـم ـل ــة فـ ـح ــص مـ ـك ــث ــف فــي
مـحــاولــة لتحديد املـسـتــوى الحقيقي
ل ـل ـعــدوى ووج ـ ــود األجـ ـس ــام امل ـضــادة
للفيروس في أجساد املواطنني .وقال
رئـ ـي ــس بـ ـل ــدي ــة الـ ـع ــاصـ ـم ــة ،س ـيــرغــي
سوبيانني ،في تصريح تلفزيوني ،إنه
سيتم اعتبارًا من اليوم اختيار  70ألف
ّ
شخص بشكل عشوائي كل ثالثة أيام
إلجراء فحوص لهم ،في دراسة «فريدة
فـ ــي ال ـ ـعـ ــالـ ــم» .ونـ ـق ــل م ــرك ــز م ـكــاف ـحــة
الفيروس فــي موسكو عــن مساعدته،
أنــاسـتــازيــا راكــوفــا ،أن الحملة تهدف
إل ــى رص ــد «وج ــود األج ـســام املـضــادة
لــدى الـسـكــان» ،وهــو أمــر مـحــوري في
دراس ــة فــرضـ ّـيــة «املـنــاعــة الجماعية».
وسيتم الحقا تقديم النتائج إلى الذين
خضعوا للفحوص مع توصيات لهم
م ــن األط ـ ـبـ ــاء ،ك ـم ــا س ـت ـن ـشــر ال ـن ـتــائــج
العامة ويتم أخذها في االعتبار عند
(أ ف ب)

اتخاذ قرار إنهاء الحجر وبقية القيود
الـســاريــة فــي مــوسـكــو حـتــى  31أي ــار/
مايو.
وشملت أوامر تخفيف إجراءات العزل،
إعـ ـ ــادة ف ـتــح ال ـش ــرك ــات و«ال ـق ـط ــاع ــات
األس ــاس ـي ــة» ،مـثــل ال ـب ـنــاء والـصـنــاعــة
وال ـ ـ ـ ــزراع ـ ـ ـ ــة واالتـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــاالت والـ ـط ــاق ــة
ً
واسـتـخــراج امل ــواد األول ـيــة ،فـضــا عن
سلسلة مساعدات مالية جديدة تعتزم
روسيا تقديمها للعائالت ،والشركات
ال ـتــي ت ــم مـنـحـهــا إعـ ـف ــاءات ّضــريـبـيــة،
على أمل كبح االرتفاع املتوقع لنسب
ال ـب ـط ــال ــة .وس ـم ـحــت م ـنــاطــق روس ـيــة
ع ــدة ،أقــل تـضــررا بــالــوبــاء مـقــارنــة مع
العاصمة ،لبعض املتاجر بإعادة فتح
أبــوابـهــا ،لكن غالبية األمــاكــن العامة
تبقى مغلقة بما في ذلك املطاعم ،فيما
ال ت ـ ــزال ال ـت ـج ـم ـعــات م ـح ـظ ــورة حتى
إشعار آخر.
ّ
وخ ـ ـ ـ ــال اج ـ ـت ـ ـمـ ــاع بـ ــثـ ــه ال ـت ـل ـف ــزي ــون
الـ ــرس ـ ـمـ ــي ،أمـ ـ ـ ــس ،لـ ـف ــت بـ ــوتـ ــن إل ــى
ّ
أن ــه «ف ــي األس ــاب ـي ــع األخـ ـي ــرة ،رك ــزن ــا
ك ــل ج ـهــودنــا ع ـلــى مـكــافـحــة ف ـيــروس
كورونا ،وتجهيز تدابير طارئة لدعم
واملواطنني» ،مضيفًا خالل
االقتصاد
ُ
االجـ ـتـ ـم ــاع الـ ـ ــذي خ ـ ِّـص ــص مل ــوض ــوع
ال ـب ـح ــث ال ـج ـي ـنــي وال ـ ـ ــذي جـ ــرى عـبــر
الـفـيــديــو« :لـكــن الــوضــع تـغـ ّـيــر وصــار
يسمح لنا بالتركيز مـ ّـرة أخــرى على
األه ـ ــداف ب ـع ـيــدة األم ـ ــد» .واع ـت ـبــر أن
األب ـح ــاث الـجـيـنـ ّـيــة مـهـ ّـمــة إل ــى درج ــة
أنـ ـه ــا «م ـش ــاب ـه ــة ل ـل ـم ـش ــاري ــع ال ــذري ــة
والـفـضــائـيــة خ ــال ال ـقــرن الـعـشــريــن».
خ ــال االج ـت ـمــاع نـفـســه ،أع ـلــن ريـنــات
ماكسيوتوف ،مدير مركز «فيكتور»
لـلـبـحــوث ف ــي سـيـبـيــريــا ،أن مختبره
وض ــع س ـتــة ن ـم ــاذج أول ـي ــة لـلـقـ َّـاحــات
«ثـ ــاثـ ــة م ـن ـه ــا واع ـ ـ ـ ـ ــدة»ُ ،ي ـ ـتـ ــوقـ ــع أن
تنتهي تجاربها قبل السريرية أواخر
ح ــزي ــران /يــونـيــو .وأضـ ــاف أن ــه عقب
ذل ـ ـ ــك ،س ـي ـت ــم االنـ ـتـ ـق ــال إل ـ ــى ت ـج ــارب
ّ
متطوع ،على
على البشر تشمل 300
أم ــل «ت ـس ـج ـيــل» ل ـق ــاح خ ــال أي ـل ــول/
سبتمبر.
(األخبار)

الصين ما بعد «كورونا» :التاريخ لن يعيد نفسه
علي عواد
ووهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ،عـ ــاص ـ ـمـ ــة إق ـ ـل ـ ـيـ ــم هـ ــوبـ ــاي
ال ـص ـي ـنــي ،اس ـت ـع ــادت عــاف ـي ـت ـهــا بـعــد
ُ
معركة شرسة مع «كورونا» استخدمت
ف ـي ـهــا أح ـ ــدث أنـ ـ ـ ــواع ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا:
الذكاء االصطناعي والبيانات الكبرى.
وفيما نصف سكان العالم محتجزون
فـُـي مـنــازلـهــم نتيجة إج ـ ــراءات الـعــزل
ّ
املــت ـخــذة ملـكــافـحــة ال ــوب ــاء ،ك ــان ظهور
إصابات جديدة في املدينة الصينية
كافيًا لنشر الذعر مجددًا في كل أنحاء
األرض.
ب ـعــد أرب ـع ــة أس ــاب ـي ــع ِم ــن إع ـ ــادة فتح
وأكثر منها على عدم تسجيل
ووهانُ ،
إصــابــات ،أع ـلــن ،قبل أي ــام ،عــن خمس
إص ــاب ــات ج ــدي ــدة ف ــي امل ــدي ـن ـ ًـة ،تـعــود
لرجل ( 89عامًا) ّ
سجل إصابة ثانية،
ٍ
وزوج ـ ـت ـ ــه ال ـ ـتـ ــي كـ ــانـ ــت مـ ـص ــاب ــة مــن
دون أن ت ـظ ـهــر عـلـيـهــا ّ
أي ع ـ ــوارض،
وثــاثــة أقـ ــارب جـ ــاؤوا قـبــل أسـبــوعــن
لــزيــارت ـه ـمــا .اس ـت ـنــادًا إل ــى اإلص ــاب ــات
ال ـج ــدي ــدة ،أق ــال ــت ال ـس ـل ـطــات املـحـلـ ّـيــة
مسؤول ّ
حي جونغسيهو ،حيث تقيم
ال ـع ــائ ـل ــة ،ورفـ ـع ــت م ـس ـتــوى الـتـهــديــد

الــوبــائــي ِم ــن منخفض إل ــى متوسط.
ُ
َّ
فحص كل سكان ووهان البالغ
وتقرر
عددهم  11مليونًا.
وبـمـعــزل عــن أهـمـيــة ه ــذه اإلج ـ ــراءات،
تجدر اإلشــارة إلى تكنولوجيا بالغة
األهمية بــاتــت تمتلكها الـصــن :ذكــاء
اص ـط ـن ــاع ــي «تـ ـ ـ ـ ـ ّ
ـدرب» ت ـح ــت ح ـصــار
ـورون ــا» ،والـتـ َـهــم الـبـيــانــات الكبرى
«ك ـ ّ
وك ـ ــأنـ ـ ـه ـ ــا وجـ ـبـ ـت ــه األخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة .ي ـم ـكــن
اختصار مــا حــدث على الشكل اآلتــي:
بعد تفشي فيروس «سارس-كوف»2-
في الصني ،وفي مدينة ووهان بشكل
ُ
أكـبــر ،طــرح يومها س ــؤال :كيف للبلد
اآلسيوي أن يضبط هذا العدد الهائل
مــن الـسـكــان؟ وكيف تمكن اإلف ــادة من
الـ ــذكـ ــاء االص ـط ـن ــاع ــي ل ـك ـبــح ان ـت ـشــار
الفيروس؟
جاء الحل عبر تطبيق للهواتف الذكية
ّ
ُيظهر الحالة الصحية لكل مستخدم،
بعد تحليل االستمارات الصحية التي
ُّ
وتتبع املوقع
يمألها املــواطــن يوميًا،
ال ـج ـغ ــراف ــي ل ـل ـم ـس ـت ـخــدم ،ف ــي م ـ ــوازاة
تحليل مـسـتــوى الـخـطــر الــوبــائــي في
املـنــاطــق َالـتــي ي ــزوره ــا .وكـمـثــال على
ذل ــك ،يــرفــع التطبيق مستوى الخطر

ِّ
ال ــوب ــائ ــي ال ـ ـ ــذي ي ـش ــك ـل ــه ش ـخ ــص مــا
بـعــد أن يتبني أن ــه ك ــان مــوجــودًا على
مسافة قريبة مــن أشـخــاص يحملون
ال ـ ـف ـ ـي ـ ــروس .وبـ ـ ـن ـ ـ ً
ـاء عـ ـلـ ـي ــه ،ي ـف ــرض
ال ـت ـط ـب ـي ــق عـ ـل ــى املـ ـسـ ـتـ ـخ ــدم ال ـح ـجــر
املنزلي مــع ّ
تتبع ّ
تقي ّده بذلك وإعــام
السلطات في حال تمنعه.
ثـ ــان ـ ـيـ ــا ،نـ ـ ـش ـ ــرت الـ ـ ـص ـ ــن كـ ـ ــل أنـ ـ ـ ــواع
أج ـه ــزة إن ـتــرنــت األش ـي ــاء «( »IOTكــل
األجـ ـه ــزة ال ـت ــي ت ـت ـصــل ب ــاإلن ـت ــرن ــت)،
الخاصة بمراقبة درجة حرارة أجسام
األشـخــاص فــي عــدد مــن املــدن ومراكز

طفرة الذكاء
االصطناعي التي
حصلت داخل الصين ال
مثيل لها في العالم

ّ
التجمعات .كما كــان للروبوتات دور
ك ـب ـيــر ف ــي م ـ ّـراق ـب ــة ال ـ ـشـ ــوارع وتـعـقـيــم
الطرق واألزقة .كل تلك األجهزة ،كانت
ترسل البيانات إلى ذكــاء اصطناعي،
ب ـ ــال ـ ـت ـ ــوازي م ـ ــع ب ـ ـيـ ــانـ ــات ال ـت ـط ـب ـيــق
الصحي على الهواتف الذكية.
الــذكــاء االصطناعي ليس كيانًا يولد
وفي جعبته املعرفة؛ هو أشبه بدماغ
فـ ــارغ م ــن ّ
أي شـ ــيء ،ي ـمـ ّـر بـمــرحـلـتــن:
تسمى األولــى مرحلة التدريب ،حيث
ت ـت ـ ّـم ت ـغــذي ـتــه ب ـمــايــن ال ـب ـيــانــات عن
ش ــيء م ـحـ ّـدد ل ـي ـتـ ّـدرب عـلــى تحليلها
ودرس األن ـمــاط املــوجــودة فـيـهــا ،كما
ألخذ العبرة ِمن األمــور التي حصلت،
وال ـتــي يمكنه التنبؤ بحصولها في
امل ـس ـت ـق ـبــل .وب ـع ــد االنـ ـتـ ـه ــاء م ــن ه ــذه
املرحلة والـتــي قــد تـتــراوح مدتها بني
أســاب ـيــع أو أش ـهــر (امل ـس ــأل ــة مــرتـبـطــة
بــالـقــدرة الحاسوبية) ،يصبح الذكاء
االص ـط ـنــاعــي ك ـيــانــا ف ــائ ــق ال ـق ــوة في
املـ ـج ــال ال ـ ــذي ت ـ ــدرب ع ـل ـيــه :ف ــي حــالــة
الـ ـ ـص ـ ــن ،تـ ـت ـ ُّـب ــع ان ـ ـت ـ ـشـ ــار الـ ـفـ ـي ــروس
وكبحه .أمــا املرحلة الثانية ،فتسمى
«ال ـت ــوظ ـي ــف» ح ـيــث ي ـتــم ت ـغــذيــة هــذا
الذكاء بالبيانات الكبرى التي تجمعها

ال ـص ــن ك ــل يـ ــوم م ــن خـ ــال الـتـطـبـيــق
ال ـص ـحــي وأجـ ـه ــزة إن ـتــرنــت األش ـي ــاء،
فيصبح لديها ذكاء اصطناعي مدرب
ع ـلــى م ـكــاف ـحــة ال ـف ـي ــروس ــات ،لـيـقــاتــل
جنبًا إلى جنب أنظمة الدولة.
مــا يـمـ ّـيــز ال ـصــن ،أنـهــا كــانــت ّأول َمــن
ّ
وصل إلى هذه التكنولوجيا ،في ظل
أس ــوأ أي ــام تـفـشــي ال ــوب ــاء ،أي عندما
كــانــت الـبـيــانــات بــامل ـل ـيــارات ،مــا جعل
الذكاء االصطناعي لديها أكثر خبرة.
القول إنه قد يحدث في
لذا ،بات يمكن
ٍّ
املستقبل حاالت تفش جديدة لفيروس
«كــورونــا» ،أو ّ
ألي فيروس آخــر .إال أن
األمــور لم تعد كما كانت عليه سابقًا.
ف ـ ــي الـ ـحـ ـقـ ـيـ ـق ــة ،أص ـ ـبـ ــح صـ ـعـ ـب ــا ألي
فـيــروس ينتشر أن يـتـحـ ّـول إلــى وبــاء
ال يمكن السيطرة عليه .كما أن طفرة
الـ ــذكـ ــاء االص ـط ـن ــاع ــي الـ ـت ــي حـصـلــت
داخــل الصني ال مثيل لها فــي العالم،
واإلشـ ـ ــارة هـنــا إل ــى ذكـ ــاء اصـطـنــاعــي
ليس قادرًا على تحليل البيانات ملئات
ماليني البشر فحسب ،بل على التنبؤ
بــالـكــارثــة الــوبــائـيــة قـبــل حــدوثـهــا ،ما
يجعل الصني ّ
متقدمة على أي فيروس
ّ
مستقبلي ،بخطو ٍة دائمًا.
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رياضة

رياضة
كـ ــرة ال ـس ـل ــة .س ـن ـقــوم ن ـحــن كــات ـحــاد
بإنتاج مبارياتنا بكلفة أقــل بكثير،
لكن بطريقة احترافية وبنظام عالي
الجودة.

أجراها عبد القادر سعد

ضربت األزمة االقتصادية ومن بعدها جائحة كورونا القطاع الرياضي
في لبنان بشكل عام .وقد تكون لعبة كرة السلة األكثر تضررًا نظرًا
لحجم األمــوال التي كانت تضخ في هذه اللعبة .اسئلة وهواجس
كثيرة تدور في ذهن المعنيين باللعبة حول مستقبلها والصورة
التي ستكون عليها كرة السلة اللبنانية في األعوام المقبلة ،انطالقًا
من الموسم الجديد في حــال كــان هناك موسم .أسئلة حملتها
«األخبار» الى رئيس االتحاد اللبناني لكرة السلة أكرم الحلبي ،فكانت هذه
المقابلة عبر تقنية الفيديو

■ هل سيكون هناك أجانب في البطولة؟
مــن املستحيل أن يـكــون هـنــاك أجانب
ف ـ ــي امل ـ ــوس ـ ــم ال ـ ـجـ ــديـ ــد ب ـس ـب ــب أزم ـ ــة
ال ــدوالر وصعوبة تأمينه ،الــى جانب
ال ـص ـع ــوب ــات امل ـت ـع ـل ـقــة بــال ـت ـحــويــات
الى الخارج .ال أحد يملك القدرة على
ت ــأم ــن األمـ ـ ـ ــوال ل ــأج ــان ــب .ف ــاألن ــدي ــة
موافقة على هذا املبدأ.
■ هــل سيتم وضــع سقف لعقود الالعبني
اللبنانيني؟
مـ ــن ال ـط ـب ـي ـع ــي أن ي ـت ــم وض ـ ــع سـقــف
ُ
للعقود ،وهذا من األمور التي ستطرح
في املؤتمر التأسيسي بطريقة تحفظ
كرامة الالعبني وحقوقهم ،وفي الوقت
عينه تراعي قدرات األندية والتزاماتها.
وهذا مهم أيضًا للمحافظة على سمعة
لـبـنــان الـتــي ت ـضــررت كـثـيـرًا مــن ج ـ ّـراء
الدعاوى التي ُرفعت نتيجة عدم التزام
األندية بتنفيذ العقود ،بسبب قيمتها
العالية التي ليست بحجم اللعبة ،وال
حتى بحجم اقتصاد البلد .في أوروبا
ع ـلــى س ـب ـيــل املـ ـث ــال ،ال ــاع ـب ــون الــذيــن
ي ـت ـقــاضــون روات ـ ــب بــاملــايــن قـلـيـلــون
ُ
جدًا .أما الباقون فقد تفاجأ برواتبهم.
املهم وضع عقود تكون األندية قادرة
على االل ـتــزام بـهــا .فــالـنــادي شخصية
معنوية من املمكن مالحقتها ،بعكس
الرؤساء الذين ال يمكن مالحقتهم في
حال أصبحوا خارج النادي.
وه ـ ــذا الـ ـك ــام ع ــن ال ـت ـض ـخــم ينسحب
أي ـضــا عـلــى الــاع ـبــن األج ــان ــب الــذيــن
أتــوا سابقًا الى لبنان .فهم يتعاقدون
م ــع األن ــدي ــة الـلـبـنــانـيــة بـمـبــالــغ تـفــوق
أض ـع ــاف م ــا ي ـت ـعــاقــدون ب ــه م ــع أنــديــة
أوروبية (حوالى  %80أكثر).
ورغ ـ ــم ذل ـ ــك ،ال ي ـت ـم ـت ـعــون بــاملـسـتــوى
املطلوب ،ومعظمهم بأعمار متقدمة،
بـعــد أن ي ـكــونــوا ق ــد جـمـعــوا ثــروتـهــم،
فيأتون الى لبنان للتسلية.

أكرم الحلبي

ّ
• من المؤكد أنه سيكون هناك موسم جديد
• األولوية للمؤتمر التأسيسي إلعادة التنظيم
• دور وزارة الشباب والرياضة أكبر من استقبال
وفود وتوزيع مساعدات ألسباب سياسية
■ هل هناك موسم  2021-2020لكرة السلة
في لبنان؟
ّ
مــن املــؤكــد أن ــه سـيـكــون هـنــاك مــوســم،
لكن من األكيد أنه لن يكون كاملواسم
السابقة .فهناك أمـ ٌـر واقـ ٌـع جديد على
األرض من الناحية االقتصادية .ليس
ف ـقــط ف ــي ل ـع ـبــة كـ ــرة ال ـس ـل ــة ،ب ــل عـلــى
صعيد البلد بأكمله ،وبــالـتــالــي على
الـجـمـيــع الـتــأقـلــم ودراس ـ ــة أوضــاعـهــم
جـيـدًا ،ألن أي خطوة ناقصة أو خطأ
ً
قد يكون قاتال؟

من المبكر الحديث عن
االنتخابات ولست مرشحًا لرئاسة
اللجنة األولمبية اللبنانية
■ كيف ترى املوسم املقبل ،وعلى أي أساس
ّ
تؤكد وجود بطولة؟
األنـ ـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ـ ــة مـ ـ ـ ـ ــوجـ ـ ـ ـ ــودة وال ـ ــاعـ ـ ـب ـ ــون
م ـ ـ ـ ــوج ـ ـ ـ ــودون ،ونـ ـ ـح ـ ــن عـ ـمـ ـلـ ـن ــا ع ـلــى
امل ـحــاف ـظــة عـلـيـهــم .طـلـبـنــا ســاب ـقــا من
الطرفني الجلوس واالتـفــاق ،لكن بكل
أسف حاول البعض استغالل االنقسام
وامل ـ ـشـ ــاكـ ــل بـ ــن ال ــاعـ ـب ــن واألنـ ــديـ ــة
لتحقيق مـصــالــح شخصية .املشكلة
م ــوج ــودة ق ـبــل أزمـ ــة ك ــورون ــا ،وحـتــى
قبل انــدالع األح ــداث في لبنان في 17
تشرين األول  .2019مشكلة لعبة كرة
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الـسـلــة مــالـيــة اقـتـصــاديــة انـطــاقــا من
قــاعــدة أن امل ـصــروف أكـبــر بكثير من
امل ــدخ ــول .ه ــذا بـكــل أس ــف خـلــق عجزًا
لدى األندية .في السابق كان يتم سد
هــذا العجز مــن قبل األح ــزاب والقوى
السياسية مــن جـهــة ،وبـعــض الــرعــاة
اضافة الى عائدات النقل التلفزيوني.
لكن بعد التغيرات في لبنان ،أصبحت
أولويات األحــزاب تأمني لقمة العيش
ً
لجمهورها بدال من صرف األموال في
ّ
الــريــاضــة .أمــا الــرعــاة فأصبح همهم
تــأمــن نسبة  25الــى  30فــي املـئــة من
روات ــب موظفيهم ،فــي حــن أن النقل
الـ ـتـ ـلـ ـف ــزي ــون لـ ـي ــس فـ ــي وارد ت ــأم ــن
عائدات للعبة.
■ ما هو املطلوب؟
ي ـجــب أن ت ـك ــون ه ـن ــاك رؤيـ ــة جــديــدة
ولـ ـي ــس ف ـق ــط م ــوس ــم جـ ــديـ ــد .فـنـحــن
قادرون على اقامة موسم عبر الطلب
من الـنــوادي تأمني  12العبًا وخوض
بطولة .لكن هل هذا هو املطلوب؟ هل
هذا هو الحل؟
يـ ـج ــب إق ـ ــام ـ ــة م ــؤتـ ـم ــر ت ــأس ـي ـس ــي ال
ّ
يـتـعــلــق بــاتـحــاد ك ــرة الـسـلــة فـقــط ،بل
بـ ـ ـ ــوزارة ال ـش ـب ــاب وال ــري ــاض ــة أي ـضــا.
فهناك قوانني يجب أن تتغير برمتها،
وهـ ــذا م ــن م ـســؤول ـيــة وزارة الـشـبــاب
والرياضة.
ينبغي أال نضحك على أنفسنا .ما هي
إنجازات الرياضة اللبنانية؟ حتى ما

نداء إلى المعنيين
ّ
ً
املعنيني باللعبة لضرورة
يوجه رئيس االتحاد أكرم الحلبي نداء الى جميع ّ
التأقلم مع الوضع واملرحلة الجديدين ،حيث ال حل سوى بالحوار بني
ّ
األندية والالعبني« .فمن يفكر في ذبح األندية ألن مسيرته االحترافية
ّ
قاربت على نهايتها ويريد تحصيل ما يستطيع من أموال ،يكون يفكر
بأنانية وال ينظر الى الجديد الذي يحتاج الى أندية
كي يلعب فيها .نحن كاتحاد واجبنا أن ندعم
ّ
نتفهم أن البعض
الحوار بني األندية والالعبني.
ّ
تعرض لصدمة حيث كان يتقاضى  250ألف
ً
دوالر سنويًا ،واآلن أصبح ذلك مستحيال .يجب
ّ
يبتز
الجلوس والقبول بما يقوله املنطق ،ومن
األندية واالتحاد سيكون هو الخاسر» ،يقول
الرئيس أكرم الحلبي لـ«األخبار».

(سركيس يريتيسيان)

حققته لعبة كرة السلة من تأهالت الى
بطوالت كأس العالم جاء عبر العبني
مجنسني أو «مستردين» لجنسيتهم
ل ــم ي ـج ــدوا لـهــم مـكــانــا ف ــي منتخبات
بلدانهم األخ ــرى ،فـجــاؤوا الــى لبنان.
كـنــا نـتــأهــل ون ـخــرج مــن الـ ــدور األول.
لم نكن نبني كرة سلة للمستقبل .كنا
نبحث عن إنجازات سريعة.
وب ـ ــرأي ـ ــي ،األسـ ـ ـ ــاس يـ ـب ــدأ مـ ــن وزارة
ال ـش ـبــاب وال ــري ــاض ــة .فــاألخ ـيــرة ليس
من مهمتها االجتماع مع املؤسسات
الـكـشـفـيــة وإض ـ ــاءة ال ـش ـمــوع وتــوزيــع
املساعدات املالية على األندية ألسباب
س ـيــاس ـيــة ،وع ـب ــر ع ــاق ــات شـخـصـيــة.
مهمة وزارة الشباب والرياضة وضع
األس ــس الـقــانــونـيــة لتطوير الــريــاضــة
في لبنان.
ان ـظ ــر ف ــي الـ ـسـ ـن ــوات ال ـخ ـمــس ع ـشــرة
األخ ـ ـيـ ــرة .ك ــم ه ــو عـ ــدد األن ــدي ــة الـتــي
منحتها الوزارة رخصًا؟ وماذا أعطى
ـاد
هـ ــؤالء ل ـلــريــاضــة الـلـبـنــانـيــة؟ ك ــم ن ـ ٍ
ّ
خرج العبني ورياضيني جددًا؟
الشباب
تضعها وزارة ّ
القوانني التي ّ
والــريــاضــة ال تحفز األنــديــة املرخصة
عـلــى الـعـمــل وف ــق سـيــاســات ريــاضـيــة
صحيحة.
ً
خذ في لعبة كرة السلة مثال؛ هناك ما
يقارب  110أندية في الدرجة الخامسة
و 96ناديًا في الــدرجــة الرابعة .لو كل
ـاد ل ــدي ــه أك ــادي ـم ـي ــة ص ـغ ـيــرة تعمل
نــ ٍ
وفــق أســس صحيحة ،وق ــام كــل نــادي
بتخريج العــب واحــد في السنة ،لكان
لدينا  200العب جديد في كل عام .فهل
تتصور معنى أن يـتـخـ ّـرج  200العب
ج ــدي ــد م ــن أن ــدي ــة ال ــدرج ـت ــن الــراب ـعــة
والخامسة؟
املشكلة فــي القوانني املــوجــودة وعــدم

وجود تنظيم.
أصـ ـب ــح ك ــل ش ـخ ــص ي ـل ـبــس بـيـجــامــا
وحـ ً
ـذاء رياضيًا يحمل كرة ويقول أنا
مــدرب كــرة سلة ،ويبدأ فتكًا بــاألوالد.
ّ
يريد أن يعلمهم ،وهو أساسًا ال يعلم
ما هي كرة السلة.
ال ـتــأس ـيــس خ ــاط ــئ .لـعـبــة ك ــرة الـسـلــة
لــم تـعــد ريــاضــة ف ـقــط .أصـبـحــت علمًا
ّ
يدرس في الجامعات.
يجب الـبــدء بــوضــع قــوانــن تنظيمية
لـتــأسـيــس لـعـبــة ك ــرة س ـلــة صـحـيـحــة.
من األندية الى املدربني الذين يجب أن
يكونوا حائزين شهادات مستوى أول
ومـسـتــوى ث ــان ،وف ــق مـعــايـيــر الفيبا،
حتى يحق لهم التدريب.
■ هل سعيتم الى تطبيق ذلك في اتحادكم؟
ّ
فــي السنتني اللتني تسلمنا فيهما
االتـحــاد ،خضع أكثر من  250مدربًا
لدورة « ،»Level 1حيث حضر مدرب
صربي من الفيبا وأقام دورتني ّ
خرج
ب ـعــدهــا  150م ــدرب ــا ،وم ــن ث ــم كــانــت
هناك دورة ثانية .ووضعنا قانون
في االتحاد ينص على عدم إمكانية
ال ـتــدريــب م ــن دون أن ي ـكــون امل ــدرب
ً
حــاصــا عـلــى ش ـهــادة « »Level 1أو
«.»Level 2
وه ــذا يـســاعــد االت ـح ــاد عـلــى مــراقـبــة
ع ـ ـمـ ــل األك ـ ـ ــاديـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــات ،وه ـ ـ ـ ــو أم ـ ـ ـ ٌـر
ض ــروري ج ـدًا .فهناك عــدد كبير من
األك ــادي ـم ـي ــات ه ــدف ــه تـ ـج ـ ٌ
ـاري بـحــت.
ُي َّ
عينون مدربني صوريني ال يملكون
املـعــرفــة وال ـخ ـبــرة .وه ــذا ظـهــر جليًا
فــي بـطــوالت الـفـئــات الـعـمــريــة ،حيث
كان هناك فارق كبير ونتائج كبيرة
بني الـفــرق .شاهدنا العبني جيدين،
وتــابـعـنــا العـبــن ال يـفـقـهــون مــا هي

لعبة كرة السلة.
ت ـن ـظ ـيــم ال ـل ـع ـبــة ب ــال ـق ــوان ــن وف ــرض
األسـ ـ ـ ـ ـ ــس ال ـ ـص ـ ـح ـ ـي ـ ـحـ ــة لـ ـت ــأسـ ـي ــس
الالعبني هما البداية الصحيحة.
أم ـ ـ ٌـر آخـ ــر ي ـجــب ال ـع ـمــل ع ـل ـيــه ،وهــو
االسـ ـتـ ـف ــادة م ــن املـ ـ ـ ــدارس الــرس ـم ـيــة
والـ ـخ ــاص ــة ف ــي األريـ ـ ـ ــاف الك ـت ـشــاف
الع ـ ـبـ ــن جـ ـ ـ ــدد .ف ـل ـع ـب ــة ك ـ ـ ــرة ال ـس ـل ــة
محصورة باملدن الكبيرة وغائبة عن
ّ
القرى التي هي خزان لالعبني .وهنا
يــأتــي دور أنــديــة الــدرجـتــن الــرابـعــة
والخامسة التي هي غالبًا من خارج
املـ ــدن ،لتجنيد الع ـبــن جـ ــدد ،شــرط
أن ي ـكــون ه ـنــاك إدارات ج ـيــدة لهذه
األندية ومدربون يعلمون أسس كرة
السلة الصحيحة.
ّ
وه ـ ـ ـنـ ـ ــا أؤكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ،إذا طـ ـ ّـب ـ ـق ـ ـنـ ــا هـ ــذه
ال ـس ـيــاســات ،فـبـعــد خـمــس ال ــى ست
س ـنــوات سـنـصــل ب ـج ــدارة ال ــى كــأس
ال ـعــالــم بــاع ـبــن لـبـنــانـيــن ،ب ـعــد أن
ي ـكــون قــد أص ـبــح لــديـنــا خ ــزان كبير
ي ـك ـس ــر االحـ ـتـ ـك ــار الـ ـح ــال ــي لـبـعــض
الالعبني ألنديتهم.
■ في املدى القريب ،ستكون مطالبًا بإقامة
مــوســم .م ــاذا سيفعل االت ـح ــاد ،وم ــا هي
املشاكل التي تواجهه؟
املشاكل كبيرة؛ فكلفة البطولة التي
تصل الــى  250ألــف دوالر مــن أجــور
حكام وموظفني ،كــان يتم تغطيتها
مـ ــن ع ـ ــائ ـ ــدات الـ ـنـ ـق ــل ال ـت ـل ـف ــزي ــون ــي.
لـكــن م ــع األسـ ــف تــوقــف ه ــذا الـعــائــد
مـ ــع ع ـ ــدم وج ـ ـ ــود قـ ـن ــاة قـ ـ ـ ــادرة عـلــى
دفـ ـ ــع األمـ ـ ـ ـ ـ ــوال .ه ـ ـنـ ــاك ف ـ ـكـ ــرة نـعـمــل
عليها ،وفــي حــال نجحنا ،نكون قد
ّ
تخلصنا مــن مشكلة التلفزيون .لن
ي ـكــون ه ـنــاك نــاقــل رس ـمــي ملـبــاريــات

■ م ـتــى س ـي ـبــدأ ال ـع ـمــل اس ـت ـع ــدادًا للموسم
الجديد؟
نـضــع رؤوس أق ــام لـلـمــواضـيــع الـتــي
سـ ـتـ ـط ــرح فـ ــي امل ــؤتـ ـم ــر ال ـت ــأس ـي ـس ــي،
ان ـ ـطـ ــاقـ ــا م ـ ــن امل ـ ـشـ ــاكـ ــل ال ـ ـتـ ــي ك ــان ــت
تــواجـهـنــا ،مــع ط ــرح حـلــول لـهــا .وبعد
انـتـهــاء التعبئة الـعــامــة بخمسة عشر
ي ــوم ــا ،س ـي ـتــم الـ ــدعـ ــوة إل ـ ــى امل ــؤت ـم ــر،
ألن ــه بـعــد ذل ــك سـنـحـتــاج ال ــى جمعية
عمومية لتعديل القوانني التي سيتم
االتفاق عليها في املؤتمر التأسيسي،
وم ــن ث ــم يـتــم تـحــديــد م ــوع ـ ٍـد النـطــاق
البطولة.
■ ال يكتمل الـلـقــاء مــن دون الـحــديــث عن
االنتخابات املقبلة لالتحاد اللبناني لكرة
ّ
الـسـلــة نـهــايــة ه ــذا ال ـع ــام .ه ــل أن ــت مــرشــح
أطراف آخرين
لوالية جديدة ،وهل هناك من
ٍ
يعملون حاليًا لالنتخابات؟
مــن املـبـكــر الـحــديــث عــن االنـتـخــابــات.
فاألمر مرهون باألوضاع والظروف.
ّ
هناك أناس يتسلون حاليًا بالحديث
عن االنتخابات ،ومن املمكن أن يكون
هناك الئحتان؛ واحــدة قوية وأخــرى
تتسلى ،وتنتهي األم ــور بتسوية أو
ب ــاألح ــرى م ــن دون ان ـت ـخ ــاب ــات .فــأي
معركة انتخابية ،ليس فقط في لعبة
ك ــرة ال ـس ـلــة ،ب ــل ف ــي جـمـيــع األل ـع ــاب،
ستكون مدمرة .فال أحــد لديه القدرة
املالية لفتح معركة.
■ ف ــي ح ــال ع ــدت ال ــى ات ـح ــاد ك ــرة الـسـلــة،
ّ
هــل أن ــت مــرشــح لــرئــاســة الـلـجـنــة األوملـبـيــة
اللبنانية؟
مستحيل ،ليست في الوارد ،وال أفكر
فـيـهــا ،وال تعنيني ،ال مــن قــريــب وال
مــن بـعـيــد ،وال حـتــى أن أك ــون عضوًا
في اللجنة التنفيذية للجنة األوملبية
في حال كان هناك مقعد التحاد كرة
ال ـس ـلــة ...فـفــي ح ــال ع ــدت ال ــى رئــاســة
االت ـ ـحـ ــاد ،س ـي ـكــون لـ ــدي ع ـمــل كـثـيــر،
وبالتالي ال وقت للجنة األوملبية+.

الكرة اللبنانية

شكوى نادر مطر «األخطر» على الكرة اللبنانية
ن ـج ــح رئـ ـي ــس ن ـ ـ ــادي ال ـن ـج ـم ــة أس ـعــد
صـقــال ونــائـبــه عـلــي الـسـبــع فــي إقـفــال
أح ــد امل ـل ـفــات ال ـقــانــون ـيــة ال ـتــي تــواجــه
ال ـن ــادي ،ليتم تصحيح أح ــد األخـطــاء
الـكـثـيــرة ال ـتــي وق ــع فـيـهــا ص ـقــال على
صعيد ملفات الالعبني األجــانــب .فقد
ّ
ُح ــل ــت املـشـكـلــة م ــع ال ــاع ــب الـتــونـســي
مـ ـ ــراد ال ـه ــذل ــي ق ـب ــل صـ ـ ــدور ح ـك ــم مــن
الفيفا لصالحه بالحصول على مبلغ
 52ألــف دوالر كــرواتــب متأخرة لــه في
ذمة النادي ،الى جانب تعويض لفسخ
العقد تعسفيًا .دفع النجمة للهذلي 21
ألف دوالر ،وهي الرواتب املستحقة له
قـبــل م ـغــادرتــه لـبـنــان ،فــي حــن تـنــازل
ال ــاع ــب ع ـ ّـم ــا سـيـحـصــل عـلـيــه مـقــابــل
فسخ العقد انطالقًا من محبته لنادي
النجمة.
ب ـق ـيــت ه ـن ــاك ق ـض ـيــة ال ــاع ــب ال ـغــانــي
إيساكا أب ــودو الــذي حصل على حكم
يفرض على النجمة دفع مبلغ  57ألف
ـاع
دوالر ،م ــع ك ــام ن ـج ـمــاوي ع ــن مـسـ ٍ
لـ ـل ــوص ــول الـ ـ ــى تـ ـس ــوي ــة مـ ــع ال ــاع ــب
مماثلة لتلك التي حصلت مع الهذلي،
ف ــي ح ــن يـسـتـبـعــد الـخـبـيــر الـقــانــونــي
التونسي املشرف على القضية سليم
بولصنام أن يقبل الــاعــب بالتسوية
كما يقول لـ«األخبار».
يبقى امللف األكبر واألخطر هو قضية

يطالب مطر بمبلغ  250ألف دوالر

الــاعــب نــادر مطر الــذي تـقــدم بدعوى
ال ــى الفيفا يـطــالــب فيها بـكــامــل عقده
البالغ  250ألف دوالر .وتعتبر قضية
مطر بالغة األهمية ملا لها من تداعيات
ل ـي ــس ف ـق ــط ع ـل ــى ن ـ ـ ــادي ال ـن ـج ـم ــة بــل
على الـكــرة اللبنانية بشكل عــام .على
ّ
صـعـيــد ال ـن ـج ـمــة ،ف ــوز م ـطــر سـيـشــكــل
ض ــرب ــة ك ـب ـيــرة ل ـل ـنــادي ف ــي ظ ــل حجم
املـبـلــغ الـكـبـيــر ال ــذي سـيـتــرتــب لــاعــب،
الـ ــذي تـشـيــر م ـص ــادر م ـقـ ّـربــة مـنــه إلــى
أن قـ ـضـ ـيـ ـت ــه أص ـ ـب ـ ـحـ ــت فـ ـ ــي م ــرح ـل ــة
إص ـ ــدار ال ـح ـكــم .لـكــن الـقـصــة أك ـبــر من
ذلــك .ففوز العب لبناني بدعوى بحق

ناديه اللبناني أيضًا ،سيكون سابقة
ق ــد تـفـتــح «بـ ــاب جـهـنــم» عـلــى األنــديــة
اللبنانية في ظل وجود عدد كبير من
املـشــاكــل بــن الع ـبــن لبنانيني لديهم
عقود وأنــديـتـهــم .لكن رفــع دعــوى من
ـاد لـبـنــانــي،
الع ــب أج ـن ـبــي ف ــي وج ــه نـ ـ ٍ
تختلف عــن رفــع دعــوى مــن قبل العب
لـبـنــانــي ،حـيــث تـشـيــر امل ـع ـلــومــات إلــى
أنها من صالحية االتحاد اللبناني من
دون وجود نص قانوني حول ذلك.
وه ـن ــاك قـضـيــة م ـمــاث ـلــة حـصـلــت قبل
عــام قد تعطي فكرة ّ
عما ستؤول اليه
األم ـ ــور .ف ــاع ــب ف ــري ــق ال ـس ــام زغــرتــا
إيميليو ّ
يمني رفــع دعــوى بحق ناديه
لدى الفيفا ،مطالبًا إياه بأموال ،لكن ردّ
االتحاد الدولي كان برفض الدعوى.
محامي نــادي السالم زغرتا والخبير
بالقانون الرياضي رومانوس ّ
معوض
شــرح ل ــ«األخ ـبــار» تفاصيل مــا حــدث.
ّ
«رد الـفـيـفــا دع ــوى الــاعــب يـ ّـمــن ألنــه
العب لبناني ،وبالتالي ال يمكن له أن
يــذهــب بــالـنــزاع مــع نــاديــه ال ــى الفيفا،
بل الى االتحاد اللبناني .وفي حال لم
يناسبه قــرار االتـحــاد املحلي ،حينها
يــذهــب ال ــى محكمة التحكيم الــدولـيــة
(ك ــاس) الـتــي تـبــت الـقـضـيــة .وبالفعل
ه ـ ــذا مـ ــا ح ـص ــل ح ـي ــث ت ـ ـقـ ـ ّـدم ال ــاع ــب
ب ــدع ــوى ال ــى الـ ـك ــاس» ي ـقــول املـحــامــي

باالستئناف حول قضية الالعب ّ
يمني.
«وتأكيدًا ملبدأ عدم جواز شكوى العب
لبناني ضد ناديه اللبناني في الفيفا،
ح ـتــى ل ــو كـ ــان ي ـم ـلــك جـنـسـيــة أخـ ــرى،
طلب ّ
يمني تبريرًا لقرار الفيفا ،فكان رد
األخير بأن الالعب ال يمكنه أن يعتبر
لبنانيًا ويلعب في البطوالت كلبناني
بحيث يستفيد ناديه من العب أجنبي،
ومـ ــن ث ــم ي ــذه ــب الـ ــى ال ـف ـي ـفــا بـشـكــوى
وليس إلى االتحاد املحلي الذي ينتمي
اليه كالعب .فهو ال يستطيع أن يختار
مــا يناسبه مــن االت ـحــاد اللبناني من
جهة ،ومــا يالئمه من االتـحــاد الدولي
م ــن ج ـه ــة أخـ ـ ـ ــرى» ،ي ـض ـيــف امل ـحــامــي
ّ
معوض.
ٌ
رأي ي ــواف ــق عـلـيــه الـخـبـيــر الـقــانــونــي
ّ
ال ـ ـتـ ــون ـ ـسـ ــي بـ ــول ـ ـص ـ ـنـ ــام ال ـ ـ ـ ـ ــذي أك ـ ـ ــد
ل ـ ـ ــ«األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» أن ق ـض ـي ــة نـ ـ ـ ــادر مـطــر
خاسرة أمام االتحاد الدولي« ،فالالعب
ّ
مسجل بالجنسية اللبنانية ،والفيفا
سيرفض بت القضية التي هي ليست
من اختصاصه ،إذ ال يمكن لالعب أن
يستفيد من القيد كالعب محلي ويرفع
دعوى في الفيفاُ .
سيتخذ القرار في 20
أيار ،ويتم تبليغ النادي به كحد أقصى
يوم اإلثنني في  25أيار» ،يقول الخبير
القانوني الرياضي لـ«األخبار».
(ع .س).

استراحة
3448 sudoku

كلمات متقاطعة 3 4 4 8

أفقيا

 -1شــاعــرة وأديـبــة وروائ ـيــة ســوريــة عملت فــي الصحافة الـســوريــة والعربية منذ
أيــام الــدراســة –  -2كاتب وشاعر روســي راحــل من مؤلفاته «دكتور جيڤاكو» – -3
ّ
املخمر – بقرة وحشية –  -4بــركــان مشتعل في
شــراب ُمسكر ُيستقطر مــن الثمر
إيطاليا شرقي صقلية – للتفسير – من الطيور –  -5صاح التيس – مدينة إيرانية
–  -6إنسان – ينبت الشجر –  -7عالم يوناني ُولد في القسطنطينية نشر العلوم
اليونانية فــي روم ــا –  -8أوث ــق وش ـ ّـد – صــوت اإلنـفـجــار – خنزير ب ـ ّـري –  -9طعم
الحنظل – عائلة رئيس جمهورية كامروني –  -10أديب وشاعر وناقد فرنسي راحل
من ّ
أهم وأبرز شعراء القرن العشرين

عموديًا

تحركها الرياح ثم تلقيها هنا وهناك ّ
مكونة تالل رملية – ّ -2
 -1كتل من الرمال ّ
نسق
ّ
ّ
ونظم األوراق – نهر في إسبانيا –  -3بائع اللنب – مد رجليه –  -4عائلة موسيقي
تشيكي راح ــل استوحى الـتــراث الشعبي الفولكلوري ولــه أوب ــرات مشهورة – من
الخضر –  -5نقيض تفتح – ّجهاز يعمل بواسطة الكهرباء يحافظ على برودة الطعام
كبير في السن بالعامية – نهر أملاني –  -7ورك – أحرف متشابهة – -8
والشراب – ّ -6
وغنى – ّ
ّ
سيد اآللهة عند اليونان كان له معبد شهير في األوملب – هاج
طرب صوته
ّ
الدم –  -9شركة أميركية تشتهر بخدمة البريد اإللكتروني – ماركة شاحنات – -10
جمهورية مستقلة كانت عضوًا في اإلتحاد السوفياتي قبل انحالل اإلتحاد

أفقيا

شروط اللعبة

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

مشاهير 3448

حلول الشبكة السابقة

1

ّ
يسك – خيرونا –  -4عميد –  -5ريــش – آداة –
 -1بــاب – عريس –  -2راشــد املاجد – -3
 -6اب – نجاد – -7لوز – نورس –  -8غرغر – ابر –  -9امرهم – جندي –  -10باب التبانة

عموديًا

 -1شريعة الغاب –  -2اسم – بورما –  -3بشكير – زغرب –  -4إد – ّدين – رها –  -5باخ – شجن– مل
–  -6ليف – ا و ي –  -7عمر – آدر – جب –  -8راوند – سانا –  -9يجن – ان – بدن –  -10سدادة – قرية

حل الشبكة 3447

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

محامية وناشطة حقوقية وكاتبة بريطانية من أصــل لبناني تخصصت
في القانون الدولي والقانون الجنائي وحقوق اإلنسان وتسليم املجرمني.
إرتبطت بممثل سينمائي اميركي
إعداد
نعوم
مسعود

 = 2+8+4+3+1الراية ■  = 11+9+6+5+7خالف القرى ■  = 10+1للتفسير

حل الشبكة الماضية :غوستافو ليما

10

الجمعة  15أيار  2020العدد 4050

الجمعة  15أيار  2020العدد 4050

العالم

العالم

ُ
«جمعيات السعودية» في غزة :تهم بالفساد والهدر
فلسطين

صحيح أن دورها تراجع في غزة
المعروفة بأنها محافظة اجتماعيًا،
ّ
خاصة بعد سيطرة حركة إسالمية على
مفاصل الحكم ،لكنها اآلن باتت تواجه
مصيرًا أقرب إلى اإلفالس ّ
جراء الخالفات
داخلها ،وأيضًا تقليص الدعم السعودي
لها كي ُي ّ
خصص لـ«صفقة القرن» .ملف
ّ
الممولة سعوديًا يطفو
الجمعيات
من جديد بعد تبادل التهم بالفساد بين
أعضائها
غزة ــ مادلين الحلبي
ص ـ ـ ـ ــراع ي ـ ـ ـ ــدور رح ـ ـ ـ ــاه داخ ـ ـ ـ ــل إح ـ ــدى
ال ـج ـم ـع ـيــات الـسـلـفـيــة ف ــي ق ـط ــاع غــزة
يكشف عـمــا ك ــان مـسـتــورًا مــن «ب ــذخ»
سعودي في تمويلها طــوال السنوات
املــاضـيــةُ ،
وي ـســدل الـسـتــار عــن قضايا
ف ـ ـ ـسـ ـ ــاد وت ـ ــوظ ـ ـي ـ ــف س ـ ـيـ ــاسـ ــي لـ ـه ــذا
الـتـمــويــل .فـصــول الـحـكــايــة ب ــدأت منذ
عـ ــام ون ـص ــف ت ـق ــري ـب ــا ،ب ـعــدم ــا اش ـت ـ ّـد
الـخــاف بــن أقـطــاب الـقـيــادة السلفية
داخــل «جمعية الكتاب والسنة» ،وهم
م ــن أب ــرز امل ـكــونــات ل ـهــذا ال ـت ـيــارّ .أدت
األزمة داخل الجمعية ّ
املمولة سعوديًا

تعاني هذه الجمعيات من
تخفيض الدعم بعد إعالن
«صفقة القرن»
إل ــى ان ـش ـقــاقــات أب ــرزه ــا خ ــروج مــديــر
الجمعية الـســابــق ،عبد الـلــه املـصــري،
ً
وتأسيسه «مبادرة أهل السنة» ،قائال
ّ ً
لـ«األخبار» ،إن «تكتال» داخل الجمعية
أط ـ ــاح بـ ــه ،وم ـش ـي ـرًا إلـ ــى أن ال ـخ ــاف
بــدأ بعد انتخاب مجلس إدارة جديد
للجمعية برئاسة إبراهيم األسطل.
وف ــق م ـصــادر مـطـلـعــة ،حـســم األسـطــل

الـ ـخ ــاف مل ـص ـل ـح ـتــه ب ـع ــد زي ـ ـ ــارة إل ــى
السعودية في شباط /فبراير املاضي،
ضـمــن الـتــرتـيـبــات ال ـجــديــدة للتمويل
وامل ــرج ـع ـي ــات داخ ـ ــل ال ـج ـم ـع ـيــة ال ـتــي
ّ
تأسست عــام  ،1975ومنذ ذلــك الوقت
ّ
تجر فيها انتخابات إل تلك التي
لــم
ِ
ج ــاءت بــاألسـطــل إلــى الــرئــاســة .طــوال
ّ
ذل ـ ــك الـ ــوقـ ــت ظ ــل ــت ال ـج ـم ـع ـي ــة تـعـمــل
ت ـحــت إش ـ ــراف امل ـص ــري الـ ــذي ل ــم يكن
لــه ّ
أي مـنــازع ،وكــانــت االنتخابات كل
ث ــاث ــة أع ـ ـ ــوام م ـش ـه ـدًا ص ــوري ــا ف ـقــط،
لكن االنتخابات األخيرة مثلت نقطة
ُت ـ ـحـ ـ ّـول ،وأطـ ــاحـ ــت ب ــامل ـص ــري بـسـبــب
قــربــه مــن حــركــة «ح ـمــاس» ،كما تقول
ّ
املصادر ،وهو ما يؤكده الرجل ضمنيًا
ّ
ب ـق ــول ــه« :هـ ـن ــاك ت ـك ــت ــل م ــن أش ـخ ــاص
ّ
محددين ّ
صوتوا لألسطل» ،الفتًا إلى
رفضه أن تعمل الجمعية لجمهورها
فقط ،أي السلفيني ،بل «للمجتمع ككل
من أهل السنة».
تمتلك «دار الكتاب والـسـنــة» سلسلة
م ـ ـ ـ ـ ـ ــدارس اب ـ ـ ـ ــن ع ـ ـث ـ ـي ـ ـمـ ــن ،وري ـ ــاض ـ ــا
لــأط ـفــال ،وسـلـسـلــة «مـخــابــز ال ـشــام»،
وم ـع ــاه ــد «دار الـ ـح ــدي ــث» ،وب ـنــايــات
وق ـ ـف ـ ـيـ ــة ،وع ـ ـ ـيـ ـ ــادات وم ـس ـت ـش ـف ـي ــات
ص ـغ ـي ــرة ،إل ـ ــى ج ــان ــب م ــا يـ ـق ــارب 30
إلــى  40دونـمــا مــن األراض ــي ،ورصيدًا
أساسيًا قيمته حتى األشهر األخيرة
ثالثة ماليني دوالر .وفق املصري ،هذه
املمتلكات التي ّ
تقدر بعشرات املاليني
ُ
«ال تــدار بالطريقة الصحيحة» ،وهذا
مـ ــن األسـ ـ ـب ـ ــاب الـ ـت ــي «دفـ ـعـ ـتـ ـن ــي إل ــى
ت ــرك الـجـمـعـيــة» ،م ـس ـتــدركــا« :اإلدارة
ال ـحــال ـيــة ل ـي ـســت نــاج ـحــة ل ـتــديــر هــذا
ّ
ك ــل ــه ،وال ـط ــري ـق ــة الـ ـت ــي ت ـع ـمــل ب ـه ــا ال
تناسبني».
ت ــواص ـل ـن ــا مـ ــع أسـ ــامـ ــة ال ـ ـلـ ــوح ،وه ــو
امل ـت ـح ـ ّـدث الــرس ـمــي ب ــاس ــم الـجـمـعـيــة،
وقــد أقـ ّـر بــوجـ ّـود تـجــاوزات مــن بعض
الـعــامـلــن ،لـكــنــه رف ــض إط ــاق وصــف
ينف
«فـســاد» على مــا يـجــري ،كما لــم ِ
وج ــود «خ ــاف شــديــد فــي الجمعية»
من دون أن يكشف عن تفاصيل أكثر.
يقول اللوح إن وزارة الداخلية في غزة
«أج ــرت تحقيقات فــي بـعــض امللفات

ال يخفى الدور السياسي لهذه الجمعيات مع أنها تعرف نفسها بأن عملها خيري (أ ف ب)

املــالـيــة ،وت ــم التنبيه ح ــول بعضها...
هــذه اإلج ــراءات جــاءت بعد تجاوزات
مــن بـعــض الـعــامـلــن ،مـثــل أن يصرف
أح ــده ــم دون حـ ـس ــاب ،أو ال يـسـ ّـجــل
ّ
املبالغ املصروفة بآلية منظمة» .لكن
املصري يقولَ :
«من داخل الجمعية لم
يراعوا املــال العام ،بل يصرفون بغير
وجــه حــق ،ولــو سألت ّ
أي شخص من
ّ
الشارع ،فإنه يعرف أكثر منا بأخطاء
الجمعية ،وهذه كلها أخطاء لكنها في
املصطلح املعاصر فساد».
ع ــن ن ـش ــاط الـجـمـعـيــة ال ـح ــال ــي ،يـقــول

ّ
ال ـلــوح إنـهــا قـبــل ال ـخــاف كــانــت تنفذ
م ـشــاريــع خ ــال رم ـض ــان ف ـق ــط ،تصل
قيمتها إلــى أكثر مــن  300ألــف دوالر،
عـ ـل ــى مـ ـسـ ـت ــوى غ ـ ـ ــزة وب ـ ـعـ ــض امل ـ ــدن
ف ـ ــي ال ـ ـض ـ ـفـ ــة ،ف ـي ـم ــا ت ـ ـقـ ــول امل ـ ـصـ ــادر
إن «ال ـج ـم ـع ـيــات امل ـم ـ ّـول ــة وامل ــدع ــوم ــة
سـعــوديــا تـعـمــل بـنـظــام ال ـبــركــة ،أي ال
يحكمها نـظــام مــالــي وإداري واضــح،
ول ــذل ــك ي ـج ــري ت ــوزي ــع األمـ ـ ـ ــوال دون
تـ ــوث ـ ـيـ ــق» .وبـ ــرغـ ــم أن «دار ال ـك ـت ــاب
ّ
والسنة» ّ
تعرف نفسها بالخيرية ،فإن
هذا ال ينفي عنها العمل السياسي ،إذ

يـقــول الـنــائــب فــي املجلس التشريعي
ّ
س ــال ــم س ــام ــة ،ع ــن «ح ـ ـمـ ــاس» ،إن ـه ــا
«مـ ـ ــؤس ـ ـ ـسـ ـ ــات خ ـ ـي ـ ــري ـ ــة وبـ ـعـ ـضـ ـه ــا
علمية كما يــزعـمــون ،لكن قطعًا هذه
ّ
الجمعيات لها اتصال مع السعودية،
ألن ت ـس ـم ـي ــة ج ـم ـع ـي ــة اب ـ ـ ــن ب ـ ـ ــاز مــن
السعودية ،وهناك جمعية أعلم علمًا
ّ
يقينًا ب ــأن أعـضــاء هــا يتلقون رواتــب
حـتــى اآلن م ــن ال ــري ــاض ،مـثــل الهيئة
العليا للعلوم اإلسالمية».
ّ
يــتـفــق مــع ســامــة الـنــاشــط الـسـعــودي
محمد الـعـمــري ،املقيم فــي بريطانيا،

ً
قـ ــائـ ــا إن دع ـ ــم امل ـم ـل ـك ــة «ي ـ ـصـ ـ ّـب فـ ّـي
تشكيل خــايــا ضغط تستخدم لشق
الـ ـجـ ـم ــاع ــات ال ـس ـي ــاس ـي ــة وال ــدي ـن ـي ــة
الـ ـت ــي ت ـع ــارض ـه ــا امل ـم ـل ـكــة وتـ ـ ــرى فــي
ن ـش ــاط ـه ــا خـ ـطـ ـرًا ع ـل ـي ـه ــا» ،م ـض ـي ـفــا:
«امل ــوق ــف ال ـس ـع ــودي ك ـشــف بــوضــوح
األهـ ـ ـ ــداف ال ـح ـق ـي ـق ـيــة ل ــدع ــم وت ـمــويــل
ه ــذه املــؤس ـســات ،خــاصــة أنـهــا تتسق
مــع امل ــزاج الفقهي للمحيطني بأركان
ال ــدول ــة األم ـن ـي ــة» .ويـ ــرى ال ـع ـمــري أن
ال ـع ــام ـل ــن فـ ــي هـ ـ ــذه ال ـج ـم ـع ـي ــات قــد
ال يـ ـك ــون ــون س ـي ـئ ــن ،ل ـك ـن ــه «ي ـج ــري
اس ـت ـغــال بـعـضـهــم فـيـعـمـلــون وك ــاء
أمـنـيــن واسـتـخـبــاراتـيــن مــن حـيــث ال
يـعـلـمــون» .أمــا ســامــة ،فـيــرى أن هــذه
الجمعيات تأتمر بأمر املمول مباشرة،
وأن ال ـ ــري ـ ــاض قـ ــد ت ــوق ــف ت ـمــوي ـل ـهــا
إذا ش ـعــرت أن ـهــا قــريـبــة مــن «حـكــومــة
غزة» ،مضيفًا« :كل هذا التمويل يأتي
بموافقة أميركية ،خاصة أن املخابرات
ّ
األم ـيــرك ـيــة ضــابـطــة ل ـكــل الـتـحــويــات
املالية التي تصل إلى غزة».
في املقابل ،يرى يونس األسطل ،وهو
عضو فــي «رابـطــة علماء املسلمني»،
أن «دور هذه الجمعيات بسيط ،وهو
مـقـتـصــر ع ـلــى تـغـيـيــر ب ـعــض ال ـب ــدع،
والتركيز على قضايا التوحيد ،وال
تحمل مشروع تغيير كبير مثل إقامة
الخالفة اإلسالمية أو املقاومة ،ولذلك
بــرنــامـجـهــا وأف ـق ـهــا ب ـس ـي ـطــان» .لكن
يبدو أن هذه الجمعيات ،التي عاشت
ال ـتــرف فــي واق ــع اق ـت ـصــادي مــأســوي
في غــزة ،صــارت تعاني من تخفيض
الــدعــم ،تـحــديـدًا بـعــد «صـفـقــة الـقــرن»
وإع ـ ـ ــان اإلدارة األم ـي ــرك ـي ــة ّادخـ ـ ــار
األم ــوال ،الـتــي ّ
تحولها بعض الــدول
إلــى جـهــات فلسطينية مختلفة ،في
ص ـن ــدوق خ ــاص لـلـتــرويــج للصفقة،
كما تنقل املـصــادر عــن األزم ــة املالية
ّ
املستجدة .هناّ ،
يقر اللوح بأن «الدعم
ال ـس ـعــودي (ل ـ ــ«دار ال ـك ـتــاب والـسـنــة)
كان يغطي أكثر من  %70من إجمالي
موزانتها ،لكن بعد سياسات اململكة
ّ
األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة ق ـ ــل ه ـ ــذا ال ـ ــدع ـ ــم بـ ـص ــورة
كبيرة».

تقرير

تجاذب داخل «الليكود»
ّ
يؤجل تنصيب الحكومة
ّأدت تجاذبات داخلية في حزب «الليكود» ،على خلفية توزيع الحقائب
الوزاريــة ،إلــى تأجيــل تنصيــب الحكومــة اإلســرائيلية رســميًا إلــى بعــد
غد (األحد) ،بعدما كان ّ
مقررًا أن يجري ذلك مساء أمس ،وهو ما دفع
رئيــس الكنيســت ،بينــي غانتــس ،إلــى ســحب اســتقالته مــن منصبــه.
جــاء قــرار التأجيــل فــي بيــان مشــترك عــن «الليكــود» و«أزرق أبيــض»،
واملبـ ّـرر أنــه يهــدف إلــى إتاحــة املجــال أمــام رئيــس الحكومــة ،بنيامــن
ً
نتنياهــو أوال ،لالنتهــاء مــن توزيــع الحقائــب علــى أعضــاء حزبــه .وكان
نتنياهــو قــد عمــد إلــى زيــادة الحقائــب إلــى  34مــن أجــل إرضــاء أكبــر
عــدد ممكــن مــن القــوى ،لكنــه واجــه صعوبــات فــي تعيــن قياديــن مــن
حزبــه فــي عــدد مــن املناصــب ،إذ رفــض بعضهــم الحقائــب املقترحــة
عليــه ،ومــن أبرزهــم تســاحي
هنغبــي ،ورئيــس «الشــاباك»
الســابق ،آفــي ديختــر.
فــي ســياق متصــل ،أعلــن
رئيــس «البيــت اليهــودي» ،رافــي
بيرتــس ،انشــقاقه عــن تحالــف
أحــزاب اليمــن املتطرف «يمينا»،
مــن أجــل االنضمــام إلــى حكومــة
نتنياهــو ،وذلــك بعدمــا أخفقــت
محــاوالت التوصــل إلــى تســوية
بــن نتنياهــو و«يمينــا»َ .
وح َمــل
بينــت،
رئيــس األخيــرة ،نفتالــي ِ
بشــدة على «الليكود» ونتنياهو
واصفــا إيــاه بأنــه اختــار
«نبــذ اليمــن وســلوك الطريــق
املعاكــس والتخلــص مــن يمينــا
التــي تشــكل العمــود الفقــري
لليمــن» .تعقيبــا علــى ذلــك،
بينــت طالــب بحقيبــة الصحــة ،وعندمــا
قالــت مصــادر فــي «الليكــود» إن
ِ
ً
لــم يتسـ ّـن ذلــك ،اختــار الذهــاب إلــى املعارضــة بــدال مــن االنضمــام إلــى
الحكومــة التــي «ســتقوم بخطــوات تاريخيــة لبســط الســيادة فــي املناطــق
الفلســطينية املحتلــة» ،فــي إشــارة إلــى ضـ ّـم الضفــة املحتلــة.
فــي هــذه األجــواء ،وصــف رئيــس «إســرائيل بيتنــا» ،أفيغــدور ليبرمــان،
الحكومــة بأنهــا مجموعــة مــن «املســافرين باملجــان واالنتهازيــن الذيــن
يبحثــون عــن منصــب وكرســي»ّ ،
مرجحــا أن تكــون املعارضــة فــي
الكنيســت ّ
«فعالــة» برغــم تنــوع الكتــل التــي تشــكلها.
(األخبار)

تقرير

ً
إسرائيل تحظر قناة لـ«داعميها» اإلنجيليين :لماذا العداء؟
«لن نسمح ألي قناة تبشيرية بالعمل
في إسرائيل في أي وقت ّ
وبأي حال»،
ُ
حزمت إسرائيل المسألة قبل أن تحظر
قناة «شيالنو» اإلنجيلية التبشيرية.
للوهلة األولى يبدو القرار صادمًا ،إذ
كيف تحظر إسرائيل قناة إلحدى أهم
لداعمي دونالد ترامب
ً
القواعد الشعبية َّ
ولها نفسها؟ لكن عودة إلى حقبة
ّ
(األرثوذكسية
اليهودية الكالسيكية
حاليًا) ،وإلى صفحات «التلمود» وبعض
األدب الالحق له ،تكفي لفهم جذور
الكراهية ضد المسيحيين
بيروت حمود
قبل نحو أسبوع فقط ،انطلقت على
الكابل املحلي فــي إسرائيل ()HOT
قـ ـن ــاة «شـ ـي ــان ــو» (ل ـ ـنـ ــا) امل ـت ـح ـ ّـدث ــة
ّ
متفرعة مــن شبكة
بالعبرية ،وهــي
ال ـت ـل ـف ــزي ــون امل ـس ـي ـح ـيــة اإلن ـج ـي ـل ـيــة
الـ ـتـ ـبـ ـشـ ـي ـ ّ
ـري ــة «»God television
ّ
(تلفزيون الـ ّـرب) .الشبكة ،التي تبث
مـحـتــوى ديـنـيــا ف ــي أك ـثــر م ــن مئتي

دول ــةُ ،ح ـظــرت فــي إســرائ ـيــل قـبــل أن
ت ــرى ال ـنــور ،رغ ــم أن مــديــرهــا ،وورد
سـيـمـبـســون ،ص ـ ّـرح ب ــأن ال ـهــدف من
إطـ ـ ـ ــاق «ش ـ ـيـ ــانـ ــو» ف ـ ــي إس ــرائـ ـي ــل
ه ــو «وعـ ـ ــظ أم ـ ــة إس ــرائـ ـي ــل ب ـي ـســوع
ً
الـ ـيـ ـه ــودي» ،ق ــائ ــا« :س ـ ــوف يـسـمــع
ّ
اليهود اإلنجيل املقدم إليهم بلغتهم
األص ـل ـ ّـي ــة ...لـقــد الـتــزمـنــا عـقـدًا مـ ّـدتــه
سبع سنوات».
أه ـ ــداف سـيـمـبـســون أحـبـطـهــا وزي ــر
االت ـ ـ ـصـ ـ ــاالت اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـلـ ــي ،دي ـف ـيــد
إمسالم ،بحظر القناة ،والسبب كما
قال األخير في «تويتر»« ،لن نسمح
ألي ق ـ ـنـ ــاة ت ـب ـش ـي ــري ــة ب ــال ـع ـم ــل فــي
إســرائـيــل فــي أي وق ــت وب ــأي ح ــال»،
األمـ ـ ــر الـ ـ ــذي ّ
رد ع ـل ـي ــه سـيـمـبـســون
ّ
بأنه «واثــق بالسماح للقناة بالبث
بـعــد الـتـحـقـيــق ...آخ ــر مــا نــريــده هو
ّ
التسبب في مشكالت» .في النتيجة،
ّ
أقرت « »HOTاإلسرائيلية «التزامها
ال ـقــانــون» ،وأن ـهــا سـتـتـصـ ّـرف «بـنــاءً
على ما تخلص إليه التحقيقات التي
فـتـحـتـهــا سـلـطــة ال ـبــث اإلســرائـيـلـيــة
ضـ ــد شـ ـي ــان ــو ،إثـ ـ ــر تـ ـق ــدي ــم إحـ ــدى
ّ
األرثوذكسية
الجمعيات اليهودية
شكوى ّ
ضدها».
القائمون على القناة هم إنجيليون
تبشيريون ،وه ــؤالء أتـبــاع العقيدة
ال ـ ــدي ـ ـن ـ ـي ـ ــة ن ـ ـف ـ ـس ـ ـهـ ــا ل ـ ـل ـ ـق ـ ـسـ ــاوسـ ــة
اإلنجيلييني مــن الــذيــن جـلـســوا في

ّ
الـ ـص ــف األول م ـص ــف ـق ــن ل ـلــرئ ـيــس
دون ـ ــال ـ ــد تـ ــرامـ ــب وه ـ ــو ي ــرب ــت عـلــى
ك ـت ــف ص ــدي ـق ــه ب ـن ـي ــام ــن نـتـنـيــاهــو
لـحـظــة اإلع ـ ــان م ــن ال ـب ـيــت األب ـيــض
ع ــن «ص ـف ـق ــة ال ـ ـقـ ــرن» .ه ـ ــؤالء أي ـضــا
ي ـش ـك ـلــون ق ــاع ــدة ان ـت ـخــاب ـيــة مـهـمــة
لترامب ( %80منهم صـ ّـوتــوا لــه في
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات) وي ـت ـم ـت ـع ــون ب ـن ـفــوذ
واســع في الــواليــات املتحدة ،كما أن
عـشــرات الجمعيات التي يديرونها
تـ ـتـ ـب ـ ّـرع ل ـل ـم ـن ـظ ـم ــات ال ـص ـه ـيــون ـيــة
ال ــدي ـن ـي ــة ف ــي ف ـل ـس ـطــن امل ـح ـت ـل ــة ،إذ
يشجعون الـسـيــاســات اإلسرائيلية
م ــن م ـن ـط ـل ـقــات ق ــائ ـم ــة ع ـل ــى عـقـيــدة
«التدبير اإللهي».
فـ ـ ـح ـ ــوى ال ـ ـع ـ ـق ـ ـيـ ــدة الـ ـ ــراس ـ ـ ـخـ ـ ــة ف ــي
املـ ـسـ ـيـ ـحـ ـي ــة امل ـ ـت ـ ـش ـ ـ ّـددة تـ ـفـ ـي ــد ب ــأن
ثـ ـم ــة «تـ ــداب ـ ـيـ ــر إلـ ـهـ ـي ــة» سـيـعـقـبـهــا
«دم ــار كــونــي» ،وهــي أح ــداث ّ
معينة
ُيفسرها اإلنجيليون التبشيريون
أن ـهــا «ب ــداي ــة ن ـهــايــة ال ـعــالــم وع ــودة
املـسـيــح لـبـنــاء املـعـبــد ال ـي ـهــودي في
ال ـق ــدس واس ـت ـع ــادة دولـ ــة إســرائ ـيــل
مــن ال ـي ـهــود» .ت ـبـ ّـدت ه ــذه ال ـحــوادث
ل ـل ـت ـب ـش ـي ــري ــن فـ ـ ــي نـ ـق ــل الـ ـسـ ـف ــارة
األميركية مــن تــل أبيب إلــى القدس،
واعـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــراف واشـ ـ ـنـ ـ ـط ـ ــن بـ ــاألخ ـ ـيـ ــرة
«ع ــاصـ ـم ــة لـ ــدولـ ــة إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل» .هـنــا
ق ـ ــد ي ـح ـض ــر م ـش ـه ــد وقـ ـ ـ ــوف ال ـق ــس
األمـ ـي ــرك ــي روب ـ ـيـ ــرت ج ـي ـف ــرس عـلــى

املـنـصــة ف ــي حـفــل اف ـت ـتــاح ال ـس ـفــارة،
ق ـبــل ع ــام ــن بــال ـت ـحــديــد ،ح ــن ب ــارك
االفـتـتــاح .وبــرغــم أن جيفرس يؤمن
ب ــأن «الـيـهــود لــن يـنـجــوا مــن الــدمــار
إال ب ــاع ـت ـن ــاق ـه ــم املـ ـسـ ـيـ ـح ـ ّـي ــة» ،ف ــإن
دعــم اإلنجيليني إلســرائـيــل ال يمكن
تفسيره كدفاع عن اليهودية ،وإنما

والء لسياسات إسرائيل التي ّ
تمهد
في نظر هــؤالء ـ كجزء من «التدبير
اإللـ ـه ــي» ـ ـ ـ ل ـن ـهــايــة ال ـع ــال ــم وم ـجــيء
املسيح.
ّ
ّ
كل هــذا في كفة ،والـعــداء الــذي تكنه
ّ
ّ
(األرثوذكسية
الكالسيكية
اليهودية
ُ
والقبالية حاليًا ،التي تعد االمتداد

تضمر اليهودية ً
عداء واضحًا لكل األغيار (غير اليهود) خاصة المسيحيين (أ ف ب)

ّ
املـبــاشــر ل ـهــا) للمسيحيني فــي كفة
ّ
أخ ـ ــرى .ل ـع ــل ح ـظــر ال ـق ـن ــاة مـنــاسـبــة
مهمة للتذكير بـجــذور هــذا الـعــداء،
مع أنه قد يبدو صعبًا عند الحديث
ُ
عن اليهودية بصفتها ديانة فصلها
ع ـ ــن ال ـص ـه ـي ــون ـي ــة (الـ ـ ـت ـ ــي ج ـ ّـس ــدت
فـ ــي مـ ـح ــاول ــة إع ـ ـ ـ ــادة الـ ـيـ ـه ــود إل ــى
املـجـتـمــع الـشـمــولــي املـغـلــق) .الدليل
ك ـم ــا يـ ـش ــرح الـ ـب ــاح ــث اإلس ــرائ ـي ـل ــي
الــراحــل يسرائيل شاحاك أن «هناك
ا ّع ـت ـبــارات سـيــاسـ ّـيــة واسـتــراتـيـجـيــة
ّ
أث ــرت فــي حــكــام إســرائ ـيــل .مــع ذلــك،
ّ
الـسـيــاســات الـفـعـلــيــة ال ـتــي مــارسـهــا
هـ ــؤالء كــانــت مـحـطــة تـفــاعـلــت فيها
االع ـ ـت ـ ـبـ ــارات ال ــواقـ ـع ـ ّـي ــة واملـ ــؤثـ ــرات
ّ
الدينية».
األيديولوجية
في كتابه «التاريخ اليهودي الديانة
الـيـهــوديــة :وط ــأة ثــاثــة آالف سنة»،
يـسـتـحـضــر ش ــاح ــاك خ ـطــاب رئـيــس
الـ ــوزراء الــراحــل ديـفـيــد بــن غــوريــون
في الكنيست يوم «حرب السويس»،
حـ ــن ق ـ ــال« :ه ـ ــذه ال ـ ـحـ ــرب مـ ــن أج ــل
إع ــادة مملكة داوود وسليمان إلى
ح ــدوده ــا ال ـت ــورات ـ ّـي ــة» ،عـلـمــا أن بن
غ ــوري ــون كـ ــان م ـل ـح ـدًا وي ـس ـخــر مــن
ت ـعــال ـيــم ال ــدي ــان ــة ال ـي ـه ــودي ــة .يـعــود
ّ
ال ـ ـبـ ــاحـ ــث ل ـ ـيـ ــذكـ ــر أن ـ ـ ــه «بـ ـسـ ـب ــب أن
ّ
املؤثرات األيديولوجية الدينية هي
ّ
أمور بديهية ومسل ٌم بها (للغرب) لم
ُ
تؤخذ عادة في الحسبان أو لم يركز

ً
مثال يتضمن كتاب
«المعرفة» لبن ميون
عداء وكراهية ضد
المسيحيين

ع ـلــى ال ـس ـيــاســات ال ـت ـم ـي ـيـ ّ
ـزيــة بحق
غـيــر ال ـي ـهــود (ف ــي فـلـسـطــن املحتلة
وغيرها)» .ثم يضيف ّ
مبررًا وقوف
ال ـغــرب (خــاصــة ال ــوالي ــات املـتـحــدة)
ب ـجــانــب إســرائ ـيــل أن ــه ل ـيــس بسبب
تقاطع املصالح االستراتيجية فقط،
وإن ـم ــا «عـمـلـيــة تـضـلـيـلـيــة مــورســت
ضدهم».
كـ ـي ــف ذل ـ ـ ــك؟ يـ ـق ــول ال ـ ـكـ ــاتـ ــب« :ب ـع ــد
احـ ـ ـ ـت ـ ـ ــال فـ ـلـ ـس ـ ـطـ ــن واس ـ ـت ـ ـش ـ ـعـ ــار
ـارس
ال ـ ـ ـحـ ـ ــاخـ ـ ــامـ ـ ــات ب ـ ـ ـ ــاألم ـ ـ ـ ــان ،م ـ ـ ـ ّ
هـ ـ ـ ــؤالء ع ـم ـل ـي ــة ت ـض ـل ـي ـل ـيــة م ـع ــق ــدة
اس ـت ـهــدفــت الـ ـغ ــرب ومـجـتـمـعــاتـهــم؛
ف ــي ال ـن ـس ــخ امل ـت ــرج ـم ــة م ــن الـ ـت ــوراة
ُ
واألدب الـ ـ ـتـ ـ ـلـ ـ ـم ـ ــودي اسـ ــت ـ ـبـ ــدلـ ــت
التعابير الـعــدائـيــة ّضــد املسيحيني
خاصة بكلمات مخففة ،أو بكلمات

مستوحاة من اللغة اليديشية لكن ال
تعني للقارئ الغربي معنى محددًا
ً
وواضـ ـح ــا» .فـمـثــا ك ـتــاب «امل ـعــرفــة»
(من األدب التلمودي) ،لراف موشي
ب ــن م ـي ـمــون ،يـتـضـمــن م ـف ــردات مثل
«ي ـت ــوج ــب إبـ ـ ــادة ي ـس ــوع ال ـنــاصــري
ُوتالمذته» ،وبعد كل كلمة «مسيح»
ذكـ ـ ـ ــرت ف ُـ ــي ه ـ ــذا الـ ـكـ ـت ــاب بـنـسـخـتــه
َ
ـ«فليمح ذكر
العبرية أتبعت دومــا ب
الـشــريــر وتــامــذتــه» ،وعـنــدمــا ترجم
ُ
إلـ ــى اإلن ـك ـل ـيــزيــة اس ــت ـب ــدل ــت «إب ـ ــادة
وم ـح ــو» بــ«يـنـبـغــي الـتـعــامــل معهم
بحزم».
ُ
ف ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــورة الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــام ـ ـ ــة ،تـ ـضـ ـم ــر
اليهودية عـ ً
ـداء واضحًا لكل األغيار
(غـيــر ال ـي ـهــود) ،خــاصــة املسيحيني،
إليـمــانـهــا أن «األغ ـي ــار ال أهـمـيــة من
وجودهم سوى خدمة اليهود» ،كما
أن املـتـشـ ّـدديــن ال يــزالــون إل ــى الـيــوم
يـحــرقــون كــل نسخة مــن «اإلنـجـيــل»
ت ـصــل إل ــى أي ــدي ـه ــم .وي ـم ـكــن إي ـجــاد
مـ ـئ ــات ال ـس ـل ــوك ــات امل ـش ــاب ـه ــة ال ـتــي
ُتـمـ َ
الدينية،
ـارس كجزء من العبادة
ّ
وكلها تحدث عنها شــاحــاك ،موثقًا
ّ
إياها بعشرات املـصــادر واألدل ــة في
كـتــابــه ال ـصــادر ع ــام  .1984بــرغــم أن
هذه ليست أمورًا خفية بل منشورة
منذ عـقــود ،فقد تشكل مسألة حظر
التبشير في إسرائيل نقطة للتذكير
بذلك.
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العراق
ٌ
حافلة هي ّأيام مصطفى الكاظمي .جدول أعماله اليومي يزخر
البالد،
باستقبال السفراء والدبلوماسيين ،عدا عن متابعته لشؤون ّ
التي ّ
بعي ًدًا من الحديث المحلي،
.
د
التعقي
شديدة
ظروف
في
تمر
ٌ
ّ
يبرز استحقاق له انعكاساته على العراق أوال ،والمنطقة ثانيًا:
التهدئة بين واشنطن وطهران ،ودور بغداد فيها

تفاهم إيراني ـ ـ أميركي على «التهدئة»:

هل ينجح الكاظمي
في ضبط االشتباك؟
نور أيوب
ّ
ثمة «تفاؤل ما» ،بدور قد يقوم به رئيس
الـ ـ ـ ـ ــوزراء الـ ـع ــراق ــي م ـص ـط ـفــى ال ـكــاظ ـمــي،
ّ
وت ـحــدي ـدًا ف ــي ال ـشــق املـتـعــلــق بــ«تـهــدئــة»
االش ـ ـ ـت ـ ـ ـبـ ـ ــاك الـ ـ ـق ـ ــائ ـ ــم ف ـ ــي املـ ـنـ ـطـ ـق ــة ب ــن
ّ
وإمكانية
املعسكرين األميركي واإليراني،
ان ـس ـح ــاب ذلـ ــك ع ـلــى ع ــواص ــم أخ ـ ــرى في
املنطقة .كذلكّ ،
ثمة من يراهن على تعزيز
العراق عالقاته بجيرانه ،بخلق «شراكة»
م ــع م ـح ـي ـطــه .فــاملــرح ـلــة امل ـق ـب ـلــة ،بحسب
البعض ،ستفرض على دول املنطقة ،أي
«مــا بعد كــورونــا» ،البحث عن مشتركات
تساهم في تطوير اقتصادياتها.
هذا املشهد ّ
مرده للحظة اغتيال واشنطن
نائب رئيس «هيئة الحشد الشعبي» أبو
مهدي املهندس ،وقائد «قـ ّـوة القدس» في
الحرس الثوري اإليراني قاسم سليماني،
ورفاقهما ،مطلع العام الجاري ،في محيط
مطار بغداد الدولي« .مفصل دفع بطهران
إل ــى إعـ ــادة مـقــاربـتـهــا لـلـمـلــف ال ـعــراقــي»،
ـن م ـص ــدر دب ـل ــوم ــاس ــي،
بـتـعـبـيــر أك ـث ــر م ـ ّ
ّ
إض ــاف ــة إلـ ــى الـ ـش ــق امل ـت ـع ــلــق بــاملــواج ـهــة
م ــع ال ـق ــوات األم ـيــرك ـيــة ه ـن ــاك .واشـنـطــن،
وبإعرابها عــن انسحاب مرتقب ووشيك
من «بالد الرافدين» ،وتحديد موعد لبدء
«الـ ـح ــوار االس ـتــرات ـي ـجــي» ب ــن واشـنـطــن
وب ـغــداد فــي ح ــزي ــران /يــونـيــو املـقـبــلُ ،عـ ّـد
ف ــي طـ ـه ــران «مـ ـ ـب ـ ــادرة ت ــوج ــب ال ـتــدق ـيــق
فيها» ،كما يمكن أن ُيبنى عليها في ضوء
ّ
املستجدات العاملية (جائحة «كــورونــا»،
وان ـه ـي ــار أس ـع ــار ال ـن ـف ــط) ،ب ــال ـت ــوازي مع
ّ
ت ـســلــم ال ـجــانــب اإليـ ــرانـ ــي ،ع ـبــر أك ـث ــر من
ّ
وسـ ـي ــط م ـع ـت ـم ــد ،رسـ ــائـ ــل عـ ــن ج ــاه ــزي ــة
واشنطن ل ّ
ـ«طي صفحة املاضي ...والبدء
بصفحة جديدة».
ّ
تلقفت طهران ّ الرسائل بشيء من الحذر
والريبة والترقب؛ ال إفراط في التفاؤل وال
ركون إلى التشاؤم ،بل محاولة استيضاح
ّ
األميركية» ،قبل اتخاذ أي موقف
«النيات
إزاء ه ــا ،مــع األخ ــذ بعني االعـتـبــار اقـتــراب
مــوعــد االنـتـخــابــات الــرئــاسـيــة األمـيــركـ ّـيــة،
أواخر العام الجاري ،وما يمكن أن تحمله
من مفاجآت .هنا ،يبرز دور الكاظمي بأن
يكون أقوى «قناة اتصال» بني الجانبني.
ألسباب ّ
عدة ،أبرزها:
ـ ـ ُت ّ
ّ
عد الساحة العراقية ساحة االشتباك،
ك ـمــا ال ـت ــواص ــل ،ب ــن واش ـن ـطــن وط ـه ــران.
وع ـل ـيــه ،ف ــإن أي رئ ـيــس لـ ـل ــوزراء سـيـقــوم
بهذا ال ــدور فــي «ضبط إيـقــاع» املواجهة،
لتحييد بالده من تداعيات أي انفجار ،من
جـهــة ،وإث ـبــات ق ــدرة الــرئـيــس على تنفيذ
بــرنــامـجــه الـ ــوزاري مــن جـهــة ثــانـيــة (أحــد
بنود برنامج الكاظمي ضبط االشتباك
القائم).
ـ ـ ـ ـ رغ ـبــة ال ـطــرفــن (األم ـي ــرك ــي واإلي ــران ــي)
ف ــي تـعــزيــز ح ـضــور ال ــدول ــة ال ـعــراق ـيــة في
امل ــرح ـل ــة امل ـق ـب ـلــة .ت ــدع ــو م ـق ــارب ــة ط ـهــران
ّ
االتحادية،
الجديدة إلى تمكني الحكومة
(أ ف ب)

ً
(كواحد من أبرز األسباب مثال) من
خوفًا
ٍ
تكرار سيناريو سقوط مدينة املوصل في
ح ــزي ــران /يــونـيــو  ،2014وتــداع ـيــات ذلــك
على املنطقة بأسرها.
ـ ـ غياب سليماني ،رجل طهران األقوى في
ّ
املنطقة .فـهــو ،بــاعـتــراف الجميع« ،خلف
ف ــراغ ــا ك ـب ـي ـرًا ف ــي م ـقــاربــة امل ــواج ـه ــة ضد
واشنطن»؛ فكيف لطهران أن تقارب هذا
ُ
ال ـت ـحـ ّـدي بـغـيــاب رج ــل أس ـنــدت إلـيــه هــذه
ّ
املهمة منذ عام .2000
ّ
ّ
ـ ـ ـ ـ ثــمــة م ــن ي ــؤك ــد أن اح ـت ـســاب الـكــاظـمــي
ّ
ع ـلــى امل ـع ـس ـكــر األم ـي ــرك ــي «ال ي ـع ـنــي أن ــه
أميركي مئة في املـئــة» .هو وجـ ٌـه عالقاته
ّ
ّ
والخليجية،
الغربية
واسعة مع اإلدارات
ّ
ولــه مثلها مــع دوائ ــر أخــرى ومـحــددة في
ّ
ً
ط ـه ــران ،ت ــراه «م ـق ـبــوال ول ـيــس مـسـتـفــزًا».
ّ
فـنـجــاح الـكــاظـمــي فــي ه ــذه املـهــمــة يعني
ّ
مضرًا
نجاح الجميع ،وإخفاقه لن يكون
لطهران ،التي ّ
قيمت أخـيـرًا تجربة عــادل
عبد املهدي.
ّ
ه ـ ـ ــذه ال ـ ـعـ ــوامـ ــل م ـ ــن ش ــأنـ ـه ــا أن ت ـش ــك ــل
ّ
فــرصــا لنجاح هــذه امل ـب ــادرة ،وت ـعــزز دور
الـكــاظـمــي وق ــدرت ــه عـلــى اح ـت ــواء اشـتـبــاك
آيــل إلــى االنـفـجــار فــي أي لحظة .احـتـ ٌ
ـواء
مقرون بالحفاظ على مسافة واحــدة بني
العاصمتني؛ ّ
فأي ركون إلى معسكر دون
ّ
آخر يعني سقوطًا تلقائيًا ،وسيترجم ذلك
في امليدان برسائل ّ
محددة ،فالطرفان «ال
يأمنان» بعضهما لبعض ،وإطالق عجلة
ّ
حوار «غير مباشر» ال يعني التخلي عن
البندقية.

اإلقليم وفرص االقتصاد

ّ
محليًا ،يــواجــه الكاظمي ،تـحـ ّـديــات عـ ّـدة،
ّ
ّ
أبــرزهــا اقتصادية وصحية ـ ـ اجتماعية.
ّ
يسعى إلــى حلها بأقل التكاليف املمكنة
ّ
وامل ـ ــوارد امل ـتــاحــة ،فــي مـ ــوازاة الـتـحــديــات
«الـكــاسـيـكـيــة» ،أي السياسية واألمـنـيــة.
نـجــاحــه فــي اج ـت ـيــازهــا ،وه ــذا مــا يسعى
إل ـي ــه ،يـعـنــي قـ ــدرة ا ّل ـكــاظ ـمــي ع ـلــى إدارة
وتفكيك «أزمات» معقدة ،وبالتالي فرصة
اعـ ـتـ ـم ــاده ك ـم ــرش ــح ش ـب ــه دائ ـ ـ ــم ل ــرئ ــاس ــة
الوزراء.
كــذلــك ،وعلى ضــوء املستجدات العاصفة
باملنطقة ،وفي ظل االنهيارات االقتصادية
الـ ـت ــي ت ـع ـي ـش ـهــا ب ـع ــض الـ ـ ـ ــدول (ل ـب ـن ــان)
وتـخـ ّـوف من أن يكون الـعــراق هو التالي،
ّ
ثمة من يدعو إلــى «تحويل هــذا التهديد
ّ
إل ــى فــرصــة» ،وإط ــاق شــراكــة اقـتـصــاديــة
جـ ّـديــة بــن ه ــذه ال ــدول (ال ـع ــراق ،ســوريــا،
منطقة
ل ـب ـنــان ،األردن ،مـ ـص ــر ،)...لـتـكــون
ّ
ّ
اقتصادية تتكامل فــي قــدراتـهــا ،وتحقق
اكـتـفــاء مــن إمكاناتها املـتــاحــة .هنا يبرز
تصريح الكاظمي ،صاحب الجدول الالفت
ّ
ّ
اليومية ،أمس،
الدبلوماسية
من اللقاءات
بأن «طريق االستقرار املستدام يكون عبر
التكامل مع الجيران» ،وتأكيده على دور
ثمة من ّ
سوريا املحوري في ذلكّ .
يرجح أن
«مشروعًا ما ُي ّ
جهز في هذا السياق» ،من
ّ
ّ
املطلعني على كواليس العملية السياسية
ّ
في بغداد ،وخاصة أن عالقات هذه الدول،
فــي مــرحـلــة «م ــا بـعــد ك ــورون ــا» ،لــن تكون
البحث عــن سياقات
كما قبلها ،وعليها
ّ
أخ ـ ــرى ،ت ـح ـفــظ م ــا س ـي ـت ـبــقــى ل ــدي ـه ــا مــن
وإمكانيات «ال أن تنهار ّ
ّ
كليًا أمام
قــدرات
الـتـبـعـ ّ
ـؤالء،
ـ
ه
ـق
ـ
ف
و
ـروع،
ـ
ش
ـ
م
ـرب».
ـ
غ
ـ
ل
ـ
ل
ـة
ـ
ـي
ّ
ّ
مشرقيًا» ،تبناه
أقرب إلى أن يكون «طرحًا
نـظـ ّ
ـريــا عبد املـهــدي ويــؤمــن بــه الكاظمي.
لكن السؤال املـطــروح :هل ظــروف املرحلة
ّ
ستسهل ترجمة هــذه القناعات؟
املقبلة
وهل من شروط ما لتنفيذها؟
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العالم

العالم

على الغالف

ّ
 72عامًا على النكبة فلسطين عصية على االقتالع

ذكرى النكبة بين األمس واليوم
منير شفيق *
ن ـك ـبــة ف ـل ـس ـطــن ك ــان ــت ن ـك ـبــة لـلـعــرب
واملـسـلـمــن ،وأحـ ــرار ال ـعــالــم ،وليست
ُنكبة الفلسطينيني وحدهم ،أو نكبة
ّ
ق ـطـ ٍـر مــا مــن أق ـطــار الـعــالــم .وذل ــك ألن
وفيها القدس ومــا حولها،
فلسطنيً ،
ّ
لشعب ما.
أو
ما،
قطر
في
نكبة
تتعدى
ٍ
ٍ ّ
ففلسطني وقدسها جزءان ال يتجزآن
من الوطن العربي والعالم اإلسالمي.
ّ
وألن الـكـيــان ال ــذي ّك ــان الــو ِّجــه اآلخــر
لـنـكـبــة فـلـسـطــن م ــث ــل وي ـم ــث ــل ،ج ــزءًا
شـ ــري ـ ـكـ ــا فـ ـ ــي االس ـ ـت ـ ـع ـ ـمـ ــار الـ ـع ــامل ــي
واإلمبريالية العاملية ،فيما جعل من
قضية فلسطني قضية ألحــرار العالم
وش ـع ــوب ــه .ب ــل ك ــان م ــن ن ـتــائــج إقــامــة
ال ـك ـيــان الـصـهـيــونــي ف ــي فـلـسـطــن أن
ّ
ت ـم ــك ـن ــت ال ـص ـه ـي ــون ـي ــة ال ـع ــامل ـي ــة مــن
ـوذ هائل التأثير فــي أميركا
بسط نـفـ ٍ
وأوروب ـ ـ ــا؛ وهـ ــذا ُب ـع ـ ٌـد سـيـكــون ل ــه ما
بعده في مستقبل الغرب ومصيره.
الخصوصية الثانية لقضية فلسطني
مــن بــن كــل قـضــايــا ال ـت ـحـ ّـرر العاملية
ض ـ ـ ــد االسـ ـ ـتـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــار واإلم ـ ـبـ ــريـ ــال ـ ـيـ ــة
وال ـع ـن ـصــريــة ،كــون ـهــا قـضـيــة اق ـتــاع
شعب من وطنه ،وإحــال مستوطنني

ّ
شكلت مرحلة
التسعينيات انتكاسة
لليسار العالمي بانهيار
المعسكر االشتراكي،
ّ
كما شكلت تراجعًا
الفلسطينية
للمقاومة
ّ
ولحركة التحرر العربي

ّ
صـهــايـنــة م ـكــانــه .ف ـقــد مــث ـلــت الـنـكـبــة
هــذه السمة ،حيث اقتلع ثلثا الشعب
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي ت ـق ــري ـب ــا ،مـ ــن ب ـيــوت ـهــم
وأراضيهم وقراهم ومدنهم ،ليصبح
ّ
أغلبهم الجئني خــارج فلسطني ،وقلة
داخـ ــل ال ـض ـفــة الـغــربـيــة وق ـط ــاع غ ــزة،
ٌ
وح ـيــث ق ــام ك ـي ــان لـلـمـسـتــوطـنــن في
بيوتهم املفروشة وأراضيهم املزروعة
وقراهم ومدنهم املعمورة ،وقد ساوى
 %78من فلسطني ،عــام النكبة ،1948
بـ ـم ــا ف ـي ـه ــا غـ ـ ــرب الـ ـ ـق ـ ــدس ،ثـ ــم أك ـم ــل
ّ
اح ـت ــال ك ــل فـلـسـطــن ع ــام  1967مع
سيناء والجوالن .وقد فرض االقتالع
الجديد نــزوح أكثر من سبعمئة ألف
فـلـسـطـيـنــي ،ث ــم اس ـت ـم ـ ّـرت س ـيــاســات
ال ـت ـه ـج ـي ــر ،خـ ـص ــوص ــا مـ ــن الـ ـق ــدس،
والبيوت.
ومصادرة األراضي
ّ
إنـ ـه ــا ح ـ ــرب وج ـ ــود ي ـش ــن ـه ــا ال ـك ـي ــان
ّ
الـ ـصـ ـهـ ـي ــون ــي ،وخـ ـطـ ـت ــه اقـ ـ ـت ـ ــاع ك ــل
ّ
الفلسطينيني وتـهــويــد كــل فلسطني.
وج ـ ــاء ق ـ ــرار ال ـك ـن ـي ـســت حـ ــول قــومـيــة
الهدف الذي
ّ
الدولة اليهودية ،ليكون ُ
تحققه تلك الخطة .ولهذا ،ألقيت في
ّ
ّ
ســلــة املـهـمــات ك ــل الـ ـق ــرارات الــدولـيــة
ال ـ ـصـ ــادرة ع ــن ه ـي ـئــة األم ـ ــم امل ـت ـحــدة،
ّ
ُ
وك ـ ـ ــل مـ ــا ط ـ ـ ــرح مـ ــن حـ ـل ــول لـلـقـضـيــة
ّ
الفلسطينية ،بما فيها حل الدولتني،
ً
مـ ــرورًا بــات ـفــاق أوس ـل ــو ،وصـ ــوال اآلن
ّ
إل ــى إع ــان دون ــال ــد ت ــرام ــب م ــا ســمــاه
«صـ ـفـ ـق ــة الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرن» ،وم ـ ـ ــا اتـ ـ ـخ ـ ــذه مــن
ق ـ ـ ـ ـ ــرارات ،وأخـ ـط ــره ــا إع ـ ـ ــان ال ـق ــدس

عاصمة للكيان الصهيوني ،وشرعنة
املستوطنات .وذلــك بهدف الــوصــول،
خطوة بعد خطوة ،إلى االقتالع الكامل
ل ـل ـش ـعــب ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي ،واالس ـت ـي ــاء
ال ـ ـكـ ــامـ ــل ع ـ ـلـ ــى فـ ـلـ ـسـ ـط ــن ،وت ـ ــزوي ـ ــر
الـتــاريــخ ومـحــو اآلث ــار الـحـضــاريــة أو
تشويهها ،لتأكيد وهم «الحق الديني
والتاريخي» للوجود الصهيوني في
فلسطني ،وفقًا للسردية الصهيونية
امللفقة.
ّ
لـ ـ ـ ــذلـ ـ ـ ــك ،كـ ـ ـ ـ ــل مـ ـ ـ ــن حـ ـ ـ ـ ـ ــاول أن ي ـج ــد
ًّ
ح ـ ـ ــا ل ـل ـق ـض ـيــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة ،ول ــو
ب ــأع ـل ــى م ـس ـت ــوي ــات الـ ـغ ــن لـلـشـعــب
الفلسطيني ،ولحقوقه وحقوق األمة
ال ـعــرب ـيــة واإلس ــام ـي ــة ف ــي فلسطني،
ً
ك ــان ي ـقـ ّـدم ت ـنــازال مجانيًا يـخــدم في
نـهــايــة امل ـطــاف امل ـشــروع الصهيوني
في االقتالع الكامل واإلحالل الكامل.
أم ــا ال ـي ــوم ،فـلــم يـعــد م ـطــروحــا حتى
ّ
فــي ال ــوه ــمُ ،ك ــل مــا ص ــدر مــن ق ــرارات
دولـ ـي ــة ،أو ق ـ ـ ّـدم م ــن ح ـل ــول أو جــرى
م ــن م ـف ــاوض ــات أو «اتـ ـف ــاق ــات» .فلم
يعد مـطــروحــا ،ال ـيــوم ،غير مواصلة
ال ـص ــراع وامل ـقــاومــة ضــد ال ـك ـيــان ،مع
تــأكـيــد ثــوابــت القضية الفلسطينية
في تحرير كل فلسطني ،من النهر إلى
البحر ومن الناقورة إلى أم الرشراش.
ولــم يعد مطروحًا مــن جانب الكيان
الصهيوني وأمـيــركــا ،غير مواصلة
سياسة االقتالع الكامل واالستيالء
ال ـك ــام ــل وال ـت ـه ــوي ــد ال ـك ــام ــلّ .أم ـ ــا كل
حــديــث عــن ال ـعــودة إل ــى املـفــاوضــات،
فـهــو الـغـطــاء ال ــراه ــن لـتـمــريــر مــا هو
مطروح من جانب الكيان الصهيوني
وأم ـي ــرك ــا ،وه ــو م ــا ي ـتــرجــم اآلن في
الضفة الغربية في ضم مستوطنات،
وأراض ج ــدي ــدة ،وف ــي ال ـق ــدس عبر
ٍ
التهويد ،وسـيــاســات السيطرة على
امل ـس ـج ــد األقـ ـ ـص ـ ــى ،بـ ـه ــدف اق ـت ـس ــام
ّ
ال ـ ـصـ ــاة فـ ـي ــه ،وشـ ـ ـ ــل حـ ـ ــرس دائـ ـ ــرة
األوق ــاف ،ومـنــع مــا أمـكــن مــن وصــول
املصلني إليه.
ي ـح ــدث هـ ــذا ك ـل ــه ،اآلن ،ف ــي م ــوازي ــن
ق ـ ــوى ل ـي ـس ــت ف ـ ــي م ـص ـل ـح ــة ال ـك ـي ــان
الصهيوني ،وذلــك على غير ما كانت
الحال في مرحلة النكبة ،أو ما بعدها
من مراحل .كيف؟
ما بني عامي  1918ـ ـ ـ  ،1948أي مرحلة
ال ـه ـجــرة االسـتـيـطــانـيــة الصهيونية،
وحـ ــرب  ،1948كــانــت فـلـسـطــن تحت
االنـ ـ ـ ـت ـ ـ ــداب الـ ـب ــريـ ـط ــان ــي ال ـ ـ ـ ــذي ق ـمــع
م ـ ـق ـ ــاوم ـ ــات ال ـ ـش ـ ـعـ ــب ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ــي
وث ــورات ــه ،وجـ ـ ّـرده مــن ال ـســاحّ ،
وأم ــن
ّ
الهجرة الصهيونية في ظل مئة ألف
جندي بريطانيّ ،
وكبل دول التجزئة
العربية ،بعدما ّ
قسمها وسيطر عليها
ّ
ً
ًّ
وشــلـهــا ش ــا كــامــا .وك ــان قــد سيطر
على تركيا وإيران ،والعالم اإلسالمي
عمومًا ،فيما اتفقت كل الدول الكبرى،
بـمــا فيها االت ـحــاد الـســوفـيــاتــي ،على
إقامة الكيان الصهيوني ودعمه.
وفي املرحلة املمتدة من عام  1950إلى
ع ــام  ،1967ك ــان ال ـك ـيــان الـصـهـيــونــي
مـتـفـ ّـوقــا عـسـكــريــا عـلــى ك ــل الـجـيــوش
الـ ـع ــربـ ـي ــة ،ب ــال ــرغ ــم مـ ــن انـ ـتـ ـص ــارات
س ـي ــاس ـي ــة ح ـق ـق ـت ـهــا ح ــرك ــة ال ـت ـح ـ ّـرر
ّ
ا ّل ـعــربــي ضــد االسـتـعـمــار ال ـقــديــم ،إل
أن ـهــا حــوصــرت بالهيمنة األمـيــركـيــة
التي أجهضت وحــدة مصر وسوريا،
ّ
وع ـ ــززت الـجـيــش الـصـهـيــونــي إلن ــزال
هـ ــزي ـ ـمـ ــة عـ ـسـ ـك ــري ــة قـ ــاس ـ ـيـ ــة ب ـم ـصــر
وسوريا واألردن ،عام 1967؛ واحتالل
ّ
س ـي ـنــاء وال ـ ـجـ ــوالن كــل ـه ـمــا ،وال ـض ـفــة
الغربية وقطاع غزة.
ّ
ب ــاخـ ـتـ ـص ــار ،اتـ ـسـ ـم ــت ه ـ ــذه امل ــرح ـل ــة
بـ ـمـ ـي ــزان ق ـ ــوى ف ــي م ـص ـل ـحــة ال ـك ـيــان
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ملصق كوبي
تمجي ّدًا للكفاح
الـصـهـيــونــي وأم ـي ــرك ــا ،وال ـ ــذي تفاقم
المسلح في
سبيل تحرير
أك ـثــر ب ـخ ــروج مـصــر م ــن ال ـص ــراع من
فلسطين
خالل املعاهدة املصرية ـ ـ ـ اإلسرائيلية

ّ
يتعدل
عــام  .1979وكــاد ميزان القوى
نسبيًا بإطاحة نظام الشاه في إيران،
وقيام الثورة اإلسالمية التي سرعان
مــا حــوصــرت بالحرب العراقية ،على
ّ
مدى تسع سنوات .وزاد الطني بلة مع
انهيار االتحاد السوفياتي عام ،1991
وعقد اتفاقية أوسلو عام .1993
ّ
شكلت مرحلة التسعينيات انتكاسة
ل ـل ـي ـســار ال ـع ــامل ــي ب ــان ـه ـي ــار املـعـسـكــر
االش ـ ـ ـتـ ـ ــراكـ ـ ــي ،وبـ ـ ــاإلصـ ـ ــاحـ ـ ــات ذات
ال ـطــابــع الــرأس ـمــالــي ف ــي ال ـص ــن ،كما
ّ
الفلسطينية
شكلت تراجعًا للمقاومة
ّ
ول ـح ــرك ــة الـ ـتـ ـح ـ ّـرر الـ ـع ــرب ــي .ول ـكــن ـهــا
ّ
شكلت في اآلن نفسه صحوة إسالمية

عــامل ـيــة م ــن ح ـيــث إق ـب ــال ال ـن ــاس على
الصالة واملساجد ،وانتقال إيران إلى
تعزيز قــدراتـهــا ،والـسـيــر على طريق
مواز لقوى املقاومة
النهوض مع دعم
ٍ
اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة ،ح ـ ــزب الـ ـل ــه فـ ــي ل ـب ـن ــان،
وحماس وحركة الجهاد في فلسطني.
مع فاتحة العقد األول من القرن الواحد
والـعـشــريــن ،ت ـهــاوى الـنـظــام الـعــربــي،
بعد احتالل أميركا للعراق عام ،2003
ولكن في اآلن نفسه انتصرت املقاومة
اإلسالمية في لبنان ،بدحر االحتالل
عــن جـنــوبــه ع ــام  ،2000ثــم االنـتـصــار
في حرب تموز  /يوليو  .2006وتبعه
ان ـت ـصــار امل ـقــاومــة ف ــي ح ــرب / 2008
 2009فــي قطاع غــزة .وعلى املستوى
ّ
الـعــاملــي ،تـمــكــن فــاديـمـيــر بــوتــن ،في
ال ـف ـتــرة نـفـسـهــا ،م ــن ت ـحــويــل روس ـيــا

إلى دولة كبرى من جديد ،فيما قفزت
ال ـص ــن قـ ـف ــزات ه ــائ ـل ــة ف ــي ت ـط ـ ّـوره ــا
االقـ ـتـ ـص ــادي وال ـع ـس ـك ــري وال ـع ـل ـمــي
وال ـت ـق ـنــي ،م ــا حـ ـ ّـول ال ـن ـظــام ال ـعــاملــي،
وال سيما مــع أزم ــة الـعــام  2008التي
أط ــاح ــت ال ـعــوملــة ،إل ــى حــالــة مـتـعـ ّـددة
ال ـق ـط ـب ـي ــة ،ع ـل ــى حـ ـس ــاب مـ ــا اع ـت ـبــره
ال ـب ـع ــض الـ ـنـ ـظ ــام الـ ـع ــامل ــي األح ـ ـ ــادي
القطبية بزعامة أميركا.
ّ
لتكرس ما
وج ــاءت العشرية الثانية
ورث ـت ــه م ــن ال ـع ـشــريــة ال ـت ــي سـبـقـتـهــا،
لتدفع إلى األمــام ،مع نصفها الثاني،
مــوقــع إي ــران كـقــوة إقليمية وبشهادة
دول ـ ـيـ ــة ،ع ـب ــر االت ـ ـفـ ــاق الـ ـ ـن ـ ــووي ،إل ــى
جــانــب مــا ت ـكـ ّـرس مــن تـطــويـ ٍـر لـقــدرات
حزب الله العسكرية ،وكذلك بالنسبة
إلـ ــى املـ ـق ــاوم ــة ف ــي ق ـط ــاع غ ـ ــزة ،حـيــث

القلعة العاجزة
ان ـت ـصــرت ف ــي ح ــرب ــي  2012و ،2014
وأصبحت تمتلك صواريخ تصل إلى
م ــا ب ـعــد ت ــل أب ـي ــب ،وت ـط ـلــق مـسـيــرات
العودة الكبرى ،وترسل طائرات اللهب
ال ــورق ـي ــة ،وال ـب ــال ــون ــات ،ل ـت ـحــرق آالف
الدونمات في املستوطنات من حولها.
وع ـل ــى امل ـس ـت ــوى الـ ـع ــامل ــي ،أصـبـحــت
روسيا في السنوات الخمس األخيرة
ف ـ ــرس رهـ ـ ــان م ــع أم ـي ــرك ــا ف ــي س ـبــاق
ّ
ال ـت ـســلــح ،إن ل ــم تـسـبــق ف ــي أك ـث ــر من
ّ
مجال ،وال سيما الصواريخ البالستية
ما فوق سرعة الصوت بدرجاتّ .
وأما
ال ـص ــن ،فـ ــراح ت ـط ـ ّـوره ــا االق ـت ـصــادي
ّ
ُيقارب أميركا من حيث اإلنتاج الكلي،
وي ـت ـهـ ّـدده بــالـتـفـ ّـوق عليه قــريـبــا ،إلــى
ج ــان ــب ت ـق ـ ّـدم ه ــائ ــل ف ــي تـكـنــولــوجـيــا
االتـ ـ ـص ـ ــاالت وال ـ ــذك ـ ــاء االص ـط ـن ــاع ــي،
األم ـ ــر ال ـ ــذي ج ـع ــل ن ـه ــاي ــة ال ـع ـشــريــة
الثانية تنذر بانتقال الوضع العاملي
إلى مواجهة أميركية ـ ـ ـ صينية حبلى
بــأشــد األخ ـط ــار واالح ـت ـم ــاالت ،وذلــك
جنبًا إلى جنب مع تصاعد املواجهة
األميركية ـ ـ ـ اإليرانية (ومعها محور
ّ
سيقرر مصير
املقاومة) إلى مستوى
قـضـيــة فـلـسـطــن ،وال ــوض ــع اإلقليمي
لعشرات السنني املقبلة .وهــذا يحدث
ألول مــرة منذ نهاية الـحــرب العاملية
األولـ ــى ،وال ـتــي ت ـقـ ّـرر بـعــدهــا تكريس
الـسـيـطــرة الـعــاملـيــة لـلـغــرب ،كـمــا تـقـ ّـرر
إقامة الكيان الصهيوني في فلسطني،
وكانت النكبة التتويج األول له كذلك.
ّ
يجب أن يضاف هنا أن تركيا لم تعد
محسوبة فــي م ـيــزان ال ـقــوى لحساب
الكيان الصهيوني.
ّ
صحيح أن الــوضــع الــراهــن راح يفرز
ظــواهــر تـبــدو متناقضة مــع مــا حدث
م ــن ت ـغـ ّـيــر ن ــوع ــي ف ــي م ـي ــزان ال ـق ــوى،
عــامل ـيــا وإق ـل ـي ـم ـيــا ،ف ــي غ ـيــر مصلحة
أميركا والكيان الصهيوني؛ فمن هذه
ال ـظ ــواه ــر ،الـتـهــافــت امل ــرض ــي لبعض
الدول العربية (السعودية ،واإلمارات
والبحرين) ،على التطبيع مع الكيان
الـ ـصـ ـهـ ـي ــون ــي ،وم ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــاداة املـ ـق ــاوم ــة
الفلسطينية ،إضــافــة إل ــى مــا يجري
م ــن خ ـط ــوات أم ـيــرك ـيــة ـ ـ ـ ـ ـ ـ صهيونية
مـثــل ضــم ال ـقــدس للكيان واعـتـبــارهــا
عاصمة له ،ومثل اإلجراءات التي ّ
تعد
لـضــم األغـ ــوار وب ـعــض املـسـتــوطـنــات،
أو إع ــان ض ـ ّـم ال ـج ــوالن ،وم ــا يسمى
«صفقة القرن» .فهذه الظواهر تعطي
ّ
ص ـ ــورة ل ـل ــوض ــع لـ ــدى ال ـب ـع ــض ،ب ــأن
ال ـق ـض ـيــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة ع ـل ــى طــريــق
التصفية ،والوضع العام على طريق
االنهيار .ولكن هذه الصورة ظاهرية
وخــادعــة ،وال ّ
تعبر عــن مـيــزان القوى
ّ
ُ ّ
ال ـح ـق ـي ـق ــي .ف ـم ــا ات ـ ـخـ ــذ وي ــتـ ـخ ــذ مــن
خـ ـط ــوات أم ـي ــرك ـي ــة ص ـه ـيــون ـيــة ،يـ ّتــم
تحت ما هو قائم من احـتــال ،ولكنه
قــائــم على أرج ــل خشبية ،ســرعــان ما
سـيـتـهــاوى عـنــدمــا تنتهي سياسات
محمود عباس املناهضة لالنتفاضة،
وي ـن ـت ـهــي ال ـت ـن ـس ـيــق األمـ ـن ــي ال ـ ــذي ال
ّ
املطبعني،
احتالل من دونهّ .أما تهافت
فتعبير عن انهيار سياسي وأخالقي
ـف ،وال يـ ـحـ ـم ــل تـ ـعـ ـبـ ـيـ ـرًا عــن
وض ـ ـ ـعـ ـ ـ ٍ
مستقبل ،فهو ينتظر ما سيحدث من
صراع أميركي ـ ـ ـ إيراني ،ومن حروب
صهيونية خاسرة مع املقاومة.
ّ
وب ـك ـل ـم ــة ،إن أه ـ ـ ّـم م ــا ي ـج ــب أن ُي ــرى
ّ
هـ ـ ــذا ال ـ ـعـ ــام فـ ــي ذكـ ـ ـ ــرى الـ ـنـ ـكـ ـب ــة ،أن
م ــوازي ــن ال ـقــوى ال ـتــي صـنـعــت النكبة
ومــا بـعــدهــا ،هــي غير مــوازيــن القوى
الــراه ـنــة الـتــي تـهـ ّـب ريــاحـهــا فــي غير
مصلحة صانعي النكبة.
* كاتب ومفكر فلسطيني

وليد شرارة
قبل زيارته الكيان الصهيوني ،حرص وزير
الخارجية األميركي ،والصهيوني عقائديًا،
مايك بومبيو على اإلعالن في  22نيسان/
إبريل املاضي أن ضم الضفة الغربية «شأن
اسرائيلي» .وكانت «صفقة القرن» العتيدة
ق ــد م ـن ـحــت ال ـص ـه ــاي ـن ــة ح ــق ض ــم ال ـق ــدس
والـكـتــل االسـتـيـطــانـيــة فــي الـضـفــة الـغــربـيــة،
ومناطق أخرى فيها ذات أهمية استراتيجيه
بالنسبة «ألمن» الكيان .هي مرحلة جديدة
من «حــرب املئة العام على فلسطني» ،وهو
ال ـع ـنــوان ال ــذي اخ ـت ــاره امل ــؤرخ الفلسطيني
رشـيــد ال ـخــالــدي لـكـتــابــه املــرجـعــي الـصــادر
هــذه السنة باالنكليزية عــن الـصــراع الدائر
ب ــن املـ ـش ــروع االس ـت ـع ـم ــاري االسـتـيـطــانــي
الصهيوني والشعب الفلسطيني منذ أكثر
م ــن ق ــرن .ي ــراج ــع خ ــال ــدي امل ـح ـطــات الـسـتــة
األب ــرز فــي تــاريــخ هــذا ال ـصــراع ،أو الـحــروب
الستة املتتالية ،من وعد بلفور الى التطهير
العرقي في  1948وعــدوان  1967واجتياح
لبنان فــي  1982والـحــرب على االنتفاضة
األولى بني  1987و 1995والحرب املستمرة
منذ انــدالع انتفاضة األقصى العام 2000
حتى اليوم ،واملشاركة املركزية واملباشرة
لـلـقــوة الـغــربـيــة املـسـيـطــرة ،بــريـطــانـيــا بــدايــة
ومن ثم الواليات املتحدة ،في جميعها .يذكر
الخالدي بتصريح آرثر جيمس بلفور سنة
 1917بأن الحكومة البريطانية في فلسطني
ل ــم «ت ـق ـت ــرح ح ـت ــى الـ ـتـ ـش ــاور م ــع ال ـس ـكــان
الحاليني في البالد ملعرفة رغباتهم» ،وبأن
القوى العظمى كانت ملتزمة بالصهيونية:
فالصهيونية ،يـقــول بـلـفــور« ،س ــواء كانت
محقة أو مخطئة ،جيدة أو سيئة ،تضرب
ب ـج ــذوره ــا ف ــي ال ـت ـقــال ـيــد ال ـت ــي ط ــال أمــدهــا
عمرًا ،وفي االحتياجات الحالية ،وتمثل أمل
املـسـتـقـبــل» .وبـعــد م ــرور مـئــة ع ــام ،اعـتــرف
الــرئ ـيــس دون ــال ــد ت ــرام ــب بــال ـقــدس عاصمة
ً
إلسرائيل ،قائال لبنيامني نتنياهو« :أزحنا
مــوضــوع الـقــدس عــن الـطــاولــة ،لــذا فـلــم يعد
علينا أن نتحدث عـنـهــا ...لقد فــزت بنقطة
واحدة ،وسوف تتخلى عن بعض النقاط في
وقت الحق في املفاوضات ،إذا تمت في أي
وقــت .ال أدري أن كان هذا سيحدث في أي
وقت» .وهكذا ،يتابع الخالدي« ،تم التصرف
ب ـم ــا ي ـش ـك ــل ق ـل ــب تـ ــاريـ ــخ ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن
وهــويـتـهــم وثـقــافـتـهــم وع ـبــادت ـهــم م ــن دون
حتى مجرد التظاهر باالستماع الى رأيهم».
حـ ــرب امل ـئ ــة عـ ــام ف ــي الـ ــواقـ ــع ه ــدف ــت ،عـبــر
غــرس القلعة الصهيونية فــي قلب املنطقة
العربية ،ومدها بجميع أسباب القوة ودعم
سعيها الق ـتــاع الـشـعــب الفلسطيني ،إلــى
تأبيد السيطرة الغربية عليها ،وحرمانها
م ــن ح ـق ـهــا ف ــي ت ـق ــري ــر امل ـص ـي ــر وال ــوح ــدة
والنهضة .لعب الكيان  -القلعة دورًا وظيفيًا
ّ
مهمًا في منظومة السيطرة الغربية ،لكن
امل ـقــاومــة ال ـعــارمــة وامل ــدي ــدة ال ـتــي خاضتها
ضـ ـ ــده ش ـ ـعـ ــوب امل ـن ـط ـق ــة وب ـ ـعـ ــض دول ـ ـهـ ــا،
ومـ ــا زال ـ ــت ت ـخ ــوض ـه ــا ،أدت إلـ ــى ت ـح ــوالت
كـ ـب ــرى فـ ــي م ـ ــوازي ـ ــن ال ـ ـقـ ــوى ب ــات ــت تـشــل
عمليًا قدرته على املـبــادرة بالحرب .القلعة
أصبحت عــاجــزة عــن إداء دورهــا الوظيفي
فــي االقـلـيــم ،والـتـحــدي الـحـيــوي ال ـيــوم أمــام
األم ـ ــة وش ـع ــوب ـه ــا ،وفـ ــي م ـقــدم ـهــا الـشـعــب

الفلسطيني ،هو النجاح في اطالق انتفاضة
ثالثة شعبية ومسلحة تؤجج املواجهة في
ق ـل ــب ف ـل ـس ـطــن م ــا س ـي ـس ـمــح ،ف ــي ظ ــروف
دولية واقليمية متغيرة لغير مصلحته ،في
إلـحــاق هزيمة جــديــدة بــه وفــرض انسحابه
عن الضفة والقدس.
ّ
دش ـ ــن ال ـج ـيــش اإلس ــرائ ـي ـل ــي ،ف ــي اط ـ ــار ما
أس ـ ـمـ ــاه «ع ـم ـل ـي ــات مـ ــا دون الـ ـ ـح ـ ــرب» فــي
سوريا التي تستهدف عملية بناء وتطوير
ال ـق ــدرات الـصــاروخـيــة والـعـسـكــريــة ألط ــراف
مـحــور املـقــاومــة ،تكتيكًا جــديـدًا أطـلــق عليه
رونني بيرغمان ،صاحب كتاب
الصحافيان ً
«انهض وأقتل أوال» عن عمليات املوساد ،وبن
هوبارد ،تسمية «غــارات االنــذار» في مقال
نشر في «النيويورك تايمز» .وهما أشــارا
فــي امل ـقــال ال ــى تـعـمــد الـجـيــش االســرائـيـلــي
عــدم إصابة سيارة قــرب الحدود السورية
 اللبنانية كانت تقل  3مقاومني من حزبً
ال ـلــه ع ـنــدمــا اط ـلــق ص ــاروخ ــا أوال عليها،
وأفسح املجال للمقاومني بمغادرتها وأخذ
حـقــائـبـهــم ،قـبــل تــدمـيــرهــا ب ـص ــاروخ ث ــان.
يعترف بيرغمان وهــوبــارد أن غاية اللجؤ
إلــى هــذا التكتيك الجديد هي الحؤول دون

القلعة
لعب الكيان -
وظيفيًا مهمًاّ
دورًا
في منظومة السيطرة
لكن المقاومة
الغربيةّ ،
العارمة شلت قدرته
على المبادرة بالحرب

حــرب مـبــاشــرة وشــامـلــة مــع حــزب الـلــه عبر
تجنب قتل أعضائه ،ويزعمان أن الصهاينة،
قــد استخدموه ،أي التكتيك ،فــي مناسبات
ع ــدة ســاب ـقــة .الـقـلـعــة ال ـتــي كــانــت أجـهــزتـهــا
األمـنـيــة والـعـسـكــريــة «تـنـهــض وتـقـتــل اوال»،
وتشن الحرب الخاطفة ضد  3بلدان في آن
واح ــد ،وتقصف ثــم تـحــذر ،أضـحــت تعتمد
الـتـكـيـكــات «غ ـيــر ال ـف ـتــاكــة» لـتـجـنــب ال ـحــرب.
مفاهيم من نــوع «عمليات ما دون الحرب»،
و«غ ـ ــارات االنـ ـ ــذار» ،تــذكــر بـتـلــك ال ـتــي لجأت
اليها ادارة أوبــامــا ،ك ـ «الـقـيــادة مــن الخلف»
و«الـبـصـمــة الخفيفة» ،للتعمية على تراجع
القدرة األميركية على خوض الحرب باملعنى
الفعلي للكلمة ،بعد التجربتني املريرتني في
أفـغــانـسـتــان وال ـع ــراق ،ولتظهير التكتيكات
العسكرية املتبعة باعتبارها نتاجًا لعقيدة
مستجدة ولـيــس لعجز مـتـنــام .األن ـكــى من
ذلك بالنسبة إلى الدولة  -القلعة ،هو أن هذه
الـعـمـلـيــات ل ــم تـتـمـكــن م ــن إي ـق ــاف ،أو حتى
تخفيض ،وتيرة مراكمة القدرات العسكرية
والصاروخية وتطويرها في سوريا والعراق
تحت النار من قبل محور املقاومة .إلتزمت
النخبة السياسية  -العسكرية االسرائيلية
بالتعريف الــذي قدمه مـ ّ
ـؤســس الصهيونية
تـيــودور هــرتــزل بــأن «دول ــة اليهود ستكون
جزءًا من سياج الدفاع عن أوروبا في مقابل

آسيا ،قلعة متقدمة للحضارة في مواجهة
الـبــربــريــة» .جميع حــروب إسرائيل ارتبطت
بالدور الوظيفي الــوارد في تعريف هرتزل،
وقــاد هــذا األخـيــر إلــى تضخم موقع النخبة
العسكرية التي تتحكم لدرجة كبيرة بقرارتها
االس ـتــرات ـي ـج ـيــة األس ــاسـ ـي ــة ،وهـ ــو م ــا كــان
باتريك تايلر قد أشار إليه في كتابه امللفت
«اســرائـيــل القلعة .قصة النخبة العسكرية
التي تدير هذا البلد وسبب عجزها عن صنع
السالم» .لكن هذا الجيش «الذي يمتلك دولة»،
كما كان يقال في سبعينات القرن املاضي،
يقوم بكل ما باستطاعته لعدم خوض حرب
جــديــدة .فحتى االغتياالت التي يلجأ إليها،
وم ـعــه امل ــوس ــاد ،وال ـت ــي تـسـتـهــدف عناصر
وك ــوادر وحتى قــادة قــوى املـقــاومــة ،هــي في
الحقيقة نـمــط آخ ــر مــن ال ـح ــرب ،هجينة أو
المتوازية ،يتم اللجؤ إليها كبديل عن الحرب
امل ـب ــاش ــرة وال ـش ــام ـل ــة .ل ـكــن ه ــذا ال ـن ـمــط من
الحرب لم يكن له أي تأثير جدي على مسار
التغير املستمر فــي املــوازيــن ملصلحة قوى
قدراتها الرادعة ألي عدوان
املقاومة وتعاظم ْ
إسرائيلي واس ــع .وقــف هــذا املـســار يتطلب
خ ــوض ح ــرب ك ـبــرى تـقـلــب ال ـطــاولــة وتغير
قواعد اللعبة ،وهو ما تبدو القلعة أعجز عن
الـقـيــام بــه أكـثــر مــن أي زم ــن مـضــى .تـحـ ّـول
آخــر غاية في الخطورة بالنسبة إلــى القلعة
العاجزة ،هو تسارع انحدار الهيمنة الغربية
ال ـت ــي أس ـس ــت لـخــدمـتـهــا .س ـب ــادر بعضهم
لــإشــارة إلــى الـعــاقــات املـمـتــازة بــن الصني
وروسيا من جهة ،وإسرائيل من جهة أخرى.
غير أن الطابع العضوي لعالقتها بالواليات
املتحدة يغيب عن تلك التي تجمعها بالبلدين
املذكورين .ليس سرًا أن إحدى القضايا التي
تـطـ ّـرق إليها بومبيو خــال زيــارتــه األخيرة
للكيان ،كانت ضرورة الحد من االستثمارات
الصينية فيه ،وهو طلب أميركي غير جديد،
وق ـ ــررت إســرائ ـيــل ال ـب ــدء بـتـلـبـيـتــه .ال ـصــراع
الـصـيـنــي  -األم ـيــركــي امل ـت ـصــاعــد ،سيجبر
اسرائيل على حسم خياراتها واالصطفاف،
من دون أدنى شك وبوضوح ،خلف الواليات
املتحدة ،ما سيدفع الصني بدورها إلى اتخاذ
م ــواق ــف أك ـث ــر جـ ــرأة ح ـي ــال ال ـح ــرب امل ــدي ــدة
الجارية في منطقتنا ،ستسفيد منها أطراف
محور املقاومة .وكلما احتدم هــذا الصراع،
وازداد االس ـت ـق ـط ــاب ال ــدول ــي ب ـف ـع ـلــه ،كلما
سنح ذلك لهذه األطراف بأن ّ
تعزز عالقاتها
م ــع ال ـق ــوى غ ـيــر ال ـغــرب ـيــة الـ ـص ــاع ــدة ،وفــي
مـقــدمـهــا ال ـصــن .نقطة الـضـعــف الرئيسية
ً
في هــذا املشهد ،اإليجابي إجـمــاال ،بالنسبة
إلــى قضية الـصــراع مع إسرائيل ،على رغم
األهـ ـ ــوال وال ـ ـكـ ــوارث ال ـت ــي أص ــاب ــت املـنـطـقــة،
هــي الــوضــع الفلسطيني نتيجة اسـتـمــرار
التنسيق األم ـنــي بــن السلطة الفلسطينية
واسرائيل .وقــف هــذا التنسيق وحــده كفيل
بــإطــاق امل ــارد مــن القمقم ال ــذي ُحـشــر فيه
وتفجير انتفاضة ثالثة في سياق إقليمي
ودولـ ـ ــي مـ ـ ــؤات ،ع ـلــى ع ـكــس االنـتـفــاضـتــن
األولــى والثانية .الخالصة األهــم من مجمل
مــا ت ـقـ ّـدم ،أن إســرائـيــل ال ـيــوم ،وبــالــرغــم من
الــدعــم الــام ـحــدود ال ــذي تـحـصــل عـلـيــه من
ادارة ترامب ،أضعف من السابق ،وداعميها
كــذلــك ،وت ــراج ــع قـ ــدرات ال ـطــرف األقـ ــوى هو
الشرط الرئيسي الذي يفسح املجال لتحقيق
االنتصارات.
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العالم

العالم

ّ
 72عامًا على النكبة فلسطين عصية على االقتالع

على الغالف

بيان من أجل العنف الثوري

[]2

لماذا حرب الشعب؟
أحمد حسن *
«القتال أو الموت ،المقاومة
الدموية أو اإلبادة ،هذا هو السؤال
اآلن».
جورج ساند« :جان زيسكا :حلقة من حرب
الهوسيين»

«في بداية األمر ،اعتقدنا أنه
سيكون من الممكن لنا أن نقاوم
باستخدام ْأساليب وتجارب ْالبلدان
األخرىَ .ج َّربنا اإلضراباتَ ،
وج َّربنا
ّ
التظاهرات ،لكننا أدركنا الحقًا أن
كل ذلك لن ينفع».
أميلكار كابرال

ُ
ً
هل تعرفون كيف وملاذا ،است ْع ِب َد أوال،
ّ
ث ــم أب ـي ــد كــل ـيــا الح ـق ــا ش ـعــب األرواك؟
أه ـم ـي ــة هـ ــذا ال ـ ـسـ ــؤال ت ـن ـبــع م ــن ك ــون
ال ـن ـمــوذج االسـتـعـمــاري االستيطاني
ال ـ ـ ــذي ت ـ ـطـ ـ ّـور فـ ــي ت ـل ــك امل ـن ـط ـق ــة ،هــو
أقـ ـ ـ ــرب ل ـل ـص ـه ـي ــون ـي ــة االس ـت ـع ـم ــاري ــة
مــن ن ـمــوذج جـنــوب أفــريـقـيــا .الـجــواب
املباشر والــواضــح نسمعه (أو نقرأه)
من كريستوفر كولومبوس ،املسؤول
عن هذه اإلبادة البشعة ،فاتحة عصر
اإلبــادات والعبودية والنهب والخراب
ال ـت ــي ق ــام ــت َ ع ـلــى أس ــاس ـه ــا الـهـيـمـنــة
َ َّ َ
الغربيةَ ،وتشكل على أساسها العالم
الـ ـح ــدي ــث .ف ـف ــي وص ـف ــه ل ـس ـك ــان ج ــزر
الباهاما األصليني ،كتب كولومبوس
في تقرير أرسله إلى مدريد« :إنهم ال
يحملون السالح ،وال حتى يعرفونه،
فلقد أريـتـهــم مــرة سيفًا ،فــأخــذوه من
الحافة وجــرحــوا أنفسهم به لجهلهم
(ب ـ ــالـ ـ ـس ـ ــاح) .لـ ـي ــس عـ ـن ــده ــم ح ــدي ــد،
ورماحهم مصنوعة من القصب .لهذا،
يمكن أن يكونوا خدمًا ّ
جيدين ...ومع
ً
خمسني رجال فقط ،يمكننا إخضاعهم
جميعًا ،وجعلهم يفعلون ما َنريد».
َ َ
كـ ــان ش ـع ــب األرواك ،الـ ـ ــذي قـ ــطـ ــن مــا
ُي ـعــرف ال ـيــوم ب ـجــزر ال ـبــاهــامــا ،شعبًا
ُم ــده ـش ــا ف ــي ك ــرم ــه وأخ ــاق ــه وحـســن
ضيافته ،كما كان مدهشًا بمشاعيته
ّ
ومدى إيمانه بالتشارك في كل شيء،
ً
كما روى ه ــوارد زيــن نقال عــن شهود
عيان أوروبـيــن .فلقد كانوا يعيشون
في قرى مشاعية (كومونات) ،كما ذكر
بــرتــولــومــي دي ال ك ــاس ــاس ،صــاحــب
«تـ ــاريـ ــخ م ـخ ـت ـصــر ل ــدم ــار األنـ ــديـ ــز»،
الذي قام بنسخ يوميات كولومبوس،
وكــانــوا يفتقرون ّ
ألي معرفة بـعــادات
ال ـت ـج ــارة سـ ــواء ف ــي ال ـب ـيــع أو ال ـشــراء
(ب ــاملـ ـعـ ـن ــى األوروب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ال ــرأسـ ـم ــال ــي
ّ
الحديث) .وفوق كل ذلك ،لم يضعوا ،أو
يعطوا ،أي قيمة ّ
خاصة للذهب ،أو أليٍّ
مــن امل ـع ــادن «الـثـمـيـنــة» األخـ ــرى التي
غزاهم ،والحقًا استعبدهم ثم أبادهم،
مستعمرو أوروبــا البيض،
من أجلها
ِ
بل اعتمدوا في عيشهم واستمرارهم
حـ ـص ــري ــا عـ ـل ــى ب ـي ـئ ـت ـه ــم ال ـط ـب ـي ـع ـيــة
ّ
املباشرة .ولكن ،وبرغم فقرهم وقلة ما
كــان لديهم ،كــانــوا كــرمــاء للغاية حني
ّ
ّ ّ
بأي وكل شيء يمتلكونه،
يتعلق األمر
كما ّيذكر دي ال كاسس ،ولهذا كانوا
يـتــوقـعــون مــن أصــدقــائـهــم فــي املقابل
الــدرجــة ذاتـهــا مــن الـكــرم واالسـتـعــداد
للمشاركة.

ً
ّ
ل ـ ـكـ ــن أك ـ ـثـ ــر الـ ـت ــوصـ ـيـ ـف ــات ت ـف ـص ـيــا
لطبيعة ومــواص ـفــات شـعــب األرواك،
ه ــي املـ ـق ــارب ــة املـ ـق ــارن ــة ب ـي ـن ـهــم وب ــن
ال ـ ـ ـغـ ـ ــزاة اإلس ـ ـ ـبـ ـ ــان ال ـ ـتـ ــي جـ ـ ـ ــاءت فــي
ت ـصــديــر بــرتــولــومــي دي ال كــاســاس
ل ــ«ت ــاري ــخ مـخـتـصــر ل ــدم ــار األن ــدي ــز».
فـ«من بني كل البشر في هذا العالم»،
ي ـق ــول دي ال كـ ــاسـ ــاس ،كـ ــان «هـ ــؤالء
الناس (أي األرواك) هم األقــل ارتكابًا
ّ
من
للذنوب على اإلطالق ،األكثر خلوًا ً
الشر والجشع والنفاق ،واألكثر طاعة
وإخ ــاص ــا ألس ـي ــاده ــم األص ـل ـيــن في
قــراهــم ،والحـقــا للمسيحيني اإلسبان
ال ــذي ــن ع ـم ـلــوا ع ـلــى خــدم ـت ـهــم .كــانــوا
بطبيعتهم األك ـث ــر تــواض ـعــا وصـبـرًا
وس ـ ــام ـ ــا ،ال ي ـح ـم ـل ــون ّ
أي ض ـغــائــن
على اإلطــاق ،كما كانوا بعيدين عن
الصراعات وإثارة املشاكل واملشاكسة.
ّ
ف ـ ــي الـ ـحـ ـقـ ـيـ ـق ــة ،إن ص ـ ـفـ ــات وأف ـ ـكـ ــار
كــالـحـقــد ،أو الـكــراهـيــة ،أو الــرغـبــة في
االنتقام ،كانت غريبة عليهم تمامًا»
(الترجمة بتصرف).
ّ
ف ــي م ـقــابــل كـ ــل ذل ـ ــك ،ي ـخ ـبــرنــا دي ال
ّ
كاساس في النص ذاته الذي كتبه بعد
أربعني عامًا من وصول كولومبوس،
أنـ ــه ح ــن «ج ـ ــاء ب ـعــض اإلسـ ـب ــان إلــى
ب ـ ــاد ه ـ ـ ــؤالء املـ ـنـ ـب ــوذي ــن ال ـض ـع ـف ــاء،
ت ـصـ ّـرفــوا عـلــى ال ـف ــور مـثــل الــوحــوش
الـ ـك ــاس ــرة أو الـ ــذئـ ــاب أو ال ـن ـم ــور أو
األس ـ ــود ال ـت ــي ك ــان ــت ت ـت ـضـ ّـور جــوعــا
ألي ـ ــام .وألربـ ـع ــن عــامــا (م ـنــذ ال ـغــزو)
وحـ ـت ــى ال ــوق ــت الـ ـح ــال ــي (ح ـ ــن كـتــب
ال ـنــص) ،لــم يختلف تـصــرف اإلسـبــان
مـطـلـقــا ،بــل مــا زال ــوا يـتـصـ ّـرفــون مثل
الوحوش الجائعة ،ويمارسون القتل
والترهيب والتعذيب والتدمير بحق
ّ
ال ـش ـع ــوب األص ـل ـي ــة ،وف ـ ــوق كـ ــل ذل ــك،
ّ
قــامــوا بفعل ك ــل جــرائـمـهــم بأساليب
ّ
غريبة وجــديــدة ومتنوعة وغــايــة في
الـقـســوة ،لــم يسبق لها مثيل ،وحتى
لم يسمع بها أحد من قبل ،إلى درجة
أن جـ ــزيـ ــرة ه ـي ـس ـب ــان ـي ــوال (ه ــاي ـت ــي
وج ـم ـه ــوري ــة الــدوم ـي ـن ـكــان ال ـحــال ـيــة)
التي بلغ عــدد سكانها ذات يــوم أكثر
مــن ثــاثــة مــايــن نـسـمــة ،أصـبــح اآلن
ُ
(حــن كتب النص بعد أربـعــن عامًا)
بــالـكــاد مئتي أل ــف» (دي ال كــاســاس،
ص .٢٩ :الترجمة بتصرف).
ُ
أم ـ ــا ك ــول ــومـ ـب ــوس ،ال ـ ـ ــذي ت ـخ ـ ّـص ــص
الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة أحـ ــد أي ـ ــام الـسـنــة
ّ
لالحتفاء واالحـتـفــال بــه ،كما يتضح
م ــن ت ـقــريــره ال ــذي أرس ـل ــه إل ــى مــدريــد
فــي أع ـقــاب وصــولــه إل ــى ه ـنــاك ،فلقد
رأى مشاعية شعب األرواك وأخالقهم
وكـ ــرم ـ ـهـ ــم وتـ ــواض ـ ـع ـ ـهـ ــم وصـ ـب ــره ــم
وطبيعتهم املساملة ،بعيون أوروبية
اس ّـتـعـمــاريــة جـشـعــة تـقـلـيــديــة« :إنـهــم
ّ
و«متحررون تمامًا
سذج للغاية» قال،
ّ
ّ
يخص ممتلكاتهم ،بحيث أن
فــي مــا
ّ
م ــن ل ــم يـشـهــد ذل ــك ب ــأم عـيـنــه م ــا كــان
ّ
ليصدق ذلك على اإلطالق .فلو طلبت
ّ
منهم أي شيء ،لن يقولوا لك ال مطلقًا.
على العكس ،هم سيعرضون مشاركة
كل ما يمتلكون مع ّ
أي أحــد» .وبذلك،
يقرر هوارد زينّ ،
ولذلك أيضًاّ ،
مؤرخ
«التاريخ الشعبي للواليات املتحدة»،
ّ
أن شعب األرواك كــان ،بالتالي ،على
ن ـق ـي ــض كـ ــامـ ــل ف ـ ــي م ــواصـ ـف ــات ــه مــع
األوروب ـي ــن .فــأوروبــا عصر النهضة
«كـ ـ ـ ـ ــان يـ ـسـ ـيـ ـط ــر عـ ـلـ ـيـ ـه ــا (حـ ـيـ ـنـ ـه ــا)
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ديـ ــن الـ ـب ــاب ــاوات وح ـك ــوم ــات امل ـل ــوك،
وسـ ـع ــار املـ ـ ــال الـ ـ ــذي م ـ ّـي ــز ال ـح ـض ــارة
الغربية ورسولها ّ
األول لألميركتني،
كريستوفر كولومبوس».

اإلبادة

ّأم ــا امل ـجــزرة فلقد ب ــدأت مـنــذ اللحظة
األول ـ ــى ل ــوص ــول كــولــوم ـبــوس .فحني
قام بعض سكان الجزيرة من األرواك
بالسباحة باتجاه السفن اإلسبانية
الـ ـ ـث ـ ــاث (نـ ـ ـيـ ـ ـن ـ ــا ،بـ ـيـ ـنـ ـت ــا ،وس ــانـ ـت ــا
مــاريــا) للترحيب بـكــولــومـبــوس ومــن
م ـع ــه ،وح ـت ــى أحـ ـض ــروا ل ـهــم ال ـط ـعــام
والـهــدايــا ،كــان ّأول مــا لفت نـظــره (أي
ك ــول ــومـ ـب ــوس) أق ـ ـ ـ ــراط الـ ــذهـ ــب ال ـتــي
لبسها بعضهم .فأخذهم أســرى على
ال ـفــور ،وب ــدأ بــاسـتـجــوابـهــم عــن مكان
الـ ــذهـ ــب (وه ـ ــو مـ ــا ف ـع ـلــه أيـ ـض ــا حــن
أبحر إلى كوبا وجزيرة هيسبانيوال
(هايتي والدومينكان حاليًا) الحقًا.
فحني ّ
رحــب السكان األصليون هناك
أيـ ـض ــا بـ ــه وبـ ـعـ ـص ــابـ ـت ــه ،لـ ـف ــت ن ـظ ــره
مباشرة إهــداء هــم لــه قناعًا مصنوعًا
من الذهب ،فقام بأسرهم الستجوابهم
عــن م ـكــان ال ــذه ــب .ه ـكــذا ،جـنــح خيال
ً
كــولــوم ـبــوس ب ـع ـي ـدًا لـيـتـخـ ّـيــل ح ـقــوال
ومـنــاجــم مــن الــذهــب فــي تـلــك ال ـبــاد ـ ـ
كــان كولومبوس قــد أقنع ملك وملكة
إسـبــانـيــا ،وبـعــض األغـنـيــاء اإلس ـبــان،
بتمويل حملته عبر املبالغة بوجود
املـ ـع ــدن األصـ ـف ــر ال ـث ـم ــن ،وك ـ ــان عليه
الوفاء بهذا االلتزام بسرعة.
لـ ـه ــذا ،ب ـنــى ك ــول ــوم ـب ــوس ف ــي هــايـتــي
أول قـ ــاعـ ــدة ع ـس ـك ــري ــة أوروب ـ ـي ـ ــة فــي
الـقـســم ال ـغــربــي م ــن ال ـعــالــم ،وسـ ّـمــاهــا
«نافيداد» أو «عيد امليالد» .ومن هذه
القاعدة ،بــدأ األوروب ـيــون إدارة حملة
البحث عن الذهب وتجميعه إلرساله
إلــى أوروب ــا ،بعدما تـ ّـم تعزيز الحملة
بسبع عشرة سفينة جديدة وأكثر من
 ١٢٠٠عنصر آخر ،انضموا إلى الحملة
بناء على وعــود كولومبوس بمناجم
م ــن ال ــذه ــب .لـكــن املـعـضـلــة الــرئـيـسـيــة
ً
كـ ــانـ ــت ع ـ ـ ــدم وج ـ ـ ـ ــود ال ـ ــذه ـ ــب أص ـ ـ ــا،
ّ
املتجمع في
ســوى القليل مــن الـغـبــار
ّ
(فكولومبوس كــان يظن أنه
الـجــداول
ّ
ّ
يتخيل عاملًا
في شــرق آسيا ألنــه كــان
أص ـغــر بـكـثـيــر م ــن ال ـعــالــم الـحـقـيـقــي).
لـكــن ،وبـسـبــب ال ـتــزامــات كــولــومـبــوس
املالية ّ
ملمولي حملته ،كان على هؤالء
«املنبوذين» األرواك أن يأتوا بالذهب
بـ ّ
ـأي طريقة .لـهــذا ،قــامــوا بالطلب من
ّ
ك ــل شـخــص ف ــوق األرب ـع ــة عـشــر عامًا
بتجميع كمية ّ
معينة من الذهب خالل
ّ
ثالثة أشهر ،ومن نجح وهم أقلية نجا
لثالثة أشهر أخــرى عبر وضــع عالمة
نحاسية على رقبته ،ومن فشل ،وهم
الغالبية ،قــامــوا بقطع يــديــه وتــركــوه
ي ـنــزف حـتــى امل ـ ــوت .ولـلـتـعــويــض عن
غـيــاب الــذهــب ،قــام كولومبوس بملء
سفنه ب ــاآلالف مــن سـكــان هــذه الجزر
وإرس ــال ـه ــم إل ــى أوروبـ ـ ــا ،وفـيـمــا مــات
اآلالف منهم فــي الـطــريــق ،تـ ّـم بيع من
نجا كعبيد في أسواق أوروبا.

وهم «مكافحة ّ
التمرد»

كــريــم بلقاسم ،هــو «أكـثــر العسكريني
ال ـع ــرب ع ـب ـقــريــة ل ـق ــرون خ ـل ــت» ،كتب
إق ـب ــال أح ـمــد ف ــي تـعـلـيـقــه عـلــى ال ــدور
امل ــرك ــزي الـ ــذي لـعـبــه أح ــد أه ــم أب ـطــال

ال ـث ــورة ال ـجــزائــريــة (ط ـب ـعــا ،يـمـكــن أن
نضيف إل ــى تـلــك الـعـبــارة اآلن ،وبعد
تجربة حزب الله في لبنان ،الشهيدين
ع ـم ــاد مـغـنـيــة ومـصـطـفــى ب ــدر الــديـّـن
أي ـضــا) .فـهــذه العقلية الـثــوريــة الـفــذة
(عـسـكــريــا وأم ـن ـيــا وسـيــاسـيــا) كــانــت،
إلى ّ
حد بعيد ،ليس فقط وراء تحرير
ّ
الـ ـج ــزائ ــر ف ــي أق ـ ــل م ــن س ـب ــع س ـن ــوات
(بـ ـع ــد ال ـح ـس ــم ل ـص ــال ــح خـ ـي ــار ح ــرب
الـشـعــب فــي تـشــريــن الـثــانــي /نوفمبر
 ،)١٩٥٤بــل وحـتــى فــي خلفية سقوط
الـجـمـهــوريــة الـفــرنـسـيــة ال ــراب ـع ــة .ولــم
تكن عبقرية بلقاسم (القائد العسكري
ل ـل ــوالي ــة ال ـث ــال ـث ــة ،واأله ـ ـ ــم ربـ ـم ــا ،فــي
ح ــرب الـتـحــريــر) فــي كــونــه مــن ال ـقــادة
ال ـع ـس ـك ــري ــن الـ ـث ــوري ــن الـ ـق ــائ ــل فــي
الـتــاريــخ الـحــديــث ،الــذيــن اعـتـمــدوا في
انطالقة مقاومتهم ،وحتى استمرارها
لزمن طويل ،على السالح الــذي غنمه
ال ـ ـثـ ــوار م ــن ال ـ ـعـ ــدو ،ب ــل وكـ ـ ــان أي ـضــا
مــن الـقــائــل الــذيــن أدركـ ــوا بعمق علم
االجـ ـتـ ـم ــاع ال ـن ـف ـســي ل ـح ــرب ال ـش ـعــب.
ُ ّ
فـ ــالـ ــدرس األول الـ ـ ــذي ت ـعــل ـم ـنــا ّإيـ ــاه
الـثــورة الـجــزائــريــة ،الـتــي كــان بلقاسم
ّ
ّ
وهمي
أحد أهم قادتها ،أن هذا العدو
ّ
وأن ق ــوت ــه وهـ ـمـ ـي ــة .فـ ـح ــرب ال ـش ـعــب
ليست كفيلة فقط بــأن تجعل الشعب
َ
املستعمر ُي ــدرك مــدى وهــن الـعــدو في
مواجهة من هــذا الـطــراز من الحروب،
ُ
ّ
ب ـ ــل وت ـ ـف ـ ـقـ ــده مـ ـص ــداقـ ـيـ ـت ــه وت ـح ــط ــم
ّ
صورته أيضًا ،بمجرد أن تسيل نقطة
الـ ــدم األول ـ ــى .وس ـي ــان ه ــذا الـ ــدم هو
الـ ــذي يـمـكــن ل ــه ،ول ــه ف ـقــط ،أن يغسل
الـخــوف والـخـنــوع والـقـبــول بــالــذل من
ع ـقــول وق ـل ــوب املـسـتـعـ َـمــريــن ويـجـعــل
ْ
منهم بشرًا جددًا ،بعدما مسخهم َوهم
املستعمر كـلـ ّـي الـقــدرة لعبيد.
ص ــورة
ِ
فــاملـسـتـعـ َـمــر ،بــذاتــه وذات ـي ـتــه وبــوعـيــه
بنفسه ،وبــاملـسـتـعـ ِـمــر ،وبــالـعــالــم ،هو
نـتــاج للحالة االسـتـعـمــاريــة ،وينبغي
إلعادة خلقه وتشكيل روحه على شكل
إن ـســان جــديــد ،بــذاتـيــة جــديــدة ووعــي
ج ــدي ــد بـ ــالـ ــذات وب ــال ـع ــال ــم وب ــاآلخ ــر،
عنيف
محوه كليًا فــي سياق كفاحي َ َّ ٍ
ودام من مقاومة االستعمار (لــن نمل
ٍ
أبدًا ،أو يومًا ،من تكرار فلسفة العظيم
فــرانــز فــانــون ،أو ودي ــع ح ــداد وعـمــاد
مغنية ،فهي لنا نحن املؤمنني بخيار
ح ــرب ال ـش ـعــب ع ـق ـيــدة ح ـيــاة وعـقـيــدة
انتصار).

ّ
التفوق األخالقي
برغم
للمقاومة ولحرب الشعب
ّ
بما تتضمنه من معاداة
لإلرث والمصلحة اإلمبريالية،
ّ
فإن ثمن الخيانة ّفي
فلسطين وجودي بامتياز
ّ
لكن ،لم يتعلم الفرنسيون من تجربتهم
في فيتنام ،كما أثبت أداؤهم الحقًا في
ّ
ال ـجــزائــر ،كـمــا لــم يـتـعــلــم األمـيــركـيــون
م ــن ت ـج ــرب ــة ال ـفــرن ـس ـيــن ف ــي فـيـتـنــام
ّ
قبلهم .فحني قلدت أميركا فرنسا في
ف ـي ـت ـنــام ،خ ـســرت ال ـح ــرب أي ـضــا (ك ــان
السفير األميركي ،فرانك ويزنر ،يعمل
كمندوب لــوزارة الخارجية األميركية
ف ــي الـ ـج ــزائ ــر ف ــي ن ـه ــاي ــة الـ ـح ــرب مــع
فــرنـســا ،وقبلها فــي سـفــارة ب ــاده في
الفرنسي الفاشل
فيتنام ،وشاهد األداء ّ
عن قرب في الحالتني .لكنه حني انتقل
إلى فيتنام الحقًا ،شارك في استخدام
الفرنسي الفاشل نفسه في
األسـلــوب
ال ـج ــزائ ــر ،ظ ـ ّـن ــا م ـنــه (وم ـن ـه ــم) ّأن ّ
زج
امل ــزي ــد م ــن ال ـق ــوات واس ـت ـخ ــدام املــزيــد
مــن العنف املـفــرط ،سيقود حتمًا إلى
االن ـت ـصــار) .فــالــرؤيــة االسـتـعـمــاريــة ال
ّ
ترى املقاومة ،إل كقضية تقنية حصرًا
ّ
(كقضية تآمر وتخريب) ،يكون حلها

والتعامل معها ،بالتالي ،بمزيد من
العمل االستخباري ومزيد من القمع
والعنف.
ربـ ـم ــا لـ ـه ــذا ّال ـس ـب ــب س ـ ُـي ــده ــش مــن
يقرأ مــا يتوفر مــن أدبـيــات وتقارير
ع ــن حـ ــرب ال ـش ـع ــب ،أو م ــا يـسـمــونــه
اس ـتــرات ـي ـج ـيــة «م ـك ــاف ـح ــة الـ ـتـ ـم ـ ّـرد»،
ـوف
امل ــأل ــوف ــة اآلن وال ـ ـتـ ــي ت ـم ــأ رفـ ـ ّ
ال ـب ـن ـتــاغــون ،وسـ ـي ــدرك ،أي ـض ــا ،دق ــة
تشبيه الصحافي آيسدور ستون ملا
ينتج مــن دراس ــات عنها« :سيشعر
(الـ ـق ــارئ ل ـهــذه األدبـ ـي ــات) أن ه ــؤالء
ُ ّ
الـ ــكـ ــتـ ــاب ي ـش ـب ـه ــون الـ ــرجـ ــال ال ــذي ــن
يـ ـ ـش ـ ــاه ـ ــدون شـ ـخـ ـص ــا ي ـ ــرق ـ ــص مــن
الـ ـخ ــارج ،م ــن خ ــال ن ــواف ــذ زجــاجـيــة
ثـ ـقـ ـيـ ـل ــة .ف ـ ـ ّهـ ــم يـ ـسـ ـتـ ـطـ ـيـ ـع ــون رؤيـ ـ ــة
الحركة ،لكنهم ال يستطيعون سماع
املــوس ـي ـقــى .إن ـه ــم يـسـتـطـيـعــون نقل
ال ـح ــرك ــات واإلي ـ ـمـ ــاءات امليكانيكية
الـ ـت ــي ي ــرون ـه ــا أ ّم ــام ـه ــم إل ـ ــى ال ـ ــورق
بــدقــة كـبـيــرة .لكنهم ن ــادرًا مــا يــرون
املشاعر الوطنية املجروحة ،البؤس،
الضيق الشديد ،الكراهية ،التفاني،
اإللهام ،واليأس .لذا ،فهم ال يفهمون
ً
حقيقة ما الذي يدفع ّأيًا من الرجال
ّ
للتخلي عن الزوجة ،األطفال ،املنزل،
الحياة املهنية ،واألصــدقــاء ويذهب
إل ـ ـ ــى األدغـ ـ ـ ـ ـ ــال ويـ ـحـ ـم ــل ال ـب ـن ــدق ـي ــة
ويعيش مثل حـيــوان م ـطـ َ
ـارد ،برغم
الـصـعــوبــات والـتـحــديــات العسكرية
الهائلة التي يواجهها ،بدل االكتفاء
فــي االس ـت ـمــرار فــي ال ـتـ ّ
ـذمــر مــن الــذل
والظلم والفقر».
ّ
والـقــلــة القليلة التي أدرك ــت خطورة
س ـت ـح ــال ــة
حـ ـ ــرب الـ ـشـ ـع ــب ،وح ـ ـتـ ــى ا ّ
االنتصار عليها عسكريًا ،ألنها ربما
أدرك ــت روحـهــا وجوهرها الحقيقي
ّ
الـبـعـيــد ك ــل الـبـعــد ع ــن الـتـقـنـيــةّ ،إم ــا
ّ
لم تكن في موقع القرار ،أو اضطرت
ل ـل ـس ـكــوت ألسـ ـب ــاب س ـي ــاس ـي ــة .فـفــي
أع ـقــاب الـهـجــوم الفيتنامي الناجح
عـلــى «مـعـسـكــر ه ــول ــواي» األمـيــركــي
في  ٧شباط /فبراير ( ١٩٦٥جاء ّ
كرد
على ّ
رد أمـيــركــي على ح ــادث سابق
ه ــاج ــم ف ـي ــه ال ـف ـي ـت ـن ــام ـي ــون سـفـيـنــة
أم ـي ــرك ـي ــة ف ــي م ــا يـ ـع ــرف ب ــ«ح ــادث ــة
خليج تونكني» في  ٢آب /أغسطس
 ،)١٩٦٤اس ـت ـن ـت ــج نـ ــائـ ــب ال ــرئ ـي ــس
األمـيــركــي ،حينها ،هــوبــرت همفري،
ّ
أنه ال يوجد حل ّعسكري لـ«املشكلة
الفيتنامية» ،أو أن ــه على األق ــل غير
مـمـكــن خ ــال س ـن ــوات قـلـيـلــة (خ ــال
ح ـك ــم ج ــونـ ـس ــون) ،وط ــال ــب رئـيـســه
بالتريث في الــرد .لكن ّ
ّ
رد جونسون
ق ــام بـمـعــاقـبــة هـمـفــري وإبـ ـع ــاده عن
حلقة القرار ،حتى تراجع عن موقفه.
ّ
لكن يبدو أن موقف همفري كان أكثر
عمقًا ّ
مما يمكن لرئيسه حينها حتى
ّ
أن ي ـف ـه ـمــه ،ف ـل ـقــد تـ ـح ــدث ع ــن حــرب
شـعــب (أو ح ــرب ال ـع ـصــابــات ،كما
الـ ّ
عدواني
«كشكل
تسميتها)
لون
يفض
ِّ ْ
ُ
ج ــدي ــد وج ـ ـ ــريء ي ـم ـكــن أن ن ـ َـص ــن ــف
(أه ـم ـيــة ظ ـه ــوره) بــأهـمـيــة اكـتـشــاف
ّ
والتحدي الكبير
مسحوق الـبــارود،
ّ
الذي يشكله ألمننا».
ولــم يـكــن هـمـفــري الــوحـيــد ال ــذي أدرك
س ــذاج ــة وب ـس ــاط ــة ال ـن ـظ ــرة الــرسـمـيــة
(ال ـع ـس ـكــريــة وال ـس ـيــاس ـيــة) إل ــى حــرب
الشعب .فــي «التدمير الــذاتــي» ،جــادل
سيسيل كيوري ،صاحب ثالثية مهمة
ّ
ع ــن ف ـي ـت ـنــام ،أن األم ـيــرك ـيــن خ ـســروا
بشكل ف ــادح فــي مـحــاوالتـهــم لإلبقاء
كدولة
على جمهورية جنوب فيتنام َ
مستقلة وغير شيوعية ،بسبب املزاج
والتصرفات داخــل الجيش األميركي.
فلقد فشلوا في فهم ومعرفة ّ
عدوهم،
وب ــالـ ـت ــال ــي لـ ــم ي ـس ـت ـط ـي ـع ــوا تـكـيـيــف
ّ
املحدد الــذي كانوا
تكتيكاتهم للعدو
ي ــواج ـه ــون ــه .فــال ـس ـيــاســة الـعـسـكــريــة
األمـ ـي ــركـ ـي ــة ،ب ـح ـســب ك ـ ـيـ ــوري ،كــانــت
سطحية بشكل مخجل وخاطئة جدًا.
إذ اعـتـمــدت بـقــوة عـلــى التكنولوجيا

وع ـلــى اإلس ـ ــراف ف ــيّ اس ـت ـخــدام الـقــوة
النارية الهائلة ،وكأنها تقاتل وحدات
ع ـ ــدوة م ــن ح ـلــف وارس ـ ــو ف ــي سـهــول
أوروبا الوسطى.
ّ
هذا ال يعني ،طبعًا ،أن سياسة مكافحة
ّ
ال ـ ـت ـ ـمـ ـ ّـرد ،الـ ـت ــي ات ـب ـع ـت ـه ــا الـ ــواليـ ــات
امل ـت ـحــدة مـنــذ ق ــرن ،إلخ ـض ــاع شـعــوب
الجنوب تحديدًا (بــأسـمــاء مختلفة)،
وتستخدمها املستعمرة الصهيونية
حتى قبل اغتصاب فلسطني ،لم تنتج
الـكـثـيــر مــن املــآســي وال ـخ ــراب والـقـتــل
والدمار .على العكس ،فهذه السياسة
ً
ت ـ ـهـ ــدف أس ـ ــاس ـ ــا ،وتـ ـتـ ـض ـ ّـم ــن أص ـ ــا،
وبشكل منهجي ،إيـقــاع األذى البالغ
والـخــراب والقتل ،لكسر روح أعدائها
وإخضاعهم .ولهذا السبب بالضبط،
تشكل حــرب الشعب الترياق الوحيد
ّ
والفعال.
املمكن

سوسيولوجيا حرب الشعب
في فلسطين :كيف نفهم
المقاومة والخيانة؟
في خطابه في مؤتمر هافانا الشهير
إلــى ق ــادة حــركــات الـتـحـ ّـرر عــام ،١٩٦٦
أجمل أميلكار كابرال التجربة الثورية
فــي مجتمعات الجنوب ،واختصرها
كـ ـم ــا ي ـ ـلـ ــي« :مـ ـعـ ـضـ ـل ــة ال ـ ـب ــرجـ ــوازيـ ــة
الصغيرة في سياق النضال من أجل
ّ
التحرر الوطني هي إما خيانة الثورة
أو االنـتـحــار الـطـبـقــي» .رؤي ــة كــابــرال،
الفيلسوف الثوري والقائد العسكري
ّ
امليداني في الوقت ذاته ،تشكل أساس
وجوهر ّ
أي محاولة جدية للتأسيس
النظري لحرب الشعب ،وحتى لفهمها
وف ـه ــم امل ــواق ــف املـ ـتـ ـع ـ ّـددة واملـخـتـلـفــة
مـنـهــا وعـلـيـهــا .فــرؤيــة ك ــاب ــرال تعمل،
وبوضوح ،على تفسير وفــرز املواقف
مــن ح ــرب الـشـعــب ،وامل ـقــاومــة عمومًا،
بــإضــاء ت ـهــا وت ـشــديــدهــا عـلــى الـظــرف
ال ـط ـب ـق ــي (ان ـ ـت ـ ـحـ ــار ال ـ ـبـ ــرجـ ــوازيـ ــة أو
خيانتها) ،وعلى أهمية فهم الخلفية
االجتماعية واملصلحة الطبقية ،حتى
فــي املــوقــف مــن ح ــرب الـشـعــب (م ــع أو
ضـ ـ ـ ـ ّـد) ،ولـ ـي ــس ف ـق ــط ح ـ ــول امل ـش ــارك ــة
فـ ـيـ ـه ــا .ال ـ ـجـ ــدل حـ ـ ــول حـ ـ ــرب ال ـش ـعــب
خـ ـص ــوص ــا ،وح ـ ـ ــول ال ـع ـن ــف الـ ـث ــوري

عمومًا ،إذن ،ليس حول مدى فعالية،
أو إمـكــانـيــة ن ـجــاح ح ــرب ال ـش ـعــب ،أو
حتى قدرتها على تحقيق االنتصار.
ف ـ ـهـ ــذه قـ ـضـ ـي ــة ح ـس ـم ـت ـه ــا ال ـت ـج ــرب ــة
العملية ،منذ أكثر من قرن (في إيرلندا
ً
م ـث ــا) ،وح ـتــى أصـبـحــت بـمـثــابــة علم
م ـن ــذ ال ـت ـج ــرب ــة ال ـص ـي ـن ـي ــة (مـ ـ ــع م ــاو
تـســي تــونــغ) وال ـكــوريــة (م ــع كـيــم إيــل
س ــون ــغ) ،وال ـف ـي ـت ـنــام ـيــة (مـ ــع هــوشــي
م ـنــه) ،وال ـجــزائــر وكــو ّبــا ،ومــؤخ ـرًا في
املساهمة العربية الفذة للسيد حسن
ّ
نصر الله .ليست الفكرة هنا ،إذن ،أن
ّ
م ــن ي ـج ــادل أن ال ـش ـعــوب املـسـتـعـمــرة
لــم وال ت ـت ـحـ ّـرر ،ول ــم وال تحصل على
ً
اسـتـقــالـهــا ف ـع ــا ب ـح ــرب ال ـش ـعــب ،أو
ّ
ّ
أن م ــن ي ــرف ــض ح ـق ـي ـقــة أن ال ـش ـعــوب
ّ
َ
املستعمرة حــن تتسلح تنتصر ،هو
م ـج ـ ّـرد ش ـخــص «ع ـب ـيــط» أو غ ـبــي أو
حتى جــاهــل بــالـتــاريــخ فـقــط .القضية
في الجوهر ،كما يشير كابرال ،هي في
ّ
ال ـظــرف الطبقي ال ــذي يـشــكــل السياق
ال ـعــام ل ـل ـحــروب ،وي ـ ّ
ـؤس ــس لـلـفــرز بني
ّ
ال ـ ـقـ ــوى االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة ،ويـ ـ ـق ـ ــرر حـتــى
امل ــوق ــف م ــن امل ـق ــاوم ــة وحـ ــرب الـشـعــب
ـ ـ ـ ـ ـ وال ـط ـب ـق ــة هـ ــي ح ــال ــة م ــوض ــوع ـي ــة،
ّ
ويـمـكــن حــتــى قـيــاسـهــا وبــدقــة عالية،
وأحد املؤشرات أو املقاييس الجذرية
عليها في حالتنا هو املوقف من حرب
الشعب.
وفــي فلسطني ،ليس الـســؤال الجدي
حـ ـق ــا ه ـ ــو إن ك ـ ـ ــان خ ـ ـيـ ــار ال ـن ـخ ـب ــة
الفلسطينية الـخـيــانــة أو االنـتـحــار
ّ
ال ـط ـب ـق ــي .ف ـب ـعــد ك ـ ــل م ــا ن ـع ــرف ــه عــن
سـ ـي ــاس ــات ومـ ـ ــواقـ ـ ــف ومـ ـم ــارس ــات
ال ـن ـخ ـب ــة (امل ـع ـل ـن ــة وغـ ـي ــر امل ـع ـل ـن ــة)،
وم ـص ــال ـح ـه ــا ال ـط ـب ـق ـيــة امل ـك ـش ــوف ــة،
ّ
ال ي ـم ـكــن الـ ـج ــدل أن خ ـي ــار الـنـخـبــة
ً
الفلسطينية كان فعال خيار الخيانة.
وم ـ ــرة أخـ ـ ــرى ،ل ـي ـســت ال ـق ـض ـيــة هنا
خــافــا حــول تبعات أو مــدى فعالية
ه ـ ــذا الـ ـخـ ـي ــار ،وك ــأنـ ـن ــا فـ ــي مــؤت ـمــر
م ـت ـخ ـ ّـص ــص ف ـ ــي م ـن ــاق ـش ــة ق ـضــايــا
ّ
فلسفية .القضية باختصار أن حرب
ال ـش ـعــب ،وتـسـلـيــح ال ـن ــاس ال يشكل
خطرًا على االستعمار ،واإلمبريالية
أي ـ ـضـ ــا ف ـ ـقـ ــط ،ب ـ ــل وع ـ ـلـ ــى الـ ـش ــرائ ــح
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االجتماعية املرتبطة بها مصلحيًا.
ّ
فتسليح الناسُ ،يخل بقوة بموازين
ّ
ال ـقــوى املـحـلـيــة ،كـمــا يـخــل بـمــوازيــن
القوى الدولية.
ّ
يستمر الجدل
لهذا السبب بالضبط،
ً
حول سالح املقاومة في لبنان ،مثال.
فانتصارات أيار  ،٢٠٠٠وتموز ،٢٠٠٦
واالستمرار في ردع العدو هي رموز
حقيقية وعـمـلـيــة وراه ـن ــة للفعالية
ال ـهــائ ـلــة ل ـه ــذه ال ـت ـجــربــة ال تحتمل
الـ ـج ــدل .ل ـك ـ ّـن خ ـطــر ان ـت ـص ـ َ
ـاري أي ــار
وت ـمــوز الـحـقـيـقــي ،كـمــا ي ــراه الـكـيــان
الصهيوني واإلمـبــريــالـيــة الغربية،
إضافة إلى بعض الشرائح اللبنانية
والعربية ،هو في إمكانية تعميم هذا
النموذج ـ ـ بعض من يحاول التذاكي
ع ـل ـي ـن ــا ب ـ ـعـ ــدم الـ ـتـ ـص ــري ــح ب ــرف ـض ــه
الـ ـق ــاط ــع لـ ـه ــذه الـ ـنـ ـم ــاذج ال ـع ـم ـل ـيــة،
وحتى يعلن تأييده للمقاومة حتى
عـ ــام  ٢٠٠٠أو ح ـت ــى  ،٢٠٠٦ورب ـم ــا
يـحـتـفــل مـ ّعـنــا ف ــي ذكـ ــرى االن ـت ـصــار
أيـضــا ،لكنه ال يتوقف عــن التشكيك
ّ
بأي وظيفة للمقاومة بعد عام ،٢٠٠٦
هــو فــي الحقيقة فــي خـنــدق الخونة
نفسه.
وبــرغــم الـتـفـ ّ
للمقاومة
ـي
ـ
ق
ـا
ـ
خ
األ
ق
ـو
ّ
ول ـحــرب ال ـشـعــب ،بـمــا تـتـضـمــنــه من
معاداة لإلرث واملصلحة اإلمبريالية،
وبمعاداتها للديناميكية الرئيسية
ّ
لـ ــرأس امل ـ ــال ،فـ ــإن ث ـمــن ال ـخ ـيــانــة في
فـلـسـطــن وجـ ـ ــودي بــام ـت ـيــاز وأب ـعــد
م ــن ف ـل ـس ـطــن .فـفـيـمــا ي ــواج ــه شعب
فـ ـلـ ـسـ ـط ــن نـ ـ ـم ـ ــوذج ـ ــا اسـ ـتـ ـعـ ـم ــاري ــا
استيطانيًا من نــوع خــاص ّ
مؤسس
على اإلبادة ،وليس التمييز العرقي،
ّ
كـمــا قــد يـظــن الـبـعــض ،تــواجــه األمــة
العربية (بناء على تجربة السنوات
الـقـلـيـلــة املــاض ـيــة ع ـلــى األق ـ ــل) حــرب
وجـ ـ ــود ب ــامل ـع ـن ــى الـ ـح ــرف ــي لـلـكـلـمــة.
فـمــن فلسطني إل ــى ســوريــا وال ـعــراق
وال ـي ـمــن ولـيـبـيــا وال ـب ـحــريــن وحـتــى
لبنانّ ،
يتم تفريغ أوطــانـنــا سكانيًا
بالقتلّ والدمار والخراب والتشريد،
ملا يحققه ذلك من أرباح هائلة كأحد
ّ
آل ـي ــات ت ــراك ــم رأس امل ـ ــال .ل ـه ــذا ،ف ــإن
امل ـط ـل ــوب ،اآلن وأكـ ـث ــر م ــن أي وقــت
مضى ،هو العمل الجاد على تعميم
نموذج وحالة حرب الشعب.

الصهيونية العسكرية :لماذا
حرب الشعب فقط؟
ف ـ ــي ال ـ ــرؤي ـ ــة الـ ـصـ ـهـ ـي ــونـ ـي ــة لـ ـل ــدول ــة
وفلسفة تأسيس الجيش ،كما جاءت
ف ــي س ـل ـس ـلــة خ ـط ــاب ــات ل ــن غ ــوري ــون
(أه ـ ّـم ـه ــا ك ـل ـمــة ف ــي الـكـنـيـســت ف ــي ١٨
آب /أغسطس  ،)١٩٥٢لم يكن الجيش
ّ
الصهيوني املأمول ،مثل كل الجيوش
ّ
األخرىّ ،
مجرد قوة مسلحة للدفاع عن
وطن أو عن دولة ،بل كان أحد األدوات
األس ــاس ـي ــة ،إن ل ــم ي ـكــن األداة األه ــم،
لتكوين وتشكيل أمــة غير مــوجــودة،
وكـ ــأداة لصهر «اإلث ـن ـيــات» اليهودية
املختلفة واملـسـتــوطـنــن الـقــادمــن من
ّ
ك ــل أص ـق ــاع األرض بـلـغــات وثـقــافــات
وع ــادات مختلفة ومتناقضة أحيانًا،
وتـ ـج ــاوز االخ ـت ــاف ــات وال ـت ـنــاق ـضــات
العميقة بينها وعبرها .ففي سنوات
ق ـل ـي ـلــة ع ـق ــب ال ـن ـك ـب ــة ،ت ـض ــاع ــف ع ــدد
ّ
املستوطنني القادمني مــن شتى بقاع
األرض إل ـ ــى ف ـل ـس ـط ــن ،وواجـ ـ ـ ـ ــه بــن
غــوريــون وعصابته ســؤال األمــة التي
عليهم تشكيلها.
وســؤال األمة كان مؤرقًا جدًا لهم منذ
البداية ،ما جعل أهــداف كل املشاريع
األولــى واألساسية (بما فيها تشكيل
ال ـج ـيــش) تـتـمـحــور ح ــول دورهـ ــا (أي
امل ـ ـشـ ــاريـ ــع) فـ ــي بـ ـن ــاء األم ـ ـ ــة أس ــاس ــا،
ُوليس في البعد أو الهدف الظاهر أو
املـعـلــن (أي لـيــس الـعـسـكــري الــدفــاعــي
أو الهجومي فقط في حالة الجيش).
ً
مثال ،كان في خلفية تأسيس ما ُسمي
بـ«شبكة املـيــاه القطرية» ،التي تربط

ج ـم ـي ــع م ـس ـتــوط ـنــي الـ ـكـ ـي ــان بـشـبـكــة
مائية واحدة إدراك مهم ودقيق مفاده
أن مصادر املياه املحلية املعزولة وغير
امل ـتــواص ـلــة (كـ ــاآلبـ ــار) ،ك ـمــا ك ــان حــال
املستوطنات قبل النكبة ،ساهمت في
إنتاج وعي استيطاني انعزالي جهوي
ال يصلح ألم ــة ،أو أنـتـجــت وعـيــا قبل
دولتي مـشـ ّـوه ،ال وعـ َـي مواطني دولة
وأعضاء أمــة .لهذا ،كانت شبكة املياه
ال ـق ـطــريــة ثــانــي امل ـش ــاري ــع «ال ـقــوم ـيــة»
ال ـق ـل ـي ـل ــة ج ـ ـ ـدًا ال ـ ـتـ ــي تـ ـش ــارك ــت ب ـه ــا،
ٌّ
ألهميتها ال ـق ـصــوى ،ك ــل مــن املنظمة
ال ـص ـه ـي ــون ـي ــة والـ ــوكـ ــالـ ــة ال ـي ـه ــودي ــة
وال ـص ـن ــدوق ال ـقــومــي ال ـي ـه ــودي ،رغــم
اخـ ـت ــاف ن ـش ــاط ــات هـ ــذه امل ــؤس ـس ــات
وعدم تقاطعها في مشاريع مشتركة،
إال ن ــادرًا ج ـدًا (وك ــان امل ـشــروع ،الحقًا،
في خلفية حرب .)١٩٦٧
في ذلك الخطاب أعاله ،بدا بن غوريون
ّ
مدركًا تمامًا أن عصابات املستوطنني
ّ
ال ت ـشــكــل أم ــة ح ـقــا ،وي ـب ــدو أن ــه أدرك
ك ــذل ــك ،بــاس ـت ـح ـضــاره م ـثــل إن ـك ـل ـتــرا،
ّ
ُّ
أن تـشــكــل األم ــم ّ هــي عملية تاريخية
طويلة جدًا ومعقدة ،تتشابك وتتداخل
ّ
ّ
املتغيرات وقد تتطلب
فيها الكثير من
م ـ ـئـ ــات الـ ـسـ ـن ــن (هـ ـ ـ ــذا إن ت ـجــاه ـل ـنــا
حـتــى طـبـيـعــة امل ـش ــروع االسـتـيـطــانــي
الـصـهـيــونــي) .لـكــن« ،ن ـحــن» ،يـقــول بن
غوريون« ،ال نستطيع االنتظار مئات
السنني ،وبدون أداة الجيش ال يمكننا
أن نصبح أم ــة .لـهــذا ،علينا أن نعمل
ّ
التقدم التاريخي وتسريعه
على قيادة
ّ
وتــوج ـي ـهــه ،وهـ ــذا يـتـطــلــب إط ـ ــارًا من
االن ـض ـب ــاط ال ــوطـ ـن ــي» .ط ـب ـعــا ،يمكن
ّ
الـقــول بكل ثـقــة ،إن مــن يفهم التاريخ
اإلنساني واالجتماعي بهذه الطريقة،
ّ
ويـعـمــل ويـخــطــط بمنطق «الـهـنــدســة
االجتماعية» الـ«بنغوريونية» هــذه،
سينتهي حتمًا حيث انتهت النازية
(وطريقة التفكير هــذه ليست العامل
امل ـش ـت ــرك ال ــوح ـي ــد ب ــن الـصـهـيــونـيــة
والنازية).
لـهــذا ،واستتباعًا لــرؤيـتــه تـلــكَ ،د َر َس
بــن غ ــوري ــون ن ـمــاذج جـيــش اليعاقبة
ف ــي فــرن ـســا (ك ــل م ــواط ــن ج ـنــدي وكــل
جـنــدي مــواطــن) وجـيــش نابليون من
ب ـع ــده ــم ،ت ـج ــرب ــة ال ـج ـي ــش ال ـب ــروس ــي
(ث ــاث س ـنــوات مــن التجنيد تتبعها
سنتان مــن االحتياط ثــم عضوية في
الجيش الشعبي /الفيدرالي إلسناد
الجيش) ،والجيش الياباني في فترة
إصالحات اإلمبراطور ميجي في عام
( ١٨٨٦ع ــام ــان م ــن الـتـجـنـيــد تتبعها
خ ـم ــس سـ ـن ــوات وأرب ـ ـعـ ــة شـ ـه ــور مــن
االحتياط األول ،ثــم عشر سـنــوات من
االحتياط الثاني) .نسي بن غوريون
ّ
أن ال ـك ـيــان الـصـهـيــونــي لـيــس فرنسا
ّ
أو أملانيا أو اليابان .فبإمكان كل هذه
ّ
األمــم وغيرها أن تخطط ،وأن تخطئ
ّ
في التقدير والتخطيط والتنفيذ ،لكن
الـفـشــل لــن ت ـكــون لــه تـبـعــات وجــوديــة
ك ـم ــا هـ ــي بـ ــال ـ ـضـ ــرورة ع ـن ــد ال ـك ـي ــان،
كـمــا أدرك بــن غــوريــون ذات ــه .ففرنسا
وأملــان ـيــا وال ـي ــاب ــان ،ال ت ــزال مــوجــودة
رغ ــم الـفـشــل وال ـه ــزائ ــم الـقــاسـيــة الـتــي
واجهتها فــي تاريخها الحديث على
األقلّ .أما الكيان الصهيوني فهو شاذ
عن هذه القاعدة ،كما هو شاذ تقريبًا
َ
هزم جيشهم يعني
في ُ كل شيء ـ ـ فأن ت ِ
أن تزيل كيانهم.
ل ـ ـي ـ ـسـ ــت الـ ـ ـفـ ـ ـك ـ ــرة هـ ـ ـ ـن ـ ـ ــا ،فـ ـ ـ ـق ـ ـ ــط ،أن
«الـصـهـيــونـيــة الـعـسـكــريــة» تــؤكــد لنا
جانبًا نعرفه جيدًا عن هذا العدو ،وعن
طبيعته وبـنـيـتــه الـعـمـيـقــة ووظيفته
املـ ــؤس ـ ـسـ ــة ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــدوان والـ ـقـ ـت ــل
والدمار نيابة عن اإلمبريالية الغربية
وب ـش ــراك ــة م ـع ـهــا ،وبــال ـتــالــي ال يمكن
ّ
ّ
يتحول ـ ـ ســاذج ،إذن،
يتغير أو
له أن
من يحلم بأن يصحو يومًا ليجد هذا
ّ
الـكـيــان االستيطاني قــد ق ـ ّـرر التخلي
عـ ــن ع ـ ـ ـ ّـدة وعـ ـقـ ـي ــدة ال ـق ـت ــل وال ـ ـخـ ــراب
وال ـح ــروب ،وق ـ ّـرر الـتـحـ ّـول إل ــى العمل

ف ــي ال ـت ـجــارة وال ـص ـنــاعــة والـسـيــاحــة.
ه ــذه الــرؤيــة تـتـجــاهــل طبيعة الكيان
الـصـهـيــونــي ،وتـتـجــاهــل أن ــه لـيــس في
بنيته أو سـبــب وجـ ــوده أو وظيفته،
أي إمكانية أن يـتـحـ ّـول «للشغل» في
التجارة أو السياحة ،أو شيء آخر غير
ّ
القتل والـخــراب والـحــرب .لهذا ،ال حل
ّ
معه إل بحرب الشعب.
ّ
ل ـكــن ال ـف ـكــرة األســاس ـيــة م ــن مختصر
«الصهيونية العسكرية» أعاله ،حيث
وظ ـي ـفــة ودور ال ـج ـيــش ع ـنــدهــم أكـثــر
بكثير من كونه ّ
مجرد جيش تقليدي،
بقدر ما يشكل الرحم الذي سيستولد
«األمـ ــة» والـبــوتـقــة ال ـتــي ستصهرها،
ّ
ـإن دلـيــل عـمــل إزال ــة ه ــذا الـكـيــان ّ
ألي
فـ
ً
مـقــاوم ،يجب أن يتمثل أوال وقبل أي
شيء بالعمل الدائم على كسر عموده
الفقري ،عبر سحق هذا الجيش وقهره.
وأهمية وعبقرية ومثالية خيار حرب
ال ـش ـعــب ف ــي ح ــال ــة فـلـسـطــن ه ــي هنا
بالذات :فحرب الشعب ليس بإمكانها
َ
فقط أن تهزم الجيش الصهيوني ،بل
يمكنها أي ـضــا إزالـ ــة الـكـيــان ذات ــه من
الوجود.

خاتمة :الذين لديهم الحديد
لديهم الخبز
ال نعرف العدد الدقيق لشعب األرواك
حني غزاهم األوروبيون ،في عام .١٤٩٢
فـفــي حــن يـضــع دي ال كــاســس ،الــذي
عايش اإلب ــادة ،العدد قريب من ثالثة
مــايــن ،يـجــادل العديد مــن املـ ّ
ـؤرخــن،
ّ
كما يشير ه ــوارد زي ــن ،أن الـعــدد كان
ب ــن  ٢٥٠ـ ـ ـ  ٣٠٠أل ــف إن ـس ــان .ل ـكــن ما
هــو م ـعــروف بــدقــة مــن الـسـجــات ،أنــه
فــي عــام  ،١٥١٥أي بعد الـغــزو بسبعة
عـشــر عــامــا ،ك ــان ه ـنــاك خـمـســون ألفًا
فـ ـق ــط ن ـ ـجـ ــوا حـ ـت ــى ذل ـ ـ ــك ال ـ ــوق ـ ــت مــن
،١٥٥٠
الهمجية األوروب ـي ــة .وفــي عــام
َ
أي بـعــد سـتــة وخـمـســن عــامــا لــم يبق
م ـن ـهــم سـ ــوى  ٥٠٠إنـ ـس ــان ف ـقــط عـلــى
قيد الحياة .أما في عام  ،١٦٥٠فيشير
أحد التقارير الذي َيقتبسه الكثير من
ّ
املؤرخني ،أنه لم يبق حينها من شعب
األرواك األصلي أو من نسله أي أحد.
أبادوهم جميعًا.
لكن في هذه اإلبــادة عبرة ،ربما على
ّ
أه ـ ــل ف ـل ـس ـطــن أن ي ـت ـعــل ـمــوهــا أك ـثــر
م ــن غ ـيــرهــم ،كــون ـهــم ال ـش ـعــب األخ ـيــر
ال ــذي يــواجــه الـبــربــريــة االستعمارية
االسـتـيـطــانـيــة :لــم تـكــن مــأســاة شعب
األرواك أن إبادتهم تمت قبل تأسيس
الـ ـي ــونـ ـسـ ـك ــو (وب ـ ــالـ ـ ـت ـ ــال ـ ــي ،ل ـ ــم ي ـكــن
بــإمـكــانـهــم طـلــب تــدخـلـهــا إلن ـقــاذهــم،
ك ـ ـمـ ــا ط ـ ــال ـ ــب م ـ ـ ـسـ ـ ــؤول ف ـل ـس ـط ـي ـنــي
ال ـي ــون ـس ـك ــو ب ــال ـت ــدخ ــل مل ـن ــع ال ـك ـيــان
ال ـص ـه ـيــونــي م ــن ض ـ ّـم ب ــاق ــي أراض ــي
الضفة الغربية ،في لحظة استحمار
متميزة من املتحدثني باسم عصابة
أوسلو) ،ولم تكن مأساتهم في غياب
«امل ـج ـت ـمــع ال ــدول ــي» لـيـمـنــع امل ـج ــزرة
(ك ـم ــا ي ـط ــالــب ص ــائ ــب ع ــري ـق ــات ذلــك
ً
الكائن الخرافي ،املجتمع الدولي ،ليال
ون ـه ــارًا بــال ـتــدخــل) .كــانــت مــأســاتـهــم
الحقيقية هي التي رآها كولومبوس
وفهمها جيدًا وتصرف على أساسها
وانتهت إلى إبادتهم جميعًا« :أنهم ال
يحملون السالح ،وال حتى يعرفونه.
لـ ـي ــس عـ ـن ــده ــم حـ ـ ــديـ ـ ــد ،ورم ــاحـ ـه ــم
م ـص ـنــوعــة م ــن ال ـق ـص ــب» .رب ـم ــا كــان
شعب األرواك سيتعلم كثيرًا من قائد
كومونة بــاريــس« ،أوغـســت بالنكي»،
ال ــذي فهم عــالــم الهيمنة الرأسمالية
ال ـغ ــرب ـي ــة جـ ـيـ ـدًا ،وربـ ـم ــا ع ـل ــى شـعــب
فلسطني ،خصوصًا ،أن يستمع إليه
جـيـدًا« :الــذيــن لديهم الـحــديــد ،لديهم
الخبز».
الجزء ّ
األول من هذا النص منشور في
ّ
«األخبار» ،األربعاء  10تشرين األول/
أكتوير  - 2018الهوامش واملراجع
على املوقع
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ّ
 72عامًا على النكبة فلسطين عصية على االقتالع

على الغالف

َّ
أرض المقدسات
زياد منى
فــي ذك ــرى الـنـكـبــة واغ ـت ـصــاب الـحــركــة
ال ـص ـه ـيــون ـيــة وح ـل ـفــائ ـهــا م ــن ال ـغ ــرب
االس ـ ـت ـ ـع ـ ـمـ ــاري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ وبـ ـمـ ـش ــارك ــة ع ــرب
«ســاي ـكــس ب ـي ـكــو» وأع ــراب ـه ــا ـ ـ ـ ـ ـ أرض
فـلـسـطــن ،ن ــود الـحــديــث عــن مكانتها
فــي الـتــاريــخ العربي واإلســامــي ،عبر
استعراض مختلف املقامات ّ
املقدسة
فـيـهــا ،كـمــا ّت ــرد فــي مختلف امل ـصــادر.
وقــد اسـتـعــنــا فــي عملنا هــذا بـمــراجـ َـع
ّ
عديدة ،منها مؤلف «فضائل القدس»
ألستاذ التاريخ والفكر اإلســامــي في
«جــام ـعــة سـمـيــث ك ــول ــدج» األمـيــركـيــة
سليمان علي مراد ،الصادر عام 2019
عــن مــؤسـســة ال ــدراس ــات الفلسطينية
ف ــي بـ ـي ــروت وامل ـك ـت ـب ــة ال ـخ ــال ــدي ــة فــي
ّ
ّ
ال ـق ــدس امل ـح ـتــلــة ،إض ــاف ــة إل ــى مــؤلــف
الـطـبـيــب الـفـلـسـطـيـنــي تــوفـيــق كنعان
mohammedan saints and sanctuaries
« / 1927 ,in palestineاألول ـ ـ ـيـ ـ ــاء
وامل ـق ــام ــات اإلس ــام ـي ــة ف ــي فـلـسـطــن»
الـ ـص ــادر ف ــي ال ـق ــدس ـ ـ ـ ـ ـ فـلـسـطــن عــام
ّ
 ،1927وكــذلــك املــؤلــف الحديث ‹bones
of contention: Andrew Petersen,
« / muslim shrines in palestineرفات
ال ـخ ـصــومــة :امل ـق ــام ــات اإلس ــام ـي ــة في
فلسطني» الصادر عــام  .2018وهدفنا
هــو إثـبــات املكانة العليا التي حظيت
بها فلسطني في الفكر والعقل العربي
واإلســامــي عـبــر الـعـصــور ،فــي الــوقــت
ال ــذي ت ـحــاول فـيــه مشيخات الخليج،
وال ــوه ــابـ ـي ــون ،ت ـشــويــه ذلـ ــك ال ـتــاريــخ
ومسح أي مكانة لفلسطني في الوعي
الـتــاريـخــي الـعــربــي واإلس ــام ــي .وهــذا
أيضًا لفضح الالهثني وراء تكريمات
ال ـغ ــرب وج ــوائ ــزه ــم ال ـصــدئــة ،والــذيــن
ينفون أي عــاقــة لــإســام واملسلمني،
ل ـي ــس ب ــال ـح ــرم ال ـق ــدس ــي ف ـح ـس ــب ،بــل
ّ
بمكة املكرمة أيضًا.
عندما نتحدث عن املقامات اإلسالمية
فـ ــي ف ـل ـس ـط ــن ،ل ـي ــس املـ ـقـ ـص ــود فـقــط
مواقع معروفة مثل مدافن األنبياء أو
«األولـيــاء» بمعنى األفــراد الصالحني،
ّ
ب ــل أيـ ـض ــا ك ـ ــل مـ ـك ــان ْم ــن مـ ـ ــزار وق ـبــر
َ
َ
وشجرة وجنينة وجنبة وكهف ونبع
وصخرة وحجر وتحويطة ،لهم عالقة
بموضوع املقال ،سواء كانوا ّ
مقدسني
أم مــرتـبـطــن ب ـخ ــراف ــات وأوه ـ ــام .لكن
ل ـي ـس ــت امل ـ ـقـ ــامـ ــات ج ـم ـي ـع ـه ــا تـحـظــى
ّ
باملكانة العليا ،حيث نرى أن قلة منها
تـحـظــى بـمـكــانــة قــدس ـيــة ل ــدى ال ـب ــداة،
لكن ليس لــدى أهــل الـبـلــدات أو القرى
الـقــريـبــة مـنـهــا .وثـمــة مـقــامــات تحظى
بمكانة عليا فــي خــارج فلسطني ،كما
سنرى الحقًا.
أينما نظرت فــي فلسطني تجد أمكنة
مقدسة :فــي الـقــرى وفــي الحقول وفي
ال ـ ـبـ ــراري ،ف ــي ال ـج ـبــال وف ــي ال ــودي ــان.
وف ــي مـعـظــم األح ـي ــان يـعـثــر امل ــرء على
جــامــع قــريــب مــن امل ـقــام ،حـيــث يتوافد
ّ
للتعبد لله .فعلى سبيل
املؤمنون إليه
املثال ،نجد في قرية عورتا  14مقامًا،
 11منها تقع في داخــل القرية وثالثة
ف ــي خ ــارج ـه ــا ،وهـ ــذا ي ـت ـك ـ ّـرر ف ــي قــرى
وبلدات أخــرى مثل عناتا والعيسوية
ّ
وقــولــون ـيــا وغ ـيــرهــا .يــاحــظ املـ ــرء أن
امل ـق ــام ــات ع ـ ــادة م ــا ُب ـن ـيــت ف ــي أعــالــي
ال ـج ـبــال ،كــي ت ــرى مــن عـلــى ب ـعــد ،مثل
النبي صموئيل والـشـيــخ القطرواني
وال ـش ـي ــخ أح ـم ــد ال ـك ــرك ــي ال ـط ـي ــار فــي
قــريــة القسطل ،وأب ــو هــريــرة فــي وادي
الشريعةُ ،
والعزير في عورتا والشيخ
ُ
الع َمري في بيت عنان ،حيث يمكن من
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هناك رؤيــة كل من يافا واللد والرملة
وس ـه ــول ـه ــا ،وك ــذل ــك ال ـب ـح ــر األب ـي ــض
املتوسط ،واملصعد في جبل الزيتون
والـ ـشـ ـي ــخ جـ ـ ــراح ب ــالـ ـق ــرب م ــن مــدي ـنــة
الـ ـق ــدس ،ومـ ـق ــام ال ـخ ـضــر ف ــي نــابـلــس
م ـك ـتــوب داخ ـل ــهُ :
«ع ـ ِّـم ــر ه ــذا املسيجد
أيام السلطان امللك سيف الدين قالون
َّ
ال ـصــالــح عـ ــزه ال ـل ــه ووالـ ـ ــده الـسـلـطــان
الصالح عال الدين عز نصره».
أي إنـ ــه تـ ـ ّـم اخ ـت ـي ــار أم ـك ـنــة امل ـقــامــات
ّ
قــرب الـقــرى ،وال يعني ذلــك إطــاقــا أن
ال ـت ــل أو ال ـه ـض ـبــة أو ال ـج ـبــل م ـق ـ ّـدس.
أمــا إذا وقـعــت فــي أراض ــي منخفضة،
م ـثــل ع ـنــد ت ـقــاطــع وديـ ـ ــان أو يـنــابـيــع
أو ج ـ ــداول ،فـيـتــم إقــامـتـهــا ف ــي أمكنة
يراها الناظر من مسافات بعيدة ،بما
يــؤكــد وظـيـفـتـهــا االج ـت ـمــاع ـيــة أي ـضــا،
إم ـ ــا السـ ـت ــراح ــة امل ـس ــاف ــر أو ل ـت ـنــاول
ُ
ال ـط ـع ــام ،وتـ ـع ــرف ب ــاس ــم «امل ـض ــاف ــة»،
وه ـكــذا .فعلى سبيل امل ـثــال ،نـجــد في
مقام أريحا حسن الراعي ،بالقرب من
الـنـبــي م ــوس ــى ،الـنـقــش اآلتـ ــي« :أنـشــأ
هذه القبة املباركة علي حسن الراعي
قدس سره صاحب الخير محمد باشا
حجاج املسلمني
حني أتى من استقبال
فـشــرع فــي البناء فلم يـلـ َـق مـ ً
ـاء فبعلو
همته حفظه الله تعالى نقل املاء على
البلد من قرية أريحا وحصل الثواب

أينما نظرت في فلسطين
تجد أمكنة مقدسة :في القرى
وفي الحقول وفي البراري
في الجبال وفي الوديان

سنة  1ربيع عشر وماية وأل ــف» .كما
ّ
يلحظ املرء أن قبور الرجال الصالحني
ت ـقــع ف ــي أغ ـل ــب األحـ ـي ــان وسـ ــط امل ــدن
أو ال ـب ـلــدات ،مـثــل مـقــامــات ال ـطــور ()6
وأري ـحــا ( ،)6ومـنـهــا «الـنـبــي مــوســى»
وشعفاط ( )4وصور باهر ( )4وعناتا
(.)7
وثمة مقامات قــرب مواقع أثرية ،مثل
ال ـق ـطــروانــي بــالـقــرب مــن كنيسة على
تـ ـخ ــوم ق ــري ــة ب ـي ــر زي ـ ــت ،وذو ال ـك ـفــل
بالقرب من خربة الكفيرة ومقام عبد
ال ـعــزيــز ال ــواق ــع ب ــن قــري ـتــي الـقـسـطــل
وبيت ســوريــك ،إلــى جانب نبع عتيق
وفق علماء اآلثار ،وقبر ستنا الشامية
بــالـقــرب مــن نـبــع عـتـيــق ،وف ــق املـصــدر
نفسه .هنا وجب لفت االنتباه إلى أن
األشـجــار القائمة إلــى جانب املقامات
ليست مقدسة بحد ذاتها ،وإنما تنال
ّ
مكانتها من املقام .ويالحظ أن فائدة
ب ـع ـض ـهــا غ ــذائ ــي م ـث ــل أشـ ـج ــار ال ـتــن
والصبر والرمان والجميز والدوالي
والخروب وغيرها.
كذلك ،يعثر املــرء على مقامات عبارة
عــن ح ـجــارة مــرتـبــة عـلــى شـكــل دوائ ــر
ّ
تسمى الحويطية ومفردها الحويطة
(انظر التعبير الشعبي :حوطك بالله)،
ومنها حويطية الشيخة امـبــركــة في
قلنديا والـشـيــخ فــرج فــي بــن حنينا.
وم ـ ــن الـ ـج ــدي ــر ب ــال ــذك ــر هـ ـن ــا ،وجـ ــود
حــويـطـيــة مسيحية مـشــابـهــة ،ومنها
ع ـل ــى س ـب ـيــل ال ــذك ــر امل ــرت ـب ــط بــالـنـبــي
الخضر ( )st. georgeبالقرب من بيت
جاال .وثمة حويطية أخرى هي النبي
دان ـ ـيـ ــال ت ـق ــع وسـ ــط كـ ــرم ب ــن قــريـتــي
الخضر وأرطاس.
ويعثر املرء أيضًا على ينابيع تحظى

( ،)2010لوحة للفنان الفلسطيني
ّ
«األيقونة الفلسطينية» ّ
نبيل عناني ،أكريليك على كتان 75،5x112 ،سنتم

بمكانة عليا لدى السكان ،ومنها عني
ال ـشــريــف وع ــن إم دراج ف ــي س ـلــوان،
وعـ ـ ـ ــن الـ ـ ـح ـ ـ ّـم ـ ــام فـ ـ ــي ال ـ ـ ـقـ ـ ــدس وع ــن

ال ـن ــوب ــان ــي ف ــي نــاب ـلــس وعـ ــن ال ـجــوز
فــي رام الـلــه وعــن أرط ــاس فــي القرية
باالسم وعني عونا ( )st. maryفي بيت

جــاال وعــن الحجر فــي ديــر َّ
الغسانة،
وحمام الدرادجة في نابلس ومرتبط
ذك ــره بــالـنـبــي الـخـضــر ،وح ـمــام ستي
مريم مرتبط بالسيدة مريم الـعــذراء،
وحـمــام الشفا ،وبـيــر أيــوب املرتبطني
بالنبي أي ــوب ،وبير سنجيل املرتبط
بــالـنـبــي يــوســف ،وع ــن ك ــارم املــرتـبــط
بالسيدة الـعــذراء ،وهـكــذا .إضافة إلى
مــا سـبــق ،ثمة أشـجــار مرتبطة باسم
ن ـبــي أو رجـ ــل ص ــال ــح ،مـنـهــا زيـتــونــة
الـنـبــي فــي ح ــرم الـشــريــف ونـخـلــة مــار
ســابــا وشـجــرة زيـتــون فــي الجثمانية
وشـ ـج ــرة زيـ ـت ــون ف ــي ب ـي ــت س ــاح ــور.
وم ــن الـجــديــر بــالــذكــر وج ــود مقامات
ح ـظ ـي ــت ب ــدع ــم س ــاط ــن م ـخ ـت ـل ـفــن،
ّ
ونوجه
ولكن نكتفي بما سبق ذكــره
نظرنا نحو مقامات إسالمية أخــرى،
ومنها الصوفية والبهائية والشيعية
والدرزية.
أش ـ ــار ال ـج ـغــراف ــي ال ـع ــرب ــي الــدمـشـقــي
( 1256ـ ـ ـ  )1327إلــى «مشهد النصر»
أعـ ـل ــى ج ـب ــل حـ ـط ــن ،ح ـي ــث ب ـن ــي فــي
عهد الناصر صالح الدين قبة تسمى
قـبــة ال ـن ـصــر ،لـتـخـلـيــد ان ـت ـصــاره على
ال ـف ــرن ـج ــة فـ ــي م ـع ــرك ــة حـ ـط ــن .وث ـمــة
شـ ـه ــادة م ــن ح ـج ــاج مـسـيـحـيــن على
وج ــود ذلــك النصب ،ال ــذي بقي قائمًا
حتى القرن التاسع عشر .أما املقامات
التي حظيت برعاية سلطانية الظاهر
بـيـبــرس ،فهي النبي مــوســى فــي غور
األردن ،وم ـقــام أب ــي هــريــرة فــي يبنة،
وحــرم سيدنا علي في أرســوف ،حيث
ص ـل ــى الـ ـظ ــاه ــر ب ـي ـب ــرس فـ ــي املـ ـك ــان،
ون ـ ــذر أن ي ــرع ــاه ف ــي حـ ــال ان ـت ـص ــاره
عـلــى ال ـفــرنــج .أم ــا ال ــزواي ــا الـصَــو َفـ َيــة،
وال ـت ــي تـسـمــى أي ـض ــا ربـ ــاط وخ ــن ــق ــة،
ّ
فثمة العديد منها ،علمًا بأن فلسطني
كــانــت مـقــر م ــا ال يـقــل ع ــن  11طــريـقــة،
مـنـهــا ال ـقــادريــة (مـحـمــد أب ــو ال ـعــون ـ ـ ـ
ثمة مسجد باسمه فــي مدينة الرملة
وي ـضــم رفــاتــه ورفـ ــات زوج ـ ــه) ،والـتــي
جلبها شـهــاب الــديــن أحـمــد املـعــروف
أيـضــا بــاســم اب ــن أرسـ ــان ،والــرفــاعـيــة
والــدســوق ـيــة واألح ـم ــدي ــة وال ـشــاذل ـيــة

واليونسية واملولوية وغيرهاّ .
وثمة
أيـ ـض ــا مـ ـق ــام دي ـ ــر ال ـش ـي ــخ فـ ــي وادي
النسور جنوب غربي مدينة القدس،
الـ ـ ــذي يـ ـح ــوي رفـ ـ ــات الـ ـسـ ـط ــان بـ ــدر،
وكذلك مقام اليشرطية في عكا ،ومقام
ال ـص ـحــابــي أبـ ــي ع ـب ـيــدة ف ــي ع ـمــواس
حيث توفي أيام الطاعون الذي انتشر
في البالد حينئذ.
أمــا املـقــامــات الشيعية ،فمنها املشهد
الـ ــذي أق ـيــم ف ــي عـسـقــان لــوضــع رأس
الـحـســن بــن عـلــي رض ــي ال ـلــه عنهما،
والذي استشهد في كربالء في العاشر
مـ ّـن تشرين األول  /أكـتــوبــر عــام ،680
لكنه أرسل إلى دمشق حيث حفظ في
الجامع األموي بالقرب من رفات النبي
يحيى أو يوحنا املعمدان .وثمة مقام
النبي يوشع الواقع في شمال فلسطني
بالقرب من الحدود اللبنانية.
أم ــا امل ـق ــام ــات الـ ــدرزيـ ــة ،فـمـنـهــا مـقــام
ال ـن ـب ــي ش ـع ـيــب الـ ــواقـ ــع قـ ــرب ح ـطــن.
ّ
وثمة رواية بأن صالح الدين األيوبي
أم ــر الـشـيــخ ع ـمــاد ال ــدي ــن ،أح ــد أبـنــاء
الحكام الفاطميني ،برعاية املقام الذي
زاره الـعــديــد مــن املـ ّ
ـؤرخــن والـحـ ّـجــاج
وال ـج ـغــراف ـيــن ال ـع ــرب وغ ـي ــر ال ـع ــرب.
وثـ ـم ــة مـ ـق ــام ــان ب ـه ــائ ـي ــان رئ ـي ـس ـيــان
فــي فلسطني ،هـمــا قـبــر بـهــاء الـلــه في
عكا وقبور عائلته ،وقبر الباب علي
محمد الشيرازي .وثمة مقامات أخرى
قام العدو الصهيوني بتدميرها ،في
عام  ،1948وما بعد ذلك ،ومنها مقام
ال ـن ـبــي ال ـك ـف ــل ،ومـ ـق ــام ال ـن ـبــي بــولــس
وغيرهما.
نكتفي بـهــذا ال ـقــدر ،علمًا بــأن املــراجــع
تحوي عشرات املواقع األخرى ،وحتى
صـ ــورًا ل ـهــا وم ـخ ـط ـطــات ـهــا .م ــا يهمنا
ّ
خ ـتــامــا ،تــوض ـيــح أن فـلـسـطــن ،أرض
ّ
حظيت بمكانة خاصة لدى
املقدساتِ ،
ً
العرب واملسلمني شرقًا وغربًا وشماال
ّ ً
مفصال لها في
وجنوبًا ،نجد عرضًا
ّ
مؤلف «فضائل الـقــدس» اآلنــف الذكر،
ٍّ
ّ
وليس بإمكان أي كان أن يجردها من
موقعها الـتــاريـخــي ،الـضــاربــة جــذوره
في عمق تاريخنا.

شهادة

طريق المدرسة...
طريق القدس
رزان حلبي *
هي ليست البداية ،لكن من هنا سنبدأ .سنبدأ حيث الذاكرة استوقفتنا،
ّ
لتتحول إلــى ذكــريــات ،ذكريات
الطفولة التي أبــت أن تنتهي تفاصيلها
ليست بذكريات بل حاضر ويبدو أنها ستكون املستقبل .سنبدأ من
طريق املدرسة العجيب .لم أعتد حياة ذات حلول وسطى ،فكانت خيارات
ٌ
قريب
والــدي دائمًا صعبة ،ومنها اختيار مكان السكن القريب البعيد.
ٌ
وبعيد ألنه أصبح كذلك في ما بعد ،نتيجة ألوان
لكونه في محيط القدس،
رمادية ُوضعت وصعدت فجأة.
كانت حياة طبيعية ،ولم أشعر يومًا أنها غير ذلك ،ألن عصافير األقفاص،
بعد اعتيادها عليها ،لن ّ
تتخيل حياة عصافير السماء .وكما الجنة ،ال عني
رأت وال أذن سمعت ،حتى لو لم أوافق على هذه الجملة يومًا .ربما الغربة
كانت أسوأ أقداري ،كانت الحقيقة املرة ،كانت االكتشاف البائس ،وربما
لحسن حظ ما تبقى لنا من حياة أن نكتشف ذلك حتى ولو متأخرين.
لم ِأع يومًا ّأن حياة كتلك ،غريبة عن أي حياة نظيرة ،فهي لم تكن حياة
تقليدية ،بل ربع حياة ّ
مشوهة ،لنضحى بعدها ،ومن عيون منطاد يوم
الجمعة األبيض ،الذي ّ
يصور القدس من أعلى ،عالقني بني شطري حياة،
شطري واقع ،وشطري حقيقة ،حقيقة القدس وحقيقة ما وراء القدس.
ذلــك الــذي يلبس كنزة ذات رقبة (كــورولـيــه) وثــاث كـنــزات صوفية ّمن
ً
بعدها وسترة شتوية من فوقها! يحمل تلك األقمشة على جسده متنقال
بني البيت وخارجه ،في زيارة لصديق ،لقضاء الحاجة ،مقابلة عمل ،في
البرد والحر صيفًا وخريفًا وشـتـ ًـاء وربيعًا ،في املــدرســة والجامعة ثم

العمل! هو نحن .تولد كذلك ،ليتم إعــدادك للموت كذلك أيضًا .فتضحى
شيئني ،شيئًا ذا مشاعر مقت وضيق ،مقابل شيء آخر بارد فاتر من
دون أي ردود فعل .شخصية بائسة مركبة متناقضة غير مفهومة،
تعتاد مــا بــن ســاعــة ونـصــف إلــى ساعتي طــريــق يوميًا لـلــوصــول إلى
عتبات املدرسة ،كما تعتاد االنتظار على نقاط تفتيش مقيتة ،وتعتاد
أن تجد طريق املدرسة مغلقًا فجأة ،لتبدأ رحلة البحث السريع عن طريق
التفافي بديل!
كنت أستغرب عدم اكتراث أبي ،غير الصبور ،بشرطي السير عند إشارة
مرور كركشيان ،الذي يترك الطريق ألسراب سيارات غربي القدس ،وإن
موق ّفًا ألجله مسارًا ذا إشارة خضراء ،مليئًا ببؤساء
لم يصح التعبيرِ ،
من الهندي األحمر .تعلمنا في الصغر ّأن الكذب رذيلة ،فكان وصولي إلى
املدرسة بمعدل  3أيام أسبوعيًا متأخرة عن موعد الحصة األولى ،يحتاج
إلى تنويع في األسباب ،لكون السبب الحقيقي غير منطقي لتكراره .فقد
عشت في بلدة خلف حاجز عسكري دائم ،ومدرستي في وسط القدس.
ّ
تمنيت يومًا لو أن مدرستي داخلية ،لكن ُر ّب ضارة نافعة ،فقد غذى ذلك
خيال أفكاري ،عبر مغامرات طريق البيت واملدرسة والعكسّ .
تغير طريق
مدرستي عشرات ّ
املرات ،ليعود فضل رحالت أعرف بلدك إلى من احتل
أرضي ،ولو يعلم ماذا فعل! فاكتشفت بفضله الوديان والجبال وبعض
أن ــواع الـحـيــوانــات كــالـغــزالن البرية والـ ــواوي ،واستنشقت ألجـلــه ،أيضًا،
روائح عديدة من طبيعة وأشجار وربيع إلى فضالت إنسان وحيوان ،ثم
قنابل غاز ّ
مسيل للدموع بتطور أنواعه ،حتى ّنمى ذلك لدي حاسة الشم
التي يشهد لي الكثيرون بها اليوم.
ّ
ً
ولعل ّ
أمر الحقائق التي تجاهلناها مطوال ،عن دراية أو غيرها ،أنك تولد
وتكبر وتـتــرعــرع فــي الـقــدس ،وال تــرى الـقــدس ،فتنشأ بعيدًا عــن باقي
ّ
وكأن جداول نهاراتنا تمنهجت بشكل
تفاصيلها وعطورها وزواياها.
يضع تفاصيل نهارنا في قوالب حقيرة ،والتي بدورها تجعل «حرية»
الفرد محصورة في مساحات ّ
ضيقة بني البيت واملدرسة أو العمل كحد
أقصى .أغار من صديق فرنسي يخبرني عن أماكن زارها في القدس ال
أعرفها! كما تضيق نفسي عند معرفتي بصديق آخر طار فوق سماء

قدسي ،كما ّ
عز علي استكشاف باقي تفاصيلها بعد  25عامًا من الدراسة والعمل
فيها .فللواقع ،نحن نعيش فــي غيتوات نفسية كــل فــي عــاملــه ،نتنقل فــي حــدود
ُج ُدر وهمية تشكلت نتيجة سياقات اجتماعية وسياسية ننشأ فيها .تنشأ مع
تصورات للعالم ال تشبه العالم في شيء ،ومع بديهيات إنسانية ال تمت بصلة إلى
ما يواجهه اآلخر في الخارجِّ ،
تشوه دواخلك كما تعيق تواصلك مع املحيط القريب.
تضحى فاترًا بــاردًا مكبوتًا ذا ردود فعل خجولة تجاه الرجل األبـيــض ،مقابل
قنابل موقوتة مع من تتشابه معهم في الظروف .فالقدس ،هي التفاصيل ،الزوايا
والعطور والهواء والطفولة والذاكرة والحاضر والحنني واألنا ،والوطن! هي الحياة
الكاملة الناقصة! هي السهل املمتنع!
كنت أتنقل يوميًا بــن شـطــري حـيــاة ،حـيــاة ّ
ملونة نسبيًا ،مقابل حـيــاة رمــاديــة
ّ
بعد عدة أمتار من عبور أحد الحواجز .بني شطري منطق ال ُيمتان إلى املنطق
بصلة ويفصلهما رماد .فالقدس كهالة كاملة ،هي النكبة غير املنتهية واملستمرة
بالتشويه .نعيش ربع حياة ،لنقضي أرباعها الباقية ضائقني ذرعًا بأكوام املالبس
التي نحملها على أجسادنا! نكبات منها ما وعيناه وشهدناه ومنها ما لم ندركه
ُ
لشدة قربه إلينا .فكم نحتاج إلى عيون معلقة في السماء ترينا الواقع كما يجب
أن نراه ،وليس كما نعتقد أنفسنا أننا نعرف .تعيش القهر بني مدرك وغير مدرك،
وتعيش شبه حياة من دون أن َ
تعي شكل الحياة الكاملة ،فتعتاد حياة الشبح،
تعتاد الرفض والعجرفة والدونية والتجاهل والعنصرية والالوجود من دون أن
تشعر ،تعيش على مقاربات بينك وبني أقرانك وراء الجدار ،فتكتفي ،ألنك وبطبيعة
ُ
الحال« ،أفضل» ال أعلم بماذا! ربما أقــل بؤسًا أو أكثر ،إلــى أن تطالب في نهاية
املطاف بتفكير منطقي ذي حلول منطقية!
فهذه القدس ،ذات الحركة الدائمة الدؤوبة ،ذات الثابت الوحيد واأللف عامل متحرك.
هي املاضي والحاضر ،هي األم الثكلى ،هي الطفل اليتيم ،هي أم املوجوع ،هي العيد
وامل ــوت ،هي الصحة وامل ــرض ،هي الغصة واألم ــل! هي الحب ،هي نحن! ولــن يبقى
الثابت إال بتحولنا إلى ثوابت ،وبإدراكنا لقضيتنا الثابتة ،ووعينا ملصيرنا الحالي
ُ
والقادم ،وبحفاظنا على ُهوية جامعة غير ّ
مفرقة! لنسعف ما تبقى لنا من قدس.
فمرة أخرى وتكرارًا لعنوان سابق ،نحن في القدس بخير ،فماذا عنكم أنتم؟
* باحثة من القدس

كي ال تكون اآلن نكبة

احدى القرى الفلسطينية
من ذاكرة النكبة :نساء وأطفال من ّ
على درب الهجرة الطويلة (أرشيف مجلة «تايم»)

كمال خلف الطويل *
ّ
لعل من بني ّكل أعوامها السبعني ّ
ونيف،
ٌ
لذكرى نكبة  1948هذا العام بالتحديد ،مذاق
على فلسطني
مغاير ...ملاذا؟ نظرة طائر
ٍ ّ ُ
وما حولها ،عند ذكراها الحالة ،تري الناظر
حزمة مشاهد كونية وإقليمية ومحلية،
فيها من التداخل ما يوجب استدخالها في
استشراف ّ
طيات القادم:
 1ـ ـ شلل «كوروني» ،جزئي أو نسبي،
لقدرات القوى الكبرى في خوض صراعات
حامي ٍة أو حتى فاترة ،سواء بينها أم بني
حلفائها اإلقليمينيً ،وانعكاس ذلك على
اشتباك.
مسرح الحوادث تهدئة أو «تباعد»
َ
 2ـ ـ تداع اقتصادي ّ
يعم املنطقة ،بفعل عاملي
ٍ
سعر النفط والوباء الـ«كوروني» ...ال
سقوط ً
ً
ّ
يوفر غنية أو فقيرة من كياناتها ،بل ينيخ
بكلكله على مستقبلها ،القريب منه والبعيد.
 3ـ ـ ميزان ً
قوى رجراج في املنطقة ،ال يسمح
لقوة إقليمية بحسم الصراع لصالحها على
حساب غيرها:
إسرائيل ،أعجز عن كسر إيران ،أو
قدرت على إيذائها
حليفاتها ،حتى إن ِ
وقدرت راعيتها ،الواليات املتحدة،
سوريًاِ ،
على إنهاكها بحصار العقوبات .في املقابل،
ّ
نراها تتحضر اللتهام جغرافيا القدس
واملستوطنات واألغوار ،بالتواطؤ مع الدولة
الترامبية ،تحت اعتقاد ّأن جو
ّ
األميركية ٌ
بشل أحد عن فعل ٍّ
منع
أو
صد
كفيل
الوباء
ٍ
ٍ
كبح.
أو ٍ
تركيا ،غير قادرة على إنفاذ رغائبها
في الشمال السوري ،من دون تمكني
روسي وسكون أميركي ،ناهيك بانكشاف
اقتصادها أمام غائلة غارات خصوم
َالخليج وغيرهم ،بسعي ضرب اقتصادها
ول ِّي ذراعها استراتيجيًا .في املقابل ،نراها
ّ
تعوض محدودية نجاحها السوري ،عبر
العقد املنصرم ،بمطاول ٍة عابر ٍة لشرق
املتوسط ،و«متشاطئة» مع ليبيا غازًا ونفطًا.
السعودية ،مكسورة في ّ
أعز ما تملك :مال
النفط؛ مستنزفة بعبثها الحربي في اليمن،
قليلة حيلة أمام من تعتبره خصمها التليد:
إيران ،وخاسرة في الشمال العربي .في
املقابل ،هي بني بني في الساحة الليبية،
وممسكة بأعنة القرار املصري ،بالشراكة مع
حليفتها اإلماراتية.
َ
محاصرة حتى الثمالة في معاشها،
إيران،
معوقة سوريًا ،متساكنة مع شيطانها التليد
في العراق ،وحتى لبنان ،ومحاطة بسوار
قواعد أميركية في البر والبحر .في املقابل،
عندها من مقدرة املصابرة والدفع ما كسر
مشعر غينيس.
ّ
طيبَ ،
لنر كيف هو املؤثر الدولي عندنا :في
املقعد ،للكل .هذا في
الخلفية شبح الوباء ِ
عموم .أما في خصوص ،فلم يعد هناك ما
تستطيع الواليات املتحدة فرضه بالقوة،

تموضع لقدراتها قد
ال بل ّإن عملية إعادة
ِ
بدأت قبل الوباء ،وها قد تسارعت بعده،
ّ ً
محفزة بنتائج ما سبق من فرط تمدد،
ّبدد  8تريليون دوالر في مجرورهّ ،
وبدد
معه عشرية بكاملها ،هي أولى عشريات
القرن .والشراكة الروسية ـ ـ ـ الصينية ما
زالت أقدر على اإلعاقة منها على الفرض،
سواء باالختيار صينيًا ـ ـ ـ وهو اآلن آيل ـ ـ ـ أم
باالضطرار روسيًا.
كيف ينعكس ذلك كله في ،وعلى فلسطني
منظور اليمني اإلسرائيلي
اآلن؟ من ّ
ّ
(وإسرائيل كلها اآلن يمني ...لكنه ًقبلي
ومحترب ،فتورًا اآلن وربما سخونة ذات
ٌ
سانح
وقت) ،ورديفه الترامبي ،فشلل الوباء
ضم ما فتئ األول ّ
لقفزة ٍّ
يتلمظ عليها
لعقود ،ويعقد الثاني عزمه على نصرته ،إنْ
ً
من زاوية تمكني إسرائيل وكيال إقليميًا ،أم
االنتخابية املزمن...
لجهة تلبية مطلب بيئته
ٌ
هذا في النيةّ .
طيب ،ما هي فاعلة اإلقليميات
الثالثة ،سوى إسرائيل ...والكونيتان ،سوى
الواليات املتحدة ...وأضيف ،أوروبا؟
برغم إقعاد الوباء العمومي ،إال ّأن اإلقليمي
األكثر ّفعالية فلسطينيًا هو إيران ،وعلى
مسارح ّ
متعددة :سوريا ولبنان وغزة.
ّ
ّ
ذلك أنها ،ببساطة ،من انكب ـ ـ ـ وما انفك ـ ـ ـ
على بناء منظومة صاروخية ،نوعية كما
كمية ،عبر الشمال العربي ،مع صلة ّ
ّ
بغزة،
ٍ ّ
ّ
وعبر سنوات سبع ونيف ،صارت توفر
قدرة ردع ما قبل ـ ـ ـ متكافئة ،وتكاد تشطب
قدرة إسرائيل على ّ
شن حرب هجومية
على املحيطّ .
لكن إيران وحليفاتها ،لم تبلغ
بعد ّ
حد القدرة على كبح نية إسرائيل ضمّ
نصف الضفة الغربية .ما الذي ينقص؟
غياب شريك عربي مركزي ،واضطراب
العالقة اإليرانية ـ ـ ـ التركية سوريًا ،وافتقاد
سند دولي فارق.
أين السعودية اليوم؟ هي ّ
تجرب رفقة طريق
مع إسرائيلّ ،
بظن ْأن تقيها من «غائلة»
إيران ،في مقامرة غير محسوبة للتيار
ّ
املتنفذ في العشيرة الحاكمة ،وكفيل ٍة ،مع
انكسار «رؤية» هذا التيار ،بنضوب خزائنه
نفطيًا وشعائريًا ،وبخسائره اليمنية
تهز األرض من تحتهّ ،
الفادحة ،أن ّ
بغض
واملتع بعد طول
النظر عن أي أثر لغواية اللهو ِ
تضييق .ذات الحال يسري على محيطها،
وعلى «مصرها».
وبعلم ّأن تركياِ ،مثلها مثل إيران ،ال ترتفع
مقامًا كقوة إقليمية إال بخفض مقام
إسرائيل ،وبه فقط تصبحان ُ«ع َ
ظميني» ال
عاديتني ...إال ّأن إشغال تركيا نفسها في
متاه ٍة سوري ٍة من صنع يديها ،وبخطايا
ّ
حساب أحمق أجراه صناع قرارها في
ّ
 ،2011قد كف قدرتها على أن تكون
خريف ً
وازنة كفاية قبالة إسرائيل فلسطينيًا،
رغم اشتغالها على الناحية العقارية في
القدس وغيرها ،وبحساب عونها السياسي

واإلعالمي .ما تحتاج إليه هو أن تدرك،
ّ
لتوها ،مركزية تنزيل إسرائيل من عليائها،
عن أي شأن مشرقي آخر .لقائل أن
يقول :وكيف لتركيا أن تفيق إلى واجبها
الفلسطيني وهي ّ
مكبلة بقيود ناتوية؟
ّ
والحال ْأن ليس من قيود تكبل ،وصفقة «س
 »400شاهدة.
في الكوني ،هناك مسألة أقيس عليها
ً
ابتداء :ال ترى إسرائيل في روسيا أو
الصني ،حليفًا أو شريكًا أو صديقًا.
من ينفرد بامتالك هذه الصفات وأكثر
(الراعي) ،هي الواليات املتحدة .روسيا
والصني ،هما عند إسرائيل مشروعا
ٌ
تنافع ،وفي حالة روسيا بالذات طرف
تدير معه ترتيبات منع اشتباك ...وال تني
ّ
الواليات املتحدة تذكر إسرائيل بسقفها
ترى
الواطئ ّملنسوب التنافع .كلتاهما ٍّ
ضم نصف الضفة ،تخريبًا لحل
في
في فلسطني طاملا تاقتا إليه ،وعسفًا
يلبث أن يوقد
وخيمًا بظالمة شعبها لن ّ
النار في غرب آسيا .لكن تنطحهما لدور
معيقّ ،
يحت من جموح الواليات املتحدة،
ّ
ال يتصلب عودًا إال باستناده إلى جدار
إقليمي صلد ،أي تركو ـ ـ ـ إيراني ،والذي
صار أكثر إمكانية وسط تحديات الوباء
واصطفافاتهُ .يضاف إلى ذلك ،توق الصني
بالذات إلى ّ
تعرض «إيجابي» للواليات
ّ
املتحدة ،وليس أعز من جبهة لها من
إسرائيلها ،سيما وأمر خسفها الصلة
الصينية ـ ـ ـ اإلسرائيلية صار في التداول.
أوروبا الرسمية ،في املقابل ،ال تجيد
إال الخنوع أمام األميركو ـ ـ ـ إسرائيلي
الحزة ّ
عند ّ
واللزةّ ،
لكن مجتمعاتها في
مكان آخر ،وسيحفزها في الضغط ّ على
رسمياتها شعورها ّأن تماسك املحلي
ّ
يتجسد.
واإلقليمي واألوراسي
ّ
طيب ،هل لقوى الضفة ذاتها من وزن في
هذه املعادلة؟ يصح القطع بانعدام ثقة
الشعب الفلسطيني في الضفة بقياداتها
ّ
املتنفذة ،بل وفي ذلك ًسر تورعه عن إلقاء
ثقله في الصراع ثانية ،طاملا تثقل كاهله
وتعوق فطرته .شرط عودته ليصبح الرقم
الصعب في معادلة الصراع ،اضطرارها أن
تنزاح عن طريقه ،بما فيه نزع قيد أمنها عن
رسغه ،وإخالء حاجزه الحارس لالحتالل،
ّ
وتحولها إلى محض سلطة بلدية محلية ال
ُ
صفة سياسية لها .أول األوليات ،أال تترك
ّ
بالتقدم
لتقع في درك غواية الترامبية لها
ُ
ّ
بمقترح بديل ،بل أن تجبر على التمنع ،ولو
اللفظيّ .إن هناك اآلن فرصة من أشهر،
ألحظ بصددها العوامل التالية:
املؤسسة األمنية ـ ـ ـ العسكرية إلسرائيل
ّ
ّ
الضم .محميات
خاشية ومحذرة من عقابيل
ّ
مصر والخليج تتوسل براعيها الترامبي،
أن ّ
ّ
بالضم خشية ما يفرز
يتمهل في اإلذن
من عواقب .منظومة األمن القومي األميركي
ُ
تعارض وتنذر .اليهودية األميركية منشرخة
ّ
نصفني ،أحدهما معارض .األردن يتحسس
ّ ّ
رقبته .أوروبا تضرب كفًا بكف ،فما غرب
آسيا إال رمية حجر .وعليه ،فما كان من
ضوء أخضر صار أصفر.
ّ
طيب ،كيف ّ
األصفر إلى أحمر؟ نقطة
نحول
ّ
البداية هي عند «نخب» كل فلسطني ،فإن
التقت على قاسم مشترك أدنى ،من دحر
االحتالل واستعادة الضفة ،وفق برنامج
عمالني ،وأطلقت دعوة تقريب «سوري»
بني إيران وتركيا يوقف الحرب ،وبرهنت
ً
لنفسها أوال ،ثم إليران وتركيا ،وخلفهما
داخل وطوق،
لروسيا والصني ،أنها رافعة
ٍ
سند من فوالذ،
أساسات
فتكاملت بها وبهم
ٍ
صار لزومًا لألطراف اإلسرائيلية واألميركية
واألوروبية أن تشعل األحمر.
ولكن ...إن أضعنا هذه األشهر الدانية،
فنكون كمن ّ
جدد النكبة.
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◄ إعالنات رسمية ►
إعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية – مديرية املالية العامة – مديرية الواردات – دائرة ضريبة الدخل– امل ـ ـك ـ ـل ـ ـفـ ــن الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواردة
أسماؤهم في الجدول املرفق للحضور الى مركز الدائرة الكائن في بيروت – شارع بشارة الخوري – مبنى
فيعاني – الطابق االول لتبلغ البريد املذكور تجاه إسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا
االعالم ،واال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار إليها أعاله ،علمًا أنه
			
سيتم نشر هذا االعالم على موقع االلكتروني . http://www.finance.gov.lb
				
رقم املكلف رقم البريد املضمون تاريخ الزيارة تاريخ اللصق
اسم املكلف
الثانية
2/28/2020 1/9/2020 RR197782478LB
140
غالس اندستريز هولدينغ كومباني
2/26/2020 1/10/2020 RR197785871LB
146
االنمائية ش.م.ل (شركة قابضة)
2/28/2020 1/14/2020 RR197787197LB
ملكي اندكو ش.م.ل 194 MELKI & CO. S.A.L
2/26/2020 1/10/2020 RR197792118LB
شركة دايزز كلوب هولدنغ  -قيد التصفية 255
2/28/2020 1/9/2020 RR197782172LB
319
يونيترام
2/26/2020 1/9/2020 RR197780769LB
شركة تكستيل انترناسيونال ش.م.ل (اوف شور) 2103
2/26/2020 1/10/2020 RR197788127LB
2374
شركة ارزاق ش.م.ل  -هولدنغ
2/26/2020 1/9/2020 RR197790633LB
شركة السنديانة للتوظيفات املالية ش.م.ل هولدنغ 2592
2/26/2020 1/10/2020 RR197785868LB
اللبنانية لالستثمار الجوي ش.م.ل (هولدنغ) 3188
2/26/2020 1/9/2020 RR197784575LB
3846
شركة ضومط هولدنغ ش.م.ل
2/26/2020 1/10/2020 RR197781680LB
ال ـش ــرك ــة ال ـعــرب ـيــة ل ـل ـت ـجــارة وال ـص ـنــاعــة 3891
ش.م.ل (اوف شور)
2/26/2020 1/14/2020 RR197785704LB
شــركــة انتستيكو لـلـتـجــارة واالسـتـثـمــار 4548
(اوف شور)
2/26/2020 1/10/2020 RR197787020LB
4850
شركة انترترايد (اوف شور) ش.م.ل
2/26/2020 1/10/2020 RR197785854LB
4886
ليبان كابيتال غروب
2/26/2020 1/15/2020 RR197791979LB
4891
آبا ابي ياغي باتيمان هولدنغ
2/26/2020 1/9/2020 RR197788113LB
5972
شركة تكنيفود هولدنغ
2/26/2020 1/10/2020 RR197791982LB
ش ــرك ــة م ـج ـم ــوع ــة االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار ال ـعــرب ـيــة 6237
املتحدة (هولدنغ) ش.م.ل
2/26/2020 1/7/2020 RR197782495LB
ال ـ ـ ـك ـ ـ ـتـ ـ ــرون ـ ـ ـيـ ـ ــك م ـ ـ ـيـ ـ ــديـ ـ ــا مـ ــان ـ ـجـ ــام ـ ـنـ ــت 6399
انترناشيونال ش.م.ل اوف شور
2/27/2020 1/10/2020 RR197785695LB
شركة الحلواني للتجارة العاملية ش.م.ل 6403
(اوف شور)
2/26/2020 1/9/2020 RR197792501LB
6545
سمارت للتوزيع ش.م.ل (اوف شور)
2/26/2020 1/10/2020 RR197786639LB
67743
شركة ام كا غروب هولدنغ ش.م.ل
2/26/2020 1/14/2020 RR197792515LB
70868
الشركة العاملية للطاقة ش.م.م
2/26/2020 1/9/2020 RR197783495LB
71521
سنترال انفستمنت (هولدنغ)ش.م.م
2/26/2020 1/9/2020 RR197780786LB
74329
انكا انفستمنت ش.م.ل  -اوف شور
2/27/2020 1/10/2020 RR197786205LB
ال ـشــركــة الـلـبـنــانـيــة ال ــروس ـي ــة الـفــرنـسـيــة 100865
ش.م.ل (اوف شور)
2/26/2020 1/9/2020 RR197792002LB
101167
آرك فيننشال غروب هولدنغ ش.م.ل
2/26/2020 1/10/2020 RR197787532LB
113175
سوناركو (اوف شور) ش.م.ل
2/26/2020 1/9/2020 RR197786625LB
شــركــة زارة لالستثماراملساهمة العامة 114286
املحدودة(قابضة)
2/26/2020 1/3/2020 RR197780741LB
شركة الجديد للطباعة والنشر ش.م.ل (اوف شور) 120826
2/26/2020 1/9/2020 RR197786395LB
اونـيــون تــرافــو سبيسيو انترناسيونال 150404
ش.م.ل(هولدنغ)
2/26/2020 1/10/2020 RR197782107LB
مجموعة بنشمارك الدولية ش.م.ل /اوف شور 155971
2/26/2020 1/9/2020 RR197787909LB
166398
اسبرنزا (اوف شور)
2/26/2020 1/14/2020 RR197785810LB
شــركــة ك ـنــدة للتنمية هــولــدنــغ ش.م.ل 181444 -
قابضة مغفلة لبنانية
2/26/2020 1/9/2020 RR197790284LB
العربية لالنتاج والتوزيع الفني ش.م.ل 184374
2/26/2020 1/10/2020 RR197787135LB
184857
اوتوكير هولدنغ ش.م.ل
2/26/2020 1/9/2020 RR197785050LB
ش ــرك ــة اي  -دي  -س ــي ان ـتــرنــاس ـيــونــال 186845
ش.م.ل  -اوف شور
2/26/2020 1/14/2020 RR197792016LB
188912
ا.تي.اف.هولدينغ ش.م.ل.
2/26/2020 1/9/2020 RR197787529LB
غود ترايد جي .تي ش.م.ل (اوف شور) 189155
2/27/2020 1/10/2020 RR197789895LB
كاريبيان فينيسيا تريدنغ ش.م.ل (اوف شور) 189320
2/26/2020 1/10/2020 RR197779505LB
شركة ون كونسالتنغ اند ترايدنغ (أوف 190854
شور) ش.م.ل
2/26/2020 1/13/2020 RR197782257LB
شركة السالم التجارية ش.م.ل اوف شور 191043
2/26/2020 1/13/2020 RR197788396LB
192350
ج  .س  .ط ش م ل (اوف شور)
2/26/2020 1/13/2020 RR197784522LB
196397
ليبانون سبور انفستمنتس ش.م.ل
2/26/2020 1/15/2020 RR197792387LB
ش ـ ــرك ـ ــة تـ ـكـ ـنـ ـيـ ـك ــال انـ ـ ـ ــد ان ـج ـي ـن ـي ــري ـن ــغ 198755
كونسالتنسي سرفيسز اوف شور
2/26/2020 1/9/2020 RR197780809LB
س بي س ستاندارد ش م ل -اوف شور 200764
2/26/2020 1/10/2020 RR197781795LB
203960
يا بازار (اوف شور ) ش.م.ل
3/2/2020 1/9/2020 RR197786231LB
204159
هارو كومباني (اوف شور) ش.م.ل
2/26/2020 1/9/2020 RR197789595LB
شركة الــدراســات واالسـتـشــارات الدولية 207728
ش.م.ل اوف شور
2/26/2020 1/9/2020 RR197790307LB
ش ــرك ــة أ أ ل ك ــورب ــوراي ـش ــون اوف شــور 214369
ش.م.ل
2/26/2020 1/10/2020 RR197787501LB
الوكالة االستشارية لالتصاالت العربية 226196
 اوف شور2/26/2020 1/15/2020 RR197792395LB
228040
شركة مالدا الدولية اوف شور ش.م.ل
2/26/2020 1/10/2020 RR197786917LB
ال ـش ــرق االوس ـ ــط لــاسـتـثـمــار وال ـت ـجــارة 229735
(متكو) اوف شور
2/26/2020 1/14/2020 RR197782314LB
247030
شركة ابيتكس ش.م.ل اوف شور

تلكوم تريننغ اند كونسلتنغ ش.م.ل-اوف شور 259181
ش ــرك ــة ب ـلــو يــون ـي ـفــرس غ ـ ــروب هــولــدنــغ 259729
ش.م.ل.
275884
اميكوس اوف شور ش.م.ل.
298854
مصطفى عبد اللطيف غنوم (ورثة)
300379
سي ال سي ميدل ايست افشور ش.م.ل
300639
يونتي مينا
ميدياتيك ميدل ايست ش.م.ل اوف شور 307498
311335
اوبتيما اوف شور ش.م.ل
شــركــة تـســالــة ســرفـيــس ش.م.ل ( .شركة 314102
اوف شور)
436286
بكة(اوف شور) ش.م.ل.
489424
تكاتف ش.م.ل اوف شور
574373
شركة سدرا ش.م.ل هولدنغ
607845
اغريكول سيستمز ش.م.ل اوف شور
سـتــريــت سـكـيــب ان ـتــرنــاش ـيــونــال ش.م.ل 677856
هولدنغ
755524
شركة ديجت هولدنغ ش.م
يو سي تي تكنولوجي ش.م.ل اوف شور 761041
ت ــوت ــال مـيــديــا ســولـيــوشـنــز ش.م.ل اوف 763020
شور
تيليكومونكيشون فاينانشل انفسمنت 763687
هولدنغ
شركة ستار واي انترناسيونال ش.م.ل 782117
اوف شور
تي-تي-سي اوف شور ش.م .ل �848050 TTC OFF
SHORE SAL
شركة نحلوس انترناسيونال اوف شور 920770
شــركــة مـيــديــا ديـسـتــربـيــوشــن اوف شــور 943685
ش.م.ل
كتاليست ش.م.ل اوف شور 1023770 CATALYST
SAL OFFSHORE
1073718
شركة بارك غروب هولدنغ ش.م.ل
1073820 W.M. MILITARY SERVICES SAL
OFFSHORE
1092964
شركة برومو ارابيا هولدنغ ش.م.ل
املـجـمــوعــة الـعــربـيــة الـحــديـثــة للمقاوالت 1096124
ش.م.ل اوف شور
دي ـ ــادل سـيـسـتـمــز ان ـكــوربــوري ـتــد ش.م.ل 1101752
اوف شور
1184866
OVERSEAS IP OFFSHORE SAL
1193329
توتال فيزيون ش.م.ل اوف شور
ب ج ب ش.م.ل اوف شـ ـ�و ر �1245280 BJB OFF
SHORE SAL
1246368
LISOM OFFSHORE SAL
1256201
اي اند سي كابينت اوف شور ش.م.ل
1265971
كعكات انترناسيونال هولدنغ ش.م.ل
شركة ماليكورب ليمتد ش.م.ل اوف شور 1295927
الـ ـش ــرك ــة ال ـع ــراق ـي ــة الـ ـج ــزائ ــري ــة لـلـطــاقــة 1297162
الكهربائية ش.م.ل اوف شور
شركة 1310246 DERBY GAMING HOLDING SAL
شركة ن.أ.أ .للتجارة العاملية ش.م.ل اوف شور 1314294
1326629
ديستربيوتل اوف شور ش.م.ل
1343596
شركة آتان غروب ش.م.ل (اوف شور)
1357463
شركة ذكير غروب ش.م.ل (اوف شور)
ويب الشرق االوسط (اوف شور) ش.م.ل 1361181
1444621
بمكو واملباني -هولدنغ  -ش.م.ل
1452230
رند (اوف شور) ش.م.ل
ام اس ام تيليكومينيكيشن ش.م.ل اوف شور 1480356
اتوموتيف فرنشايزنغ هولدنغ ش.م.ل 1593585
انترناشيونال فالفز اند بايبنغ ترايدنغ 1651809
ش.م.ل (اوف شور)
بوليغونز سيستم انـفــورمـيـشــن ش.م.ل 1708789
اوف شور
1783445
Endeavor International sal off shore
الغالل للمقاوالت واالستيراد والتصدير 1790917
ش م ل اوف شور
شــركــة هيستيا انـتــرنــاشــونــال هولدينغ 1808038
ش.م.ل
شركة جاد انترناشيونال فور مانجمنت 1872401
اند كونسلتيشنز اوف شور
املـ ـجـ ـم ــوع ــة االخـ ـتـ ـص ــاصـ ـي ــة ل ـل ـت ـج ــارة 1976620
واملقاوالت اوف شور ش م ل
اي ســي جــي دار االس ـت ـشــارات املعمارية 2021931
ش م ل اوف شور
2046710
guangzhou target int lco off shore
2092207 I F T INTERNATIONAL TRADE SAL OFF SHORE

2/27/2020 1/13/2020 RR197786951LB
2/26/2020 1/14/2020 RR197787118LB
RR197787492LB
RR209752201LB
RR197785681LB
RR197787475LB
RR197783005LB
RR197781755LB
RR197789555LB

1/13/2020
1/13/2020
1/9/2020
1/10/2020
1/13/2020
1/10/2020
1/10/2020

2/27/2020
2/26/2020
2/27/2020
2/26/2020
2/26/2020
2/26/2020
2/26/2020

2/27/2020 1/7/2020 RR197785678LB
2/27/2020 1/7/2020 RR197786965LB
2/26/2020 1/15/2020 RR197790770LB
2/26/2020 1/10/2020 RR197787458LB
2/27/2020 1/10/2020 RR197787104LB
2/26/2020 1/9/2020 RR197783442LB
2/26/2020 1/10/2020 RR197787444LB
2/28/2020 1/15/2020 RR197792458LB
1/9/2020 RR197782005LB

2/27/2020

2/26/2020 1/14/2020 RR197786792LB
2/26/2020 1/15/2020 RR197784669LB
2/26/2020 1/10/2020 RR197785647LB
2/26/2020 1/10/2020 RR197792183LB
2/27/2020 1/13/2020 RR197785995LB
2/26/2020 1/9/2020 RR197787095LB
2/26/2020 1/13/2020 RR197782504LB
2/26/2020 1/10/2020 RR197792055LB
2/26/2020 1/14/2020 RR197792197LB
2/26/2020 1/10/2020 RR197786979LB
2/26/2020 1/10/2020 RR197785620LB
2/26/2020 1/9/2020 RR197787413LB
2/26/2020 1/10/2020 RR197781764LB
RR197786007LB
RR197784655LB
RR197786449LB
RR197787400LB
RR197792206LB

1/17/2020
1/9/2020
1/10/2020
1/10/2020
1/10/2020

2/26/2020
2/26/2020
2/26/2020
2/26/2020
2/26/2020

RR197788246LB
RR197786996LB
RR197786024LB
RR197787775LB
RR197782844LB
RR197787395LB
RR197786727LB
RR197787767LB
RR197792223LB
RR197786452LB
RR197784615LB

1/14/2020
1/3/2020
1/10/2020
1/9/2020
1/17/2020
1/10/2020
1/9/2020
1/9/2020
1/10/2020
1/16/2020
1/9/2020

2/26/2020
2/26/2020
2/26/2020
2/26/2020
2/26/2020
2/26/2020
2/26/2020
2/26/2020
2/26/2020
2/26/2020
2/26/2020

2/26/2020 1/10/2020 RR197787360LB
2/26/2020 1/10/2020 RR197787356LB
2/26/2020 1/9/2020 RR197792254LB
1/9/2020 RR197792078LB

2/26/2020

2/26/2020 1/10/2020 RR197785559LB
2/26/2020 1/14/2020 RR197792271LB
1/9/2020 RR197785925LB

2/27/2020

3/2/2020 1/3/2020 RR197787325LB
2/26/2020 1/10/2020 RR197786523LB

شركة 2101885 ZEDAN MARITIME HOLDING
SAL
انترناشيونال بتروليوم كومباني ش م 2112685
ل اوف شور
اونيفرس انترناسيونال انفستمنت اوف 2164451
شور ش.م.ل
2176943 ATLAS CEDAR LIMETED S.A.L
OFF- SHORE
2178297
شركة ام اي اس ش م ل اوف شور
شركة ديجيتال متركس -360ش م ل اوف 2191680
شور
شركة 2192147 Ray International SAL OFF SHORE
شركة فاشن اكسبنشن غروب اوف شور 2208101
شمل
املجموعة اللبنانية العراقية ش.م.ل اوف 2212331
شور
2232957
تايك  5ش م ل اوف شور
شركة بي او سي اي انترناشونال ش م 2281823
ل اوف شور
شاين انترناشيونال ش م ل اوف شور 2386278
2388911
ماك  2غروب ش م ل اوف شور
2405732
ايمبكسترا ش م ل اوف شور
2411784
سكر بنات ش م ل اوف شور
2424807
شركة كارغو برو ش.م.ل اوف شور
2463661
سيف الشرق ش م ل اوف شور
شركة االفاق الدولية ش م ل اوف شور 2467640
شركة TERRA TRADE S A Lاوف شور 2490358
تـ ـ ـكـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــاي ـ ــل وي ـ ـ ـف ـ ـ ـنـ ـ ــغ انـ ـ ـ ـ ـ ــد تـ ـ ــرايـ ـ ــدنـ ـ ــغ 2584975
انترناشيونال ش.م.ل اوف شور
2594967
طانادار ليمتد ش.م.ل قابضة
2616084
اي تي فور بيزينت ش.م.ل .اوف شور
2626401
يالبالي اوف شور ش.م.ل
ستار وينغز بتروليوم ش م ل اوف شور 2702837
2783872
اوديسي مانجمنت ش.م.ل اوف شور
2796995
شننعير العقارية ش.م.ل
2805153
سوريز ش م ل اوف شور
لــو بيريت انترتناشونال غ ــروب ش.م.ل 2811761
اوف شور
2865371 ALTERNATIVE ENERGY GROUP SAL
2883254
اليمنتاري ترايدينغ ش م ل اوف شور
 JSTغ ــروب لــانـمــاء ةالتحسني العقاري 2899614
شمل
شركة الشعب لالنتاج التلفزيوني ش م م 2899768
2911614
بي اي فود اند بفردج هولدنغ ش.م.ل
2912648
تريماران اوف شور ش.م.ل
غـلــوبــال لوجيستكس ف ــورس اوف شور 2913120
ش.م.ل
2913172
اديفيس ش.م.م EDIFICE S.A.R.L
2915893
األثير الدولية ش.م.ل( .اوف شور)
2916683
موذر بورد أوف شور ش.م.ل
2918598 IRAQ CONSUMER GOODS-ICG
HOLDING S.A.L
باور ماسترز ش.م.ل2930881 Power Masters S.A.L .
2931309
ALABAMA S.A.L
غـ ـل ــوب ــالـ ـي ــس انـ ـت ــرن ــاشـ ـي ــون ــال-الـ ـش ــرق 2932982
االوسط وافريقيا اوف شور ش.م.ل.
2934795
كوجسيس انترناشونال ش م م
ن ـك ـســت لـيـفـيــل ت ــراي ــدن ــغ (ش.م.ل/.أوف 2936687
شور)
أف أند بي لالستثمار ش.م.ل .اوف شور 2939528
2940553
ايتالفالي ش.م.ل
بحرصاف  446ش.م.ل2941965 Bhersaf 446 S.A.L .
2943104
شوغار بايتس ش.م.ل
تــي بــي أم غ ــروب هــولــدنــغ ش.م.ل2944353 TBM .
GROUP HOLDING S.A.L
2945082
بيت هولدنغ ش م ل
2945142
RUBICS SARL
2946928
وائل مفيد همام
2948354 4Consultancy & Services sal offshore
2953550
كونترو كورنتي اوف شور ش م ل
ال ـش ــرك ــة ال ــدول ـي ــة لـلـتـطــويــر وال ـخ ــدم ــات 2953688
ش.م.ل.اوف شور
ال ـش ــرك ــة ال ــدول ـي ــة لـلـتـطــويــر وال ـخ ــدم ــات 2953688
ش.م.ل.اوف شور
ميناديرم ش.م.ل2954766 MENADERM OS S.A.L .
2956436
JHH Electric Offshore S.A.L
2956568
T.K. For Maintenance S.A.R.L

1/10/2020 RR197784465LB
1/10/2020 RR197781720LB
1/9/2020 RR197784876LB
1/13/2020 RR197787308LB
1/10/2020 RR197792299LB
1/10/2020 RR197786506LB
1/3/2020 RR197783181LB
1/13/2020 RR197790514LB
1/15/2020 RR197785488LB
1/8/2020 RR197786537LB
1/13/2020 RR197786497LB
RR197787271LB
RR197790151LB
RR197781781LB
RR197784902LB
RR197792166LB
RR197785443LB
RR197792461LB
RR197786571LB
RR197792135LB

1/13/2020
1/10/2020
1/9/2020
1/10/2020
1/10/2020
1/9/2020
1/7/2020
1/13/2020
1/10/2020

RR197780344LB
RR197784955LB
RR197789309LB
RR197783266LB
RR197785409LB
RR197799371LB
RR197784978LB
RR197785390LB

1/10/2020
1/15/2020
1/16/2020
1/10/2020
1/9/2020
1/9/2020
1/9/2020
1/14/2020

1/10/2020 RR197798433LB
1/10/2020 RR197797092LB
1/10/2020 RR209744182LB
RR197798623LB
RR197799734LB
RR197778805LB
RR197798420LB

1/15/2020
1/10/2020
1/8/2020
1/10/2020

RR197797985LB
RR197799266LB
RR209743743LB
RR209742915LB

1/13/2020
1/10/2020
1/14/2020
1/9/2020

1/13/2020 RR197798760LB
1/9/2020 RR209743757LB
1/10/2020 RR209742907LB
1/14/2020 RR197779200LB
1/13/2020 RR197799014LB
RR209743575LB
RR197798402LB
RR209744165LB
RR197799632LB
RR197797910LB

1/14/2020
1/9/2020
1/13/2020
1/15/2020
1/9/2020

RR197787047LB
RR197799028LB
RR197799221LB
RR197798393LB
RR209743553LB
RR209743275LB

1/15/2020
1/10/2020
1/13/2020
1/10/2020
1/8/2020
1/9/2020

1/10/2020 RR197786608LB
1/14/2020 RR197798084LB
1/15/2020 RR197798711LB
1/13/2020 RR209743669LB

3/3/2020 1/3/2020 RR197798654LB
2/26/2020 1/13/2020 RR209743108LB
2/26/2020 1/14/2020 RR209744134LB
2/26/2020 1/9/2020 RR197798773LB
2/26/2020 1/10/2020 RR197779139LB

2957333 HITECH Machinery Group S.A.L OFFSHORE
2/26/2020
2961272
ريل استيت است  2ش.م.ل
2/26/2020
2961424
غريل يرزه ش.م.ل
2961429
وايت هاوس ش.م.ل
2/26/2020
2963317 SARELS INTERNATIONAL LIMITED S.A.L OFFSHORE
2/26/2020
2/26/2020 1/9/2020 RR197796534LB 2965217
شركة الريان للسياحة والسفر ش.م.م
2/26/2020 1/10/2020 RR197799252LB 2966550
غرافيك هول ش.م.م
2/26/2020
2/26/2020 1/9/2020 RR197798107LB 2968635
روبي توباز لالستشارات ش م ل
2/26/2020
2/26/2020 1/13/2020 RR197798186LB 2968679
الشركة املتحدة للفنادق ش.م.م.
2/26/2020 1/9/2020 RR209742853LB 2968840
بايغلز بالس ش.م.م
2/27/2020
السوق االميركي 2/26/2020 1/10/2020 RR197798699LB 2969272 The American Outlet
2/27/2020
2/28/2020 1/9/2020 RR197798671LB 2970003
Space Segment
سيليراز انترناشيونال ش.م.م2/26/2020 1/10/2020 RR197798478LB 2974604 Celiraz .
2/27/2020
International S.A.R.L
الفاليير ش.م.م2/26/2020 1/9/2020 RR197798685LB 2977955 LAVALLIERE S.A.R.L .
2/26/2020
2/26/2020 1/9/2020 RR197799544LB 2978327
Seniorperform S.A.R.L
2/26/2020
2/26/2020 1/10/2020 RR209743451LB 2980588
Let s Play Records S.A.R.L
2/26/2020
2/27/2020 1/10/2020 RR197797375LB 2980922
زيكارا ش.م.ل
2/27/2020
2/26/2020 1/15/2020 RR197798464LB 2981780
شركة الصوانة للتجارة ش.م.م.
2/26/2020
2/26/2020 1/9/2020 RR197798124LB 2982533
بانتهاوس وان هولدنغ ش.م.ل
2/26/2020
2/26/2020 1/9/2020 RR197798795LB 2983657
بيروت سات ش.م.م
2/26/2020
ستيد ش.م.ل اوف شــور 3/2/2020 1/14/2020 RR209743862LB 2985144 STEED S.A.L
OFFSHORE
2/27/2020
ستيد ش.م.ل اوف شــور 3/2/2020 1/9/2020 RR197782186LB 2985144 STEED S.A.L
2/27/2020
OFFSHORE
2/26/2020
2/27/2020 1/3/2020 RR197798570LB 2985402 FRIED AND GRILLED CHICKEN S.A.R.L LEBANON
2/27/2020
2/26/2020 1/8/2020 RR209742955LB 2985570
تربل آرت ش.م.م
2/26/2020 1/9/2020 RR197799650LB 2988880
غرانتو ليبانون ش.م.ل.
2/26/2020
2/27/2020 1/10/2020 RR197797340LB 2989404
سعيد زكريا حصرم
2/27/2020
شركة سنغ شبينغ انــد شرترنغ ش.م.ل 2/26/2020 1/10/2020 RR209742822LB 2989981
2/26/2020
أوف شور
2/26/2020
2/26/2020 1/9/2020 RR197799133LB 2991668
بلوماي ش م ل اوف شور
2/26/2020
سايارا ستراتيجيز ش م ل (أوف شور) 2/27/2020 1/3/2020 RR197798212LB 2996170
2/26/2020
2/26/2020 1/13/2020 RR209743964LB 2996505
سما الوصل ش.م.م
2/26/2020
2/26/2020 1/9/2020 RR197799283LB 3002737
MBBL S.A.R.L
2/26/2020
2/26/2020 1/15/2020 RR197798521LB 3004129
شركة كالودأبرز (أوف شور) ش.م.ل
2/26/2020 1/10/2020 RR197798036LB 3004401
بوت كامب ش.م.ل
2/26/2020
2/26/2020 1/9/2020 RR209743607LB 3007279
شركة ابسيلون للهندسة والتجارة
2/26/2020
2/27/2020 1/3/2020 RR197798985LB 3009790
توال ش.م.ل (هولدينغ)
2/26/2020
2/26/2020 1/10/2020 RR197799306LB 3018963
( paperplanesتضامن)
2/26/2020
الــرحــاب للتنمية واالس ـت ـشــارات ش م ل 2/27/2020 1/14/2020 RR197798305LB 3020341
اوف شور
2/26/2020
2/26/2020 1/14/2020 RR197799986LB 3020515
كونيكترول ش م ل اوف شور
2/26/2020
2/26/2020 1/14/2020 RR209743068LB 3023088
ابراهيم زين اتولييه ش م ل
2/26/2020
2/26/2020 1/9/2020 RR197797781LB 3025015
فرح نزيه نحلوس
2/26/2020
2/26/2020 1/9/2020 RR197799062LB 3025539
ساراز ش.م.مSARA S S.A.R.L .
2/26/2020
ري ـفــال اوف ش ــور ش.م.ل2/27/2020 1/14/2020 RR197789255LB 3027704 RIFAl S.A.L .
OFFSHORE
2/27/2020
2/26/2020 1/10/2020 RR197797968LB 3029270
بريميوم ليستينغ ليبانون ش.م.م.
2/26/2020
2/26/2020 1/10/2020 RR197798288LB 3029777
ابراهيم سعيد رحال
2/26/2020
2/26/2020 1/14/2020 RR197798889LB 3031863
باسل محمد محيدلي
2/26/2020
2/26/2020 1/9/2020 RR197797591LB 3032945
رار سوليدير ش م ل
2/26/2020
2/26/2020 1/15/2020 RR197798929LB 3034340
يوسف شفيق صفدي
2/26/2020 1/13/2020 RR197799867LB 3039307
هيثم احمد سجد
2/26/2020
2/26/2020 1/9/2020 RR197797897LB 3044507
فيليب اندره خالط
2/26/2020
2/26/2020 1/13/2020 RR209743933LB 3047315
منال خليل جلول
2/27/2020 1/9/2020 RR197799500LB 3049815
ناديا كاترين جوزاف املعوشي
2/26/2020
2/26/2020 1/10/2020 RR209743505LB 3076987
جهاد عبد العزيز الجبيلي
2/26/2020
2/26/2020 1/10/2020 RR197798915LB 3123157
انجي محمد فريد حيدر
2/26/2020
2/26/2020 1/13/2020 RR209743774LB 3130920
جمعية أم
2/26/2020
جمعية نادي مالكي الفراري في لبنان 2/26/2020 1/15/2020 RR197799592LB 3131407
2/26/2020
2/26/2020 1/14/2020 RR209743920LB 3219095
كلير فيرونيك رباط
2/26/2020 1/10/2020 RR197798359LB 3292225
محمد يوسف الستانبولي
2/26/2020
2/26/2020 1/10/2020 RR197798535LB 3368454
Mondo Gel
2/26/2020
2/26/2020 1/13/2020 RR209743377LB 3407129
عبدو يوسف يونس
2/26/2020
ج ـم ـع ـيــة ال ـت ــرب ـي ــة االس ــامـ ـي ــة ( م ــدرس ــة 2/26/2020 1/10/2020 RR197799442LB 3488717
2/28/2020
االيمان) فرع بيروت -الكوال
2/28/2020
2/26/2020 1/10/2020 RR197798274LB 3602623
منى شانوحة
2/26/2020
2/26/2020 1/10/2020 RR197799487LB 3602635
زينة الحلبي
2/26/2020 1/14/2020 RR197799822LB 3641898
ورثة علي جابر وفوزية الالذقي
2/26/2020
				
			
تبدأ مدة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ
2/27/2020
مدير الواردات
2/26/2020
لؤي الحاج شحادة
2/26/2020
تكليف 439
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نزيه أبو عفش

يوميات ناقصة

نجمة للذكرى

صورة
وخبر

ّ
مـع مراعـاة إجـراءات الوقايـة ّمـن فيـروس كورونـا ،ينهمـك الغزيـون حاليـا
بعمليـات تجهيـز السـمك المملـح ،تمهيـدًا لبيعـه فـي األيـام األخيـرة مـن
شـهر رمضـان .فهـذه الوجبـة الشـعبية المتوارثـة عـن األجـداد والمعروفـة
ّ
بالــ «فسـيخ» ،تتربـع علـى رأس ّموائـد عيـد الفطـر .علـى الرغـم مـن طعمـه
القـوي ،هنـاك اعتقـاد سـائد بـأن للــ «فسـيخ» فوائـد صحيـة عـدة ،مـن بينهـا
تهيئـة جـدار المعـدة وتعويض النقص في السـوائل بعد صيام شـهر كامل.
(سـعيد الخطيـب ـــ أ ف ب)

أحيانًا ،إذا َ
ُ
سراب الصحارى،
أوجعني
َ ّ
دخان عابرة
سحابة
يكفيني ْأن أتطل َع إلى
ِ
ٍ
ُ
فأقضمها بــأجـفـ ِـانـ َـي الـظـمــأى وأق ـ ــول« :ه ــي ذي غيمتي»،
فأرتوي...
أرتوي وأنجو...
َ
َ
وقوعي في املوت...
أنجو إلى ما قبل
ْ
ً
 :أنجو حياة كاملة.
ْ َ ُ
ضيق َ
بي األرض ،أحلم
وأحيانًا ،إذ ت
ً
ً
ْ
ُ
فتصير واسعة وكثيرة؛
أحلمها واسعة،
ّ
ُ
َ
فأجعل ِمن كل صخر ٍة مائدة عرس
ّ
يوم عيدًا.
ِ
ومن كل ٍ
ٌ
ُ
فرط ما أنا ال حقود وال شحيح القلب)
أحيانًا ِ
(من ِ
َّ
ً
إذا َأ ُ
هديت وردة ،أو رغيفًا ،أو حبة هواء
َ
ولم أقرأ في عني َمن َأ ُ
هديت صيحة «شكرًا!»
ِ
ُ
أغ ـ ُ
َ
ـرس ُمـسـ ّـد َس كراهيتي فــي بــؤبـ ِـؤ قلب ِه ،وأطـلــق الـنــار بال
َت ّ
ردد.
وأحيانًاِ ،من كثرة ما ُش ُ
فت وعانيت،
ِ
ُ
ُ
هاوية الكابوس فأصرخ :أغيثوني!
أقع في
ِ
ُ
ُ
ُ
وأصرخ حتى َت َبت ّل ّ
َ
وشفتاي وأغشية قلبي
مخدتي
(أصرخ
بدموع الكوابيس)
َ
َْ
َِ ُ َ
َ
ّ
وحالا أفتح عيني على عيني من أغاثني
ً
ُ
َ
السماء قريبة ومضيئة
بص ُر
أ ِ
َ
ُ
أصابع قلبي إلى فوق...
فأم ُّد
ً
ُ
وأقطف نجمة للذكرى.

منوعات
«مهرجان األرض السينمائي» :المقاومة نهجًا وثقافة

ورحل رياض عصمت ...الحزن يليق بالثقافة السورية

انطلقت أخيرًا فعاليات ال ــدورة السابعة عشرة من «مهرجان األرض السينمائي»
ُ
ّ
التي تختتم بعد غـ ٍـد األحــد .املهرجان الــذي يندرج ضمن «أسبوع النكبة» ،تنظمه
«جمعية الـصــداقــة (سردينيا ـ ـ فلسطني)» ،بــدأ بسلسلة عــروض ألفــام سينمائية
تحاكي فلسطني ونضالها ،عبر صالة سينمائية افتراضية ،بعدما أجبر فيروس
ّ
كورونا القائمني على الحدث على إيجاد أساليب وتقنيات بديلة .استهل املهرجان
ّ
بعرض فيلم «عائد إلى حيفا» للمخرج العراقي جمال قاسم .وسيتمكن الجمهور
من متابعته خالل الفترة املتبقية من عمر الحدث ،إلى جانب أشرطة تتناول النكبة
والــذاكــرة الفلسطينية ،من بينها فيلم للمخرجة كــارول منصور بعنوان «ال سبيل
للعودة هناك ،يا عزيزي» الذي يحكي معاناة هجرة الفلسطينيني من مخيم اليرموك
إبان نكبة  .1948املهرجان الذي ّ
يعد الفلسطيني ّ
األول في أوروبا ،يهدف إلى تحفيز
ّ
اإلنتاج الفلسطيني وخاصة لدى فئة الشباب ودعم إبداعاتهم .كما عمد املنظمون
إلــى ترجمة األعـمــال املـشــاركــة إلــى اإليطالية لكي تصل مضامينها إلــى الجمهور
اإليطالي ،في إطار السعي نحو تحقيق مزيد من الدعم للقضية الفلسطينية .ومن
خــال األف ــام الــروائـيــة والوثائقية ،يركز «مهرجان األرض السينمائي» كذلك إلى
ّ
إطالع ّالجمهور الغربي على الحكاية الفلسطينية ،خاصة أن القائمني عليه يقولون
مخرجني فلسطينيني وعاملني في مجال صناعة الفن السابع
دائمًا إنه رغم وجود
ّ
يهتمون بهذا القطاع ،غير أنه بحاجة إلى املزيد من التطوير واالستثمارات.

خليل صويلح

(ملشاهدة األفالم :الرابط على موقعنا)
من فيلم عائد إلى حيفا

أكاديمون وفنانون:
ُ
سكتوا فلسطين!
لن ت ِ

ّ
ّ
وقع حوالى  377أكاديميًا وفنانًا من
ّ
يعارض
أكثر من  30دولة على تعهد
ّ
اخ ـ ـت ـ ـب ـ ــارات الـ ـص ــدقـ ـي ــة وال ـ ـتـ ــدخـ ــل
ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــي مـ ـ ــن ِقـ ـ ـب ـ ــل املـ ــؤس ـ ـسـ ــات
والبلديات واملـســؤولــن الحكوميني
فــي أملــانـيــا بـهــدف إس ـكــات املــدافـعــن
عــن ال ـح ـقــوق الفلسطينية بموجب
الدولي.
القانون ّ
يـلـتــزم امل ــوق ـع ــون ب ـعــدم ال ـخــدمــة في
هيئات املحلفني أو لجان الجوائز أو
األكاديمي
استشارات التوظيف
في
ّ
ّ
فــي أملــانـيــا كلما تــوافــرت «مــؤشــرات
مقنعة على أن قــراراتـهــم قــد تخضع
للتدخل اإليديولوجي أو السياسي
أو اخـتـبــارات الـصــدقـيــة» .يــأتــي هــذا
ّ
التعهد ردًا على حــاالت عـ ّـدة ّ
تعرض
ُ
فيها فنانون وأكاديميون يشتبه في
دعمهم ل ـ «حــركــة مقاطعة إسرائيل
وسحب االسـتـثـمــارات منها وفــرض
ال ـ ـع ـ ـ ّقـ ــوبـ ــات عـ ـلـ ـيـ ـه ــا» ( )BDSإل ــى
القمعي وحمالت
التدخل السياسي
ّ
التشهير .وم ــن بــن املــوقـعــن نــذكــر:
إت ـي ــان بــال ـي ـبــار ،ن ـع ــوم تـشــومـسـكــي
(الـ ـص ــورة) ،ج ــودي ــث بــات ـلــر ،أه ــداف
سويف ،مايكل سوركني وغيرهم.

غ ـ ّـي ــب امل ـ ــوت ،أول م ــن أمـ ــس ،ريـ ــاض عـصـمــت ( 1947ـ ـ ـ  ،)2020ف ــي أح ــد مـشــافــي
شيكاغو ،إثر إصابته بفيروس كورونا .وكان الراحل أحد أعمدة الثقافة السورية
املــوســوعـيــة ،وإن ص ـ ّـب اهـتـمــامــه األس ــاس ــي فــي امل ـســرح كــاتـبــا ومـخــرجــا ونــاق ـدًا.
ّ
دراسـتــه األدب اإلنكليزي فــي جامعة دمشق فتحت أمــامــه آفــاقــا واسـعــة لالطالع
على املسرح الشكسبيري ،واملـســرح اإلغريقي ،قبل أن ينجز نصوصه الخاصة،
مثل «لعبة الحب والثورة» ،و«الحداد يليق بأنتيغون» ،و«هل كان العشاء دسمًا
ً
أيتها األخت الطيبة» ،وصوال إلى مسرحة املوروث الشعبي العربي «عبلة وعنتر»،
الخرافة» .هكذا ،شغل رياض عصمت
و«السندباد» ،و«ليالي شهريار» ،و«طائر
َ
الخشبة بأعمال متفاوتة الجودة ،في فرجة لم ترق إلى ما شهده املسرح السوري
في فترة السبعينيات املزدهرة .لعل حضوره النقدي كان أكثر أهمية لجهة التوثيق
والقراءة التطبيقية ،كما في «املسرح العربي وسقوط األقنعة االجتماعية» ،و«بقعة
و«املسرح العربي بني الحلم والعلم»،
ضوء :دراسات تطبيقية في املسرح العربي»،
ً
أضاء تجارب جيل
باإلضافة إلى عنايته بدراسة القصة السورية كتابة ونقدًا ،إذ
ّ
السبعينيات بـقــراءات نقدية رصينة في «قصة السبعينيات» .تنقل الراحل بني
مناصب كثيرة منها :مدير الهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون ،عميد املعهد العالي
للفنون املسرحية ،سفير ،وزير للثقافة وأستاذ زائر في «جامعة نورث وسترن»
في الواليات املتحدة.

