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ّ
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اعترضت جمعية المصارف على الخطة المالية التي ّ
أقرتها الحكومة ،ووعدت بخطة بديلة .خطة فيها من الوقاحة ما
ّ
يسمح للجمعية بادعاء أنها لم تتخلف ًعن تلبية مودعي المصارفّ ،وبأن تطالب باالستيالء على إيرادات قطاع االتصاالت،
وأراضي الدولة واألمالك البحرية ،فضال عن منع الحكومة من التخلف عن سداد الديون الداخلية التي يحملها مصرف
لبنان والمصارف .المصارف لم تكتف بنهش األموال العامة والخاصة ،بل هي تسعى أيضًا لنهش أمالك الدولة أيضًا
محمد وهبة
بعنوان «مساهمة في خطة الحكومة
ّ
ل ـل ـت ـعــافــي امل ـ ــال ـ ــي» ،وزعـ ـ ـ ــت جـمـعـيــة
ّ
امل ـص ــارف ورق ــة تــزعــم أن ـهــا خطتها
ّ
ال ـبــدي ـلــة م ــن خــطــة ال ـحـكــومــة املــالـيــة
التي ّ
سماها مجلس ال ــوزراء «خطة
التعافي» .الجمعية وصفت ورقتها
ّ
بأنها مساهمة منها في الخطة التي
لم تشترك أو تستشر فيها .في هذه
ال ــورق ــة الـكـثـيــر م ــن ال ــوق ــاح ــة ،إال أن
أب ــرزه ــا الـتـحــدث «بــاســم امل ــودع ــن».
هم أنفسهم املودعون الذين استولت
امل ـص ــارف عـلــى أمــوال ـهــم ويـحــاولــون
سحبها بال طائل .ال بل إن الجمعية
تشير إلــى أنها ”تعتزم اإلسـهــام في
جـ ـه ــود خـ ـ ــروج ل ـب ـن ــان م ــن األزم ـ ـ ــة“،
وهي التي تتعامى عن حقيقة كونها
أحــد أبــرز مـصــادر هــذه األزم ــة وأكبر
أسبابها .هي التي ّ
فرطت في أمــوال
امل ــودع ــن وق ـ ّـدم ـت ـه ــا ع ـلــى ط ـبــق من
ذهـ ــب مل ـص ــرف ل ـب ـن ــان الـ ـ ــذي ب ـ ّـدده ــا
خ ــاف ــا ل ـق ــان ــون ال ـن ـق ــد وال ـت ـس ـل ـيــف.
م ـســؤول ـيــة ه ــذا اإلفـ ـ ــاس ،م ــن زاوي ــة
امل ــودع ــن ،تـقــع عـلــى عــاتــق املـصــارف
ً
أوال ول ــ«ت ـص ـط ـف ــل» ه ــي وم ـص ــرف
ل ـب ـنــان وحــاك ـمــه الـ ــذي أغـ ــدق عليها
الـ ـكـ ـثـ ـي ــر م ـ ــن ال ـ ـه ـ ـنـ ــدسـ ــات امل ـن ـت ـج ــة
ل ــأرب ــاح والــرســام ـيــل امل ـجــان ـيــة .أيــن
ّ
ذهبت هــذه االرب ــاح وكــم تــوزع منها
إلى الخارج؟ فليكشفوا عن أرصدتهم
وأمالكهم في الخارج مقابل السماح
ّ
لهم بتقديم خطة!

قــادرون على ســداده .وكــأن املصارف
لـيـســت ه ــي سـبـبــا رئـيـسـيــا ف ــي هـ ّـذه
األزمــة التي أنتجت معدالت تضخم
يقدر أن تصل إلــى  %53هــذه السنة،
وأن املصارف لم تكن أحد أعمدة هذا
تستول على
النظام الذي انهار ،ولم
ِ
أموال املودعني…
أم ــا بالنسبة إل ــى الــديــون بالعمالت
األجـ ـنـ ـبـ ـي ــة الـ ـت ــي أعـ ـلـ ـن ــت ال ـح ـك ــوم ــة
الـتــوقــف عــن س ــداده ــا ،ف ــإن املـصــارف
تـقـتــرح أن تـتـضـمــن إعـ ــادة هيكلتها
خيارات ،من ضمنها واحد على األقل
يتعلق باستبدال الديون بأخرى على
أس ــاس قــانــون أمـيــركــا ،وآخ ــر يتعلق
باستبدال الديون على أساس قانون
لبناني ،مشيرة إلى أنه «إذا ّ
تم بنجاح
ال ـتــوقــف ع ــن سـ ــداد ال ــدي ــن الــداخ ـلــي،
واستبدال الدين الخارجي ،فسينتج
عن ذلك انخفاض في نسبة الدين إلى
الناتج املحلي اإلجمالي وعلى مدى
السنوات العشر املقبلة من  %154في
 2022إلى  %72.5في .»2030

نكتة سيئة

تزعم ّالخطة أن المصارف
لم تتخلف عن تسديد
الودائع ألصحابها
شطب الخسائر مقابل
أمالك الدولة في االتصاالت
واألراضي واألمالك البحرية
االستيالء على األمالك العامة
تبدأ املصارف كالمها باتهام الحكومة
ّ
بـ ــأن ـ ـهـ ــا صـ ـ ـ ّـرحـ ـ ــت فـ ـ ــي خ ــطـ ـتـ ـه ــا عــن
ّ
«بيانات مضللة وغير دقيقة» .وترى
الجمعية أن «القطاع املصرفي سليم،
وال يحتاج إلى إنقاذ ،بل يحتاج إلى
أن تدفع الحكومة التزاماتها» .إال أن
الجمعية ،في املقابل ،تقترح «تسوية
ت ـت ـض ـمــن إن ـ ـشـ ــاء ص ـ ـنـ ــدوق ح ـكــومــي
إلط ـف ــاء ال ــدي ــن تـسـهــم ف ـيــه الـحـكــومــة
ب ــأص ــول ت ـم ـل ـك ـهــا ب ـق ـي ـمــة  40م ـل ـيــار
دوالر (ق ـ ـطـ ــاع االت ـ ـ ـصـ ـ ــاالت ،أراض ـ ــي
ال ــدول ــة ،األم ـ ــاك ال ـب ـحــريــة…) مقابل
ك ــام ــل األس ـ ـهـ ــم .ويـ ـص ــدر ال ـص ـن ــدوق
س ـنــدات دي ــن طــويـلــة األج ــل ومنتجة
للفوائد بقيمة  40مليار دوالر ّ
(مقومة
بـ ــالـ ــدوالر) م ــن أج ــل ت ـســويــة نـهــائـيــة
لــديــن الـحـكــومــة عـلــى م ـصــرف لبنان
(يحمل مصرف لبنان هــذه السندات
وي ـس ـت ـف ـيــد م ــن ف ــوائ ــده ــا) .ث ــم يـنـقــل

تعلمت من الرئيس سعد
املصارف ّ
الحريري كيفية إطــاق الــوعــود .أمر
ال ب ـ ّـد مــن الـتـنــويــه بــه ألن ــه يـعـ ّـبــر عن
حقيقة قاسية في بنية هــذا النظام.
ال ـ ـحـ ــريـ ــري ،ك ـم ــا ف ـع ــل س ـيــاس ـيــون
آخرون بأشكال مختلفة ،وعد بخلق
ع ـشــرات آالف الــوظــائــف .املـصــارف
تعد اللبنانيني ،اليوم ،بعشرات آالف
أخــرى على الشكل اآلت ــي 350 :ألف
وظيفة في االقتصاد النظامي التي
سـتـخـلــق م ــن رؤي ـت ـهــا االق ـت ـصــاديــة
في نشاطات تصدير اللوجستيات
والـخــدمــات ،ويـضــاف إليها  50ألف
وظيفة في الصناعة ،و 50ألف وظيفة
ف ــي الـ ــزراعـ ــة ،و 60أل ــف وظ ـي ـفــة في
اقـتـصــاد املـعــرفــة ،و 10آالف وظيفة
في الخدمات املالية .أما الناتج املحلي
الـفــردي فسيبلغ  15ألــف دوالر عام
!2030
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مصرف لبنان ،إلى الصندوق ،كل ما
يتعلق بدين الــدولــة وفــوائــدهــا ،وفي
امل ـقــابــل تـشـطــب ال ـح ـكــومــة ك ــل الــديــن
املحمول من مصرف لبنان».
ب ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــورة أوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح ،وب ـ ـ ـع ـ ـ ـي ـ ـ ـدًا ع ــن
ال ـت ـع ـق ـيــدات الـ ـ ـ ــواردة ف ــي م ــا يسمى
ّ
«خـ ـ ـ ــطـ ـ ـ ــة امل ـ ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ـ ــارف» ،س ـي ـن ـت ـه ــي
ال ـ ـص ـ ـنـ ــدوق ك ـ ــاآلت ـ ــي :شـ ـط ــب دي ـ ــون
الدولة بالليرة املحمولة من مصرف
لبنان مقابل ديــون جديدة بالدوالر
مـغـطــاة ب ــإي ــرادات مــن أم ــاك الــدولــة.
أي إن مصرف لبنان سيشطب ديونه
ع ـل ــى الـ ــدو ّلـ ــة م ـق ــاب ــل ح ـص ــول ــه عـلــى
فــوائــد تـغــذيـهــا إي ـ ــرادات االت ـصــاالت
واألمـ ــاك الـبـحــريــة وأراضـ ــي الــدولــة.
وقد ينتهي األمر بشكل أفظع ،عندما
تـتـقـ ّـرر تصفية الـصـنــدوق ،فيحصل
مصرف لبنان على كامل هذه األصول

ويبيعها كما يشاء ،أو يبقى شريكًا
مـضــاربــا لـلــدولــة فــي هــذه اإليـ ــرادات،
ّ
ول ــه أن يــوزع ـهــا عـلــى امل ـص ــارف كما
ف ـعــل ســاب ـقــا ف ــي ال ـه ـنــدســات املــالـيــة
الـ ـت ــي خ ـل ـقــت ك ـت ـلــة ن ـق ــدي ــة بــال ـل ـيــرة
لـتـغــذيــة أرب ـ ــاح املـ ـص ــارف (نسميها
تحويل املال العام إلى املال الخاص).
الدين بالليرة يبقى قائمًا
ه ـ ـ ـ ـ ــذه وقـ ـ ـ ــاحـ ـ ـ ــة تـ ـ ـ ـف ـ ـ ــوق ال ـ ـ ــوص ـ ـ ــف،
وخصوصًا أنها تفترض أيضًا منع
ّ
الدولة عن التخلف عن سداد ديونها
ال ــداخـ ـلـ ـي ــة (املـ ـحـ ـم ــول ــة مـ ــن م ـصــرف
لبنان واملصارف) ،أي أن تبقى الدولة
تدفع فوائد الديون الداخلية ملصرف
ل ـب ـنــان وامل ـ ـصـ ــارف (مـ ـص ــرف لـبـنــان
يحمل سندات خزينة بقيمة 51250
مليار ليرة ،واملصارف تحمل سندات
خزينة بقيمة  21100مليار ليرة).

حسابات الجمعية تتضمن اقتطاعًا
من فوائد هذه السندات «حتى يعود
ال ــدي ــن إل ــى م ـســار االس ـت ــدام ــة ،وه ــذا
األمر يتطلب من وزارة املال أن تقوم
طــوعـيــا ب ـعــرض اس ـت ـبــدال ال ــدي ــون»،
(ي ـع ـنــي اسـ ـتـ ـب ــدال ال ــدي ــون ال ـقــدي ـمــة
ذات الفوائد املرتفعة ،بديون جديدة
ّ
بفوائد أقل ،من دون أن تذكر الجمعية
ما هي معدالت الفائدة الجديدة).
محاولة الجمعية تسويق هذه الفكرة
تستند إلــى أن امتناع الحكومة عن
التخلف عــن ســداد الــديــون الداخلية
سيفسح لها املجال لتكون بوضعية
أفضل فــي مفاوضاتها مــع صندوق
النقد الدولي« :سيكون وضع لبنان
أف ـ ـضـ ــل إذا لـ ــم ي ـت ـخ ـل ــف عـ ــن سـ ــداد
الــديــون الــداخـلـيــة لضمان الحصول
على برنامج مــع الصندوق مــن أجل

تـغـطـيــة ك ــل ال ـح ــاج ــات الـتـمــويـلـيــة»
(هـ ــذه ال ـح ــاج ــات ت ـق ـ ّـدره ــا الجمعية
بـنـحــو  8م ـل ـيــارات دوالر ع ـلــى مــدى
الـ ـسـ ـن ــوات ال ـخ ـم ــس امل ـق ـب ـل ــة خــافــا
لـ ـتـ ـق ــدي ــرات الـ ـحـ ـك ــوم ــة الـ ـب ــالـ ـغ ــة 28
مـلـيــار دوالر) .وال تكتفي الجمعية
بــذلــك ،بــل تذهب أبعد منه بــاإلشــارة
إلــى أن «االتـفــاق مع الصندوق يبقى
حاجة لتمويل عجز ميزان املدفوعات
ً
وعــامــا ضــروريــا لتحرير تمويالت
خــارجـيــة أخ ــرى .فالبرنامج يحتاج
إل ـ ــى جـ ـه ــود كـ ـبـ ـي ــرة ،ل ـك ـنــه سـيـعـفــي
اللبنانيني من التضخم املفرط الذي
سينتج عن إفالس مصرف لبنان أو
الداخلية».
التخلف عن سداد الديون
ّ
كـ ــام املـ ـص ــارف يـعـنــي أن الـتـضــخــم
الـ ـ ــذي ي ـش ـه ــده ل ـب ـن ــان ع ـ ـ ــادي ،وك ــأن
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــن الـ ــذيـ ــن ي ــدفـ ـع ــون ثـمـنــه

هذه الحكاية التي يستحيل تسميتها
«خـطــة» ،مبنية على «استراتيجية»
قـ ــائ ـ ـمـ ــة ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـ ــدف ـ ـ ــاع عـ ـ ــن ال ـ ـضـ ــرر
ال ــاح ــق ب ــامل ــودع ــن ال ـب ــال ــغ عــددهــم
نحو ثالثة ماليني ،والـضــرر الالحق
بــاالقـتـصــاد .أم ــا أس ــوأ «نـكـتــة» فيها
فهي «مساهمة املصارف في تكوين
اقتصاد منتج يعتمد على التصدير
وتعزيز زيادة قدرات النمو…» .فعلى
الرغم من أنــه تم تدمير كل األنشطة
االقـتـصــاديــة ملصلحة الـنـظــام املــالــي
في لبنان عبر زيــادة أسعار الفوائد
وتوجيه االستثمارات نحو األصول
املالية والعقارية ،أي الريوع املنتجة
لــأربــاح السهلة والـســريـعــة املمولة
باملال الـعــام ،تلقي املـصــارف «نكتة»
مـ ــن نـ ـ ــوع م ـس ــاه ـم ـت ـه ــا فـ ــي ت ـكــويــن
اقتصاد منتج .أين كانت مساهمتها
فــي ال ــ 27سنة املــاضـيــة؟ ثــم تنصرف
إل ــى الـتـنـظـيــر ح ــول «ال ـن ـمــط الـســائــد
حــالـيــا مــن ان ـع ــدام امل ـس ــاواة والفقير
واالضـطــرابــات االجتماعية والضرر
االجتماعي» ،والحديث عن «احتواء
الضرر الناتج عن ضبط املالية العامة
ع ـبــر شـبـكــة أمـ ــان اج ـت ـمــاعــي مـمـ ّـولــة
م ــن امل ــوازن ــة وض ـمــن أهـ ــداف حماية
األكـثــر هشاشة مــن الـشــرائــح وسائر
املـ ـتـ ـض ــرري ــن مـ ــن ان ـ ـعـ ــدام امل ـ ـسـ ــاواة.
ال ـه ــدف دع ــم  450أل ــف مـسـتـفـيــد من
خالل زيادة النفقات االجتماعية إلى
 %4من الناتج».
ّ
لعل الصراحة تقتضي عدم نقاش أو
ّ
عرض مثل هذه الخطة التي تستهدف
«ف ــائ ـض ــا أولـ ـي ــا ف ــي املـ ــوازنـ ــة بنسبة
 %2.1مــن الـنــاتــج املـحـلــي اإلجـمــالــي،
ليتيح عكس مسار ديناميات الدين

وم ـع ــدالت ــه ع ـبــر خـلـيــط م ــن إج ـ ــراءات
اإليـ ـ ــرادات والـنـفـقــات وع ـبــر إجـ ــراءات
م ـت ـفــق ع ـل ـي ـهــا ب ـش ــأن ال ــدي ــن الـ ـع ــام».
أال تـعـلــم املـ ـص ــارف ذات ال ـخ ـبــرة في
ال ـشــؤون الــدول ـيــة ،أن ص ـنــدوق النقد
الدولي يرفض أي برنامج ال يتضمن
خـ ـف ــض الـ ــديـ ــن ال ـ ـعـ ــام خـ ـ ــال خـمــس
س ـنــوات إل ــى ح ــدود  %70مــن الـنــاتــج
املحلي اإلجـمــالــي ،ثــم تقترح خفضه
إلى  %72.5على مدى عشر سنوات؟
السعر القذر
أمـ ــا ن ـظ ــرة املـ ـص ــارف ل ـتــوح ـيــد سعر
ً
الصرف ،فتكاد تكون برنامجًا مذهال.
فـفــي بضعة أس ـطــر ،تشير الجمعية
إلــى أن «توحيد سعر الـصــرف يجب
أن يــأتــي مــن خ ــال بــرنــامــج صـنــدوق
ال ـن ـقــد الـ ــدولـ ــي ،لـيـعـطــي ح ــواف ــز من
أجل التعافي الفوري لإلنتاج املحلي
ويـحـفــز ال ـت ـطــور عـلــى امل ــدى الـطــويــل
لـقـطــاع الـسـيــاحــة رغ ــم ان ـت ـشــار وب ــاء
كــورونــا .الــزراعــة ستزدهر فجأة ،ألن
العملة املنفوخة كــانــت تضغط على
عمليات اإلنتاج الزراعي  -الصناعي،
تــوحـيــد سـعــر ال ـصــرف سيخفف من
ال ـح ــاج ــات الـتـمــويـلـيــة ال ـت ــي تـعــرض
لبنان لقصور في التدفقات في حاالت
األزم ــات مثل وب ــاء كــورونــا .أكـثــر من
ذلك ،فإن توحيد سعر الصرف يجب
أن ي ـكــون ضـمــن «ت ـح ـ ّـرك ق ــذر» حيث
يكون تدخل مصرف لبنان محدودًا
ب ـ ـف ـ ـتـ ــرات م ـع ـي ـن ــة والـ ـتـ ـقـ ـلـ ـب ــات غ ـيــر
املضمونة».
إذًا ،بالسياحة في ظل أجواء كورونا،
وبـ ــالـ ــزراعـ ــة الـ ـت ــي سـ ـت ــزده ــر ف ـج ــأة،
وبــاإلدارة «القذرة» تريد املصارف أن
ّ
توحد سعر الصرف.

هيكلة «غير شكل»
ف ــي خ ـطــة املـ ـص ــارف ،ل ـعــل أك ـث ــر جــزء
ّ
ي ــت ـس ــم ب ــال ــوق ــاح ــة ه ــو ذلـ ــك املـتـعـلــق
ب ـ ــإع ـ ــادة ه ـي ـك ـلــة الـ ـقـ ـط ــاع امل ـص ــرف ــي.
تشير الجمعية إلى أنه «بعد تسوية
ديــون الحكومة املحمولة من مصرف
لـبـنــان ،يـجــب أن ت ـكــون إعـ ــادة هيكلة
ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع امل ـ ـصـ ــرفـ ــي بـ ـعـ ـن ــاي ــة ف ــائ ـق ــة
ً
وبناء على كل حالة بحالة.
وتقدمية
وإل ــى جــانــب مـســاهـمــة امل ـص ــارف في
التمويل واالقتصاد والناتج املحلي
اإلجـمــالــي ،فــإن إع ــادة هيكلة القطاع
امل ـص ــرف ــي ه ــي خـ ـط ــوة أس ــاس ـي ــة فــي
عملية التعافي نظرًا إلى اآلتي :صحة
ال ـق ـط ــاع امل ـص ــرف ــي لــدي ـهــا وقـ ــع قــوي
عـلــى الـتـصـنـيــف ال ـس ـيــادي ،املـيــزانـيــة
املـجـ ّـمـعــة لـلـقـطــاع امل ـصــرفــي مرتبطة
بميزانية مـصــرف لبنان والحكومة،
وتجعل القطاع املصرفي مركزيًا في
أي ح ــل ل ــأزم ــة ،وال ـق ـط ــاع امل ـصــرفــي
ك ــان تــاريـخـيــا يــدفــع حـ ّـصــة أك ـبــر من
ال ـض ــرائ ــب ،وه ــو ق ـط ــاع ف ـع ــال يـخــدم
ال ــذي ــن يـ ــريـ ــدون أن ي ـص ـب ـح ــوا رواد
أعمال في االقتصاد الجديد».
وت ـ ـكـ ــذب ال ـج ـم ـع ـيــة حـ ــن ت ـش ـيــر إل ــى
أنها «تتكئ على أمــر أساسي يتعلق
ّ
ب ـغ ـيــاب ال ـت ـخــلــف ع ــن مــودع ـي ـهــا مــن
أجـ ـ ـ ــل اسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــادة الـ ـ ـثـ ـ ـق ـ ــة» .ت ـف ـت ــرض
ال ـج ـم ـع ـي ــة أن امل ـ ــودع ـ ــن ي ـح ـص ـلــون
ع ـلــى أم ــوال ـه ــم م ــن املـ ـص ــارف ،لـتـقــول
ّ
إن تـقــلــص الــرســامـيــل «ي ـجــب أن تتم
معالجته حالة بحالة من قبل الهيئة
الناظمة (مـصــرف لبنان) باالستناد
إلــى معايير بــازل  ٣والهيئة الناظمة
ّ
ستقرر أي مؤسسات ،إذا كــان هناك،
يجب تصفيتها .ويمكن لهذه الهيئة
الناظمة أن تشجع بعض املؤسسات
امل ــال ـي ــة الـضـعـيـفــة بــرســام ـي ـل ـهــا على
االن ــدم ــاج ،بينما سيسمح لآلخرين
باستكمال عملياتهم».
إذًا ،ملاذا لم تصدر املصارف بياناتها
املــال ـيــة املــدق ـقــة ح ـتــى الـلـحـظــة إذا لم
تكن خائفة مــن اإلف ــاس؟ ألــم يفرض
املدققون أن ّ
تتقيد بمعايير «بازل »3
الـتــي تـفــرض اتـخــاذ مــؤونــات بنسبة
 %45ع ـل ــى ال ـخ ـس ــائ ــر ال ـن ــات ـج ــة عــن
تــوظـيـفــاتـهــا ال ـس ـيــاديــة وف ــي الـقـطــاع
ال ـخــاص أي ـضــا؟ فمنذ أي ـلــول املــاضــي
لم تنشر غالبية املصارف ميزانياتها،
ومنذ نهاية كانون األول ،لم تنشر كل
امل ـصــارف أي مـيــزانـيــة أو بـيــان مالي
مقتضب حتى.
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تقرير

بين باسيل وحزب الله:
خالف
ً
سلعاتا أوال
ميسم رزق
ّ
ُيـ ـص ـ ّـر رئ ـي ــس ت ـكــتــل «ل ـب ـن ــان الـ ـق ــوي»،
على ادع ــاء «الــوحــدة».
جـ ُبــران بــاسـيــلَ ،
ذلـ ــك ،إن كــانــت ال ـســرديــات التي
يــصــح ِ
السابق كافية
جية
الخار
وزير
ُيقدمها
َ ِ
ِ
ّ
حلفائه قبل خصومه .ال يتكلم
إلقناع
ِ
ـاصــر وال ُمعني
ـ
ن
ـا
ـ
ب
ـروك،
ـ
ت
ـ
مل
ا
بلغة
إال
ِ
ع ـل ــى أرض املـ ـع ــرك ــةُ ،م ـط ـل ـقــا إشـ ـ ــارات
«حـ ّـمــالــة أوجـ ــه» فــي ات ـجــاه ح ــزب الـلــه،
مــن دون أن ُيـسـ ّـمـيــه .إش ــارات َ
زادت في
ِ
ّ
وتوسعت معها دائــرة
اآلونــة األخـيــرة،
االستفهام التي َ
تطبع عالقة الطرفني.
َ
األكيد أنهما ال يلتقيان إال على قضية
اسـتــراتـيـجـيــة تـتـصــل ب ـع ـنــوان حـمــايــة
لبنان مــن الـعــدو اإلســرائـيـلــي وتثبيت
الـ ـ ـ ــردع مـ ــع ه ـ ــذا الـ ـ ـع ـ ــدو ،مـ ــع اخ ـت ــاف
أيـضــا فــي النظرة إلــى هــذا الـعـ ّ
ـدو (حق
الداخل،
«إسرائيل» في الوجود) .أما في
ِ
فكل ما بينهما يكاد يصبح متناقضًا.
ّ
متوازييُ ،ي ّ
ْ
صعب
يسيران على خطني
ُ
وصــولـهـمــا إل ــى نقطة مـشـتــركــة ،ســواء
ل ـج ـه ــة ع ــاق ــة ب ــاس ـي ــل مـ ــع كـ ــل ال ـق ــوى
الحليفة لـلـحــزب ،أم لجهة مقاربتهما
للملفات املالية  -االقتصادية ،وهــو ما
ّ
تظهر في مواقفهما في الهيئة العامة
مل ـج ـ ِـل ــس ال ـ ـنـ ــواب أو ج ـل ـس ــات ال ـل ـجــان
ً
املشتركة ،وصوال إلى مجلس الوزراء.
ُ
مكن وصف باسيل ب ُ
ـ«الصداع الدائم»
ي ِ
َ
ـدراج ــه
ل ـل ـحــزب .ي ـنــجــح غـ ُـال ـبــا ف ــي اس ـت ـ ِ
ـامــن م ـعــه ،حـتــى على
إل ــى خــانــة ال ـت ـضـ
ُ
حـ ـس ــاب ح ـل ـف ــائ ــه اآل ّخ ـ ــري ـ ــن ،ثـ ــم ي ـنــكــر
ذل ــك عـنــد أص ـغــر م ـلــف ال يـبـ ُـصــم عليه
ِ
ال ـح ــزب بــالـشـكــل الـ ــذي ُي ــري ــده بــاسـيــل.
فخروجه عاتبًا في مؤتمره الصحافي
األخ ـي ــر ،شــاكـيــا ب ــأن ال«ح ـل ـيــف» لــه في
ُمحاربة الفساد ،إنما ّ
مرده االنزعاج من
تصويت وزراء الحزب في الحكومة ضدّ
َ
الطامع أبدًا ّ
لجر
معمل «سلعاتا» ،وهو
ِ
َ
خياراته ،مهما كانت.
ِ
حــارة حريك إلى ُ
أم ــا ُم ـف ــارق ــات ــه امل ـث ـي ــرة ل ـلــده ـشــة ،فهي
انتقاده لتموضع الحزب السياسي إلى
ُ
ّ
ـدرك
جـ ِ
ـانــب ا ُلــرئـيــس نبيه ب ــري ،وهــو ي ـ ِ
ج ـي ـدًا عــمــق الـعــاقــة ومـتــانـتـهــا ،وأنـهــا
ّ
ذلك ،يستطيع
للحزب «أمن
قومي» .مع ِ
ّ
فــي لحظة أن ُيـ َـجــمــد حملته التعبوية
مجلس
ضد عني التينة ،ويــزور
رئيس ِ
ّ
النواب من دون أن ُيثير أي ملف خالفي

ـود ُمطلقَ ،
معه ،بل يتعامل معه بـ ّ
بعد
أن َ
أوج ــع رأس الـحــزب ِم ــرارًا بافتعاله
داخل البيت الواحد.
املشاكل ُ ِ
ِ
ول ـي ـ َـس ــت امل ـش ـك ـلــة األخـ ـي ــرة م ــع رئـيــس
تيار املردة سليمان فرنجية بعيدة عن
أسباب «العتب ّ
السري» ،إذ يرى باسيل
أن الحزب لم يقف إلــى جانبه في ملف
«الفيول املغشوش» ،رغم دعوة الحزب،
على لسان نائب أمينه الـعــام ،الحلفاء
إلى تسليم املشتبه فيهم إلى القضاء.
ُي ـق ـ ّـر الـحـلـيـفــان ب ــوجــود اخ ـتــافــات في
الـ ـسـ ـي ــاس ــة ،كـ ـم ــا فـ ــي مـ ـلـ ـف ــات ح ـيــويــة
ُمــرت ـب ـطــة ب ـع ـنــوان امل ــرح ـل ــة :االق ـت ـصــاد
وامل ـ ــال ،لـكـنـهــا «ت ـح ـ َـت سـقــف الـتـحــالــف
االس ـتــرات ـي ـجــي» و«فـ ــوق أي م ـحــاوالت
ُ
التحالف» .هذه ُ
«مسلمة»
النيل من هذا
َ
وفق ما يقوله نوابهما .من الطبيعي أن
ال يـكــون هـنــاك رأي مـ ّ
ـوحــد بــن الحزب
َ
داخل التيار
والتيار ،فاالنقسام أصبح ِ

ُي ّ
قر الحليفان بوجود
اختالفات في الملفات
االقتصادية والمالية

نفسه .على سبيل املثال ،ما حصل في
الـهـيـئــة ال ـع ــام ــة ،ح ــن صـ ـ ّـوت عــونـيــون
ضد اقـتــراح قانون ّ
مقدم من حــزب الله
وح ــرك ــة أمـ ــل ل ـت ـعــديــل آلـ ـي ــات مـحــاكـمــة
ال ــوزراء .وفــي مثال آخــر على املقاربات
املختلفة ،يتحدث الطرفان عن الكهرباء،
خـ ّ
ـامــل،
ـاصــة فــي ش ــأن إن ـشــاء ثــاثـ ُـة مـعـ ِ
وهـ ــو م ــا رف ـض ــه الـ ـح ــزب م ـن ــذ حـكــومــة
الرئيس سعد الـحــريــري .ومـثــال ثالث،
وهــو اختالف جــوهــري ،ظهر في لجنة
امل ـ ــال وامل ـ ــوازن ـ ــة ،أثـ ـن ــاء ن ـق ــاش الـخـطــة
االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة لـ ـلـ ـحـ ـك ــوم ــة ،ع ـ ــن ح ـجــم
امل ـســؤول ـيــة ال ـت ــي تـتـحـمـلـهــا امل ـص ــارف
والـ َـدولــة فــي مــوضــوع الخسائر .ففيما
يجنح العونيون أكثر في اتجاه تحميل
ال ــدول ــة م ـســؤول ـيــة أكـ ـب ــر ،وهـ ــو مــوقــف
عـ ّـبــر عـنــه بــاسـيــل أخ ـي ـرًاُ ،ي ـصـ ّـر الـحــزب
عـلــى أن مـســؤولـيــة امل ـص ــارف يـ ِـجــب أن

ـان ــم الـتــي
ت ـن ـسـ ِـجــم أق ـل ــه م ــع ح ـجــم امل ـغ ـ ِ
اكتسبها أصحابها في العقود األخيرة.
ّ
وللطرفني مقاربة ُمختلفة في ما يتعلق
ب ــأص ــول ال ــدول ــة وال ـخ ـص ـخ ـصــة ،وهــي
نقطة ُيـعــارضـهــا ال ـحــزب ،بينما يؤكد
الـعــونـيــون أنـهــم ال يـطــرحــون األم ــر من
زاوي ــة الخصخصة ،بــل االستثمار في
ب ـعــض ال ـق ـطــاعــات ال ـتــي تــؤمــن أربــاحــا
للدولة .حتى فــي اللجوء إلــى صندوق
الـنـقــد ال ــدول ــي ،يـنـطـ ِـلــق ال ـعــون ـيــون من
حـ ــاجـ ــة الـ ـبـ ـل ــد إلـ ـ ــى سـ ـي ــول ــة بــال ـع ـم ـلــة
األج ـن ـب ـي ــة ،وأن ال وج ـ ــود ل ـخ ـيــار آخــر
ســوى «ال ـص ـنــدوق» ،مــع تأكيدهم عدم
القبول بأي شروط سياسية.
آخــر الـنـكــزات العونية لـحــزب الـلــه أتت
أم ـ ــس م ــن ال ـن ــائ ــب زيـ ـ ــاد أس ـ ـ ــود ،ال ــذي
ّ
ً
أش ـع ــل سـ ـج ــاال ح ــن ع ــل ــق (ع ـل ــى ق ـنــاة
«أو تــي ف ــي») عـلــى الـسـيــاق السياسي
ُ
مكن حمل
لألزمة االقتصادية بأنه «ال ي ِ
ال ـب ــارودة والـشـعــب جــوعــان ،الـلــي بــدو
يحمل بارودة بدو يكون شعبو مرتاح».
وم ــع أن أس ــود أش ــار إل ــى أن مــا يقوله
«هو رأي األميركيني» ،وأن املشكلة هي
في «عدم وعي الداخل وتحصني البالد
ضد الفساد» ،غمز من باب أن «الحزب
لن يستطيع الصمود من دون تضامن
وطني ،وأن على الحزب أن يعرف بأنه
ال ُيمكن أن يجمع بني الفساد واملقاومة،
ألن ذل ــك س ـيــؤدي إل ــى تـفـكــك مــن حوله
مصادر في التيار الوطني
في الداخل».
ِ
َ
ـان ّ
يوصف حالة
رأت أن أســود «كـ
الحر ّ
وال ي ـت ـبــنــى رأيـ ـ ـ ــا» .ل ـك ــن كـ ــام ال ـنــائــب
الجزيني أثار الكثير من اللغط ،خاصة
ب ـعــدمــا أث ـن ــى عـلـيــه ال ـق ـي ــادي ف ــي تـيــار
املستقبل مصطفى علوش ،الذي اعتبر
ً
ت ـص ــري ــح أسـ ـ ــود «مـ ـ ـس ـ ــؤوال ومـنـطـقـيــا
وبارقة أمل للبنانيني حول مصلحتهم
َ
أضمر
بــدل املـتــاريــس اإلقـلـيـمـيــة» .فهل
ً
أسود في موقفه هذا تحامال على حزب
الله لتحميله ما يتعرض له اللبنانيون
مــن حصار وتجويع؟ وهــل هــذا موقف
حزبه أم رأي شخصي؟
يجتمع الـحــزب والتيار
رغــم مــا ت ـقـ ّـدم،
ِ
على ض ــرورة عــدم تفجير التناقضات
َ
بـيـنـهـمــا .فــال ـخــافــات الــداخ ـل ـيــة ُيـنــظــر
إليها بكثير مــن االنــزعــاج مــن قبلهما،
ف ـ ــي لـ ـحـ ـظ ــة ان ـ ـه ـ ـيـ ــار تـ ـ ـف ـ ـ ِـرض ت ــرت ـي ــب
تنحصر اليوم باألزمة
األولويات التي
ِ
االقتصادية واملالية.
(هيثم الموسوي)
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لبنان

لبنان

ً
«سابقة» قانون العفو :أهال بالعمــالء!
المشهد السياسي

مشروع قانون العفو الذي نوقش أمس في اجتماع اللجان النيابية المشتركة.
يناقش مجلس النواب األسبوع المقبل
ّ
يعاني االقتراح من عدد من الثغر ،أبرزها ما يتعلق بالعفو عن العمالء الفارين إلى فلسطين المحتلة منذ عام 2000
منذ آ ّخــر قّــانــون عفو عــن املحكومني
في ملف الضنية ورئيس حزب القوات
اللبنانية سمير جـعـجــع ،والـحــديــث
عــن قــانــون ع ـفـ ٍـو جــديــد ال يـغـيــب عن
السجاالت اليومية .والحال أن الوعاء
ال ـ ــذي ي ـح ــوي ال ـن ـق ــاش ــات امل ـت ـض ــادة
واالنقسام حول قانون العفو ،يعطي
ّ
عينة عن عصارة الطائفية اللبنانية
واخـ ـت ــال ن ـظ ــام ال ـع ــدال ــة ف ــي ال ـب ــاد،
وسـ ــوء م ــراك ــز االح ـت ـجــاز والـسـجــون
والظلم الواقع على أفراد أو جماعات،
والحظوة التي ينالها أفــراد آخــرون.
وك ـ ــذل ـ ــك األمـ ـ ـ ـ ــر ،الـ ـتـ ـب ــاي ــن ال ــداخـ ـل ــي
الكبير حــول النظرة إلــى الـصــراع مع
الـ ـع ــدو اإلس ــرائ ـي ـل ــي ،وم ــوق ــع لـبـنــان
واللبنانيني في هذا الصراع.
و ّمـمــا ال ش ـ ّـك فـيــه ،أن امل ـخ ــاوف التي
بــث ـهــا ف ـي ــروس ك ــورون ــا ه ــي امل ـح ـ ّـرك
األساسي اليوم ،للوصول إلى قانون
سياسي/طائفي،
عفو نتيجة توافق
ّ
كـمــا هــي ال ـحــال فــي أي م ـلــف آخ ــر أو
قضية.

استثنى القانون العفو عن كل
الجرائم الواقعة على المال العام
مهما اختلفت توصيفاتها
ً
يبدو النص متساهال
في العفو عن الجرائم
اإلرهابية وذات الخطر الشامل
أم ــس ،قـ ّـدمــت الـلـجــان املـشـتــركــة ،بعد
ن ـقــاشــات م ـطـ ّـولــة وسـ ـج ــاالت ح ــادة،
اقـ ـت ــراح ــا إل ـ ــى م ـج ـل ــس الـ ـ ـن ـ ــواب ،مــن
املـ ـفـ ـت ــرض أن ي ـن ــاق ـش ــه وي ـ ـقـ ـ ّـره بـعــد
التعديالت األسبوع املقبل .وبدا الفتًا
أمس ،أن االقتراح الذي تم نقاشه في
اجـتـمــاع الـلـجــان النيابية املشتركة،
واملقترح أساسًا من اللجنة النيابية
ّ
املـ ـ ـص ـ ــغ ـ ــرة ،ت ـ ــم بـ ـحـ ـض ــور أك ـ ـثـ ــر مــن
نصف النواب وتمثيل غالبية الكتل
ّ
فــي ال ـبــرملــان ،مــا يــؤكــد وج ــود اتـفــاق
س ـي ــاس ــي ع ـل ــى امل ـ ـبـ ــدأ ،وأن ال ـن ـقــاش
ينحصر في التفاصيل.
االق ـ ـ ـتـ ـ ــراح اس ـت ـث ـن ــى الـ ـعـ ـف ــو عـ ــن كــل
الجرائم الواقعة على املال العام ،مهما
ّ
اخـتـلـفــت تــوصـيـفــاهــا .إل أن النقطة
ّ
األكثر حساسية ،كانت تلك املتعلقة
بـعـنــاصــر ميليشيا الـعـمـيــل أن ـطــوان
لحد وعائالتهم ّ
الفارين إلى فلسطني
املحتلة منذ تحرير الجنوب في العام
 ،2000بعد أن ّ
أقر القانون 2011/194
ملعالجة وضـعـهــم ،بـنـ ً
ـاء على اقـتــراح
من النائب ميشال عون وقتذاك.
ّ
ل ـكــن امل ـ ــواد املـتـعــلـقــة بــال ـع ـمــاء ،كما
امل ـ ـ ـ ـ ــواد األخ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،تـ ـع ــان ــي م ـ ــن ث ـغــر
قــانــونـيــة وسـيــاسـيــة ع ــدي ــدة .فــاملــادة
األولـ ــى م ــن م ـش ــروع ال ـق ــان ــون ،تمنح
عـفـوًا عــامــا عــن الـجـنــح عـلــى اخـتــاف
أنـ ـ ــواع ـ ـ ـهـ ـ ــا ،املـ ـ ـنـ ـ ـص ـ ــوص عـ ـنـ ـه ــا فــي
ق ــان ــون ال ـع ـقــوبــات وغ ـي ــر املـسـتـثـنــاة
بـمــوجــب املـ ــادة الـثــانـيــة م ـنــه .وتميز
بـ ــن الـ ـج ــرائ ــم الـ ـت ــي ت ـل ـح ــق بــال ـغ ـيــر
وتلك التي لم تلحق أي إيذاء جسدي
أو م ـ ــادي ،وت ـش ـتــرط لــاس ـت ـفــادة من
منحة العفو العام بالنسبة إلى الفئة
االولى االستحصال على إسقاط حق
شخصي في حــال وجــود دعــوى حق
شخصي تبعًا لــدعــوى الـحــق الـعــام.
إال أن ه ـ ــذه ال ـص ـي ـغ ــة تـ ـب ــدو رك ـي ـكــة
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وم ـت ـنــاق ـضــة وت ـف ـت ـقــر الـ ــى الـصـيــاغــة
الـتـشــريـعـيــة؛ فـمــن جـهــة يمنح العفو
عــن الجنح املرتكبة قبل تــاريــخ نفاذ
هذا القانون ،سواء التي ّ
حركت فيها
دعــوى الحق العام أم لم ّ
تحرك ،ومن
جهة ثانية ال يميز بني الجرائم التي
يتوقف تحريك الــدعــوى العامة على
ّادعاء شخصي من املتضرر ،ما يعني
ً
تعطيال للبند ثانيًا وشـمــول العفو
ً
للجرائم التي تلحق بالغير إيذاء ،في
حال عدم وجود دعوى حق شخصي
تبعًا لــدعــوى الحق الـعــام .وبالتالي،
ف ــإن ال ـع ـفــو سـيـشـمــل جـمـيــع الـجـنــح،
ول ــو ألـحـقــت إيـ ـ ً
ـذاء جـســديــا ،فــي حــال
عدم وجود دعوى حق شخصي!
أمــا فــي امل ــادة الثالثة ،فيشمل العفو

الـ ـجـ ـن ــاي ــات الـ ـخـ ـط ــرة الـ ـت ــي تـصـنــف
مــن قـبـيــل جــرائــم جـمـعـيــات األشـ ــرار،
وهـ ــي امل ـن ـص ــوص ع ـل ـي ـهــا ف ــي املـ ــادة
 335جمعية الرتكاب الجنايات على
الناس واألموال .الهرطقة التشريعية
تبدو في منح العفو حتى عن الجرائم
التي تتضمن ارتكاب جنايات بقصد
الـنـيــل مــن سـلـطــة ال ــدول ــة أو هيبتها
أو الـتـعــرض ملــؤسـســاتـهــا ،وال ـتــي قد
تكون غاية املجرمني بــاالعـتــداء على
ح ـي ــاة ال ـغ ـيــر أو ح ـي ــاة املــوظ ـفــن في
املؤسسات واإلدارات العامة .وهي من
الجرائم التي ال يمكن إسقاط الحقوق
الـشـخـصـيــة ف ـي ـهــا ،وبــال ـتــالــي تشمل
جـ ـن ــاي ــات ب ـق ـص ــد ال ـن ـي ــل مـ ــن سـلـطــة
الدولة .فهل ستشمل جرائم االعتداء

على القوى األمنية والجرائم املالية
غ ـي ــر امل ـن ـص ــوص ع ـل ـي ـهــا ف ــي ق ــان ــون
النقد والتسليف؟
أم ـ ــا ال ـع ـف ــو عـ ــن سـ ــرقـ ــات الـ ــدراجـ ــات
الـ ـن ــاري ــة ،ف ـت ـنــص امل ـ ـ ــادة  4/638مــن
ق ــان ــون ال ـع ـق ــوب ــات امل ـ ـ ــادة  638عـلــى
تشديد عقوبة السرقة ،بحيث يعاقب
بــاألشـغــال الـشــاقــة مــن ث ــاث سـنــوات
ال ــى ع ـشــر س ـن ــوات ع ـلــى ال ـســرقــة في
إحـ ــدى الـ ـح ــاالت ال ـتــال ـيــة ،إذا وقـعــت
السرقة على سيارة أو أي مركبة برية
ذات محرك .وبالتالي ،تقتصر منحة
الـعـفــو مـتــى كــانــت الـســرقــة قــد وقعت
على دراجــة نارية ،من دون أن تشمل
السرقة التي تقع على أي مركبة برية
أخ ــرى! وي ـبــدو الـتـنــاقــض فــي اعتبار

الـ ـج ــرائ ــم ال ــواقـ ـع ــة ع ـل ــى الـ ـسـ ـي ــارات
أخطر من الجرائم الواقعة على حياة
األشـ ـ ـخ ـ ــاص ،ح ـي ــث ي ـع ـفــي ال ـق ــان ــون
عــن الجنايات املنصوص عليها في
الـعــديــد مــن م ــواد قــانــون الـعـقــوبــات،
وتـ ـن ــدرج ض ـمــن م ـح ــاول ــة ال ـق ـتــل عن
قصد أو غير قصد.
أما في املادة الخامسة ،فيبدو النص
ً
م ـت ـس ــاه ــا فـ ــي ال ـع ـف ــو عـ ــن ال ـج ــرائ ــم
اإلرهـ ــاب ـ ـيـ ــة وذات ال ـخ ـط ــر ال ـش ــام ــل،
لـيـشـمــل الـعـفــو االعـ ـت ــداء أو مـحــاولــة
االعـ ـت ــداء ال ـت ــي تـسـتـهــدف إم ــا إث ــارة
الحرب األهلية أو االقتتال الطائفي.
ومــن ناحية ثانية ،فــإن االستثناءات
ه ــي ألجـ ـ ـ ــزاء مـ ـح ــددة وغ ــامـ ـض ــة مــن
امل ــواد  3و 5مــن الـقــانــون ال ـصــادر في

 11كانون الثاني  ،1958وال تستثني
إال قتل املدنيني والعسكريني قصدًا أو
عمدًا أو حالة التسبب بعاهة.
وتــأتــي ّ
درة الخلل فــي قــانــون العفو،
في املادة السادسة ،التي تستند إلى
ال ـقــانــون الــرقــم  194ال ـص ــادر فــي 18
تشرين الثاني سنة « 2011معالجة
أوض ــاع املــواطـنــن اللبنانيني الذين
ل ـجــؤوا ال ــى إس ــرائ ـي ــل» ،فـيـمــا اقـتــرح
الـ ـن ــائ ــب ج ـم ـي ــل الـ ـس ـ ّـي ــد آل ـ ـيـ ــة عـمــل
لـتـطـبـيــق امل ـ ــادة الـ ـس ــادس ــة .ويـمـنــح
مـ ـش ــروع الـ ـق ــان ــون ال ـع ـف ــو ل ـل ــذي ــن لــم
ينضووا عسكريًا وأمنيًا ،بمن فيهم
عـ ــائـ ــات املـ ــواط ـ ـنـ ــن مـ ــن مـيـلـيـشـيــا
جـيــش لـبـنــان الـجـنــوبــي مــن زوج ــات
(أو أزواج) وأوالد ،ع ـ ــن ُج ــرم ــي
دخــول أراضــي بــاد العدو واكتساب
ّ
جنسيته ،شــرط الـتـنــازل أو التخلي
عنها قبل عودتهم إلــى لبنان .وهنا
ال ّبـ ـ ّـد م ــن ذكـ ــر امل ــاح ـظ ــات ال ـتــال ـيــة:
يمثل قانون العفو بصيغته الحالية
ســاب ـقــة ف ــي ال ـت ـشــريــع ،ح ـيــث يـتــولــى
م ـج ـلــس ال ـ ـنـ ــواب اسـ ـتـ ـص ــدار ق ــان ــون
بـمـثــابــة مــراس ـيــم تـطـبـيـقـيــة لـقــانــون
س ــاب ــق .ث ــم إن ال ـق ــان ــون ،2011/194
حدد مهلة سنة لعودة تلك العائالت،
بـيـنـمــا ال ـنــص ال ـحــالــي ل ــم ي ـحــدد أي
م ـه ـلــة ل ـت ـلــك الـ ـ ـع ـ ــودة ،وال أي مـهـلــة
ل ـل ـت ـنــازل أو ال ـت ـخ ـلــي ع ــن الـجـنـسـيــة
االسرائيلية .كما أن اقـتــراح القانون
الـحــالــي سابقة فــي اع ـتــراف السلطة
ال ـت ـشــري ـع ـيــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة بــالـجـنـسـيــة
االســرائـيـلـيــة ،وه ــو يعتمد لتطبيق
نص تشريعي لبناني على مستندات
رسمية صادرة عن بالد العدو ،تفيد
بــالـتـخـلــي أو ال ـت ـنــازل ع ــن الجنسية
االسرائيلية!
وال يراعي النص املقترح حالة خضوع
حــامـلــي الـجـنـسـيــة االســرائ ـي ـل ـيــة ،من
الــذيــن تـطــوعــوا أو خضعوا للخدمة
اإللــزام ـيــة فــي جـيــش االح ـت ــال ،علمًا
بأنه من شروط التنازل عن الجنسية
االسرائيلية تقديم أدلــة الــى الجهات
املختصة ،بخصوص تسوية األمــور
م ــع س ـل ـط ــات ج ـي ــش االحـ ـ ـت ـ ــال .كـمــا
أن ـ ــه ال يـ ــراعـ ــي أوضـ ـ ـ ــاع ال ـل ـب ـنــان ـيــن
امل ـت ــزوج ــن م ــن إس ــرائ ـي ـل ـي ــن ،س ــواء
كان زوجًا أم زوجة ،وتأثير ذلك على
تطبيق القانون املذكور .وكذلك األمر،
بالنسبة إلــى الـتـنــازل عــن الجنسية،
الـ ـت ــي ي ـع ـت ـب ــره ــا االحـ ـ ـت ـ ــال ب ـم ـثــابــة
تـنــازل فقط عــن جــواز السفر ،ويمكن
استعادته من أي قنصلية في الخارج!
وفيما ينص مشروع القانون على أن
يتم تسجيل األشخاص الذين ولدوا
في فلسطني املحتلة ،بحسب تواريخ
والدت ـ ـه ـ ــم ،ع ـل ــى أن ي ـت ــم ق ـي ــد م ـكــان
والدتهم على أساس القرى أو املدينة
التي يعود لها سجل قيد ذويهم .فهل
سيتم تسجيل اســم األم االسرائيلية
في سجالت النفوس؟ وماذا عن مكان
الوالدة؟ وماذا عن العالقات والروابط
الـعــائـلـيــة واالجـتـمــاعـيــة ال ـتــي نشأت
طوال هذه السنوات مع إسرائيليني؟
ّ
أمـ ــا ب ـش ــأن ال ـج ـه ــات ال ـت ــي سـتـتــولــى
متابعة الـعــودة ،وتصنيف الراغبني،
إن كـ ـ ـ ــان ع ـ ـلـ ــى م ـ ـس ـ ـتـ ــوى األجـ ـ ـه ـ ــزة
األمنية أو على مستوى القضاء ،فإن
التدخالت السياسية أثبتت أن ملف
الـعـمــاء ،كغيره مــن املـلـفــات ،خاضع
ملزاج واعتبارات الجهة التي تتابعه.
ـال عـلــى وج ــود مـمــارســات
وأك ـبــر م ـثـ ٍ
ال تـ ــراكـ ــم الـ ـثـ ـق ــة ،هـ ــو مـ ــا ح ـص ــل مــع
العميل عامر الـفــاخــوري ،واالنقسام
ال ـس ـي ــاس ــي ال ـ ــذي ح ـص ــل حـ ــول أب ــرز
مرتكبي جــرائــم التعذيب فــي مرحلة
االح ـت ــال .وبــالـتــالــي ،ال بــد مــن خلق
أسـ ــس مـتـيـنــة ف ــي ال ـت ـص ـن ـيــف تمنع
االستنسابية والتدخالت السياسية.
(األخبار)
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تقرير

قضية ِّالتالعب بالليرة:
في
التحقيقات
ُ
االشتباه في مصرف يهرب الدوالرات
بات األمر أكبر من ّ
صراف
مخالف للقانون هنا،
وموظف ُيراد تحويله كبش
فداء إلنقاذ حاكم مصرف
لبنان رياض سالمة .التحقيقات
في قضية التالعب بسعر
الليرة ّأدت إلى االشتباه في
مدير العمليات النقدية في
مصرف «سوسييتي جنرال»،
لجهة شرائه الدوالرات من
السوق وشحنها إلى الخارج.
وتشير المعلومات إلى
أن الشبهة غير محصورة
بمصرف واحد
رضوان مرتضى
ك ـش ـف ــت ال ـت ـح ـق ـي ـق ــات مـ ــع الـ ـص ـ ّـراف ــن
ع ـ ــن االشـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــاه ف ـ ــي ت ـ ـ ـ ـ ـ ّ
ـورط م ـص ــرف
«س ــوس ـي ـي ـت ــي ج ـ ـن ـ ــرال» ف ـ ــي ت ـهــريــب
ال ـ ـ ــدوالرات إل ــى خـ ــارج ل ـب ـنــان .وج ــرى
تــوقـيــف مــديــر الـعـمـلـيــات الـنـقــديــة في
امل ـص ــرف امل ــذك ــور كــريــم خـ ــوري ،ال ــذي
أق ـ ّـر أم ــام املحققني بــاسـتـخــدام رواتــب
م ــوظـ ـف ــي الـ ـقـ ـط ــاع ال ـ ـعـ ــام واملـ ــودعـ ــن

ل ـش ــراء دوالرات لـشـحـنـهــا إل ــى خ ــارج
لبنان .الحديث هنا ليس عن تحويل
دوالرات عبر أنظمة التحويل املعتادة
(أي ت ـحــويــل امل ـب ــال ــغ املـ ــوجـ ــودة على
الشاشات وفي القيود) ،بل عن شحن
نـقــود (دوالرات ورق ـيــة) بـعــد شرائها
من السوق في لبنان.
ت ــوقـ ـيـ ـف ــات الـ ـ ـص ـ ـ ّـراف ـ ــن ،ب ـ ــإش ـ ــارة مــن
الـ ـنـ ـي ــاب ــة الـ ـع ــام ــة املـ ــال ـ ـيـ ــة ،أدت إل ــى
االشتباه في مدير العمليات النقدية
فـ ــي مـ ـص ــرف « .»SGBLف ـق ــد كـشـفــت
ُ
ال ـت ـح ـق ـي ـق ــات الـ ـت ــي ت ـج ــري ـه ــا م ـف ــرزة
الضاحية القضائية عــن قـيــام خــوري
ب ـش ــراء ك ـم ـيــات ك ـب ـيــرة م ــن الـ ـ ــدوالرات
وشحنها إلى خارج لبنان عبر إحدى
شــركــات الـصـيــرفــة وال ـش ـحــن .وأخـطــر
ما أدلــى به املوقوف كريم خــوري ،هو
أن الـسـيــولــة بالعملة اللبنانية التي
ك ـ ــان مـ ـص ــرف «س ــوس ـي ـي ـت ــي جـ ـن ــرال»
ي ـش ـت ــري ال ـ ـ ـ ـ ــدوالرات بـ ـه ــا ،م ـصــدرهــا
رواتب املوظفني في القطاع العام التي
ّ
تحولها الــدولــة لـلـمـصــارف ،وأن أحد
مصادر الليرات والــدوالرات كان إدارة
العمليات النقدية في املصرف املركزي،
الـتــي يتوالها املــوقــوف م ــازن حـمــدان.
ّ
مصادر أمنية لـ«األخبار» أن
وكشفت
ّ
خــوري أفــاد بأنهم كانوا يأخذون من
ّ
تحولها الدولة ملوظفي
الرواتب التي
ّ
القطاع العام على اعتبار أن املصارف
ُ ِّ
ك ــان ــت «تـ ـق ــط ــر» الـ ــرواتـ ــب لـلـمــوظـفــن
ُ
ض ـم ــن س ـق ــف س ـح ــب ي ـ ـحـ ــدد مـسـبـقــا

لكل أسـبــوع ،بحيث ال يحق لصاحب
الحساب سحب أكثر من املبلغ املحدد
ّ
التصرف
له .وكــان املصرف يعمد إلى
بما تبقى مــن الــراتــب بـشــراء دوالرات
م ــن ال ـص ـ ّـراف ــن لـيـشـحـنـهــا إل ــى خ ــارج
لبنان ،فيما املصرف الــذي يعمل فيه،
وبــاقــي امل ـصــارف ،تـحــرم املــودعــن من

االشتباه في شبكة
من المصرفيين
والصرافين الذين يسحبون
الدوالرات من السوق
لشحنها إلى الخارج

مدخراتهم ،ولو كانت فتاتًا.
املصارف اقترفت سابقة حجز رواتب
الـ ـن ــاس م ــن دون وجـ ــه حـ ــق ،وع ـمــدت
إلــى تسليمهم حقوقهم على دفـعــات.
وفـ ــي حـ ــال ث ـب ـتــت ص ـح ــة م ــا ورد فــي
التحقيقات األولـيــة ،فسيكون القطاع
امل ـص ــرف ــي أم ـ ــام ف ـض ـي ـحــة م ــن ال ـع ـيــار
الثقيل ،ومتعددة األوجه :ثمة مصارف
ّ
تستغل إج ــراءات «تقسيط» الــرواتــب،

الس ـت ـخــدام أج ــور املــوظ ـفــن فــي شــراء
الـ ـ ـ ـ ـ ــدوالرات ،ثـ ــم ش ـح ـن ـهــا إل ـ ــى خـ ــارج
ّ
لـبـنــان .وذك ــرت املـعـلــومــات أن الخيط
ّ
الصراف
الــذي أوصــل إلــى خــوري كــان
ول ـي ــد امل ـص ــري الـ ــذي ب ــاع ك ـم ـيــات من
ال ـ ـ ـ ــدوالرات إلـ ــى امل ــدي ــر امل ــذك ــور ال ــذي
اشـ ـت ــرى ال ـ ـ ـ ـ ــدوالرات ب ـم ــوج ــب م ـبــالــغ
مالية حصل عليها من حمدان نفسه.
ُ
وب ـنـ ً
ـاء عـلــى إف ــادة امل ـصــري ،اســتــدعــي
خوري إلى مفرزة الضاحية القضائية
ُليستجوب نهار اإلثنني .يومها تركه
ال ـن ــائ ــب الـ ـع ــام امل ــال ــي ع ـل ــي إب ــراه ـي ــم
رهــن التحقيقُ ،ليستدعى مجددًا إلى
التحقيق أم ــس ،حـيــث أش ــار القاضي
ً
إبـ ــراه ـ ـيـ ــم لـ ـي ــا ب ـت ــوق ـي ـف ــه .وب ـح ـســب
ّ
مصادر معنية ،فإن توسع التحقيقات
ف ــي ه ــذه الـقـضـيــة رب ـمــا س ـي ــؤدي إلــى
ك ـش ــف ت ـ ــورط م ـ ـصـ ــارف أخـ ـ ـ ــرى ،غـيــر
«س ــوسـ ـيـ ـيـ ـت ــي جـ ـ ـ ـن ـ ـ ــرال» ،فـ ـ ــي شـ ـ ــراء
دوالرات م ــن الـ ـس ــوق وش ـح ـن ـهــا إل ــى
الخارج ،بما يؤدي إلى زيادة الضغط
على الليرة ،وزيادة سعر الدوالرات في
الـســوق امل ــوازي ــة .ولفتت امل ـصــادر إلى
أن الشبهة غير مـحـصــورة باملصرف
املذكور ،بل إن ما هو متوافر في حوزة
املحققني يسمح بالحديث عن «شبكة
مؤلفة من صـ ّـرافــن ومــديــري مصارف
وشركات تحويل أمــوال متورطني في
سحب الــدوالر من السوق لشحنه إلى
خارج لبنان ،برعاية من داخل مصرف
لبنان».

تقرير

أصحاب المولدات :تعديل التعرفة أو «اإلضراب»!
إيلي الفرزلي
حـ ـ ـت ـ ــى املـ ـ ـ ـ ــولـ ـ ـ ـ ــدات ال ـ ـ ـخـ ـ ــاصـ ـ ــة ي ـش ـك ــو
أصحابها األزمة النقدية واالقتصادية.
هؤالء وصل األمر ببعضهم إلى إطفاء
مــولــداتــه ،فــي ظــل زعـمـهــم ع ــدم ال ـقــدرة
على تأمني املازوت .أكثر من  10مولدات
ف ــي م ـنــاطــق كـ ـس ــروان وامل ـ ــن أط ـف ـئــت.
ت ــرافـ ـق ــت هـ ـ ــذه الـ ـخـ ـط ــوة مـ ــع ال ـت ـق ـنــن
القاسي املعتمد من قبل كهرباء لبنان
ومــع مــوجــة الـحــر الـتــي تـضــرب لبنان.
أمــا النتيجة ،فـمــأســاة أخ ــرى يعيشها
اللبنانيون ،وخاصة أن ّ
تجمع أصحاب
ّ
املــولــدات يحذر من موجة إقفال كبيرة
قـ ــد ي ـش ـه ــده ــا ال ـش ـه ــر امل ـق ـب ــل نـتـيـجــة
الخسائر املتالحقة.
ّ
التجمع عـبــدو سعادة
يتحدث رئـيــس
عــن انـقـطــاع م ــادة امل ــازوت مــن الـســوق،
ّ
واالض ـطــرار إلــى شــراء حاجة املــولــدات
مــن الـســوق ال ـســوداء .السعر املعلن في
ج ــدول أسـعــار املـحــروقــات ال ـصــادر عن
وزارة الطاقة هو  8700ليرة ،لكن السعر
في السوق السوداء يرتفع إلى .13000
عمليًا ،ال أح ــد يملك اإلجــابــة الشافية
لسبب انقطاع امل ــازوت .لكن مــا يتردد
أمـ ــران :الـتـهــريــب إل ــى ســوريــا وتخزين
التجار لهذه املادة.
س ـب ــق أن ُسـ ـم ــح ألص ـ ـحـ ــاب املـ ــولـ ــدات
بــال ـشــراء مـبــاشــرة مــن مـنـشــآت الـنـفــط،
وبــال ـس ـعــر ال ــرس ـم ــي ،ل ـكــن ت ـب ـ ّـن أيـضــا
أن ثمة مــن اسـتـفــاد ،وال ي ــزال ،مــن هذه
الفرصة لشراء كميات أكبر بكثير من
حــاجـتــه ،لبيعها فــي الـســوق ال ـســوداء،
فـيـمــا أغ ـل ــب أص ـح ــاب امل ــول ــدات كــانــوا
يـعــانــون مــن نـقــص ح ــاد بــاملـحــروقــات.
سعادة يؤكد أن التجمع لم يكن جزءًا
من هذه العملية ،ألنها كانت تفتقر إلى
اآلل ـيــات الــواضـحــة .ليس صعبًا اليوم
التأكد من أسماء من ّ
تربح على حساب
املال العام.
بحسب املعلومات ،تواصل سعادة مع

وزير الطاقة ريمون غجر أمس ،شاكيًا
ع ــدم تــوفــر ال ـف ـيــول بــالـسـعــر الــرس ـمــي،
واضـطــرار أصـحــاب املــولــدات إلــى شــراء
حــاجـتـهــم مــن ال ـســوق ال ـس ــوداء لتأمني
استمرارية تشغيل املــولــدات .استغرب
غجر األمر ،واعدًا بالتحقق من األسباب.
بالنسبة إلــى أصـحــاب املــولــدات ،شـ ّـراء
الــوقــود مــن الـســوق ال ـســوداء ،إن توفر،
يعني تكبدهم خسائر تصل إلى  40في
املـئــة .فالتسعيرة التي حددتها وزارة
الطاقة بـ  293ليرة للكيلو واط مبنية
أساسًا على السعر الرسمي للمازوت،
أي  8700ل ـي ــرة لـلـصـفـيـحــة ،م ــا يعني
ّ
تحمل أصحاب املولدات لفارق السعر.
وت ـل ــك خ ـســائــر ت ـض ــاف إل ــى الـخـســائــر
املـحـقـقــة م ــن جـ ــراء تـغـيــر س ـعــر صــرف
الليرة ،والـتــي لــم تلحظ فــي التسعيرة
امل ـح ــددة مــن قـبــل وزارة ال ـطــاقــة ،يقول
سعادة.
م ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،يـ ــؤكـ ــد ن ـق ـي ــب املـ ــوزعـ ــن
فــادي أبــو شقرا أن الوضع ليس بهذا
السوء ،مشيرًا إلى أن املنشآت تستمر
بتسليم املازوت ملن يريد من أصحاب
املــولــدات ،لكن املشكلة أن الطلب أكبر
مــن ال ـعــرض .حــاجــة ال ـســوق ت ـقــارب ال ـ
 10م ــاي ــن لـيـتــر يــوم ـيــا ،ف ــي ال ـع ــادة،
لكن نتيجة انخفاض مستوى التغذية
فـ ــي م ـع ــام ــل الـ ـ ــدولـ ـ ــة ،ازداد تـشـغـيــل
امل ــول ــدات ،وازدادت بالتالي حاجتها
إل ــى امل ـح ــروق ــات .كـمــا تــرافــق ذل ــك ،مع
انخفاض في ال ــواردات من هــذه املــادة
الحيوية ،بسبب تأخر مصرف لبنان
في فتح االعتمادات.
يـنـفــي أب ــو ش ـقــرا نـفـيــا قــاطـعــا مــا ردده
بـعــض أص ـحــاب امل ــول ــدات عــن إلــزامـهــم
م ــن ق ـبــل ش ــرك ــات ال ـن ـفــط بــدفــع  40في
املئة من ثمن البضاعة بالدوالر ،مؤكدًا
أن اآللية لم تتغير ،إذ ال يــزال املطلوب
دفع  15في املئة بالدوالر فقط ،على أن
يتكفل مصرف لبنان بالنسبة الباقية.
بالنتيجة ،يــؤكــد أبــو شـقــرا أن مشكلة

ن ــدرة امل ـ ــازوت ش ــارف ــت عـلــى االن ـت ـهــاء،
ألس ـ ـبـ ــاب ث ــاث ــة ه ـ ــي :زيـ ـ ـ ــادة س ــاع ــات
التغذية من قبل مؤسسة كهرباء لبنان،
معالجة مسألة التهريب إلــى ســوريــا،
وع ــودة الـتــوزيــع إل ــى طبيعته ،بعدما
ان ـخ ـف ــض ب ـش ـكــل م ـل ـح ــوظ خـ ــال أي ــام
اإلغالق التي فرضتها الحكومة ،وأدت
إلى توقف بعض الشركات عن التسليم.
لكن انتهاء أزمــة املــازوت ينهي مشكلة
أصـحــاب امل ــول ــدات؟ ه ــؤالء لــم يتوقفوا
ع ــن االعـ ـت ــراض مـنــذ أن فــرضــت وزارة
االق ـت ـص ــاد عـلـيـهــم تــرك ـيــب ال ـ ـعـ ــدادات.
فـتـلــك ال ـخ ـط ــوة ،أن ـهــت عـمـلـيــا س ـنــوات

بتعديل
مطالبة
ّ
تسعيرة المولدات بما
يتناسب مع سعر الصرف

طويلة من األربــاح الطائلة التي كانت
تتحقق من جراء بيع الطاقة للناس مع
فرض هوامش ربح خيالية.
ب ـ ـعـ ــد تـ ــرك ـ ـيـ ــب ال ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــدادات ،ان ـح ـص ــر
االعـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراض ب ـ ـهـ ــوامـ ــش ال ـ ــرب ـ ــح ال ـت ــي
حددتها وزارة الطاقة ،والتي لم تكن
تنصفهم على مــا يـ ّـدعــون .لكن اليوم
ت ـغـ ّـيــر األمـ ـ ــر .ه ـ ــؤالء ي ـج ــزم ــون أن ما
يتحقق حاليًا هو الخسائر فقط« .لم
يعد النقاش في كيفية زيــادة األربــاح
بل في كيفية إطفاء الخسائر» ،ولذلك
يـ ــؤكـ ــد أح ـ ـ ــد أص ـ ـح ـ ــاب امل ـ ـ ــول ـ ـ ــدات أن
إطفاءها هو الخيار األقل كلفة حاليًا.
فـ ـ ــإذا ك ــان ــت ال ـت ـس ـع ـيــرة ت ـت ـغ ـيــر تـبـعــا
لـتـغـ ّـيــر سـعــر ال ـف ـيــول ،ف ــإن املـصــاريــف

األخرى ،وأبرزها قطع الغيار والزيوت
والكابالت وحتى اإليـجــارات ورواتــب
العمال األجــانــب ،صــارت أكثر تأثيرًا،
ُ
ألن ـ ـهـ ــا ت ـ ــدف ـ ــع بـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــدوالر ،ع ـل ـم ــا ب ــأن
تسعيرة وزارة الطاقة ال تزال تتعامل
م ــع املـ ـص ــاري ــف ع ـل ــى أسـ ـ ــاس ال ـس ـعــر
الرسمي للدوالر.
يــركــز أص ـحــاب امل ــول ــدات عـلــى ض ــرورة
ت ـع ــدي ــل ال ـش ـط ــر امل ـت ـع ـلــق بــال ـتـكــال ـيــف
الثابتة (اإليـجــارات والــرواتــب…) التي
سـبــق أن ُحـ ـ ّـدد بــدلـهــا بـ ـ  15أل ــف لـيــرة
عن كل  5أمبير .تلك كانت تساوي 10
دوالرات ،لـكــن األم ــر تـغـ ّـيــر ال ـي ــوم .هــذا
املبلغ انخفض عمليًا إلــى  4دوالرات.
والفارق هنا هو الذي يطالب املعنيون
الـ ـ ــوزارة بـتـعــويـضــه ،عـبــر تـعــديــل آلـيــة
الـتـسـعـيــر .وزي ــر الـطــاقــة وع ــد بــدراســة
إمكانية ربط التسعيرة بسعر الصرف،
مشيرًا إلــى أنــه سيسعى إلــى التوفيق
ب ــن م ـطــالــب أصـ ـح ــاب املـ ــولـ ــدات وبــن
مصلحة املشتركني.
ّ
م ـط ـل ــب أص ـ ـحـ ــاب امل ـ ـ ــول ـ ـ ــدات هـ ــو رف ــع
الـشـطــر ال ـثــابــت م ــن الـتـسـعـيــرة م ــن ١٥
ألفًا إلى  ٣٠ألفًا ،للمشتركني بـ  5أمبير،
إال أن ذلــك يعني عمليًا احتمال زيــادة
ّ
عدد املتخلفني عن الدفع .أحد أصحاب
املــولــدات يجزم بــأن نسبة هــؤالء تزيد
لديه على  50في املئة .وهــو إذ يطالب
ب ــزي ــادة ال ـت ـعــرفــة ،إال أن ــه ي ـت ـخـ ّـوف في
ّ
املـقــابــل مــن ازدي ــاد ع ــدد املتخلفني عن
ال ــدف ــع ،م ــا سـ ـي ــؤدي ف ــي ال ـن ـهــايــة إ ّلــى
ّ
اضـ ـط ــراره إل ــى إط ـف ــاء م ــول ــده لتجنب
الخسارة.
كل شيء يهون ،بالنسبة إلى أصحاب
ّ
دات ،باملقارنة مع الخوف الحقيقي
املول ّ
املـ ـتـ ـم ــث ــل ب ــاحـ ـتـ ـم ــال حـ ـ ـ ــدوث أع ـ ـطـ ــال.
كفيلة فعليًا بإطفاء
أسعار قطع الغيار
ّ
مــولــدات .وه ــذا مــا يـحــذر مـنــه سـعــادة،
مشيرًا إلى أنه إذا لم تعمد وزارة الطاقة
إلى تعديل التسعيرة في نهاية الشهر
الحالي ،فلن يكون بإمكاننا االستمرار.
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لبنان

لبنان
على الغالف

على الحافة

الحكومة تضع التالمذة تحت رحمة المدارس

ماذا بعد تمديد مطمر الجديدة  3أشهر؟

ادفع تنجح!
فاتن الحاج
نـ ـ ــال ات ـ ـحـ ــاد املـ ــؤس ـ ـسـ ــات ال ـت ــرب ــوي ــة
ال ـخــاصــة مـ ــراده لـجـهــة ع ــدم الـتــرفـيــع
ال ـت ـل ـقــائــي ل ـل ـتــامــذة خ ــاف ــا الق ـت ــراح
وزير التربية طارق املجذوب ،وحصر
إع ـطــاء اإلف ـ ــادات املــدرس ـيــة بــاملــدارس
بعد استكمال التعليم عن بعد لغاية
الـتــاريــخ ال ــذي يناسبها ،بـمــا يحفظ
«م ـش ــروع ـي ــة» مـطــالـبـتـهــا بــاألق ـســاط
بــاعـتـبــار أن ـهــا أن ـهــت ال ـعــام الــدراســي
كــاملـعـتــاد! وق ــد ب ــدا مــريـبــا أن ال تعلن
وزي ـ ـ ــرة اإلع ـ ـ ــام مـ ـن ــال ع ـب ــد ال ـص ـمــد،
بـعــد جـلـســة مـجـلــس ال ـ ــوزراء أول من
أمـ ــس ،ت ـفــاص ـيــل الـ ـق ــرار الـ ــذي أعـطــى
امل ـ ــدارس الـكـلـمــة الـفـصــل فــي صـفــوف
ال ـش ـه ــادات وب ــاق ــي امل ــراح ــل .وم ــع أن
وزي ــر التربية أعـلــن م ــرارًا أن التعليم
ع ــن ب ـع ــد ل ـي ــس ال ـب ــدي ــل م ــن الـتـعـلـيــم
فــي الصفوف ،قــرر املجلس استكمال
ال ـع ــام ال ــدراس ــي /ال ـجــام ـعــي الـحــالــي
ع ــن بـعــد م ــن دون ح ـضــور الـصـفــوف
في التعليم العام واملهني والجامعي
لصعوبة تطبيق اإلجــراءات الصحية
الوقائية ،مع لحظ تعويض الكفايات
واملـ ـع ــارف ال ـتــي مـنـعــت الـ ـظ ــروف من

بعض المدارس ستستمر في
التعليم عن بعد حتى آخر حزيران
إكـمــالـهــا إل ــى ال ـعــام ال ــدراس ــي املـقـبــل،
وتـعـلــن كــل مــديــريــة عــامــة أو جامعة
تاريخ التوقف عن التدريس املباشر.
وعند انتهاء العام الــدراســي عن بعد
ف ــي الـتـعـلـيــم ال ـع ــام والـتـعـلـيــم املهني
والـتـقـنــي ،يــرفــع الـتــامــذة إلــى الصف
األعـلــى وفــق ضــوابــط تحددها وزارة
التربية ،وتستند إلى معدل التالمذة
السنوي في امل ــدارس .كذلك يستكمل
ال ـعــام ال ــدراس ــي لـصـفــوف ال ـش ـهــادات
الــرسـمـيــة فــي التعليم الـعــام واملهني
ب ــال ـس ـب ــل املـ ـت ــاح ــة وإعـ ـ ـط ـ ــاء إف ـ ـ ــادات
لـلـطــاب وف ــق ال ـضــوابــط عـيـنـهــا (أي
م ـعــدالت الـتــامــذة فــي امل ـ ــدارس) .لكن
القرار لم يحدد مصير الطلبات الحرة
فــي ال ـش ـهــادات الــرسـمـيــة ،فـيـمــا تكرر
السؤال« :هل يستوي الذي يعيد صفه
من العام السابق والذي تجاوز السن
ويـنـتـظــر فــرصــة ف ـق ــط؟» .فـيـمــا علمت
«األخ ـب ــار» أن ــه يـجــري إع ــداد مـشــروع
ّ
قانون ينظم الضوابط املتعلقة بإنهاء
العام الدراسي واالمتحانات.
وكان قرار مجلس الوزراء قد ترك ردود

فـعــل مـخـتـلـفــة طــالـبــت وزيـ ــر ا ُلـتــربـيــة
ب ـع ــدم ال ـت ــراج ــع ع ــن ق ـ ـ ــراره ،وأط ـل ـقــت
ح ـم ـلــة ع ـل ــى ت ــوي ـت ــر ت ـح ــت هــاش ـتــاغ
«#ط ـ ــارق _ال ت ـتــراجــع» .ودع ــا الـتـيــار
النقابي املستقل املجذوب الى الثبات
على ال ـقــرارات أو االستقالة ،ووصــف
مطالبة وزيــر التربية السابق الياس
بو صعب بتحويل أموال االمتحانات
إل ـ ــى امل ـ ـ ـ ــدارس الـ ـخ ــاص ــة ب ــ«ال ـس ــرق ــة
املوصوفة» ،إذ إن «األولــى أن تصرف
ه ـ ــذه األمـ ـ ـ ــوال ع ـل ــى ت ـع ــزي ــز الـتـعـلـيــم
الرسمي وتأهيله ليستوعب األعــداد
الـكـبـيــرة املـنـتـظــرة لـلـتــامــذة» .وفيما
طــالــب ال ـت ـيــار بــإل ـغــاء إع ـف ــاء كــارتـيــل
امل ـ ـ ـ ـ ــدارس مـ ــن ال ـ ـضـ ــرائـ ــب والـ ــرسـ ــوم
الـجـمــركـيــة ،رأى أن حـكــومــة الــرئـيــس
حـ ـس ــان دي ـ ـ ــاب «خ ـض ـع ــت ووض ـع ــت
رقبة التالمذة وأهاليهم تحت سكني
أصـحــاب امل ــدارس .إذ سيجري هــؤالء
للتالمذة كما يريدون ،ومن
امتحانات ّ
ال يدفع ال ُيرفع»!
ف ــي امل ـق ــاب ــلّ ،
رحـ ـب ــت إدارات امل ـ ــدارس
ب ـ ـق ـ ــرار مـ ـجـ ـل ــس الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ،ووصـ ـل ــت
الوقاحة بمدير مدرسة «تي أس سي»
()TYRE COMMUNITY SCHOOL
فؤاد خوري (املدرسة عضو في تجمع
املدارس – الدكاكني) إلى حد السخرية
من لجان األهل ،ووصفها في تسجيل
صوتي بـ«جمعية التطبيل والتزمير
وال ـج ـع ـج ـع ــة» .وق ـ ــال إن ال ـ ـقـ ــرار أت ــى
بضغط مــن املـ ــدارس ووض ــع الترفيع
ف ـ ــي م ـل ـع ـب ـه ــا .ورب ـ ـ ـ ــط بـ ـصـ ـف ــاق ــة بــن
الترفيع وبطاقة املحاسبة ،أي «تدفع
ّ
ترفع» ،مؤكدًا أن الحسم من املصاريف
ال ـت ـش ـغ ـي ـل ـي ــة ل ـ ــن ي ـ ـت ـ ـجـ ــاوز .%12.5
فـ ــي غ ـ ـضـ ــون ذلـ ـ ـ ــك ،تـ ـ ـ ــدرس اإلدارات
خ ـي ــارات ـه ــا ف ــي م ــا ي ـخ ــص اس ـت ـك ـمــال
التعليم والتقييم والترفيع .املسؤول
التربوي في مــدارس املصطفى محمد
سـمــاحــة ق ــال ل ــ«األخ ـب ــار» إن «األم ــور
ليست واضحة تمامًا ،وكــل الخيارات
موضوعة على طاولة النقاش بشأن ما
إذا كنا سنجري االمتحانات عن بعد
أو نـسـتــدعــي ال ـتــامــذة إل ــى الـصـفــوف
باملفرق مع مراعاة اإلجراءات الوقائية
والـ ـصـ ـحـ ـي ــة» .ف ـي ـمــا أكـ ـ ــدت امل ـس ــؤول ــة
التربوية في جمعية املقاصد الخيرية
س ـه ـي ــر زي ـ ـ ــن أن مـ ـ ـ ـ ــدارس ال ـج ـم ـع ـيــة
مستمرة في التعليم عن بعد حتى آخر
حــزيــران ،وس ـيــدرس مجلس املــديــريــن
خـيــارات التقييم الــذي يمكن أن يكون
«أونـ ــايـ ــن» ،ن ـظ ـرًا ال ــى «أن ـن ــا أجــريـنــا
أكثر من اختبار عن بعد .أمــا الترفيع
ف ـس ـي ـك ــون م ـي ـس ـرًا مـ ــراعـ ــاة ل ـل ـظ ــروف

حبيب معلوف
م ــاذا بعد ق ــرار مجلس ال ــوزراء ( )2020/5/5التمديد
ملطمر الجديدة ثالثة أشهر وزيادة ارتفاعه مترًا ونصف
ّ
التسرع في اتخاذ القرار تحت
متر؟ بصرف النظر عن
ضغط بقاء النفايات في شوارع املنت وكسروان وقسم
من بيروت… ما الذي يمكن فعله خالل ثالثة أشهر؟
وه ــل يمكن اإلفـ ــادة مــن فــرصــة تــراجــع الـكـمـيــات التي
تنتج فــي هــذه املناطق مــن  1200طــن يوميًا إلــى 500
طن ،بسبب أزمــة «كــورونــا» ،التخاذ اإلجــراءات الالزمة
مــن التخفيف إل ــى ال ـفــرز ،مــا ُيـبـقــي عـلــى ه ــذه النسب
منخفضة؟ وهل يمكن اإلفــادة من األزمــة االقتصادية
وإفالس الخزينة لطرح حلول واقعية واقتصادية طاملا
ّتم تجاهلها ملصلحة املستثمرين في هذا القطاع؟
كل الظروف ّ
مهيأة اآلن للتغيير :االنتفاضة الشعبية ال
تزال قائمة؛ لم يعد هناك مال وثــروات لنهبها؛ وفقدت
األكثرية الشعبية عنجهيتها اإلنتاجية واالستهالكية...
مهلة األشهر الثالثة ،التي تعني تمديد حالة الطوارئ
وخـطــة عــام  ،2016السيئة الــذكــر ،طلبها وزي ــر البيئة
دم ـي ــان ــوس ق ـط ــار إليـ ـج ــاد ح ـل ــول م ـس ـتــدامــة لقضية
النفايات .ولــو كــان لــدى الــوزيــر الجديد الــوقــت الكافي
للتفكير والـتـخـطـيــط ،ل ـكــان رب ــط ب ــن خـطــة ال ـط ــوارئ
الجديدة (املهلة الجديدة) والخطة االستراتيجية .فلماذا
ثالثة أشهر وليس أكثر؟ هل إلرغام النفس واآلخرين
على الـقـبــول بالحلول املستدامة بــدل التمديد مجددًا
لحالة ال ـطــوارئ التي بــدأت منذ بــدايــة التسعينات؟ إذا
كانت هذه هي الحجة األساسية ،فالوقت داهم وال يمكن
إنـجــاز الكثير فــي هــذه امل ــدة ،وال سيما على املستوى
االستراتيجي.
ُ
عــام  ،2018أقـ ّـر قانون اإلدارة املتكاملة للنفايات قبل
إنجاز االستراتيجية الوطنية الشاملة إلدارة هذا امللف!
وجرى استدراك ُ األمر بإعطاء مهلة ستة أشهر إلنجاز
اس ـتــرات ـي ـج ـيــة ،ط ـلــب م ــن اس ـت ـشــاري غــربــي وضـعـهــا
وجرت ترجمتها وإقرارها على عجل أيضًا في مجلس
الــوزراء مع طلب تقييم استراتيجي لها وإقرار خارطة
طــريــق (ف ــي  ،)2019/8/27تـعـ ّـبــر عـمــا ت ــري ــده الـقــوى
السياسية املسيطرة في الحكومة ومجلس النواب ،أي

ل ـ ــم يـ ـم ــر ي ـ ـ ــوم واحـ ـ ـ ــد عـ ـل ــى اق ـ ـتـ ــراح
وزيــر التربية طــارق املـجــذوب إنهاء
ال ـعــام ال ــدراس ــي ّوالـتــرفـيــع التلقائي
للتالمذة ،حتى وقع في اليوم التالي
ق ـ ـ ــرارًا ح ـم ــل ال ــرق ــم / 240م،2020/
بتاريخ  18أيار الجاريّ ،
يفوض فيه
املدير العام للتربية فادي يرق بعض
الصالحيات ،وأبــرزهــا املوافقة على
ق ـبــول ل ــوائ ــح ون ـتــائــج ال ـتــامــذة في
امل ــدارس الرسمية والـخــاصــة خــارج
امل ـه ـل ــة ال ـق ــان ــون ـي ــة ،وامل ــوافـ ـق ــة عـلــى
تبرير أوضــاع التالمذة في املــدارس
الرسمية والـخــاصــة ،واملــوافـقــة على
ت ـس ـج ـيــل الـ ـت ــام ــذة ف ــي ال ـث ــان ــوي ــات

اعتماد مزيد من املطامر في املناطق ( 25مطمرًا) لحني
تحضير كل األطــر القانونية والفنية العتماد املحارق
كخيار مركزي واستراتيجي لكل الحكومات املتعاقبة
منذ عــام  ،2010رغــم أنــه أخطر الحلول ،مــن النواحي
البيئية واملادية والصحية.
مــن هـنــا ،أه ــم مــا يـتــوجــب عـلــى وزي ــر البيئة الـقـيــام به
إعادة النظر في االستراتيجية التي لم تناقش يومًا كما
يجب ،وال سيما لناحية املبادئ التي يفترض اعتمادها
واألهداف التي يفترض تحديدها وتحقيقها واألولويات
وامل ـهــل واإلطـ ــار الـتـنـفـيــذي (امل ــرك ــزي وال ــام ــرك ــزي)...
الــخ .وعــدم االنـطــاق مــن هــذه االستراتيجيةُ ،
سيدخل
الحكومة الجديدة في النفق املظلم نفسه الــذي دخلت
ف ـيــه ال ـح ـك ــوم ــات ال ـســاب ـقــة وال ـب ـل ــدي ــات ،وكـ ــل األف ـك ــار
«الالمركزية» التي لم تكن تعني ســوى تقاسم سرقة
املــال ّالعام وفوضى عارمة ،مالية وتقنية واجتماعية،
في حل هذه املشكلة .والدليل على ذلك ما ورد في القرار
ّ
واملتسرع ،ملجلس الــوزراء بالطلب من مجلس
األخير،
اإلنـمــاء واإلع ـمــار «إج ــراء مــا يـلــزم» لتحويل ّ 200طن
من نفايات كـســروان إلــى معمل املعالجة املتوقف في
غسطا .علمًا أن هذا املعمل شأنه شأن معظم املعامل
التي ال تعاني من ضعف التمويل فحسب ،بل من عدم
وجود استراتيجيات تحدد املبادئ والتقنيات املقبولة،
وتلك التي يفترض استبعادها ،وخطط متكاملة تبدأ
بالتخفيف وتنتهي بـ«التخلص الـنـهــائــي» .فصاحب
ً
معمل غسطا (النائب نعمة فــرام) ،مثال ،يؤمن بتقنية
تحويل قسم مــن الـنـفــايــات إلــى وق ــود بــديــل لشركات
االسمنت ( ،)rdfوهذا خيار بمثابة توأم للمحارق وتدور
حوله إشكاليات ومخاطر كثيرة! إضافة إلى إشكاليات
المركزية أخرى نتجاوز الحديث عنها اآلن .صحيح أن
قانون النفايات ( )2018الــذي ّ
تقصد داعموه أن يأتي
قبل االستراتيجية (التي تحدد املبادئ واألفضليات)
ليتضمن كل الخيارات املطروحة وإرضاء كل األطراف
املستثمرة والعاملة فــي هــذا القطاع (وال سيما لوبي
املحارق والوقود البديل) ،من دون تحديد األفضليات
ً
واألولــويــات واالتـجــاه الــذي تريده الدولة للتخفيف أوال
من هذه املشكلة… إال أن ذلك زاد من الفوضى بدل أن
يضبطها ،وهو أحد أهم وظائف كل قانون.

ثم في غياب االستراتيجية الشاملة التي تبدأ بوضع
ك ــل امل ـع ـط ـي ــات حـ ــول ال ـن ـف ــاي ــات وتـ ـق ــوم بـتـصـنـيـفـهــا
ج ـم ـي ـع ـهــا ،وطـ ـ ــرق م ـعــال ـج ـت ـهــا ،م ــا م ـع ـنــى ال ـتــرك ـيــز
المــركــزيــا على مــوضــوع الـنـفــايــات «املـنــزلـيــة الصلبة»
فقط من دون النفايات الطبية والصناعية والردميات
والنفايات السائلة الناجمة عن الصناعات وعن مياه
الصرف وكيفية معالجة وحول صرف املحطات...الخ
أال يفترض أن تشمل الخطط كل أوجــه امللف وتحدد
األدوار واملهام املركزية والالمركزية؟ ومن يجمع بني
ّ
حـ ّـل مشكلة الـنـفــايــات الصلبة وغـيــرهــا مــن املشاكل
املولدة لها أو املرتبطة فيها؟ وما الذي يفترض تغييره
على املستويني االقـتـصــادي واالجتماعي ،فــي أنظمة
اإلنتاج واالستهالك والتجارة والتسويق واالستيراد...
الخ؟
ّ
صحيح أن قرار مجلس الوزراء األخير كلف في البند
السادس وزارة البيئة باستكمال خارطة الطريق 2020
  2025خالل مهلة شهر .إال أن وزير البيئة دميانوسقطار بــات يعرف أن االستراتيجية وقــانــون النفايات
ي ـح ـتــاجــان إلـ ــى ت ـعــديــل أي ـض ــا ق ـبــل خ ــارط ــة الـطــريــق
املطلوب «استكمالها» ،وأن هناك مراسيم يجب إعادة
النظر فيها ومنها مرسوم الفرز (رقــم )2019/5605
ُ
ومراسيم مهمة كالتخفيف يفترض أن تنجز ،إضافة
إلــى مــرســوم «تنظيم الهيئة الوطنية إلدارة النفايات
الصلبة» (وال نعرف ملاذا الصلبة فقط!) .كما يفترض
بالوزير أن ال يقبل التمديد لخطط الـطــوارئ من دون
مراجعة ومحاسبة على إدارة الفترة السابقة وكيفية
الـتـخـطـيــط والـتـنـفـيــذ وامل ــراق ـب ــة والـكـلـفــة الـعــالـيــة الـتــي
دفـعــت… وهــي مقدمة ضــروريــة للعبور إلــى الخطط
ً
ً
املستدامة األكثر عدال وشموال.
مـهـلــة ال ـث ــاث ــة أش ـه ــر ل ــن تـقـتـصــر ع ـلــى أزم ـ ــة مطمر
الجديدة فقط ،إذ طــرح مجلس ال ــوزراء أيضًا مشكلة
إيجاد مطمر للشوف وعاليه (في مهلة شهرين) ،قبل
أن تنتهي قدرة مطمر الكوستابرافا االستيعابية ...ما
يعني أن األزمــة ال تــزال في بدايتها ،وأن هناك حاجة
إلى استنفار أكبر في وزارة البيئة ومجلس الوزراء قبل
نفاد الوقت الذي بات ثمينًا جدًا في ظروف تراجيدية
على كل املستويات.

وجهة نظر

َّ
لماذا انهارت الليرة وأين يتجه سعر الصرف؟
فادي غصن *

(مروان طحطح)

الصحية التي يمر بها البلد».
األمني العام لرابطة املدارس اإلنجيلية
نبيل القسطا أوضح أيضًا أن املدارس
ستكمل التعليم عن بعد ،إال أن عملية
ال ـت ـق ـي ـي ــم عـ ــن بـ ـع ــد سـ ـتـ ـك ــون صـعـبــة

ـاف .ولـفــت إلــى
وتـحـتــاج إل ــى درس كـ ـ ٍ
«أننا سندرس الطريقة الفضلى بني
خ ـيــارات ع ــدة؛ منها اعـتـمــاد عــامــات
ال ـت ـل ـم ـيــذ ف ــي ال ـت ـع ـل ـيــم ال ـص ـفــي لـهــذا
ال ـعــام ،أو إضــافــة ه ــذه الـعــامــات إلــى

مــا درس ــه الـتــامــذة عــن بـعــد» .الشرط
األســاســي بالنسبة إل ــى القسطا هو
«ترفيع التالمذة عن جدارة ومساعدة
م ــن ال ي ـس ـت ـح ـقــون ال ـتــرف ـيــع ومـ ــن لم
يستطيعوا متابعة التعليم عــن بعد

خــال الصيف حتى لــو اضـطــروا الى
أخــذ اإلذن إلحضارهم إلــى الصفوف
ل ـتــرف ـي ـع ـهــم ع ــن اس ـت ـح ـق ــاق ف ــي ه ــذه
السنة التعليمية الصعبة ،وهــذا كان
مشروعنا منذ بداية أزمة كورونا».

وزير التربية يخضع لـ«دكاكين المدارس»
وامل ـ ـ ـ ـ ــدارس ال ــرس ـم ـي ــة خ ـ ـ ــارج امل ـهــل
القانونية!
الـقــرار لــم يشترط أن تـكــون اللوائح
صادرة وفق األصول ،أي عن مدارس
تملك تراخيص أو أذونات بمباشرة
ال ـع ـم ــل ،وب ــال ـت ــال ــي سـيـفـتــح امل ـجــال
أم ــام ب ــازار الـصـفـقــات بــن «دكــاكــن
الـتـعـلـيــم» الـخــاصــة واأله ــال ــي تحت
ع ـ ـنـ ــوان «ادفـ ـ ـ ــع تـ ـنـ ـج ــح» ،وب ــرع ــاي ــة
وزارة الـ ـت ــربـ ـي ــة وتـ ـ ــواطـ ـ ــؤ رئ ـي ــس
م ـص ـل ـحــة ال ـت ـع ـل ـيــم ال ـ ـخـ ــاص ع ـمــاد
األش ـ ـقـ ــر وم ــوظـ ـف ــن فـ ــي امل ـص ـل ـحــة.
ال ـت ـفــويــض ال يـمـنــع أي ـضــا املـ ــدارس
ال ـ ـخـ ــاصـ ــة املـ ــرخ ـ ـصـ ــة ال ـ ـتـ ــي رف ـع ــت
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المجذوب ّ
يفوض
المدير العام
تسجيل تالمذة ّ خارج
المهلة القانونية!

لوائحها قبل  31كانون األول (موعد
انتهاء املهلة القانونية وقــد مــددت
هذا العام استثنائيًا شهرًا إضافيًا
بسبب االنـتـفــاضــة) أن تـعـ ّـد مالحق
ب ــأس ـم ــاء ت ــام ــذة ج ـ ــدد ،ك ـمــا يـمـكــن
ش ـب ـكــة املـ ـ ـ ــدارس ـ ـ ـ ـ ـ ال ــدك ــاك ــن ال ـتــي
شـكـلــت تـجـ ّـمـعــا ف ــي اآلونـ ــة األخ ـيــرة
املـطــالـبــة بــالـحـصــول عـلــى مــوافـقــات
استثنائية ،وهــي مخالفة للقانون،
م ــن االس ـت ـم ــرار ف ــي تـسـجـيــل طــاب
وهـمـيــن وتــرف ـيــع راس ـبــن مــن دون
حصولها على إجازات لفتح املدارس
أو تــرخـيــص مل ـبــاشــرة الـعـمــل فيها.
وعـلـمــت «األخـ ـب ــار» أن الـثـمــن ال ــذي

يتقاضاه بعص أصـحــاب الدكاكني
لقاء إعطاء اإلفادة وصل إلى  5آالف
دوالر! علمًا بأن مؤسس التجمع ن.
ع .يـ ّـدعــي أنــه مــديــر مــدرســة الضياء
الـ ـج ــدي ــدة الـ ـت ــي ك ــان ــت «األخـ ـ ـب ـ ــار»
قــد ذك ــرت اسـمـهــا مــن ضـمــن أسـمــاء
املــدارس املخالفة التي حرم طالبها
من إجراء الدورة األولى المتحانات
البريفيه في العام الدراسي املاضي
https://www.al-( 2019- 2018
275611/akhbar.com/Community
وي ـ ـجـ ــدر الـ ـت ــذكـ ـي ــر هـ ـن ــا بـ ـ ــأن وزيـ ــر
التربية الـســابــق ،أكــرم شهيب ،أقفل
في العام السابق  14مدرسة بالشمع

األحـ ـم ــر وأع ـ ـطـ ــى ،ب ـم ــوج ــب امل ــذك ــرة
 ،57فترة سماح لعشرات امل ــدارس ـ ـ
الدكاكني ملدة سنة تنتهي في نهاية
ش ـب ــاط  ،2020ل ـت ـســويــة أوض ــاع ـه ــا
وال ـح ـص ــول ع ـلــى ال ـت ــرخ ـي ــص ،على
أن تتعهد بـعــدم تسجيل أي تلميذ
في العام املقبل (هــذا العام) ومن ثم
اإلق ـف ــال (https://www.al-akhbar.
) /2 7 6 0 1 1 /c o m / H o m e _ P a g e
يومها ،جــزم شهيب بأنه «لــن تكون
هناك مــدرســة غير مرخصة بحلول
الـعــام الــدراســي ( 2021- 2020الـعــام
الدراسي املقبل).
فاتن...

منذ عــام  ،1997ثبت سعر صــرف ال ــدوالر مقابل الليرة،
ّ
رسميًا ،عند  1515 - 1500ليرة للدوالر .وتدخل مصرف
لبنان إما شاريًا أو بائعًا للمحافظة عليه ...إلى ما قبل نحو
ّ
الصرافون بتداول الدوالر بسعر أعلى من
سنة ،عندما بدأ
سعره الرسمي ،وذلــك لعدم قــدرة املصارف على تلبية كل
طلبات الزبائن من العمالت األجنبية ،إلى أن قفز أخيرًا فوق
حاجز الـ 4000ليرة للدوالر.
االقتصاد اللبناني ريعي ويعتمد بشكل كبير على استيراد
املواد االستهالكية .وقد بلغت واردات لبنان عام  2018نحو
 19,98مليار دوالر مقابل  2,952مليار دوالر للصادرات،
ّ
ما شكل عجزًا في امليزان التجاري بقيمة  17,028مليار
دوالر (بارتفاع  %1,73عن عام  2017و  %5,49عن عام
 2016بحسب أرقام البنك الدولي).
وقد عمدت الدولة اللبنانية إلى تمويل عجز املوازنة املتراكم
من خالل االستدانة ،حتى وصلت قيمة الدين العام اللبناني
إل ــى  91م ـل ـيــار دوالر مـعـظـمـهــا بـمـثــابــة سـ ـن ــدات .وبـلـغــت
ّ
املصدرة بالدوالر (يوروبوندز) نحو 32,5
قيمة السندات
مليار دوالر .وجــاء أول تخلف للدولة عن دفــع مستحقات
هــذه السندات ( 1,2مليار دوالر) في آذار املــاضــي ،بهدف
إع ــادة هيكلتها بــاالتـفــاق مــع الــدائـنــن .علمًا أنها كانت قد
دفعت استحقاق كانون األول  2019مستعملة احتياطي
مصرف لبنان الذي بلغ نهاية كانون الثاني املاضي حوالى
 30,96مليار دوالر ،وذلــك بعد تنزيل قيمة محفظته من
اليوروبوندز والبالغة  5.7مليارات دوالر.
استثمرت املـصــارف جــزءًا كبيرًا من أصولها في سندات
الخزينة بــدل استثمارها في مشاريع منتجة ،ما أدى إلى
تأثرها بتعثر الــدولــة اللبنانية .وبسبب النقص الـحــاد في
السيولة بالعمالت األجبية فــرضــت املـصــارف قـيــودًا على
سحب أموال املودعني ،وقاربت سحوبات العمالت األجنبية
الصفر بعد إعالن التعبئة العامة بسبب «كورونا» .انعكس
ذلك كله تراجعًا في الثقة بالنظام املصرفي ودفع املودعني

ُ
ّ
إلى سحب ما ّ
املخزنة
تيسر من إيداعاتهم .وقدرت األموال
ّ
في املـنــازل بني  5و 6مليارات دوالر .فيما حــول النافذون
ّ
أموالهم إلــى الـخــارج مــا أثــر سلبًا على قيمة الليرة بسبب
خروج هذ األموال من املنظومة االقتصادية.
ُ
تعتبر تحويالت املغتربني أهــم مصدر للعمالت األجنبية،
إذ بلغت سـنــة  2018حــوالــى  6,94مـلـيــارات دوالر (نحو
 %12,7مــن الناتج املحلي) بانحفاض  0,12مليار دوالر
عن عام  2017و  0,66مليار دوالر عن عام ُ .2016ويتوقع

تعاميم «المركزي»
تزيد الطلب على الدوالر
والضغط على الليرة

أن تـتــراجــع الـتـحــويــات الـعــام ال ـجــاري بسبب تــراجــع الثقة
ّ
بالنظام املصرفي اللبناني .كما أثر انخفاض أسعار النفط
سلبًا على دخل اللبنانيني العاملني في دول الخليج وبالتالي
على تحويالتهم ،وعلى االستثمار الخليجي في الدول كافة
ومنها لبنان.
ويلعب القطاع السياحي دورًا مهمًا في استقطاب العمالت
األجنبية .فقد دخل إلى البلد ما يقارب  8,694مليارات دوالر
في عام  ،2018لكن عدم االستقرار االقتصادي والسياسي،
إضافة إلى انتشار فيروس كورونا عامليًا ،وإغــاق معظم
مطارات العالم ،أدت إلى شبه انعدام في واردات هذا القطاع.

عوامل مساعدة
أصدر مصرف لبنان أوراقًا نقدية جديدة تزن  9أطنان من

ُ
فئتي العشرين ألف ليرة والخمسني ألفًا ،قــدرت بحوالى
 19,000مـلـيــار ل ـي ــرة .وأصـ ــدر م ـصــرف لـبـنــان تعاميم
( 13215و 13216و )13221سمحت ألصـحــاب الــودائــع
بالعمالت األجنبية بسحبها بالليرة اللبنانية وحسب
سـعــر ال ـس ــوق .كـمــا وض ــع آلـيــة لسحب حـســابــات الليرة
ّ
الـتــي تـقــل عــن  5مــايــن لـيــرة بقيمة أكـبــر .وستزيد هذه
اإلصـ ــدارات والتعاميم مــن الطلب على ال ــدوالر وبالتالي
الضغط على الليرة وخفض قيمتها.
إلى أين يتجه سعر الصرف؟
إذا أخدنا تأثير كل هــذه العوامل مجتمعة ،وبالتغاضي
عــن الــديــن الـعــام وخدمته وعــن العوامل الداخلية ،يصبح
ّ
أهم مصدر للتدفقات املالية الخارجة هو الواردات ،والبالغة
قيمتها  19,98مليار دوالر في عام  ،2018وأهم مصادر
ّ
الـتــدفـقــات الـنـقــديــة الــداخـلــة لـلـعــام نفسه هــي ال ـص ــادرات،
وتحويالت املغتربني ،والسياحة بقيمة إجمالية 18,586
مليار دوالر ،أي برصيد سالب قيمته  1,394مليار دوالر.
ً
خفض هذا الرقم مستقبال يساعد على استعادة الليرة
لقيمتها في السوق .أما زيادته فستزيد من الضغوط على
الليرة وتدهور قيمتها.
وإذا عدنا بالتاريخ إلى عام  1988حيث كان سعر الصرف
 380ليرة للدوالر ،وارتفع خالل أربــع سنوات إلى 2880
ً
ل ـيــرة فــي آب  1992مـشـكــا انـخـفــاضــا فــي قـيـمــة الـلـيــرة
بنسبة  .%658علمًا بــأن قيمة الــديــن الـعــام وقتها كانت
حوالى  3مليارات دوالر أغلبها بالليرة اللبنانية .حاليًا،
الــراف ـعــة املــالـيــة أكـبــر بكثير والـكـتـلــة الـنـقــديــة فــي الـســوق
أضخم ،وبالتالي الطلب على العمالت األجنبية أكبر مع
شـ ّـح فــي مــواردهــا مــا يــزيــد الـفـجــوة بــن الــداخــل والـخــارج
من التدفقات النقدية بالعمالت األجنبية إلى البلد ،ويرفع
الضغوط على الليرة النخفاض ّقيمتها .وقد يصل سعر
الصرف إلى مستويات غير متوقعة ،إذا لم يتم العمل على
إجــراء تقويم ملا سلف ذكــره من عوامل ،في ظل األزمــات
املالية واالقتصادية والسياسية الراهنة.
* أستاذ في الجامعة اللبنانية الدولية
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الحدث

غالبيتها أبقت على أسعارها وفق سعر الصرف الرسمي

«بلفة» أول أيار تزيد أرباح شركات التأمين
غالبية شركات التأمين أبقت على أسعار بوالصها وفق سعر الصرف الرسمي للدوالر،
ولم تأخذ باقتراح جمعية شركات الضمان استيفاء األقساط السنوية للبوالص ،بعد أول ايار
الجاري ،بالعملة األجنبية أو ما يوازيها بالليرة بسعر صرف السوق .الذعر الذي أثاره االقتراح بين
يتبين أنهم تعرضوا لـ«البلف»
الزبائن دفع بهؤالء الى تسديد قيمة بوالصهم سريعًا ،قبل أن ّ
من الشركات التي تحقق وفرًا كبيرًا في «زمن كورونا»!
رضا صوايا
ّ
ح ــق ـق ــت ش ــرك ــات الـ ـت ــأم ــن ،خ ـ ــال أي ــام
ّ
قـ ـلـ ـيـ ـل ــة ،إيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرادات ضـ ـخـ ـم ــة م ـس ـت ـغ ــل ــة
خشية الزبائن من ارتفاع سعر صرف
ال ــدوالر ،وانـعـكــاســه على كلفة التأمني
ّ
الــذي يشكل أحد الضمانات األساسية
القليلة للخائفني على أمنهم الصحي
واالجـتـمــاعــي« .ه ـجــوم» كثيف شهدته
هـ ـ ــذه ال ـ ـشـ ــركـ ــات ،قـ ـب ــل نـ ـه ــاي ــة ال ـش ـهــر
امل ــاّض ــي ،إث ــر اقـ ـت ــراح جـمـعـيــة شــركــات
الـ ــض ـ ـمـ ــان عـ ـل ــى ال ـ ـشـ ــركـ ــات اس ـت ـي ـف ــاء
األق ـس ــاط الـسـنــويــة لـكــل ف ــروع الـتــأمــن
للبوالص ال ـصــادرة بالعملة األجنبية
بنفس عملة البوليصة أو مــا يوازيها
بــالـلـيــرة الـلـبـنــانـيــة وف ــق سـعــر الـ ّـســوق
بدءًا من أول أيار الجاري.
مجرد اإلعــان عن االقتراح «غير امللزم
ً
لـ ـلـ ـش ــرك ــات» ك ـ ــان ك ـف ـي ــا ب ــدف ــع ع ـمــاء
ه ـ ــذه الـ ـش ــرك ــات وأص ـ ـحـ ــاب ال ـب ــوال ــص
إلــى الهرولة لتجديدها أو دفــع ثمنها
ً
ّ
يسددونها
كــامــا بعدما كــان كـثـيــرون
بالتقسيط ،وخصوصًا أن شركات عدة
ّ
نبهت إلــى أنــه فــي حــال التقسيط ،فإن
الدفعات قد تخضع لسعر الصرف في
حينه .غير أن املفاجأة كانت أن غالبية
الـشــركــات لــم تـلـتــزم بــاقـتــراح الجمعية
وح ــاف ـظ ــت ع ـل ــى أس ـع ــاره ــا وفـ ــق سـعــر
الصرف الرسمي للدوالر مقابل الليرة،
وفق ما خلصت إليه لجنة الرقابة على
هيئات الـضـمــان ،مــا يعني أن كثيرين
م ــن زب ــائ ــن ش ــرك ــات ال ـت ــأم ــن ُ
«ب ـل ـف ــوا»
ُ
ودف ـع ــوا ال ــى التخلي عــن مـبــالــغ مالية
ّ
ك ـب ـيــرة ه ــم ب ــأم ــس ال ـح ــاج ــة إل ـي ـهــا فــي
ال ـظــروف الــراه ـنــة ،لـضـمــان احتفاظهم
بالتأمني ،وفــق ما اعتقدوا أنــه «صفقة
مربحة»!
اق ـ ـ ـتـ ـ ــراح ال ـج ـم ـع ـي ــة تـ ـ ـ ـ ـ ّ
ـذرع ب ـ ـ ــأن ك ـل ـفــة
الـتــأمــن على الـشــركــات ارتـفـعــت بشكل
كبير ،وهــو منطق يسهل تسويقه في
ظ ــل ارتـ ـف ــاع األسـ ـع ــار الـ ــذي ي ـش ـمــل كل
القطاعات .غير أن املعطيات املتوافرة
ت ــؤك ــد أن أرب ـ ـ ــاح ش ــرك ــات الـ ـت ــأم ــن لــم
تتأثر بشكل كبير ،رغــم ارتـفــاع الكلفة
في بعض املجاالت.
فــاسـتـنــادًا إلــى اإلحـصــائـيــات الرسمية
الـ ـ ـص ـ ــادرة س ــاب ـق ــا عـ ــن ل ـج ـن ــة ال ــرق ــاب ــة
على هيئات الضمان ،كانت التكاليف
التأمينية للقطاع ،في األوقات العادية،
ُ
تـ ـق ـ ّـد ّر بـنـحــو  ٣م ـل ـي ــارات ل ـي ــرة يــومـيــا.
وبغض النظر عن ضعف هذه املساهمة

انحسرت تكاليف التأمين في ظل التعبئة وتراجع عدد السيارات في الشوارع (مروان بو حيدر)

في الناتج املحلي ،فــإن هــذه التكاليف،
فــي ظــل أزم ــة «ك ــورون ــا» ،ال تــزيــد على
 ٪٢٠مــن ه ــذا املـبـلــغ ،بحسب تــأكـيــدات
خـ ـ ـب ـ ــراء ف ـ ــي الـ ـت ــأم ــن تـ ـح ــدث ــت إل ـي ـه ــم
«األخـ ـب ــار» .ب ـهــذا امل ـع ـنــى ،ف ــإن شــركــات
ال ـتــأمــن تـحـقــق أرب ــاح ــا م ــن ه ــذا الــوفــر
تصل إلــى نحو  ٢.4مليار ليرة يوميًا.
ان ـح ـس ــار ال ـت ـكــال ـيــف ال ـتــأم ـي ـن ـيــة سببه
ال ـت ــداب ـي ــر ال ـت ــي رافـ ـق ــت حـ ــال الـتـعـبـئــة،
ّ
وأدت إل ــى ت ــراج ــع ع ــدد ال ـس ـي ــارات في
ال ـ ـشـ ــوارع ،وك ــذل ــك االن ـخ ـف ــاض الـكـبـيــر

التكاليف التي
تدفعها الشركات
تراجعت في زمن
«كورونا» إلى نحو %80

ف ــي ت ـ ّ
ـوج ــه امل ــرض ــى إل ــى املـسـتـشـفـيــات
ً
بــاس ـت ـث ـنــاء ال ـ ـحـ ــاالت الـ ـط ــارئ ــة ،ف ـضــا
عــن انـعــدام حركة السفر والنقل البري
وال ـ ـب ـ ـحـ ــري وغـ ـي ــره ــا مـ ــن ال ـن ـش ــاط ــات
ّ
االقـتـصــاديــة الـتــي تــرتــب عـلــى شــركــات
الـ ـت ــأم ــن دف ـ ــع ت ـغ ـط ـي ــات م ــال ـي ــة خ ــال
الـ ــدورة االقـتـصــاديــة الـطـبـيـعـيــة .أضــف
إلى ذلك أن غالبية العقود التأمينية في
ُ
الفترات السابقة كانت تدفع بالدوالر،
ّ
م ــا يـعـنــي عـمـلـيــا أن ال ـش ــرك ــات خــزنــت
م ـبــالــغ طــائ ـلــة ب ـ ــال ـ ــدوالرات األم ـيــرك ـيــة

طوال سنوات عدة.
ك ـم ــا أن ال ـق ـط ــاع أعـ ـل ــن أن ـ ــه ل ــن يـغـطــي
تـ ـك ــالـ ـي ــف عـ ـ ـ ــاج «ك ـ ـ ـ ــورون ـ ـ ـ ــا» إال إذا
واف ـ ـقـ ــت امل ـس ـت ـش ـف ـي ــات الـ ـخ ــاص ــة عـلــى
ت ـع ــرف ــة الـ ـصـ ـن ــدوق ال ــوط ـن ــي لـلـضـمــان
االجتماعي( ،ألن غالبية عقود التأمني
ال ـت ــي ت ـغ ـطــي فـ ــرق ال ـض ـم ــان ل ــن تـكـلــف
عـمـلـيــا أي ش ـ ــيء) .ك ـمــا ق ـ ـ ّـررت شــركــات
التأمني عــدم تغطية حــوادث السير إذا
تـبــن أن إح ــدى املــرك ـبــات خــالـفــت قــرار
الحظر أو قــرار وزارة الداخلية بتقييد
ح ــرك ــة س ـي ــر ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات ح ـس ــب أرق ـ ــام
الـلــوحــات ،وهــو ق ــرار مستغرب ومبهم
وعام لم يستثن حتى الحاالت الطارئة
ال ـت ــي ي ـك ــون ف ـي ـهــا ال ـس ــائ ــق ق ــد خــالــف
اإلج ـ ـ ــراء ات الـقــانــونـيــة الضـ ـط ــراره إلــى
نقل مريض إلى املستشفى على سبيل
املثال.
«األخ ـب ــار» حــاولــت م ــرارًا الـتــواصــل مع
رئ ـيــس جـمـعـيــة ش ــرك ــات ال ـتــأمــن إيـلــي
طــربـيــه لــاسـتـفـســار عــن بـعــض النقاط
ومـحــاولــة توضيحها وتـحــديـدًا لجهة
ما يتعلق بفروع التأمني التي يشملها
اقـ ـ ـت ـ ــراح الـ ـ ـس ـ ــداد وف ـ ــق س ـع ــر ال ـص ــرف
غ ـيــر ال ــرس ـم ــي ،وخ ـص ــوص ــا أن الـكـلـفــة
االسـتـشـفــائـيــة ل ــم تــرت ـفــع ألن تـسـعـيــرة
املـسـتـشـفـيــات واألدوي ـ ـ ــة م ــا زالـ ــت على
ح ــال ـه ــا ،إض ــاف ــة إلـ ــى أن الـ ـش ــرك ــات لــم
تــر ّفــع روات ــب مــوظـفـيـهــا ،إن لــم تـكــن قد
خفضتها كما هي حال بقية القطاعات،
م ــع اإلشـ ـ ــارة إل ــى أن ه ــذه ال ـش ــرك ــات ال
تزال تدفع الضرائب والرسوم املقطوعة
عن العقود وفق سعر الصرف الرسمي.
الواضح أن «بلفة» األول من أيار زادت
أرب ـ ـ ـ ــاح ش ـ ــرك ـ ــات ال ـ ـتـ ــأمـ ــن ،وسـ ــاعـ ــدت
ع ــددًا كـبـيـرًا مــن الــوس ـطــاء عـلــى اب ـتــزاز
عمالئهم عبر الضغط لتسديد األقساط
قـبــل مـطـلــع ه ــذا ال ـش ـهــر ،ووف ــق شــروط
تـنــاســب الــوس ـيــط ال ــذي ب ــات بـمـقــدوره
املــراب ـحــة فــي س ــوق ال ـصــرافــة بــواسـطــة
األمـ ـ ـ ــوال امل ـق ـب ــوض ــة .هـ ــذه امل ـم ــارس ــات
تضاف إلى سجل ّالوسطاء في التأمني
اإللزامي الذين يحققون سنة بعد أخرى
عموالت طائلة تفوق الـ  ٤٥مليار ليرة
(أي ما يزيد على  ٪٤٢من حجم األموال
التي يدفعها املواطنون لهذا التأمني)،
ُ
كان يجب أن تخصص لدفع التكاليف
ال ـط ـب ـيــة بـ ــدل إح ــال ــة م ـصــابــي حـ ــوادث
الـطــرق إلــى وزارة الصحة والـصـنــدوق
الــوط ـنــي لـلـضـمــان االج ـت ـمــاعــي بـطــرق
غير قانونية.

تقرير

عيتاني يرفض مضاعفة قيمة المساعدات االجتماعية للبيارتة؟
بدأت بلدية بيروت ،أمس ،توزيع قسائم
شرائية بقيمة  200ألف ليرة ّعلى األسر
البيروتية املحتاجة ،بعدما وقع رئيس
ديــوان املحاسبة القاضي محمد بــدران
قرار مساعدة األسر املحتاجة ،إثر توقيع
رئـ ـي ــس ال ـغ ــرف ــة ف ــي ال ـ ــدي ـ ــوان ال ـقــاضــي
مروان عبود عليه بعد استكمال األوراق
الناقصة.

ال ـت ــوزي ــع ال ـ ــذي ت ــأخ ــر شـ ـه ــورًا ،بـسـبــب
اس ـت ـه ـتــار امل ـج ـلــس ال ـب ـلــدي ف ــي تــوفـيــر
األوراق املطلوبة وخالفات حول اآللية
وط ــري ـق ــة ال ـت ـلــزيــم ب ــن رئ ـي ــس الـبـلــديــة
جـمــال عـيـتــانــي ومـحــافــظ ب ـيــروت زيــاد
ش ـب ـي ــب ،أدى ال ـ ــى تـ ــراجـ ــع ق ـي ـم ــة ه ــذه
املـســاعــدات الــى النصف تقريبًا بسبب
ارتـفــاع سعر صــرف ال ــدوالر واالرتـفــاع

الصاروخي في أسعار السلع الغذائية.
وقد دفع ذلك بعدد من أعضاء املجلس
ال ـب ـلــدي ال ــى املـطــالـبــة بـمـضــاعـفــة قيمة
ال ـق ـســائــم ،األمـ ــر الـ ــذي ال يـ ــزال يــرفـضــه
عـيـتــانــي بـحـجــة أن الـبـلــديــة ال يمكنها
أن تصرف كل أموالها على املساعدات،
علمًا بأن قيمة املشروع الــذي سيجري
عـ ـل ــى م ــرحـ ـلـ ـت ــن ال تـ ـتـ ـع ــدى ث ـم ــان ـي ــة

م ـ ـل ـ ـيـ ــارات ل ـ ـيـ ــرة ،ف ـي ـم ــا يـ ـص ــل ح ـس ــاب
بـلــديــة بـيــروت لــدى مـصــرف لـبـنــان الــى
 859م ـل ـيــار ل ـي ــرة «ال تـتـقــاضــى عليها
البلدية أي فوائد ،وقد خسر الكثير من
قـيـمـتــه» ،عـلــى م ــا كـتــب عـضــو املـجـلــس
البلدي خليل شقير على صفحته على
«فايسبوك» أمس.
(األخبار)

(مروان بو حيدر)

إصابة
961
إلى
كورونا
عداد
ّ
ّ
باق ...وأزمة المستلزمات الطبية تتمدد
الخطر ٍ
 7إصابات جديدة ّ
سجلها عداد
كورونا ،أمس ،ليرفع العدد اإلجمالي
لإلصابات إلى  .961صحيح أن الرقم الذي
ّ
سجل يطمئن لناحية انخفاضه عن
األيام الماضية ،إال أن ما يقلق فيه هو
أن أعداد المصابين من المقيمين كانت
أعلى من أعداد الوافدين ،ما يسقط
الرهان على وعي الناس .فيما تزداد أزمة
المستلزمات الطبية ّ
حدة مع استمرار
تعنت المصارف
راجانا حمية
األرقـ ــام الضئيلة الـتــي ّ
سجلها ع ـ ّـداد
كورونا ،أمس ،ال تعني بالضرورة أن
األمور على ما يرام .فانخفاض أعداد
اإلص ــاب ــات ع ــن األيـ ــام املــاض ـيــة ال ــى 7
فقط ،ال يعني أن الفيروس إلى تراجع،
وإنما يتعلق األمر بعدد الفحوصات
ال ـتــي أج ــري ــت خ ــال ال ـســاعــات األرب ــع
والعشرين املاضية .أضف إلى ذلك أن
حال الوباء في البالد ،اليوم ،يتأرجح
بــن مـ ٍّـد وج ــزر ،مــن دون أن يعطي أية
مؤشرات إيجابية إلى اآلن تشير إلى
الوصول إلى صفر حاالت .فالتحديات
الـ ـت ــي ي ــواج ـه ـه ــا ل ـب ـن ــان ال ت ـ ـ ــزال فــي
ذروت ـهــا ،إن كــان بالنسبة إلــى الــواقــع
امل ـح ـلــي الـ ــذي ال يـ ــزال ي ـسـ ّـجــل ف ــي كل
يــوم أع ــدادًا جــديــدة مــن املـصــابــن بني
املخالطني ،وإن كان من الخارج ،حيث
ال ي ــزال أم ــام لـبـنــان احـتـمــال تسجيل
أرقام جديدة على منت طائرات العودة.
إذ ال تـ ــزال ال ـب ــاد ف ــي ان ـت ـظــار اآلالف
مـ ــن الـ ـع ــائ ــدي ــن عـ ـل ــى مـ ــن الـ ــرحـ ــات
ّ
األربع والعشرين التي تنظمها شركة
طيران الشرق األوســط ،وعدد آخر من
الطائرات الخاصة.
إلى اآلن ،يكمل عداد كورونا مساره في
تسجيل أعــداد جديدة من اإلصــابــات.

وبحسب تقرير وزارة الصحة العامة،
أمـ ـ ــس ،س ـ ّـج ـل ــت  7إصـ ــابـ ــات ج ــدي ــدة،
ك ــان ال ــاف ــت فـيـهــا ه ــو رج ـح ــان الكفة
لـ ـلـ ـمـ ـص ــاب ــن املـ ـحـ ـلـ ـي ــن ( )4م ـق ــاب ــل
الــوافــديــن ( .)3وبحسب املـصــادر ،فإن
اثنتني من اإلصابات التي سجلت في
صـفــوف املـقـيـمــن ت ـع ــودان لشخصني
خالطا أحــد الوافدين ،فيما الحالتان
املتبقيتان مجهولتا املـصــدر وتعمل
ال ـ ــوزارة عـلــى تتبعهما .وف ــي انتظار
م ـع ــرف ــة م ـص ـي ــره ـم ــا ،يـ ــواصـ ــل عـ ــداد
ك ـ ــورون ـ ــا صـ ـ ـع ـ ــوده ،حـ ـي ــث بـ ـل ــغ ع ــدد
ال ـح ــاالت اإلي ـجــاب ـيــة املـثـبـتــة إل ــى اآلن
 921حالة ،توزعت ما بني  811إصابة
من املقيمني و 150أخرى من الوافدين.
وق ـ ــد ش ـف ــي م ـن ـه ــا  251حـ ــالـ ــة ،فـيـمــا
يستقر عــداد الوفيات عند  .26وعلى
ه ــذا األس ـ ــاس ،يـصـبــح ال ـعــدد الفعلي
لـ ــإصـ ــابـ ــات  684حـ ــالـ ــة ،م ـن ـه ــا 629
حالة تتابع في الحجر املنزلي ،فيما
احتاجت  55حالة إلى االستشفاء (51
حالة متوسطة و 4حاالت في العناية
الفائقة).
في غضون ذلك ،حطت أمس في مطار
بيروت الدولي  6طائرات تحمل على
متنها عائدين من بلدان االغـتــراب3 ،
منها مــن اململكة الـعــربـيــة السعودية
(الـ ـ ــريـ ـ ــاض وجـ ـ ـ ــدة والـ ـ ـ ــدمـ ـ ـ ــام) ،فـيـمــا
ت ــوزع ــت الـ ـط ــائ ــرات الـ ـث ــاث املـتـبـقـيــة
ب ــن أب ــو ظ ـبــي ودبـ ــي وب ــاري ــس .وقــد
أج ــري ــت ف ـحــوصــات ال ـ ـ  pcrللعائدين
ف ــي املـ ـط ــار ،وج ـ ــرى ب ـعــدهــا حـجــرهــم
إلى حني صدور النتائج اليوم لتقرير
مصيرهم.
ً
ال ي ــزال الـخـطــر م ــاث ــا .ه ــذا مــا تقوله
امل ـ ـصـ ــادر فـ ــي وزارة الـ ـصـ ـح ــة .لـيــس
فـقــط بـسـبــب ال ـعــائــديــن ،وإن ـم ــا أيـضــا
ل ـل ـم ـق ـي ـم ــن حـ ـص ــة م ـ ــن ال ـ ـس ـ ـبـ ــب ،إذ
ب ــرغ ــم ق ـ ــرار ت ـم ــدي ــد ال ـت ـع ـب ـئــة ال ـعــامــة
ّ
يصر
إلــى الـثــامــن مــن حــزيــران املـقـبــل،
الكثير مــن املــواطـنــن على التنقل بال
اح ـتــرام إلجـ ــراءات الــوقــايــة والـســامــة
العامة ،كــأن شيئًا لم يحدث .وهــو ما
يثبت يومًا بعد آخــر أن خيار الرهان
عـلــى وع ــي ال ـنــاس لـيــس صــائـبــا ومــن

املفترض التفكير بإجراءات أخرى.
إل ــى ذلـ ــك ،أع ـلــن وزيـ ــر ال ـص ـحــة ،حمد
حـســن ،أم ــس ،أن الـ ــوزارة تعمل اليوم
ع ـلــى ات ـب ــاع «اس ـتــرات ـي ـج ـيــة الـتـقـصــي
امل ـ ـب ـ ـكـ ــر ل ـ ـل ـ ـحـ ــاالت بـ ـ ـه ـ ــدف ح ـج ــره ــا

ّ
تعنت المصارف
وامتناعها عن فتح
الستيراد
االعتمادات
المستلزمات مستمرّ

ومعالجتها» ،مؤكدًا في الوقت نفسه
أن «م ـس ــار رف ــع ال ـجــاهــزيــة ال ـي ــوم هو
من أهم النقاط لكسب الوقت في هذه
امل ــرحـ ـل ــة ،الـ ـت ــي ت ـت ـط ـلــب م ـن ــا حـمــايــة
املجتمع اللبناني واملجتمعات املقيمة
والضيوف».
عـلــى خــط آخ ــر مــن األزم ـ ــة ،ت ـعــود إلــى
الواجهة أزمــة مستوردي املستلزمات
واألدوات ال ـط ـب ـيــة م ــن الـ ـب ــاب نـفـســه:
التحويالت املستحيلة وسعر صرف
الدوالر .ولهذا السبب ،زار أمس تجمع
امل ـس ـت ــوردي ــن ال ــوزي ــر ح ـســن إلطــاعــه
«ع ـلــى ال ــواق ــع امل ــأس ــوي ال ــذي يعيشه
أهـ ـ ــل الـ ـقـ ـط ــاع وال ـ ـ ـ ــذي يـ ــؤثـ ــر بـ ـ ــدوره
ع ـلــى ال ـق ـطــاع ال ـط ـبــي واالس ـت ـش ـفــائــي
كـكــل» ،بحسب ممثلة التجمع سلمى
عـ ــا ّصـ ــي .ت ـل ــك األزمـ ـ ـ ــة الـ ـت ــي ي ــزي ــده ــا
تعنت امل ـصــارف وامتناعها عــن فتح
االعتمادات صعوبة ،إضافة إلى عجز

الكثير مــن املـسـتــورديــن عــن اسـتـيــراد
ما يلزم بسبب أزمة الــدوالر .وفي هذا
اإلط ـ ـ ــار ،أشـ ـ ــارت ع ــاص ــي إلـ ــى أن هــذا
ال ــواق ــع «بـ ــات ي ـفــرض عـلـيـنــا التقنني
ف ـ ــي امل ـ ـ ـ ـ ــواد امل ـ ـس ـ ـت ـ ــوردة وحـ ـص ــره ــا
ب ــاألس ــاس ـي ــات» .ول ـف ـتــت إلـ ــى أنـ ــه في
ال ــوق ــت ال ـ ــذي كـ ــان ف ـيــه م ــن امل ـف ـتــرض
أن يبلغ ع ــداد االسـتـيــراد  180مليون
دوالر أم ـي ــرك ــي خـ ــال ت ـس ـعــة أش ـه ــر،
«اس ـ ـت ــوردنـ ــا ب ـم ــا ق ـي ـم ـتــه  38مـلـيــون
دوالر» .وأشارت إلى أن التجمع «اتفق
مــع وزيــر الصحة على إع ــداد مشروع
ف ــي م ــا ي ـخــص مــراج ـعــة س ـعــر صــرف
الــدوالر من ناحية الجهات الضامنة،
ّ
يتضمن الـتــوصــل إلــى تسوية فــي ما
يـخـ ّـص سـعــر ال ـصــرف الــرس ـمــي ،إذ ال
يجوز االستمرار بسعر صرف رسمي
ي ـ ــوازي  1500ل ـي ــرة ،فـيـمــا الـسـعــر في
السوق وصل إلى حدود  4500ليرة».
(أ ف ب)

ُ
ّ
تبعات «كورونا» تهدد تماسك االتحاد األوروبي
ّ
تتخبط ال ــدول األوروب ـيــة فــي سبيل
ال ـ ـتـ ــوصـ ــل إلـ ـ ـ ــى خ ـ ـطـ ــة اقـ ـتـ ـص ــادي ــة
مل ــواج ـه ــة آث ـ ــار «ك ـ ــورون ـ ــا» املـ ـ ِّ
ـدمـ ــرة،
والـتــي بــاتــت تـهـ ّـدد تماسك االتـحــاد
ُ
ّ
طرح خطة ما،
األوروب ــي .وال تكاد ت ّ
حتى تخرج أصــوات تحذر منها أو
ترفضها ،ألسباب وأهــداف مختلفة،
تـمـنــع االت ـف ــاق بــن الـ ــدول األع ـضــاء،
وتـ ـع ـ ّـم ــق ال ـ ـخـ ــاف بـ ــن دول ش ـمــال
ّ
القارة وجنوبها ،في وقت يلجأ فيه
بـعــض الـ ــدول إل ــى اع ـت ـمــاد مـقــاربـتــه
ال ـخـ ّ
ـاصــة عـلــى أراض ـي ــه ،األم ــر الــذي
ي ــرى ف ـيــه ال ـب ـعــض أن ــه سـيـسـهــم في
ّ
التفرد
تعميق الخالفات ،بالنظر إلى
في معالجة املشكلة.
وفـ ـ ـ ـ ــي وقـ ـ ـ ـ ــت ت ـ ـس ـ ـعـ ــى فـ ـ ـي ـ ــه الـ ـ ـ ـ ــدول
األوروبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة إلـ ـ ــى ال ـ ـت ـ ـصـ ـ ّـدي ل ــآث ــار
االقتصادية الناجمة عن تفشي وباء
«ك ــوف ـي ــد »19-ال ــذي أغ ــرق ال ـقــارة في
رك ــود تــاريـخــي ،وأودى بحياة أكثر
م ــن  315أل ـ ــف ش ـخ ــص ف ــي ال ـع ــال ــم،

نـ ّـب ـهــت م ـفـ ّـوضــة االتـ ـح ــاد األوروب ـ ــي
ل ـل ـت ـم ــاس ــك واإلصـ ـ ـ ــاحـ ـ ـ ــات ،إل ـي ـس ــا
فيريرا ،من نتائج عكسية للقرارات
لتقليص
اتخذها بعض الــدول
التي
ّ
ّ
ت ـب ـع ــات ت ـف ــش ــي الـ ـ ــوبـ ـ ــاء .وحـ ـ ـ ــذرت،
ُ
ّ
أم ــس ،مــن أن ال ـق ــرارات الـتــي اتـخــذت
على عجل للجم األزمــة الناجمة عن
«كـ ــورونـ ــا» ت ـه ـ ّـدد ت ـمــاســك االت ـح ــاد،
بـ ـحـ ـي ــث ب ـ ــات ـ ــت املـ ـ ــؤس ـ ـ ـسـ ـ ــات الـ ـت ــي
استفادت من مساعدات حكومية هي
املهيمنة.
ورأت ّ
املفوضة البرتغالية ،في حديث
ّ
ـن ،أن «مـ ـ ــن األه ـم ـي ــة
مـ ــع ص ـح ــاف ـي ـ ّ
ب ـم ـكــان أن ت ـت ــوف ــر ش ـ ــروط مـنــافـســة
عــادلــة فــي إط ــار بــرنــامــج الـنـهــوض»
ّ
االق ـت ـص ــادي .وأوض ـح ــت أن «ال ــدول
أجــازت تخصيص مساعدات بنحو
 2000م ـل ـي ــار يـ ـ ـ ــورو ،ونـ ـص ــف ه ــذه
امل ـبــالــغ صــرف ـتــه ال ـح ـكــومــة األملــان ـيــة
وحدها ملساعدة شركاتها الوطنية.
وعندما تتنافس هــذه الشركات في

ّ
ّ
بتفوق تام
تتميز
الـســوق الداخلية
على الشركات األخ ــرى» .وأوضحت
ّ
أن ــه «إذا أردتـ ــم ال ـق ـيــاس ،ف ــإن املبلغ
اإلج ـم ــال ــي ل ـل ـم ـســاعــدات الـحـكــومـيــة
الـ ـ ـت ـ ــي م ـن ـح ـت ـه ــا ال ـ ـ ـ ـ ــدول األعـ ـ ـض ـ ــاء
األك ـث ــر ن ـف ــوذًا لـشــركــاتـهــا ال ـخــاصــة،
ي ـ ـ ــوازي إج ـم ــال ــي ال ـن ــات ــج ال ــداخ ـل ــي

أوروبا ستكون
في وضع ضعيف
جدًا حيال الدول
العظمى كالصين
والواليات المتحدة

لنحو  16بلدًا عضوًا معًا» .وشددت
ع ـلــى أن «عـلـيـنــا مـعــالـجــة حــالــة من
ع ــدم الـ ـت ــوازن ال ـت ــام تـسـمــح لبعض
بالسيطرة وشراء الشركات
الشركات
ّ
األخرى كافة ،ألنها أصبحت ضعيفة
ج ـدًا ،وحـتــى مفلسة .نــواجــه وضعًا
خطيرًا جدًا».
ّ
وف ـ ـ ـ ــي ح ـ ـ ــن ال تـ ـ ـش ـ ــك ـ ــك امل ـ ـفـ ــوضـ ــة
األوروبية في القرارات التي اتخذت
لـتـ ّسـهـيــل ت ـق ــدي ــم هـ ــذه امل ـس ــاع ـ ّـدات،
ّ
«ألنـ ـه ــا ك ــان ــت ضـ ــروريـ ــة» ،إل أن ـهــا
ت ــدع ــو إل ـ ــى إع ـ ـ ــادة الـ ـ ـت ـ ــوازن ،حـيــث
قـ ــالـ ــت« :نـ ـح ــن بـ ـح ــاج ــة إلـ ـ ــى س ــوق
كـبــرى عـمــانـيــة إلن ـجــاح الـنـهــوض»
االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي .وأض ـ ــاف ـ ــت« :إن ك ــان
ن ـصــف دول االتـ ـح ــاد يـشـهــد رك ــودًا
ف ـه ــذا أم ــر خـطـيــر ل ـل ـغــايــة .ال يمكن
ل ـل ـســوق الــداخ ـل ـيــة أن تـعـمــل بشكل
س ـل ـيــم .وك ــذل ــك األمـ ــر بــالـنـسـبــة إلــى
اليورو» .وتابعت« :نصف صادرات
م ـج ـم ــوع ــة ال ـ ـ ــدول امل ـق ـت ـص ــدة ال ـتــي

ت ـض ـ ّـم هــول ـنــدا وال ـ ّن ـم ـســا وال ـســويــد
وال ــدنـ ـم ــارك امل ـت ـحــف ـظــة ع ـلــى الــدعــم
الـ ــواجـ ــب ت ـقــدي ـمــه لـ ـ ــدول ال ـج ـن ــوب،
م ـ ـخـ ـ ّـص ـ ـصـ ــة ل ـ ـل ـ ـسـ ــوق األوروب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة
ّ
التنبه».
الكبرى .علينا
ورأت أن «أوروبــا ستكون في وضع
العظمى،
ضعيف جـدًا حيال الــدول
ّ
كالصني والــواليــات املـتـحــدة ،ألنها
ً
أص ـ ـ ــا ت ـن ـف ــق ال ـك ـث ـي ــر مـ ــن األم ـ ـ ــوال
لتحفيز نهوض اقتصاداتها».
وس ـت ـع ــرض امل ـفــوض ـيــة األوروبـ ـي ــة،
ّ
فــي  27أي ــار  /مــايــو ،خــطــة نهوض
اقتصادي تستند إلى موازنة للفترة
بــن عــامــي  2027-2021مــع إمكانية
منح قروض .وال ّ
بد للدول األعضاء
الـ 27التفاوض بشأن مبلغ املوازنة،
عـلــى سـنــوات عــديــدة ،وال ـقــدرة على
اإلق ــراض والـجـهــات الـحــاصـلــة على
األمـ ــوال وإعـ ــادة تـســديــدهــا ،وكــذلــك
التوصل إلى إجماع.
(األخبار ،أ ف ب)
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رياضة

رياضة

ّ
الفيفا يرد دعوى مطر الى االتحاد اللبناني
الكرة اللبنانية

وضع االتحاد الدولي لكرة ّالقدم النقاط
على الــحــروف فــي مــا يتعلق بالقضايا
المرفوعة من قبل العبين لبنانيين بحق
أنــديــتــهــم المحلية ،حــيــن ّرد الــدعــوى
المرفوعة من الالعب نادر مطر بحق ناديه
النجمة .لكن هــذا ال يعني أن مطر خسر
دعواه أو أنه ال يملك حقًا لدى النادي ،لكن
المسألة تتعلق بعدم اختصاص ّالفيفا
وبأن المرجع هو االتحاد اللبناني للبت في
الدعوى
عبد القادر سعد
ع ـ ـ ـ ــادت الـ ـقـ ـضـ ـي ــة ال ـ ـعـ ــال ـ ـقـ ــة بــن
الالعب نادر مطر وناديه النجمة
إلــى قواعدها املحلية ،بعد أن ّ
رد
االتـ ـح ــاد ال ــدول ــي «ف ـي ـف ــا» دع ــوى
الــاعــب املـ ّقـ ّـدمــة لــديــه .قــرار الفيفا
كـ ــان م ـت ــوق ـع ــا ك ـم ــا ي ـق ــول م ـصــدر
اتـحـ ٌّ
ـادي رفـيــع ،حيث كانت هناك
ح ــاالت مماثلة بــدعــاوى مرفوعة
مـ ـ ـ ــن العـ ـ ـ ـب ـ ـ ــن ل ـ ـب ـ ـنـ ــان ـ ـيـ ــن بـ ـح ــق
أنديتهم وقــام الفيفا بـ ّ
ـردهــا .هذا
ال ي ـع ـنــي أن م ـط ــر خ ـس ــر د ّع ـ ــواه،
وأن األموال التي هي من حقه في
ّ
ذمـ ــة الـ ـن ــادي ق ــد ط ـ ــارت .ب ــل عـلــى
ال ـع ـك ــس ،ف ــامل ـع ـل ــوم ــات امل ـت ــواف ــرة
ّ
ل ـ ـ ـ «األخ ـ ـب ـ ــار» تـ ــؤكـ ــد أن االتـ ـح ــاد
اللبناني سيتخذ قــرارًا بالقضية
يـحـفــظ ح ـق ــوق ال ــاع ــب م ــن جـهــة،
وفي الوقت عينه ال يكون مجحفًا
بـ ـح ــق ال ـ ـ ـنـ ـ ــادي .وي ـ ـقـ ــول املـ ـص ــدر
االتـ ـح ــادي إن االتـ ـح ــاد الـلـبـنــانــي
لـ ـك ــرة ال ـ ـقـ ــدم ال ي ـق ـب ــل أن يـضـيــع
حـ ــق ّ
أي الع ـ ـ ــب ،ل ـك ــن فـ ــي ال ــوق ــت
ـاد
عينه ال يمكن أن «يــذبــح» أي نـ ٍ
وب ــالـ ـت ــال ــي س ـي ـك ــون هـ ـن ــاك ق ـ ـ ٌ
ـرار
عادل يراعي الحقوق وفي الوقت
عينه الظروف القائمة.
ّ
رد ال ـف ـي ـفــا ل ـلــدعــوى ل ــه م ــدل ــوالت
ع ـ ــدي ـ ــدة ،أب ـ ــرزه ـ ــا إب ـ ـعـ ــاد ال ـخ ـطــر
عـ ـ ــن ال ـ ـ ـكـ ـ ــرة الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة ب ـح ـس ــم
املـ ـ ـ ـ ـ ــوضـ ـ ـ ـ ـ ــوع ،ووضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع ق ـ ـضـ ــايـ ــا
ال ــاع ـب ــن ال ـل ـب ـنــان ـيــن ف ــي ع ـهــدة
االت ـ ـحـ ــاد ال ـل ـب ـن ــان ــي لـ ـك ــرة ال ـق ــدم
ل ـل ـبــت ف ـي ـهــا .أمـ ـ ٌـر سـيـعـيــد جـمـيــع
األطـ ـ ــراف امل ـع ـن ـيــة إل ــى «رش ــده ــا»
بحسب بعض املتابعني ،ودفعها
لـ ـلـ ـتـ ـع ــاط ــي بـ ـمـ ـنـ ـط ــق وعـ ـ ـق ـ ــل م ــع
القضايا والوصول إلى تسوية.
على صعيد نادي النجمة ،فإن ّ
رد
ّ
الدعوى شكل «جرعة أوكسيجني»

يحتاج صقال إلى
الهدوء والعقالنية
في التعاطي مع
ملفات الالعبين
بعيدًا عن الكيدية
بحسب العديد من
المتابعين للملف
ّ
ّرد الدعوى ال يعني أن مطر خسرها بل عادت إلى االتحاد اللبناني للبت فيها (عدنان الحاج علي)

لرئيس النادي أسعد صقال الذي
«أفـ ـل ــت» م ــن قـ ــرار ك ــان لـيـشـكــل ما
يشبه الضربة القاضية ،فــي حال
ل ـ ــو ف ـ ـ ــاز مـ ـط ــر بـ ـ ــدعـ ـ ــواه وأصـ ـب ــح
م ـلــزمــا ب ــدف ــع ك ــام ــل ع ـق ــده ال ـبــالــغ
 250أل ــف دوالر كـمــا طــالــب مـطــر.
لـكــن ه ــذا ال يـخـفــي حـقـيـقــة مــوقــف
الـ ـن ــادي وت ـح ــدي ـدًا رئ ـي ـســه صـقــال
مــن الـتـعــاطــي الـخــاطــئ مــع ملفات
الــاعـبــن س ــواء أك ــان ــوا أجــانــب أم
لبنانيني ،بحسب ما تؤكد جهات
ع ــدة متابعة ّ لـهــذا امل ـلــف ،وه ــو ما
ً
كلفه وقد يكلفه أمـ ّـواال طائلة كان
من املمكن أن يتجنبها لو تعاطى
م ــع امل ـل ـف ــات ب ـطــري ـقــة أك ـث ــر جــديــة
واحـتــرافـيــة وبـعـيـدًا عــن «الـكـيــديــة
والـ ـنـ ـك ــاي ــات» .ال ــاع ــب ال ـتــون ـســي
مــراد الهذلي حصل على مبلغ 21
ألــف دوالر كتسوية مقابل سحبه
الـ ــدعـ ــوى امل ــرف ــوع ــة م ــن ق ـب ـل ــه فــي
الفيفا .في حني كــان الالعب يقبل
ّ
بمبلغ أقــل من عشرة ماليني ليرة
قبل سفره إلى تونس ،لكن الخالف
ً
على تسديد قيمة املبلغ نقدًا بدال
مــن «ش ـيــك» أوص ــل األم ــور ال ــى أن
يقترب الـهــذلــي مــن الـفــوز بدعوى
تتيح لــه الـحـصــول عـلــى مبلغ 52
ألف دوالر .ومن ثم رضي بمبلغ 21
ألف دوالر أي ما يعادل  88مليون
ليرة ،في حني كان ممكنًا أن يكون
ّ
املبلغ أق ــل مــن عـشــرة مــايــن ليرة
لــو تــم التعاطي مــع املـلــف مــن قبل
صقال بحكمة وهدوء .ويقول أحد
ّ
املتابعني النجماويني لعل أفضل
ما يقوم به صقال اآلن هو القيام
بمبادرة تجاه العبه وعدم انتظار
قرار االتحادّ .
أم ــا فــي مــا يـتـعــلــق بــالــاعــب نــادر
مطر ،فإن قضيته مستمرة وال أحد
ينكر أن لديه حقوقًا وأن االتحاد
ال ـل ـب ـنــانــي ي ـح ـمــي ه ــذه ال ـح ـقــوق،
ل ـك ــن ف ــي ال ــوق ــت ع ـي ـنــه ال بـ ـ ّـد مــن
تغليب لـغــة الـعـقــل وإع ــادة النظر
ف ــي عــاق ـتــه ب ـن ــادي ــه .أم ــا ال ـخ ـيــار
الثاني فقد يكون بتصعيد األمور
وال ــذه ــاب إل ــى مـحـكـمــة الـتـحـكـيــم
ال ــر َي ــاض ــي «كـ ـ ـ ــاس» فـ ــي ح ـ ــال لــم
ي ــرض ب ـق ــرار االتـ ـح ــاد .ف ـهــذه هي
اآللية القانونية الوحيدة املتاحة
ملطر في حال أراد السير بقضيته
قــانــون ـيــا م ــن دون ال ــوص ــول إلــى
تسوية مع ناديه ،إما عبر العودة
إليه أو الحصول على استغنائه
ب ـعــد ت ـســويــة م ـعـ ّـي ـنــة ق ــد يــرعــاهــا
االتحاد .وقد يكون خيار االفتراق
ال ـ ـ ـ ّ
ـودي أف ـض ــل الـ ـحـ ـل ــول ،ب ـع ــد أن
وصلت األمور إلى ما وصلت إليه
ب ــن مـطــر ورئ ـي ــس ال ـن ــادي أسـعــد
صقال.

ليغ 1

حول العالم

فرحة مارسيليا لم تكتمل

ّ
العقوبات تهدد مشوار «أمير فرنسا» األوروبي
مارسيليا تستحق
الفرح .المدينة الفرنسية
الوحيدة التي احتفلت
بدوري أبطال أوروبا ،تعود
اليوم إلى المنافسة على
أمجد الكؤوس األوروبية،
وذلك بعد أن حجز نادي
المدينة أولمبيك مارسيليا
مكانه في دوري األبطال
الموسم المقبل ،بعد
احتالله المركز الثاني في
جدول الترتيب العام قبل
التوقف القسرية.
فترة ّ
شكل جديد للفريق
وتغييرات كثيرة قادمة،
ّإل أن الرؤية غير واضحة
تمامًا
ه ــي ث ــان ــي أك ـب ــر مـ ــدن فــرن ـســا بـعــد
ّ
العاصمة بــاريــس ،إل أنـهــا املدينة
األج ـمــل بالنسبة إل ــى كـثـيــريــن .من
كنيسة نــوتــردام املرتفعة في وسط
امل ــدي ـن ــة ،يـمـكــن رؤيـ ــة جـمـيــع زواي ــا
ّ
عــاصـمــة الـجـنــوب الـفــرنـســي املطلة
على البحر األبـيــض املـتــوســط .هي
ع ــاص ـم ــة ال ـث ـق ــاف ــة األوروب ـ ـي ـ ــة ع ــام
 ،2013وكــذلــك املــديـنــة األكـثــر شغفًا
بكرة الـقــدم ،كيف ال وهــي الوحيدة
ُ
التي تـ ّـوجــت ب ــدوري أبـطــال أوروبــا
في فرنسا ،وعلى حساب واحــد من
أكبر أندية أوروبــا ،هو نادي ميالن
اإليـطــالــي فــي مــوســم .1993 - 1992
لـلــريــاضــة تــاريــخ طــويــل فــي مدينة
الـ ـجـ ـن ــوب ،هـ ـن ــاك ع ـل ــى شــواط ـئ ـهــا
البيتانك
الواسعة تشتهر نشاطات
َ َّ
(ريــاضــة الـكــرة الحديدية أو ِاملطثة
ُ
ال ـتــي تــرمــى عـلــى رم ــال ال ـشــواطــئ)
ُ
حتى إنها تعرف بعاصمة البيتانك
في العالم.
الـ ـي ــوم ت ـس ـت ـعـ ّـد م ــارس ـي ـل ـي ــا ل ـت ـحـ ٍّـد
ج ــدي ــد ،وهـ ــو امل ـن ــاف ـس ــة ف ــي دوري
األب ـ ـ ـطـ ـ ــال بـ ـع ــد آخ ـ ــر مـ ـش ــارك ــة فــي
موسم  2013ـ  ،2014وإعــادة تكوين
ف ــري ــق قـ ــادر ع ـلــى مـنــافـســة بــاريــس
ســان جيرمان وأمــوالــه القطرية في
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ّ
ّ ّ
الـ ـ ــدوري امل ـح ــل ــي ،إل أن ه ــذا األم ــر
ي ـع ـتــرضــه ال ـك ـث ـيــر م ــن ال ـص ـعــوبــات
وفي مقدمها التحدي املالي وخطر
اإلقصاء.
الفضل الكبير في عــودة مارسيليا
إلى دوري األبطال يعود إلى املدرب
ال ـبــرت ـغــالــي أنـ ـ ــدري فـ ـي ــاش-ب ــواش،
ّ
الـ ـ ــذي ق ـ ــاد ال ـف ــري ــق ل ّـي ـح ـتــل امل ــرك ــز
الثاني قبل فترة التوقف برصيد 56
نقطة .بواش ّأسس فريقًا قادرًا على
املنافسة ،فــأعــاد إحـيــاء أسـمــاء كان
قــد تــراجــع مـسـتــواهــا فــي الـسـنــوات
األخيرة ،أبرزها الفرنسي ديميتري
بــايــت وال ـح ــارس ستيف مــانــدانــدا.
كـ ـم ــا اعـ ـتـ ـم ــد أي ـ ـضـ ــا عـ ـل ــى املـ ــدافـ ــع
اإلسـبــانــي ألـفــارو غونزاليز والعــب
بوكا جونيورز األرجنتيني سابقًا
داري ــو بينيديتو .ويـسـجــل لـبــواش
قدرته على تحقيق نتائج إيجابية
رغ ـ ـ ــم غ ـ ـيـ ــاب نـ ـج ــم ال ـ ـفـ ــريـ ــق األول
فلوريان توفان بسبب اإلصابة.
يمتلك مارسيليا جميع املـقـ ّـومــات
لـلـمـنــافـســة ،خ ـصــوصــا أن ــه يحظى
ب ــدع ــم ه ــائ ــل مـ ــن ج ـم ــاه ـي ــره عـلــى
ّ
أرضـيــة ملعبه الـفـيـلــودروم (يتسع
ألكـثــر مــن  60أل ــف مـتـفــرج) ،كـمــا أن
الـحــافــز مــوجــود لتحقيق إنـجــازات
ج ــدي ــدة وال ـ ــوص ـ ــول إل ـ ــى م ـنـ ّـصــات
ّ
ال ـت ـت ــوي ــج ب ـع ــد غـ ـي ــاب طـ ــويـ ــل ،إل
أن امل ـشــاكــل املــال ـيــة يـمـكــن أن تكون
ّ
العائق أمام كل هذا.
في األسابيع األخيرة برزت مشاكل
كبيرة داخل النادي ،وهي ّأدت قبل
أي ـ ــام إلـ ــى رح ـي ــل امل ــدي ــر الــريــاضــي
اإلسباني أندوني زوبيزاريتا الذي
تربطه عــاقــة مميزة بـبــواش ،وهو
مــا طــرح عــامــات استفهام حقيقية
حول إمكانية رحيل املدرب قريبًا.
أن ـ ــدري ـ ــه ف ـ ـيـ ــاش ـ بـ ـ ـ ــواش ق ـ ــال إن ــه
مـتـمـ ّـســك بــال ـنــادي وإن ــه سـعـيــد في
ّ
مارسيليا ،إل أن التقارير الفرنسية
تشير إلى أن املدرب املوجود حاليًا
فــي الـبــرتـغــال لــن ي ـعــود إل ــى ملعب
الفيلودروم بسبب الـظــروف املالية
ّ
وتوجه اإلدارة
الصعبة في الفريق،
ّ
لـلـتـخــلــي ع ــن ال ـعــديــد م ــن الــاعـبــن
فــي الـفـتــرة املقبلة .وع ــزت التقارير
الـفــرنـسـيــة أس ـبــاب ه ــذه اإلج ـ ــراءات
في مارسيليا إلــى الخسائر املالية
الكبيرة التي لحقت ّبالنادي جـ ّـراء
أزم ـ ــة ك ــورون ــا والـ ـت ــوق ــف ال ـق ـســري
للمنافسات.
ّ
وم ــن امل ـتــوقــع أن يـلـجــأ ال ـن ــادي في

مارسيليا هي المدينة الفرنسية الوحيدة التي فازت بدوري األبطال (أ ف ب)

ّ
ف ـت ــرة االنـ ـتـ ـق ــاالت امل ـق ـب ـلــة لـلـتـخــلــي
ع ــن الع ـب ــن م ــن أص ـح ــاب ال ــروات ــب
املرتفعة ،لخفض قيمة كلفة األجور
ال ـت ــي ب ـل ـغــت امل ــوس ــم امل ــاض ــي 127
م ـل ـيــون يـ ـ ــورو .ومـ ــن ب ــن الــاع ـبــن
ّ
املحتمل الـتـخــلــي عنهم الهولندي
كيفن ستروتمان الــذي يبلغ راتبه
ال ـش ـهــري  500أل ــف يـ ــوروُ .
ويـعـتـبــر
عدم نجاح زوبيزاريتا في بيعه في
فـتــرة االنـتـقــاالت الصيفية املاضية
أح ــد إخ ـفــاقــات اإلس ـبــانــي .ولكسب
املال أيضًا ،سيكون على مارسيليا
بـ ـي ــع أح ـ ـ ــد العـ ـبـ ـي ــه ال ـ ـش ـ ـبـ ــاب م ـثــل
ماكسيم لوبيز أو مورغان سانسون
أو الكرواتي دويــي تشاليتا-تسار.
كل هذه االستغناءات يمكن أن تدفع
امل ــدرب للرحيل ،خصوصًا أنــه كان
قــد ص ـ ّـرح ســابـقــا أن ب ـقــاءه مرتبط

عرض مارسيليا
قبل يومين على
المدرب أندري
فياش ـ بواش تجديد
عقده لموسمين
وثالث إختياري

بـجـعـلــه ي ــؤس ــس ن ــادي ــا ق ـ ــادرًا على
املنافسة .وكــان الفتا عرض النادي
ع ـل ــى املـ ـ ـ ــدرب ق ـب ــل ي ــوم ــن ت ـجــديــد
عقده لعامني اضافيني ،وعــام ثالث
إختياري.

مشاكل قديمة
منذ مجيء املدرب البرتغالي أندريه
فـ ـي ــاش-ب ــواش ف ــي عـ ــام  2016إل ــى
مارسيليا (يرتبط بعقد مع النادي
ح ـت ــى ع ـ ــام  ،)2021ب ـ ــدأ امل ـس ـت ــوى
ّ
بالتحسن تدريجيًا .في تلك الفترة
كــان الجميع يعلم أن هناك مشاكل
مالية ،ولكنها لم تكن «مستفحلة»
كما هــو الـحــال الـيــوم .الـنــادي الــذي
أحــرز البطولة املحلية األخيرة عام
 ،2010انتقلت ملكيته عام  2016إلى
امللياردير األميركي فرانك ماكورت،

املالك السابق لنادي لوس أنجليس
ُ ّ
دودجـ ــرز للبيسبول .املـ ــاك الـجــدد
خرقوا قواعد اللعب املالي النظيف،
ف ـت ـعــرضــوا ل ـع ـقــوبــات وص ـل ــت إلــى
حـ ــدود  98م ـل ـيــون دوالر ،وه ــو ما
يرزح تحت عبء مالي
جعل النادي ّ
ك ــان يـمـكــن ت ـجــن ـبــه .ال ـي ــوم وبـفـعــل
تداعيات كورونا باتت املشاكل أكبر
ّ
وال ـخ ـســائــر تـ ــزداد ك ــل يـ ــوم .وأعـلــن
االتـحــاد األوروب ــي فــي آذار /مــارس
أنه تمت إحالة مارسيليا إلى غرفة
الـتـحـكـيــم ال ـتــاب ـعــة لـهـيـئــة الــرقــابــة
املالية لألندية ،بسبب عدم امتثاله
التفاق ينص على تسوية حساباته.
وض ـم ــن «اتـ ـف ــاق ت ـســويــة» يـتــوجــب
َّ
على مارسيليا اللعب بفريق ُم َصغر
من حيث العدد ( 23العبًا عوضًا عن
 )25فــي حملته األوروب ـي ــة املقبلة،
وأن يـ ـس ــدد مـ ــا ي ـص ــل إل ـ ــى أرب ـع ــة
مــايــن ي ــورو مــن ّ
أي جــائــزة مالية
قد يحصل عليها .ويبدو اآلن أن ال
ّ
مفر مــن عقوبات إضافية قــد تصل
ّ
إلــى حــد إقصائه من دوري األبطال
امل ــوس ــم امل ـق ـب ــل ب ـح ـســب م ــا أفـ ــادت
صحيفة «ليكيب» الرياضية.
وبـ ّـرر ماكورت أخيرًا الوضع املالي
ال ـص ـعــب ل ـل ـن ــادي ،ب ـقــولــه« :عـنــدمــا
اشتريت مارسيليا كنت أعرف بأنه
ستكون هـنــاك تقلبات (بــن الجيد
ّ
والسيئ) ،مشددًا على أهمية رؤيته
الطويلة املدى».
كــل ه ــذه امل ـشــاكــل يـمـكــن أن تصيب
الجماهير بالخيبة ،خاصة في حال
تم إقصاء الفريق من دوري األبطال.
الجماهير ّالفرنسية العاشقة لنادي
ُ
الجنوب تمني النفس منذ حوالى 6
سنوات بالعودة إلى دوري األبطال
ّ
واملنافسة بــن الـكـبــار ،إل أن األداء
اإلداري الـسـ ّـيــئ يمكن أن يـ ّ
ـدمــر كل
هذه األحالم.
هــي مــرحـلــة حـســاســة واستثنائية
فــي تــاريــخ ال ـنــادي الـحــديــث .رحيل
زوبيزاريتا سيترك فراغًا كبيرًا بال
ش ــك ،ول ـكــن رح ـيــل ب ــواش يـمـكــن أن
ي ـكــون ال ـضــربــة ال ـقــاض ـيــة ،كـيــف ال،
وهو الذي أعاد الثقة إلى العديد من
الــاعـبــن وســاعــدهــم ل ـي ـعــودوا إلــى
مستواهم الطبيعي .أسابيع ّ
مهمة
يمكن أن تـكــون خواتيمها سعيدة
ف ــي ح ــال عـمـلــت اإلدارة عـلــى إدارة
امللف بما هو مطلوب.
(األخبار)

وفد اللجنة األولمبية اللبنانية يزور
وزيرة الشباب والرياضة

اس ـت ـق ـب ـلــت وزي ـ ــرة ال ـش ـب ــاب وال ــري ــاض ــة فــارتـيـنـيــه
أوه ــان ـي ــان ّف ــي مـكـتـبـهــا وف ـ ـدًا م ــن الـلـجـنــة األومل ـب ـيــة
اللبنانية تــرأســه نائب الرئيس هاشم حيدر وضم
األمــن الـعــام حسان رستم واألعـضــاء رلــى عاصي
وفرنسوا سعادة وعزت قريطم.
جـ ـ ــرى الـ ـتـ ـب ــاح ــث فـ ــي ال ـ ــواق ـ ــع الـ ــريـ ــاضـ ــي ع ـمــومــا
وامل ـس ـت ـجــدات ال ـنــات ـجــة ع ــن أزمـ ــة ف ـي ــروس كــورونــا
وخ ـص ــوص ــا ان ـع ـكــاســات ـهــا ال ـك ـب ـيــرة ع ـلــى ال ـحــركــة
ال ــري ــاضـ ـي ــة فـ ــي لـ ـبـ ـن ــان ،وال س ـي ـمــا ل ـج ـهــة تــوقــف
النشاط الرياضي .وتــدارس املجتمعون وضع خطة
الستئناف النشاط الرياضي بشكل تدريجي وفق
ال ـض ــواب ــط وامل ـعــاي ـيــر الـصـحـيــة ال ـت ــي ت ـحــافــظ على

الصحة والسالمة العامة .وتم االتفاق على تشكيل
لجنة مشتركة من الــوزارة واللجنة األوملبية برئاسة
الــوزيــرة أوهــان ـيــانُ ،
وح ــددت مهمتها فــي اتجاهات
ثالثة هــي :وضــع خطة مرحلية الستئناف النشاط
الرياضي بما ال يتعارض مع تطورات أزمة كورونا
أو ّ
املقررات التي تصدر عن مجلس الــوزراء في هذا
امل ـج ــال ،واق ـت ــراح مـعــايـيــر لـلـمـســاهـمــات املــالـيــة التي
يـمـكــن أن تـقــدمـهــا الـ ـ ــوزارة ل ــات ـح ــادات الــريــاضـيــة،
ووضع تصور لكيفية تقليص تأثير الظروف القائمة
على االستحقاقات املقبلة واملـشــاركــات الخارجية
للرياضة اللبنانية.

عناق الالعبين محظور
في الصين

سيفرض ال ــدوري الصيني لكرة الـقــدم حظرًا على
األهداف وحضور
عناق الالعبني املحتفلني بتسجيل ّ
ّ
الجماهير ،بعد إطالق منافساته املعلقة إثر تفشي
جائحة فيروس كورونا املستجد ،بحسب ما أشارت
ت ـقــاريــر صـحــافـيــة .ويـطـمــح ال ـ ــدوري الـصـيـنــي إلــى
إطــاق موسمه مــع نهاية حــزيــران /يونيو أو ّمطلع
تموز /يوليو ،فيما رسم مسؤولو كرة القدم املحليون
ّ
خطة ّ
مفصلة للحفاظ على صحة الالعبني.
ّ
الصيني لكرة القدم اهتمامًا بطريقة
وأبدى االتحاد
ّ
عــودة ال ــدوري فــي كــل مــن كــوريــا الجنوبية وأملانيا،
حيث استؤنفت البطولة برغم املخاوف الكبيرة من
ّ
ُ
إعــادة تفشي الفيروس .وستقام مباريات الــدوري
دون جماهير قبل السماح بدخولها تدريجًا ،بحسب
ما ذكــرت وسائل إعــام رسميةّ .
يتعي بعدها على
املـتـفـ ّـرجــن االبـتـعــاد ملـســافــة مـتــر واح ــد عـلــى األق ــل،
بحسب يومية «بيجينغ يــوث داي ـلــي» ،فيما يبتعد
ال ـ ـبـ ــدالء أيـ ـض ــا ع ــن ب ـع ـض ـهــم ال ـب ـع ــض م ــع وج ــوب
ارتدائهم كمامات.

مارتينيز ّ
يمدد عقده
مع المنتخب البلجيكي
أعـلــن االت ـ ّـح ــاد البلجيكي لـكــرة ال ـقــدم أن م ـ ّ
ـدرب
ّ
منتخب بــاده اإلسباني روبرتو مارتينيز مدد
عقده على رأس اإلدارة الفنية «للشياطني الحمر»
ح ـتــى ع ــام  .2022وي ـق ــود مــارت ـي ـن ـيــز املـنـتـخــب
الـبـلـجـيـكــي م ـنــذ ع ــام  2016وق ـ ــاده إل ــى املــركــز
الثالث في مونديال  2018في روسيا في إنجاز
تاريخي لبلجيكا التي كان أفضل مركز لها في
النهائيات العاملية املركز الرابع عام .1986
وبــدأ مارتينيز مسيرته التدريبية مع سوانسي
سـيـّتــي الــوي ـلــزي ع ــام  .2007وف ــي ع ــام ،2009
تسلم اإلدارة الفنية لويغان اإلنكليزي وقاده إلى
التتويج بلقب كأس االتحاد اإلنكليزي عام 2013
على حساب مانشستر سيتي ،ولكن من دون
أن ينقذه من الهبوط إلى الدرجةَّ األولــى (الثانية
عمليًا) .بعدها بأسابيع قليلة ،وقع عقدًا لتدريب
إيفرتون وقــاده إلى املركز الخامس في موسمه
األول معهُ .
وع ِّي مارتينيز في  16آبَ /أغسطس
 2016مـ ّ
ـدربــا للمنتخب البلجيكي خلفًا لالعب
وسـطــه م ــارك فيلموتسّ ،ومـنــذ ذلــك الـحــن ،قاد
بلجيكا في  43مباراة حققت خاللها الفوز 34
مرة مقابل ستة تعادالت وثالث هزائم ،وسجلت
خــال ـهــا  134ه ــدف ــا م ـقــابــل  33ه ــدف ــا عــانـقــت
شباكها.
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صادق النابلسي *
م ـضــى أك ـثــر م ــن ثــاثــن عــامــا ع ـلــى انـطــاقــة
حــزب الـلــه ونـشــأتــه األيــديــولــوجـيــة ،وال يــزال
يعمل ضـمــن مـقــاربــة التمييز بــن الـهــوامــش
ّ
والتكتيكات الـتــي تتطلبها طبيعة األعـمــال
املـيــدانـيــة الــواقـعـيــة ،وتـلــك امل ـقــوالت واملـبــادئ
الـ ـت ــي ت ـن ـبــع وتـ ـ ٌص ــدر م ــن ال ـق ـي ــم اإلس ــام ـي ــة
ال ـث ــاب ـت ــة .م ـق ــارب ــة ت ـح ـيــط ب ـت ـح ـ ّـرك ــات الـ ــروح
وحركات الخارج ،وكل ما هو واسع وعريض
فــي الـحـيــاة السياسية والـثـقــافـيــة والــديـنـيــة.
ويكون من نتيجتها أن تثير بعض املسائل
ّ
تشككًا وتـكــون عالمة على ســوء الفهم .وفي
ّ
أي تجربة إنسانية ،مهما بلغ نبل األفكار في
ّ
تطلعاتها وصدق الرغبات في أفعالها ،فهي
ال تنجح تمامًا في سـ ّـد النقص الــذي تجلبه
ّ
طبيعة االحـتـكــاك بــالــواقــع ،وك ــل مــا تحاوله
ه ــو ت ـج ــوي ــد أســال ـي ـب ـهــا وت ـق ـل ـيــل أخ ـطــائ ـهــا
ومعايبها!
هذه الحقيقة تعكس خيطًا من الوعي يربط
بني جيلني ،أحدهما نشأ «قبل الفتح» واآلخر
ب ـع ــده .أو يـمـكــن أن نـفـتــرض م ـح ـ ِّـددًا آخ ــر له
يمكن أن نصطلح عليه «مــا قبل تحرير عام
ٌ
 »2000ومـ ــا بـ ـع ــده .ج ـي ــل كـ ــان «يـسـتـشـكــل»
مــن فـ ّـك زر الــرقـبــة بــاعـتـبــاره سمة مــن سمات
املؤمنني ،وآخــر يستهوي «مــوضــات الجينز
والـ ـت ــي شـ ـي ــرت» ،وي ـس ـبــغ عـلـيـهــا تـعــديــاتــه
الـتــي ال تظهره خــادشــا للحياء وال مناقضًا
ل ـل ـع ــادات األخ ــاق ـي ــة ال ــواضـ ـح ــة .ق ــد يـحـتـ ّـج
بعض املخضرمني من ّالرعيل األول ،ليصف
جيل املقاومة الجديد بأنه بال جذور ثقافية.
ف ـب ـي ـن ـمــا ك ـ ــان ال ـج ـي ــل األول يـ ـق ــرأ وي ـنــاقــش
ح ــول مـفــاهـيــم اإلسـ ــام وق ـضــايــاه املـعــاصــرة
والـتــراث وأحــوالــه ونظرة اإلنسان إلــى الكون
ّ
ويتزود بمسائل الفقه التي تعينه
واملجتمع،
ّ
على أداء الـعـبــادات بأحسن ص ــورة ،فــإن هذا
الجيل تغلب عليه العصارة التقنية التي ال
تولي مسائل الدين والحياة العمق املطلوب.
يستعني باليسير والقليل منها ،وال ُيقيم وزنًا
لألفكار بل ّ
يهمه التفاعل مع األشياء ،في حني
ّ
أن املعجزات الكبرى مرتبطة دائمًا باألفكار
ال باألشياء كما يذهب إلى ذلك مالك بن نبي.
فلقد كانت تلك األفكار هي اإلرهاصات التي
آذنــت بالتغيير الثوري وباالنتصارات التي
ّ
وأمدته بالزخم والقوة
الحت للجيل الجديد
واملجد.
يمكن أن ُن ّ
األوائل بحركة
املقاومني
حركة
ه
شب
ٌ
ألرض ط ــال ج ـفــاف ـهــا .ح ــرك ــة حملت
إحـ ـي ـ ٍـاء
ٍ
ف ــي ث ـنــايــاهــا ال ــوع ــي وال ـح ـمــاســة ف ــي تـعــزيــز
ال ــدي ــن ك ـم ـن ـهــج ت ـف ـك ـيــر وح ـ ـيـ ــاة ،وك ــأسَ ـل ــوب
تـنـظـيــم ج ـم ــاع ــي .ومـ ــن هـ ــذا امل ـن ـط ـلــق ،أولـ ــى
ه ــؤالء األوائـ ــل اهـتـمــامــا شــدي ـدًا بـبـنــاء ال ــذات
على املـسـتــوى املـعــرفــي والـسـلــوكــي ،وأدرك ــوا
بــاك ـرًا فلسفة ال ـصــراعــات الـتــي ت ــدور رحــاهــا
على أرضهم وعلى ساحات املنطقة العربية
واإلســامـيــة ،مستضيئني بكتابات وكلمات
اإلم ــام الخميني واإلم ــام محمد باقر الصدر
واإلمام السيد موسى الصدر وحركية علماء
الــديــن الطليعيني ،كــأســاس فــي تكوين رؤيــة

علمية واقعية تاريخية طموحة .فقد انحدرت
إليهم نتاجات هؤالء جميعًا لتطلق منفسحًا
ّ
ت ـف ـك ـيــريــا ي ـت ـط ــل ــع إل ـ ــى اس ـت ـك ـش ــاف خ ــرائ ــط
امل ـس ـت ـق ـبــل وم ـب ــان ـي ــه ومـ ــآالتـ ــه ،وي ـس ـت ـشــرف
ّ
حضور اإلسالم في املشهد املحلي واإلقليمي
والعاملي.
ّ
ومـ ّـمــا ال شـ ّـك فـيــه ،أيـ ّضــا ،أن هــذا الجيل كان
يبحث عن قيادة تتوفر على سيل من األفكار
واألدوات القادرة على صنع مسارات جديدة
لألمة .فكان اإلمام الخميني في إيران والسيد
محمد باقر الصدر في العراق والسيد موسى
الصدر في لبنانّ ،
يعبرون عن جذور وجذوة
ّ
االتجاه اإلسالمي األصيل ،ويمهدون لظرف
ت ــاريـ ـخ ــي ي ـن ـه ــض ب ــامل ـس ـل ـم ــن ،وي ـض ـع ـهــم
أم ــام م ـشــارف مــرحـلــة جــديــدة مــن الـتـحـ ّـوالت
والكشوفات والفتوحات في النفس اإلنسانية
واملجتمع اإلنساني .ومن هنا ،ليس غريبًا أن
نعثر على همزات الوصل الثقافية واتجاهات
التفكير والنظر بني هــؤالء ال ــرواد من القادة
ّ
الثالثة ،واملجموعات األولى التي شكلت إطار
املـقــاومــة وتشكيالتها الـجـهــاديــة فــي لبنان.
وم ــن امل ـعــاي ـنــة امل ـب ــاش ــرة ،يـسـتـطـيــع املـ ــرء أن
ّ
ّ
سياسية واجتماعية
يكتشف أن ثمة عناصر
ّ
وذوقـ ـي ــة ك ــان ــت ت ـل ــون نـظــرتـهــم إل ــى ال ــواق ــع،
انـعـكـســت ب ـصــورة أو بــأخــرى عـلــى أعمالهم
وس ـيــرت ـهــم وم ـس ـل ـك ـهــم ،ومـ ــا زال ـ ــت منطبعة
حـتــى ال ـي ــوم ،وه ــي ال ـتــي كـ ّـونــت ه ــذه األرض
الصلبة والقاعدة الضخمة من الفكر واإليمان
والتجارب العظيمة.
وقد يكون األمني العام لحزب الله السيد حسن
نصر الله أكثر األوائل موهبة في التعبير عن
أصالة هذا الجيل وديناميكيته ووعيه وسعة

ّ
أفقه الثقافي وتجذر عالقته اإليمانية ،وعالمة
عـلــى ال ـت ـفــاوت الـنــوعــي بــن إم ـكــانــات الجيل
األول والـثــانــي ومـحـ ّـصــات تكوينهما .ومن
َ
ْ
يستمع إلى خطاباته ،يالحظ بقوة انحيازه
العاطفي إلى أجواء ومناخات وأدبيات جيله.
فـفــي الــرابــع والـعـشــريــن مــن شـبــاط  /فبراير
 ،2018وخ ـ ــال ك ـل ـمــة ف ــي ال ــذك ــرى األرب ـع ــن
لـتــأسـيــس ح ــوزة اإلمـ ــام املـنـتـظــر فــي بعلبك،
أف ــاض سماحته فــي الـحــديــث عــن صعوبات
املرحلة التأسيسية وشظف العيش والصبر
وال ـت ـعــب وال ـع ـنــاء وال ـج ـهــد الـشـخـصــي ،وعــن
اإلب ـ ــداع وال ـب ـحــث عــن ال ـجــديــدّ ،
ورب ـم ــا كانت
ص ــرخ ــة ال ـح ــري ــة ه ــي ن ـت ــاج هـ ــذه ال ـع ــذاب ــات،
«وإعـ ـ ــادة اإلسـ ــام لـيـقــود ال ـح ـيــاة» هــو ولـيــد
الــرؤيــا الحلمية لجيل اسـتـطــاع فــي لحظات
ّ
ال ـت ـخ ــل ــف امل ــرع ــب ل ـل ـم ـج ـت ـم ـعــات اإلس ــام ـي ــة
والنكسات السياسية والحضارية لألمة ،أن
يعيد االعتبار إلــى الدين باملعنى الجوهري
األعـمــق ويـحــدد موقعية الجماعة الجهادية
في صناعة التاريخ.
الـيــوم ،يــدخــل الجيل األول فــي جــولــة مفارقة
مع الجيل الجديد .انتصار عام  ،2000وبعد
ذل ــك ع ــام  ،2006ث ـ ّـم مــوجــة «الــرب ـيــع الـعــربــي
ُّ
الت
وث ـ ــورات ـ ــه» ،م ــع م ــا راف ـ ــق ذلـ ــك م ــن تـ ـح ــو ٍ
اجتماعية وتكنولوجية وثـقــافـيــة ،فمرحلة
تشرين األول  /أكتوبر عام
السابع عشر من
ّ
 ،2019التي أحدثت تشققات في موازين النقد
ّ
واالعـتــراض .ومعنى ذلــك ،أن الفجوة ،وليس
ّ
يتحسسها الجيالن ،كانت
الجفوة التي بــدأ
لها أسبابها املوضوعية الكامنة في التكوين
ال ــديـ ـن ــي ال ـك ــاس ـي ـك ــي ل ـ ــأوائ ـ ــل ،وال ـت ـك ــوي ــن
الحديث للجيل الجديد الــذي أخذ ضغثًا من

الثقافة الـغــربـيــة ،وضغثًا مــن عـلــوم العصر،
وضغثًا من التراث وااللتزام العقائدي ،ومزج
بـيـنـهـمــا ف ــي تــولـيـفــة ل ــم ت ـغـ ّـيــر م ــن معطيات
ّ
تتوسع
اإليمان ،بل من مقارباته التي ال تفتأ
ّ
ك ــل ـم ــا ال ـت ـب ـس ــت عـ ــاقـ ــات ال ـق ـي ــم وامل ـص ــال ــح
وت ــداخ ـلــت م ـجــريــات ال ـس ـيــاســة ال ـيــوم ـيــة مع
األفكار الكلية.
ّ
ّ
يمكن القول إن جيل ما بعد عام  ،2000شكلته
ث ــاث ــة روافـ ـ ــد أس ــاس ـي ــة :األول ،أبـ ـن ــاء طبقة
املقاومني وتحديدًا الفقراء منهم الذين ّأم ْ
نت
ُ
َ
لـهــم امل ـق ــاوم ــة م ـي ــزة الـتـعـلـيــم شـبــه امل ـجــانـ ّـي،
فأتاحت لهم دخول الجامعات واالستفادة ّمن
مساراتها التشاركية والتفاعلية ،وما توفره
م ــن م ـنــاخــات ثـقــافـيــة تـطـغــى عـلـيـهــا الـنــزعــة
ّ
إلــى التساؤالت وشهوة البحث الحر في كل
م ـجــاالت الـفـكــر وال ـفــن واألدب .الـثــانــي ،أبـنــاء
ال ـبــرجــوازيــة الــديـنـيــة الــذيــن عـمـلــوا لتثبيت
أق ــدامـ ـه ــم ف ــي م ــراك ــز ال ـن ـف ــوذ وال ـ ـقـ ــوة داخ ــل
مؤسسات الحزب التنظيمية والعسكرية أو
خــارج ـهــا ،عـبــر األع ـم ــال الـتـجــاريــة املـتـنـ ّـوعــة.
ّ
ســاريــة
ث ــال ـث ــا ،ال ــذي ــن ت ـس ــرب ــوا م ــن ب ـي ـئــات ي ـ ّ
وقومية .فقد حفرت االنتصارات التي حققتها
املقاومة واألنـمــوذج الـثــوري الــرائــد ،املتعالي
عــن الـحـســابــات الـطــائـفـيــة ،عميقًا فــي شباب
ّ
ي ـت ـطـ ّـلــع إلـ ــى وطـ ــن ّ
وأمـ ـ ــة خ ــاق ــة ال تستكني
لـلـضـعــف وال تـتـســاكــن م ــع ال ـخ ـي ـبــات .وه ــذا
ّ
الخليط يشير ،في جانب منه ،إلــى أن قيادة
ال ـحــزب لــم تـتـعـ ّـصــب للشكل الـقــديــم فــي ضــمّ
الـ ّـراغـبــن إلــى أجهزتها املــدنـيــة والعسكرية،
ـت ذراع ـه ــا لــأشـكــال األخـ ــرى في
وإن ـم ــا فـتـحـ ّ
ولكنها ّ
أصرت من ناحية املضمون
املجتمع،
على أن تستوعب هذه األشكال مبادئ الحزب
(مروان طحطح)

ً
األيديولوجيا بدال من التنمية
سمير طاهر *
يعيد رحـيــل املـعـمــار رفـعــت ال ـجــادرجــي (فــي
ن ـي ـســان  /أب ــري ــل امل ــاض ــي) تــذك ـيــرنــا بصفة
سلبية ومــؤسـفــة فــي الثقافة والـسـيــاســة في
ّ
املتكررة في
العراق الحديث :إنها االنقطاعات
ّ
مسيرة التنمية .فألمد طويل ،كانت كل سلطة
جديدة تحرص ،قبل كل شــيء ،على اجتثاث
آثار السلطة السابقة ،حتى لو كانت منجزات
أو خططًا ذات نفع وطني عام ،ال لشيء سوى
إرض ـ ـ ـ ً
ـاء ل ـل ـثــأريــة ال ـس ـيــاس ـيــة ،ال ـخ ـتــم املـمـيــز
لتقاليد السياسة العراقية .كــان الجادرجي
ق ــد أش ـ ــار ،ب ــأل ــم ،إل ــى أح ــد األم ـث ـلــة الـثـقــافـيــة
ل ـه ــذه ال ـظ ــاه ــرة ،وه ــو ه ــدم الـسـلـطــة لنصب
الـجـنــدي املـجـهــول ال ــذي ق ــام هــو بتصميمه،
ّ
واسـتـبــدالــه بنصب جــديــد .فــرغــم أن النصب
ّ
يتضمن أية إشارة مباشرة إلى عبد
القديم ال
ّ ّ
الكريم قاسم وعهده القصير ،إل أن «حكومة
الثورة» لم تقدر أن تقاوم عنصر الثأرية هذا.
فــي تعليقه على الــواقـعــة ،قــال الـجــادرجــي ما
معناه :إننا مهما أنجزنا من أعمال متقدمة،
فــإن ـهــا ال تـك ـفــي وح ــده ــا ل ـل ـب ـنــاء ال ـح ـضــاري

ّ
ولتكوين ذاكرة املجتمع ،وإنما يتحقق هذان
الـهــدفــان بديمومة تلك اإلن ـجــازات والحفاظ
عليها .وموضع الرمزية في كالمه ،وفي قصة
ّ
حصل
هدم نصب الجندي املجهول ،هو أن ما
ّ
ٌ
مع املنجزات الثقافية في العراق ،شكل مصغر
ملا حصل في التاريخ السياسي للدولة ،وفي
املسير الثقافي للمجتمع .فافتقار اإلنجازات
ال ـث ـق ــاف ـي ــة إل ـ ــى ال ــديـ ـم ــوم ــة ،أو م ــا ي ـم ـكــن أن
ندعوه االنقطاعات الثقافية ،هو أحد أشكال
االنـقـطــاعــات الـتـنـمــويــة امل ـت ـكـ ّـررة فــي ال ـعــراق،
حيث ّكل خطوة إلى األمــام ،من ّ
أي نوع وفي
ُ
ّ
أي قـطــاع كــان ،ســوف ّ«ت ـهـ َـدم» يــومــا مــا ،على
يد سلطة قادمة ،وكأنها لم تكن .لقد سادت
هذه الوتيرة لعقود طويلة خسرها العراق من
عمره الـحـضــاري ،كــان يمكن أن تكون عقودًا
من التراكم الحضاري.
هذه الصفة ،وكذلك جذرها النفسي (الثأرية
الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة) ،الـ ـع ــراقـ ـيـ ـت ــان ب ــامـ ـتـ ـي ــاز ،تـقــع
مسؤوليتهما عـلــى األحـ ــزاب األيــديــولــوجـيــة
ال ـتــي هـيـمـنــت ع ـلــى ال ـســاحــة الـسـيــاسـيــة في
ال ـ ـعـ ــراق ط ـ ـ ــوال ال ـن ـص ــف األخ ـ ـيـ ــر مـ ــن ال ـق ــرن
العشرين ،ليس فقط بسبب كــون األخ ـيــرة ـ ـ ـ

ُ ْ
وعنفية ،وإنما
جميعها ـ ـ ـ ذات عقلية إقصائية
ّ
ـ ـ ـ وهــو األهــم ـ ـ ـ ألن أولويتها ليست الــدولــة،
ولـيـســت ـ ـ ـ بــالـتــا ّلــي ـ ـ ـ الـنـهـضــة االقـتـصــاديــة
واالجتماعية ،وإنما السلطة ّ
بحد ذاتها (رغم
ّ
أنها جميعًا تنكر هذا اآلن في إعادة قراءتها
للماضي!) .وبسبب الصراعات األيديولوجية
العقيمة (التي لم تدر حول قضايا اقتصادية
وال اجـتـمــاعـيــة ،ول ــم تــذكــر فيها كلمة تنمية
م ـط ـل ـقــا) ،ل ــم يـشـهــد الـ ـع ــراق م ـس ـيــرة تنموية
م ـس ـت ـمـ ّـرة ،وإن ـم ــا ب ــداي ــات م ـت ـعـ ّـددة ملـشــاريــع
تنمية تموت قبل أن تكتمل.
افتتح العهد الجمهوري (عــام  ،)1958بإلغاء
(مجلس اإلعمار
ّأول مجلس حكومي للتنمية
ُ
في العهد امللكي) ،والــذي كانت قد خصصت
له  %70من عائدات بيع النفط ،ولم تكن ّ
مرت
على تفعيل املجلس سوى سنوات قليلة جدًا،
فلم يلحق أن يكمل تنفيذ رؤيته االقتصادية.
والـبــديــل ال ــذي وضعته ال ـثــورة ،بعد سنتني
التنمية الخمسية التي
من عمرها ،كان خطة
بدأ تفعيلها عام  ،1962أي ّأنها بالكاد ّ
أتمت
ُ
عامها األول عندما ماتت وذبح زعيم الثورة.
وق ـت ـهــا ،ك ــان ل ــدى الـسـيــاسـيــن والـعـسـكــريــن

ما هو أهــم من التنمية وخطتها ،التي جرى
تـجـمـيــدهــا ،فــانـشـغـلــوا س ـنــوات ع ـ ّـدة بــإزاحــة
بعضهم البعض ،حتى نجح «حــزب البعث»
 ،)1968فألغى كل خطط
في تنفيذ انقالبه (عام ّ
النظام القديم وراح يجتثه من الجذور .وبعد
سنوات عـ ّـدة من الصراعات الداخلية ،ينجح
ال ـن ـظــام ال ـجــديــد ف ــي تــأمـيــم الـنـفــط (ح ــزي ــران
 )1972وع ـن ــده ــا ف ـقــط تـنـطـلــق أك ـب ــر عملية
تنمية فــي تــاريــخ الـعــراق الـحــديــث ،وأطولها
ّ
استمرت حتى
عمرًا بمقاييس العراق ،حيث
عـ ــام  1980ع ـنــدمــا ق ـ ـ ّـرر ال ــدي ـك ـت ــات ــور صـ ـ ّـدام
ّ
حسني حــرق كــل ث ــروات الـبــاد ،بــل وثرواتها
ّ
ُ
املستقبلية أيضًا التي سجلت باسم الدائنني
ّ
ومصدري األسلحة ،في حرب جنونية ّ
مدمرة
مــع إيـ ــران ،عـلــى م ــدى ثـمــانــي س ـنــوات كاملة،
ُج ـ ّـم ــدت خــال ـهــا ـ ـ ـ ـ ـ بــال ـط ـبــع ـ ـ ـ ـ ـ ك ــل م ـشــاريــع
التنمية .وعندما انتهت الحرب ،لم يكن أحد
ّ
يتحدث عــن أيــة تنمية ،فقد كان
فــي السلطة
ّ
االهتمام مركزًا على أسئلة عقيمة مثل :كيف
ـون الـخــرافـيــة
الـسـبـيــل لـلـخــروج مــن بـئــر ال ــدي ـ َ ْ
ال ـتــي م ـ ّـول ــت ال ـح ــرب؟ وك ـيــف ســنــأمــن جــانــب
ع ـشــرات األلـ ــوف مــن امل ـسـ ّـرحــن مــن الـجـيــش،

ّ
وهويته وتطلعاته.
استطاعت التجربة الـحــديـثــة ،خــال عشرين
عامًا ،أن تصل إلى درجة من النضج واألصالة
ف ـت ـفـ ّـرعــت ع ــن جـ ــذور ال ـش ـج ــرة األول ـ ــى ف ـ ٌ
ـروع
ّ ّ
ً
عديدة .فمثال نشأ خط يمثل املقاومني األوائل،
من خالل محاكاة تجربتهم وتقليد مسلكهم
ّ
بالحس الثوري
واسترجاع أرشيفهم النابض
وتعميمه على وسائل التواصل االجتماعي،
ومن خالل أنشطة وإنتاجات فنية ّ
متنوعة ،في
محاولة الحتواء االستالب الثقافي والهشاشة
الروحية التي يحياها قسم أصابته الحياة
بالبرودة اإليمانية .عالقة هذا الخط أشبه ما
تـكــون بــاالرتـبــاط بــالـتــراث «املـجـيــد» .يعايش
ه ــذا الـخــط بـفــرح امل ـح ــاوالت األولـ ــى ،لشهداء
كان لهم الفضل في صناعة القالب الجهادي
ملسيرة حزب الله .ويعتبرونهم ،أي الشهداء،
إليه للوقاية من
الجدار الــذي يجب االستناد ّ
شر االنحراف .الخط الثاني ،يمثل التوجهات
«االشتراكية» ،أولئك الذين أرهصت بهم وقائع
األزمـ ـ ــات االج ـت ـمــاع ـيــة وال ـطــائ ـف ـيــة ،وش ـعــروا
بضرورة االلتزام باملوضوعات الوثيقة الصلة
ّ
بحياة الناس ،وأن الحزب ُمطالب باالنخراط
ُّ
أكثر فــي القضايا االجتماعية والـتـمــرد على
وطن يحلم به أبناؤه
الصيغة الطائفية ،لبناء
ٍ
ّ
أن
الواضح
ـن
ـ
م
و
ـاواة.
وتسوده العدالة واملـسـ
ّ ً
أولوية
هذا الخط يجعل القضية االجتماعية
على القضايا األخ ــرى ،لكن مــن دون أن يقوم
ّ
متعسف مــع الـبـعــد األه ــم فــي وظيفة
بفصل
الحزب وهي املقاومة .أدبيات أفراد هذا الخط،
ّ
الذين أطلوا بقوة من بوابة األحــداث األخيرة
واألزم ـ ـ ـ ــات امل ـع ـي ـش ـيــة ال ـض ــاغ ـط ــة ،ت ـل ـ ّـح عـلــى
ضرورة تذويب املسافة بني املقاومة والحياة.
ولكن في مكان مــا ،يقف هــؤالء على النقيض
من الخط األول ،لجهة التركيز على احتياجات
اإلنـ ـس ــان امل ــادي ــة ف ــي م ـقــابــل تـهـمـيــش الـقـيــم
الــروح ـيــة ،عـلــى نـحــو تـكــون األصــالــة للجسد
ً
أوال وبالذات على ّالروح ثانيًا وبالعرض.
الخط الثالث ،يمثل الصاعدين والطامحني
ّ
بـ ـغ ـ ٍـد أف ـ ـضـ ــل ،هـ ــروبـ ــا مـ ــن م ــرح ـل ــة ال ـت ـخــلــف
االج ـت ـم ــاع ــي وال ـت ـه ـم ـي ــش ال ـس ـي ــاس ــي ال ــذي
لحق بأبناء الطائفة الشيعية ،منذ تأسيس
بالبيئات
الكيان .أولئك ،ونتيجة احتكاكهم
ّ
والـطـبـقــات االجـتـمــاعـيــة والـطــائـفـيــة املــرفـهــة،
ُّ
ّ
السياسي الذي أبدته
والنافذة بفعل التفتح
قـيــادة ال ـحــزب ،أو بسبب تــوازنــات ومصالح
وع ــاق ــات م ــا ب ـعــد االنـ ـتـ ـص ــارات ال ـت ــي تــأتــي
ّ
محملة في العادة بمزيد من املنافع ،نجدهم
ّ
قد تمردوا على الحياة األولى أو حياة آبائهم
الـقــاسـيــة .وبــاتــوا مـ ّـيــالــن إل ــى االنـصـهــار في
ب ــوت ـق ــة اإلن ـ ـسـ ــان الـ ـعـ ـص ــري وال ـت ـم ــاه ــي مــع
ُ
املـحـتــوى االجـتـمــاعــي للطبقات ،الـتــي تعلي
من شأن «البرستيج» والوجاهات والعالقات
ّ
والطيبة.
العامة اللينة ّ
الخط الرابع ،يمثل الحركة الحديثة للمقاومة،
والـتــي أرس ــى دعائمها عـمــاد مغنية مواكبة
ل ـل ـت ـطـ ّـورات الـكـبـيــرة م ــع ال ـع ــدو اإلســرائـيـلــي
بـعــد ح ــرب تـمــوز  .2006لـقــد نـشــأ ه ــذا الخط
ّ
للتحديات التي
على معايشة حـ ّـارة وعميقة
ّ
أعقبت الحرب واملهام التي يجب أن يطلع بها.

وآالف ال ـخـ ّـري ـجــن ،ف ــي بـلــد مـنـهــك ومـفـلــس؟
ّ
وي ـبــدو أن الـقـنــوط ،والـجـنــون أي ـضــا ،انتهيا
ّ ّ
بالديكتاتور إلى نتيجة مفادها أن شن حرب
ّ
أخ ــرى ،ونـهــب بلد «شقيق» سيكونان الحل
ّ
ال ـس ـحــري ل ـكــل تـلــك األس ـئ ـلــة ،ويـفـتــح خــزائــن
عالء الدين .ونحن نعرف ما حصل بعد ذلك.
ُ
الـعــراق ،إذن ،لــم تتح ّلــه أب ـدًا اإلمكانية لبناء
ق ـص ـتــه ال ـت ـن ـم ــوي ــة .إنـ ـ ــه ل ــم ي ـخ ــض ال ـت ـطــور
االج ـت ـم ــاع ــي امل ـت ـكــامــل ل ـف ـتــرة زم ـن ـيــة كــافـيــة
(تـتـ ّ
ّ
ويتمرس
ـرســخ خاللها تقاليد الـحــداثــة،
ال ـن ــاس ف ــي ال ـق ـيــم ال ـج ــدي ــدة)؛ وهـ ــذا الـنـقــص
حرمه مــن تحقيق التراكم الثقافي املطلوب،
وال ـ ـضـ ــروري ،لـتـكــويــن الــذه ـن ـيــة الـحـضــاريــة
الـجـمـعـيــة أو «ذاك ـ ــرة امل ـج ـت ـمــع» ،كـمــا دعــاهــا
رفعت الجادرجي .إذا كانت الطبيعة البشرية،
ك ـم ــا تـ ـق ــول ن ـظ ــري ــة ال ـت ـن ــاش ــز االج ـت ـم ــاع ــي،
ت ـجــد ص ـعــوبــة ف ــي ال ـل ـحــاق ب ـســرعــة الـتـطــور
ّ
ال ـح ـض ــاري ،وبــال ـتــالــي ت ـظــل ال ـقـ َـيــم الـقــديـمــة
أمد بعيد ،حتى بعدما
كامنة في األفــراد إلى ٍ
ت ـت ـج ــاوزه ــا ح ــرك ــة امل ـج ـت ـمــع املـ ــاديـ ــة ،فكيف
سـيـكــون ال ـحــال وحــركــة الـتـطـ ّـور امل ــادي هــذه،
ُ
نفسها ،تنقطع مــا إن تـبــدأ ،وتنتهي فــي كل

استطاعت التجربة الحديثة
خالل عشرين عامًا ،أن
درجة من النضج
تصل إلى
ّ
واألصالة فتفرعت ٌعن جذور
الشجرة األولى فروع عديدة

وأفراده يضعون نصب أعينهم االلتزام التام
املمثلة باألمني العام السيد
بأهداف القيادة
َّ
حسن نصر الله ،ويتبنون في صراحة مذهلة،
أو ما ُيعرف ضمن أدبيات الحزب «التسليم
بــال ـت ـك ـل ـيــف» ب ـك ــل أطـ ــروحـ ــة الـ ـقـ ـي ــادة فـكــريــا
وسـيــاسـيــا واجـتـمــاعـيــا ،ولــديـهــم االسـتـعــداد
لتنفيذ كل ما تطلبه القيادة منهم ،سواء كان
ذلــك فــي «أقـصــى اليمني أو أقـصــى الـشـمـ ّـال»،
مــن دون اع ـت ــراض وم ــراوغ ــة وت ــواك ــل ،ألنـهــم
ّ
يــؤم ـنــون ح ـتــى ال ـن ـخــاع أن قــائــدهــم (الـسـيــد
حـ ـس ــن) ه ــو رس ــال ـت ـه ــم وس ــاح ـه ــم وثـقـتـهــم
وم ـص ـي ــره ــم ودنـ ـي ــاه ــم وآخ ــرتـ ـه ــم وحـلـمـهــم
بالشهادة والنصر .وقد ّ
تم تأهيلهم وتطوير
ّ
مواهبهم املعرفية والـبــدنـيــة ،ليشكلوا ذراع
ّ
الـحــزب فــي املحطات التاريخية املقبلة .وقد
وجد السيد نصر الله ّ
سره فيهم ،خالل تجربة
الدخول في الحرب السورية ضد اإلرهابيني
ّ
الـتـكـفـيــريــن ،وك ــان رهــانــه عليهم فــي محله،
وقــد تــرجــم عاطفة ظــاهــرة ومـشــاعــر مختلفة
تجاههم .وقد استعار إحدى الزيارات الواردة
بحق أئمة أهل البيت عليهم السالم ،املعروفة
ب ــال ـ ُـزي ــارة ال ـ َجــام ـعــة ل ـ ُي ـقــول ب ـح ـق ـهــم« :كـيــف
ُ َ
َ َ َ ُ
ُ
الئك ْم،
صي ج
نائك ْمَ ،وأ ْ ُّح
ميل ب َ ِ
أصف ْح ْسن َ ث ِ
ِ
ّ
َ
ِّ
َ
ُ
َ َ َ
َ
َ
َ ُ ْ
رات
ْو ِ ُبكم أخ َر َج ْن َا َ الله ِ ْمن َالذل وف َّرج ْعن َا غم ِ
َ
ُ
ُ
كات،»...
وب ،وأنقذنا ِمن شفا جـ ُـر ِ
ف الهل ِ
الــكــر ِ
في إشارة عميقة إلى ما تشتعل فيه أرواحهم
من نبل الوالء وصدق اإليمان.
ّ
ه ــذه الـخـطــوط األرب ـع ــة شــكـلــت ،إل ــى ح ـ ٍّـد مــا،
املـحـتــوى الـحــديــث للجيل ال ـجــديــد .األصــالــة
ٌّ
لها حظ بالتقليد واملحاكاة ،وما زالت تنحدر
ّ
مــن التاريخ عبر الحضور املتوهج والــدافــق
لكلمات األمني العام الذي يرى الجيل الجديد
ت ـطــوي ـرًا فــي حقيقته لـجـيــل األوائ ـ ــل ال ثــورة
عليه .والحداثة لها درجة باملنجزات والرؤية
ّ
ّ
والتنوع من دون تفلت عن البناء الكالسيكي
ّ
ل ـهــويــة امل ـق ــاوم ــة وقـ ـي ــود ت ــوج ـه ــات ـه ــا .وهــي
القيود التي تستلزم اعتبار جيل «املهاجرين
ّ
واألنصار» وحدة واحدة ال تتجزأ .
ّ
ّ
مما ال شـ ّـك فيه ،أن الجيل الحديث سيطرت
عليه نشوة االنتصارات وأمجادها ومظاهر
القوة وإيحاء العالقات املستندة إلى املقدرات
ّ
الوفيرة وكيان ّ
مؤس ّ
سي متني يحيطه من كل
جانب بالدعم املادي واملعنوي ،فيضاعف ذلك

مرة نهاية صادمة :انقالب دموي أو تصفيات
ََ
ٌ
شعب
جماعية أو حرب شاملة؟ ربما لم ُي ْبتل
آخ ــر ،عـلــى ح ـ ّـد عـلـمــي ،بـمـثــل ه ــذه ال ـظــاهــرة،
ّ
التطرف.
وعلى هذه الدرجة من
العاقبة ّ السيئة لهذا الخلل هي ،كما يمكننا
أن نتوقع ،إصابة البنية الثقافية للمجتمع
والبنية الذهنية للفرد بهشاشة مستديمة.
ُ
وهـ ــذه ال ـه ـشــاشــة ،ب ــدوره ــا ،ت ـغ ــري األن ـم ــاط

ما يوجد في العراق ّ
اليوم ليس دولة ،وإنما
هو عصر استيالء البداوة
على الدولة المدنية

ّ
أحيانًا من غروره وزلته .بينما عاش الجيل
الـســابــق فــي واق ــع صـخــري م ـلــيء بالصعاب
واملتاعب النفسية واالجتماعية والتحديات
وندرة املوارد وكثرة
الوطنية
وهموم العصر ّ
ّ
ّ
األع ــداء وقــلــة األص ــدق ــاء .لكنه ال يتخطى ما
ع ـلــى أس ــاس ــه انـطـلـقــت م ـس ـيــرة الـ ـح ــزب .ومــا
يضعهم فــي مـكــان واح ــد هــو اإلي ـمــان بمبدأ
«واليـ ــة الـفـقـيــه» ال ـتــي تجعلهما يـقـفــان على
أعمق ما في هذه األرض ،وعلى أعمق ما في
هــذه العقيدة ،وعلى أعمق في هــذه ّ
األمــة من
قضايا.
فـ ــي ال ـح ـق ـي ـق ــة ،لـ ــم يـ ـك ــن الـ ـجـ ـي ــل ال ـح ــدي ــث
ً
ـا مــن الـجـيــل امل ـ ّ
ـؤس ــس ،ولـكــن كـمــا في
بــديـ
الـ ـح ــدي ــث املـ ـشـ ـه ــور ع ــن اإلم ـ ـ ــام ع ـل ــي (ع):
«ال ت ـق ـس ــروا أوالدك ـ ـ ــم ع ـلــى آدابـ ـك ــم فــإنـهــم
ّ
مخلوقون لزمان غير زمانكم» .فلكل زمان
رج ــال .لــذلــك ،بــدا هــذا الجيل غريبًا بعض
ً
الـ ـش ــيء ،م ـ ّـي ــاال إل ــى ال ــدع ــة ف ــي ت ـصــرفــاتــه،
ّ
مــول ـعــا ب ــ(ال ـنــارج ـي ـلــة) وامل ــوض ــة ومـهـتــمــا
بتطبيقات امليديا والتواصل االجتماعي.
ّ
ك ـمــا أن األحـ ـ ــداث الـسـيــاسـيــة وال ـت ـط ـ ّـورات
«الرقمية» وصـلــت ،أحـيــانــا ،ببعض هــؤالء
ّ
إل ــى ذروة ال ـت ـف ـ ّـرد وال ـت ـشــتــت ،م ــا ال يتيح
ّ
موحد في مقاربة
لهم االستقرار على رأي
ق ـض ــاي ــا ال ـ ـحـ ــزب وا ّل ـ ــداخ ـ ــل ال ـل ـب ـن ــان ــي ،أو
قضايا الخارج بملفاته الشائكة ،وهــذا ما
ينعكس بشكل سلبي على تــوازن الصورة
ال ـع ــام ــة ،وخ ـص ــوص ــا ع ـنــدمــا ت ـتــم م ـقــارنــة
ذلــك بسلوكيات الجيل السابق الــذي نشأ
مـسـكــونــا بــال ـحــذر والـ ـخ ــوف م ــن الـعــانـيــة
وال ـظ ـهــور وال ـت ـمــايــز ،ومـهـجــوســا بــالــرويــة
والترابية والرهافة األدبية.
ّ
ربما يرى البعض أن عام  2000وما بعده،
ّ
يشكل نقطة ّ
تحول لجيل يبحث عن عوامل
التجديد واالنطالق ويعاند إلثبات نفسه،
وال يريد لهذه املسيرة أن تجمد في قوالبها
القديمة ،ويسعى إلــى أن يقدم روايـتــه هو
بأساليبه الفنية والثقافية واإليمانية ،وإن
كــان من شــأن ذلــك أن يكشف التناقض بني
أدوات املاضني والحاليني.
فمهما ك ــان ،ال يمكن إخـفــاء املـفــارقــات بني
جيلني ،خاضا تجارب مريرة في مواجهة
ً
االحتالل اإلسرائيلي وصــوال إلى التجربة
األقسى في سوريا ،ولكن ليس إلى الدرجة
الـتّــي نـتـصـ ّـور فيها الـحــد الـقــائــم بينهما،
كأنه سور حديدي ُيعمل على تكسيره .وال
ّ
ّ
املؤسسني
يـبــدو وصــف التحلل عــن ت ــراث
سليمًا ،فما نشهده من ّ
فعاليات وإحياءات
ّ
ملناسبات دينية لم يتوفر الجيل املؤسس
على فــرص إلبــرازهــا ُيظهر العكس تمامًا.
ول ـك ــن ل ـكــل ج ـيــل مـنـطـقــه وأدوات ـ ـ ــه ولـغـتــه،
ّ
وامل ـ ـهـ ــم أن ق ـ ـنـ ــوات ال ـت ـف ــاع ــل امل ـ ـ ــرن بـقـيــت
م ـف ـتــوحــة ب ـ ـ ــإدارة دق ـي ـقــة م ــن األم ـ ــن ال ـعــام
ّ
ّ
نفسه ،حــتــى ال يتعطل نمو هــذه املسيرة
عن روح العصر ،وعن روح األصالة الثورية
التي منها ّ
تفجرت كل ينابيع االنتصارات!
* كاتب لبناني ،أستاذ العلوم السياسية في
الجامعة اللبنانية الدولية

ّ
املتربصة (كالثقافة البدوية في حالة
الثقافية
ال ـعــراق َت ـحــدي ـدًا) ،فتهاجم الــوعــي الجمعي،
مـهــاجـمــة ال ـف ـيــروس لجسد ضعيف املـنــاعــة،
وتـصــادره .وقــد حصل هــذا األمــر ،بحذافيره،
ع ـنــد س ـقــوط ال ــدول ــة ال ـعــراق ـيــة (عـ ــام ،)2003
وتفتيت البالد قوميًا وطائفيًا ،وإلــى اليوم.
ف ـمّــا ي ــوج ــد ف ــي الـ ـع ــراق ،الـ ـي ــوم ،ل ـيــس دول ــة،
وإنما هو عصر استيالء البداوة على الدولة
ّ
املدنية .وإذا كان هذا الطرح يذكرنا بنظرية
ّ
ّ
ّ
يتخيله الوردي هو أن
علي الوردي ،فإن ما لم
هــذه العملية التي كانت في املاضي تحصل
بشكل طبيعي ،صار ّ
يتم تخليقها اليوم في
مختبرات السياسة الدولية؛ واملشهد الرمزي
ال ــذي يختزل كــل شــرح لـهــذه املــوضــوعــة ،هو
مشهد وق ــوف الـجـنــود األمـيــركـيــن مكتوفي
األيـ ــدي ،وه ــم يـتـفـ ّـرجــون عـلــى نـهــب الـغــوغــاء
لــدوائــر الــدولــة .هــذا هــو الثمن الرهيب الــذي
ّ
ندفعه ،وسنظل ندفعه إلى أمد طويل ،لقطعنا
ّ
امل ـت ـك ـ ّـرر مل ـس ـيــرة الـتـنـمـيــة ب ـســكــن ال ـج ــداالت
األيديولوجية العقيمة.
*كاتب عراقي
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اختالط
التعابير
عبد الحميد فاخوري *
منذ فترة ،كتبت عن اختالط املفاهيم بالنسبة
إلــى قضية الـعــرب األول ــى :فلسطني .وتوصلت
إل ــى أن ـهــا قـضـيــة عــربـيــة ،قـبــل أن ت ـكــون قضية
فـلـسـطـيـنـيــة ف ـق ــط ،وم ــن ث ـ ّـم ي ـجــب ال ـع ـمــل على
اس ـت ـع ــادة ك ــام ــل الـ ـت ــراب الـفـلـسـطـيـنــي ،ولـيــس
االكتفاء بالعودة إلى حــدود ما قبل عام ،1967
الستعادة أرض
وأخيرًا النضال بمختلف أنواعه
ّ
فـلـسـطــن ،بـمــا فــي ذل ــك الـكـفــاح امل ـســلـ ّـح .واآلن،
أتـطـ ّـرق إلــى اخـتــاط التعابير التي تتعلق بهذه
القضيةّ .
وأفصل فأقول :إن هناك رابطًا وثيقًا
ّ
ب ــن الـلـغــة وال ـف ـكــر ،ول ـقــد ثـبــت أن الـلـغــة ليست
ّ
فقط تعبيرًا عن الفكر ،وإنما لها تأثير مباشر
عليه ،بحيث ّإن انتقاء التعابير اللغوية يــؤدي
ّ
في النتيجة إلــى أن يجري تبنيها على مراحل
من قبل املواطنني عامة ،وأهل الفكر والسياسة
على وجه الخصوص .وألعطي على ذلك أمثلة،
ّ
وال ش ــك ف ــي أن ـه ــا لـيـســت الــوح ـيــدة ال ـتــي يجب
تصحيحها.
ُ
أول مثل ،هو ماذا نطلق على العدو اإلسرائيلي،
ّ
َ
أنـقــول إنــه إســرائـيــل ،أو دولــة الـيـهــود ،أو الكيان
اإلســرائ ـي ـ ُلــي ،أو الـكـيــان الـصـهـيــونــي؟ التعابير
الـثــاثــة األول ،هــي ن ــوع مــن االع ـت ــراف بــالـعــدو.
أمــا تعبير «الـكـيــان الصهيوني» فــواضــح أنــه ال
ّ
ّ
يعترف للعدو بدولته ،إنما بأنه كيان قائم نشأ
متعصب ِّ
ّ
ومزور للتاريخ.
على أساس فكر
ٌ
مثل آخر هو كلمة املستوطنات ،واملستوطنة في
اللغة هي عبارة عن منطقة خالية استوطن فيها
أمر ال ينطبق أبدًا على ما ّ
شعب ما .وهذا ٌ
يسمى
باملستوطنات اإلسرائيلية ،فهي في الواقع عبارة
ُ
اغتصبت من شعب مقيم فيها ُ
وه ِّجر
أراض
عن
ِ
ٍ
مواطنوها بالقوة ،فكيف يمكننا كعرب أن نقبل
بهذه التسمية؟ التعبير الصحيح ،يجب أن يكون
ً
مـسـتـعـمــرة ي ـهــوديــة بـ ــدال م ــن مـسـتــوطـنــة .من
جهة ثانيةّ ،أدى الخالف بني «فتح» و«حماس»
وانقسام السلطة بينهما ،إلى استعمال تعبيرين
أي الضفة الغربية وقطاع غزةَّ ،
ورسخ في أذهان
ّ
الـنــاس أنهما كيانان منفصالن وهـمــا ،مدانان
فــي ه ــذا ال ـشــأن ،وزال اس ــم فلسطني بالكامل.
في رأيــي ،يجب أن يتوقف ذلــك فــورًا ،وإذا بقي
ٌ
مستهجن كليًا،
الـخــاف على حــالــه ،وهــو أمــر
فـيـجــب أن ن ـقــول فـلـسـطــن ـ ـ ـ ـ ـ ال ـض ـفــة الـغــربـيــة
وفلسطني ـ ـ ـ قطاع غزة.
امل ـث ــل ال ـث ــال ــث ،ب ـم ــاذا ن ــدع ــو ال ـع ــرب ف ــي الـكـيــان
الصهيوني :هــل نقول إنهم عــرب إسرائيليون
أو ف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــون إس ــرائ ـي ـل ـي ــون؟ ف ــي ن ـظ ــري،
ّإن التعبيرين خــاطـئــان وهـمــا بمثابة اعـتــراف
بالكيان اإلسرائيلي ،ويجب أن ُيستبدال بتعبير
«فلسطينيون تحت االحتالل» ،للتركيز على ّأن
الكيان بكاملهٌ ،
أرض مغتصبة ويجب تحريرها.
املثل الرابع ،هو كلمة تطبيع أي عــودة األمــور أو
الـعــاقــات إلــى طبيعتها بــن كائنني اثـنــن .هذه
الكلمة مستعملة بكثرة في لغتنا املتداولة .ومع ّأن
هذه الكلمة يتبعها في معظم األحيان استنكار
ملحاولة إعادة العالقات ّ
سرًا أو جهرًا ،بني العرب
والعدو ،إال ّأن هذا التعبير يجب أن تتبعه كلمة
الخياني» ،كي يرسخ
«التطبيع
خياني فيصبح
ّ
ّ
في أذهان الناس .إن كل إجراء يتعلق بالتطبيع
اإلعالمي والسياسي واالقتصادي واإلعالني،
هو عبارة عن خيانة
موصوفة للقضيةٍّ .
ّ
أورد هــذه األمـثـلــة ،على أنـهــا بـعـ ٌـض مــن كــل وال
ّ
التطرق
شــك فــي ّأن هنالك أمثلة أخ ــرى يمكن
إلـيـهـ ّـا .وأع ــود وأش ــدد على ّأن التعبير الخاطئ
ّ
فيتحول مــع الزمن
يتسلل إلــى ال وعــي الـنــاس،
إلى اعتماده فكريًا وليس لغويًا فقط .أنا على ِثقة
هنالك أمثلة أخرى ،يمكن تصحيح التعابير
بأن
ّ ّ
فيها ،إل أنني أوردت بعضًا منها على سبيل
املثال ال الحصر.
* كاتب وسياسي لبناني
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العالم

العالم

فلسطين

إيران

ّ
«حماس» ترحب بتوسيع
مبادرة «أنصار الله»

ّ
ّ
مرة جديدة ،يعلن محمود عباس أنه في حل من اتفاقات أوسلو .الزمة
كالمية تتكرر في نهاية االجتماعات الرسمية من دون ّ
أي نصيب من
الواقع ،إلى ّ
اإلعالم العبري هو ،ال المستوى السياسي أو األمني
أن
حد
ّ
اإلسرائيلي ،من صار يتوكل بنفي هذه التصريحات

ّ
السلطة تتحل ّل من «أوسلو»:
«كالكيت» مرة ألف!
أعـ ــاد رئ ـي ــس ال ـس ـل ـطــة الـفـلـسـطـيـنـيــة،
م ـح ـم ــود ع ـ ـبـ ــاس ،ت ـ ـكـ ــرار ت ـه ــدي ــدات ــه
ب ـ ــإلـ ـ ـغ ـ ــاء االت ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــاقـ ـ ـ ــات مـ ـ ـ ــع ال ـ ـع ـ ــدو
اإلسرائيلي واإلدارة األميركية .هذه
املــرة ،كانت تصريحاته التي أطلقها،
خالل اجتماع قيادة منظمة التحرير
ف ــي رام ال ـل ــه ،أم ـ ــس ،ج ــدي ــة أك ـث ــر ألن
املــوضــوع يتعلق بخياره التسووي،
وبـ ــروح «اتـفــاقـيــة أوس ـل ــو» ال ـتــي كــان
أحـ ــد ع ـ ّـراب ـي ـه ــا .ف ـمــع م ـنــح واش ـن ـطــن
ّ
بضم غور
الضوء األخضر إلسرائيل
األردن وأجزاء من الضفة املحتلة ،فإن
«دولـ ـ ــة ف ـل ـس ـطــن» ال ـخ ــاص ــة بـعـبــاس
سـتـكــون ع ـب ــارة ع ــن ج ــزر ف ــي محيط
إســرائـيـلــي .مـســاء أول مــن أم ــس ،قــال
أب ــو م ــازن إن «ال ـق ـي ــادة الفلسطينية
وم ـن ـظ ـمــة ال ـت ـحــريــر أص ـب ـح ـتــا ال ـيــوم
في ِحل من االتفاقات مع الحكومتني
األميركية واإلسرائيلية ،ومــن جميع
ّ
االلـتــزامــات املترتبة عليها بما فيها
ّ ً
االت ـف ــاق ــات األم ـن ـي ــة» ،م ـحــمــا ال ـعــدو
«ج ـم ـيــع امل ـس ــؤول ـي ــات أمـ ــام املـجـتـمــع
الـ ــدولـ ــي كـ ـق ــوة احـ ـت ــال ل ـف ـل ـس ـطــن»،

مـعـتـبـرًا أن «ض ــم أج ـ ــزاء م ــن أراض ــي
فـلـسـطــن م ــن ق ـبــل ح ـكــومــة االح ـت ــال
إلغاء التفاق أوسلو».
وبينما أكد أمني سر اللجنة التنفيذية
لـ«منظمة التحرير» ،صائب عريقات،
أن «ق ــرار الـقـيــادة دخ ــل حـيــز التنفيذ
بـشـكــل ف ــوري بـمـجــرد انـتـهــاء خطاب
الـ ــرئ ـ ـيـ ــس مـ ـحـ ـم ــود ع ـ ـبـ ــاس وإع ـ ـ ــان
ال ـ ـ ـقـ ـ ــرار» ،ان ـس ـح ــب م ـم ـث ــل «ال ـج ـب ـهــة
ال ـش ـع ـب ـي ــة لـ ـتـ ـح ــري ــر فـ ـلـ ـسـ ـط ــن» مــن

لم تظهر أي
مؤشرات حقيقية
واقعية
على
ّ
القرار أو جديته

االج ـت ـمــاع ألن ــه لــم يـسـمــح لــه بــإكـمــال
كلمته أو املشاركة في صياغة البيان
النهائي.
بعد انتهاء عباس من خطابه ،نقلت
قناة «ك ــان» اإلسرائيلية عــن مسؤول
فلسطيني ،أن «تعليمات صــدرت من
الــرئ ـيــس إل ــى قـ ــادة األج ـه ــزة األمـنـيــة
بوقف فوري للتنسيق مع إسرائيل».
وقــالــت الـق ـنــاة إن أب ــا م ــازن طـلــب من
امل ـســؤولــن ع ــن االت ـص ــال بــإســرائـيــل،
عضو اللجنة املركزية لحركة «فتح»،
ح ـســن ال ـش ـي ــخ ،ورئـ ـي ــس امل ـخ ــاب ــرات
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة ،مـ ــاجـ ــد ف ـ ـ ـ ــرج ،وق ــف
تواصلهما مع تل أبيب.
وفي قراءة إسرائيلية لقرارات عباس،
قــالــت صحيفة «إســرائـيــل ال ـيــوم» ،إن
«ه ـ ــذه خ ـط ــوة رم ــزي ــة وم ـ ّ
ـوج ـه ــة إلــى
ب ـي ـن ــي غ ــانـ ـت ــس ،أي أن مـ ــن امل ـج ــدي
ل ــه ال ــدخ ــول ف ــي مـ ـف ــاوض ــات ،عـنــدمــا
يـصــل إل ــى رئــاســة ال ـح ـكــومــة» .ووفــق
الصحيفة ،فإن مسؤولني فلسطينيني
ي ـق ــدرون أن «إع ـ ــان ع ـبــاس ه ــو على
امل ـس ـت ــوى ال ـت ـصــري ـحــي ف ـق ــط ،ولـيــس

أكد عريقات أن «قرار القيادة دخل حيز التنفيذ بشكل فوري
بمجرد انتهاء خطاب الرئيس محمود عباس» (أ ف ب)

هناك أي نية لالنسحاب من اتفاقات
أوسلو» ،مؤكدين أن «قرار االنسحاب
من هــذه االتفاقيات سيؤدي إلــى حل
السلطة».
من جهتها ،ذكرت صحيفة «هآرتس»
أن إعالن عباس لم يشمل حل السلطة
التي نشأت بموجب هذه االتفاقيات،
الفتة إلى أن «التنسيق مع إسرائيل
مــا زال مـسـتـمـرًا» .ونقلت الصحيفة

ع ــن م ـصــدر فـلـسـطـيـنــي كـبـيــر ش ــارك
في اجتماع عباس ،قوله إن «الرئيس
يـنــوي وق ــف التنسيق األم ـنــي ،لكنه
لــم يغلق ال ـبــاب» .لكن مــوقــع «وال ــا»
العبري نقل عن مسؤولني في جهاز
األمـ ــن اإلس ــرائ ـي ـل ــي قــول ـهــم ،إن ــه «لــم
ي ـط ــرأ ت ـغـ ّـيــر ع ـلــى الـتـنـسـيــق األم ـنــي
ب ـ ــن أج ـ ـه ـ ــزة األم ـ ـ ـ ــن ف ـ ــي إس ــرائـ ـي ــل
والسلطة الفلسطينية» .ونقل املوقع

مصر

ق ـ ــرض ج ــدي ــد مـ ــن «صـ ـ ـن ـ ــدوق ال ـن ـقــد
الدولي» واالتجاه نحو االقتراض من
«البنك الدولي» واملؤسسات املانحة،
فإن العجز الكبير ،خاصة مع تراجع
مصادر النقد األجنبي ،دفع الحكومة

ّ
رفضت الحكومة تخفيض أسعار المحروقات بما يتفق مع األسعار العالمية (أ ف ب)

إلــى االتجاه نحو أمــوال املوظفني في
القطاعني الـعــام وال ـخــاص ،على رغم
الخسائر الكبيرة التي لحقت باألخير
تحديدًا .لذلك ،قررت الحكومة اقتطاع
 1فــي امل ـئــة مــن إجـمــالــي ال ــروات ــب في
ال ـق ـطــاعــن ال ـع ــام والـ ـخ ــاص ملصلحة
«صندوق مواجهة كــورونــا» ،بجانب
اق ـت ـط ــاع ن ـص ــف ف ــي امل ـئ ــة م ــن أمـ ــوال
امل ـ ـعـ ــاشـ ــات (ال ـ ـت ـ ـقـ ــاعـ ــد) .وس ـي ــرس ــل
م ـشــروع الـقــانــون فــي ه ــذا ال ـشــأن إلــى
م ـج ـل ــس الـ ـشـ ـع ــب مل ـن ــاق ـش ـت ــه ال ـش ـهــر
امل ـق ـب ــل ،ف ــي أول ـ ــى ج ـل ـســاتــه ،تـمـهـيـدًا
العتماده ،على أن ُي ّ
طبق بدءًا من أول
ت ـم ــوز  /يــول ـيــو امل ـق ـب ــل ،وهـ ــو مــوعــد
الزيادة الدورية للمعاشات والرواتب.
رغـ ــم امل ـخ ــال ـف ــات ال ــدس ـت ــوري ــة ال ـتــي
ت ـ ـش ـ ــوب مـ ـ ـ ـش ـ ـ ــروع الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــان ـ ـ ــون ،فـ ــإن
ً
ال ـح ـكــومــة م ـ ّـررت ــه ســري ـعــا ،أمـ ــا في
تخفيض العجز ،خاصة بعدما طالت
مرحلة اإلغالق ،وال سيما ّفي القطاع
الـسـيــاحــي ،أكـثــر مــن امل ـتــوقــع .وفــوق
ذل ــك ،تـتـحـ ّـدث م ـصــادر عــن تــوقـعــات
بإقرار مزيد من اإلج ــراءات التي من
ً
شأنها توفير موارد إضافية .فضال
عن ذلــك ،رفضت الحكومة تخفيض
ّ
أسـ ـع ــار املـ ـح ــروق ــات ب ـم ــا ي ــت ـف ــق مــع
األسعار العاملية الشهر املاضي ،بل
فــرضــت مــزي ـدًا مــن ال ـضــرائــب عليها
لالستفادة من مواردها في معالجة
ال ـخ ـل ــل ال ـش ــدي ــد ف ــي واردات الـنـقــد

األجنبي ،علمًا بأن أسعار املحروقات
في مصر اآلن تصل إلى نحو ضعفي
ال ـس ـعــر ال ـع ــامل ــي .ف ــي ال ـس ـي ــاق ،تفيد
مصادر في وزارة املالية بــأن أوراقــا
ّ
قدمت لدراسة إمكانية تحصيل أكبر
مـبــالــغ ممكنة ،س ــواء بـفــرض رســوم
أو الـحــد مــن اإلع ـف ــاءات ،كـمــا يجري
الـتـنـسـيــق م ــع «ال ـب ـنــك امل ــرك ــزي» مع

سيشمل القرار
موظفي القطاع
العام والخاص رغم
ّ
تضرر األخير كثيرًا

ّ
ت ـعــثــر ال ـحــاص ـلــن ع ـلــى قـ ــروض في
القطاعني العام والخاص عن السداد،
مع إلزام َ بعض القطاعات الحكومية
تـ ـخـ ـفـ ـي ــض إنـ ـف ــاقـ ـه ــا عـ ـل ــى األج ـ ـ ــور
ب ـ ـصـ ــورة إلـ ــزام ـ ـيـ ــة ،كـ ـم ــا حـ ـ ــدث مــع
«شركة مصر للطيران» التي خفضت
روات ـ ــب ك ـب ــار مــوظـفـيـهــا بـنـسـبــة 20
في املئة قبل أيــام ،بل وعد مسؤولو

عـ ــن م ـ ـسـ ــؤول أمـ ـن ــي إس ــرائـ ـيـ ـل ــي أن
ً
ً
«ه ـن ــاك اح ـت ـم ــاال ض ـئ ـيــا ألن يكسر
أب ــو م ــازن األوانـ ــي ويـقـطــع االت ـصــال
مــع إســرائ ـيــل ،وذل ــك ألن االتـفــاقـيــات
ت ـخــدم ك ــا ال ـجــان ـبــن .وإذا قـ ـ ّـرر أبــو
مازن غدًا إيقاف النشاط ّ
ضد حماس
وال ـت ـن ـس ـي ــق األم ـ ـنـ ــي ،ف ــإن ــه سـيـكــون
مـعـ ّـرضــا ألنـشـطــة تــآمــريــة مــن جانب
الحركة ،عدوه اللدود».

ّ
جدد زعيم حركة «أنصار الله»،
ع ـ ـبـ ــد املـ ـ ـل ـ ــك ال ـ ـح ـ ــوث ـ ــي ،عـ ــرض
ص ـف ـق ــة ت ـ ـبـ ــادل مـ ــع ال ـس ـع ــودي ــة
مــن أجــل إطــاق ســراح معتقلني
ف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــن وأردن ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــن م ــن
ح ـ ــرك ـ ــة «ح ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــاس» ،مـ ـ ــع رفـ ـع ــه
سقف الصفقة لتشمل طيارين
ً
وتسعة ضباط سعوديني ،بدال
مــن طـيــار واح ــد وأربـعــة ضباط
وجـنــود كــان قــد أبــدى فــي آذار/
م ـ ـ ـ ـ ــارس امل ـ ـ ــاض ـ ـ ــي اسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــداده
لإلفراج عنهم.
جـ ـ ــاء عـ ـ ــرض الـ ـح ــوث ــي ال ـج ــدي ــد
خــال كلمته في مهرجان «قــادة
محور املقاومة» بمناسبة «يوم
ال ـقــدس ال ـعــاملــي» ،ضـمــن كلمات
ل ـ ـقـ ــادة فـ ــي «م ـ ـحـ ــور املـ ـق ــاوم ــة»،
ح ـ ـيـ ــث قـ ـ ـ ـ ــال« :ن ـ ـ ـجـ ـ ــدد ع ــرض ـن ــا
للنظام الـسـعــودي بـشــأن إطــاق
امل ـ ـخ ـ ـت ـ ـط ـ ـفـ ــن الـ ـفـ ـلـ ـسـ ـطـ ـيـ ـنـ ـي ــن
بــاالس ـت ـعــداد إلط ــاق ط ـيــار آخــر
و 5ضـبــاط وجـنــود سـعــوديــن».
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف« :ن ـ ــأم ـ ــل م ـ ــن ال ـن ـظ ــام
السعودي التفاعل اإليجابي مع
م ـب ــادرت ـن ــا ،إن ل ــم ي ـكــن م ــن أجــل
اإلخ ــوة الفلسطينيني فمن أجل
طياريه وضباطه األسرى».
ّ
ّ
ردًا على املبادرةّ ،
املتحدث
رحب
بــاســم «حـ ـم ــاس» فـ ــوزي بــرهــوم
بالعرض الجديد بشأن املعتقلني
الفلسطينيني فــي اململكة .وقــال
ب ــره ــوم« :ن ـثـ ّـمــن ونـشـكــر السيد
عـبــد املـلــك الـحــوثــي عـلــى موقفه
وم ـ ـ ـبـ ـ ــادرتـ ـ ــه بـ ـ ـش ـ ــأن امل ـع ـت ـق ـل ــن
الـ ـفـ ـلـ ـسـ ـطـ ـيـ ـنـ ـي ــن ف ـ ـ ــي سـ ـج ــون
ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة» ،م ـط ــال ـب ــا ب ــإن ـه ــاء
مـلــف اعـتـقــال الفلسطينيني في

سجونها واإلفراج الفوري عنهم،
وفي ّ مقدمتهم محمد الخضري،
امل ـمــثــل ال ـســابــق لـلـحــركــة ه ـنــاك.
واألخ ـ ـ ـيـ ـ ــر واحـ ـ ـ ــد م ـ ــن نـ ـح ــو 60
ف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــا وأردنـ ـ ـ ـي ـ ـ ــا ت ــرف ــض
الرياض كل املبادرات إلطالقهم،
وهم ّ
معرضون ألحكام عالية إذا
ثبتت التهم ضدهم.
في السياق ،قــال املتحدث باسم
«أن ـ ـ ـصـ ـ ــار الـ ـ ـل ـ ــه» ورئـ ـ ـي ـ ــس وف ــد
صـ ـنـ ـع ــاء ال ـ ـت ـ ـفـ ــاوضـ ــي ،م ـح ـمــد
عـبــد ال ـس ــام ،إن زع ـيــم الـحــركــة،
الـحــوثــي ،يـتــابــع مـلــف املعتقلني
الـفـلـسـطـيـنـيــن ب ـن ـف ـســه .ونـقـلــت
قناة «املـسـيــرة» عــن عبد السالم
ق ــول ــه إن «ال ـت ــأخ ـي ــر ف ــي تـنـفـيــذ
صفقة أســرى النظام السعودي
م ـ ـقـ ــابـ ــل اإلف ـ ـ ـ ـ ـ ــراج عـ ـ ــن األسـ ـ ـ ــرى
مـ ـ ــن حـ ـ ـم ـ ــاس هـ ـ ــو مـ ـ ــن ال ـ ـطـ ــرف
السعودي» ،مع أننا «منفتحون
على أي نقاش يؤدي إلى اإلفراج
ع ـ ـن ـ ـهـ ــم» .وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف« :ف ـل ـس ـط ــن
ليست للمزايدة ،ومن يقف معها
يدفع دمًا ّ
ويقدم الشهداء» ،مؤكدًا
أن جـ ـ ــزءًا م ــن أسـ ـب ــاب الـ ـع ــدوان
عـلــى الـيـمــن هــو بـسـبــب «مــوقـفــه
املستقل من قضايا األمة» .ولفت
إل ــى أن ــه ال م ـش ــروع لـلـسـعــوديــة
ّ
«تقدم ّ
األمــة على طبق من
إال أن
ذهب خدمة ألميركا وإسرائيل».
كـ ـم ــا أش ـ ـ ــار إلـ ـ ــى م ــوق ــف ال ـي ـمــن
ت ـج ــاه فـلـسـطــن ب ــال ـق ــول« :نـحــن
ّ
متقدمون فــي املوقف
فــي اليمن
وال ـف ـع ــل ،فــامل ـقــاط ـعــة لـلـبـضــائــع
ف ــاع ـل ــة ل ــدي ـن ــا أك ـث ــر م ــن غ ـيــرنــا،
إضافة إلى التعبئة الثقافية».
(األخبار)

طهران للبحرية األميركية:
ّ
سيتغير
ال شيء
ترجمت البحرية األميركية ّ
رد الرئيس دونالد ترامب ،الشهر املاضي ،على حادثة االحتكاك
البحري في الخليج بني السفن األميركية واإليرانية ،بإعطائه أوامر بإطالق النار على أي
ّ
تتحرش بسفن بالده .القرار األميركي ،بعد أسابيع على الحادثة ،جاء على
سفن إيرانية
شكل قواعد جديدة لعمل البحرية في الخليج ،وهو إمكانية تفسير االقتراب من السفن
األميركية على أنه «تهديد» وبالتالي يمكن أن يواجه بـ«إجراءات دفاعية».
وبحسب ما نقلت «رويترز» عن مصادرها ،فإن إشعارًا جديدًا أصدرته البحرية األميركية
ّ
للبحارة في الخليج يحذر من أنه «يمكن تفسير اقتراب سفن مسلحة ملسافة  100متر
ّ
من سفينة بحرية أميركية على أنه تهديد» .لكن الالفت أن املصدر شدد على عدم اعتبار
ّ
اإلشعار الجديد تغييرًا في قواعد االشتباك الخاصة بالجيش األميركي .األمر ذاته أكده
البنتاغون من خالل اعتباره أن تعليمات ترامب هدفها تأكيد حق البحرية في الدفاع عن
النفس ،وأن اإلشعار لـ«تعزيز السالمة وتقليل الغموض والحد من مخاطر سوء التقدير».
بالنسبة إلى طهران ،فإن البحرية اإليرانية ستواصل «مهامها االعتيادية وفقًا للمبادئ
املهنية كما كــان الــوضــع فــي املــاضــي» ،وفــق مـســؤول عسكري تـحـ ّـدث إلــى وكــالــة «أنباء
الطلبة».
ورغم اإلشارات التي توحي بعدم رغبة واشنطن في الصدام عبر تأكيد عدم تغيير قواعد
االشـتـبــاك ،ستبقى االحـتـمــاالت مفتوحة بـشــأن مصير احتكاكات قــد تـتـكـ ّـرر ،فــي ظل
ّ
التوتر القائم ،مماثلة لحادثة اقتراب سفن الحرس الثوري الـ 11تسعة أمتار من قوات خفر
السواحل األميركية في الخليج .ذلك أن التوتر يأخذ مدى أكبر منذرًا بإمكانية انتقاله إلى
خارج املنطقة ،وتحديدًا في بحر الكاريبي ،حيث تتجه السفن اإليرانية الخمس ّ
املحملة
بشحنات الوقود ،شاقة طريقها
نحو فنزويال.
ال إش ــارات حاسمة بعد بشأن
ارت ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاط اإلعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ال ـ ـب ـ ـحـ ــري
األمـيــركــي الجديد بقضية هذه
الـ ـسـ ـف ــن ،كـ ـ ــأن يـ ـك ــون ت ـه ــدي ـدًا
م ـب ـط ـن ــا مـ ـقـ ـص ــود الـ ـت ــوقـ ـي ــت.
لـ ـ ـك ـ ــن ،وفـ ـ ـ ــي حـ ـ ــن انـ ـحـ ـس ــرت
الـ ـتـ ـص ــريـ ـح ــات وال ـ ـت ـ ـهـ ــديـ ــدات
ـوص امل ـلــف،
األم ـي ــرك ـي ــة ب ـخ ـصـ ّ
فــي األيــام املاضية ،تــولــى وكيل
واشنطن الفنزويلي االنقالبي
ـدو نـشــر الــرســائــل
خـ ــوان غ ــواي ـ ّ
األميركية .وعــلــق غــوايــدو أمس
بالقول« :نحن في غاية القلق على سالمة الفنزويليني ،وأيضًا على سالمة املواطنني في
أميركا الالتينية ،بسبب هذه املحاولة لوجود إيراني على أرض فنزويال».
أيًا تكن فحوى الرسائل األميركية واحتماالت انعكاسها استهدافًا أمنيًا للسفن املتجهة
إلى فنزويال ،فإن طهران ال توحي بإمكانية التراجع أمام الضغوط .املوقف هذا أكده وزير
ّ
الدفاع أمير حاتمي ،الذي حذر من إمكانية اعتراض السفن ،وقال« :لن نتردد أبدًا في الرد
على أي تدخل محتمل».
(األخبار)

تقرير

ّ
ِّ
ُ
فريق ترامب يستفز بكين :اعتراف أميركي متجدد بتايوان

ّ
ّ
الحكومة تمول خسائر «كورونا» من أموال الموظفين!
ب ـ ـ ـ ــدأت الـ ـحـ ـك ــوم ــة امل ـ ـصـ ــريـ ــة اتـ ـخ ــاذ
إجـ ـ ـ ـ ــراءات م ــن ش ــأن ـه ــا ت ـم ــوي ــل عـجــز
امل ـ ــوازن ـ ــة الـ ـن ــات ــج عـ ــن إن ـ ـفـ ــاق م ـبــالــغ
كـبـيــرة ملـعــالـجــة آث ــار تـفـشــي فـيــروس
«كــورونــا» .فعلى رغــم حصولها على
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الشركة بمزيد من تقليص النفقات.
وأث ـ ـ ـنـ ـ ــاء اج ـ ـت ـ ـمـ ــاع م ـج ـل ــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء
األس ـبــوعــي ،أم ــسُ ،ع ــرض تـقــريــر عن
تـ ـط ــورات تـفـشــي «كـ ــورونـ ــا» ،خــاصــة
مــع ت ـجــاوز مــرحـلــة مـتــابـعــة ال ـحــاالت
ومخالطيهم ،وهو ما استدعى بداية
ت ـط ـب ـيــق جـ ـ ــزء مـ ــن ال ـخ ـط ــة ال ـت ــال ـي ــة،
املــرت ـبــط بــالـتــوســع ف ــي املستشفيات
الـ ـت ــي س ـت ـف ـحــص حـ ـ ــاالت االشـ ـتـ ـب ــاه.
وعمليًا ،تم تخصيص  320مستشفى
على مستوى الجمهورية لتصنيف
املـ ــرضـ ــى ،م ــع إت ــاح ــة الـ ـع ــزل امل ـنــزلــي
لحاالت اإلصابة البسيطة ،وبالتوازي
ّ
ّ
التوسع في االستضافات خارج
تقرر
امل ـس ـت ـش ـف ـي ــات ،وتـ ـح ــديـ ـدًا فـ ــي املـ ــدن
الـجــامـعـيــة وب ـيــوت ال ـش ـبــاب ،عـلــى أن
يكون االكتفاء بالعزل في املستشفيات
ألصحاب الحاالت الخطيرة واملرتفعة.
كما تم تقليص مــدة العزل اإلجباري
للعائدين من الخارج لتكون أسبوعًا
ً
واحـ ـدًا فـقــط ب ــدال مــن أس ـبــوعــن .وقــد
تجاوز عدد اإلصابات اليومية حاجز
ال ــ 700إصــابــة فــي اليومني املاضيني،
وه ـ ـ ــي أرق ـ ـ ـ ـ ــام م ــرشـ ـح ــة ل ـل ـت ـض ــاع ــف
بـعــد اإلجـ ـ ــراءات ال ـجــديــدة ،عـلـمــا بــأن
الكلي
الحكومة رفضت فرض الحظر ّ
خـ ـ ــال إج ـ ـ ـ ــازة عـ ـي ــد الـ ـفـ ـط ــر ،ت ـجــن ـبــا
ل ــأض ــرار االق ـت ـص ــادي ــة ال ـنــات ـجــة عن
تطبيق مثل هذا القرار.
(األخبار)

ّ
اطمأنت رئيسة تايوان
الحريصة على تقديم الجزيرة
«نموذجًا ديموقراطيًا»
في مواجهة بكين ،إلى
دعم أميركي متزايد في
عهد دونالد ترامب .قبل
أسبوع من تنصيبها رئيسة
لوالية ثانية ،كانت ّ
مدمرة
«مكامبل» األميركية
ّ
ّ
ُالمزودة بصواريخ موجهة
تبحر عبر مضيق تايوان ،ال
لشيء إال الستفزاز الصين
ل ــم تـبـخــل إدارة دون ــال ــد ت ــرام ــب في
تقديم أشكال الدعم كافة لتايوان أو
ّ
(جمهورية الصني) ،وتحويلها أداة
مــن أدوات مــواجـهــة ب ـكــن .الـجــزيــرة
ُ
املـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ـ ّـردة ،ت ـ ـعـ ـ ُّـد م ـن ــذ وقـ ـ ــت طــويــل
ّ
إحـ ـ ــدى ب ـ ــؤر الـ ـت ــوت ــر ف ــي ال ـع ــاق ــات
ً
ب ــن ال ـب ـل ــدي ــن ،ل ـكــون ـهــا ،أوال ،ورق ــة
تستخدمها الواليات املتحدة بنحو
متواصل الحـتــواء الـصــن ،ولتعزيز
نـفــوذهــا املـتـنــامــي فــي منطقة شــرق
وج ـن ــوب ش ــرق آس ـي ــا ،وثــان ـيــا ،دع ـ ُـم

ّ
اإلدارة ال ـح ــال ـي ــة ت ـج ــل ــى ف ــي جـمـلــة
قوانني ّ
أقرها الكونغرس بني عامي
 2018و ،2020ي ـش ـ ّـج ــع األول عـلــى
ت ـ ـبـ ــادل الـ ـ ــزيـ ـ ــارات ب ـ ــن امل ـس ــؤول ــن
األمـيــركـيــن ونـظــرائـهــم فــي تــايــوان،
ّ
بينما يؤكد الثاني التزام واشنطن
حيال الجزيرة ،عبر تطبيق ُ «قانون
العالقات مع تــايــوان» الــذي أقـ ّـر بعد
فـ ـت ــرة وج ـ ـيـ ــزة مـ ــن انـ ـتـ ـه ــاء ال ـح ـلــف
الــرس ـمــي ،جـنـبــا إل ــى جـنــب الــوجــود
ال ـع ـس ـك ــري األمـ ـي ــرك ــي فـ ــي تــاي ـب ـيــه،
فــي ع ــام  .1979ي ـضــاف إلـيـهـمــا آخــر
يجعل الــدعــوة إلــى ضـ ّـم تــايــوان إلى
املنظمات الدولية سياسة أميركية.
وفاقمت هذه املسألة التوتر الصيني
 األميركي بعد قرار واشنطن ،العاماملاضي ،بيع حليفتها عتادًا عسكريًا
بقيمة ملياري دوالر ،لتعزيز قدراتها
الدفاعية في وجه بكني.
ّ
مــثــل حفل تنصيب رئيسة تــايــوان،
تـســاي إنــغ ويــن ،لــواليــة ثانية ،يوم
أمس ،مناسبة لنزال جديد ،يضاف
إلـ ـ ــى اشـ ـتـ ـغ ــال إدارة تـ ــرامـ ــب عـلــى
ت ـح ـم ـيــل الـ ـص ــن ،ج ـن ـبــا إل ـ ــى جـنــب
منظمة الصحة العاملية ،مسؤولية
ّ
ت ـف ــش ــي ال ـ ــوب ـ ــاء .ف ـق ــد س ـ ـ ــارع وزيـ ــر
الخارجية األميركي ،مايك بومبيو،
إلـ ــى اإلش ـ ـ ــادة بـ ـ «ش ـج ــاع ــة ورؤي ـ ــة»
ال ــرئـ ـيـ ـس ــة بـ ـع ــد ي ـ ـ ــوم م ـ ــن تـ ـن ــدي ــده
ب ــامل ـن ـظ ـم ــة األمـ ـمـ ـي ــة الس ـت ـب ـع ــاده ــا

ت ــاي ـب ـي ــه م ــن ج ـم ـع ـي ـت ـهــا ال ـس ـن ــوي ــة.
الـ ـحـ ـم ــاس ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة السـ ـتـ ـف ــزاز
الـجـمـهــوريــة الـشـعـبـيــةّ ،
ردت عليها
وزارة الدفاع الصينية التي رأت في
تصريحات بومبيو خطوة «خاطئة
بــل وخـطـيــرة لـلـغــايــة ...تـضـ ّـر بشكل
واالس ـ ـت ـ ـقـ ــرار فــي
خ ـط ـي ــر ب ــالـ ـس ــام ّ
مضيق تايوان» ،محذرة من أن لدى
«ج ـي ــش ال ـت ـحــريــر الـشـعـبــي الــرغـبــة
والثقة والقدرة ّعلى هزيمة أي شكل
من أشكال التدخل الخارجي وخطط
قوات استقالل تايوان االنفصالية».

(أ ف ب)

ّ
في هذا اإلطار ،يشكك مدير برنامج
آسـ ـي ــا ف ــي «م ــرك ــز وودرو ول ـس ــون
الــدولــي للعلماء» ،أبــراهــام دنمارك،
فـ ـ ــي أن تـ ـ ـك ـ ــون الـ ـ ـص ـ ــن قـ ـلـ ـق ــة م ــن
ال ـت ـص ــري ـح ــات األم ـي ــرك ـي ــة ف ــي ه ــذه
املــرح ـلــة ،خـصــوصــا بـعــدمــا نجحت
فـ ــي إب ـ ـقـ ــاء تـ ــايـ ــوان خـ ـ ــارج مـنـظـمــة
الـ ـصـ ـح ــة ،ف ـي ـم ــا خ ـف ـف ــت مـ ــن وطـ ــأة
االن ـت ـق ــادات ض ـ ّـده ــا عـبــر مــوافـقـتـهــا
على إجراء املنظمة تحقيقًا في شأن
م ـص ــدر ال ــوب ــاء .ويـ ــرى أن «ال ـخ ـطــر
يكمن في أن تبدأ واشنطن أو بكني
برؤية تايوان من زاوية منافستهما
االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة امل ـ ـح ـ ـتـ ــدمـ ــة» ،مــا
س ـ ـيـ ـ ّ
ـؤدي إلـ ــى «ع ــدوانـ ـي ــة أك ـب ــر مــن
ّ
ِق َبل بكني ضد ما ترى أنه محاوالت
واشـنـطــن اسـتـخــدام مـســألــة تــايــوان
لتقسيم جمهورية الصني الشعبية،
وإضـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــزب ال ـ ـش ـ ـيـ ــوعـ ــي
الصيني ،واحتواء صعود الصني».
ّ
وحـ ـ ـ ـ ــق ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ــت تـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ــاي وح ـ ـ ــزبـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا
«الـ ــدي ـ ـمـ ــوقـ ــراطـ ــي الـ ـتـ ـق ـ ّـدم ــي» فـ ــوزًا
ساحقًا في انتخابات كانون الثاني/
يـنــايــر الــرئــاسـيــة وال ـبــرملــان ـيــة ،بـنـ ً
ـاء
ع ـلــى ت ـعـ ُّـهــدهــا ب ــال ـت ـص ـ ّـدي لـلـصــن.
االعتراف بمبدأ
الرئيسة التي ترفض
ِّ
«الـ ـص ــن الـ ــواحـ ــدة» وتـ ـح ــذر م ــن أن
الجزيرة لن تقبل بمبدأ «دولة واحدة
ونـظــامــن» املـطـ ّـبــق فــي هــونــغ كونغ
ومــاكــاو ،شـ ّـددت في خطاب ملناسبة

تنصيبها لوالية ثانية وأخيرة ،أنه
سـيـكــون عـلــى بـكــن أن تـجــد طريقة
ل ـل ـع ـي ــش ب ـ ـسـ ــام ج ـن ـب ــا إل ـ ـ ــى ج ـنــب
ّ
ت ــاي ــوان دي ـمــوقــراط ـيــة ،لــن تـقـبــل قــط
ّ
مجددة
بالخضوع للحكم الصيني،
دعوتها إلــى الرئيس الصيني ،شي
جــن بينغ ،للتحاور والـعـمــل معها
لتخفيف ال ـتــوتــر .وكـ ـ ّـررت مقولتها
بأنه ال يمكن تايبيه القبول بأن تكون
جزءًا من الصني بموجب مبدأ «دولة
ـدة ب ـن ـظــامــن» لـلـحـكــم ال ــذات ــي،
واحـ ـ ـ ً
فــاتـحــة ال ـبــاب أم ــام مــزيــد مــن الـتــأزم
ّ
في العالقات .من جهتها ،أكدت بكني
ّ
حتمية تاريخية
أن «إعادة التوحيد
إلح ـيــاء األم ــة الـصـيـنـيــة» ،وإن ـهــا لن
ت ـت ـه ــاون أبـ ـ ـدًا ف ــي م ـســألــة اس ـت ـقــال
تــايــوان .ونقلت وكالة أنباء «الصني
الـجــديــدة» عــن الـنــاطــق بــاســم مكتب
شؤون تايوان ،ما شياوغوانغ ،قوله
«لــدي ـنــا ال ـق ــدرة الـكــافـيــة ل ـلــدفــاع عن
السيادة الوطنية وسالمة األراضي،
ولــن نتسامح إطــا ّقــا مــع أي أنشطة
انفصالية أو ّ
أي تدخل لقوى أجنبية
في سياسات الصني الداخلية» ،الفتًا
إلـ ــى أن ال ـص ــن م ـس ـت ـعــدة «إلف ـس ــاح
املجال بشكل كبير إلعــادة التوحيد
بشكل سلمي» ،لكنها «لــن تترك أي
مجال ألي شكل من أشكال األنشطة
التايوانية االنفصالية االستقاللية».
(األخبار)
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إعالنات

إعالنات
◄ وفية ►

ّ
يا ّأيتها النفس املطمئنة ارجعي
ّ
إلى ّ
مرضية فادخلي
ربك راضية
ّ
في عبادي وادخلي جنتي (صدق
الله العظيم)
ب ـم ــزي ــد مـ ــن الـ ــرضـ ــى وال ـت ـس ـل ـيــم
َ
ـإذن الـلــه
نـنــعــى إلـيـكــم امل ــرح ــوم ب ـ َّ
تعالى فقيدنا الغالي املتوفى في
فرنسا
السفير صالح محمود ستيتية
والــدتــه :الحاجة املرحومة رئيفة
مبسوط
أشقاؤه :املرحوم املهندس عاصم،
سلوى ،املرحومة أمل ورجاء
ُيـ ـص ـ ّـل ــى عـ ـل ــى ج ـث ـم ــان ــه ُ
وي ــدف ــن
فـ ـ ــي مـ ـ ــدافـ ـ ــن مـ ــدي ـ ـنـ ــة ت ــرام ـب ـل ـي ــه
( )Tremblay-Sur-Mauldreفــي
فرنسا.
وحفاظًا
ـة
ـ
ن
ـ
ه
ـرا
ـ
ل
ا
ـروف
ـ
ظ
ـ
ل
ـ
نـظـرًا ل
ّ
عـ ـل ــى الـ ـس ــام ــة الـ ـع ــام ــة ت ـت ـمــنــى
العائلة الدعاء والصالة لفقيدها
والـ ـتـ ـع ــزي ــة بـ ــاالت ـ ـصـ ــال أو ع ـبــر
مواقع التواصل االجتماعي.
الـ ــراضـ ــون ب ـق ـض ــاء الـ ـل ــه وقـ ـ ــدره:
آل س ـت ـي ـت ـي ــة ،مـ ـبـ ـس ــوط ،م ـح ـيــو
وقباني.

◄ إعالنات رسمية ►

بسم الله الرحمن الرحيم
إنا لله وإنا إليه راجعون
بــالــرضــى والتسليم ملشيئة الله
تـ ـع ــال ــى ن ـن ـع ــى إلـ ـيـ ـك ــم ف ـق ـيــدت ـنــا
الغالية الحاجة
رنا أحمد عجمي
وال ــده ــا :ال ـنــائــب ال ـســابــق الـحــاج
أحمد عجمي
ابنتاها :الدكتورة زاهدة بيضون
واملهندسة مريم بيضون
شـقـيـقــاهــا :ال ـحــاج عـلــي وال ـحــاج
محمد
شـقـيـقـتــاهــا :مـنــى زوج ــة السفير
ياسر العطوي ومايا
املـ ـنـ ـتـ ـقـ ـل ــة إل ـ ـ ــى رحـ ـمـ ـت ــه ت ـع ــال ــى
مساء يوم الثالثاء  19أيار 2020
ُاملوافق  26رمضان .1441
أق ـي ـم ــت الـ ـص ــاة ع ـلــى جـثـمــانـهــا
الطاهر عصر يوم أمس األربعاء
ال ـ ـ ــواق ـ ـ ــع ف ـ ـيـ ــه  20أيـ ـ ـ ـ ــار ،2020
وووريـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ـثـ ـ ــرى فـ ـ ــي جـ ـب ــان ــة
بلدتها العباسية.
ُ
نظرًا إلــى الـظــروف الراهنة تقبل
ال ـ ـت ـ ـعـ ــازي عـ ـب ــر االت ـ ـ ـصـ ـ ــال ع ـلــى
الرقمني:
03828521 – 03711017

إعالن عن مناقصة عمومية
ال ـســاعــة ( )11:30ت ــاري ــخ 2020/7/28
سـتـجــري املــديــريــة الـعــامــة ل ـقــوى األمــن
ال ــداخـ ـل ــي فـ ــي م ـك ـت ــب ال ـت ـل ــزي ــم  -امل ـقــر
العام مناقصة عمومية لتلزيم شرائح
لفحص الـبــول .للراغبني ،االط ــاع على
دفتر الشرط الخاص على املوقع www.
 isf.gov.lbوت ـق ــدي ــم ال ـ ـعـ ــروض لـغــايــة
الساعة ( )14:30تاريخ 2020/7/27
بيروت في 2020/5/19
رئيس اإلدارة املركزية
العميد سعيد فواز
التكليف 500

الداخلي في مكتب التلزيم  -املقر العام
م ــزاي ــدة عـمــومـيــة لـبـيــع طـلـقــات ذخـيــرة
فــارغــة مـنـحــاة .لـلــراغـبــن ،االط ــاع على
دفتر الشرط الخاص على املوقع www.
 isf.gov.lbوت ـق ــدي ــم ال ـ ـعـ ــروض لـغــايــة
الساعة ( )14:00تاريخ 2020/7/24
بيروت في 2020/5/19
رئيس اإلدارة املركزية
العميد سعيد فواز
التكليف 500
إعالن عن مناقصة عمومية
ال ـس ــاع ــة ( )9:30ت ــاري ــخ 2020/7/23
سـتـجــري املــديــريــة الـعــامــة ل ـقــوى األمــن
ال ــداخـ ـل ــي فـ ــي م ـك ـت ــب ال ـت ـل ــزي ــم  -امل ـقــر
الـعــام مناقصة عمومية لتلزيم تقديم
وتركيب اجهزة سكانر لــزوم السجون.
ل ـلــراغ ـبــن ،االط ـ ــاع ع ـلــى دف ـتــر ال ـشــرط
ال ـخ ــاص عـلــى امل ــوق ــع www.isf.gov.lb
وتقديم العروض لغاية الساعة ()14:30
تاريخ 2020/7/22
بيروت في 2020/5/19
رئيس اإلدارة املركزية
العميد سعيد فواز
التكليف 500

إعالن عن مناقصة محصورة
ال ـســاعــة ( )12:30ت ــاري ــخ 2020/6/16
سـتـجــري املــديــريــة الـعــامــة ل ـقــوى األمــن
الداخلي في مكتب التلزيم  -املقر العام
مناقصة محصورة لتلزيم شــراء مــادة
البنزين لصالح املديرية العامة لقوى
األمــن الداخلي (غــب الطلب) .للراغبني،
االطـ ـ ـ ــاع ع ـل ــى دفـ ـت ــر ال ـ ـشـ ــرط ال ـخ ــاص
ع ـلــى امل ــوق ــع  www.isf.gov.lbوتـقــديــم
العروض لغاية الساعة ( )14:30تاريخ
2020/6/15
بيروت في 2020/5/19
رئيس اإلدارة املركزية
العميد سعيد فواز
التكليف 500

إعالن عن مناقصة عمومية
ال ـس ــاع ــة ( )9:30ت ــاري ــخ 2020/7/29
سـتـجــري املــديــريــة الـعــامــة ل ـقــوى األمــن
ال ــداخـ ـل ــي فـ ــي م ـك ـت ــب ال ـت ـل ــزي ــم  -امل ـقــر
الـعــام مناقصة عمومية لتلزيم تقديم
وتركيب آلة ليزر لزوم عيادة طب اسنان
املقر العام .للراغبني ،االطالع على دفتر

إعالن عن مزايدة عمومية
ال ـس ــاع ــة ( )9:30ت ــاري ــخ 2020/7/27
سـتـجــري املــديــريــة الـعــامــة ل ـقــوى األمــن

استراحة
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أفقيا

 -1رتـبــة عسكرية زمــن الـنــازيــة –  -2أرخـبـيــل فــي اقـصــى جنوبي أمـيــركــا باملحيط
ّ
يترصد
الـهــادي يتبع األرجـنـتــن وتشيلي ويفصله عنهما مضيق مــاجــان – -3
العدو في مخبأ ملهاجمته في غفلة منه – نظام ألــوان معتمد في التلفزيون – -4
قاعة أو محل اإلستقبال – حرف جر – اآلن
من األمــراض – ذئب – قلبّ الثمرة – ًَ -5
ـادث ليال –  -7مدينة إيطالية مشهورة بصناعة
باألجنبية –  -6تصبح فتية – حـ ْ
الرخام – نوع طائرة حربية –  -8رفع الصوت بالبكاء والصياح – سقي النبات –
 -9من أيام األسبوع – مدينة إيرانية –  -10منتج إيطالي شهير راحل وزوج املمثلة
العاملية صوفيا لورين

عموديًا

 -1شبكة إجتماعية عاملية تتيح لألشخاص التواصل مع األصدقاء وغيرهم عبر
برجل واحدة – نهر
العملة – -2
الكمبيوتر أسسها
يضربه ِ
مارك زوكربرغ – ضرب ّ
ّ
ّ
وألح – في العود – أصل – -4
يصب في بحر قزوين –  -3عنف عليه
في كازاخستان ّ
ضجر وسئم – عائلة طبيب إيطالي راحل
ماركة حليب مجفف – إنتشر الخبر – -5
إشتهر بدراسته عامل الوراثة عند املجرمني ِ ّ
ّ
مرضية
ورد أسباب الجناية الى عوامل
غالبًا –  -6كائن بشري حي – عــودة ورجــوع –  -7عائلة وزيــرة خارجية أميركية
سابقة – لعب ومرح –  -8حبائل الصيد – رقد – وعاء الخمر –  -9بنات امللك – -10
ماركة سيارات سباق

أفقيا
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مشاهير 3453

حلول الشبكة السابقة

 -1أبو موسى – كم –  -2لك – وجل – رفح –  -3أيزنهاور –  -4ون – مجرود –  -5الف – رب – -6
أتلي – كدش –  -7عوازل – يركض –  -8جاحد – شاي –  -9فا – استانا –  -10ناصيف معلوف

حل الشبكة 3452

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

1

 -1األوزاعي –  -2بكني – تو – فا –  -3اإلجاص –  -4موناليزا –  -5وجه – لحاف –  -6سالم –
دسم –  -7وجودي – ّ
تع –  -8ر ر ر – شرشال –  -9كف – ور – كانو –  -10محمد بو ضياف

عموديًا

17

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

الكونغو الديموقراطية ( .)2001-1938قاد تمردًا أسقط
رئيس جمهورية
السابقّ .
غير إسم البالد من زائير الى الكونغو .إغتيل بعد
فيه النظام
ثالث سنوات من توليه الحكم
 = 1+2+8+4+6عاصمة آسيوية ■  = 5+9+3+10+11نهر أوروبي ■ 1+7
= للتعريف

حل الشبكة الماضية :ماجد عبدالله

ال ـشــرط ال ـخــاص عـلــى املــوقــع www.isf.
 gov.lbوتقديم العروض لغاية الساعة
( )14:30تاريخ .2020/7/28
بيروت في 2020/5/19
رئيس اإلدارة املركزية
العميد سعيد فواز
التكليف 500
إعالن عن مناقصة عمومية
ال ـســاعــة ( )11:30ت ــاري ــخ 2020/7/21
سـتـجــري املــديــريــة الـعــامــة ل ـقــوى األمــن
ال ــداخـ ـل ــي فـ ــي م ـك ـت ــب ال ـت ـل ــزي ــم  -امل ـقــر
ال ـعــام مـنــاقـصــة عـمــومـيــة لـتـلــزيــم مــواد
إس ـت ـهــاك ـيــة لـ ـ ــزوم م ـخ ـت ـبــر ال ـت ـحــال ـيــل
ال ـك ـي ـم ـي ــائ ـي ــة ف ـ ــي م ـك ـت ــب املـ ـخـ ـتـ ـب ــرات
الجنائية .للراغبني ،االطــاع على دفتر
ال ـشــرط ال ـخــاص عـلــى املــوقــع www.isf.
 gov.lbوتقديم العروض لغاية الساعة
( )14:30تاريخ 2020/7/20
بيروت في 2020/5/19
رئيس اإلدارة املركزية
العميد سعيد فواز
التكليف 500
إعالن عن مناقصة عمومية
ال ـســاعــة ( )11:30ت ــاري ــخ 2020/7/22
سـتـجــري املــديــريــة الـعــامــة ل ـقــوى األمــن
ال ــداخـ ـل ــي فـ ــي م ـك ـت ــب ال ـت ـل ــزي ــم  -امل ـقــر
ال ـعــام مـنــاقـصــة عـمــومـيــة لـتـلــزيــم مــواد
إسـتـهــاكـيــة خــاصــة بـتـحـلـيــل البصمة
الــوراثـيــة .للراغبني ،االط ــاع على دفتر
ال ـشــرط ال ـخــاص عـلــى املــوقــع www.isf.
 gov.lbوتقديم العروض لغاية الساعة
( )14:30تاريخ 2020/7/21
بيروت في 2020/5/19
رئيس اإلدارة املركزية
العميد سعيد فواز
التكليف 500
إعالن عن مناقصة عمومية
فــي ت ـمــام ال ـســاعــة ال ـحــاديــة ع ـشــرة قبل
ال ـظ ـه ــر م ــن يـ ــوم الـ ـث ــاث ــاء الـ ــواقـ ــع فـيــه
 2020/6/23تـ ـج ــري م ــؤسـ ـس ــة م ـي ــاه
بيروت وجبل لبنان مناقصة عمومية
بـطــريـقــة ال ـظــرف امل ـخ ـتــوم عــائــدة لــ»فــك
وتصليح وتركيب مجموعات ضخ غب
الـطـلــب» وفـقــا لــدفـتــر ال ـشــروط الـخــاص
املوضوع لهذه الغاية وذلــك في املكتب
ال ــرئ ـي ـس ــي الـ ـك ــائ ــن فـ ــي ش ـ ـ ــارع ســامــي
الصلح  -ملك الشدراوي  -بيروت.
ي ـم ـك ــن ملـ ــن ي ــرغ ــب االشـ ـ ـت ـ ــراك فـ ــي ه ــذه
امل ـن ــاق ـص ــة االطـ ـ ـ ــاع وال ـ ـح ـ ـصـ ــول عـلــى
هــذا الدفتر االتـصــال بــدائــرة الصفقات
وامل ـش ـت ــري ــات ف ــي ال ـط ــاب ــق االول  -مــن
مركز املؤسسة الكائن في وادي خطار
 الحازمية  -قرب مستشفى قلب يسوعل ـق ــاء مـبـلــغ /500.000/ل.ل .ي ــدف ــع في
ص ـن ــدوق املــؤس ـســة ل ـقــاء إي ـص ــال يضم
الى العرض.
تقدم العروض باليد الى قلم املؤسسة
الطابق الرابع في مهلة اقصاها الساعة
الثانية عشرة من آخر يوم عمل يسبق
م ــوع ــد اج ـ ـ ــراء امل ـن ــاق ـص ــة وي ــرف ــض كــل
عرض يصل بعد هذا املوعد.
رئيس مجلس االدارة
املدير العام
املهندس جان جبران
التكليف 501
إعالن عن مناقصة عمومية
فــي ت ـمــام ال ـســاعــة ال ـحــاديــة ع ـشــرة قبل
ال ـظ ـه ــر م ــن يـ ــوم الـ ـث ــاث ــاء الـ ــواقـ ــع فـيــه
 2020/6/16تـ ـج ــري م ــؤسـ ـس ــة م ـي ــاه
بيروت وجبل لبنان مناقصة عمومية
بطريقة الظرف املختوم عائدة لـ»تقديم
مولدات كهربائية لزوم بعض محطات
املؤسسة» وفقًا لدفتر الشروط الخاص
املوضوع لهذه الغاية وذلــك في املكتب
ال ــرئ ـي ـس ــي الـ ـك ــائ ــن فـ ــي ش ـ ـ ــارع ســامــي
الصلح  -ملك الشدراوي  -بيروت.
ي ـم ـك ــن ملـ ــن ي ــرغ ــب االشـ ـ ـت ـ ــراك فـ ــي ه ــذه
امل ـن ــاق ـص ــة االطـ ـ ـ ــاع وال ـ ـح ـ ـصـ ــول عـلــى
هــذا الدفتر االتـصــال بــدائــرة الصفقات
وامل ـش ـت ــري ــات ف ــي ال ـط ــاب ــق االول  -مــن
مركز املؤسسة الكائن في وادي خطار
 الحازمية  -قرب مستشفى قلب يسوعل ـق ــاء مـبـلــغ /500.000/ل.ل .ي ــدف ــع في
ص ـن ــدوق املــؤس ـســة ل ـقــاء إي ـص ــال يضم
الى العرض.
تقدم العروض باليد الى قلم املؤسسة

الطابق الرابع في مهلة اقصاها الساعة
الثانية عشرة من آخر يوم عمل يسبق
م ــوع ــد اج ـ ـ ــراء امل ـن ــاق ـص ــة وي ــرف ــض كــل
عرض يصل بعد هذا املوعد.
رئيس مجلس االدارة
املدير العام
املهندس جان جبران
التكليف 502

تـسـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد ال ــى أم ــان ــة سر
كهرباء لبنان  -طــريــق النهر  -الطابق
« - »12املبنى املركزي.
بيروت في 2020/5/13
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 476

إعالن عن مناقصة عمومية
فــي تـمــام الـســاعــة الـثــانـيــة عـشــرة ظهرًا
من يوم الثالثاء الواقع فيه 2020/6/16
ت ـج ــري مــؤس ـســة م ـي ــاه بـ ـي ــروت وجـبــل
لـ ـبـ ـن ــان مـ ـن ــاقـ ـص ــة عـ ـم ــومـ ـي ــة ب ـطــري ـق ــة
الظرف املختوم عائدة لـ»تقديم محابر
لــزوم طابعات غــب الطلب» وفقًا لدفتر
الشروط الخاص املوضوع لهذه الغاية
وذل ــك فــي املـكـتــب الــرئـيـســي الـكــائــن في
شــارع سامي الصلح  -ملك الـشــدراوي
 بيروت.ي ـم ـك ــن ملـ ــن ي ــرغ ــب االشـ ـ ـت ـ ــراك فـ ــي ه ــذه
امل ـن ــاق ـص ــة االطـ ـ ـ ــاع وال ـ ـح ـ ـصـ ــول عـلــى
هــذا الدفتر االتـصــال بــدائــرة الصفقات
وامل ـش ـت ــري ــات ف ــي ال ـط ــاب ــق االول  -مــن
مركز املؤسسة الكائن في وادي خطار
 الحازمية  -قرب مستشفى قلب يسوعل ـق ــاء مـبـلــغ /500.000/ل.ل .ي ــدف ــع في
ص ـن ــدوق املــؤس ـســة ل ـقــاء إي ـص ــال يضم
الى العرض.
تقدم العروض باليد الى قلم املؤسسة
الطابق الرابع في مهلة اقصاها الساعة
الثانية عشرة من آخر يوم عمل يسبق
م ــوع ــد اج ـ ـ ــراء امل ـن ــاق ـص ــة وي ــرف ــض كــل
عرض يصل بعد هذا املوعد.
رئيس مجلس االدارة
املدير العام
املهندس جان جبران
التكليف 504

إعالن
تعلن كهرباء لبنان بأنه قــد تــم تعديل
مـهـلــة ت ـقــديــم الـ ـع ــروض لـتـنـظـيــف جــور
غـ ـسـ ـي ــل امل ـ ـ ــراج ـ ـ ــل فـ ـ ــي مـ ـعـ ـم ــل الـ ـ ـ ــذوق
ال ـحــراري ،مــوضــوع اس ـتــدراج الـعــروض
رق ـ ــم ث4د 1005/ت ــاري ــخ ،2020/1/3
لتصبح يــوم الجمعة  2020/6/26عند
نهاية الدوام الرسمي الساعة  11:00قبل
الظهر.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
ال ـعــروض املــذكــور اع ــاه الـحـصــول على
نسخة مــن دفـتــر ال ـشــروط مــن مصلحة
الديوان  -أمانة السر  -الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /20 000/ل.ل.
عـلـمــا ب ــأن ال ـع ــروض ال ـتــي سـبــق وتـقــدم
ب ـه ــا ب ـع ــض امل ـ ــوردي ـ ــن ال تـ ـ ــزال س ــاري ــة
املفعول ومــن املمكن في مطلق االحــوال
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.
تـسـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد ال ــى أم ــان ــة سر
كـهــربــاء لبنان  -طــريــق النهر  -الطابق
« - »12املبنى املركزي.
بيروت في  15أيار 2020
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 482

إعالن
تـعـلــن ك ـهــربــاء لـبـنــان ب ــأن مـهـلــة تقديم
العروض لشراء قطع غيار لزوم محطة
ال ـت ـح ـل ـيــة الـ ـج ــدي ــدة ف ــي م ـع ـمــل الـ ــذوق
ال ـحــراري ،مــوضــوع اسـتــدراج العروض
رقــم ث4د 12862/تاريخ ،2019/12/12
قـ ـ ـ ــد مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــددت ل ـ ـ ـغـ ـ ــايـ ـ ــة ي ـ ـ ـ ـ ــوم الـ ـجـ ـمـ ـع ــة
 2020/6/26عند نهاية الدوام الرسمي
الساعة  11:00قبل الظهر.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
الـعــروض املــذكــور اعــاه الحصول على
نسخة مــن دفـتــر ال ـشــروط مــن مصلحة
الـ ــديـ ــوان  -أم ــان ــة الـ ـس ــر  -ال ـط ــاب ــق 12
(غ ــرف ــة  ،)1223مـبـنــى ك ـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ
طريق النهر وذلك لقاء مبلغ قدره 000/
/50ل.ل.
علمًا ب ــأن ال ـعــروض الـتــي سـبــق وتـقــدم
ب ـه ــا ب ـع ــض امل ـ ــوردي ـ ــن ال تـ ـ ــزال س ــاري ــة
املفعول ومن املمكن في مطلق االحــوال
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.
تـسـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد ال ــى أم ــان ــة سر
كهرباء لبنان  -طــريــق النهر  -الطابق
« - »12املبنى املركزي.
بيروت في 2020/5/12
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 478
إعالن
تعلن كهرباء لبنان بأنه قد تم تعديل
مهلة تقديم الـعــروض لتقديم وتركيب
خ ـم ـس ــة ع ـش ــر م ـس ـت ــوع ــب ()Shelters
م ـج ـه ــز ب ـخ ــاي ــا ع ـل ــى ت ــوت ــر م ـتــوســط
 24ك.ف .ل ـ ـ ـ ــزوم مـ ـحـ ـط ــات ال ـت ـح ــوي ــل
الرئيسية ،موضوع استدراج العروض
رق ــم ث4د 10587/تــاريــخ ،2019/10/2
لتصبح ي ــوم الجمعة  2020/7/3عند
نـهــايــة ال ـ ــدوام الــرس ـمــي ال ـســاعــة 11:00
قبل الظهر.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
الـعــروض املــذكــور اعــاه الحصول على
نسخة مــن دفـتــر ال ـشــروط مــن مصلحة
الـ ــديـ ــوان  -أم ــان ــة الـ ـس ــر  -ال ـط ــاب ــق 12
(غ ــرف ــة  ،)1223مـبـنــى ك ـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ
طريق النهر وذلك لقاء مبلغ قدره 000/
/300ل.ل.
علمًا ب ــأن ال ـعــروض الـتــي سـبــق وتـقــدم
ب ـه ــا ب ـع ــض امل ـ ــوردي ـ ــن ال تـ ـ ــزال س ــاري ــة
املفعول ومن املمكن في مطلق االحــوال
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.

إعالن
تعلن كهرباء لبنان بأنه قــد تــم تعديل
مهلة تقديم الـعــروض للقيام باألعمال
اإلضـ ــاف ـ ـيـ ــة املـ ـطـ ـل ــوب ــة ل ـت ـق ــوي ــة مـحـطــة
صـ ـ ــور ،م ــوض ــوع اسـ ـ ـت ـ ــدراج الـ ـع ــروض
رق ــم ث4د 11380/تــاريــخ ،2018/11/6
لتصبح يــوم الجمعة  2020/7/10عند
نهاية الدوام الرسمي الساعة  11:00قبل
الظهر.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
ال ـعــروض املــذكــور اع ــاه الـحـصــول على
نسخة مــن دفـتــر ال ـشــروط مــن مصلحة
الديوان  -أمانة السر  -الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /500 000/ل.ل.
عـلـمــا ب ــأن ال ـع ــروض ال ـتــي سـبــق وتـقــدم
ب ـه ــا ب ـع ــض امل ـ ــوردي ـ ــن ال تـ ـ ــزال س ــاري ــة
املفعول ومــن املمكن في مطلق االحــوال
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.
تـسـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد ال ــى أم ــان ــة سر
كـهــربــاء لبنان  -طــريــق النهر  -الطابق
« - »12املبنى املركزي.
بيروت في 2020/5/13
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 481
إعالن
تعلن كهرباء لبنان بأنه قــد تــم تعديل
مـهـلــة تـقــديــم ال ـع ــروض ل ـشــراء 127036
عـلـبــة م ــن مـ ــادة الـحـلـيــب الـ ـط ــازح ل ــزوم
م ـعــامــل االنـ ـت ــاج وامل ـن ـتــدبــن م ــن شــركــة
ك ـهــربــاء ال ـقــادي ـشــا الـعــامـلــن فـيـهــا ملــدة
سـ ـن ــة ،مـ ــوضـ ــوع اس ـ ـ ـتـ ـ ــدراج الـ ـع ــروض
رقــم ث4د 11075/تــاريــخ ،2019/10/10
لتصبح يــوم الجمعة  2020/6/26عند
نهاية الدوام الرسمي الساعة  11:00قبل
الظهر.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
ال ـعــروض املــذكــور اع ــاه الـحـصــول على
نسخة مــن دفـتــر ال ـشــروط مــن مصلحة
الديوان  -أمانة السر  -الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /80 000/ل.ل.
عـلـمــا ب ــأن ال ـع ــروض ال ـتــي سـبــق وتـقــدم
ب ـه ــا ب ـع ــض امل ـ ــوردي ـ ــن ال تـ ـ ــزال س ــاري ــة
املفعول ومــن املمكن في مطلق االحــوال
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.
تـسـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد ال ــى أم ــان ــة سر
كـهــربــاء لبنان  -طــريــق النهر  -الطابق
« - »12املبنى املركزي.
بيروت في 2020/5/13

بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 475
إعالن
تعلن كهرباء لبنان بأنه قد تم تعديل
مـهـلــة ت ـقــديــم الـ ـع ــروض ل ـش ــراء م ـعــدات
فحص مرحالت الحماية للوحدات – 1
 4 – 3 – 2في معمل الذوق الحراري.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
الـعــروض املــذكــور اعــاه الحصول على
نسخة مــن دفـتــر ال ـشــروط مــن مصلحة
الـ ــديـ ــوان  -أم ــان ــة الـ ـس ــر  -ال ـط ــاب ــق 12
(غ ــرف ــة  ،)1223مـبـنــى ك ـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ
طريق النهر وذلك لقاء مبلغ قدره 000/
/50ل.ل.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد ال ـ ــى أم ــان ــة ســر
ك ـهــربــاء لـبـنــان  -طــريــق الـنـهــر  -الـطــابــق
« - »12املبنى املركزي (غرفة .)1223
علمًا إن آخــر موعد لتقديم الـعــروض هو
نهار الجمعة الواقع في  2020/6/26عند
نهاية الــدوام الرسمي الساعة  11.00قبل
الظهر.
بيروت في  15أيار 2020
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 486
إعالن
تعلن كهرباء لبنان بأنه قد تم تعديل مهلة
تقديم العروض لتأمني حواجز مطاطية
عند مخارج األقنية إلى البحر ملنع تسرب
مادة الفيول أويل في محطة معمل الذوق
الحراري ،موضوع استدراج العروض رقم
ث4د 1466/تــاريــخ  ،2019/2/13لتصبح
يوم الجمعة  2020/7/3عند نهاية الدوام
الرسمي الساعة  11:00قبل الظهر.
يمكن للراغبني فــي االش ـتــراك باستدراج
ال ـع ــروض امل ــذك ــور اعـ ــاه ال ـح ـصــول على
نـسـخــة م ــن دف ـت ــر الـ ـش ــروط م ــن مصلحة
الــديــوان  -أمانة السر  -الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /100 000/ل.ل.
علمًا بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بـعــض امل ــوردي ــن ال ت ــزال ســاريــة املـفـعــول
وم ــن امل ـم ـكــن ف ــي مـطـلــق االح ـ ـ ــوال تـقــديــم
عروض جديدة افضل للمؤسسة.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد ال ـ ــى أم ــان ــة ســر
ك ـهــربــاء لـبـنــان  -طــريــق الـنـهــر  -الـطــابــق
« - »12املبنى املركزي.
بيروت في  15أيار 2020
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 484
إعالن
تـعـلــن ك ـهــربــاء لـبـنــان بــأنــه قــد تــم تعديل
م ـه ـلــة ت ـق ــدي ــم ال ـ ـعـ ــروض إلنـ ـش ــاء ق ــاع ــدة
اسمنتية ل ــزوم تــركـيــب محطة نـقــالــة من
ن ــوع ه ـيــونــداي  15 – 20/66ك.ف20 – .
م.ف.أ .ب ــاالض ــاف ــة ال ــى مـسـتــوعــب جــاهــز
ي ـح ـت ــوي ع ـل ــى خ ــاي ــا ال ـت ــوت ــر امل ـتــوســط
فــي محطة بـكــاســن الــرئـيـسـيــة ،مــوضــوع
اس ـ ـتـ ــدراج ال ـ ـعـ ــروض رقـ ــم ث4د10586/
تاريخ  ،2019/10/2لتصبح يوم الجمعة
 2020/6/26عند نهاية ال ــدوام الرسمي
الساعة  11:00قبل الظهر.
يمكن للراغبني فــي االش ـتــراك باستدراج
ال ـع ــروض امل ــذك ــور اعـ ــاه ال ـح ـصــول على
نـسـخــة م ــن دف ـت ــر الـ ـش ــروط م ــن مصلحة
الــديــوان  -أمانة السر  -الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /150 000/ل.ل.
علمًا بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بـعــض امل ــوردي ــن ال ت ــزال ســاريــة املـفـعــول
وم ــن امل ـم ـكــن ف ــي مـطـلــق االح ـ ـ ــوال تـقــديــم
عروض جديدة افضل للمؤسسة.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد ال ـ ــى أم ــان ــة ســر
ك ـهــربــاء لـبـنــان  -طــريــق الـنـهــر  -الـطــابــق
« - »12املبنى املركزي.
بيروت في  15أيار 2020
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 488
إعالن

تـعـلــن ك ـهــربــاء لـبـنــان بــأنــه قــد تــم تعديل
م ـه ـل ــة ت ـق ــدي ــم ال ـ ـعـ ــروض ل ـت ــأم ــن آل ـي ــات
املؤسسة ضــد الغير واملسؤولية املدنية
ول ـت ــأم ــن ال ـشــاح ـنــات وال ـص ـه ــاري ــج ضد
ك ـ ــاف ـ ــة األخـ ـ ـ ـط ـ ـ ــار ملـ ـ ـ ــدة سـ ـ ـن ـ ــة ،مـ ــوضـ ــوع
اس ـ ـتـ ــدراج ال ـ ـعـ ــروض رقـ ــم ث4د11982/
تاريخ  ،2019/11/18لتصبح يوم الجمعة
 2020/6/19عند نهاية ال ــدوام الرسمي
الساعة  11:00قبل الظهر.
يمكن للراغبني فــي االش ـتــراك باستدراج
ال ـع ــروض امل ــذك ــور اعـ ــاه ال ـح ـصــول على
نـسـخــة م ــن دف ـت ــر الـ ـش ــروط م ــن مصلحة
الــديــوان  -أمانة السر  -الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /50 000/ل.ل.
علمًا بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بـعــض امل ــوردي ــن ال ت ــزال ســاريــة املـفـعــول
وم ــن امل ـم ـكــن ف ــي مـطـلــق االح ـ ـ ــوال تـقــديــم
عروض جديدة افضل للمؤسسة.
تـسـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد ال ــى أم ــان ــة سر
كهرباء لبنان  -طــريــق النهر  -الطابق
« - »12املبنى املركزي.
بيروت في  15أيار 2020
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 489
إعالن
تعلن كهرباء لبنان بأنه قد تم تعديل
م ـه ـلــة ت ـق ــدي ــم ال ـ ـعـ ــروض لـ ـش ــراء زي ــوت
وشـ ـ ـح ـ ــوم لـ ـ ـ ــزوم مـ ـجـ ـم ــوع ــات م ـع ــام ــل
اإلن ـت ــاج ،مــوضــوع اس ـت ــدراج ال ـعــروض
رقــم ث4د 13366/تاريخ ،2019/12/26
لتصبح ي ــوم الجمعة  2020/7/3عند
نـهــايــة ال ـ ــدوام الــرس ـمــي ال ـســاعــة 11:00
قبل الظهر.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
الـعــروض املــذكــور اعــاه الحصول على
نسخة مــن دفـتــر ال ـشــروط مــن مصلحة
الـ ــديـ ــوان  -أم ــان ــة الـ ـس ــر  -ال ـط ــاب ــق 12
(غ ــرف ــة  ،)1223مـبـنــى ك ـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ
طريق النهر وذلك لقاء مبلغ قدره 000/
/200ل.ل.
علمًا ب ــأن ال ـعــروض الـتــي سـبــق وتـقــدم
ب ـه ــا ب ـع ــض امل ـ ــوردي ـ ــن ال تـ ـ ــزال س ــاري ــة
املفعول ومن املمكن في مطلق االحــوال
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.
تـسـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد ال ــى أم ــان ــة سر
كهرباء لبنان  -طــريــق النهر  -الطابق
« - »12املبنى املركزي.
بيروت في  16أيار 2020
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 493
إعالن
تـعـلــن ك ـهــربــاء لـبـنــان ب ــأن مـهـلــة تقديم
العروض لتجهيز خاليا توتر متوسط
ف ــي مـعـمــل األول ـ ــي ،م ــوض ــوع اس ـت ــدراج
ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض رق ـ ـ ــم ث4د 9720/ت ــاري ــخ
 ،2019/9/16ل ـت ـص ـبــح ي ـ ــوم الـجـمـعــة
 2020/7/3عند نهاية ال ــدوام الرسمي
الساعة  11:00قبل الظهر.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
الـعــروض املــذكــور اعــاه الحصول على
نسخة مــن دفـتــر ال ـشــروط مــن مصلحة
الـ ــديـ ــوان  -أم ــان ــة الـ ـس ــر  -ال ـط ــاب ــق 12
(غ ــرف ــة  ،)1223مـبـنــى ك ـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ
طريق النهر وذلك لقاء مبلغ قدره 000/
/200ل.ل.
علمًا ب ــأن ال ـعــروض الـتــي سـبــق وتـقــدم
ب ـه ــا ب ـع ــض امل ـ ــوردي ـ ــن ال تـ ـ ــزال س ــاري ــة
املفعول ومن املمكن في مطلق االحــوال
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.
تـسـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد ال ــى أم ــان ــة سر
كهرباء لبنان  -طــريــق النهر  -الطابق
« - »12املبنى املركزي.
بيروت في  16أيار 2020
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 495
إعالن
تـ ـعـ ـل ــن ك ـ ـهـ ــربـ ــاء ل ـ ـب ـ ـنـ ــان ب ـ ــأن ـ ــه قـ ـ ــد تــم
ت ـعــديــل مـهـلــة ت ـقــديــم الـ ـع ــروض ل ـشــراء
ب ــروج ـك ـت ــورات وملـ ـب ــات إنـ ـ ــارة داخ ـل ـيــة
وخــارج ـيــة وق ـطــع غ ـيــار ل ــزوم محطات

التحويل الرئيسية.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
الـعــروض املــذكــور اعــاه الحصول على
نسخة مــن دفـتــر ال ـشــروط مــن مصلحة
الـ ــديـ ــوان  -أم ــان ــة الـ ـس ــر  -ال ـط ــاب ــق 12
(غ ــرف ــة  ،)1223مـبـنــى ك ـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ
طريق النهر وذلك لقاء مبلغ قدره 000/
/20ل.ل.
تـسـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد ال ــى أم ــان ــة سر
كهرباء لبنان  -طــريــق النهر  -الطابق
« - »12املبنى املركزي.
علمًا إن آخر موعد لتقديم العروض هو
نهار الجمعة الواقع في  2020/7/3عند
نهاية الدوام الرسمي الساعة .11.00
بيروت في  16أيار 2020
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 496
إعالن
تعلن كهرباء لبنان بأنه قد تم تعديل
مهلة تقديم العروض لشراء قطع غيار
ل ـ ــزوم خ ــاي ــا ت ـش ـغ ـيــل الـ ـح ــراق ــات عـلــى
مـجـمــوعــات ال ـ ـ  BBCفــي معمل الجية
ال ـحــراري ،مــوضــوع اسـتــدراج العروض
رقــم ث4د 11365/تاريخ ،2019/10/16
لتصبح ي ــوم الجمعة  2020/7/3عند
نـهــايــة ال ـ ــدوام الــرس ـمــي ال ـســاعــة 11:00
قبل الظهر.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
الـعــروض املــذكــور اعــاه الحصول على
نسخة مــن دفـتــر ال ـشــروط مــن مصلحة
الـ ــديـ ــوان  -أم ــان ــة الـ ـس ــر  -ال ـط ــاب ــق 12
(غ ــرف ــة  ،)1223مـبـنــى ك ـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ
طريق النهر وذلك لقاء مبلغ قدره 000/
/50ل.ل.
علمًا ب ــأن ال ـعــروض الـتــي سـبــق وتـقــدم
ب ـه ــا ب ـع ــض امل ـ ــوردي ـ ــن ال تـ ـ ــزال س ــاري ــة
املفعول ومن املمكن في مطلق االحــوال
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.
تـسـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد ال ــى أم ــان ــة سر
كهرباء لبنان  -طــريــق النهر  -الطابق
« - »12املبنى املركزي.
بيروت في  16أيار 2020
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 498
إعالن
ت ـع ـق ــد ل ـج ـن ــة املـ ـن ــاقـ ـص ــات اج ـت ـمــاع ـهــا
فــي تـمــام الـســاعــة الـثــانـيــة عـشــرة ظهرًا
بـتــاريــخ  2020/6/9بطريقة املناقصة
العمومية:
* اعادة تلزيم تجهيز (توريد وتركيب)
خ ـ ــزائ ـ ــن مـ ـتـ ـح ــرك ــة م ـخ ـص ـص ــة ل ـح ـفــظ
األرشـ ـي ــف ف ــي م ـس ـتــودع األرشـ ـي ــف في
املبنى املركزي للبلدية الطابق الثالث.
ُي ـم ـك ــن ملـ ــن ي ــرغ ــب االشـ ـ ـت ـ ــراك فـ ــي ه ــذه
املناقصة ان يطلع على دفـتــر الـشــروط
الـخــاص املــوجــود لــدى الــدائــرة االداري ــة
فـ ــي الـ ـبـ ـل ــدي ــة اث ـ ـنـ ــاء الـ ـ ـ ـ ــدوام ال ــرس ـم ــي
وعليه تقديم عرضه باليد أو بالبريد
املضمون شرط ان يصل الدائرة االدارية
قبل الساعة الثانية عشرة ظهرًا من آخر
يــوم عمل يسبق الـتــاريــخ املـحــدد لهذه
املناقصة.
رئيس بلدية زحلة  -معلقة وتعنايل
املهندس أسعد زغيب
إعالن
تعقد لجنة املـنــاقـصــات اجتماعها في
ت ـمــام الـســاعــة ال ـحــاديــة ع ـشــرة صباحًا
بـتــاريــخ  2020/6/9بطريقة املناقصة
العمومية:
* تـ ـل ــزي ــم أعـ ـ ـم ـ ــال ت ـن ـظ ـي ــف الـ ـ ـش ـ ــوارع
والـ ـط ــرق ــات وامل ـ ـمـ ــرات واألدراج ضمن
نطاق بلدية زحلة – معلقة وتعنايل.
ُي ـم ـك ــن ملـ ــن ي ــرغ ــب االشـ ـ ـت ـ ــراك فـ ــي ه ــذه
املناقصة أن َيطلع على دفتر الشروط
الـخــاص املــوجــود لــدى الــدائــرة االداري ــة
فـ ــي الـ ـبـ ـل ــدي ــة اث ـ ـنـ ــاء الـ ـ ـ ـ ــدوام ال ــرس ـم ــي
وعليه تقديم عرضه باليد أو بالبريد
املضمون شرط ان يصل الدائرة االدارية
قبل الساعة الثانية عشرة ظهرًا من آخر
يــوم عمل يسبق الـتــاريــخ املـحــدد لهذه
املناقصة.
رئيس بلدية زحلة ـ ـ معلقة وتعنايل
املهندس أسعد زغيب
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ثقافة وناس

ثقافة وناس

ّ
صالح ستيتية ...حياة بين ضفتين

رحيل

ُ
ُ
«الوجود الدمية»
املحروس» (،)1973
( ،1983نقلها أدونـيــس إلــى العربية،
« ،)1983الـجــانــب اآلخ ــر املـحـتــرق من
األص ـفــى» ( ،)1992إلــى جــانــب كتابه
األســاســي« :الــرامــي األعـمــى» (،)1986
الجامع بني النص املفتوح والدراسة
األدبية والنقد الفني .وللشاعر أيضًا
ََّ
م ـج ـم ـ ُ
ـراري ــس ش ــذري ــة ل ـ َـه ــا في
ـوع ك ُْ ـ َ َ
ُ
«ك َّر َاس ُ
ِّ
ٌ
ات التأم ِل» ( .)2003مسار غني
ومركب لخصه إيڤ بونفوا بتعبيره:
«أع ـم ــال ستيتية رغ ـبــة متيقظة في
اإليمان بكلمة الشعر».

مقتطفات
أ ــ أفكار لنفسي

رشيد وحتي
أول مــن أم ــس ،غ ــادرن ــا جـســد صــاح
ـي باريس،
ستيتية ( 1929ـ ـ
َ )2020فـ ً
ً َ
ـامــة .الشاعر
لتبقى الــروح هائمة هـ َّـيـ
ـ ـ ـ وه ــذه هــي الـصـفــة األح ــب إل ــى قلبه
ـرص أبــوه الــذي كــان ُمـ َـد ِّرســا على
ـ ـ حـ ُ
ت ـل ـق ـيــه أ ُسـ ـ ـ ـ َـس ت ـع ـل ـيــم فــران ـكــوفــونــي
البروتستانتي
ـن ،في «الكوليج
رصـ ٍ
ّ
ال ـفــرن ـســي» ف ــي بـ ـي ــروت؛ فـيـمــا تـكــفــل
وال ـ ـ ــده بـتـلـقـيـنــه ال ـث ـق ــاف ــة ال ـع ــرب ـي ــة -
اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة فـ ــي الـ ـبـ ـي ــت .بـ ــدايـ ــة مــن
 1947سـيـتـتـلـمــذ ع ـلــى ي ــد غــابــريــال
ب ــون ــور ف ــي امل ــدرس ــة الـعـلـيــا لـ ــآداب،
ُ َ ُ
سيز ِامل جورج شحادة الذي
وهناك
س ـي ـب ـق ــى ص ــديـ ـق ــا ح ـم ـي ـم ــا لـ ــه حـتــى
وفــاتــه فــي  .1989فــي  ،1949يـتـخـ ُ
ـرج
ْمدرسًا ويشتغل في «كولويج اآلبــاء
َ
ـار ِّي ــن األرم ـ ـنـ ــي» ف ــي ح ـلــب.
ِال ـ ِ
ـخـ ـي ــت ـ ِ

فــي  ،1951تمنحه الــدولــة الفرنسية
منحة الستكمال دراسـتــه الجامعية
ـواز
فــي الـســوربــون ،ويتتبع بشكل مـ ٍ
دروس امل ـس ـت ـع ــرب ال ـف ــرن ـس ــي ل ــوي
مــاسـيـنـيــون فــي امل ــدرس ــة التطبيقية
لـ ـل ــدراس ــات ال ـع ـل ـيــا و«الـ ـك ــولـ ـي ــج دو
ف ـ ــران ـ ــس» .بـ ــدايـ ــة مـ ــن  ،1953يــدخــل
م ـض ـم ــار ال ـص ـح ــاف ــة ال ـف ــرن ـس ـي ــة ،مــن
خ ـ ـ ــال م ـج ـل ــة «اآلداب ال ـ ـجـ ــديـ ــدة»،
لـصــاحـبـهــا مــوريــس نـ ــادو؛ مــا سمح
ل ــه ب ــاالن ــدم ــاج ف ــي ال ـح ـيــاة الـثـقــافـيــة
ُ َ َ َ
ـادق ــة أه ــم الـشـعــراء
الـبــاريـسـيــة وم ــص ـ
والـفـنــانــن املقيمني فـيـهــا :بـيــار جــان
جوف ،أندري بيار دو مانديارغ ،إيڤ
بونفوا ،زاو يو كــي ،بيار آلشنسكي،
أنطوني ْ
تاپ ِي ْس ،هنري ميشو وإميل
سيوران .في  ،1955يعود إلى بيروت،
ويشتغل في التدريس في األكاديمية

الـلـبـنــانـيــة لـلـفـنــون الـجـمـيـلــة ،ث ــم في
امل ــدرس ــة ال ـع ـل ـيــا لـ ـ ــآداب فــالـجــامـعــة
اللبنانية .ومثلما أسهم أنسي الحاج
وش ـ ــوق ـ ــي أب ـ ـ ــي ش ـ ـقـ ــرا ف ـ ــي ت ــأس ـي ــس
امل ـل ـحــق ال ـث ـقــافــي لـ ـ «ال ـن ـه ــار» ،أســس
سـتـيـتـيــة املـلـحــق األس ـبــوعــي األدب ــي
وال ـث ـق ــاف ــي ل ـ ـ «ل ـ ــوري ـ ــان» ،ح ـيــث بـقـ َـي
مديرًا له حتى  .1961ووفق تقليد سار
عليه الشعراء ـ ـ ذلك أن بني القصيدة
والسفارة الكثير من الكالم تلميحًا،
ّ
والنبرة الخافتة وإعطاء الكلمة حقها
بتقتير بــالــغ ـ ـ ـ دخ ــل ستيتية السلك
الدبلوماسي ،على خطى سان-جون
ب ـي ــرس ون ـ ـيـ ــرودا وأوك ـت ــاف ـي ــو ب ــاث؛
مستشارًا ثقافيًا للبنان فــي باريس
وأوروب ـ ـ ــا ال ـغــرب ـيــة ،وم ـن ــدوب ــا دائ ـمــا
ل ـل ـب ـنــان ف ــي ال ـيــون ـي ـس ـكــو ث ــم سـفـيـرًا
ف ــي ه ــولـ ـن ــدا ف ــاملـ ـغ ــرب؛ ل ـي ـن ـت ـهــي بــه

املطاف أمينًا عامًا لــوزارة الخارجية
الـلـبـنــانـيــة ف ــي بـ ـي ــروت .س ـيــرة حـيــاة
ٌ
سيختصرها فــي ع ـبــارتــه« :مـتـجــول
ُْ
الحل ِم والفعل».
كبير بني
ُ
مسار الكتابة عند ستيتية دومًا
كان

راوح بين الكتابة
بلغة فرنسية حديثة
واالغتراف من تقاليد
الثقافة العربية
اإلسالمية

م ــزدوج ــا ،فــي مــراوح ـتــه بــن الكتابة
بلغة فرنسية حديثة واالغـتــراف من
تـقــالـيــد الـثـقــافــة الـعــربـيــة اإلســامـيــة،
بـ ــن ال ـش ـع ــر والـ ـنـ ـث ــر ،بـ ــن ال ـ ًن ـقــديــن
ّ ً
ـوســا لـغــة كثيفة
األدب ــي والـفـنــي ،مـتـ
ذات استعارات نادرة تحاول القبض
ع ـل ــى ج ــوه ــر ال ـت ـج ــرب ــة اإلن ـس ــان ـي ــة،
بحيث يكاد يكون مــاالرمـيــه الشاعر
األقـ ـ ــرب إل ـي ــه ف ــي ب ـح ـثــه ع ـ ّـم ــا ي ـت ـكـ ّـرر
ف ــي ك ـتــابــاتــه ت ـحــت ُم ـ َـس ـ َّـم ــى :األن ـقــى،
األص ـفــى ،ال ـخــالــص ،وه ــو مــا يجمله
مــاالرمـيــه فــي مقولته الـضــاربــة ّ
كحد
سيف« :إعطاء معنى أصفى لكلمات
القبيلة» ،العبارة املركزية في دراسة
ستيتية امل ـكـ َّـرســة لـلـشــاعــر ،بـعـنــوان:
َ
َ َ
َ َ
«مــال ْر ِم ـيــه لز َو ْر ٌد ُمـ َـعــافــى» (.)1999
إلى جانب املنت النقدي الكبير ،للراحل
منت شعري كبير أيضًا« :املــاء البارد

ثـ ّـمــة مـنــاخــات ينبغي أن تمنع فيها
الحروب .األزرق وطن.
***
ّ
الشعر احتراق ال يفهم وال يخبو.
***
ّ
أج ـمــل ه ـبــة لـلـبـسـتــانـ ّـي ،ك ــل ص ـبــاح،
ّ
الزهور ّ
الصامت.
ثناء
***
نـقـيــم فــي ظ ــال عـقــدنــا كـمــا لــو تحت
فرشة ،والبحر قبالتنا.
***
ّ
ّ
ت ـت ـيــح ل ـن ــا ال ــث ـق ــاف ــة أن نـ ـتـ ـن ــزه ل ــدى
اآلخ ــري ــن .ينبغي أن نفعل ذل ــك دون
اإلضرار ببساتينهم.
***
ارتميت في املحبرة هربًا من الغرق.
***
ّ
ثمة مجنون يحوم وسط الحضارات.
ه ــو م ــن ي ـل ـه ـم ـهــا .وهـ ـ ــو ،أيـ ـض ــا ،مــن
ّ
يحطمها.
***
ال ـ ـ ـ ّ ّـرواي ـ ـ ــة صـ ـ ـ ــورة ش ـم ـس ـ ّـي ــة ل ـل ـق ـلــب.
والشعر ،تخطيطات ّ
الروح.
***
يـحــدث لـنــا ،مستندين ّ إلــى ج ــدار ،أن
ّ
نتمكن مــن تحطيم الــثــاثــة اآلخــريــن
ّ
ّ
التي تشكل سجنا ًلنا.
***
أن ت ـقــف ع ـلــى ض ـف ــاف ن ـف ـســك ـ ـ ـ ـ تلك
البحيرة العميقة ــ ،وتصطاد بقصبة.
***
ّ
مخصص للبستنة ،أضفت
هذا اليوم
غصينًا إلى روحي.
***
الـحـيــاة موسيقى تــرقــص على خيط
ّ
شفرة سكني.
***
على صفحة النهار الناصعة ،أكتب
بقطع من فحم .خربشات على جدار.
***
اإلنسان قرد فاشل.
***
يـمــوت الـبــالـغــون مــع سـ ّـن الـبـلــوغّ ،
ثم
ّ ّ
يواصلون ّ
السن.
تقدمهم في
■■■

ب ــ حفلة جنون .سيرة
قسطنطني بــران ـكــوزي ـ ـ ـ التقيته مـ ّـرة
واح ـ ـ ـ ــدة ،حـ ــوالـ ــى س ـن ــة  ،1954ث ــاث
س ـن ــوات ق ـبــل وف ــات ــه ،ف ــي مـشـغـلــه في
مـ ّـون ـبــارنــاس ،مشغله امل ـتــرع بقناني
ّ
الشامبانيا حتى أسفل الفراش ــ ،وهو
بـبـهــاء يـلـثــغ بـحــرف ال ـغــن الـفــرنـسـ ّـي:
«الله شجرة بالغة الكبر .عند قدم هذه
ّ
ً
ّ
ثمة ذئــب ّيفترس حمال .وال
الشجرةّ ،
ورقة من الشجرة يرف لها جفن».
***

اإلمـ ـ ــام م ــوس ــى الـ ـ ّـصـ ــدر ،ذو الـعـيـنــن
ّ
الـجـمـيـلـتــن املــت ـقــدتــن والـ ّـصــافـيـتــن،
أب ـه ــرن ــي ب ـب ـعــض الـ ـج ــال ف ــي طــريـقــة
حــديـثــه بـعــربـ ّـيــة فـصـيـحــة راق ـي ــة ذات
ل ـك ـن ــة فـ ــارسـ ـ ّـيـ ــة ،مـ ــع أفـ ـ ــق رحـ ـ ــب مــن
مــرجـعـ ّـيــات ثـقــافـ ّـيــة ،م ـت ـعـ ّـددة ودقيقة
ف ـ ــي ال ـ ــوق ـ ــت نـ ـفـ ـس ــه .أقـ ـتـ ـط ــف ل ـ ــه مــن
ّ
فيحدثني عن كتابه
دوستويفسكي،
«ذكـ ــريـ ــات ب ـيــت املـ ــوتـ ــى» .أق ـت ـطــف له
مــن بــاس ـكــال ،فـيـحـ ّـدثـنــي عــن صاحب
«أفكار» ،مقارنًا بني مظاهر من أعماله
مع روعة «نهج البالغة» لإلمام ّ
علي.
***
ّ
ّ
ما ّ يجعل الوضع متعذرًا على الحل في
الــشــرق األوس ــط ،وغـيــر قــابــل للوجود
ّ ّ
ّ
حتى اليوم ،هو أن كل فريق يدافع فيه،
ّ
ّ
على الــتــوالــي ،عــن حصته مــن األرض
وحـ ّـصـتــه مــن الـ ّـسـمــاء .يليق بـنــا ،ذات
ّ
يوم ،أن نضع الله بني قوسني( .حفلة
جنون ،ص).388 .
■■■

ج ــ قرائن وقردة
ّ
م ـ ـك ـ ـيـ ــدة املـ ـ ـ ـ ــوت فـ ـ ــي أن ـ ـ ـهـ ـ ـ ّـا ت ــوه ـم ـن ــا
ب ــوج ــوده ــا أم ــامـ ـن ــا ،ف ــي ّأنـ ـه ــا تـفـتــح
ّ
وراء نــا،
ّ
وتعبد الطريق .في ّحني أنها ّ
تتعقب خطانا وتحط ـ ـ شاردة الذهن ـ ـ
ً
طفال فوق ظهرنا.
***
ّ ّ
ّ
ذواتنا
نحب
أن
علينا
ـه
ـ
أن
ـك
ـ
ش
من
ما
ّ
ً
ق ـل ـي ــا ك ــي ن ـك ـت ــب .ومـ ــا م ــن شـ ـ ّـك أن ــه
علينا أن نكره ذواتنا كثيرًا كي نكتب
نصوصًا عظيمة.
***
الـ ّقـلــب يــرغــب فــي امل ـشــي ،وال ـ ّـرك ــب في
النوم.
***
ما يشعر ،من بيننا ،بالخجل أكثر ،هو
معطفنا.
***
األصلع ّ
يخبئ مشطه.
***
ّ
ثمة في املاء عطشًا.
***
ّ
كل ثعلب غابته.
■■■

د ــ أذن الحائط
ّ
ّ
الله يسود من خالل حزن الزنبقة.
***
ّ
الــشـعــر ،ه ــذه ّالـخـطــوة الـخــاطـئــة التي
يستدركها خفها.
***
نكتب جـ ّـيـدًا مــن أجــل أعــدائـنــا .وتحت
نظرتهم.
***
غـ ـي ــر الـ ـخ ــال ــص خـ ــالـ ــص إن أخ ـل ــص
إلفراطه.
***
ّ
ّ
ّ
لذة أن تكون بهيمة .لذة أن تكون .لذة.
***
ث ـ ّـم ــة كـ ـت ــاب ــات ت ـن ـســب إل ـ ــى ال ـخ ـي ــاء:
ّ
الــتــوراة ،ال ـقــرآن .وكـتــابــات تنسب إلى
ّ
هذا األخير ،رغم
التذلل :اإلنجيل .ففي ّ
ذلــك ،يقول اإلنـســان بأنه الله .ينبغي
االحتراز من املتواضعني.
***
ال ـ ـعـ ــن ت ـ ــأك ـ ــل .األذن تـ ـ ـش ـ ــرب .ن ــأك ــل
شخصًا ّما بالعينني .نشرب كلماته.
■■■

هـ ــ القصيدة 27
ّ
تلك التي ستموت
حجر ظفرها منبهر بالحزن

أصابعها تالمس املوت
ّ
ّ
أحييها ألنها لن تموت
بل ستالمس املوت فقط
ستموت فحسب
سـ ـ ــاقـ ـ ــان ق ـ ــاس ـ ـ ّـي ـ ــان فـ ـ ـ ــوق ع ـ ــذوب ـ ــات
االخضرار
اختفى القلب
كبر الطير والغيمة اختفى القلب.
(من ديوان« :شذرات :قصيدة»)1978 ،
■■■

و ــ القصيدة 3
ٌ
ٌ
ٌ
معتمة.
فكرة كامنة فيها،
ِ َ
ٌ َ
َ
قنديل.
ُمغلقة (فكرة مغلقة) حول
ٍ

ٌ
َ َّ َ ٌ
ْ َ
اجة .محمولة
وبالقليل ،وه
ِبالك ِاد،
ِ
ْ
برد إلى غايةِ
برد إلى ٍ
ِمن ٍ
الحالة املعتمةُْ ،الـ ــزداد ِة خـطـرًا ،قــربَ
الدم.
(م ـ ـ ـ ــن دي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوان« :ان ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــاب الـ ـشـ ـج ــرة
والصمت»)1980 ،
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إشارة النار
أدونيس

يصدر صالح ستيتية في شعره عن حدس يرى أن اللغة
َبدئية ،كأنما هــي قبل األشـيــاء ،أعني أنها ال تعمل وإنما
تسمي.
[ ]..كــأن شعر صــاح ستيتية امـتــداد بالكلمة لفن الخط
اإلسالمي ،أعني للشعر األرابيسكي ،مع فارق وحيد ،هو
أن الثاني يحيد عن شيئية العالم بحدس ديني ،وأن األول
يحيد عنها بــوعــي الـتـجــريــد .غير أن الـهــاجــس واح ــد :إنه
هاجس تشكيلي ـ ـ ـ جمالي.
هكذا نصفه بأنه شعر ـ ـ ـ هندسة :شكل جميل بذاته ولذاته.
وه ــو ،فــي جماليته ه ــذه ،فـ ّـعــال ودال — مــع أنــه ال يعكس
«واقعًا» وال يحمل «قضية» .والكتابة هنا ليست ترويضًا
للغة فحسب ،شأن الترويض الــذي َ
يمارس على الخطوط،
وإنما هي أيضًا إرادة تنظيم وتناغم ،إرادة تشكيل جمالي.
والقصيدة هنا بنية-نسق .إنها العلم بالجمال ،إنها علم
الجمال.
* بيروت ،في  17آذار 1982
(مـ ــن م ـقــدمــة تـ ُـرج ـمــة أدونـ ـي ــس ل ــدي ــوان سـتـيـتـيــة:
ُ
«الوجود الدمية» ،دار اآلداب)1983 ،
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ّ
مصمـم األزيـاء األلمانيـة األشـهر كارل الغرفيلـد ( 1933ـــ  )2019فتـح أبوابـه أمام
اليـوم الخميـس ،يعيـد المعـرض االسـتعادي الخـاص بفوتوغرافيـا
ّ
ّ
كورونا.
الـزوار فـي «متحـف موريتزبـورغ» فـي شـرق ألمانيـا .الحـدث سـبق أن انطلق في
الثامـن من آذار (مـارس) الماضي قبل أن يجمد بسـبب جائحـة ّ
ّ
والمصور ورسـام الكاريكاتـور الذي عاش فـي باريس .ومـن المتوقع
وفيـه ،تجمـع ألمانيـا أكثـر مـن  400صـورة للمديـر الفني السـابق لـدار «شـانيل»
ّ
يسـتمر المعـرض لغايـة السـادس مـن كانـون الثاني (ينايـر) ( .2021ينس شـلوتر ــ أ ف ب)
أن

منوعات
«مهرجان الحمامات الدولي» في تونس في صيف .2019

محمد محسن «عطشان» يا صبايا
ّ
فيما ال تزال أزمة كورونا مستمرة ،فاجأ الفنان املصري محمد ربيع مروة «يوقف التدخين» ...على zoom

محسن (الـصــورة) محبيه بأغنية جديدة يعود بها إلــى الساحة
الغنائية بعد غياب .األغنية التي ّروجّ لها محسن عبر السوشال
ميديا ،تحمل عنوان «عطشان» ،وتولى شخصيًا تلحينها ،فيما
كـتــب كلماتها مصطفى إبــراه ـيــم ّ
ووزع ـه ــا رفـيــق عــدلــي ،واهـتــم
بــاملـيـكـســاج واملــاسـتــريـنــغ أســامــة ال ـه ـنــدي .وش ــارك فــي تسجيل
العمل املوسيقيون :هشام مصطفى (وتريات) ،مصطفى أصالن
(غيتار) ،شادي الجندي (قانون) ومحمد عاطف (ناي وكولة).
ّ
صورت «عطشان» على طريقة الـ ( lyric videoفيديو مع كلمات)
باستخدام لوحات الفنان طاهر عبد العظيم ،تحت إدارة املخرج
مـحـمــد خ ـيــري .وه ــي مــن إن ـتــاج شــركــة TripleOne Records
ُ
اململوكة ملحسن والتي ستصدر أغنياته في الفترة املقبلة.
يــأتــي إط ــاق األغـنـيــة الـجــديــدة بـعــد حــوالــى ثــاث س ـنــوات من
صـ ــدور آخ ــر أل ـبــومــات
الفنان المصري ّلحن وأنتج أغنيته الجديدة
الـفـنــان الـبــالــغ  34عامًا
«ح ـبــايــب زمـ ــان» ،الــذي
ضـ ـ ــم ع ـ ـشـ ــر أغـ ـنـ ـي ــات
ّ
وق ـع ـهــا أبـ ــرز ال ـش ـعــراء
وامل ـل ـح ـن ــن واملـ ــوزعـ ــن
املـ ـ ـص ـ ــري ـ ــن وال ـ ـ ـعـ ـ ــرب.
تـجــدر اإلش ــارة إل ــى ّأن
م ـ ـح ـ ـسـ ــن ش ـ ـ ـ ـ ــارك ف ــي
ال ـ ـ ـ ـ ــدورة األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة مــن

ّ
«ك ـيــف بـ ـ ّـدي وقـ ــف تــدخــن»
هـ ـ ـ ــو ع ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــوان املـ ـ ـح ـ ــاض ـ ــرة
األدائـ ـي ــة «غ ـيــر األكــادي ـم ـيــة»
الـ ـ ـت ـ ــي سـ ـيـ ـلـ ـقـ ـيـ ـه ــا الـ ـفـ ـن ــان
اللبناني ربيع مــروة (1967
ـ ـ ـ ال ـ ـ ـصـ ـ ــورة) ،غـ ـ ـدًا ال ـج ـم ـعــة
وبـ ـ ـع ـ ــد غ ـ ـ ـ ٍـد ال ـ ـس ـ ـبـ ــت ،ع ـبــر
ت ـط ـب ـي ــق «زوم» ،وف ـ ـ ــق مــا
ذك ـ ــرت «غ ــالـ ـي ــري ص ـف ـيــر ـ ـ
زمـلــر» .علمًا ّأن الفنان قـ ّـدم
في  2006عرضًا بالصوت
ّ
والصورة بعنوان «كيف ّبدي وقف تدخني» .يأتي هذان املوعدان في إطار
أدائيةّ ،
 ،Lola Arias: My Documentsوهو برنامج محاضرات ّ
يقدم من
خاللها فنانون مــن خلفيات ّ
منوعة أبحاثًا شخصية أو تـجــارب جذرية
أو قصصًا تـشـ ّـكــل هــواجــس سـ ّ
ـريــة بالنسبة إلـيـهــم .ه ـكــذا ،دعــت الكاتبة
املسرحية واملـخــرجــة واملمثلة األرجنتينية ،لــوال أري ــاس ( ،)1976العديد
من الفنانني القادمني من مجاالت الرقص والوثائقيات والتجهيز واألداء
واملسرح للغوص في أرشيفاتهم الشخصية.
ف ــي ه ــذه الـنـس ـخــة الــرق ـم ـيــة ال ـج ــدي ــدة ،سـيـحـضــر ال ـف ـنــانــون م ــن أمــاكــن
إقــامـتـهــم ،وسـيـعــرضــون أرشيفاتهم وتـجــاربـهــم على شــاشــة مشتركة
مــع الـجـمـهــور ،فـيـمــا يـمـكــن لـلـحــاضــريــن ا ملـشــاهــدة مـبــاشــرة ،بــاإلضــافــة
إلــى التعليق وتبادل الــرؤى واآلراء بعد ذلــك .في زمــن كــورونــا« ،دعونا
ُ
نعدي أنفسنا باألفكار والقصص واملعرفة .دعونا نتشارك شاشاتنا
لـلـنـقــاش وال ـحــب وال ـل ـق ــاءات االج ـت ـمــاع ـيــة!» ،ي ـقــول ال ـقــائ ـمــون عـلــى My

َ
َ
 .Documentsتجدر اإلشارة إلى ّأن متابعة املحاضرت ْي املجانيت ْي من
دون مشاركة ممكنة عبر يوتيوب.
ّ
 Make Me Stop Smokingلــربـيــع مـ ــروة :غ ـدًا الـجـمـعــة وبـعــد غـ ٍـد
ً
مساء ـ تطبيق  Zoomـ املشاركة مجانية.
السبت ـ الساعة الثامنة
(للتسجيل واالستعالم :الرابط متوافر على موقعنا)

منير َم ْهمالت وباسل البابا :الموعد غدًا!
ّ
كان من املفترض أن يحيي الثنائي منير َم ْهمالت (تشيلو ـ  )1988وباسل
البابا (بيانو ـ  ،)1982اليوم الخميس ،أمسية موسيقية كالسيكية غربية
ّ
بـعـنــوان «حـكــايــات التشيلو والـبـيــانــو» ()Stories of Cello and Piano
فـ ــي ق ــاع ــة «أسـ ـمـ ـبـ ـل ــي» فــي
«الـ ـج ــامـ ـع ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة فــي
بـ ـ ـي ـ ــروت» .غ ـي ــر ّأن امل ــوع ــد
ُ
أرج ــئ إلــى يــوم غـ ٍـد الجمعة
ً
مساء،
عند الساعة التاسعة
ّ
وسـ ـيـ ـت ــم بـ ــثـ ــه عـ ـب ــر ال ـق ـن ــاة
الرسمية الـخــاصــة ب ـ AUB
على موقع يوتيوب .يتناول
ب ــرن ــام ــج األمـ ـسـ ـي ــة ال ـف ـت ــرة
املـ ـمـ ـت ــدة مـ ــن م ـط ـل ــع الـ ـق ــرن
ال ـت ــاس ــع ع ـشــر ح ـتــى مطلع
القرن العشرين ،وفيه ثالثة
أعمال لثالثة مؤلفني :بيتهوفن ،شومان ومدتنر.
ّ
أمسية «حكايات التشيلو والبيانو» ملنير َم ْهمالت وباسل البابا:
ً
مساء ـ قناة «الجامعة األميركية في
غدًا الجمعة ـ الساعة التاسعة
بيروت» على يوتيوب

