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المشهد السياسي

ّ
«سلعاتا» يهدد مجلس الوزراء والـ«كابيتال كونترول» إلى اللجان

المواد الغذائية بـ 3200ليرة:
دوالر
ّ
رساميل التجار من جيوب الناس
ّ
بمعزل عمن اتخذ قرار دعم تمويل سلة من المواد الغذائية ،سواء رئيس الحكومة أم حاكم مصرف لبنان أم حصيلة
الصلحة بينهما ،فهو مذنب بتكريس رفع أسعار هذه السلع الضرورية وضرب ما تبقى من قدرة شرائية لدى المستهلكين.
فالتمويل سيتم على أساس سعر الدوالر  3200ليرة ،أي إن ّ
الحد األدنى لزيادة أسعار هذه السلع سيكون  %110ما عدا
أصحاب االحتكارات الذين ال يشبعون
محمد وهبة
منذ أيام ُيـ َّ
ـروج لصدور قرار سيؤدي
إلى تخفيف الطلب على الدوالر ،وإلى
تــأمــن الـسـلــع األســاسـيــة فــي الـســوق.
كــذب املـ ّ
ـروجــون ولــو صــدقــوا .فالقرار
ّ
ص ــدر ،إال أن صيغته ت ـكــرس ارتـفــاع
أسـ ـع ــار ال ـس ـلــع ال ـغ ــذائ ـي ــة االســاس ـيــة
واملواد األولية للصناعة الغذائية على
ً
سعر  3200ليرة بدال من تأمني تمويل
مـمــاثــل للمشتقات النفطية والـ ــدواء
والقمح واملستلزمات الطبية ( 85في
املئة من دوالرات هذه السلع يؤمنها
م ـص ــرف ل ـب ـنــان بــال ـس ـعــر ال ــرس ـم ــي)،
ولـيــس هـنــاك أي ضـمــانــة ب ــأن الطلب
على الــدوالر سيتراجع .قد يكون هذا
القرار أول وثيقة رسمية ّ
تكرس ارتفاع
أسـ ـع ــار ال ـس ـلــع ال ـغ ــذائ ـي ــة األســاس ـيــة
وت ـضــرب مــا تبقى مــن ق ــدرة شرائية
لدى املستهلكني ،وفي املقابل يساعد
ال ـت ـ ّـج ــار ع ـلــى إعـ ـ ــادة ت ـكــويــن رؤوس

تعميم يضرب ما تبقى من القدرة
الشرائية وسط تآكل المداخيل
ليس هناك أي ضمانة
بأن الضغوط على
سعر الصرف ستنحسر
أم ــوال ـه ــم م ــن ج ـي ــوب ال ـن ــاس مــرتــن؛
مـ ـ ّـرة م ــن أم ـ ــوال امل ــودع ــن امل ـح ـجــوزة
فــي مـصــرف لبنان وامل ـص ــارف ،ومـ ّـرة
مــن مــداخ ـيــل الـعــامـلــن بــأجــر ،والـتــي
تآكلت بفعل فلتان سعر الصرف .من
اآلن فـصــاعـدًا سـتـكــون هـنــاك تعاميم
وقرارات مماثلة ّ
تحرر سعر الليرة.
تعميم ضبابي؟
أصـ ــدر ح ــاك ــم م ـص ــرف ل ـب ـنــان ري ــاض
سالمة تعميمًا رقمه ّ 557
ينص على
اآلتي:
 يمكن للمصارف العاملة في لبنانالـ ـطـ ـل ــب م ـ ــن م ـ ـصـ ــرف لـ ـبـ ـن ــان ت ــأم ــن
ال ـع ـمــات األج ـن ـب ـيــة تـلـبـيــة لـحــاجــات
مستوردي ومصنعي املــواد الغذائية
األساسية واملــواد األولية التي تدخل
فــي الصناعات الغذائية امل ـحـ ّـددة في
الئحة تصدرها وزارة االقتصاد.
 ت ـح ـ ّـدد اآلل ـي ــة والـ ـش ــروط املـفــروضــةلالستفادة من هذه املادة بقرار يصدر
عــن وزي ــر االق ـت ـصــاد وال ـت ـجــارة لهذه
الغاية.
 ت ـق ــدم املـ ـص ــارف امل ـع ـن ـيــة الـطـلـبــاتم ـ ــوض ـ ــوع ه ـ ـ ــذه امل ـ ـ ـ ـ ــواد إل ـ ـ ــى وح ـ ــدة
ال ـت ـم ــوي ــل ل ـ ــدى مـ ـص ــرف ل ـب ـن ــان بـعــد
املــواف ـقــة عليها مــن وزارة االقـتـصــاد
والتجارة.
 يـتــم تـحــديــد سـعــر ص ــرف الـعـمــاتاألج ـ ـن ـ ـب ـ ـيـ ــة وف ـ ـق ـ ــا لـ ــآل ـ ـيـ ــة امل ـت ـب ـع ــة
ل ـت ـط ـب ـيــق أحـ ـك ــام امل ـ ـ ــادة  7مـ ـك ــرر مــن
ال ـق ــرار االس ــاس ــي الــرقــم  7548تــاريــخ
.2000/3/30
وقــد جــاء هــذا ال ـقــرار بعد اجتماعات
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انقسام طائفي حول العفو!
لآللية املتبعة لتطبيق أحـكــام املــادة
 7م ـكــرر م ــن ال ـق ــرار األس ــاس ــي .7548
مــاذا يقول هــذا الـقــرار االســاســي؟ إنه
ّ
يحدد «تسديد قيمة أي تحويل نقدي
إلـكـتــرونــي بــالـعـمــات األجـنـبـيــة وارد
اليها (املؤسسات غير املصرفية التي
ت ـق ــوم بـعـمـلـيــات ال ـت ـحــاويــل الـنـقــديــة
بــالــوســائــل اإللـكـتــرونـيــة) مــن الـخــارج
بالليرة اللبنانية وفقًا لسعر السوق».
إذًا ال ـس ـعــر ه ــو ن ـف ـســه املـ ـح ـ ّـدد لـهــذه
املؤسسات 3200 :ليرة.
إذًا ،ي ـم ـكــن اسـ ـتـ ـي ــراد ب ـن ــزي ــن بـ ــدوالر
يساوي  1500ليرة ،لكن ال يمكن شراء
كيلو أرز إال بدوالر يساوي ّ  3200ليرة!
دوالر الـسـكــر أي ـضــا ت ـضــخــم ،ودوالر
الحبوب من حمص وفــول وفاصوليا
وسـ ــواهـ ــا… األعـ ـ ــاف ال ــازم ــة ل ـغــذاء
األبقار وسواها .هل يمكن االستغناء
ع ــن األرز وال ـس ـك ــر وح ـل ـيــب األط ـف ــال
والحبوب واللحوم والخضر والفاكهة
أم أن املقيمني في لبنان مجبرون على
اسـتـهــاكـهــا ب ـهــذه األسـ ـع ــار؟ ملـ ــاذا لم
يحدد دعم هذه السلع بدوالر الـ:1500
«إنـ ــه ال ـت ـهــريــب إل ــى س ــوري ــا»! بـحـ ّـجــة
احتمال تهريب هذه السلع إلى سوريا
سيتم رفــع أسعارها .ربما يكون هذا
األمــر تمهيدًا لزيادة أسعار املشتقات
النفطية أيضًا ،وربما تمهيدًا لتحرير
كامل لسعر الصرف «بيعة» لصندوق
ال ـن ـقــد ال ــدول ــي ولــأم ـيــرك ـيــن أي ـضــا.
ف ـل ـب ـنــان وس ــوري ــا ك ــان ــا دائـ ـم ــا ســوقــا
م ـف ـت ــوح ــة بـ ــن تـ ـج ــار ال ـ ـشـ ــام وت ـج ــار
بيروت ،وصار الزمًا تفكيكها .ثمة من
يقول إن «السوريني يدفعون بالليرة
اللبنانية ثمن هذه السلع التي ّ
تهرب
إلــى أســواقـهــم وال يــدفـعــون بــالــدوالر،
وهذا كاف ملنع التهريب .يجب اتخاذ
إج ـ ــراءات ملكافحة الـتـهــريــب» .عظيم،
أليس أمرًا جيدًا أن يتم التعامل معنا
بعملتنا؟ إذا ّ
صحت املقولة عن تسديد
الـ ـتـ ـج ــار ال ـ ـسـ ــوريـ ــن أس ـ ـعـ ــار ال ـس ـلــع
ّ
املهربة بالليرة اللبنانية ،فهذا يعني
أنهم يخلقون طلبًا على هــذه الليرة،
ويـ ـخـ ـفـ ـف ــون الـ ـضـ ـغ ــوط ال ـت ـض ـخ ـم ـيــة
الناجمة عن طباعة األموال الجنونية
الـتــي يـقــوم بها مـصــرف لبنان مقابل
حفنة مــن الـ ـ ــدوالرات .وه ــذا أم ــر قابل
للتنظيم ،إذ يسمح بـشــراء السلع من
سوريا بالليرة اللبنانية ،أو بالليرة
السورية!

الطلب على الدوالر

(هيثم الموسوي)

ك ـ ـ ــان أبـ ـ ــرزهـ ـ ــا اج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ب ـ ــن رئ ـي ــس
الحكومة حسان دياب وحاكم مصرف
لـ ـبـ ـن ــان ري ـ ـ ـ ــاض س ـ ــامـ ـ ــة .وح ـص ـل ــت
اجتماعات أخرى شارك فيها عدد من
الــوزراء وتجار املواد الغذائية .بعض
ّ
التجار الذين اتصلت بهم «األخبار»
أن ـ ـكـ ــروا ف ـه ـم ـهــم لـ ـه ــذا ال ـت ـع ـم ـي ــم ،بــل
اع ـت ـبــروه ضـبــابـيــا كـثـيـرًا فــي انـتـظــار
تلك الالئحة التي ستصدر عن وزير
االقتصاد اليوم.

رساميل التجار من جيوب الناس

ً
فــي الــواقــع ،ليس األم ــر متصال بفهم
ال ـتـ ّـجــار ،بــل بـمــدى انـسـجــام التعميم
مــع مصالحهم ،وهــو أمــر ال يمكن أن
ّ
يتحدد من دون لوائح وزارة االقتصاد
التي يفترض أن تجيب عن اآلتــي :ما
هي السلع املشمولة بالتعميم؟ ما هي

آليات االستفادة؟ فهذه األسئلة ّ
تحدد
أي ّ
التجار سيتاح لهم الحصول على
هذا التمويل ،وستفسح املجال إلعادة
تـشـكـيــل ح ـل ـقــات االح ـت ـك ــار ال ـت ـجــاري
ّ
ّ
في سوق ّ
ضيقة تتسم بتركز مرتفع،
وس ـت ـح ـ ّـدد ال ـح ـصــص ال ـســوق ـيــة لكل
العـ ــب ومـ ــن يـمـكـنــه االسـ ـتـ ـم ــرار ومــن
سيحاول ومن سيسقط.
ثـمــة الكثير مــن األسـئـلــة الـتــي جــاءت
ضـ ّبــابـيــة ف ــي الـتـعـمـيــم .رب ـمــا ســامــة
تجنب تحديدها قـصـدًا ،تــاركــا إياها
ع ـلــى ع ــات ــق وزيـ ــر االق ـت ـص ــاد .ورب ـمــا
اتـ ـف ــق عـ ـل ــى تـ ــوزيـ ــع أدوار بـ ـع ــد كــل
االجتماعات التي ّأدت إلى صدور هذا
ّ
التعميم وما سبقه من توتر بني دياب
وسالمة.
ما ّ
يروج له ّ
التجار عن عدم معرفتهم
بالسلع املــدعــومــة بـهــذا الـتـمــويــل ،أو

ـام مـقـصــود.
بـسـعــر دوالرهـ ـ ــا ،ه ــو ت ـع ـ ٍ
ف ــالـ ـت ـ ّـج ــار كـ ــانـ ــوا م ــوج ــودي ــن أث ـن ــاء
ال ـن ـقــاشــات ال ـتــي ت ـطـ ّـرقــت إل ــى السلع
امل ـش ـم ــول ــة ب ــال ـت ـم ــوي ــل .كـ ــان ال ـن ـقــاش
يشير إلى أن بعض أنواع األرز سيكون
ً
م ـش ـم ــوال ف ـقــط إلـ ــى ج ــان ــب اس ـت ـيــراد
ال ـس ـكــر وال ـح ـب ــوب وح ـل ـيــب األط ـف ــال
والسمسم وبعض املنتجات الزراعية
ومــواد األع ــاف .بعض ّ
التجار طالب
بأن تكون الزيوت مشمولة ،واملعلبات
على أنواعها من فول وحمص وتونة
وسـ ــرديـ ــن ،واملـ ـعـ ـك ــرون ــة أيـ ـض ــا .هـنــا
ّ
اندلع صراع «تحت الطاولة» بني قلة
من ّ
التجار التي تحتكر بعض السلع
ّ
وعدد كبير من التجار يستورد سلعًا
م ـمــاث ـلــة .ال ـك ــل ي ــري ــد ح ـ ّـص ــة م ــن هــذه
الكعكة .إنه تمويل مجاني لرأس املال.
قبل هذا التعميم عمد ّ
التجار إلى رفع

أسـعــارهــم لتعويض قيمة رأس املــال
من جيوب الناس .إنها سرقة مباشرة
لجيوب الناس وقفت الحكومة ووزارة
ّ
تتفرج عليها .عمد بعض
االقـتـصــاد
ّ
التجار إلى بيع مخزوناتهم من السلع
امل ـس ـت ــوردة ب ـ ــدوالر ي ـس ــاوي 1507٫5
لـ ـي ــرات ،ب ــأس ـع ــار م ـضــاع ـفــة .ال ـحـ ّـجــة
ك ــان ــت أنـ ـه ــم ي ـح ــاف ـظ ــون ع ـل ــى قـيـمــة
رأس مــالـهــم .ال أح ــد راق ــب بياناتهم
ال ـج ـمــرك ـيــة وأسـ ـع ــار االسـ ـتـ ـي ــراد وال
حتى أسعار الدوالر .لعلهم استوردوا
كـمـيــات كـبـيــرة عـنــدمــا ك ــان الـ ــدوالر ال
يزال أدنى من  3000ليرة.

ّ
حجة التهريب

ه ـن ــاك ض ــرب ــة ثــان ـيــة «ب ـت ـح ــرز» أكـثــر
مــن سابقتها .التعميم يشير إلــى أن
ت ـحــديــد س ـعــر ص ــرف ال ـع ـمــات وفـقــا

ً
أيًا تكن الحال ،يثير هذا األمــر سؤاال
أساسيًا :هل هناك ما ّ
يعوض ارتفاع
ال ـس ـعــر وت ــآك ــل امل ــداخ ـي ــل؟ ك ــان األم ــل
عند الكثيرين أن يكون التعويض في
ان ـخ ـفــاض س ـعــر ص ــرف ال ـ ـ ــدوالر ،ألن
حجة ّ
ّ
التجار أنهم يضطرون إلى شراء
ال ــدوالرات من السوق السوداء بقيمة
 4000ليرة لكل دوالر ،وهو ما يفرض
عـلـيـهــم رفـ ــع االس ـ ـعـ ــار .م ــا ه ــي قيمة
السلع املتوقع دعمها بسعر ال ــ3200
ّ
ليرة؟ إنها سلة ال تتجاوز  500مليون
ّ
دوالر س ـن ــوي ــا .هـ ــذه ال ـس ــل ــة ت ـســاوي
 %2٫8مــن مجمل اسـتـيــراد لبنان في
السنة املاضية .حجم الطلب اليومي
ّ
على الــدوالر الناتج عن هذه السلة ال
يـتـجــاوز مليوني دوالر يوميًا (على
أس ــاس  250يــوم عـمــل) بينما الطلب
ّ
على ال ــدوالر ناجم عــن سلة استيراد
تتجاوز  12مليار دوالر .مــاذا يعني
ذلك؟ يعني أن ال أحد يمكنه ضمان أال
يعاود سعر الــدوالر االرتفاع مجددًا،
م ــن دون إج ـ ـ ـ ــراءات ج ــدي ــة ل ــم تـظـهــر
تباشيرها بعد.

ستكون الحكومة على
موعد مع ّ
«هبة» جديدة،
ِ
ّ
بعد أن رد الرئيس ميشال
عون قرارها بشأن معمل
«سلعاتا» ،طالبًا منها إعادة
النظر فيه .قرر عون دعم
الوزير جبران باسيل في
تستعر
معركته ،فهل ِ
معركة الصالحيات؟
َ
ي ـ ــرف ـ ــع رئ ـ ـيـ ــس الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة الـ ـعـ ـم ــاد
مـيـشــال ع ــون ُم ـعــادلــة جــديــدة فــي وجــه
ال ـح ـك ــوم ــة وال ـح ـل ـف ــاء« :إم ـ ــا م ــا ُي ــري ــده
جـبــران باسيل أو ال ش ــيء» .ومــا يريده
ّ
رئـيــس تكتل «لبنان الـقــوي» الـيــوم هو
َ
يستسلم
معمل «سلعاتا» بأي شكل .لم
ِ
مجل ّس
ـي
ِ
باسيل لنتيجة التصويت فـ ّ
الوزراء التي أتت بغير ما يتمناه .التف
م ــن خ ـلــف ال ـح ـكــومــة ب ــات ـج ــاه ّالـحـلـفــاء
(تحديدًا حــزب الله) إلعــادة تبني خطة
ال ـك ـه ــرب ــاء ،ك ـمــا طــرح ـهــا وزي ـ ــر ال ـطــاقــة
ـوقــف الـحــزب الــذي
ريـمــون غـجــر .لكن مـ ِ
ص ـ ـ ّـوت ع ـل ــى اق ـ ـتـ ــراح ال ـس ـي ــر بــاملــرح ـلــة
األولـ ــى مــن الـخـطــة واملـتـعـلـقــة بمعملي
ُ َ
دير عمار والزهراني ،على أن تستك َمل
الحقًا بسلعاتا في حــال َ
دعــت الحاجة،
لــم ي ـت ـبـ ّـدل .أب ـلــغ ال ـحــزب ع ــون وبــاسـيــل
َ
قبل األعيادُ ،
فسحب فتيل التوتير
بذلك
ِ
مؤقتًا ،إلــى أن فاجأ عــون الجميع ،أول
من أمسّ ،
برد قرار مجلس الوزراء حول
ِ
ُ
خطة الكهرباء ،مستخدمًا صالحياته
الدستورية ،وطالبًا من الحكومة إعادة
النظر فيه ،وسط رصد دقيق لتداعيات
التي
ِ
ذل ــك عـلــى جلسة مـجـ ِـلــس ال ـ ــوزراء َ
تـنـعـ ِقــد غـ ـدًا .وح ـتــى م ـســاء أم ــس كــانــت
املـفــاوضــات بــن التيار الوطني وحــزب
الـ ـل ــه ال تـ ـ ــزال جـ ــاريـ ــة ل ـت ــوف ـي ــر أجـ ـ ــواء
إي ـجــاب ـيــة ت ـضـ َـمــن ت ـمــريــر امل ـع ـمــل ،غـيـ َـر
ّ
ـاق ع ـلــى م ــوق ـف ــه ،ف ــي ظــل
أن الـ ـح ــزب ب ـ ـ ٍ
م ـع ـلــومــات أن االق ـ ـتـ ــراح سـيـسـقــط مــرة
أخــرى ،إذ يحتاج إلى موافقة  11وزيرًا.
وعلمت «األخبار» أن «حركة أمل أبلغت
ح ــارة حــريــك أنـهــا سـتـعــاود التصويت
ـادر
ضــد س ـل ـعــاتــا» ،فـيـمــا اع ـت ـبــرت م ـصـ ِ
ّ
ّ
مجددًا
مقربة من التيار أن طرح الخطة
ال يخدم التيار وال رئيس الجمهورية؛
ف ـم ـع ـمــل س ـل ـع ــات ــا مـ ــرفـ ــوض ب ــال ــدرج ــة
األول ـ ـ ـ ــى مـ ــن ال ـ ـ ـ ــرأي الـ ـ ـع ـ ــام ،وفـ ـ ــي ح ــال
مجلس الــوزراء،
سقوطه مرة أخــرى في ِ
ذل ــك سـ ُـيـحــرج ع ــون وبــاسـيــل معًا،
ف ــإن ِ
ذلك إضعاف
وإذا جرى تمريره ،فيعني ِ
رئ ـيــس الـحـكــومــة .واسـتـغــربــت مـصــادر

(مروان بو حيدر)

حكومية هذا اإلصرار الذي يفتح الباب
على الكثير من السيناريوات ،قد يكون
أهونها الصدام داخل مجلس الوزراء.
ومع انتهاء عطلة األعياد ،عــادت البالد
إل ــى بــرنــامــج ع ـمــل ،ب ــدأ أم ــس باجتماع
اللجنة الفرعية التي انعقدت في ساحة
النجمة برئاسة النائب إبراهيم كنعان،
وح ـ ـضـ ــور وزي ـ ـ ــر امل ــالـ ـي ــة غ ـ ـ ــازي وزنـ ــي
ـارف ل ـتــوح ـيــد األرقـ ـ ــام
وج ـم ـع ـيــة املـ ـ ـص ـ ـ ِ
الـ ـ ـ ــواردة ف ــي خ ـطــة ال ـح ـك ــومــة .وقـ ــد أق ـ ّـر
مصادر في الجلسة ،بأن
وزني ،بحسب
ِ
الحكومة «أخطأت في عدم التنسيق مع
املصارف»! ولفت إلى اجتماعات ُمكثفة
سـتـبــدأ أول األس ـبــوع بــن وزارة املالية
وممثلني عن املصارف لتوحيد األرقام.
َ
ويستكمل هــذا «االزدح ــام» فــي الجلسة
ال ـت ـش ــري ـع ـي ــة الـ ـت ــي ت ـن ـع ـق ــد ال ـ ـيـ ــوم فــي
األونيسكو ،وعلى جــدول أعمالها عدد
من اقتراحات ومشاريع القوانني املثيرة
لـ ـلـ ـج ــدل؛ ف ـب ـعــد س ـح ــب اق ـ ـتـ ــراح ق ــان ــون
«ال ـك ــاب ـي ـت ــال ك ــونـ ـت ــرول» وإعـ ــادتـ ــه إلــى
اللجان من أجل «تعديله» ،بسبب وجود
م ــاح ـظ ــات ك ـث ـي ــرة ع ـل ـيــه م ــن ص ـن ــدوق
ال ـن ـق ــد الـ ــدولـ ــي وامل ـ ـص ـ ــارف وع ـ ــدد مــن
ّ
الجهات ،تتعلق «باآلليات التي تفرض
ع ـلــى املـ ـص ــارف االلـ ـت ــزام بــالـتـحــويــات،
ونـ ــوع ال ـت ـج ــارة ال ـتــي تـعـتـبــر ضــروريــة
وس ـقــف الـتـحــويــات لـتــأمـيـنـهــا» ،يـعــود
اقتراح قانون العفو الــذي ّ
أقرته اللجان
ّ
امل ـش ـتــركــة ل ـي ـشــكــل ،ل ـيــس مـ ــادة خــافـيــة

شينكر :ندرس عقوبات على حلفاء حزب الله
في سياق التهديدات األميركية اليومية للبنانّ ،
كرر مساعد وزير الخارجية األميركية
موقف بالده من األزمة املالية واالقتصادية،
لشؤون الشرق األدنى ديفيد شينكر ِ
ونظرتها إلى الحكومة اللبنانيةّ ،
ملوحًا بعقوبات قريبة على حلفاء املقاومة .وأشار
إلى أن «الحكومة اللبنانية تواجه تحديات كبيرة وأزمة مالية وصحية ،وهذا نتاج
سنوات من الفساد وسوء اإلدارة وتبعات الحرب في سوريا ،وحزب الله اليوم جزء
من الحكومة اللبنانية» .وفي مقابلة مع قناة «فرانس  ،»٢٤قال شينكر إن «رئيس
الحكومة حسان دياب قدم خطة اقتصادية ،ونحن ننتظر كي نرى التزام الحكومة
باإلصالح ،وهل سيمضون قدمًا بهذه اإلصالحات وتنفيذها ،وليس فقط بالتشريع
واإلعالن عنها ،وعندها نرى موقفنا من دعم لبنان في ما يتعلق بملفه في صندوق
النقد الدولي» .وأضاف أن «حزب الله جزء من هذه الحكومة ،وهو ليس باملنظمة
املعروفة بدعمها اإلصالحات» .وحول إمكانية فرض عقوبات تطال شخصيات من
التحالف السياسي الداعم لهذه الحكومة ،أجاب شينكر« :نعم ،ممكن ،وننظر في هذا
األمر ،هناك حزمة من العقوبات ننظر فيها ،ونتمنى أن ننفذ بعضًا منها قريبًا».

ب ــن ال ـك ـتــل وحـ ـس ــب ،ب ــل م ــا ه ــو أخـطــر
بـعــدمــا أح ــدث انـقـســامــا طــائـفـيــا حــولــه،
ستحمله الكتل معها اليوم إلى الجلسة
التشريعية .املــادة الثامنة من االقـتــراح،
واملـتـعـلـقــة ب ـع ــودة ع ــائ ــات ال ـع ـمــاء من
فلسطني املحتلة والعفو عن اللبنانيني
ال ـحــام ـلــن لـلـجـنـسـيــة اإلســرائ ـي ـل ـيــة في
حال تخلوا عنها ،بقيت تخضع للنقاش
ح ـت ــى س ــاع ــة مـ ـت ــأخ ــرة مـ ــن ل ـي ــل أمـ ــس،

َ
حتى مساء أمس كانت
المفاوضات بين التيار
الوطني الحر وحزب الله ال
تزال جارية بشأن «سلعاتا»

ُ
وم ــن دون ان تـحـســم وج ـهــة التصويت
ّ
وتحدثت مصادر «كتلة التحرير
عليها.
َ
والتنمية» عن «اتفاق ضمني بني حزب
الله وحركة أمل وتيار املستقبل والحزب
االشتراكي على إسقاط هذه املادة» ،فيما
قالت مـصــادر اخــرى مــن الكتل املــذكــورة
أن االمر لم ُيحسم بعد .في املقابلُ ،عقد
َ
اجتماع ليل أمس بني كتل «الجمهورية
القوية» و«لبنان القوي» و«الكتائب» ،في
حـضــور النائبني شــامــل روك ــز وميشال
معوض ،لبحث آخر الصيغ بشأن جلسة
اليوم ،و«وتوحيد املوقف املسيحي» كما
ـادر
ـادر مطلعة .ولـفـتــت املـصـ ِ
قــالــت م ـصـ ِ
الى أن «هناك إصرارًا على بند املبعدين
(إلى فلسطني املحتلة) كما جرى االتفاق
عليه في اللجان» ،واعتراضًا على املادة
التاسعة مــن االق ـتــراح الـتــي تنص على
خفض العقوبات على جميع املحكومني
الذين أمضوا ثالثة أربــاع مــدة العقوبة
ال ــواج ـب ــة ع ـل ـي ـهــم .ف ــي امل ـق ــاب ــل ،أشـ ــارت
ـادر نيابية إلــى أن االجـتـمــاع «ضم
م ـصـ ِ
النواب جــورج عطا الله وجــورج عــدوان
ونديم الجميل ومعوض وروكز ،وهؤالء
ك ــان ــوا ع ـلــى ت ــواص ــل دائـ ــم خ ــال نـقــاش
ال ـقــانــون للتنسيق بـشــأنــه ،واالجـتـمــاع
ّ
يصب في هذا االتجاه».
الذي ُع ِقد أمس
ـادر إن الجلسة التشريعية
وقــالــت املـصـ ِ
ُم ّ
خصصة اليوم لتمرير «مشروع خطة
األمان االجتماعي والتحفيز ،املحال من

الحكومة ،بقيمة  1200مليار».
جانب التباينات الحكومية حول
وإلــى ِ
ّ
مـلــف ال ـك ـهــربــاء ،ت ـحــل الـتـعـيـيـنــات بـنـدًا
أس ــاسـ ـي ــا ع ـل ــى ج ـ ــدول أع ـ ـمـ ــال مـجـلــس
ال ــوزراء غـدًا ألربـعــة مــواقــع هــي :محافظ
مــديـنــة ب ـيــروت ،رئـيــس مجلس الخدمة
املــدن ـيــة ،املــديــر ال ـعــام لـ ــوزارة االقـتـصــاد
واملـ ــديـ ــر الـ ـع ــام لــاس ـت ـث ـمــار ف ــي وزارة
ـادر وزاريـ ــة إل ــى أن
الـطــاقــة .ولـفـتــت م ـصـ ِ
االت ـ ـفـ ــاق أنـ ـج ــز بـ ـش ــأن ال ـت ـع ـي ـي ـنــات فــي
الطاقة واالقتصاد بني حزب الله وحركة
أم ـ ــل ،وتـ ـق ــرر ت ـع ـيــن م ـح ـمــد أبـ ــو حـيــدر
(االقتصاد) وغسان نور الدين (الطاقة)،
فـيـمــا ل ــم تـحـســم ب ـعــد م ـســألــة املــوقـعــن
اآلخرين ،بسبب سقوط االتفاق السابق
بــن عــون وباسيل مــن جهة ،ودي ــاب من
جهة أخــرى .فاالتفاق قضى سابقًا بأن
ي ـتــولــى دي ـ ــاب اخ ـت ـي ــار م ــرش ــح ملنصب
محافظ بيروت (بترا خوري) ،في مقابل
اخـتـيــار عــون وبــاسـيــل مرشحًا لرئاسة
مجلس الخدمة املدنية (أحمد عويدات).
وبعدما أس ِقط خيار دياب في محافظة
الـعــاصـمــة ،مــن دون أن يلقى دع ــم عــون
وب ــاس ـي ــل ،ل ــم ي ـعــد مـعـلــومــا إذا م ــا كــان
رئ ـي ــس ال ـح ـكــومــة س ـيــدعــم مــرشـحـهـمــا
لــرئــاســة «ال ـخــدمــة املــدن ـيــة» ،رغ ــم حسم
اس ـ ــم املـ ــرشـ ــح مل ـن ـص ــب املـ ـح ــاف ــظ ،وه ــو
ّ
وتحدثت مصادر
القاضي مروان عبود.
حكومية عن احتمال اقتراح دياب تعيني
الـقــاضــي يـحـيــى غ ـ ّـب ــورة رئـيـســا ملجلس
الخدمة.
فــي سـيــاق آخ ــر ،وعـلــى وهــج اإلشـكــاالت
ـدد م ــن ب ـلــدات
امل ـت ـج ــددة ب ــن أه ــال ــي ع ـ ـ ٍ
ال ـج ـنــوب و«ال ـيــون ـي ـف ـيــل» ،وإث ـ ــارة ملف
قوات الطوارئ في لبنان لجهة تقليص
ع ــدي ــده ــا وت ــوس ـي ــع ص ــاح ـي ــات ـه ــاَ ،
زار
رئيس الحكومة مقر قــوة «اليونيفيل»
في الناقورة في الذكرى الـ 42إلنشائها،
راف ـض ــا امل ـس ــاس بـمـهـ ّـمـتـهــا ،وم ــؤك ـدًا أن
«لـبـنــان متمسك بتطبيق ال ـقــرار ،1701
ونـطــالــب األم ــم املـتـحــدة بـفــرض تطبيقه
على الـعــدو اإلســرائـيـلــي» .ولـفــت إلــى أن
«الحاجة إلى اليونيفيل ال تزال ضرورية
ُ
ومـلـ ّـحــة فــي ظــل امل ـحــاوالت اإلسرائيلية
لــزعــزعــة االس ـت ـق ــرار» .ورغ ــم أن الــزيــارة
مقررة سابقًا ،أطلق دياب موقفًا بدا ردًا
عـلــى امل ــوق ــف الـ ــذي أطـلـقــه األمـ ــن الـعــام
لـحــزب الـلــه السيد حسن نصر الـلــه أول
م ــن أمـ ــس ،عـنــدمــا ق ــال ف ــي مـقــابـلـتــه مع
«إذاعــة النور»« :إذا أرادت اليونيفيل أن
ترحل ،فلترحل ،وإذا أرادت البقاء فنحن
ال نمانع».
(األخبار)
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تقرير

األمالك البحرية :وزيرا العدل واألشغال يمنعان االسترداد!
لم تكد النيابة العامة التمييزية تصدر
األمالك البحرية
قرار وضع اليد على َ
أوقفت مفاعيل
العمومية ،حتى ِ
هذا القرار عبر قانون تعليق المهل
القانونية والقضائية .الموضوع مثار
جدل ،خصوصًا في ظل الرأي القانوني
الذي يقول بعدم سريانه على
ملف التعديات البحرية .لكن الدولة
المهرولة لخصخصة قطاعاتها وبيع
مواردها ،تسعى لقوننة أي إجراء يبقي
أمالكها في أيدي المعتدين عليها
رلى إبراهيم
في  7أيار املاضي ،أصدر النائب العام
لدى محكمة التمييز القاضي غسان
عويدات قــرارًا يقضي بتنفيذ أعمال
اإلخ ــاء ووضــع اليد على املخالفات
في األمالك البحرية سندًا للقانونني
 64و .132وطلب مــن وزارة األشغال
العامة ومديرية النقل البحري «البدء
بإنفاذ آلية وضع اليد على املخالفات
ال ـتــي ل ــم يـتـقــدم أصـحــابـهــا بطلبات
معالجة أو تـقــدمــوا خ ــارج املـهـلــة أو
األش ـخــاص الــذيــن ال تـتــوافــر شــروط
املـعــالـجــة بـحـقـهــم» .لــم يـكــد متابعو
هــذه القضية املزمنة يحتفلون بهذا
ال ـق ــرار الـتــاريـخــي ال ــذي يـعـ ُيــد اليهم
ب ـح ــره ــم املـ ـنـ ـه ــوب ،ح ـت ــى نـ ـش ــر فــي
ال ـي ــوم ال ـتــالــي ل ـل ـقــرار ،أي ب ـتــاريــخ 8
أيار ،قانون حمل الرقم  160يتضمن
ت ـع ـل ـي ــق س ـ ــري ـ ــان امل ـ ـهـ ــل ال ـق ــان ــون ـي ــة
وال ـق ـض ــائ ـي ــة وال ـع ـق ــدي ــة م ــا ب ــن 18
تشرين األول  2019و 30تموز ،2020

لم يضع وزير األشغال أي
خطة أو تصور لمرحلة ما بعد
استعادة األمالك البحرية
األم ـ ـ ــر ال ـ ـ ــذي اسـ ـتـ ـن ــدت الـ ـي ــه وزي ـ ــرة
العدل مــاري كلود نجم لتعليق قرار
القاضي عــويــدات ،بحسب املـصــادر،
مـ ّـدعـيــة أن هــذا الـقــانــون يـســري على
املهلة املعطاة للمتعدين على األمالك
البحرية العمومية الـتــي انتهت في
 30تشرين الثاني .2019
هـ ـك ــذا ،ق ـ ــررت ال ــدول ــة مـ ـج ــددًا تـقــديــم

(مروان طحطح)

أمالكها على طبق ذهـبـ ّـي ملــن اعتدوا
عليها لسنوات من دون دفع أي رسوم
ّ
التقيد بالقوانني واملراسيم،
ومن دون
ّ
وال سيما في ما يخص إبقاء ممر متاح
أم ــام املــواطـنــن لـلــوصــول الــى البحر.
وزي ــر األش ـغــال ،ميشال نـجــار ،ســارع
أم ــس ،بعد اعـتـصــام نفذته مجموعة
َ
«أوع» أمام الوزارة ،الى تأكيد تعاونه
مع «الضابطة العدلية رغم تحفظاته
واستعداده التخاذ اإلجراءات الالزمة
ف ـ ـ ــور ان ـ ـت ـ ـهـ ــاء دور الـ ـ ـق ـ ــوى األم ـن ـي ــة
مباشرة إخالء األمالك البحرية» .لكن
نجار «املستعد للتعاون مع الضابطة
العدلية إلخالء هذه األمالك والرافض

للتعدي على أمــاك الــدولــة» ،قــال في
الكلمة نفسها إن «م ــن يــريــد تسوية
املخالفات في األمــاك البحرية باتت
هـنــاك مهلة حـتــى  12آب  .2020وأنــا
أتكلم فــي الـقــانــون ،وال يهمني االســم
والسياسة»! هكذا قررت وزارتا العدل
واألشغال العامة تعليق قرار القاضي
عويدات وثنيه عن البدء بوضع اليد
عـلــى األم ــاك الـبـحــريــة الـتــي يشغلها
معتد نتيجة
نحو  700من أصل 1100
ٍ
تـخـلـفـهــم ع ــن دف ــع ال ــرس ــوم الــواج ـبــة
عليهم بموجب القانون الرقم  64ورغم
تـمــديــد امل ـهــل ث ــاث مـ ــرات« .األخ ـب ــار»
ات ـص ـلــت ب ــوزي ــرة ال ـع ــدل مـ ــاري كـلــود

نجم الستيضاح اللغط الحاصل في
هذا املوضوع ،لكن األخيرة ،كعادتها،
ُ
ل ــم ت ـ ِـج ــب .كــذلــك األمـ ــر بــالـنـسـبــة إلــى
وزي ــر األش ـغــال .أمــا مـصــادر النيابية
العامة التمييزية ،فقالت إن «الجدل
ال ـحــاصــل ال ـي ــوم يـتـعـلــق بـمــا إذا كــان
ق ـ ــان ـ ــون ت ـع ـل ـي ــق امل ـ ـهـ ــل ي ـ ـسـ ــري عـلــى
املتعدين على األمالك البحرية .فكلمة
«املـهــل القانونية» تسري على املهلة
األولــى التي حددها القانون  64الذي
ّ
أقر في العام  ،2017وال تشمل تمديد
ه ــذه امل ـه ــل إداريـ ـ ــا ول ـي ــس قــانــون ـيــا».
وبــال ـف ـعــل ،ال ـقــانــون ال ـص ــادر بـتــاريــخ
 2017/10/20والــذي لحظ فــي مادته

الحادية عشرة اإلشغال غير القانوني
لــأمــاك الـعــامــة البحرية ،واض ــح في
م ــادت ــه ال ـخ ــام ـس ــة الـ ـت ــي ت ـن ــص عـلــى
مــا يـلــي« :عـلــى املخالف أن يتقدم من
االدارة ف ــي م ـه ـلــة ال ت ـت ـج ــاوز ثــاثــة
أشهر مــن تــاريــخ نشر هــذا القانون»،
أي بتاريخ  ،2017/10/20ما يعني أن
هــذه املهلة انتهت خــال الشهر األول
مــن الـعــام ( 2018تــم تمديدها إداري ــا)
وال يفترض أن يـســري عليها قانون
تعليق امل ـهــل الـقــانــونـيــة والقضائية
والعقدية الـصــادر أخـيـرًا .لكن وزيــرة
العدل أفتت بغير ذلك وفقًا للمصادر،
وأكـ ـ ـ ــدت انـ ـسـ ـح ــاب ه ـ ــذا ال ـ ـقـ ــرار عـلــى

تقرير

مجموعات في «االنتفاضة» :نحو مشروع سياسي مشترك
بدأت مجموعات مشاركة في
انتفاضة  17تشرين بتشكيل ائتالفات
وجبهات معارضة مشتركة تخوض
االستحقاقات المقبلة معًا ،وأبرزها
االنتخابات النيابية .العمل جار اليوم
على إعداد ورقة سياسية اقتصادية
لتقديمها الى الرأي العام ،بعد أن
اقتنع المنتفضون بأن التنسيق
«عالقطعة» غير منتج ويخدم
السلطة التي يريدون إسقاطها
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رلى إبراهيم
س ـب ـعــة أش ـه ــر م ـ ـ ّـرت ع ـل ــى ان ـت ـفــاضــة
 17تـ ـش ــري ــن ،ت ـم ـكــن خ ــال ـه ــا بـعــض
املجموعات املشاركة في االنتفاضة
م ــن تـعـمـيــق ال ــرواب ــط ف ــي م ــا بينها،
فبدأت تتشكل جبهات مشتركة بني
عـ ــدة م ـج ـم ــوع ــات ،غــال ـبــا م ــا تــرصــد
فــي األنـشـطــة املـيــدانـيــة .وق ــد استغل
هـ ــؤالء الـحـجــر امل ـنــزلــي ال ـق ـســري في
زم ــن ف ـيــروس كــورونــا لينتقلوا الــى
املــرحـلــة الـثــانـيــة وه ــي األهـ ــم :إنـشــاء
ح ـ ــرك ـ ــات سـ ـي ــاسـ ـي ــة وف ـ ـ ــق ب ــرن ــام ــج
مـحــدد ،يمكنها خــوض االنتخابات
النقابية والنيابية .حصل ذلــك بعد
عدة انتقادات وجهت الى املنتفضني،

أك ــان فــي سـيــاق ع ــدم تـقــديــم قـيــادات
لـ ـلـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــات أم غ ـ ـي ـ ــاب أج ـ ـنـ ــدة
س ـي ــاس ـي ــة اقـ ـتـ ـص ــادي ــة اج ـت ـم ــاع ـي ــة
ً
تكون بديال من السلطة الراغبني في
إسقاطها .هكذا ،بدأ العمل على دمج
مجموعات بعضها ببعض ،وإنشاء
عـ ـ ــدة جـ ـبـ ـه ــات س ـي ــاس ـي ــة م ـع ــارض ــة
تـ ـحـ ـم ــل خ ـ ـ ــارط ـ ـ ــة ط ـ ــري ـ ــق واض ـ ـحـ ــة
تقدمها إلى الرأي العام وتحشد على
أس ــاس ـه ــا .ذل ــك ل ــن يـمـنــع الـنــاشـطــن
م ــن م ـتــاب ـعــة ال ـض ـغــط ع ـلــى الـسـلـطــة
يوميًا في الشوارع وال ــوزارات ،وثمة
من يقول إنهم يتجهون الى عصيان
مدني كامل.
يقول الناشط في مجموعة «بيروت
مــديـنـتــي» ط ــارق ع ـمــار إن «الـتــركـيــز

األس ــاس ــي ال ـيــوم عـلــى إع ــادة تنظيم
ال ـص ـف ــوف وإعـ ـ ـ ــداد ورقـ ـ ــة سـيــاسـيــة
ي ـف ـت ــرض أن ت ـك ــون ج ــاه ــزة بـحـلــول
نهاية الشهر الجاري ،فيما التنسيق
مــع املـجـمــوعــات عـلــى أش ـ ّـده ملحاولة
إرس ـ ــاء مـنـصــة مـتـكــامـلــة وجــام ـعــة».
ف ـم ـنــذ مـ ـ ــدة ،اق ـت ـن ــع املـ ـنـ ـض ــوون إل ــى
ب ـ ـعـ ــض املـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــوع ـ ــات ب ـ ـ ـ ــأن الـ ـعـ ـم ــل
«عــال ـق ـط ـعــة» وب ـش ـكــل فـ ــردي ل ــم يعد
م ـجــديــا .ل ــذل ــك ب ــات ال ـه ــدف الـطــويــل
األم ــد «خ ـلــق ائ ـتــاف كـبـيــر مـعــارض
يقدم برنامجًا وورقة سياسية» .وقد
ب ــدأت «ب ـيــروت مدينتي» بالتنسيق
مع عدة مجموعات ألجل هذا الغرض،
وأبــرزهــا «لحقي»« ،عــن حقك دافــع»،
«عــامـيــة  17تـشــريــن»« ،مــن تشرين»،

«سـتــريــت» وغـيــرهــا .ه ــؤالء خــاضــوا،
بـحـســب ع ـمــار ،م ـعــارك صـغـيــرة معًا
ع ـل ــى األرض ،وحـ ـ ــان ال ــوق ــت ال ـي ــوم
لـلـتــاقــي ف ــي ال ـشــق ال ـس ـيــاســي .أب ــرز
الـ ـعـ ـن ــاوي ــن ال ـس ـي ــاس ـي ــة املـ ـط ــروح ــة
ت ـن ـط ـل ــق «م ـ ـ ــن ث ـ ــواب ـ ــت  17ت ـش ــري ــن
الــراف ـضــة لـكــل املـنـظــومــة الـسـيــاسـيــة
القائمة بجميع أطيافها ،والتشديد
على محاسبتها واسـتـعــادة األمــوال
من أجل إنقاذ اقتصاد البلد وإعــادة
الـثـقــة ال ـي ــه ،كـمــا اس ـت ـعــادة الـحـقــوق.
مــا زلـنــا نتمسك بتطبيق الــدسـتــور،
ون ــري ــد قــانــونــا انـتـخــابـيــا م ــن خ ــارج
القيد الطائفي ،وإع ــادة إنـتــاج نظام
جديد وفقًا للدستور الــذي ال يطبق
الـ ـي ــوم» .ي ـقــابــل املـ ـش ــروع الـسـيــاســي

األمـ ـ ـ ــاك ال ـب ـح ــري ــة؛ ف ــاس ـت ـف ــاد وزيـ ــر
األش ـغ ــال مــن غـطــائـهــا إلع ــان تمديد
امل ـهــل لـلـمـعـتــديــن ،عـلـمــا ب ــأن األخ ـيــر،
ومـنــذ تسلم الـ ــوزارة ،لــم يكلف نفسه
عناء إعــداد خطة لتسلم هــذه األمــاك
ختمها بالشمع األحـمــر من
فــي حــال
ِ
قبل النيابة الـعــامــة التمييزية ،أكــان
فــي مــا يخص املنتجعات السياحية
أم ال ـب ـي ــوت ال ـس ـك ـن ـيــة .وت ـل ــك مشكلة
قديمة بدأت منذ وضع القانون الرقم
 64من دون مراسيم تطبيقية لكيفية
استعادة األمالك البحرية ،بما يوحي
أن ال ــدول ــة بـنـفـسـهــا تـعـتـبــر أمــاكـهــا
عبئًا عليها وال تريد اسـتــردادهــا ،إذ
كــان يفترض أن يبدأ وضــع اليد منذ
 7أش ـه ــر ،أي ف ــي  30ت ـشــريــن الـثــانــي
 ،2019تــاريــخ انـتـهــاء املهلة األخـيــرة.
وزارة األشـغــال أحالت امللف حينذاك
على وزارة الداخلية والنيابة العامة
التمييزية ،اال أن «الداخلية» لم ّ
تحرك
ساكنًا .أمــا النيابة الـعــامــة ،فاتخذت
خـطــوات تمهيدية ،قبل أن تصل إلى
ـرار ع ــوي ــدات .م ـصــادر «التمييزية»
قـ ّ
تعقب بــأن دوره ــا «تطبيق الـقــانــون،
وقــد قمنا بتقسيم املخالفات مــا بني
ال ـس ـك ـن ـي ــة واملـ ـنـ ـتـ ـجـ ـع ــات ،وب ـح ـســب
خ ـصــوص ـيــة ك ــل م ـن ـه ــا .اال أن خـطــة
استعادتها وإدارتها تعود الى الدولة.
نحن مهمتنا تنفيذية فقط» .هل هذا
يعني أن قانون تميد املهل علق القرار
الصادر عن عويدات ببدء وضع اليد
عـلــى ه ــذه األم ـ ــاك؟ «أمـ ــر وض ــع الـيــد
يرسل الينا من وزارة األشغال؛ فعليًا،
قرار النيابة العامة معلق ،إال إذا أرادت
األشغال السير وفق خطني متوازيني
وبــدء اإلعــداد الستعادة من لم يتقدم
بـطـلــب مـعــالـجــة وض ـع ــه» .وح ـتــى إذا
ً
تـ ّـم التسليم جــدال بـقــرار تعليق املهل
الــذي يفترض أن تنتهي مفاعيله في
 30تموز املقبل حيث يمنح املعتدين
 11يومًا للتقدم بمعالجة أوضاعهم،
فــإن وزارة األش ـغــال لــم تضع تصورًا
أو خطة ملرحلة ما بعد الختم بالشمع
األحـ ـم ــر ،وملـ ــا سـ ـت ــؤول ال ـي ــه أوضـ ــاع
البيوت السكنية التي طلبت النيابة
الـعــامــة التمييزية أن يـجــري تنسيق
أمــرهــا بــالـتـعــاون مــع وزارة الـشــؤون
االجتماعية .فالدولة ال تريد استعادة
ّ
أمالكها ،بل تحث املعتدين على إبقاء
ت ـعــديــات ـهــم ،وت ـل ــك ل ـي ـســت ب ـم ـفــاجــأة.
فهذه الدولة نفسها هي التي تهرول
لبيع أوصــال ـهــا وقـطــاعــاتـهــا املنتجة
ال ــى الـقـطــاع ال ـخــاص ،فــي مــا تعتبره
خ ـط ــة اق ـت ـص ــادي ــة إلع ـ ـ ــادة ال ـن ـهــوض
بالبلد.

م ـشــروع اق ـت ـصــادي «يـحـمــي الشعب
الذي أصبح بأغلبه فقيرًا».
«ائ ـ ـتـ ــاف بـ ـن ــاء الـ ــدولـ ــة» كـ ــان األول
ف ــي ب ـن ــاء ج ـب ـهــة ت ـج ـمــع مـجـمــوعــات
تـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـش ـ ـ ــارك الـ ـ ـ ـ ــرؤيـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـس ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــة
واالقتصادية نفسها (تجمع الشباب
املدني ،بال اسم ،صرخة وطن ،شباب
 17تشرين ،حلوا عنا ،حركة الشعب،
الحزب السوري القومي االجتماعي
ـ ـ االنتفاضة ،الشعب يـقــاوم الفساد،
ثـ ـ ـ ــورة الـ ـشـ ـع ــب ال ـل ـب ـن ــان ــي ال ـع ـن ـي ــد،
ح ــزب ال ـخ ـض ــر) .ال ــورق ــة الـسـيــاسـيــة
االقتصادية ّ
أقرت في شهر آذار قبيل
التعبئة العامة ،فتعذر االعالن عنها
فــي مــؤتـمــر صـحــافــي ،وفـقــا للناشط
هاني فياض ،لكن سيتم قريبًا إطالق
حـمـلــة إعــام ـيــة ل ــإض ــاءة عـلــى أب ــرز
نقاطها .ويشدد االئتالف في ورقته
على أن بناء الدولة يتطلب تشخيصًا
صـحـيـحــا ل ــأزم ــة املــال ـيــة ع ـبــر إل ــزام
مصرف لبنان بتقديم قطوع الحساب
والبيانات املالية الصحيحة للدولة،
واستقاللية القضاء ،وتعديل قانون

عقار «أبو الفضل» نزاع جديد
السا :حلحلة بعد التصعيد؟
إيلده الغصين
ع ــاد ال ـخــاف مــن جــديــد عـلــى أراض ــي
السـ ــا ف ــي ج ـب ـي ــل ،ب ــن أه ــال ــي ال ـب ـلــدة
وامل ـ ـطـ ــران ـ ـيـ ــة ،وال ـ ـس ـ ـبـ ــب «عـ ـ ـق ـ ــار أب ــو
الفضل» .الخالف «تاريخي» ،بدأ منذ
م ـســح  ،1939وقـ ــد يـنـتـهــي هـ ــذه امل ــرة
ّ
بـحــل نـهــائــي ومـســح «أخ ـي ــر» .ه ــذا ما
يـشـيــر إل ـيــه ال ـه ــدوء فــي الـتـصــريـحــات
مساء أمس ،بعد رفع اللهجة صباحًا،
إلى أجواء اجتماع النائب زياد حواط
مــع الرئيس نبيه ب ــري ،ولـقــاء النائب
سيمون أبي رميا برئيس الجمهورية.
ّ
ّ
خلفية مشروع
استجد على
الـخــاف
زراعــي تعاوني بني املطرانية وشركة
«ج ــرج ــي ال ــدك ــاش وأوالده» ال ـعــائــدة
ل ـل ـن ــائ ــب الـ ـق ــوات ــي ش ــوق ــي الـ ــدكـ ــاش،
وان ـت ـهــى بــإشـكــالــن آخــره ـمــا أول من
أمـ ـ ـ ــس ،حـ ـي ــث تـ ـ ـع ـ ـ ّـرض أه ـ ــال ـ ــي الس ــا
ل ـلــوفــد وطـ ـ ــردوه م ــن ال ـب ـل ــدة .وه ــو ما
ّ
ّ
السياسية لنواب
أج ــج التصريحات
ك ـســروان وجـبـيــل ،إضــافــة إلــى مؤتمر
ص ـحــافــي ع ــال ــي ال ـل ـه ـجــة ع ـق ــده أمــس
الـ ـ ــدكـ ـ ــاش وراعـ ـ ـ ـ ــي أبـ ــرش ـ ـيـ ــة ج ــون ـي ــة
املارونية املطران أنطوان العنداري.
امل ـش ـك ـل ــة ب ـ ـ ــرأي رئـ ـي ــس بـ ـل ـ ّ
ـدي ــة الس ــا
ّ
رمــزي املـقــداد كــان يمكن حلها «لــو لم
ي ـت ـ ّـم اإلعـ ـ ــان ع ــن م ـش ــروع ال ــدك ــاش»،
وهــو شــرح لــ«األخـبــار» روايــة األهالي
مل ــا ج ــرى م ـنــذ أس ـب ــوع ــن إل ــى حــادثــة
االع ـت ــداء األخ ـي ــرة« .ف ــي ال ـخــامــس من
أي ــار ات ـصــل ب ــي ال ـنــائــب ح ــواط بـشــأن
مـ ـش ــروع إن ـم ــائ ــي ل ـل ـب ـلــدة ،ل ـكــن جــرى
بعد وقــت إطــاق املشروع على مواقع
الـتــواصــل واإلع ــان عنه قبل االتـفــاق،
وفـ ـ ــي ال ـ ـيـ ــوم الـ ـت ــال ــي ت ــواصـ ـل ــت مـعــه
وت ـط ــرق ــت إلـ ــى مـشـكـلــة األراض ـ ـ ــي بني
املطرانية واألهــالــي وض ــرورة االتفاق
قبل بدء املشروع».
الدكاش يستثمر األرض من املطرانية
منذ أكثر من عشرين عامًا ،وتحديدًا
فـ ــي سـ ـق ــي الس ـ ـ ــا ،وط ـ ـ ــرح هـ ـ ــذا الـ ـع ــام
مـ ـش ــروع ــا زراعـ ـ ـي ـ ــا ع ـل ــى م ـس ــاح ــة 50
أل ــف مـتــر مــربــع تـقـ ّـســم إل ــى  50حـ ّـصــة
ي ــزرعـ ـه ــا م ـ ــزارع ـ ــون ب ـ ـ ــ«بـ ـ ــاش» .ه ــذا
ّ
األمـ ــر ي ــؤك ــده املـ ـق ــداد أي ـض ــا ،مضيفًا
«أن امل ــزارع ــن املــرشـحــن ل ـلــزراعــة من
َ
وسرعيتا
ضيع مجاورة منها :غابات
وم ــزاري ــب ورش ـع ــن وي ــان ــوح وأم ـهــز،
وهــم ُيعتبرون مــن أبـنــاء رعية جبيل.
لكن املشكلة وقعت فــي قطعتي أرض
ضـمــن ع ـقــار واحـ ــد (ال ــرق ــم  )50يـعــود
للشاب محمد علي سيف الــديــن (أبــو

محاكمة الرؤساء والوزراء ومحاكمة
الفاسدين منهم ،وإلغاء مزاريب الهدر
(مجلس اإلنـمــاء واإلع ـمــار ،صندوق
املهجرين ،ومجلس الجنوب) ،وإعادة
هيكلة الدين الـعــام ،ورؤيــة ضريبية
ق ــائ ـم ــة ع ـل ــى الـ ـع ــدال ــة االج ـت ـمــاع ـيــة،
وتحرير األراضي اللبنانية ،وحماية
ل ـب ـنــان م ــن جـمـيــع أش ـك ــال الـ ـع ــدوان.
مــن جـهــة أخ ــرى ،يـفـتــرض أن تنتهي
ك ــل امل ـج ـمــوعــات م ــن الـغــربـلــة وجـمــع
نـفـسـهــا ف ــي غ ـض ــون ال ـش ـهــر امل ـق ـبــل.
ويؤكد الناشط في «املرصد الشعبي
ملكافحة الفساد» واصــف الحركة أن
بعض املجموعات سيذوب في بعض
آخــر ،في إطــار تقليل العدد وتوحيد
الـ ـجـ ـبـ ـه ــة .ل ـ ــذل ـ ــك ،سـ ـيـ ـج ــري ت ـغ ـي ـيــر
األسـ ـ ـم ـ ــاء ت ـل ـق ــائ ـي ــا ،ل ـت ـص ـبــح اس ـمــا
واح ـ ـدًا لـكــل ائ ـت ــاف .الـحــركــة مقتنع
ب ـ ــأن «ال ـع ـم ــل ال ـح ـق ـي ـقــي ه ــو ال ـع ـمــل
املناطقي وليس في العاصمة» .ففي
امل ـنــاط ــق «ت ـع ـمــل األح ـ ــزاب لـتــرسـيــخ
وجودها وبناء شبكة من الزبائنية
بالتعاون مع البلديات» .لذلك« ،من

ّ
ومسجل
الفضل) ،وفق مسح عام 1939
باسم جـ ّـده علي عــوض سيف الدين».
هــذا العقار يقع ضمن األراض ــي التي
ي ـس ـت ــأج ــره ــا ال ـ ــدك ـ ــاش م ـن ــذ ع ـق ــدي ــن،
وهــو عقار كبير ،و«يـعــود للمطرانية
وفــق املسوحات الـجــديــدة» كما يشير
الدكاش.
«أب ــو الـفـضــل» ق ـ ّـرر أن يستثمر عقاره
ه ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـعـ ـ ــام .وت ـ ـحـ ــدي ـ ـدًا بـ ـع ــد الـ ـب ــدء
بــالـبـحــث ف ــي املـ ـش ــروع .ووف ــق امل ـقــداد
«عـنــد أول زي ــارة بـتــاريــخ  13الـجــاري،
لوفد املشروع إلى السا ،حصل إشكال
م ــع امل ـه ـن ــدس امل ـش ــرف ع ـلــى امل ـش ــروع
ج ــورج ال ــدك ــاش ،وغـ ــادر الــوفــد لتبدأ
االت ـ ـصـ ــاالت م ــع ال ـج ـه ــات الـسـيــاسـيــة
التي انتدبت املفتي الجعفري الشيخ
أحمد قـبــان» .االتـصــاالت أسـفــرت عن
لقاء في  18الـجــاري في دار املطرانية
بحضور الدكاش وممثل عن املجلس
اإلس ــام ــي الـشـيـعــي األعـ ـل ــى .وخـلــص
وفق رئيس البلدية إلى «عقد اجتماع
ـان بعد يــومــن .وبالنسبة إلــى عقار
ثـ ٍ
أبــو الفضل ،فــإن روايــة الطرف الثاني
ت ـ ـقـ ــول إنـ ـ ــه سـ ـب ــق أن قـ ــايـ ــض إح ـ ــدى
القطعتني بتكبير الـقـطـعــة الـثــانـيــة...
وهــو مــا نفاه صاحب العقار مستندًا
إلى خريطة  ،1939ولم ّ
تقدم املطرانية
أي أوراق ّ
تبي أنه قايضه».
مـســح ع ــام  1939يـعـتـبــر أه ــال ــي الســا
أن «ف ـ ـيـ ــه ش ـ ــوائ ـ ــب وظـ ـلـ ـم ــا وح ـص ــل
ـال بــادلــوا
م ــن جــانــب واحـ ـ ــد ...ثـمــة أهـ ـ
أراضي مع املطرانية وآخــرون ٍ ّ
سجلوا
اع ـتــراضــات أم ــام الـقـضــاء مـنــذ .1939
ولو ّ
تم املسح من جديد تنتهي املسألة
ويرتاح الجميع» .ويشرح املقداد «في
اإلف ـ ــادات الـعـقــاريــة الـتــي استحصلوا
عليها قبل سنوات ،لم يرد اسم سيف
الــديــن ،وهــو مــا جعلهم يعتبرون أنه
قايضه ســابـقــا ،فيما تــوضــح خريطة
 1939ال ـع ـك ــس ...ل ــذل ــك ج ــرى االت ـف ــاق
عـلــى تـحـيـيــد ه ــذا ال ـع ـقــار مــن االت ـفــاق
ّ
إلى حني حل املسألة» ،كما طالب وفد
السا بأن يكون ألهاليها حصص بني
امل ــزارع ــن ،فــاق ـتــرح ال ــدك ــاش تصغير
حجم الحصص ال ــ ،50وزي ــادة عددها
إلـ ــى  ،62م ــع م ـنــح  12ح ـصــة ألهــالــي
الس ـ ــا .وج ـ ــرى االتـ ـف ــاق ،وف ــق امل ـق ــداد،
ب ــ«أن يتم تــوزيــع الحصص بعد عيد
الفطر ،وقد اتصل بي املهندس السبت
وات ـف ـق ـنــا ع ـلــى ال ــزي ــارة ي ــوم ال ـثــاثــاء،
لكن أبو الفضل صاحب العقار حضر
واعترض ،على اعتبار أن عقاره جرى
تـحـيـيــده ،ولكنهم اقـتــربــوا مــن إحــدى

ال ـ ـ ـضـ ـ ــروري الـ ـت ــوس ــع ف ـ ــي امل ـن ــاط ــق
وتفعيل التواصل بني الـنــاس» .ماذا
ع ــن املــرح ـلــة املـقـبـلــة؟ يـشـيــر الـحــركــة
ال ــى أن امل ــواج ـه ــة س ـتـحـتــدم نتيجة
الوضع االقتصادي املتردي ،كما أنها
ستكون مواجهة مع النظام السياسي
والقضاء« :سننتقل من فتح امللفات
ال ــى م ــا نـسـمـيــه م ـشــروع ـيــة شعبية.
ّ
مؤسساتها ملنع
فــالــدولــة تلجأ الــى
سرقة املال العام ،ولكن عندما تصبح

األولوية بالنسبة إلى
المجموعات هي
إصالح الجسم القضائي
والضغط للقيام بدوره

القطعتني ...وحصل سجال ّ
تطور إلى
خالف وهرج ومرج».
النائب شوقي الدكاش قال في اتصال
مــع «األخـ ـب ــار» إن «األرض ممسوحة
واملساحة نهائية ،نعم أنا أستثمرها
منذ عشرين عامًا ومن ضمنها العقار
مــوضــوع اإلشـكــال ،وصاحبه لــم ّ
يقدم
اع ـت ــراض ــا خ ــال امل ـس ــح الـ ــذي ت ــم قبل
س ـ ـنـ ــوات .وقـ ــد ات ـف ـق ـنــا ع ـل ــى تـحـيـيــده
حتى إثـبــات الـحــق ،ومساحته  3آالف

النزاع التاريخي قد ّ
ينتهي هذه المرة بحل
نهائي ومسح «أخير»

متر ،وهكذا تناقصت مساحة املشروع
مــن  50ألــف متر إلــى  47ألـفــا ،مــع منح
 12حـصــة أله ــال ــي الس ــا ش ــرط تقديم
الطلبات فــي املـطــرانـيــة ...لكن صاحب
ال ـع ـقــار ع ــاد واعـ ـت ــرض ،مـطــالـبــا ب ــ24
ألـ ــف م ـت ــر ،وه ـن ــا وق ـع ــت امل ـش ـك ـلــة ،إذ
مــاذا يبقى من املشروع مع حسم هذه

ال ـس ـل ـط ــة واملـ ــؤس ـ ـسـ ــات وال ـت ـش ــري ــع
ج ــزءًا م ــن ال ـف ـســاد ال ـس ـيــاســي ،تـكــون
املواجهة األقوى باستعادة الشعبية
ع ـ ـبـ ــر الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاس .ال ـ ـش ـ ـعـ ــب س ـي ـق ـتــص
م ـن ـهــم وي ـح ــاس ـب ـه ــم .وس ـن ـع ـم ــل فــي
امل ــوازاة على إعــادة تأسيس السلطة
والضغط على القضاء ليلعب دوره
الحقيقي ،ونتجه الى تسمية القضاة
بشكل مباشر».
هــي امل ــرة األول ــى ربـمــا الـتــي تتوافق
فـ ـيـ ـه ــا م ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــات ع ـ ـلـ ـ ّـى خـ ـط ــوط
ع ــريـ ـض ــة ،وهـ ـ ــو مـ ــا ت ـ ـعـ ــذر تـ ــوافـ ــره
َ
ف ــي ه ـ ّـب ــت ــي  2011و .2015ع ـل ــى أن
االمتحان األصعب يتجلى في إعداد
الـ ــورقـ ــة ال ـس ـي ــاس ـي ــة واالق ـت ـص ــادي ــة
والـبـيـئـيــة وتـفــاصـيـلـهــا ،األم ــر ال ــذي
ي ــدف ــع م ـع ـظــم ال ـن ــاش ـط ــن ال ـ ــى ع ــدم
ال ـت ـطــرق ال ــى ت ـلــك ال ـت ـفــاص ـيــل قبيل
التأكد من اإلجماع عليها والوصول
ال ـ ــى الـ ـخ ــواتـ ـي ــم .األسـ ـ ـ ــاس فـ ــي ذل ــك
كله هــو التركيز على النظام املدني
ب ـف ـص ــل الـ ــديـ ــن عـ ــن الـ ـ ــدولـ ـ ــة ،ي ـق ــول
ال ـن ــاش ــط ف ــي م ـج ـم ــوع ــة «ع ـ ــن حـقــك

ّ
الحصة» ،وختم الدكاش بأنه «مستمر
ف ــي امل ـ ـشـ ــروع الـ ـ ــذي يـ ـع ــود بــال ـفــائــدة
على أبـنــاء املنطقة ،واملـســاعــي مــع كل
األطراف قائمة».
مــؤتـمــر ال ــدك ــاش واملـ ـط ــران ال ـع ـنــداري
تبعته زيارة حواط لعني التينة أمس،
مــوض ـحــا ف ــي اتـ ـص ــال م ــع «األخـ ـب ــار»
أن «الــرئـيــس بــري أبــدى موقفه املؤيد
لتطبيق القانون» .وقال بشأن حادثة
ّ
طائفية ،بل
االعتداء إن «املسألة ليست
مشروع إنمائي للنائب الدكاش ألبناء
املنطقة ،ومــرفــوض الـتـعـ ّـرض للناس،
ول ــن نـعـيــش ف ــي «ال دولـ ـ ــة» ،ب ــل نحن
حريصون على نموذج جبيل العيش
املـشـتــرك» ،وتــابــع «مــن لــديــه اعـتــراض
فـ ـلـ ـيـ ـت ـ ّ
ـوج ــه إل ـ ـ ــى الـ ـ ـقـ ـ ـض ـ ــاء» .وبـ ـش ــأن
العقار أشــار إلــى أن «املساحة محددة
ومـ ــرسـ ــومـ ــة ،والـ ـ ـعـ ـ ـق ـ ــارات م ـم ـســوحــة
ومحددة في عقود إيجار للدكاش مع
املطرانية منذ  30سنة».
خط زيارة أبي رميا لبعبدا أمس،
على ّ
فقد تعذر اتصال «األخـبــار» بــه ،وهو
صـ ـ ّـرح أمـ ــس ،ف ــي ح ــدي ــث تـلـفــزيــونــي،
بأنه «بعد اللقاء تواصلت مع القيادات
والـفـعــالـيــات املـعـنـ ّـيــة بـمــوضــوع الســا
م ــن أج ـ ــل االنـ ـتـ ـه ــاء م ــن ه ـ ــذا ال ـخ ــاف
ال ـت ــاري ـخ ــي ب ـش ـكــل جـ ـ ـ ــذري ،ول ـل ـق ـيــام
ب ـم ـس ــح شـ ــامـ ــل ون ـ ـهـ ــائـ ــي لـ ــأراضـ ــي
فــي ال ـب ـلــدة ،وت ـكــون كلمة الـفـصــل فيه
للقضاء العقاري».
(هيثم الموسوي)

دافع» أنطوني الدويهي .اإلعداد بني
املجموعات يـجــري على قــدم وســاق
بني جميع املناطق ،من الشمال الى
ً
الجنوب ،على أن نتمكن مستقبال من
«إع ــداد اقـتــراحــات قــوانــن والضغط
إليصالها الى مجلس النواب» .يؤكد
ال ــدويـ ـه ــي أن ال ـت ـح ــرك ــات مـسـتـمــرة
أمـ ــام الـ ـ ـ ــوزارات واإلدارات «املـعـنـيــة
مـبــاشــرة بـســرقــة املــواطــن وإف ـق ــاره»،
علمًا بــأنــه بــات هـنــاك «ق ــرار مركزي
مــ ّ
ـوح ـ ــد ل ـت ـن ـس ـي ــق الـ ـتـ ـح ــرك ــات بــن
امل ـج ـم ــوع ــات األس ــاسـ ـي ــة املـن ـضــويــة
في االنتفاضة» .على املـنــوال نفسه،
تـعـمــل مـجـمــوعــة «ش ـب ــاب امل ـصــرف»
الـ ـت ــي تـ ـص ــوغ ب ـي ــان ـه ــا ال ـس ـي ــاس ــي،
«ألن امل ــرحـ ـل ــة امل ـق ـب ـل ــة ت ـح ـت ــاج إل ــى
إيـضــاح الـهــويــة السياسية ،تمهيدًا
للتشبيك السياسي مع املجموعات
التي تشبهنا» ،يقول ميمون شــداد.
واألولــويــة هنا «لـ ّ
ـرص الصفوف من
أج ــل وض ــع خـطــة تصعيد فــي وجــه
السلطة التي يبدو أنها مستمرة في
سياسة اإلنكار».
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«كارتيل» المدارس يناور :فلتدفع الدولة!
فاتن الحاج
ّ
ل ــم ي ـخ ــرج مـمــثـلــو األهـ ــل واملـعـلـمــن
وامل ـ ـ ــدارس ،أمـ ــس ،ب ـق ــرار نـهــائــي في
شـ ــأن م ـص ـيــر املـ ــوازنـ ــات واألقـ ـس ــاط
املــدرسـيــة ،مــا عــدا االت ـفــاق على عدم
اس ـت ـخــدام ال ـتــامــذة ف ــي ال ـن ــزاع بني
األهل واإلدارات وحماية عودتهم إلى
الصفوف في العام الــدراســي املقبل،
ف ـي ـمــا ي ــواص ــل «ك ــارتـ ـي ــل» املـ ـ ــدارس
فــي امل ـن ــاورة أم ــام مـطــالــب ات ـحــادات
لجان األهل اإلقرار بالخفض الجدي

الخاص
اقتراح بدعم التعليم ّ
مستحقات
عبر االقتطاع من
ّ
المدارس شبه المجانية
لألقساط بنسبة تصل إلى  .%40ال بل
محاولة رمي الكرة في ملعب الدولة
عبر تحميل عبء األقساط للخزينة
ال ـع ــام ــة! إذ ت ــزاي ــدت ال ــدع ــوات الـتــي
تطالب الدولة بدعم التعليم الخاص،
إن من خــال املطالبة باقتطاع سنة
أو سـنـتــن م ــن مـسـتـحـقــات املـ ــدارس
شبه املجانية من الخطة االجتماعية
(ألــف ومئتي مليار) املطروحة على
جـ ــدول أع ـم ــال الـجـلـســة الـتـشــريـعـيــة
ال ـيــوم ،أو مــن خــال حملة التواقيع

اإلنجيلية ـ ـ النبطية :القضاء
ّ
يجمد  %40من األقساط
أل ـ ــزم ق ــاض ــي األم ـ ـ ــور امل ـس ـت ـع ـج ـلــة فــي
النبطية أحـمــد مــزهــر املــدرســة الوطنية
اإلنجيلية في النبطية بتجميد  %40من
األقساط املدرسية لكل املراحل الدراسية
والـصـفــوف ،لـحــن بـ ّـت االع ـتــراض على
ملحق املــوازنــة املــرفــوع فــي  20الجاري
إلى مصلحة التعليم الخاص في وزارة
ال ـتــرب ـيــة ،ت ـحــت طــائ ـلــة غ ــرام ــة إكــراه ـيــة
م ـقــدارهــا ع ـشــرة مــايــن ل ـيــرة ع ــن كل
يــوم تأخير فــي تنفيذ ال ـقــرار .وأوضــح
نائب رئيس اللجنة املحامي زينو حرب
لـ«األخبار» «أننا تقدمنا باعتراض على
ّ
يتضمن خفض  213مليون
امللحق الذي
ليرة من موازنة العام الدراسي  2019ـ ـ
 2020من دون ذكر أي تفاصيل بشأن
م ــا إذا طـ ــاول ال ـن ـف ـقــات الـتـشـغـيـلـيــة أو
ّ
غيرها ،علمًا بأن هذا الخفض ال يرتب
حسمًا جديًا من األقساط ،إذ إن النسبة
قد ال تتجاوز .»%10

ال ـت ــي انـطـلـقــت أم ــس إلق ـ ــرار قــوانــن
ّ
«تنصف» املدرسة الكاثوليكية وحث
املجلس النيابي على إعطاء األولوية
فــي جلسات التشريع لدعم التعليم
الخاص .كذلك عاد مشروع البطاقة
ال ـتــربــويــة إل ــى الــواج ـهــة م ــع الـنــائــب
إدغار طرابلسي الذي دعا ،في جلسة
لجنة التربية النيابية أمــس ،إلى أن
تدفع الــدولــة مبلغًا مقطوعًا عــن كل
تلميذ فــي املــدرســة الـخــاصــة يــوازي
ثلث ما تدفعه عن التلميذ في املدرسة
الرسمية ،كون املدارس الرسمية غير
قـ ـ ــادرة ع ـلــى تــوف ـيــر م ـقــاعــد لجميع
طــاب لبنان .وطالب طرابلسي بأن
تلتزم املصارف بإقراض املؤسسات
التربوية بصفر فــائــدة كما ورد في
تعميم مصرف لبنان.
وفي لجنة الطوارئ التربوية ،عرض
كــل مــن م ـكــونــات الـعــائـلــة الـتــربــويــة
هواجسه ،وتــوافـقــوا على استكمال
ما سمي «تفاهم  3أيار» ووقف لغة
الـتـجـيـيــش واملــؤت ـمــرات الصحافية
ف ــي ان ـت ـظ ــار م ـنــاق ـشــة مـ ـس ــودة حــل
ت ــرض ــي ال ـج ـم ـيــع ،ت ـعــرض ـهــا وزارة
ال ـتــرب ـيــة ف ــي اج ـت ـم ــاع ي ـع ـقــد مـطـلــع
األسبوع املقبل.
وفيما تنتظر اتـحــادات لجان األهــل
إج ـ ـ ـ ـ ــراءات ج ــدي ــة وق ــان ــونـ ـي ــة ،نـفــى
األمني العام للرابطة اإلنجيلية نبيل
ال ـق ـس ـطــا أن تـ ـك ــون هـ ـن ــاك إم ـكــان ـيــة
لخفض كبير ،أي  35أو  ،%40مشيرًا
إلى أن نصف املدارس قدمت مالحق،
وجرى االتفاق على خفض األقساط
ومـ ـس ــاع ــدة األه ـ ــل ب ـن ـس ـبــة بـسـيـطــة.
وقـ ـ ـ ــال« :ل ـس ـن ــا ف ــي ح ـ ــرب وم ـ ــا بـقــى
ينفع أن يزرك أي من األطراف الطرف
اآلخ ـ ـ ــر» .وعـ ــن دعـ ــم الـ ــدولـ ــة ،أوض ــح
«أن ـن ــا ال ن ـطــالــب ال ــدول ــة بــإعـطــائـنــا
ً
أم ــواال مـبــاشــرة ،بــل ندعوها إلــى أن
تساعد األهل في هذا الظرف الصعب
ليدفعوا األقـســاط املتوجبة عليهم،
وهناك فرق بني الطرحني ،على غرار
ما يحصل في كثير من دول العالم،
وال سيما أميركا وبريطانيا وكندا».
وكانت رئيسة لجنة التربية النيابية
الـنــائـبــة بهية الـحــريــري قــد تعهدت
بالتشاور مع صندوق التعويضات
لـ ـ ـ ــدرس إمـ ـك ــانـ ـي ــة إع ـ ـفـ ــاء امل ـ ـ ـ ــدارس،
ول ــو لـسـنــة واح ـ ــدة اس ـت ـث ـنــائ ـيــا ،من
االشـتــراكــات فــي الـصـنــدوق وإصــدار
الـقــوانــن املـنــاسـبــة .وف ــي املعلومات
أن ال ـن ــائ ــب سـمـيــر ال ـج ـســر ورئ ـيــس
نـ ـق ــاب ــة املـ ـعـ ـلـ ـم ــن رودولـ ـ ـ ـ ـ ــف ع ـب ــود
اع ـت ــرض ــا ب ـش ــدة ع ـل ــى طـ ــرح ات ـح ــاد
املؤسسات التربوية الخاصة بإعفاء
املدارس من اشتراكاتها في صندوق
الـتـعــويـضــات ،وخـصــوصــا أن هناك
ت ــراكـ ـم ــات ك ـث ـي ــرة ل ــم ت ــدف ـع ـه ــا ه ــذه
املــدارس للصندوق املهدد بالتوقف
خـ ــال س ـن ـتــن م ـه ـمــا ك ــان ــت مــاء تــه
مرتفعة.
واج ـمــع أع ـضــاء لجنة الـتــربـيــة على

(مروان بو حيدر)

أه ـم ـيــة م ـس ــان ــدة امل ـ ـ ــدارس الـخــاصــة
لـتـفــي بــالـتــزامــاتـهــا ت ـجــاه املـعـلـمــن.
وح ــذر طرابلسي امل ــدارس الخاصة،
فـ ـ ــي مـ ــؤت ـ ـمـ ــر ص ـ ـحـ ــافـ ــي عـ ـ ـق ـ ــده فــي
ساحة النجمة ،من «القيام بالصرف

التعسفي للمعلمني والعاملني فيها،
ورفض اقتراحها الذي يحدد تاريخ
 30أي ـ ـلـ ــول ،بـ ــدل  5تـ ـم ــوز ،لـتـجــديــد
العقود ،األمــر الــذي يخالف القانون
(املـ ــادة  2مــن ال ـقــانــون الــرقــم 44/87

تـ ـ ــاريـ ـ ــخ  ،1987-11-21ويـ ـ ـع ـ ـ ّـرض
األسـ ــاتـ ــذة ل ـخ ـطــر فـ ـق ــدان وظــائـفـهــم
وحرمانهم من فرصة إيجاد البديل
الفوري ،ما يفاقم الوضع االجتماعي
ويزيده خطورة».

تقرير

تفرغ «اللبنانية» :ال ثقة بين وزير التربية وإدارة الجامعة
فاتن الحاج
رف ــض وزي ــر الـتــربـيــة ط ــارق امل ـجــذوب
االلتزام بمهلة زمنية لرفع ملف تفرغ
األسـ ــاتـ ــذة امل ـت ـع ــاق ــدي ــن ف ــي ال ـجــام ـعــة
اللبنانية إلى مجلس ّ الــوزراء ،واكتفى
ب ـ ــاإلش ـ ــارة إل ـ ــى أن أنـ ـ ـ ــه سـ ـ ـي ـ ــدرس 3
مـلـفــات أســاسـيــة لـلـجــامـعــة ويـحـ ّـولـهــا
إلــى املجلس بــالـتــوازي ،وه ــي :التفرغ
ودخ ــول املـتـفــرغــن فــي امل ــاك وتعيني
العمداء.
فــي الـلـقــاء مــع وزي ــر الـتــربـيــة أم ــس ،لم

يـنـتــزع وف ــد املـتـعــاقــديــن مــن امل ـجــذوب
وع ـدًا قاطعًا بتحويل املـلــف« .األج ــواء
ك ــان ــت ضـ ـب ــابـ ـي ــة» ،ب ـح ـس ــب مـ ـص ــادر
األســاتــذة الذين ملسوا «عــدم الثقة بني
ال ــوزي ــر واإلدارة امل ــرك ــزي ــة لـلـجــامـعــة
ك ـكــل ،ول ـيــس الــرئــاســة لـجـهــة تــزويــده
بالداتا الكاملة للملفات املرفوعة إليه
ومدى استيفائها للمعايير األكاديمية
وال ـقــانــون ـيــة» .وأش ـ ــارت امل ـص ــادر الــى
أن امل ـ ـجـ ــذوب س ـي ـط ـلــب االط ـ ـ ــاع عـلــى
محاضر مجالس الوحدات على خلفية
أن ــه «س ـيــدرس كــل ش ــاردة وواردة في

تشكيك في
إمكانية أن تؤمن
الجامعة تفريغ 740
أستاذًا من ميزانيتها

امل ـلــف» .كما بــدا أن هـنــاك تشكيكًا في
إمكانية أن تؤمن الجامعة تفريغ 740
أستاذًا من ميزانيتها ،علمًا بأنه كان
ه ـنــاك اق ـت ــراح بـتـحــويــل األم ـ ــوال الـتــي
سيجري توفيرها بــإقــرار ملف دخول
املــاك (قيمتها نحو  5مليارات ليرة)
إلى ملف التفرغ .وقد نقل الوفد للوزير
م ـعــانــاة املـتـعــاقــديــن ال ــذي ــن «تــربـطـهــم
بــال ـجــام ـعــة عـ ـق ــود ذل غ ـي ــر قــانــون ـيــة
ت ـس ـمــى عـ ـق ــود م ـصــال ـحــة ال تـتـضـمــن
اسـتـقــرارًا وظيفيًا وال ضمانًا صحيًا
وبدل نقل ومنحًا تعليمية».

وك ــان األســاتــذة ب ــدأوا أمــس اعتصامًا
ّ
مـفـتــوحــا أمـ ــام وزارة ال ـتــرب ـيــة ،إال أن
ان ـع ـقــاد جـلـســة مـجـلــس ال ـن ــواب الـيــوم
في قصر األونيسكو حال دون بقائهم
هناك ،كما ُمنعوا من نصب خيمة بأمر
مــن مـحــافــظ ب ـي ــروت ،بسبب الـتــدابـيــر
األمنية وإجراءات التعبئة العامة.
املعتصمون أك ــدوا أنـهــم سيستمرون
ف ـ ــي الـ ـضـ ـغ ــط إلق ـ ـ ـ ـ ــرار مـ ـلـ ـفـ ـه ــم ،وه ــم
ي ـن ـت ـظ ــرون م ــوعـ ـدًا ج ــديـ ـدًا األسـ ـب ــوع
املـقـبــل مــن وزي ــر الـتــربـيــة ملــواكـبــة آخــر
املستجدات.

اعتصام أمام
المحكمة
ّ
العسكرية:
ال للتحقيق
مع المدنيين
بـ ـعـ ـن ــوان «ال ل ـل ـع ـس ـكــرة»،
اعتصمت مـجـمــوعــات من
املـتـظــاهــريــن عـصــر أم ــس،
أمـ ــام املـحـكـمــة الـعـسـكـ ّ
ـريــة
ّ
(املتحف) ،للمطالبة بـ«كف
أي تحقيق مع املتظاهرين
واملــدن ـيــن ضـمــن املحكمة
ال ـ ـع ـ ـس ـ ـك ـ ـ ّ
ـري ـ ــة وأجـ ـ ـ ـه ـ ـ ــزة
املـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ــرات وح ـ ـ ـصـ ـ ــره
بــاملـحــاكــم املــدن ـيــة» ،و«فـتــح
ّ
ت ـح ـق ـيــق شـ ــفـ ــاف ب ـن ـتــائــج
ف ـ ـ ــوري ـ ـ ــة ف ـ ـ ــي مـ ـخ ــالـ ـف ــات
ال ـ ـ ـض ـ ـ ـبـ ـ ــاط والـ ـ ـعـ ـ ـن ـ ــاص ـ ــر
األمنيني ،بما يتضمن قتل
ف ـ ــواز الـ ـس ـ ّـم ــان ،وال ـت ـع ــدي
على طبيب في مستشفى
وتعذيب املتظاهرين».
وك ــان ــت م ـج ـم ــوع ــات ع ـ ّـدة
دع ــت لــاع ـت ـصــام ،بـيـنـهــا:
لـبـنــان يـنـتـفــض ،مجموعة
ش ـبــاب امل ـص ــرف ،الـحــركــة
الـشـبــابـ ّـيــة لـلـتـغـيـيــر ،قـطــاع
الـ ـ ـشـ ـ ـب ـ ــاب والـ ـ ـ ـط ـ ـ ــاب فــي
الحزب الشيوعي اللبناني،
املــرصــد الـشـعـبــي ملـحــاربــة
الـفـســاد ،ال ـنــادي العلماني
فـ ــي ال ـج ــام ـع ــة األم ـي ــرك ـي ــة
وج ــام ـع ــة س ـي ــدة ال ـل ــوي ــزة،
وكافح وسواها.
املشاركة
املجموعات
أدانت
ِ
«األفـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــال االعـ ـتـ ـب ــاطـ ـي ــة
ل ـل ـج ـي ــش» ،واعـ ـتـ ـب ــرت فــي
ب ـ ـيـ ــان لـ ـه ــا أن «ال ـع ـس ـك ــر
ّ
ي ـت ــوغ ــل أكـ ـث ــر وأكـ ـث ــر فــي
ح ـيــات ـنــا ال ـي ــوم ـي ــة ،ويـضــع
ن ـ ـف ـ ـسـ ــه ك ـ ـ ـسـ ـ ـ ّـد لـ ـحـ ـم ــاي ــة
الطبقة الـفــاســدة املسؤولة
عــن معاناتنا ومصائبنا.
وق ــد ت ـ ّـم تــوث ـيــق اعـ ـت ــداءات
ل ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــريـ ــن بـ ــال ـ ـضـ ــرب
ع ـلــى طـبـيــب الـ ـط ــوارئ في
م ـس ـت ـش ـفــى دار ال ـش ـف ــاء
ب ـ ـطـ ــراب ـ ـلـ ــس» .وأض ـ ــاف ـ ــت:
«ي ـ ـع ـ ـتـ ــدي ال ـ ـج ـ ـيـ ــش ع ـلــى
امل ـ ـ ــواطـ ـ ـ ـن ـ ـ ــن الـ ـسـ ـلـ ـمـ ـي ــن،
وي ـق ـت ـحــم ب ـيــوت ـنــا وي ـخــرق
خ ـ ـصـ ــوص ـ ـي ـ ـت ـ ـنـ ــاّ .
وأدى
استخدامه العنف وإطــاق
الرصاص على املتظاهرين
الـسـلـمـيــن إل ــى اسـتـشـهــاد
فواز ّ
السمان في طرابلس،
حـ ــن كـ ـ ــان ي ـ ـمـ ــارس حـقــه
في التظاهر ضد الظروف
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة وامل ـع ـي ـش ـيــة
امل ـ ـتـ ــدهـ ــورة« .إض ــاف ــة إل ــى
«تـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ّـرض م ـع ـت ـق ـل ــن فــي
طــراب ـلــس وص ـي ــدا وزح ـلــة
واملـ ـ ــن ل ـل ـت ـعــذيــب ال ـشــديــد
وال ـع ـن ــف أثـ ـن ــاء اعـتـقــالـهــم
من قبل مخابرات الجيش.
ّ
وهـ ـ ـ ــذا ال ـ ـتـ ــدخـ ــل ال ـخ ـط ـيــر
للعسكر في حياتنا ّ
يهدد
ن ـس ـي ـج ـن ــا االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي،
وسـ ــام ـ ـت ـ ـنـ ــا ال ـ ـج ـ ـسـ ـ ّ
ـديـ ــة
ّ
والنفسية».
(األخبار)

الحدث
«مناعة القطيع» :أمل «كورونا» الزائف
منذ أصبح فيروس
«كورونا» ً
وباء عالميًا ،لم
يكد ّ
يمر أسبوع واحد من
دون اإلعالن عن عالجات
أو لقاحات ُمحتملة ،سرعان
ما ّ
يتبين عدم نجاعتها،
بعد تجربتها سريريًا.
مفهوم «مناعة
وحده ُ
القطيع» ترك على نار
هادئة؛ يخمد ذكره ٍمع أيّ
إعالن عن دواء جديد ،قبل
أن ّ
يتجدد الحديث عنه حين
يخبو األملّ .إال أن أمرًا واحدًا
بات شبه مؤكد ّ :مناعة ّ
القطيع لن تتحقق ...أقله
في المدى القصير
علي عواد
ـوم وب ــائ ـ ّـي،
م ـن ــاع ــة ال ـق ـط ـي ــع ،ك ـم ـف ـه ـ ٍ
ُيـ ـطـ ـل ــق لـ ــوصـ ــف ال ـ ـحـ ــالـ ــة امل ـن ــاع ـي ــة
ل ــدى س ـكــان ب ـلـ ٍـد م ـعـ ّـن ت ـجــاه عــدوى
مـحـ ّـددة .ويصبح املفهوم أمـرًا واقعًا
َ
ً
ّ
فــي حــالــتــن :أوال ،إذا أصـيــب ســكــان
بـ ـل ـ ٍـد م ــا وشـ ـف ــوا وك ـ ـ ّـون ـ ــوا أج ـســامــا
ـرض م ــا ،فينتفي دوره ــم
م ـضــادة مل ـ ٍ
كناقلني للعدوى .وثانيًا ،بعد إيجاد
لقاح ّ
فعال .وتبسيطًا ،ال يمكن لفرد
ّ
ّ
بلد يتمتع بنظام صحي
يعيش في ٍ
ً
م ـت ـ ّ
صــاب
ـ
ي
أن
،
ـا
ـ
ث
ـ
ـ
م
ـال،
ـ
ـ
ح
ـوس ــط ال ـ ـ
ّ
بـ ـم ــرض ال ـح ـص ـب ــة ،ل ـك ــون ــه م ـلــق ـحــا
ُ
بالطعم ّ
ضد هذا املرض .لذا ،يصبح

تـ ـعـ ـتـ ـب ــر نـ ـسـ ـب ــة انـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــال ال ـ ـع ـ ــدوى
 R-naughtث ــابـ ـت ــة؛ ف ــال ـ ـ R-naught
لفيروس «س ــارس-ك ــوف ،»2-بحسب
م ـن ـظ ًـمــة ال ـص ـح ــة الـ ـع ــاملـ ـي ــة ،ك ــان ــت،
بــدايــة ،بــن  1.4و ،2.5إال أن املنظمة
عـ ـ ــادت ورفـ ـع ــت ال ـن ـس ـبــة إلـ ــى .3.28
ّ
بلد إلى
لكن تلك النسبة ٌتتغير مــن ٍ
آخـ ــر .وتـعـتـمــد دول مـثــل بــريـطــانـيــا
وإس ـب ــان ـي ــا وف ــرن ـس ــا ه ـ ــذا امل ـف ـه ــوم.
واستنادًا إليهّ ،
يتقرر فتح البالد من
ُ
ع ــدم ــه :تـفـتــح ال ـب ــاد ل ــدى انـخـفــاض
نـسـبــة ان ـت ـقــال ال ـع ــدوى إل ــى م ــا دون
الـ ــواحـ ــد ،وتـ ـع ــود إلـ ــى اإلغـ ـ ــاق لــدى
ارت ـ ـفـ ــاعـ ــه م ـ ـج ـ ــددًا .غـ ـي ــر أن ن ـتــائــج
الدراسات الحديثة في فرنسا ّ
بينت
أن ن ـس ـب ــة املـ ـص ــاب ــن ب ـ ــ«كـ ــورونـ ــا»
بـلـغــت  %4.4م ــن م ـج ـمــوع ال ـس ـكــان،
ما ُّ
يعد أوضــح دليل على أن اعتماد
سياسة مناعة القطيع من دون لقاح
ً
خ ــاط ـئ ــة ،ف ـض ــا ع ــن أن ـه ــا ل ــن تــأتــي
ّ
املرجوة .والخوف هنا ،أن
بالنتائج
تـلــك النسبة الـصـغـيــرة كــانــت كفيلة
ب ــإره ــاق ال ـن ـظ ــام ال ـص ـح ـ ّـي وإم ـط ــار
املــرافــق الطبية بــالـحــاالت الخطيرة،
ويـمـكــن تـخـ ّـيــل مــا ستفعله سياسة
م ـنــاعــة ال ـق ـط ـيــع م ــن دون ل ـق ــاح ،في
حالة اعتمادها بشكل واسع.
ّ
عـ ـل ــى خ ـل ـف ـي ــة مـ ــا س ـ ـلـ ــف ،وفـ ـ ــي ظ ــل
ع ــدم وج ــود ل ـقــاح أو ع ــاج للمرض
الجديد ،بــدأت تبرز سياسة جديدة
ّ
بشكل
معدلة :اعتماد مناعة القطيع
ٍ
س ـل ــس .ت ـطــويــر امل ـف ـه ــوم ي ـع ــود إلــى
أسباب كثيرة ،أبــرزهــا :خــوف الــدول
مــن انـهـيــار اق ـت ـصــادات ـهــا ،والـغـضــب

الشعبي مرفقًا بالتوق إلــى الخروج
م ــن امل ـ ـنـ ــازل والـ ـ ـع ـ ــودة إل ـ ــى ال ـح ـيــاة
الطبيعية .سيحدث ذلــك عبر إعــادة
فـتــح ال ـب ـلــدان بشكل شـبــه كــامــل ،مع
ف ــرض ق ــان ــون ال ـت ـبــاعــد االجـتـمــاعــي
واإلبقاء
ووجوب وضع قناع الوجه،
ّ
على بعض املناطق أو بــؤر التفشي
تمن أكثر منه سياسة،
معزولة .وهذا ً ٍ
خصوصًا أن دوال عــديــدة تعتقد أن
فــي م ـقــدورهــا الـسـيـطــرة عـلــى نسبة

ال يمكن مناعة ّ
تتحقق
القطيع أن
ُّ
من دون «التجسس»
على جميع الناس

انـ ـتـ ـق ــال ال ـ ـ ـعـ ـ ــدوى ،وإبـ ـق ــائـ ـه ــا دون
مـنـطـقــة ال ـخ ـطــر .لـكــن املـشـكـلــة تكمن
ف ــي أن الـ ـفـ ـي ــروس ال يـ ـ ــزال غــام ـضــا
ف ــي أجـ ـ ــزاء ك ـث ـيــرة م ـن ــه ،إلـ ــى جــانــب
أن األب ـح ــاث ال ت ــزال مـتــواصـلــة لـفـ ّـك
ً
شـ ـيـ ـف ــرت ــه .آخـ ـ ــر الـ ـ ــدراسـ ـ ــات ،مـ ـث ــا،
تـ ّ
ـوص ـلــت إل ــى وجـ ــود ال ـف ـي ــروس في
ال ـ ـب ـ ــراز ال ـ ـب ـ ـشـ ــري ،ب ـي ـن ـم ــا خـل ـصــت
أخ ــرى إلــى وج ــوده فــي دم ــوع بعض

املصابني .كل هــذا ،مضافًا إليه عدم
ُّ
التقيد بقواعد التباعد االجتماعي
ووجـ ــوب وض ــع الـكـمــامــة (عـلـمــا بــأن
غــال ـب ـيــة ال ـك ـم ــام ــات ف ــي األس ـ ـ ــواق ال
تفلتر الـهــواء ،وليست ّ من نـ ّـوع N95
أو  FFP2أو  ،)FFP3إنما يؤشر إلى
اح ـتـمــال ان ـفــات األمـ ــور أك ـثــر .فهذه
السياسة تعتمد ،بشكل رئيس ،على
الـفــرد ال ــذي يـحـ ِّـدد مـصـيــره ومصير
غيره .وللداللة على ما سبق ،تشهد
الــواليــات املـتـحــدة ارتـفــاعــا فــي نسب
اإلصــابــات الجديدة ،بعد عطلة يوم
ذك ــرى شـهــداء الـجـيــش ،فيما ُيتوقع
لبعض ال ــوالي ــات الـتــي ع ــاودت فتح
شــواط ـئ ـهــا ،حـيــث ن ــزل الـيـهــا ال ــرواد
م ـخ ــال ـف ــن ك ـ ــل أشـ ـ ـك ـ ــال اإلج ـ ـ ـ ـ ــراءات
الوقائية ،أن تشهد ارتفاعًا كبيرًا في
اإلصابات في غضون أسبوع.
ّ
تتلخص املشكلة فــي ع ــدم ق ــدرة ّ
أي
دولــة ،باستثناء الصني ،على ضبط
جـمـيــع ال ـن ــاس وإل ــزام ـه ــم بــالـشــروط
ال ــواج ــب اتـبــاعـهــا ل ــدى ال ـخ ــروج من
امل ـ ـنـ ــزل .أمـ ــا ن ـج ــاح الـ ـص ــن ،فـيـعــود
إل ــى اع ـت ـمــادهــا ،ب ــاك ـرًا ،تكنولوجيا
ال ـ ــذك ـ ــاء االصـ ـطـ ـن ــاع ــي والـ ـبـ ـي ــان ــات
ال ـك ـب ــرى ،مل ــراق ـب ــة ال ـح ــال ــة الــوبــائ ـيــة
للمناطق والـنــاس مــن خــال تطبيق
ً
عليه،
صـحــي عـلــى ال ـهــواتــف .وب ـنــاء ّ
ال يـمـكــن مـنــاعــة الـقـطـيــع أن تتحقق
ب ـش ـكــل س ـل ــس ،م ــن دون ال ـت ـجـ ُّـســس
ّ
بالتقيد
على جميع الناس إللزامهم
فهم
دون
ب ــإج ــراءات الــوقــائـيــة .ومــن
ٍ
كامل لفيروس «كورونا» ،ال يزال هذا
األمر بعيدًا جدًا.

خرج آالف األميركيين في يوم ذكرى شهداء الجيش من دون االلتزام بإجراءات الوقاية (أ ف ب)

وج ـ ــود ّش ـخــص م ـص ــاب بــالـحـصـبــة
ِّ
وغير ملقح مسألة ال تشكل أي خطر
على اآلخرين .يشار إلى هذه الحالة
بـ R0أو  ،R-naughtوإذا كانت األخيرة
تساوي صفرًا ،فذلك يعني أن املصاب
ال ينقل املرض إلى ّ
أي شخص.
بـ ـحـ ـس ــب مـ ــوقـ ــع «سـ ــاي ـ ـنـ ــس أل ـ ـ ــرت»
 scienceAlertال ـع ـل ـمـ ّـي ،ف ــإن مــرض
ً
النكاف (أبو كعب) ،مثال ،لديه القدرة
على نقل اإلصــابــة بنسبة ،12-10 R
أي إن املـ ـص ــاب ال ـ ــواح ـ ــد ،ي ـم ـكــن أن
ينقله إلى  10أو  12شخصًا .ولتأمني
مناعة ّ
ضده ومن دون لقاح ،ستكون
هناك حاجة إلى أن يصاب ّ %92من
سكان بلد ّ
معي بهذا املرض ليتوقف
ٍ
ان ـت ـق ــال الـ ــوبـ ــاء .وه ـ ــذا ه ــو ت ـحــدي ـدًا
مفهوم مناعة القطيع من دون لقاح.

ُ
 21إصابة جديدة و %83من المصابين في العزل المنزلي
 21إصـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ــة جـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــدة ب ـ ـف ـ ـيـ ــروس
«كــورونــا» ُس ّجلت أمــس (ُ 16مقيمًا
و 5وافــديــن) من بني  1675خضعوا
لـ ـفـ ـح ــوص ــات  ،pcrل ـ ُـي ـق ـف ــل ال ـ ـعـ ـ ّـداد
ع ـل ــى ُ 1161إصـ ــابـ ــة .وم ـ ــع وصـ ــول
ع ــدد املـتـعــافــن إل ــى  692واسـتـقــرار
ُع ــداد الــوفـيــات عـنــد  ،26يـكــون عــدد
املصابني الفعليني  ،443نحو %83
منهم في العزل املنزلي ،و %17فقط
ُ
في املستشفيات ( 73شخصًا ،ثالثة
منهم في العناية الفائقة).
وقد كان لبلدة مجدل عنجر البقاعية
النصيب األكبر من اإلصابات أمس
( ،)6تلتها بـيــروت ( )5وبـعـبــدا ()3
والشويفات ( )2وجبيل ( )1وجديدة
القيطع /عكار ( )1والفاكهة /بعلبك
( ،)1مغدوشة الــزهــرانــي ( ،)1وسن

ال ـف ـيــل /امل ــن ( .)1وال ت ــزال بـيــروت
تتصدر أرقام اإلصابات على صعيد
األق ـض ـيــة ( 227ح ــال ــة) ،يـلـيـهــا املــن
( )157وبعبدا ( )102فـكسروان (84
) وبـشــري ( 74حــالــة) .فيما ال يــزال
قضاء حاصبيا حتى اآلن خاليًا من
أي إصابة.
وت ـس ـت ـم ــر وزارة ال ـص ـح ــة ال ـع ــام ــة
بـ ـ ـ ــإجـ ـ ـ ــراء فـ ـ ـح ـ ــوص ـ ــات ل ـل ـ ُـم ـق ـي ـم ــن
املخالطني في مناطق محددة ضمن
م ـســاعــي ض ـبــط ال ــوب ــاء ع ـبــر إج ــراء
م ـســح مل ـنــاطــق تـمـهـيـدًا لـعــزلـهــا في
ّ
ظ ــل ع ــدم ال ـتــراجــع عــن خ ـيــار الفتح
الـتــدريـجــي بـسـبــب تـفــاقــم األوض ــاع
اإلقتصادية.
وكـ ـ ــان ف ــري ــق ط ـب ــي م ـت ـخ ـصــص مــن
ال ــوزارة قد أجــرى ،أمــس ،فحوصات

ال يزال قضاء
حتى اآلن
حاصبيا
ّ
خاليًا من أي إصابة

 pcrفي قصر العدل في زحلة للقضاة
امل ـ ــداوم ـ ــن ول ـع ـن ــاص ــر ق ـ ــوى األمـ ــن
ال ــداخـ ـل ــي امل ــول ـج ــن ح ـم ــاي ــة مـبـنــى
الوزارة .كما أتت نتائج الفحوصات
املـ ـخـ ـب ــري ــة ال ـ ـتـ ــي خـ ـض ــع لـ ـه ــا 214
شخصًا مــن أب ـنــاء بـلــدة مــزبــود في

الشوف يــوم السبت املاضي سلبية
كلها.
وم ـ ــن امل ـ ـقـ ــرر أن يـ ـب ــدأ الـ ـعـ ـم ــل ،غ ـ ـدًا،
ب ــال ـت ـع ـم ـي ــم الـ ـ ـص ـ ــادر عـ ــن امل ــدي ــري ــة
ّ
املتعلق
العامة لقوى األمــن الداخلي ّ
بإلزامية ارت ــداء الكمامة للمتنقلني
سيرًا على األقدام تحت طائلة تنظيم
مـ ـح ــاض ــر ضـ ـب ــط بـ ـح ــق امل ـخ ــال ـف ــن
بقيمة  50أل ــف ل ـيــرة ،فيما يفترض
أن تـبــاشـ ُـر الـبـلــديــات الـتـشــديــد على
ال ـ ـتـ ــزام امل ـق ـي ـم ــن ض ـم ــن ن ـطــاقــات ـهــا
ب ــإج ــراءات التعبئة الـعــامــة وتدابير
ً
الوقاية والتباعد االجتماعي ،فضال
عن مراقبة الوافدين القاطنني ضمن
نطاقها والتنسيق مع وزارة الصحة
في هذا الصدد.
(األخبار)
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لبنان

لبنان

على الغالف
إلى اليوم ،ال تعتبر إسرائيل المرحلة التي ّ
امتدت بين غزوها
ُ ِّ
ً
انسحابها المذل منه عام
لبنان عام  ،1982وصوال إلى
ّ
ّ
رسمية لها اسم ويوم يخلد ذكراها .قبل يومين،
 ،2000حربًا
انقضى  20عامًا على تلك اللحظة التي أغلق فيها رئيس
هيئة األركان سابقًا ووزير األمن اإلسرائيلي حاليًا ،بيني
غانتس ،البوابة خلفه .خرج ّجنود العدو من لبنان ولكن هذا
ّ
ُ ّ
ليال
األخير لم يخرج منهم أبدًا ،ظل كابوسًا ملحًا يتردد في ٍ
تطول إلى ما ال نهاية كما يقول معظمهم.
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إعداد بيروت حمود

تعالت مطالبات «المحاربين القدامى» بإعطاء هذه المرحلة
يوم رسمي .لكن الحرب
اسمًا ،وتخليدها كمناسبة في ٍ
ظلت بال اسم .ومنذ أكثر من شهرين ،ومع وصول وباء
«كورونا» إلى إسرائيل ،وفرض ما يشبه «اإلجازة المؤقتة»
على جميع اإلسرائيليين ،ومن بينهم هؤالء الجنود ،قرر
عدد منهم إنشاء مجموعة مغلقة في موقع «فيسبوك»
تحت اسم «قصص من لبنان :ما جرى في المواقع»؛
سرعان ما قفز عدد األعضاء فيها إلى  35ألفًا ،وبدأوا بنشر

قصصهم ،بمعدل  400منشور يوميًا! الدخول إلى هذه
المجموعة لم يكن باألمر السهل ،إذ ُيطلب من الراغب في
المشاركة إثبات كونه جنديًا سابقًا في لبنان ،أو أحد ذوي
الجنود القتلى ،أو على األقل إعطاء سبب مقنع للقائمين
على الصفحة يفسر رغبته في المشاركة .ولكن دائمًا
ثمة «طرق وعرة والتفافية للدخول» ومن خاللها عبرت
«األخبار» إلى المجموعة ،فجمعت الكثير من القصص
والصور ،ننشر بعضًا منها:

ّ
«قصص من لبنان» جنود العدو يستذكرون كوابيسهم
يوم بكينا ّ
وتبولنا على أنفسنا
خدمت في لواء (الناحال) في كتيبة  .931انضممت إلى سالح
املشاة في نهاية املسار التدريبي تحت إشــراف قائد الوحدة،
آفــي دهــان .تمركزنا في موقع كركوم على خط زرعـيــت ،وكان
ّ
ينضم إلينا كل بضعة أيام جنود آخرون من وحدات مختلفة.
الـقـصــة الـتــي اخـتــرت روايـتـهــا حصلت بــالــذات فــي نـهــايــة عــام
 .1999فــي ذلــك الـيــوم ،أمــرنــي قــائــد املــوقــعِ ،يـســرا :خــذ جنديني
اثـنــن معك مــن أجــل مــرافـقــة شاحنة أسلحة (مــن الـبــوابــة إلى
داخ ــل املــوقــع) وك ــان مـفـتــرض أن تـصــل بـعــد قـلـيــل .لـســوء حظ
كل من يوني وإلعاد (جنديني إسرائيليني) أنهما وصــا إلى
موقعنا فقط منذ أيــام قليلة وال يعرفان بعد ما الــذي تعنيه
مــرافـقــة شــاحـنــة أسـلـحــة .انـتـظــرنــا خ ــارج ــا ،ك ــان يــومــا صافيًا
وأك ـثــر مــن ع ــادي حـيــث ال إج ـ ــراء ات جـهــوزيــة مـعـ ّـيـنــة .وصلت
شاحنة األسـلـحــة وبــداخـلـهــا جـنــديــان اثـنــان مــن جيش لبنان
الجنوبي .الشاحنة كانت مليئة بالعتاد العسكري من رصاص
ّ
املتفجرة .تبادلنا التحايا
وذخائر وقذائف وأطنان من املواد
واألحــاديــث مع الجنديني ،قبل فتح البوابة إلدخــال الشاحنة
إل ــى داخـ ــل امل ــوق ــع .ف ـج ــأة ،وم ــن دون ســابــق إن ـ ــذار( ،ك ـمــا كــان
يحصل دومــا) وحتى مــن دون أدنــى اسـتـعــداد ،سقطت قذيفة
ّ
ـوان قـبــل أن تـسـقــط الـثــانـيــة .كنت
بــالـقــرب م ـنــا .دب الــرعــب ل ـث ـ ٍ
األول ال ــذي أدرك مــا ال ــذي يـجــري .قلت لهم (ط ـيــروا) إلــى قلب
الجحر (عسكريًا ،تعني حفرة إفرادية) وهكذا قفزنا أنا ويوني
وإلعاد والجنديني من جيش لحد إلى داخل الجحر بالقرب من
البوابة .بالفعل كان كما لو أنه جحر أرنب ،قلت لنفسي.
بوم بــوم! القذائف ال تــزال تتساقط ،لم يكن األمــر عاديًا .فجأة
ب ــدأت تتساقط صــواريــخ كــاتـيــوشــا ،وبــدأنــا ن ــدرك أن مقاتلي
حــزب الله عرفوا بأمر الشاحنة التي كانت في طريقها إلينا
ً
وي ـحــاولــون قـتــل ال ـج ـنــود الــذيــن فــي ال ـخ ــارج .م ـهــا! نـحــن هم
ً
الـجـنــود املــوجــودون فــي ال ـخــارج! مـهــا م ـ ّـرة أخ ــرى! الشاحنة!
ّ
محملة باألسلحة وبأطنان
الشاحنة امللعونة في الخارج وهي
مــن امل ــواد املـتـفـجــرة ،وهــي تقف فقط على بعد متر واح ــد من
(ال ـج ـح ــر) الـ ــذي ن ـحــن ب ــداخ ـل ــه ،وف ــي ح ــال إصــاب ـت ـهــا بـقــذيـفــة
واحدة ،لن يتبقى شيء من أجسادنا يمكن إرساله لألهل الذين
ينتظروننا في البالد (في إسرائيل).
هذه اللعنة ال تتوقف ...فيما نحن جالسون في ُالجحر تمامًا
مثل األرانب وال نعرف ما الذي يحصل خارجًا .أمسك الجهاز
وأبلغهم بأننا بداخل الجحر وحتى اآلن ما زلنا
(الالسلكي)
ّ
بخير .يطلبون مــنــا البقاء وأن ال نتحرك حتى يأتينا األمــر.
ّ
طــوال الــوقــت ،ظــل املـطــر الـنــاري يهطل فــوق رؤوسـنــا وحولنا
من دون توقف .في هذه اللحظات بكينا ،وتقريبًا ّ
تبولنا على
أنفسنا .واحــد من الجنديني اللبنانيني (جيش العميل لحد)

بالذات قرر أخد األمــور بروح طيبة واستغل الفرصة ليكشف
ّ
لنا عن الـنــدوب التي خلفتها شظايا انفجار ما بجسده .أما
صديقه اآلخ ــر ،وك ــان خبيرًا فــي املنطقة وكـمــا أعتقد كــان في
عمر األربـعـيـنـيــات ،فـقــرر أنــه يجب تمرير الــوقــت عبر إشعال
ً
سيجارة (من كل عقلك؟ أطفئها حاال ! صرخت به!).
ّ
أشعرتني كثافة النيران والقذائف بأن حزب الله يمهد الحتالل
احتمال بأن يكون مقاتلون من
املوقع .وتساء لت إن كان ثمة
ّ
ح ــزب ال ـلــه م ــوج ــودي ــن بــال ـقــرب م ــن ــا؟ وف ـج ــأة ،سـمـعـنــا صــوتــا
وكــأن ـمــا هــو خ ـطــوات ف ــوق الـحـصــى (ال ـح ـج ــارة) ،أو مــا يـبــدو
وكأنه زحــف ...أو مجرد قطة أو قنفذ خــرج من جحره للتأكد
من أن الفوضى انتهت .هــذا ما قاله أحــد الجنود اللبنانيني.
صه! قلت له؛ إذ إن صوت الزحف عاد ّ
مرة أخرى .حاولت إخراج
رأسي ملعرفة مصدر الضجة اآلتية من خارج الجحر .هنا بدأنا
نرتعد بالفعل .هــل هـنــاك مـخــربــون فــي ال ـخــارج؟ وه ــذا يعني
أننا قد نسمع فجأة تدحرج قنبلة يدوية باتجاهنا أو أنهم
قد يأخذوننا أسرى.
رفــاقـنــا فــي داخ ــل املــوقــع فـتـحــوا ج ـهــاز اإلرس ـ ــال .قــائــد وحــدة
املراقبة أيــال فايس تحدث معي عبر الالسلكي ،وقــال إنهم ال
يجدون أي شــيء .ولكننا سمعنا شيئًا ما وال يمكنني شرح
ذلــك .شــيء ما حصل هناك .حتى اليوم ما زلــت متأكدًا ّ من أن
ً
مقاتال أو أكثر من حزب الله كان يزحف هناك بالقرب منا .بعد
قرابة نصف ساعة من االنتظار ،جدد حزب الله قصف املوقع،
وه ــذا األم ــر عــزز شـكــوكــي وأك ــد لــي أن أح ـدًا مــن املـقــاتـلــن كــان
يزحف بالقرب منا ،قبل أن يختفي .انتظرنا مزيدًا من الوقت،
ً
إلى أن هدأ القصف .تحدث يسرا عبر الالسلكي قائال :افتحوا
ال ـب ــواب ــة ،وادخـ ـل ــوا ال ـشــاح ـنــة إل ــى ال ــداخ ــل واركـ ـض ــوا بـســرعــة
رجوعًا الى املوقع.
قــررت أن ال أبـقــى لحظة أخــرى بالقرب مــن الشاحنة امللعونة
ه ــذه .توجهت إلــى الجنديني اللبنانيني وقـلــت لهما :اصعدا
إل ــى الـشــاحـنــة ف ــورًا واهــربــا مــن هـنــا .أم ــا ال ـعــاد ويــونــي فقلت
لـهـمــا :ثــاثـتـنــا سـنــركــض ال ــى داخ ــل املــوقــع مــن دون أن ننظر
نظرة واحدة الى الخلف .ركضنا بسرعة رهيبة بني املكعبات
االسمنتية .وأخيرًا وصلنا إلى املوقع اآلمن.
على الــرغــم مــن أنــه كانت هناك شكوك استخبارية ،لــم ينجح
رفاقنا في املوقع على اإلطالق في اكتشاف إن كان ثمة مقاتلون
من حزب الله أو ال .أو إن كان هؤالء قد استغلوا الفرصة لزرع
املوقع أم ماذا؟ وهذه الشكوك هي نفسها
عبوات ناسفة حول ّ
صوت الزحف ُالذي كنا نسمعه ونحن بداخل ّالجحر .وبسبب
ه ــذه امل ـخــاوف أغـلـقــت بــوابــة املــوقــع وطـلــب مــنــا ع ــدم الـخــروج
نهائيًا .بقينا هناك ألكثر من شهر .وبعد أيــام من مغادرتنا
امل ــوق ــع؛ إذ كــانــت ق ــوة عـسـكــريــة مــن «جـفـعــاتــي» ج ــاء ت لتحل
محلنا ،انـفـجــرت عـبــوة ناسفة بــأفــراد هــذه ال ـقــوة .وكـمــا أذكــر
سقط قتيل على األقل ،وأكثر من سبعة جرحى.
إلى اليوم ،ال يمكنني االنفصال عن فكرة أنني والعاد ويوني
كــان يمكن أن نموت هـنــاك ،ويـكــون مصيرنا مثل مصير هذه
ال ـقــوة .بـعــد  21عــامــا تـقــريـبــا عـلــى الـحــادثــة ال ّت ــزال فـكــرة أننا
ك ـنــا نـسـمــع ص ــوت زح ــف امل ـقــات ـلــن بــال ـقــرب مــنــا وأن ـه ــم ربـمــا
كانوا يزرعون العبوات وأننا لم نفعل شيئًا ملنعهم من ذلك...
تالحقني.
(مأور غرينبرغ ،جندي من «الناحال»)

¶¶¶

كابوس أنصار :نحن أسرى الخوف
«على الرغم من مرور أكثر من ثالثني عامًا ،ال يزال معتقل أنصار
ّ
ّ
إلى اليوم يشكل واحـدًا من أســوأ الكوابيس التي خلفها لبنان

بالنسبة إل ـ ّـي .كــان مــن الصعب للغاية التفكير فــي أنـنــي كنت
جالسًا في بــرج املراقبة ،وفــي األسفل هناك اآلالف من األســرى
ّ
اإلرهابيني واملساعدين ومجرد مدنيني .تذك ّرني مراقبة األسرى
مــن األب ــراج بمشاهد ّ شبيهة ،ولـكــن حــن كــنــا نحن الــا أســرى
ً
تحت املراقبة؛ يوم كنا مثال متمركزين في داخــل املواقع وثمة
ّ
بندقية آلية
على الــدوام من يراقبنا من التالل القريبة ،ممسكًا

ّ
موجهة نحونا .املشاهد مــن معسكر أنـصــار ال تـغــادر الــذاكــرة
ً
حيث األســرى يمشون طــوال اليوم ،ذهابًا وإيــابــا ،ليال ونهارًا،
تجاهنا،
بال توقف .كان يمكن بكل سهولة استشعار كراهيتهم
ّ
تشعر بالقوة .صحيح كنا
وخاصة أنهم كانوا مجموعة كبيرة
ّ
نحن الجهة اآلسرة ،ولكن من جهة ثانية كنا مأسورين بالخوف
مــن فـكــرة ص ــول أسـلـحــة إل ــى أي ــدي ه ــؤالء األسـ ــرى .لـكــن الــرعــب
الحقيقي كان عندما يحني موعد العطلة والعودة إلى البيت في
رحلة ال ُيعرف أبدًا كيف ستكون نهايتها».
(رافي ويرثيم)

¶¶¶

أمطار من القذائف في «القنطرة»...
وعبوة

ُ
املكان :نقطة التبديل  24ملحور كرني حيث كانت تزرع العبوات
ً
ً
الناسفة ،والتي كان جزء منها قاتال فعال.
الزمان :ربيع .1988
«كنت فــي حينه ضابطًا فــي (يـكــال ـ ـ وحــدة االرت ـبــاط اللبناني)
في اللواء الغربي .تبدأ القصة من املخرج الغربي لبلدة الطيبة؛
حيث كانت هناك بعثتان اثنتان قد عسكرتا في موقعني قريبني.

البعثة األولى تموضعت إلى الشمال من البلدة في منطقة ينتهي
بـهــا مــوقــع شــومــريــا ،والـثــانـيــة جـنــوبــا فــي منطقة ينتهي فيها
موقع قنطرة (في بلدة قنطرة الجنوبية) .في الفترة نفسها ،بدأ
استهداف مواقع الجيشني اإلسرائيلي وجيش لبنان الجنوبي،
وكانت األوامــر تقضي بإجراء اتصال على رأس كل ساعة .عبر
الجهاز الالسلكي ،طلبت االتصال بموقع قنطرة ولكن اإلشــارة
كــانــت سلبية تـمــامــا .بـحـلــول الـصـبــاح ،ع ــادت اإلشـ ــارة إيجابيًا
بشكل مفاجئ .وكما كــان متبعًا فــي حينه طلبت مــن اللحديني
ع ـبــر ال ـج ـهــاز ف ـتــح ال ـطــريــق وتــأم ـي ـنــه ق ـبــل وص ــول ــي .لـسـبــب ما
ّ
حــاولــوا نهيي عــن الــوصــول إلـيـهــم ،ول ـكــن شيئًا مــا فــي داخـلــي
كــان يقول لي عليك الــوصــول للتأكد من أن كل شــيء هناك على
مــا ُي ــرام .فــي غضون ذلــك ،قمت بتنظيم عــدد مــن الـجـنــود ،حيث
كــان اإلج ــراء يقتضي أن يأخذ ضابط وحــدة االرتـبــاط اللبناني
بضعة جنود ويقومون بفتح الطريق إلى املوقع املنوي الوصول
إليه بعد التأكد من ّ
خلوه من العبوات الناسفة .بعد ذلك ،صارت
ّ
اإلجراءات تقتضي أن تتضمن القوة ضابطًا من وحدة االرتباط
اللبناني ،وعددًا من الجنود التابعني للواء الناحال ،وسائقًا من
جيش لبنان الجنوبي .وقـبــل فتح الـطــريــق ،كنا نـجــري تمرينًا
واستعراضًا للمعلومات ،وبينما كنا نقوم بذلك في طريقنا إلى

بعد  21عامًا على الحادثة ،ال تزال
فكرة أننا كنا نسمع ّصوت زحف
المقاتلين بالقرب منا تالحقني
ّ
أتذكر جيدًا هواء لبنان النظيف
المشبع برائحة الطبيعة على طول
الطريق الحدودي المرعب
ً
اتصاال مع املوقع اللحدي وقالوا ّ
مرة أخرى إنه
القنطرة ،أجريت
ليس هناك ضرورة لكي أصل إليهم .مع ذلك أصررت مجددًا وقلت
إنني في طريقي إليكم».
«وفي خالل تقدمنا مشيًا ِّعلى األقدام ،كان الجنود يزيلون العوائق
والسياجات الحديدية والشباك ،ثم يدخل قصاص األثر (كان اسمه
عــاطــف) ،ويتفقد إن كــان ثمة ّأيــة آثــار تــدل على عبث الحيوانات
أو الـبـشــر ،وم ــن ثــم نستمر فــي الـتـقــدم حـتــى تــأمــن ال ـطــريــق .في
ّ
هذه االثناء ،السائق عــزت من جيش لبنان الجنوبي ناداني عبر
الجهاز ،بينما كان ال يزال داخل الجيب العسكري ،وسألني إن كان
باستطاعتي رؤية الشخص الجالس على القمة الجنوبية مقابلنا
ويراقبنا؟ ومــا إن أنزلت النظارات لكي أرى ما يحدث على التلة
حتى صــرخ عــاطــف :ع ـبــوة ...عـبــوة .بــدأنــا بــالــركــض على األســاك
للتأكد من أنه ليس هناك أي أحد قريب .وخالل ذلك أمطرت علينا
القذائف ولكن كما لو أنها معجزة ،القذيفة التي سقطت على بعد
متر واحد منا لم تنفجر .ما أنقذنا كان رد فعل املدفعية وطائرتان
حربيتان .وهنا أخبرهم بأنني أريــد التعطيل (تعطيل العبوة)
واملـتــابـعــة ،وحـيـنـهــا أس ـ ّمــع ،بــريـمــو ،ضــابــط الـهـنــدســة فــي وحــدة
االرت ـبــاط اللبناني ،يـحــذرنــا مــن الــوصــول إلــى املــوقــع .انتظر مع
ّ
القوة في املكان (في نقطة التبديل  .)24يصل جيب لجيش لبنان
ّ
الجنوبي وبداخله مفكك العبوات .يفجر .ونتابع الروتني».

¶¶¶

قصص من لبنان :ما جرى في المواقع (الصورة الرئيسية للمجموعة على فيسبوك)

(إيلي ساسون ،ضابط في وحدة االرتباط اللبناني)

«المنشفة» التي أحرقت موقع
«دالعت»
الزمان .1992 :املكان ّ«موقع دالعت» العسكري
ّ
«دخلنا إلــى حيث كنا ننام داخــل املــوقــع (دلع ــت) ،كما جرى
الــروتــن اليومي فــي ســاعــات املـســاء .وفـجــأة سمعنا صــراخــا :

حريق! حريق في املوقع! على الفور قفزنا من األسـ ّـرة ،ورأينا
ألـسـنــة الـلـهــب قــد أت ــت عـلــى غــرفــة الـضـبــاط ،فيما كــانــت تمتد
ً
وصــوال إلــى املطبخ القريب .رحنا نسمع أصــوات االنفجارات
ال ـتــي ك ــان سـبـبـهــا وص ــول ال ـن ـيــران إل ــى بـعــض األس ـل ـحــة ،ولــم
ّ
يـسـعـفـنــا م ــن ذل ُــك ك ــل ــه س ــوى امل ـك ـع ـبــات االس ـم ـن ـت ـيــة .ال أذك ــر
بالتحديد كيف أخمد الحريق في نهاية املطاف ،وإن كانت قد
وصلت إطفائية أم طــائــرة إطـفــاء .كــل مــا أذك ــره أنــه كــان يمكن
أن يتسبب هــذا الحريق الــذي لــو وصــل إلــى ج ـ ّـرات الـغــاز (في
املطبخ) ،فــي قتلنا جميعًا .فــي الـيــوم التالي ،وصلت شاحنة
ُ
وأفرغت املوقع من مخلفات الحريق ،واستبدل ما تضررّ .أما
كيف اندلعت النيران؟ أحــد الضباط (ال أريــد ذكــر اسمه) ترك
منشفة حمام فوق مدفأة السوالر (نوع من أنواع املحروقات،
مثل الكاز)».
(شماي آيزنمانّ ،
خريج لواء جفعاتي اب )1990

تموضعت مجموعة تابعة لـ(باهاد 1ـ ـ اختصارًا ملدرسة الضباط
التابعة للجيش اإلسرائيلي) حيث كنت أخدم ،مع الذين ذهبوا
إلى سلسلة لبنان في إطار دورة ضباط للمشاة.
كان ذلك عام  ،1997حني أصبح سقوط صــاروخ على السياج
أو مهاجمة موقع ما روتينًا يوميًا؛ ثم إن التفكير في مجرد
اح ـت ـمــال أن تـنـتـهــي حـيــاتــي ويـتـنــاثــر ج ـســدي أشـ ـ ً
ـاء ل ــم يكن
اع ـت ـق ــادًا مـطـمـئـنــا ع ـلــى اإلط ـ ــاقّ .أمـ ــا ملـ ــاذا حـصـلــت ع ـلــى هــذا
الشرف؟ (توكيله بمهمة تأمني الحماية للشاحنة)» ،فالسبب
كما يتابع« :لقد كنت تلميذًا فــي دورة للضباط تابعة للواء
املـشــاة ،وبترافق لعدد مــن األح ــداث واملـصــادفــات كما لــو أنها
من األفــام ـ ـ قائد السرية إريــك حــان /أحونا التي كنت أخدم
نفسه من كان قائد سرية في
فيها تحت إمرته في لبنان ،هو
ّ
مسار التدريب الخاص بجوالني (جندت للتدريب في آب عام
 1995للكتيبة  ،)13وف ــي خ ــال خــدمـتــي فــي جــوالنــي ّ
عينني
في منصب جندي ارتباط (مهمته أن يكون صلة الوصل بني
القائد وعموم السرية) ،وعندما قابلته ّ
مرة أخرى في (باهاد
 ،)1عـ ّـيـنـنــي إري ــك م ـجــددًا لـكــي أك ــون صـلــة الــوصــل بـيـنــه وبــن
عموم السرية .وهذا يعني أنني مارست هذه املهمة ملدة سنة
مدخل لغينس؟)».
وثمانية أشهر (هل هناك أي
ّ
«وف ــي أح ــد األي ــام نــادانــي إري ــك وبــشــرنــي بــأنـنــي اخ ـتــرت ملهمة
مــراف ـقــة وت ــأم ــن حـمــايــة شــاحـنــة األس ـل ـحــة .ووع ــدن ــي ب ــأن هــذه
املـهـمــة سـتـكــون بـمـثــابــة جــولــة تعليمية بــالـنـسـبــة إلـ ـ ّـي .لــم أكــن
أفـهــم فــي ذلــك الــوقــت إن كــان هــذا عقابًا أو تـقــديـرًا ،ففي الوقت
الــذي سافر فيه الجميع في باصات ّ
مكيفة من متسبيه رامــون
(مستوطنة شمالية) إلى لبنان ،كنت أنا في شاحنة غير مكيفة
ومع سائق بالكاد يعرف كلمتني عبريتني ،كل هذا والخوذة لم
تنزل عن رأســي للحظة ،خالل سفرنا في الطريق الطويل .وفي
وق ــت مــا خ ــال الـطــريــق سمحت للسائق بخلع خــوذتــه بعدما
هددني بالتمردّ .أما أنا فقد كنت تلميذًا نجيبًا وحافظت على
وضعها على رأســي ألنني اعتبرت خلعها خرقًا لــأوامــر .أكثر
من  4ســاعــات ،استغرقنا لشق طريقنا من (بــاهــاد  )1إلــى رأس
الناقورة ،حتى قطعنا الحدود اللبنانية بالكامل من الشرق إلى

¶¶¶

هل ستتناثر أشالئي خارج شاحنة الريو؟

«إن ـهــا واحـ ــدة مــن أك ـثــر امل ـه ـمــات املـمـتـعــة ال ـتــي قـمــت بـهــا خــال
خدمتي في لبنان ،ولكنها أيضًا واحــدة من أكثر املهمات رعبًا
على اإلطــاق .كــان ذلــك بمثابة يــوم تجوال وتفقد لكافة املواقع
ً
الحدودية ،من رأس الناقورة وصوال إلى تالل مزارع شبعا ،وهذا
هو الجزء املمتع كونه جولةّ .أما الجزء املرعب فهو طابع املهمة
إلي؛ إذ كان مفترضًا أن ّ
التي أوكلت ّ
أؤمن الحماية لشاحنة ريو
مليئة باألسلحة الجديدة ومــن كافة األن ــواع :راجـمــات ،قاذفات
الو ،قنابل مضادة للدروع ،قاذفات آر بي جي ،وآالف الرصاصات
مــن جـمـيــع األح ـج ــام .وص ـلــت الـشــاحـنــة إل ــى أح ــد امل ــواق ــع حيث

الغرب ،وصلنا مرهقني بفعل ارتجاج شاحنة الريو املتواصل،
وضجيج محركها الذي لم يهدأ .لقد أجبرنا الخوف على أن نبقى
ّ
متيقظني طوال الطريق ،ومع كل صندوق ذخيرة كنا نضعه في
أحد املواقع التي مررنا بها كنت أشعر بأنني أتممت جــزءًا من
ّ
املهمة .ال أذكــر املــواقــع التي زرنــاهــا ،ولكنني أتــذكــر جيدًا هــواء
لبنان العليل ،النظيف ،املشبع برائحة الطبيعة وخاصة رائحة
أشجار الصنوبر على طول الطريق الحدودي املرهق ،واملرعب».
(تزاحي هراري ،جندي ارتباط)
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رياضة

رياضة

بريميرليغ

الكرة اللبنانية
ّ ّ
ال يحق لالتحاد
اللبناني لكرة
القدم صرف هذه
المساعدات لألندية
المحلية (عدنان
الحاج علي)

هندرسون سيفتقد جمهور ليفربول

َُ
كثر الحديث في الفترة
األخيرة عن مساعدات
االتحاد الدولي لكرة القدم
لالتحادات المحلية .أثار مبلغ
المئة وخمسين مليون دوالر
الذي ّ
قرر الفيفا توزيعه
ّ
على اتحاداته اللغط ،حيث
ّ
ظن كثيرون أنه مساعدات
لألندية ،في حين أنه ليس
كذلك على اإلطالق .فما
هي هذه المساعدات وكيف
يتم صرفها ووفقًا ّ
ألي
معايير؟

ّ
الفيفا لالتحادات المحلية:
مساعدات
ُ
ما هي وكيف يستفاد منها؟
عبد القادر سعد
ما أن أعلن االتحاد الدولي لكرة القدم
«فيفا» عــن تــوزيــع مبلغ  150مليون
دوالر على االتحادات املنضوية تحت
لوائه حتى «سال لعاب» كثيرين في
لبنان خصوصًا على صعيد األندية.
فـفــي ظ ـ ّـل الـضــائـقــة املــالـيــة الـتــي ّ
يمر
بها لبنان ،ليس بسبب أزمة كورونا
فـقــط بــل بـسـبــب األزمـ ــة االقـتـصــاديــة
ال ـخــان ـقــة ،ب ــدا ف ــي م ـســاعــدات الفيفا
ف ــرص ــة ل ـل ـح ـص ــول ع ـل ــى أم ـ ـ ــوال هــي
ب ــأم ـ ّـس ال ـحــاجــة إل ـي ـهــا .ال ـ ــرأي الـعــام
الـكــروي والـعــديــد مــن املعنيني أيضًا
ذهـبــوا نحو فـكــرة أن الفيفا يساعد
أن ــدي ــة ك ــرة ال ـق ــدم .صـحـيـ ٌـح أن مبلغ
ّ
بلد
ال ــ 500ألف دوالر املخصص لكل ٍ
ّ
قــد ال ُيعتبر شيئًا ل ـلــدول املـتـقــدمــة،
ل ـك ــن بــال ـن ـس ـبــة إلـ ــى ال ـ ـ ــدول ال ـنــام ـيــة
ومنها لبنان يعتبرًا مبلغًا محترمًا.
لكن هــذه املـســاعــدات ليست لألندية
ّ
مستجدة بسبب
وال هــي مـســاعــدات
أزمة كورونا.
ّ
الـ ـ ـقـ ـ ـص ـ ــة مـ ـخـ ـتـ ـلـ ـف ــة كـ ـ ــل ـ ـ ـيـ ـ ــا ،وه ـ ـ ــذه
املساعدات ّ
مقررة سابقًا وفق برنامج
ّ
محدد من ضمن البرامج التطويرية
ل ــاتـ ـح ــاد ال ـ ــدول ـ ــي ي ـس ـم ــى م ـش ــروع
« »FIFA FORWARD 2.0كبرنامج
تطويري فني يمكن ّ
فرد االطالع
ألي ٍ
ّ
عـلــى ب ـن ــوده عـلــى مــوقــع الـفـيـفــا .كــل
مــا فــي األم ــر أن االتـحــاد الــدولــي قـ ّـرر
ال ـت ـســريــع ف ــي ص ــرف امل ـب ـلــغ امل ـحــدد،
ً
وب ــدال مــن أن يرسله فــي شهر تموز
ّ
قرر صرفه في شهر أيار.
يسعى االتحاد الدولي دومًا لتطوير
ك ــرة ال ـقــدم فــي الـبـلــدان كــافــة .وهـنــاك
ب ـ ــرام ـ ــج مـ ـس ــاع ــدة عـ ـ ـ ـ ّـدة ك ــال ـب ــرام ــج
ال ـت ـطــويــريــة الـفـنـيــة وت ـطــويــر الـبـنــى
الـتـحـتـيــة وم ـســاعــدة االتـ ـح ــادات في
أكــاف ـهــم الـتـشـغـيـ ّلـيــة .وم ـنــذ وص ــول
الـســويـســري جـيــانــي إنفانتينو إلــى
رأس الـهــرم ال ـكــروي فــي الـعــالــم وفــي
ّ
ظل الشفافية القائمة منذ الفضائح
الـ ـ ـت ـ ــي مـ ـ ـ ـ ّـر ب ـ ـهـ ــا ال ـ ـف ـ ـي ـ ـفـ ــا ،وإصـ ـ ـ ـ ــرار
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إنـفــانـتـيـنــو ع ـلــى م ـســاعــدة ال ـب ـلــدان،
تـ ّـم تطوير البرامج التطويرية التي
كانت ّ
مقررة سابقًا وفق معايير أكثر
ّ
دقة وشفافية .فمع وصول إنفانتينو
ق ـ ّـرر مـضــاعـفــة امل ـســاعــدات املمنوحة
إلى االتـحــادات بحيث أصبحت على
ص ـع ـي ــد الـ ـب ــرام ــج ال ـت ـط ــوي ــري ــة 500
ألــف دوالر سـنــويــا .لكن جــرى وضع
م ـعــاي ـيــر ج ــدي ــدة الس ـت ـي ـفــاء ش ــروط
الـ ـحـ ـص ــول ع ـل ــى امل ـ ـسـ ــاعـ ــدات ووفـ ــق
آليات مراقبة أكثر ّ
تشددًا.
لـكــن مــا قـصــة ه ــذا امل ـشــروع وم ــا هي
حيثياته؟
يـ ـش ــرح املـ ــديـ ــر ال ـف ـن ــي فـ ــي االتـ ـح ــاد
الـلـبـنــانــي ل ـكــرة ال ـق ــدم بــاســم محمد
ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار» م ــاه ـي ــة ه ـ ــذا املـ ـش ــروع
وك ـيــف يـسـتـفـيــد االتـ ـح ــاد م ـنــه« .فــي

الـســابــق ،كــان يتم صــرف املـســاعــدات
لـ ــات ـ ـحـ ــادات وتـ ـت ــم م ــراقـ ـب ــة كـيـفـيــة
ص ــرف ـه ــا .ل ـكــن ال ـف ـي ـفــا الحـ ــظ وج ــود
ت ـفــاوت فــي أول ــوي ــات االت ـح ــادات في
صرف املساعدات .فبعض االتحادات
يهتم باملنتخب األول بشكل أساسي،
وأخ ـ ــرى تـهـتـ ّـم بــال ـكــرة الـنـســائـيــة أو
بالفئات الـعـمــريــة .لكن الفيفا هدف
إلـ ــى أن ي ـش ـمــل ال ـت ـطــويــر أك ـب ــر عــدد
ّ
مـمـكــن م ــن ال ـج ــوان ــب املـتـعــلـقــة بـكــرة
ال ـق ــدم ،عـلــى قــاعــدة أن األم ـ ــوال التي
ّ
يقدمها الفيفا ليست لتغطية الكلفة
ب ــل لـلـمـســاهـمــة ف ــي ه ــذه الـكـلـفــة .لــذا
وضـ ــع عـ ـش ــرة م ـعــاي ـيــر ي ـت ــم تـقـسـيــم
امل ـس ــاع ــدة ال ـبــال ـغــة  500ألـ ــف دوالر
عـلـيـهــا ب ـم ـع ـ ّـدل  50ألـ ــف دوالر لكل
مـ ـعـ ـي ــار .فـ ـح ــن ي ـس ـت ــوف ــي االتـ ـح ــاد

املحلي هذا املعيار يتم صرف املبلغ
ّ
يستوف
املخصص لــه .وفــي حــال لــم
ِ
ّ
أي شرط من املعايير بشكل كامل يتم
ّ
حسم قيمته ،إمــا مــن مساعدة العام
ال ـح ــال ــي ف ــي حـ ــال ت ـب ـ ّـن أن االت ـح ــاد
املحلي لن يكون قــادرًا على استيفاء
شــروطــه قـبــل ص ــرف مـســاعــدة الـعــام
الحالي ،أو من مساعدات االتحاد في
العام الذي يليه» يقول محمد شارحًا
عن برنامج «.»FIFA FORWARD 2.0
ّ
ويفصل محمد تفاصيل شــروط كل
مـعـيــار «ف ـ ــإذا أخ ــذن ــا مـعـيــار الـفـئــات
ً
الـعـمــريــة مـثــا وال ـتــي يـخـ ّـصــص لها
االتـحــاد الــدولــي مبلغ  50ألــف دوالر
ل ـب ـطــوالت ال ـف ـئــات ال ـع ـمــريــة لـلــذكــور
و 50ألـ ــف دوالر ل ــإن ــاث .فــاالت ـحــاد
املـحـلــي مـجـبــر عـلــى إقــامــة بطولتني

عشرة معايير من الفيفا
ّ
حدد االتحاد الدولي لكرة القدم عشرة معايير ضمن
برنامج التطوير الفني « »FIFA FORWARD 2.0لكي
يستطيع ّأي اتحاد الحصول على املساعدات وهي على
الشكل التالي:
ّ
■ املعيار األول :يتعلق بالدوري اللبناني وكأس لبنان
ّ
االتحاد اللبناني تنظيم
يتوجب على
( 50ألف دوالر).
ّ
َ
بطولتي دوري وكأس بعدد فرق ال يقل عن ّعشرة فرق،
تخوض  ٩٠مباراة على األقل ،لفترة ال تقل عن ستة
أشهر.
ّ
■ املعيار الثاني :يتعلق ببطولة السيدات ( 50ألف دوالر)
حيث يجب تنظيم دوري لكرة القدم لسيدات بالشروط
ذاتها لبطولة الرجال من ناحية عدد الفرق واملباريات
واملدة الزمنية.
■ املعيار الثالث :منتخب الرجال ( 50ألف دوالر)،
إذ يتوجب خوض أربع مباريات دولية ودية أو ضمن
املنافسات.
■ املعيار الرابع  :منتخب السيدات ( 50ألف دوالر)
ومعاييره مماثلة ملنتخب الرجال.
■ املعيار الخامس :بطوالت الفئات العمرية للذكور (50

ألف دوالر) ،حيث يجب تنظيم بطولتني للفئات العمرية
تخضوض تسعني
تتضمن عشرة فرق على األقل ّ
مباراة على األقل خالل مدة زمنية ال تقل عن ستة أشهر.
■ املعيار السادس :بطوالت الفئات العمرية لإلناث (50
ألف دوالر) بشروط مماثلة لبطوالت الذكور.
■ املعيار السابع :منتخبات الفئات العمرية للذكور (50
ألف دوالر) يفرض خوض أربع مباريات دولية ودية أو
ضمن املنافسات.
■ املعيار الثامن :منتخبات الفئات العمرية للذكور (50
ألف دوالر) يفرض خوض أربع مباريات دولية ودية أو
ضمن املنافسات.
■ املعيار التاسع ( 50ألف دوالر) :أن يكون لدى االتحاد
نظام تواقيع وانتقال الالعبني إلكترونيًا إضافة الى نظام
إلدارة البطوالت ،إذ هناك اتحادات ال تزال تعتمد نظام
التواقيع يدويًا.
ّ
■ املعيار العاشر ( 50ألف دوالر) :يتعلق بالحكام حيث
يجب تعيني شخص ّ
متفرغ إلدارة شوون الحكام ،إلى
ٍ
جانب تنظيم عشر ورش عمل سنويًا في مختلف
الدرجات والفئات على صعيد الحكام ذكورًا وإناثًا.

م ــن أصـ ــل ثـ ــاث م ـع ـت ـمــدة (ال ـش ـب ــاب،
الناشئون ،األشبال) .ويجب أن تضم
ّ
كل بطولة عشرة فرق تلعب ما ال يقل
ع ــن تـسـعــن مـ ـب ــاراة ،ف ــي م ــدة زمنية
ّ
ال تـقــل عــن ستة أشـهــر» يـقــول املدير
الفني لالتحاد.
ّ
لكن كيف يتأكد الفيفا من أن االتحاد
املـ ـحـ ـل ــي اس ـ ـتـ ــوفـ ــى الـ ـ ـش ـ ــروط ع ـلــى
صعيد إقامة البطوالت وعــدد الفرق
واملباريات واملدة الزمنية؟
يجيب الـكــابــن بــاســم« :فــي التقرير
ال ـ ـس ـ ـنـ ــوي ال ـ ـ ـ ــذي ي ــرسـ ـل ــه االتـ ـ ـح ـ ــاد
اللبناني فــي شهر حــزيــران ،أي قبل
ص ـ ــرف املـ ـس ــاع ــدات ف ــي تـ ـم ــوز ،يـتــم
إدراج النظام الفني لجميع البطوالت
وأس ـمــاء ال ـفــرق والـنـتــائــج والترتيب
ال ـن ـه ــائ ــي مـ ــع صـ ـ ــور ،ب ـح ـيــث ي ـكــون
ّ
االت ـحــاد الــدولــي مطلعًا على جميع
ال ـت ـف ــاص ـي ــل .ك ـم ــا أن م ـك ـتــب الـفـيـفــا
اإلقليمي في دبي يتابع بشكل دقيق
ّ
كل ما يتم نشره في مواقع التواصل
االجتماعي وفي اإلعالم وعلى موقع
االت ـ ـحـ ــاد م ــن أخـ ـب ــار حـ ــول ال ـن ـشــاط
ال ـ ـ ـكـ ـ ــروي وامل ـ ـسـ ــاب ـ ـقـ ــات والـ ـنـ ـت ــائ ــج
ً
وصوال إلى التتويج».
ٌ
م ـثــال آخ ــر هــو املنتخبات الوطنية،
إذ ال يكفي لالتحاد املحلي أن يكون
لــديــه مـنـتـخــب ع ـلــى صـعـيــد الــرجــال
أو الفئات العمرية (ذكــور وإنــاث) أو
السيدات .بل يجب على كل منتخب
أن ي ـخــوض أربـ ــع م ـب ــاري ــات رسـمـيــة
دولية بني وديــة أو ضمن مسابقات
رسمية.
لكن هل تكفي املساعدات في تغطية
الكلفة؟
ي ـع ـت ـب ــر ال ـف ـي ـف ــا مـ ـس ــاع ــدات ــه ك ــدع ــم
التـ ـح ــادات ــه امل ـح ـل ـيــة ول ـي ــس تغطية
لـكـلـفــة ن ـشــاطــات ـهــا .فـمـبـلــغ خمسني
ألف دوالر للفئات العمرية ال يغطي
ال ـت ـكــال ـيــف ،ح ـيــث ي ـت ـحـ ّـمــل االت ـح ــاد
الـلـبـنــانــي كـلـفــة أج ــور املــاعــب (بعد
الدور األول للذكور) والحكام ،بينما
ي ـت ـح ـم ــل أجـ ـ ـ ــور امل ـ ــاع ـ ــب والـ ـحـ ـك ــام
كــافــة ل ــإن ــاث .كـمــا ج ــرى تخصيص

المساعدات وفق
برنامج ّ
محدد من ضمن
البرامج التطويرية
ّ
ّ
لالتحاد الدولي يسمى
مشروع «FIFA
»FORWARD 2.0

م ـ ـكـ ــافـ ــآت م ــالـ ـي ــة ل ـ ـل ـ ـنـ ــادي الـ ـبـ ـط ــل،
إض ــاف ــة إل ــى ت ــوزي ــع م ـيــدال ـيــات وهــو
مــا لــم يكن يحصل ســابـقــا .لكن بعد
إط ــاق ال ـبــرنــامــج ال ـت ـطــويــري الفني
ومضاعفة قيمته املادية جرى تعزيز
املكافآت والجوائز.
ٌ
م ـثــال آخ ــر ،مـنـتـخــب ال ـس ـيــدات الــذي
ي ـح ـص ــل ع ـل ــى خ ـم ـس ــن أل ـ ــف دوالر
س ـن ــوي ــا ،ف ــي ح ــن أن م ـشــارك ـتــه في
التصفيات األوملبية فقط التي أقيمت
ّ
ف ــي ت ــاي ــان ــد ك ــل ـف ــت  89ألـ ــف دوالر.
ومنتخب الــرجــال ال ــذي حـصــل على
 50ألــف دوالر بلغت كلفة مشاركته
فــي تصفيات ونهائيات كــأس آسيا
ومــن ضمنها املـبــاريــات الــوديــة أكثر
من مليار ليرة لبنانية وهــو مذكور
فــي الـبـيــان املــالــي الـسـنــوي لالتحاد
ّ
اللبناني واملوزع على األندية.
ّ
وعليه ،فإن ما تم الحديث عنه حول
ّ
مساعدات مــن الفيفا هــي مخصصة
ل ـبــرامــج وبـ ـط ــوالت م ـلــزمــة لــاتـحــاد
الذي أنهى قسمًا منها ومن املفترض
أن يستوفي القسم اآلخر كي يحصل
ّ
على املساعدات .وكل ما في األمر أن
الفيفا ّ
قرر إرسال هذه األموال مبكرًا
قبل إرسال التقرير السنوي ،على أن
يـقــوم الحـقــا بالتدقيق فــي استيفاء
االتـ ـح ــاد ل ـل ـش ــروط وامل ـع ــاي ـي ــر .وفــي
حال لم يكن مستوفيًا لكامل املعايير
فـسـيـتــم حـســم األم ـ ــوال ال ـع ــام املـقـبــل.
وبالتالي ال يحق لالتحاد اللبناني
ّ
التصرف في هذه األموال إال وفق ما
ّ
ينص عليه البرنامج.
ّ
ّأمـ ـ ـ ــا ف ـ ــي م ـ ــا يـ ـتـ ـع ــل ــق ب ــاملـ ـس ــاع ــدات
لألندية ،فــإن االتحاد الدولي يدرس
إذا كـ ـ ـ ــان سـ ـيـ ـخ ـ ّـص ــص مـ ـس ــاع ــدات
لالتحادات في هذا اإلطار.

رأى قائد فريق ليفربول اإلنكليزي لكرة القدم
ملعب
ج ـ ــوردان ه ـن ــدرس ــون أن ال ـل ـعــب ع ـلــى ّ
«أنفيلد» الحالي والفوز بلقب الــدوري املحلي
بدون حضور الجمهور سيكون أمرًا «غريبًا
جدًا».
ويـ ـحـ ـت ــاج ل ـي ـف ــرب ــول  -ال ـ ـ ــذي كـ ـ ــان ي ـت ـص ـ ّـدر
ترتيب البطولة عند تعليقها منتصف آذار/
مــارس املــاضــي بسبب وبــاء فـيــروس كورونا
املستجد بفارق  25نقطة عن منافسه املباشر
مــانـشـسـتــر سـيـتــي  -إلـ ــى ان ـت ـصــاريــن فقط
ً
من مبارياته التسع األخيرة لكي ّ
يتوج بطال
رسـمـيــا لـلـمــرة األولـ ــى مـنــذ ع ــام  ،1990لـكــنّ
أنصاره الذين ينتظرون هذه اللحظة التاريخية
ّ
بعد غـيــاب طــويــل ،لــن يتمكنوا مــن االحتفال
معه.
وع ــادت األنــديــة إل ــى الـتــدريـبــات ه ــذا األسـبــوع
بمجموعات صغيرة ،لكن مــع املحافظة على
التباعد االجتماعي واملسافة اآلمنة ،في انتظار
ال ـع ــودة املـحـتـمـلــة لـلـمـنــافـســات ف ــي ح ــزي ــران/
يونيو املقبل.
ّ
ويستعد هندرسون لتجربة مختلفة هذه املرة
عن التي عاشها في حزيران /يونيو املاضي،
أوروبا بعد الفوز
عندما رفع كأس دوري أبطال
ّ
بهدفني نظيفني على الخصم املحلي توتنهام
فــي امل ـب ــاراة الـنـهــائـيــة ال ـتــي احـتـضـنـهــا ملعب
«واندا ميتروبوليتانو» في العاصمة اإلسبانية
مدريد أمام حشد غفير من املشجعني.
وق ــال ه ـنــدرســون لهيئة اإلذاعـ ــة الـبــريـطــانـيــة:
«بالطبع سيكون األمــر مختلفًا ،ألنه إذا َ
فزت
ّ
بـ ّ
ـأي ك ــأس وتسلمتها مــن دون حـضــور أي
مشجع هناك ،سيكون األمر غريبًا جدًا».
واعتبر العــب الوسط الدولي البالغ من العمر
 29عامًا أن السباق على اللقب لم ينت ِه بعد و«ال
يزال لدينا عمل نقوم به وما زلنا بحاجة ألن
نقدم مستوى عاليًا حتى نهاية املوسم ،ألننا
ّ
نريد أن نختتمه بأقصى ما نستطيع لنؤكد
ً
أنه كان موسمًا كامال».
وأمل هندرسون الذي كان محوريًا في نهضة

ّ
سيتم السماح لليفربول برفع
كأس الدوري لكن من دون
حضور الجمهور

ليفربول تحت قـيــادة امل ــدرب األملــانــي يورغن
كلوب ،في أن يكون هناك احتفال باللقب مع
املشجعني داخ ــل «أنـفـيـلــد» فــي املستقبل إذا
أنهوا املهمة ،وهو ما يبدو أمرًا مؤكدًا.
وأضـ ـ ــاف «سـ ـ ــواء ف ــزن ــا ب ـه ــا أو ّأي ش ــيء،
(تلقي) الكأس واملشجعني غير موجودين.
عليك فقط التعامل مع األمر عندما يحصل

ن ــأم ــل ح ـص ــول ذلـ ــك (الـ ـف ــوز ب ــال ـل ـق ــب) .مــا
زلنا في وضــع جيد ج ـدًا» .وتابع «سيعني
ذلــك أنـنــا فــزنــا بــالــدوري اإلنـكـلـيــزي املمتاز
وسنكون جميعًا سعداء جدًا ،لكن سيكون
عـلـيـنــا ال ـت ـط ـلــع إل ــى املـسـتـقـبــل  -وأنـ ــه عند
السماح للمشجعني بالعودة إلى امللعب ،أنا
ّ
متأكد من أننا سنحتفل سويًا بطريقة ما».
ّ
وأك ـ ـ ــد امل ــدي ــر ال ـت ـن ـف ـي ــذي ل ـ ـلـ ــدوري امل ـم ـت ــاز،
ريتشارد ماسترز ،في وقت سابق من الشهر
الـحــالــي أن ــه سـيـتــم الـسـمــاح لـلـيـفــربــول برفع
كأس الدوري لكن من دون حضور الجمهور،
موضحًا «إذا كان ذلك ممكنًا (التتويج) ،نعم،
سـيـكــون ثـمــة احـتـفــال وسـيـتـبــادل الــاعـبــون
الـكــأس .ن ـ ّ
ـود أن تـكــون هـنــاك مــراســم لتقديم
الكأس ملكافأة الالعبني والجهاز الفني على
العمل الشاق الذي قاموا به».
ّ
وأضــاف «وبالتالي سنقوم بذلك ،إل إذا كان
ّ
صحية».
ذلك غير ممكن ملخاوف

ً
يحتاج ليفربول إلى انتصارين فقط من مبارياته التسع األخيرة لكي ّ
يتوج بطال رسميًا

بوندسليغا

ّ
مستقبل غامض لمدرب دورتموند
أمل ــح امل ـ ــدرب ال ـســوي ـســري ل ـبــوروس ـيــا
دورتموند األملاني ،لوسيان فافر ،إلى
أنــه قد يترك الفريق في نهاية املوسم
الحالي وذلك إثر الخسارة أمام بايرن
ميونيخ في الدوري املحلي لكرة القدم.
ّ
ووس ــع بــايــرن املتصدر وحــامــل اللقب

في املواسم السبعة األخيرة الفارق عن
مالحقه دورتموند إلى سبع نقاط قبل
ســت مــراحــل مــن نهاية البوندسليغا،
بعد الفوز عليه بهدف من دون مقابل
فــي «كــاسـيـكــر» أملــانـيــا ضمن املرحلة
الثامنة والعشرين.

ألمح لوسيان فافر إلى أنه قد يترك الفريق في نهاية الموسم الحالي (أ ف ب)

وللموسم الـثــانــي على الـتــوالــي تحت
ق ـي ــادة ف ــاف ــر ،ي ـجــد دورت ـم ــون ــد نفسه
خلف الفريق البافاري الــذي يبدو في
طريقه للقبه الثامن تواليًا .وقال فافر
في معرض ّ
رده على سؤال حول ما إذا
كانت الخسارة أمام بايرن على ملعب
«سيغنال إيدونا بارك» أثبتت بأنه ال
يملك ما يلزم من أجل قيادة دورتموند
الى كسر احتكار النادي البافاري للقب
الـ ــدوري األمل ــانــي ُ"ر ِّد َد ه ــذا األم ــر هنا
ألشهر .أعــرف كيف تسير هــذه األمــور
وســأتـحــدث عــن املــوضــوع فــي غضون
أســابـيــع قليلة» .وأض ــاف السويسري
البالغ من العمر  62عامًا والــذي يمتد
عقده مــع الفريق األصـفــر حتى نهاية
موسم « :2021-2020سأبقى هادئًا وأنا
أثــق بنفسي» .وأت ــت الهزيمة البيتية
أم ــس لـتـكــرر الـخـســارة الـتــي مـنــي بها
فريق فافر في تشرين الثاني/نوفمبر
املــاضــي على أرض بــايــرن فــي «أليانز
أرينا» برباعية نظيفة.
وذكـ ــرت صحيفة «بـيـلــد» األملــان ـيــة أن
مسؤولي دورتـمــونــد أج ــروا اتصاالت
«ف ـ ــي األشـ ـه ــر ال ـق ـل ـي ـلــة امل ــاضـ ـي ــة» مــع
ال ـكــرواتــي نيكو كــوفــاتــش ال ــذي أقــالــه
ب ــاي ــرن ف ــي ت ـشــريــن ال ـثــانــي/نــوف ـم ـبــر
ً
املــاضــي ،ليكون خلفًا محتمال لفافر.
وتعليقًا على قول فافر بأنه سيتحدث

عن مستقبله قريبًا ،قال أسطورة الكرة
األمل ــان ـي ــة ال ـســابــق وال ـن ــاق ــد الــريــاضــي
الـحــالــي لــوثــار مــاتـيــوس« :بـمـجــرد أن
سـمـعــت ذلـ ــك ،ق ـلــت إن ف ــاف ــر سـيـغــادر
وكوفاتش سيأتي».
كـمــا اعـتـبــرت «بـيـلــد» أي ـضــا أن مــدرب
اليـبــزيــغ ال ـشــاب يــولـيــان ناغيلسمان
هــو املــرشــح املثالي لــدورتـمــونــد ،علمًا
أن عقده يمتد حتى عام .2023
وب ـ ـ ـ ــدا أن فـ ــافـ ــر فـ ـق ــد األم ـ ـ ـ ــل ب ــإم ـك ــان
ال ـل ـحــاق ب ـب ــاي ــرن ،ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن أنــه
تـبـقــى أمـ ــام األخ ـي ــر م ـب ــاري ــات صعبة
ضــد بــوروسـيــا مونشنغالدباخ ،باير
لـ ـيـ ـف ــرك ــوزن وف ــولـ ـفـ ـسـ ـب ــورغ (الـ ــرابـ ــع
وال ـخــامــس والـ ـس ــادس ت ــوال ـي ــا) ،علمًا
ّ
أن ــه سـبــق لــأولــن أن تغلبا عليه في
الذهاب بنتيجة واحدة  .1-2وقال فافر:
«سيكون من الصعب( ،تعويض) سبع
نقاط في ست مباريات .هذا أمر صعب
للغاية».
ّ
وتعرض السويسري النتقادات كبيرة
م ــن ج ـم ـه ــور دورتـ ـم ــون ــد ف ــي امل ــوس ــم
امل ــاض ــي ب ـعــد أن خ ـســر ال ـس ـب ــاق على
اللقب مع بايرن ،إثر سقوط فريقه على
أرضه أمام شالكه  ،4-2ما منح الغريم
ّ
التقدم بثالث نقاط ،قبل ثالث
أفضلية
مراحل من نهاية املوسم.
(أ ف ب)
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ّ
دقت ساعة استرداد الحزب القومي السوري االجتـماعي
علي حمية *
ّأيها القوميون االجتماعيون ،رجال الحركة
القومية ونساؤها
أخ ــاطـ ـبـ ـك ــم ف ـ ــي ه ـ ـ ــذا األول م ـ ــن ح ـ ــزي ـ ــران،
لنحتفي وإياكم بالسنة الخامسة والثمانني
لالجتماع املركزي األول الذي عقده الحزب،
ف ــي األول م ــن حـ ــزيـ ــران  ،1935ب ـع ــد ث ــاث
سنوات من العمل السري ،وأعلن فيه سعادة
قيام الدولة السورية القومية ممثلة بالحزب
ّ
يستمد قوته،
الذي أنشأ ،هذا الحزب الذي ال
كما جــرت العادة عند األحــزاب األخــرى ،من
قوى محلية مذهبية أو إقطاعية ،وال يستند
إلى نفوذ خارجي.
وقــد اخترت هــذا التاريخ ملخاطبتكم ألعلن
لكم أن حــالــة حــزبـنــا ،ال ـيــوم ،تشبه إلــى ّ
حد
كـبـيــر حــالــة األم ــة قـبــل تــأسـيــس ال ـح ــزب ،إذ
ل ــم يـكــن لـلـســوريــن قـضـيــة قــومـيــة باملعنى
الـصـحـيــح ،وك ــل م ــا ك ــان هـنــالــك تـمـلـمــل من
حاالت غير طبيعية ال يمكن أن يأنسوا إليها
أو ي ـجــدوا فيها س ـ ّـدًا لحاجاتهم الحيوية.
والحزب ،اليوم ،قد خسر أثمن قضية عرفتها
ّ
وتحول إلى
هذه البالد في العصر الحديث،
ّ
مجرد «مزرعة» أشبه بالدول /املــزارع التي
عرفتها بالدنا ،وال تزال ،منذ عقود.
سام هو جعل
وإذ أنشأ سعادة الحزب لغرض ٍ
األمة السورية صاحبة السيادة على نفسها
ووطنها ،فإن دعوتنا إليكم ،اليوم ،غرضها
استرداد الحزب من مختطفيه ،أولئك الذين
يشغلونه ب ــاألج ــرة تـ ــارة ،وبــالـسـخــرة تــارة
ّ
أخرى ،مقابل ثالثني من الفضة! إن خطابنا،
ال ـي ــوم ،يـحـمــل دع ــوة إل ــى «ح ــرب اس ـت ــرداد»
األمـ ـ ـ ــة ،ب ــواس ـط ـت ـك ــم ،ل ـح ــزب ـه ــا امل ـخ ـط ــوف.
فــالـحــزب ال ـســوري الـقــومــي االجـتـمــاعــي ،ملن
يجهل حقيقته من القوميني االجتماعيني،
وخ ـص ــوص ــا م ــن امل ـم ـس ـكــن ب ـخ ـنــاقــه ،ليس
حزبًا سياسيًا باملعنى االعـتـيــادي للكلمة،
ّ
أي حزب يتكتل فيه أشخاص ،كما يحصل
اليوم ،يعملون لبلوغ غاياتهم الشخصية،
ب ــل ه ــو ح ـ ــزب ي ـش ـكــل ق ـض ـيــة خ ـط ـي ــرة هــي
قضية اآلفاق للمجتمع اإلنساني الذي نحن
منه والذي ّ
نكون مجموعه .وقضية من هذا
ً
النوع تحتاج ،لفهمها فهمًا كامال ،إلى درس
طويل ال يبلغ كنهه قصيرو الفهم أو النظر
وال يطيقون سماعه!
ل ـق ــد أرس ـ ــى ال ـ ـحـ ــزب ،ف ــي هـ ــذه الـ ـب ــاد وف ــي
مـحـيـطـهــا ال ـع ــرب ــي وإق ـل ـي ـم ـهــا امل ـتــوس ـطــي،
ث ـقــافــة ج ــدي ــدة ،ال ع ـهــد ل ـهــا ب ـهــا م ــن قـبــل،

ثقافة خلقت تيارًا فكريًا ومعرفيًا وأخالقيًا
ون ـض ــال ـي ــا واسـ ـع ــا ط ـب ــع الـ ـس ــوري ــن ك ــاف ــة،
األصدقاء والخصوم ،وتـ ّ
ـرددت أصــداؤه وال
تــزال في مختلف املنابر القومية والعربية
واإلق ـل ـي ـم ـيــة ،ث ـقــافــة ع ـ ّـرف ــت األمـ ــة بوصفها
مـ ّـتـحـدًا اجتماعيًا تـ ّ
ـامــا (بـصــرف النظر عن
األصـ ــول اإلث ـن ـيــة والــدي ـن ـيــة والـقـبـلـيــة الـتــي
ّ
يتكون منها هذا املتحد) بعدما كان معناها
ّ
مقتصرًا على امللة أواإلثنية أو رابطة الدم،
وث ـق ــاف ــة ح ـ ـ ـ ّـددت الـ ــدولـ ــة بــوص ـف ـهــا املـظـهــر
السياسي الحقوقي لألمة ،ال لفئة اجتماعية
مـحـ ّـددة أو طائفة ّ
معينة أو طبقة :صاعدة
ك ــان ــت أم ه ــاب ـط ــة ،وف ـص ـلــت ال ـس ـيــاســي عن
الديني ،تاركة ما لقيصر لقيصر وما لله لله،
مـ ّ
ـوحــدة على أســاس مدني قــوانــن األحــوال
الشخصية ،بما فيها قوانني الزواج واإلرث
والطالق ،وكذلك قوانني االنتخاب واألحزاب
ّ
والـجـمـعـيــات ،فــإنـهــا كــلـهــا يحكمها الـشــرع
املــدنــي ،وثـقــافــة ّأس ـســت لتنظيم االقـتـصــاد
القومي على قاعدة اإلنتاج الواسع وملكية
األمة لإلنتاج ووسائله والعدل بني املنتجني
فــي اقتسام الـثــروة ،وثقافة دعــت إلــى نظام
عــاملــي جــديــد ي ـقــوم عـلــى حــق ال ـش ـعــوب ،كل
ال ـش ـع ــوب ،ف ــي ت ـقــريــر م ـصــائــرهــا بنفسها،
وب ـم ــلء إرادتـ ـه ــا ،ب ـصــرف الـنـظــر ع ــن درج ــة
ّ
ّ
تقدمها أو تخلفها.
هــذا مــا أراد سـعــادة أن يقوله عندما صـ ّـرح
ّ
فــي «خطابه التوجيهي األول» بــأن الحزب
ـف ب ــ«ال ـن ـظــرة األول ـي ــة»
ال ــذي ّأس ــس ل ــم يـكـتـ ِ
الـ ـت ــي وقـ ـف ــت ع ـن ــده ــا األحـ ـ ـ ــزاب ال ـس ـيــاسـيــة
األخرى ،النظرة القائلة بالحرية واالستقالل
أو ب ـت ـح ـســن ب ـع ــض األم ـ ـ ــور الـ ـع ــارض ــة أو
يكتف ّ
مؤسس الحزب بهذه
الوقتية .كال ،لم
ِ
النظرة املستعجلة التي تطمح إلى تحقيق
بعض األغــراض الشكلية ّ
الهينة التي عادة
ّ
مــا تمنحها الـقــوى االستعمارية املتحكمة
بمصير األمة والوطن ،إلى األحزاب العاملة
ً
في كنفها .ففضال عن تعيني األمة وتحديد
الـقــومـيــة وإي ـجــاد عـقـيــدة وح ــدة األم ــة ،نظر
سـ ـع ــادة ف ــي مـسـتـقـبــل األم ـ ــة ومـ ــا ي ـجــب أن
تصل إليه من االرتقاء والبحبوحة والعدل
االجـتـمــاعــي ـ ـ ـ ـ االق ـت ـص ــادي ،ودع ــا إل ــى تــرك
ع ـق ـيــدة تـفـسـيــر ال ـت ـطــور اإلن ـس ــان ــي بــاملـبــدأ
الروحي وحده ،وعقيدة تفسيره ،من الجهة
الثانية ،باملبدأ امل ــادي وح ــده ،واإلق ــاع عن
اعتبار العالم ،بالضرورة ،عالم حرب مهلكة
ب ــن ال ـق ــوة الــروح ـيــة وال ـق ــوة امل ــادي ــة ،وإل ــى
التسليم معه (معنا) بحاجة العالم املعاصر

إلى فلسفة جديدة جامعة تنقذه من ويالته،
هـ ــي ال ـف ـل ـس ـفــة امل ــدرحـ ـي ــة الـ ـت ــي تـ ـق ــول ب ــأن
االرتقاء اإلنساني يقوم على أساس مادي ـ ـ
روحي (مدرحي).
ّ
ولـهــذا ،اعتز سعادة بإنجازه العظيم الذي
ّ
ُي ـع ــادل بــرأيــه ـ ـ ـ ـ إن لــم يـتـفــوق ـ ـ ـ ـ اإلن ـج ــازات
الكبرى التي حققتها
الفلسفية واالقتصادية ّ
أوروبـ ـ ـ ـ ــا والـ ـع ــال ــم امل ـت ـح ــض ــر فـ ــي ال ـق ــرن ــن
املــاضـيــن ،ودع ــا أن ـصــاره إلــى أن يشاركوه
هــذا االع ـتــزاز بـهــذا اإلن ـتــاج ،مطمئنًا إياهم
إل ــى أن ـهــم «ي ـج ــاه ــدون ،ول ـهــم عـقـيــدة كلية،
تشمل جميع مناحي الـحـيــاة االجتماعية،
وأنـهــم يحاربون واثـقــن مــن أنهم ّ
يشيدون
ّ
ّ
التمدن القديم الذي
تمدنًا جديدًا أفضل من
ُ
وض ــع ق ــواع ــده أج ــداده ــم األول ـ ــون .فـهــم من
ال ـنــاح ـيــة الـفـلـسـفـيــة األس ــاس ـي ــة ف ــي طليعة
األم ــم الـتــي تسعى إلي ـجــاد عــالــم أفـضــل من
املوجود ،وأنهم يشعرون بأنهم يقدرون أن
يفيدوا الشعوب األخرى ،في جميع القارات
على السواء ،بتفكيرهم الجديد».
ه ــذا هــو ال ـحــزب لـنــا ،وه ــذا هــو ال ـحــزب الــذي
يـجــب أن يـعــرف أع ـضــاؤه وم ـ ّ
ـؤي ــدوه (وكــذلــك
حلفاؤه وخصومه) أنه إذا سبقتنا أمم كثيرة
أشواطًا في التفكير االجتماعي ـ ـ االقتصادي،
فــي مــا مـضــى مــن ع ـهــود ،فــإنـنــا مــع تأسيس
ه ــذا ال ـح ــزب ـ ـ ـ ـ حــزب ـنــا ـ ـ ـ ـ أصـبـحـنــا ف ــي ع ــداد
األم ــم الـثـقــافـيــة املـتـمـ ّـدنــة عـلــى ه ــذا الصعيد،
إن لــم نكن فــي ّ
مقدمتها .فنحن ال نفتقر إلى
قــواعــد اجتماعية ـ ـ اقتصادية نقتبسها من
الخارج ،بل نحن نقدر على أن نساعد غيرنا
ونـعـطــي مــن تفكيرنا الـجــديــد .و ّه ــذا الـحــزب
ّ
الذي نعتز بانتمائنا إليه ،لم يتأثر بأفكار أو
أنظمة أو أحزاب أجنبية ويقتبس منها ـ ـ كما
ّادع ــى خصومه ـ ـ وكـمــا فعلت أح ــزاب كثيرة
ّ
فــي بــادنــا وف ــي ال ـعــالــم أج ـمــع ،فـقــد علمتنا
الـتـجــارب أن اقـتـبــاس األف ـكــار واألن ـظ ـمــة ،من
ال ـ ـخـ ــارج ،ال ُي ـف ـيــد ش ـي ـئــا ال ـب ـت ــة ،ل ــذل ــك أص ـ ّـر
املـ ــؤسـ ــس عـ ـل ــى أن ي ـن ـش ــأ ال ـ ـحـ ــزب بـتـفـكـيــر
اإلبـ ــداع ال ـســوري املـسـتـقــل ،وأن يـقــوم نظامه
ع ـلــى االب ـت ـك ــار األص ـل ــي الـ ـ ّـذي ه ــو م ــن مــزايــا
شعبنا ،األمــر الــذي لم يتوفر لبقية األحــزاب
ال ـس ــوري ــة األخـ ـ ــرى ،كــالـشـيــوعــي واإلخ ــوان ــي
والبعثي والناصري والقومي العربي ،وكذلك
الـحــزبـيــات الطائفية واإلقـطــاعـيــة والعائلية
الـ ـت ــي نـ ـش ــأت ف ــي ك ـن ــف االح ـ ـتـ ــال األج ـن ـبــي
لسوريا ،أو بإيعاز من االحتالل ،في مرحلة ما
بني الحربني العامليتني ،وينسحب األمر نفسه
على األحزاب الناشئة حديثًا في البالد والتي

هي في معظمها :إما دينية املنشأ واالتجاه
ّ
وت ـ ـحـ ــن إل ـ ــى ع ـص ــر الـ ــدولـ ــة ال ــديـ ـنـ ـي ــة ،وإمـ ــا
عنصرية «أقـلــويــة» تطالب ت ــارة باالنفصال
عن الوطن السوري وتــارة أخــرى بـ«الفدرلة»
ّ
املوحدة.
في إطار الجغرافيا السورية
إن مــا أسميته ب ــ«حــرب االسـ ـت ــرداد» تعني
اس ـتــرداد أصـحــاب الـحـقــوق ـ ـ أي القوميني
االج ـت ـم ــاع ـي ــن ـ ـ ـ ـ ـ ل ـح ـقــوق ـهــم امل ـس ـل ــوب ــة أو
ّ
استرد اإلسبان
املغتصبة (أي الحزب) كما
بالدهم من العرب ،في أواخر القرن الخامس
ع ـشــر ،ونـقـتــرح الس ـت ــرداد ال ـحــزب الصيغة
الـتــالـيــة ،فــي ص ــورة قــانــون انـتـقــالــي ع ــدد 8
ّ
مؤقت ،آخذين في االعتبار أن املراسيم التي
أصدرها الزعيم بلغت العدد  ،7ومستندين
إلــى رســالــة كــان قــد أرسلها هنري حاماتي
إلى نبيل العلم عام :1987
مـقــدمــة :ن ـظ ـرًا لـلـظــروف الـخـطـيــرة الــراهـنــة،
ومــن أجــل تحقيق وح ــدة ال ـحــزب ،وصيانة
دستوره األساسي واملحافظة على عقيدته،
ولتمكينه من اجتياز محنته ،والقيام بدوره
ً
كامال في خدمة القضية السورية ّ
املقدسة:
م ــادة أول ــى :تنشأ فــي الـحــزب قـيــادة مؤقتة
ّ
مفوضة كل السلطات ،تقود الحزب بموجب
هذا القانون املؤقت.
ُ
م ــادة ثــان ـيــة :تــدعــى ه ــذه ال ـق ـيــادة «ال ـق ـيــادة
امل ـ ـ ــرك ـ ـ ــزي ـ ـ ــة لـ ـ ـلـ ـ ـح ـ ــزب الـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــوري ال ـ ـقـ ــومـ ــي
االجتماعي».
مـ ــادة ثــال ـثــة :ي ـسـ ّـمــى ف ــان (وفـ ـ ــان ،وف ــان،
وفالن...إلخ) أعضاء القيادة املركزية املؤقتة.
مـ ــادة رابـ ـع ــة :مـ ـ ّـدة واليـ ــة ال ـق ـي ــادة املــركــزيــة
امل ــؤق ـت ــة س ـنــة واحـ ـ ــدة ت ـب ــدأ فـ ــور ن ـشــر هــذا
القانون املؤقت.
مادة خامسة :تصدر القيادة املركزية املؤقتة
ال ـق ــوان ــن ال ـتــي ت ـح ـتــاج ل ـهــا إلدارة ال ـحــزب
وقيادته بمراسيم ذات صبغة مؤقتة.
ّ
مادة سادسة :تتخذ القيادة املركزية املؤقتة
قراراتها باألكثرية.
ُ
ّ
مادة سابعة :تلغى كل التشريعات الصادرة
عن املجلس (املجالس) األعلى منذ  8تموز
.1949
ُ
مادة ثامنة :تلغى كل األمانات.
مـ ـ ـ ــادة ت ــاسـ ـع ــة :ت ـم ـن ــح ال ـ ـق ـ ـيـ ــادة امل ــرك ــزي ــة
املؤقتة بموجب القانون عــدد  7األمــانــة ملن
يستحقها.
م ـ ــادة ع ــاش ــرة :ع ـنــد ان ـت ـه ــاء والي ـت ـه ــا تــدعــو
ال ـق ـي ــادة امل ــرك ــزي ــة املــؤق ـتــة األمـ ـن ــاء النـتـخــاب
مجلس جــديــد مــن األم ـنــاء بوصفهم مصدر
السلطات.

لقد أرسى الحزب
في هذه البالد
وفي محيطها
العربي
وإقليمها
المتوسطي
ثقافة جديدة
خلقت تيارًا
فكريًا ونضاليًا
واسعًا

مادة حادية عشرة :خالل خمسة عشر يومًا
من انتخاب أعضاء املجلس األعلى ،يجتمع
املجلس األعلى النتخاب أحد األمناء رئيسًا
للحزب.
م ــادة ثــانـيــة ع ـشــرة :يـثـ ّـبــت املـجـلــس األعـلــى
املنتخب سابقة انتخابه وانـتـخــاب رئيس
الحزب بقانون دستوري دائــم يحمل العدد
.8
م ــادة ثالثة عـشــرة :تنشئ الـقـيــادة املركزية
املؤقتة محكمة عليا بمرسوم يحمل العدد 9
مؤقت للنظر في دستورية القوانني.
م ــادة راب ـعــة ع ـشــرة :يـثـ ّـبــت املـجـلــس األعـلــى
املنتخب املحكمة العليا بقانون دستوري
دائم يحمل العدد .9
ُ
مــادة خامسة عـشــرة :تقبل استقالة رئيس
الحزب الحالي( ،كل الرؤساء.)...
م ــادة ســادســة عـشــرة :يحل املجلس األعلى
نفسه.
الحالي ّ
ما إن تتحقق الوحدة وتسترجع املؤسسات
ّ
املوحدة دورها التوجيهي
الحزبية الواحدة
حتى يخضع القوميون االجتماعيون لها
طوعًا ،بوصفها الضامن الوحيد لحقوقهم
وواجـبــاتـهــم كــأعـضــاء منتمني لـهــا ،بالفكر
وال ـ ـ ـ ــروح ،ع ــام ـل ــن ل ـت ـح ـق ـيــق ق ـض ـيــة ك ـبــرى
أقسموا على أنها تساوي وجودهم .ولذلك،
ي ـمــارســون عـضــويـتـهــم ،حـقــوقــا وواج ـب ــات،
بـحـ ّـريــة كــامـلــة مــن دون ضـغــط أو إك ــراه من
متنمر أو ّ
ّ
مدعي سلطة غاشمة آلت
متنفذ أو
إليه بالصدفة أو منحته إياها قوى «األمر
الواقع» في السنني العجاف .عندها ،ال يعود
ّ
قومي اجتماعي واحــد يلجأ ،لسبب مــا ،إل
إل ــى مــؤسـسـتــه الـحــزبـيــة ال ـعــادلــة ،وعـنــدهــا
ال يـعــود مسموحًا ّ
ألي قــومــي اجتماعي أن
ّ
يـخــرج عـلــى مؤسسته أو يـتـمــرد عليها أو
ّ
يتعصب ضــدهــا ،فـهــي ضمانته وحاميته
ومرجعه ومآله األخير.
َّ
رب سائل يسأل بعد هــذا الـعــرض املسهب:
أين هذا الحزب الذي تحدثوننا ،بهذه الثقة
ال ـك ـب ـيــرة ،ع ــن دوره وحـ ـض ــوره وفــاعـلـيـتــه،
وتعتبرونه معقد آمــالـكــم ومـحــط رهانكم؟
ث ــم أل ــم يستنفد ال ـقــوم ـيــون االجـتـمــاعـيــون،
أب ـنــاؤه ،كما استنفد غيرهم ،الــوقــت الــازم
النتصار حركتهم وقضيتهم؟
الجواب :نعم وال!
نـعــم ،ألن الـفـتــرة الزمنية الـتــي مضت على
تأسيس الحركة القومية االجتماعية كانت
كــافـيــة ألن تبلغ غايتها وتـحـقــق أهــدافـهــا،
مقارنة بالفترة الزمنية التي احتاجت لها
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الـحــركــة الـصـهـيــونـيــة السـتـيـطــان فلسطني
وإعالن دولتها اليهودية الغازية.
وال ،ألن ال ـفــرصــة ال تـ ــزال ســان ـحــة ،ال ـيــوم،
ول ـك ـن ـهــا ق ــد تـ ـك ــون األخـ ـ ـي ـ ــرة؛ فـ ـ ــإذا تــركـهــا
القوميون االجتماعيون تفلت من أيديهم،
هـ ـ ـ ــذه امل ـ ـ ـ ـ ــرة ،ف ـ ـس ـ ـي ـ ـت ـ ـحـ ـ ّـولـ ــون ،فـ ـ ــي عـ ـي ــون
مــواط ـن ـي ـهــم ،إل ــى ُس ـ ّـب ــة ك ـب ـيــرة ،إلســاء ت ـهــم
الـ ـتـ ـص ـ ّـرف ب ــأث ـم ــن ق ـض ـيــة ق ــوم ـي ــة عــرفـتـهــا
ّ
وسيتحول سعادة عندها إلى
هذه البالد؛
م ـفـ ّـكــر ي ـ ـ ّ
ـدرس ك ـعــالــم ف ــي ال ـف ـكــر الـسـيــاســي
واالج ـت ـمــاعــي وال ـف ـل ـس ـفــي ،م ــع أن ــه ل ــو أراد
أن يكون كذلك ألدهــش العالم باجتهاداته
ون ـظ ــري ــات ــه ف ــي ح ـق ــل ال ـ ــدراس ـ ــات الـعـلـمـيــة
ّ
والفلسفية واالجتماعية ،وملا تكلف كل هذا
العناء وكل هذا الجهد وكل هذه التضحية
ف ـ ــي سـ ـبـ ـي ــل ت ــأسـ ـي ــس ال ـ ـحـ ــركـ ــة ال ـق ــوم ـي ــة
االجتماعية.
ّ
ّ
إن فرصتهم تكمن في حقيقة أن السوريني،
ّ
على اختالف مسمياتهم الطائفية واملذهبية
واإلتنية والعشائرية ،يجدون في القومية
االجتماعية ،اليوم أكثر من أي يــوم مضى،
ًّ
ح ـ ــا مل ـش ـكــات ـهــم امل ــزم ـن ــة :مـشـكـلــة ال ـهــويــة
وم ـش ـك ـلــة ال ـت ـج ــزئ ــة وم ـش ـك ـلــة االس ـت ـي ـطــان
األجنبي ومشكلة السيادة القومية ومشكلة
ّ
التخلف االقتصادي االجتماعي ،ويجدون
فــي القوميني االجتماعيني م ــاذًا آمـنــا لهم
وض ـم ــان ــة أكـ ـي ــدة ملـسـتـقـبـلـهــم وم ـص ـيــرهــم،
ألنـ ـه ــم اخ ـت ـب ــروه ــم ف ــي الـ ـفـ ـت ــرات الـصـعـبــة
ووجــدوا في نظامهم الجديد نــواة املجتمع
القومي الناهض على قاعدة وحــدة الحياة
ووح ـ ــدة امل ـص ــال ــح ووح ـ ــدة امل ـص ـي ــر ،ن ـظــام
يـ ّ
ـوحــد بينهم دونـمــا تمييز بــن لبنانييهم
وشامييهم وعراقييهم وفلسطينييهم ،أو
بني محمدييهم ومسيحييهم وموحدينهم،
أو ب ــن أك ــراده ــم وســريــانـيـيـهــم وآرامـيـيـهــم
وكنعانييهم وعربهم ،نظام يعتبر أن هذه
األص ــول الكريمة ،على اخـتــاف مسمياتها
ال ـع ــرق ـي ــة وانـ ـتـ ـم ــاءاتـ ـه ــا االج ـت ـم ــاع ـي ــة ،قــد
اندمجت وتفاعلت في ما بينها وتكاملت،
ّ
عبر ّ تاريخ طويل ،مشكلة من هذا االندماج
ّ
ال ـفــذ وه ــذا الـتـفــاعــل ال ـخــاق وه ــذا التكامل
ال ــرائ ــع شـعـبــا واحـ ـ ـدًا ه ــو الـشـعــب ال ـســوري
ال ـح ـ ّـي ،عـلــى ام ـت ــداد الــرقـعــة الـجـغــرافـيــة في
الهالل السوري الخصيب.
ج ـت ـم ــاع ـي ــون :اس ـت ـع ــدوا،
أي ـ ّه ــا ال ـق ـ ّـوم ـي ــون اال ّ
تبلغوا وبلغوا :لقد دقت حرب االسترداد!
*أستاذ جامعي

مستقبل المقاومة بعد  20عامًا على التحرير
سركيس أبو زيد *
في  25أيار من عام  ،2000أشرقت الشمس من
الجنوب ،وبدأ تقويم جديد بتوقيع املقاومة
التي ّ
قدمت نموذجًا لحرب التحرير الشعبية،
وه ــي ال ـقــوة الــذات ـيــة الـتــي تـهــابـهــا إســرائـيــل،
ون ـق ـط ــة ض ـع ـف ـهــا .ح ـط ـمــت املـ ـق ــاوم ــة مـقــولــة
«الجيش الــذي ال ُيقهر» ،ما ّأدى إلــى انقالب
فــي امل ـعــادالت األمـنـيــة واالسـتــراتـيـجـيــة ،وفق
مــدرســة تـحــريــر جــديــدة مختلفة عــن النمط
ّ
ال ـغــربــي وال ـش ــرق ــي .وه ــي ال ـي ــوم ت ـفــتــش عن
أجوبة ألسئلة جديدة ،منها :ما هو مستقبل
املقاومة؟
ٌ
رغــم اإلن ـج ــازات ،م ــازال فــريــق مــن اللبنانيني
يحاول وضع املقاومة أمام الخيارات التالية:
ّ
التخلي عن ّ
قو ٌتها العسكرية ملصلحة
األول:
ّ
ُ
حكم ـ ـ هو عمليًا ضعيف وفاسد ومفكك.
الثاني :تماهي املقاومة مع الحكم لتدجينها
فــي كـنــف ال ــدول ــة ،وإغـ ــراق قــواهــا بالفوضى
والفنت والعقوبات.
ّ
الـثــالــث :لــم تتمكن الـقــوى الــداعـمــة للمقاومة
من خالل إدارتها للحكومة ،من تقديم نموذج
ص ــال ــح ل ـل ـح ـك ــم ،ي ـض ـم ــن م ـس ـت ـق ـبــل ال ــدول ــة
واملقاومة معًا.

عقدة الثأر اإلسرائيلية؟
رغ ــم م ــرور عـشــريــن عــامــا عـلــى ح ــرب تحرير
الجنوب ،ما زالــت مراكز األبـحــاث والصحف
اإلســرائـيـلـيــة ت ـت ــداول دراس ـ ــات وت ـقــاريــر عن
ح ــرب كـبــرى قــادمــة عـلــى لـبـنــان ث ــأرًا لهزيمة
ّ
إسرائيل .تشكل هــذه املعلومات أيضًا حربًا

ّ
ن ـف ـسـ ّـيــة ع ـل ــى ال ـس ـك ــان .إن إع ـ ــان إس ــرائ ـي ــل
الحرب املفتوحة على املقاومة واملجتمع في
لـبـنــان ه ــو م ـحــاولــة ل ـضــرب تـضــامــن الــدولــة
واملـقــاومــة والـشـعــب وهــو نقطة الـضـعــف في
ال ـج ـب ــروت اإلس ــرائ ـي ـل ــي .امل ـســائــل األســاس ـيــة
التي أشعلت املــواجـهــات فــي أيــار ال تــزال بال
حــل .لذلك ،انهمكت املقاومة وإســرائـيــل ،منذ
أن صـمـتــت الـجـبـهــات فــي اسـتـخــاص العبر
ّ
ودروس الـفـشــل وال ـن ـجــاح ،العـتـقــادهـمــا بــأن
الدخول في جولة أخرى من القتال هو أمر ال
ّ
مفر منه.
بالنسبة إلى إسرائيل ،أيقظتها الحرب على
ً
ّ
حـقـيـقــة واضـ ـح ــة ه ــي أن ف ـص ــا ج ــديـ ـدًا من
الصراع العربي ـ ـ اإلسرائيلي قد بــدأ .تقارير
لـجـنــة ال ـقــاضــي إل ـيــاهــو ف ـي ـنــوغــراد انـتـقــدت
بشدة أداء القيادتني العسكرية والسياسية
خ ــال ال ـحــرب .وعـلــى إثــرهــا أج ــرت إســرائـيــل
ّ
تدريبات واستعدادات لتجاوز األخطاء .وأكد
إيهود بــاراك أنه «ال تزال حرب لبنان الثانية
جــاث ـمــة ع ـلــى ال ــوع ــي ال ـج ـمــاعــي اإلســرائ ـي ـلــي
كهزة تفتح األعني» .ورغم محاوالت الترميم،
مــا زالــت إســرائـيــل تعاني مــن ثـغــرات بنيوية
عسكرية وسياسية ومجتمعية.
بــالـنـسـبــة إل ــى ح ــزب ال ـل ــه ،فـقــد نـجــح بــإعــادة
تسليح نـفـســه ،وعـمــل عـلــى تجنيد وتــدريــب
ّجيل جديد من املقاتلني .وتشير تقارير إلى
ّ
ّ
مضادة للطائرات ويمتلك
أنــه شكل وحــدات
ّ
ّ
أس ـل ـحــة مـ ـتـ ـط ــورة .يـعـتـقــد ب ـعــض امل ــؤرخ ــن
ّ
وامل ـ ـفـ ــكـ ــريـ ــن املـ ـخـ ـت ـ ّـص ــن ب ـ ـتـ ــاريـ ــخ ال ـي ـه ــود
ّ
ونفسيتهم أن اإلسرائيليني لن يغفروا للبنان
َ
حربي أيار وتموز .إسرائيل لن تسامح ،وهي

ّ
ّ
تترقب حتى تتمكن من معاقبة لبنان ،إلزالة
ّ
فعلته املدمرة من الذاكرة اإلسرائيلية ،قبل أن
ّ
ً
تتخذ الشعوب العربية لبنان املقاومة مثاال
ّ
لـهــا ،وقـبــل أن يتمكن اللبنانيون مــن تعزيز
قــدرات ـهــم .عـقــدة ال ـثــأر قــد ت ـسـ ّـرع وق ــوع حــرب
ّ
االن ـت ـق ــام .ل ـكــن ت ــداع ـي ــات الـ ـع ــدوان ق ــد تلهب
ّ
ّ
إلى حرب إقليمية،
املنطقة كلها ،وقد تتطور
ّ ُ
ّ
تهدد بتدمير غير مسبوق ،ألنها تقاد بعقيدة
األرض املحروقة ،وحتى املجتمعات املحروقة.
مخاطر الحرب والظروف الدولية واإلقليمية،
ّ
تشكل حالة ردع للمغامرة اإلسرائيلية.

ُ
ٌ
لحرب ثالثة
صمت الجبهات أم تحضير ٍ

إلـ ــى ج ــان ــب ط ـب ــول ال ـت ـح ـض ـيــر ل ـح ــرب ال ـثــأر
وحساباتها ،أدت نتائج حـ َ
ـربــي أيــار وتموز
ّ
إل ــى نـشــر ق ــوات اليونيفيل امل ّـع ــززة ،وصمت
ال ـج ـب ـهــة ال ـع ـس ـكــريــة م ـنــذ ت ــوق ــف الـعـمـلـيــات
الحربية في آب  ،2006ما ّ
كرس خطوطًا حمرًا
وت ــوازن ــات رع ــب وردع عـلــى طــرفــي ال ـحــدود.
ّ
التاريخ ال يعيد نفسه ،لكن أحداثه تتشابه،
ف ــال ـح ــروب الـتـقـلـيــديــة ال ـت ــي خــاضـتـهــا قــوى
عربية نظامية ضد إسرائيل والتي اختتمتها
في حرب تشرين عام ّ 1973أدت إلى حالة من
الالحرب والالسلم مع دول الطوق ،سرعان ما
أعقبها انقسام عربي ّأدى إلى معاهدات سالم
مـنـفــردة مــع مـصــر ثــم األردن ،وجـبـهــة حــذرة
وممانعة فــي الـجــوالن .حــروب تشرين وأيــار
وتـمــوز ،أسفرت واقعيًا عن جبهات صامتة،
سـلـمــا أو مـمــانـعــة؛ وإلـ ــى أمـ ـ ٍـر واق ـ ـ ٍـع مـشــابــهٍ ،
مــن حيث النتائج ،بسبب تــوازن الـخــوف من
التدمير املتبادل؟ وهـكــذا ،تفرض التوازنات

ّ
ومــوازيــن الـقــوى حــالــة الـ«ستاتيكو» الهشة
ّ
واملستمرة .فهل حرب أيار وأختها حرب تموز
قد أغلقتا باب الحروب العربية اإلسرائيلية،
ل ـت ـص ـب ــح ال ـج ـب ـه ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة كـشـقـيـقـتـهــا
حرب
السورية؟ أم فتحت املقاومة الباب أمام
ٍ
من نمط جديد؟

حروب تدمير ومقاومة وتحرير
حـ ــرب ت ـش ــري ــن ،ه ــي آخـ ــر حـ ــرب كــاسـيـكـيــة
للجيوش النظامية العربية .وحرب أيار آخر
حرب للمقاومة املعروفة ،ما يضع الصراع مع
االحتماالت التالية:
العدو اإلسرائيلي أمام
ّ
 1ـ ـ حرب تدمير شاملة تشنها إسرائيل على
املـنـطـقــة امل ـم ـتــدة م ــن غ ــزة إل ــى إيـ ـ ــران ،م ــرورًا
بلبنان وسوريا والعراق ،وما بينهم من قوى
ممانعة رافـضــة ملـشــروع الهيمنة األميركية
اإلسرائيلية.
 2ـ ـ حرب تحرير شعبية ،تحشد لها حركات
ّ
امل ـ ـقـ ــاومـ ــة وق ـ ـ ـ ــوى الـ ـتـ ـح ــري ــر ك ـ ـ ــل الـ ـط ــاق ــات
العسكرية واإلمكانيات الشعبية املتاحة في
حــرب طويلة األم ــد ضـ ّـد إســرائـيــل وحماتها،
م ــا ي ـح ـ ّـول املـنـطـقــة املـحـيـطــة بــإســرائ ـيــل إلــى
جبهة شرقية باملعنى العسكري والشعبي،
ّ
مهيأة لخوض حرب وجود مصيرية لتحرير
ّ
ك ــام ــل ال ـ ـتـ ــراب ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي .غ ـي ــر أن ه ــذه
الــرؤيــة االستراتيجية دونـهــا عقبات بسبب
ّ
الحادة.
االنقسامات
 3ـ ـ ـ ح ــرب ال ـتــدم ـيــر دون ـه ــا م ـخــاطــر ،وح ــرب
التحرير دونها صعوباتّ ،أما حرب املقاومة،
فـقــد اسـتـنـفــدت بـعــد أي ــار وت ـمــوز معطياتها
االستراتيجية التي كانت قائمة على أساس

دول ــة تـحـمــي وم ـقــاومــة ت ـقــاتــل ،وغــالـبـيــة من
القوى الشعبية تحتضن .هذه االستراتيجية
وصلت إلى طريق مسدود ،من خالل تطويق
امل ـق ــاوم ــة ف ــي ال ــداخ ــل ب ــال ـخ ــوف م ــن الـفـتـنــة،
ب ــاإلض ــاف ــة إل ـ ــى خ ـط ــر ال ـ ـصـ ــدام ب ــن ال ــدول ــة
واملقاومة.
لقد ّ
تغيرت الحالة االستراتيجية بعد حرب
ّ
تـ ـم ــوز ،ح ـي ــث ت ــوس ــع ال ـت ـم ــاه ــي ب ــن ال ــدول ــة
واملقاومة ،فأصبحت املقاومة جزءًا من الدولة.
و هي اآلن جزء من الحكومة ،وعمليًا دخلت
في إطار العمل ضمن كنف الدولة.
في الخالصة ،املنطقة في حالة حــرب بــاردة،
تغيرات استراتيجية شاملة ّ
بانتظار ّ
ترجح
احتماالت الــا حــرب التدميرية الشاملة ،وال
حرب تحرير ألنها ّ
مؤجلة ،وال حرب مقاومة،
ما يفسح املجال أمام استمرار الـ«ستاتيكو»
ّ
السائد اليوم .وفي كل الحاالت ،تبقى املقاومة
ّ
ق ــوة ردع ل ـج ـبــروت إســرائ ـيــل وعــدوانــي ـت ـهــا،
وه ــي ق ــوة اس ـت ـق ــرار سـلـبــي ف ــي امل ـن ـط ـقــة .ما
ّ
تتحول املقاومة إلى قوة تحرير
العمل حتى
إي ـج ــاب ـي ــة؟ سـ ـ ــؤال ب ـح ــاج ــة إل ـ ــى ال ـك ـث ـيــر مــن
ال ـت ـعـ ّـمــق ،س ـن ـحــاول اإلج ــاب ــة ع ـنــه م ــن خــال
بعض املعطيات التالية:

الجبهة المشرقية

ّ
نـشــأت وت ـط ـ ّـورت املـقــاومــة فــي لـبـنــان فــي ظــل
غ ـيــاب ال ــدول ــة .واآلن ،نـشـهــد س ـقــوط الــدولــة
املــركــزيــة مــع سـقــوط ح ــدود «سايكس بيكو»
وس ـقــوط ال ــوح ــدة الــوطـنـيــة والـسـلــم األه ـلــي،
م ــع ان ـت ـش ــار الـ ـح ــروب األه ـل ـي ــة ع ـلــى ام ـت ــداد
امل ـشــرق ال ـعــربــي .مــن أول ــى تــداع ـيــات الـحــرب

على سوريا ّ
تطور جيشها من كالسيكي إلى
ميداني ،يعتمد نهج مقاومة جيش وشعب،
ّ
ّ
أهلته التخاذ قرار استراتيجي أفسح املجال
أمـ ــام تــأسـيــس خ ـيــار امل ـقــاومــة ف ــي ال ـج ــوالن،
ّ
وه ـ ـ ــذا االت ـ ـج ـ ــاه س ـ ــوف تـ ـك ــون لـ ــه ت ــداع ـي ــات
بـنـيــويــة ومـصـيــريــة عـلــى امل ـقــاومــات وال ــدول
واملجتمعات في اإلقليم.
تشهد املنطقة اهـتــزازًا في الجغرافيا ،وأبلغ
مــن عـ ّـبــر عــن هــذا الخطر السفير ّالبريطاني
ط ـ ــوم ف ـل ـي ـت ـشــر ،ال ـ ــذي ص ـ ـ ّـرح بـ ــأنـ ــه يـخـشــى
انفجار الوضع وتـبـ ّـدل الخريطة السياسية.
ّ
و«ال شــك فــي أنــه ستأتي لحظة وتـحــل محل
اتفاقية سايكس بيكو خريطة أخرى .عندها
لــن يـكــون هـنــاك البريطانيون والفرنسيون،
قــد يكون هناك اإليــرانـيــون والـسـعــوديــون أو
ّ
الـ ــروس واألم ـيــرك ـيــون» .ي ــدل ه ــذا التصريح
ّ
وغيره على أن القوى التي صنعت «اتفاقية
ســاي ـكــس ب ـي ـكــو» ،ف ــي ب ــداي ــة ال ـق ــرن املــاضــي،
باشرت بتدميرها بنفسها .وذلك رغبة منها
في إعادة تقطيع وتوصيل املنطقة بالطريقة
التي تتناسب مع مصالحها الجديدة .ولقد
بـ ـ ــدأت أم ـي ــرك ــا ب ـت ـهــديــم هـ ــذه االت ـف ــاق ـي ــة مــن
الـ ـع ــراق .ف ــي ه ــذه الـلـحـظــة ال ـتــاري ـخ ـيــة الـتــي
تشبه في بعض الجوانب لحظة نهاية الحرب
العاملية األول ــى ،علينا أن نعيد طــرح أسئلة
تأسيسية :هــل نــدافــع عــن الكيانات املــوروثــة
ّ
متفرجني على
من «سايكس بيكو» ،أم نقف
ّ
أم ـيــركــا وه ــي ت ـشــكــل املـنـطـقــة م ــن ج ــدي ــد ،أم
ّ
نـسـتـغــل ف ــرص ــة ت ـهــديــم أم ـيــركــا لــ«ســايـكــس
بيكو» كي نعيد تشكيل املنطقة على أساس
ّ
هويتنا ومصالحنا واستراتجيتنا؟

ّ
هل سيولد
هذا الوضع
مخرجًا لمأزق
المقاومة في
لحظة أصبح
فيها لبنان
أسير سقوط
«الطائف» داخليًا
و«سايكس
بيكو» مشرقيًا؟

ّ
إن امل ـشــرق الـعــربــي هــو قـلــب الـعــالــم العربي
ّ
وقبلة الشرق ،فإذا نهض شكل قاعدة بشرية
غـنـيــة ف ــي الـ ـث ــروات وال ـ ـقـ ــدرات ،ت ـحـ ّـولــه إلــى
كفيل بتغيير ميزان القوى في العالم.
محور
ٍ
ٍ
وهنا تكمن أهمية تنامي محور املقاومة ،وال
ّ
سيما التقارب السوري ـ ـ العراقي .ولنتذكر
ّ
أن تحرير فلسطني من الفرنجة ،قد بــدأ من
هذه املعادلة ،فمن املوصل انطلق آل الزنكي
واس ـت ــول ــوا عـلــى حـلــب ث ــم دم ـش ــق ،وبـعــدهــا
أكـمــل ص ــاح الــديــن مـسـيــرتـهــم ،فـ ّ
ـوحــد بــاد
ً
الـشــام ،وهــذا األمــر كــان كفيال بخنق ممالك
الفرنجة وزوالها.
ّ
هــل س ـيــولــد ه ــذا الــوضــع املـسـتـجــد مخرجًا
ملــأزق املقاومة في لحظة أصبح فيها لبنان
أسـ ـي ــر سـ ـق ــوط «اتـ ـ ـف ـ ــاق الـ ـط ــائ ــف» داخ ـل ـي ــا
وس ـقــوط «ات ـفــاق ســايـكــس بـيـكــو» مشرقيًا؟
ّ
إن دعــوات الجهاد ،وتوحيد «نصرة الشام»
مــع «قــاعــدة ال ـعــراق» ّ ودع ــم جبهة الـجــوالن،
ّ
مواقف متناقضة لكنها تؤكد سقوط حدود
«ســاي ـكــس ب ـي ـكــو» ،ال ـت ــي أص ـب ـحــت جـبـهــات
ّ
م ـت ــداخ ـل ــة؛ وأن الـ ـص ــراع بـ ــات ع ـلــى ســاحــة
ّ
واحدة ونتائجه تقرر مصير املنطقة ككل.
سبق وأعلن السيد حسن نصر الله صراحة،
ّ
أن امل ـقــاومــة عـلــى اس ـت ـعــداد لـتـحــريــر الـجــزء
ّ
الشمالي من أراضي فلسطني املحتلة في أي
حــرب مقبلة ،طــارحــا «مـعــادلــة الجليل» ّ
ردًا
مباشرًا على وزير الدفاع اإلسرائيلي إيهود
باراك ،حني ّ
تحدث عن اجتياح لبنان مجددًا.
كذلك ،سبق وأعلن دعمه للمقاومة الشعبية
ف ــي الـ ـج ــوالنّ ،
ردًا ع ـلــى مـ ـح ــاوالت تـطــويــق
امل ـقــاومــة وعــزلـهــا فــي ال ـج ـنــوب .ف ــإذا أصبح

ّ
تحرير شمال فلسطني املحتلة هدفًا ممكنًا
فــي ّ
أي مــواجـهــة مقبلة ،وإذا أصـبــح تحرير
ّ
الجوالن جبهة مفتوحة للمقاومة ،فال بد من
إعادة رسم مشهد هذه املواجهات ،من خالل
تـصـ ّـورات استراتيجية ،منها احتمال قيام
«جـبـهــة شــرق ـيــة» م ـقــاومــة تـســاعــد وتضمن
ن ـج ــاح ال ـع ـم ـل ـيــاتّ ال ـت ـحــريــريــة ف ــي الـجـلـيــل
والجوالن ،وما تبقى من جنوب لبنان تحت
االحتالل.
صيغة «الجبهة الشرقية» عــادت إلــى العلن
مع رئيس حكومة العدو بنيامني نتنياهو،
ال ــذي سـبــق أن ط ــرح فــي أك ـثــر مــن مناسبة،
ّ
أن ب ـ ــاده ت ــواج ــه خ ـط ــر ان ـب ـع ــاث «ال ـج ـب ـهــة
ّ
الـ ـش ــرقـ ـي ــة» مـ ــن جـ ــديـ ــد ،وأن هـ ـ ــذا ال ـخ ـطــر
سـيـتـفــاقــم خـصــوصــا بـعــد اسـتـكـمــال سحب
القوات األميركية من العراق .لذلك ،سبق أن
دعا لالحتفاظ بغور األردن لغرض مجابهة
ّ
تمتد من إيران إلى
«الجبهة الشرقية» ،التي
غور األردن كما يقول .واآلن ،يعمل على ضمّ
املـسـتــوطـنــات ومـنــاطــق مــن الـضـفــة مــن أجــل
ّ
تعزيز جبهته .فــي ظــل هــذه الـتـطـ ّـورات ،هل
سـتـعــود «الـجـبـهــة الـشــرقـيــة» إل ــى الــواجـهــة،
وتدخل املنطقة مرحلة جديدة وهي االنتقال
م ــن امل ـقــاومــة إل ــى ح ــرب الـتـحــريــر الـقــومـيــة؟
أسئلة جديدة للمقاومة تنتظر أجوبة غير
تقليدية .ويبقى مستقبل املقاومة مفتوحًا
ّ
ع ـل ــى كـ ـ ــل االحـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاالت ،ب ـم ــا ف ـي ـه ــا فــرصــة
استكمال تحرير األرض واإلن ـســان بجبهة
املقاومة والتغيير.
* كاتب وناشر لبناني
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سوريا

ّ
للمرة األولى منذ «نبع السالم» :طريق حلب  -الحسكة سالكة
عاد ملف الطريق الدولي «»M4
إلى الواجهة ،لكن هذه ّ
المرة عبر
المقطع الذي يربط مدينتي الحسكة
إعادة
وحلب ،بعد اإلعالن الروسي عن
ّ
فتح الطريق ،على نقيض مشهد تعثر
تسيير الدوريات على الطريق ذاته في
المقطع الرابط بين حلب والالذقية،
في ريف إدلب الجنوبي
تل تمر  -أيهم مرعي
يـعـكــس مـشـهــد ال ــدوري ــات الــروس ـيــة -
األميركية املشتركة على مقطع طريق
ت ــل ت ـمــر  -ع ــن ع ـي ـســى ،ع ـلــى الـطــريــق
الدولي حلب  -الحسكةّ ،
للمرة األولى
مـ ـن ــذ ب ـ ــداي ـ ــة ال ـ ـح ـ ــرب عـ ـل ــى سـ ــوريـ ــا،
ّ
املستمر
التنافس األمـيــركــي الــروســي
ع ـل ــى الـ ـنـ ـف ــوذ شـ ـم ــال ش ـ ــرق س ــوري ــا.
ورغــم االنسجام الظاهر في التواصل
وال ـت ـن ـس ـيــق ب ــن ال ـ ـقـ ــادة ال ـع ـس ـكــريــن
للدولتني في امليدان الشمالي ،واالتفاق
على مشاركة اآلليات األميركية القافلة
ّ
الخاصة بنقل املدنيني على
الروسية
ال ـطــريــق ال ــدول ــي ،ف ــإن ذلـ ــك ،م ــن جهة
أخ ـ ــرى ،يـبـعــث بــرســالــة م ــن واشـنـطــن

انفجار بدورية تركية
على «»M4
ُ
قتل جندي تركي ،وأصيب عدد آخر من الجنود ،من
ً
جـ ّـراء انفجار لغم أرضــي استهدف رتــا عسكريًا
تركيًا فــي منطقة الغسانية على الـطــريــق الــدولــي
حـلــب  -الــاذقـيــة « ،»M4فــي ريــف إدل ــب الجنوبي
الغربي .وإثر ذلك ،دخلت مروحيات تركية األجواء
السورية باتجاه موقع االنفجار إلجــاء الجرحى،
بحسب ما نقلت تنسيقيات املسلحني.

بــاسـتـمــراريــة تــأثـيــرهــا عـلــى الـطــريــق،
رغ ــم ان ـس ـحــاب ال ـق ــوات األم ـيــرك ـيــة من
ريـ ـف ــي الـ ــرقـ ــة وح ـ ـلـ ــب ،بـ ـع ــد ال ـه ـج ــوم
التركي األخير على املنطقة في عملية
«نبع السالم» .كما يظهر انتشار رايات
ونـ ـق ــاط وحـ ــواجـ ــز ال ـج ـي ــش الـ ـس ــوري
و«األس ـ ــاي ـ ــش» الـ ـك ــردي ــة ،إض ــاف ــة إلــى
الجيش الوطني املدعوم تركيًا،
فصائل
ّ
التركيبة املعقدة للصراع الدولي على
السوريني.
النفوذ في الشمال والشرق ّ
وأث ـ ـ ـمـ ـ ــرت املـ ـ ـف ـ ــاوض ـ ــات املـ ـك ــثـ ـف ــة بــن
ال ـجــان ـبــن ال ــروس ــي وال ـت ــرك ــي ،نـجــاح
جـ ـه ــود م ــوس ـك ــو فـ ــي إق ـ ـنـ ــاع األت ـ ـ ــراك
ب ــإع ــادة فـتــح طــريــق ع ــن عـيـســى  -تل
تمر على الطريق الــدولــي « ،»M4بعد
أك ـث ــر م ــن س ـب ـعــة أش ـه ــر ع ـل ــى إغ ــاق ــه
نتيجة عملية «نبع الـســام» التركية.
ووفــق املعلومات التي حصلت عليها
«األخـ ـب ــار» مــن م ـصــادر مـيــدانـيــة ،فــإن
الفتح تـ ّـم «بعد قبول الجانب التركي
ب ــإبـ ـع ــاد قـ ـس ــد ع ـ ــن ال ـ ـطـ ــريـ ــق ،ون ـش ــر
وحـ ـ ــدات ال ـج ـيــش الـ ـس ــوري جـنــوبـيــه،
مع وعــود بعدم عــودة انتشارهم على
الطريق ّ
مرة أخرى» .وأضافت املصادر
أن «الجانب التركي كان يبدي إصرارًا
ع ـلــى إخـ ــاء ح ــاج ــزي األس ــاي ــش على
مدخلي تل تمر وعني عيسى ،لكن هذا
ّ
لم يحدث ،ولم ُيعلم كيف تمكن الروس
ّ
م ــن إق ـن ــاع األت ـ ــراك بــالـتـخــلــي ع ــن هــذا
املطلب».
ّ
بدوره ،أكد املسؤول في مركز التنسيق
ال ـ ــروس ـ ــي ف ـ ــي حـ ـمـ ـيـ ـمـ ـي ــم ،الـ ـجـ ـن ــرال
بـ ــافـ ــل ك ـ ـ ــاري ـ ـ ــوف ،ف ـ ــي تـ ـص ــري ــح إل ــى
«األخـ ـب ــار» ،أن «ه ــذه الـخـطــوة جــاءت
بعد مباحثات روسية تركية طويلة،
اتفقنا فيها على إعادة فتح الطريق»،
م ـبـ ّـي ـنــا أن «الـ ـب ــداي ــة ك ــان ــت بـتـسـيـيــر
ق ــواف ــل س ـف ــر ل ـل ـ ُمــدن ـيــن ب ــن ت ــل تـمــر
وعــن عيسى ،وألحقت الحقًا بقوافل
ت ـج ــاري ــة» .ويـلـفــت ال ـج ـنــرال الــروســي
ّ
سيؤمن لكل
إلى أن «الجانب الروسي
السوريني االنتقال بني البلدتني عبر
قــافـلـتــن يــومـيــا م ــن ت ــل تـمــر إل ــى عني
عيسى وبالعكس ،األولــى في الساعة
الـ ـت ــاسـ ـع ــة صـ ـب ــاح ــا ،والـ ـث ــانـ ـي ــة عـنــد
ّ
الــواحــدة ظـهـرًا» .مــن جهة أخ ــرى ،أكــد
ضابط ميداني في الجيش السوري،

جرى االتفاق على مشاركة القوات األميركية في القافلة الروسية ّ
الخاصة بنقل المدنيين على الطريق الدولي (األخبار)

لــ«األخـبــار» ،أن «الجيش انتشر على
ك ــام ــل الـ ـج ــزء ال ـج ـنــوبــي م ــن ال ـطــريــق
الدولي حلب  -الحسكة ،وقام بتأمينه
ب ـش ـكــل كـ ــامـ ــل» ،م ـع ـت ـب ـرًا أن «وج ـ ــود
الـجـيــش عـلــى مـســافــات مـتـقــاربــة على
الكتف الجنوبي مــن الـطــريــق ،يعطي
حالة أمان للسكان والقوافل التجارية
لعبور الطريق بأمان واستقرار».
من جهته ،قال مسؤول الشؤون املدنية
في «قسد» ،ريزان كلو ،في تصريحات
إلى وسائل إعالم كردية ،أن «ضغوط
قـســد عـلــى ال ـجــانــب ال ــروس ــي نجحت
فــي إع ــادة فتح الـطــريــق» ،مــؤكـدًا أنهم
«ي ـس ـعــون لـفـتــح ال ـطــريــق بـشـكــل دائ ــم
ونهائي أمام حركة املدنيني والقوافل
التجارية ،من دون الحاجة إلى املرافقة
ال ـع ـس ـك ــري ــة الـ ــروس ـ ـيـ ــة» ،م ـع ـت ـب ـرًا أن
«هــذا األمــر لــن يتم مــن دون ضمانات
ّ
روسـيــة بإبعاد املسلحني (املدعومني
مــن أن ـقــرة) بشكل نهائي عــن الطريق
لتأمني الحماية الكاملة له».

ّ
يمتد على
ويأتي فتح الطريق ،الــذي
أكثر من  140كلم ،بعد ّ
عدة أشهر على
إع ــان الـجـيــش ال ـســوري تــأمــن كامل
ال ـط ــري ــق ،وإع ـ ــادة فـتـحــه أمـ ــام حــركــة
املسافرين والقوافل التجارية ،نهاية
ّ
الـعــام املــاضــي .إال أن اإلع ــان تعطلت
مفاعيله حـيـنـهــا ،نتيجة الـخــروقــات
ّ
املتكررة على الطريق ،ومنع
التركية

كاريوف لـ«األخبار»:
الخطوة جاءت
بعد مباحثات روسية
تركية طويلة

«قـ ـس ــد» امل ــدن ـي ــن م ــن الـ ــوصـ ــول إل ــى
ال ـط ــري ــق ،وت ـح ــوي ــل مـ ـس ــاره بــات ـجــاه
طريق الحسكة  -الرقة القديم (طريق
أب ـ ـيـ ــض) .وبـ ـ ـ ـ ّـررت «قـ ـس ــد» خـطــوتـهــا
حينها بانعدام الثقة بالوعود التركية،
والخشية من ارتكاب مجازر جماعية
ّ
بحق األهالي العابرين للطريق ،لعدم
وجود ضمانات روسية كافية ،بمنع
ّ
ّ
وستؤدي
املسلحني من قطع الطريق.
إع ـ ـ ــادة ف ـت ــح ال ـط ــري ــق إل ـ ــى تـخـفـيــض
ساعات الوصول إلى مدينة حلب من
 10ساعات ،إلى أقل من  7ساعات ،ما
يـ ّ
ـؤدي إل ــى تخفيف مـعــانــاة املدنيني
فــي الـتـنـقــل ،مــع انـخـفــاض فــي أسـعــار
السلع ،النخفاض تكاليف نقلها .كما
سيسهم في انسيابية نقل املنتجات
الـ ــزراع ـ ـيـ ــة ،ك ــال ـق ـم ــح والـ ـشـ ـعـ ـي ــر ،مــن
ال ـح ـس ـكــة ب ــات ـج ــاه ب ــاق ــي امل ـحــاف ـظــات
ال ـس ــوري ــة ،وه ــو م ــا سـيـعـيــد الـنـشــاط
ل ـل ـت ـبــادل ال ـت ـج ــاري ب ــن امل ـحــاف ـظــات
الشرقية وبقية املحافظات.

تقرير

ّ
ّ
نتنياهو مصمم على الضم ...والجيش يحذر من التصعيد
ُ
ثن الرسائل األوروبية والتحذيرات
لم ت ِ
من إمكانية حدوث تصعيد فلسطيني
فــي أعـقــاب تنفيذ ق ــرار ضــم مساحات
مـ ــن الـ ـضـ ـف ــة امل ـح ـت ـل ــة رئ ـ ـيـ ـ َـس وزراء
العدو اإلسرائيلي ،بنيامنيَ نتنياهو،
ع ــن تـ ـك ــرار ت ـع ـهــده ب ـت ـن ـف ـيــذ م ــا سـبــق
أن أع ـل ـن ــه ،إذ أك ــد خ ــال جـلـســة كتلة
ح ــزب «ال ـل ـُي ـكــود» أن ــه ال ي ـنــوي تغيير
الـتــاريــخ امل ـحـ ّـدد لضم منطقة األغ ــوار
واملستوطنات في الضفة إلى إسرائيل،
وه ــو األول م ــن ت ـمــوز/يــول ـيــو املـقـبــل.
وب ــرر نتنياهو هــذا املــوقــف بــأنــه ّ
ثمة
«فرصة تاريخية لم تكن متوفرة منذ
 ،»1948مشددًا على عدم تفويتها.
تـ ــزامـ ــن هـ ـ ــذا املـ ــوقـ ــف مـ ــع خـ ـ ــاف فــي
معسكر اليمني حــول حجم املساحات
الـتــي ينبغي ضمها فــي هــذه املرحلة.
وفــي امل ــوازاة ،رأى رئيس حــزب «أزرق
أبيض» ،وزير األمن بيني غانتس ،أن
«صفقة القرن فرصة سياسية» ،لكنه
أشار إلى أن وزارتي األمن والخارجية
سـتـبـحـثــان ف ــي م ـخ ـطــط ض ــم مـنــاطــق
فـ ــي الـ ـضـ ـف ــة .ونـ ـقـ ـل ــت وسـ ــائـ ــل إعـ ــام
إســرائ ـي ـل ـيــة ع ــن غــان ـتــس ق ــول ــه ،خــال
اجتماع كتلته« :توجد فرص سياسية
مـطــروحــة وم ــن شــأنـهــا أن تـغـ ّـيــر وجــه

املنطقة ،وفي مقدمتها خطة (الرئيس
األميركي دونالد) ترامب» .وأضاف أنه
في األسابيع القريبة املقبلة «سنبحث
بمهنية وبواسطة الخارجية وجهاز
األم ـ ـ ــن س ـب ــل ال ـع ـم ــل ال ـص ـح ـي ـح ــة مــن
أجــل تحقيق النتائج الـتــي ستحافظ
على مصالحنا األمـنـيــة والسياسية.
س ـن ـع ـمــل ب ـح ـك ـمــة ومـ ـس ــؤولـ ـي ــة ،ألن ــه
هكذا فقط بإمكاننا الحفاظ على أمن
إسرائيل» .كذلك ،توقع غانتس ،خالل
أول جولة له أمس بصفته وزير األمن
في املناطق الجنوبية بالقرب من غزة،
أن «ال ـت ــوت ــرات م ــع ال ـق ـطــاع ستستمر
على رغم الهدوء الحالي».
وبشأن حجم املساحة املفترض ضمها،
لم ُيحسم املوقف في هذا املجال ،على
األق ـ ــل ل ـج ـهــة إع ـ ــان ذلـ ــك ف ــي وس ــائ ــل
اإلعـ ـ ـ ــام اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة .ل ـك ــن ت ـحــديــد
ه ـ ــذه امل ـس ــاح ــة خ ــاض ــع مل ــا سـتـنـتـهــي
إل ـ ـيـ ــه املـ ـ ـ ـ ـ ــداوالت بـ ــن طـ ــاقـ ــم م ـش ـتــرك
إسرائيلي ـ أميركي ،خاصة أن «صفقة
الـ ـق ــرن» ت ـح ــدد أن ي ـتــم ال ـض ــم بــاتـفــاق
بــن الـطــرفــن .وت ـتــوزع املــواقــف داخــل
معسكر اليمني بني االكتفاء بضم نحو
 %30في الضفة ،ورؤيــة تــرى أن قبول
ه ــذه الـنـسـبــة يـعـنــي مــوافـقــة إســرائـيــل

ُ
ضمنًا على أن تـقــام دول ــة فلسطينية
ع ـل ــى م ــا ت ـب ـقــى م ــن ال ـض ـف ــة ،وهـ ــو مــا
ترفضه تـيــارات يمينية متطرفة ،ولو
كانت هذه الدولة مجرد إطار شكلي.
مقابل هذه املواقف ،أصدر رئيس أركان
جـيــش ال ـع ــدو ،أف ـيــف كــوخــافــي ،خــال
خ ـطــاب أم ــام ض ـبــاط ك ـبــار ،مــا وصفه
ب ـ ــ«إنـ ــذار ل ـل ـقــادة ال ـع ـس ـكــريــن» بـشــأن
تصعيد محتمل في الضفة نتيجة قرار
ضم مناطق منها مطلع تموز/يوليو.
ول ـفــت مـعـلــق ال ـش ــؤون الـعـسـكــريــة في
صحيفة «هــآرتــس» ،عــامــوس هرئيل،
ً
نـقــا عــن مـصــادر فــي الـجـيــش ،إلــى أن
«ه ـ ــذه طــري ـقــة رئ ـي ــس أركـ ـ ــان الـجـيــش
للقول :كــونــوا مستعدين ،فالتصعيد
واقعي جدًا» .مع ذلك ،قال هرئيل إنه لم
يتم حتى اآلن تعزيز قوات الجيش في
الضفة .أيـضــا ،حــذر «منسق األنشطة
الـحـكــومـيــة اإلســرائ ـي ـل ـيــة ف ــي املـنــاطــق
الفلسطينية» ،ال ـلــواء كــامــل أب ــو ركــن،
ً
كال من كوخافي وغانتس من «موجة
عنف محتملة إذا مضت الحكومة في
خـطـطـهــا ل ـضــم أج ـ ــزاء م ــن ال ـض ـفــة من
جانب واحد» .ونقلت «إذاعة الجيش»
عن أبو ركن قوله أمس« :من ّ
املرجح أن
يــؤدي (ذلــك) إلــى موجة من الهجمات

قالت تقارير
إسرائيلية إن بعض
األنظمة العربية
يدعم الضم بهدوء

اإلرهابية وقطع التعاون األمـنــي» مع
السلطة ،فيما رفض الجيش والــوزارة
التعليق عـلــى الـتـقــريــر ،قــائـلــن إنهما
«لــن يناقشا مضمون املحادثات التي
جرت خلف أبواب مغلقة».
وبـشــأن حــالــة التنسيق األم ـنــي ،يفيد
م ـ ـسـ ــؤولـ ــون أم ـ ـن ـ ـيـ ــون إس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــون
ب ــأن الـسـلـطــة أنـهـتــه ب ـن ـ ً
ـاء عـلــى ال ـقــرار
األخير لرئيسها محمود عباس ،لكن
الـقـنــاة ال ــ 13العبرية قــالــت إن رام الله
«بعثت برسائل مفادها أنــه على رغم
إن ـه ــاء ال ـت ـع ــاون ،ل ــن تـسـمــح بهجمات
ضــد إسرائيليني أو انتفاضة شعبية

ك ـب ـي ــرة» .وس ـب ــق ذل ــك ح ــدي ــث لــرئـيــس
الحكومة الفلسطينية ،محمد اشتية،
قال فيه إن السلطة «ستمنع الفوضى
واالضطراب العام في الضفة على رغم
قطع العالقات».
على املستوى اإلقليمي ،يحاول بعض
األوس ـ ــاط اإلســرائـيـلـيــة تـقــديــم مــوقــف
األردني ،عبد الله الثاني ،حني قال
امللك ّ
إنه يفضل أن يرى جنودًا إسرائيليني
على حدود مملكته ،على أنه دليل على
عدم معارضته فعليًا لضم الضفة ،في
ح ــن أن أي صـيـغــة ّال تـتـضـمــن إقــامــة
دولــة فلسطينية تمثل عمليًا تهديدًا
لـ ـع ــرش ــه ،ل ـك ــون ــه يـ ـق ــدم ب ـ ــاده كــوطــن
بديل للفلسطينيني .مع ذلــك ،تختلف
مـصــالــح ال ـن ـظــام األردن ـ ــي ع ــن مــواقــف
ب ـعــض األن ـظ ـمــة ال ـعــرب ـيــة ال ـت ــي نقلت
تقارير إسرائيلية أنها «تدعم بهدوء
خ ـط ــة الـ ـض ــم ال ـس ــاع ـي ــة إل ـ ــى تـطـبـيــق
ال ـس ـيــادة اإلســرائـيـلـيــة عـلــى م ــا يـقــرب
من ثلث الضفة» .ويعود هذا النوع من
املــواقــف إل ــى تـعــامــل ه ــذه األنـظـمــة مع
القضية الفلسطينية على أنهاء عبء
تريد التحلل منه بــأي ثمن ،كما ّ
تبي
في املحطات كافة ،وال سيما األخيرة.
(األخبار)
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تركيا في ليبيا :من الدفاع إلى الهجوم
تشهد ليبيا ،منذ شهرين،
أهم تطورات عسكرية منذ
إطالق المشير خليفة حفتر
هجومه للسيطرة على
طرابلس قبل أكثر
العاصمة ّ
من عام .حققت حكومة
«الوفاق الوطني» مكاسب
ثمينة وصار لها اليد العليا
في شمال غرب البالد .يعود
ذلك أساسًا إلى تنامي الدعم
التركي لها ،بينما كانت أغلب
دول العالم مشغولة
بمكافحة جائحة «كورونا»،
ّ
وفي ظل غياب أي أفق
ّ
لحل سياسي منذ استقالة
المبعوث األممي الخاص
غسان سالمة ،مطلع آذار
نجاح محمد
ُب ـع ـي ــد انـ ـط ــاق ه ـج ــوم قـ ـ ــوات املـشـيــر
خليفة حفتر على طرابلس في  4نيسان
ّ ،2019
تجمدت جبهات القتال ألشهر
طويلة بشكل شبه كامل ،ولم تكسرها
سوى استعادة قوات حكومة «الوفاق
الــوطـنــي» ملــديـنــة غــريــان الجبلية ّ (80
ك ـلــم ج ـنــوبــي ال ـعــاص ـمــة) ال ـت ــي مــثـلــت
مــركــز ق ـيــادة الـهـجــوم لـفـتــرة ،وم ــن ثـ ّـم
خ ـس ــارت ـه ــا م ــدي ـن ــة سـ ــرت ال ـســاح ـل ـيــة
وسـ ــط ال ـ ـبـ ــاد .ال ـق ــاس ــم امل ـش ـت ــرك بــن
شدة املعارك ،بل ّ
العمليتني ليس ّ
تبدل
ّ
ّ
ّ
والءات فاعلني محليني سمح بتغير
موازين القوى بال قتال كبير.
على عكس ذلــك ،شهدت أحياء جنوب
ّ
ً
ّ
ط ــرابـ ـل ــس امل ـك ـت ــظ ــة ب ــالـ ـس ــك ــان ق ـت ــاال
ش ــرس ــا ،س ـقــط ف ـيــه م ـئ ــات الـقـتـلــى من
ال ـ ـطـ ــرفـ ــنّ ،
وأدى إلـ ـ ــى م ـق ـت ــل وجـ ــرح
ع ــدد كـبـيــر م ــن املــدن ـيــن ونـ ــزوح أكـثــر
م ــن  200أل ــف آخ ــري ــن .ص ـ ــارت أح ـيــاء
جنوب العاصمة أشبه بمنطقة عازلة

ً
ـواح
بــن مــديـنــة مـلـيــونـيــة ّش ـمــاال وض ـ ٍ
مـكـشــوفــة قـلـيـلــة ال ـس ــك ــان ج ـنــوبــا ،مع
دمار ُكبير في البنى التحتية واملنازل
التي نهب أيضًا عدد كبير منها.
ّ
ّ
يتغير الشهر املاضي
الوضع بدأ
لكن ّ
ّ
ّ
مع تبني قوات «الوفاق» خطة عسكرية
جديدة .بدل محاولة دحر ّ
قوات حفتر
ج ـنــوبــا أو م ـحــاولــة اس ـت ــرج ــاع ســرت
شــرقــا ،فـتـحــت قـ ـ ّـوات «ال ــوف ــاق» جبهة
جديدة في الغرب ،فسيطرت في وقت
وجـ ـي ــز ع ـل ــى س ـل ـس ـلــة م ـ ــدن ســاح ـل ـيــة
ّ
ّ
يمتد من
مهمة وصــار مجال نفوذها
ً
مـصــراتــة شــرقــا ،وص ــوال إل ــى الـحــدود
التونسية غربًا.
لم تقاوم ّ
قوات حفتر تلك الحملة بشكل
ّ
كبير ،وفضلت التراجع جنوبًا وتركيز
جـهــودهــا عـلــى ال ـهــدف ال ـقــادم واأله ــم:
ْ
قــاعــدة «الـ ِـوطـ َـيــة» الـجـ ّـويــة الــواقـعــة في
مـ ـج ــال ص ـ ـحـ ـ ّـراوي ق ـ ــرب ال ـ ـحـ ــدود مــع
ت ــون ــس .ت ـت ـمــثــل أه ـ ّـم ـي ــة ال ـق ــاع ــدة فــي
كــون ـهــا ال ــوح ـي ــدة ف ــي امل ـن ـط ـقــة ،وهــي
أطلق
تحت سيطرة قوات حفتر منذ أن ّ
«عـمـلـيــة ال ـكــرامــة» ع ــام  ،2014وتـمــثــل
ن ـق ـط ــة انـ ـتـ ـق ــال ل ــأس ـل ـح ــة والـ ـجـ ـن ــود
ّ
ومحطة انطالق للطائرات.
الهجوم على «الوطية» تم على مراحل
ّ
وتـ ـط ــل ــب وق ـ ـتـ ــا ،وشـ ـه ــد م ـ ـ ّـدًا وج ـ ــزرًا.
ُح ـس ـمــت امل ـع ــرك ــة أخـ ـيـ ـرًا بـخـلـيــط بني
ّ
الهجمات ّ
والجوية عبر طائرات
البرية
ّ
«ب ـيــرقــدار» الـتــركـيــة امل ـســيــرة ،وتــوجــد
أخ ـ ـبـ ــار عـ ــن مـ ـش ــارك ــة بـ ــارجـ ــة تــرك ـيــة
راسـيــة قبالة الـســاحــل الليبي ،لكن ّ ال
ّ
تــوجــد أدل ــة عـلــى ذل ــك حـتــى اآلن .مثل
ّ
سـقــوط ال ـقــاعــدة صــدمــة ل ـقــوات حفتر
الـ ـت ــي ح ــاول ــت ت ـب ــري ــر األمـ ـ ــر بــال ـق ـيــام
ّ
بانسحاب تكتيتي ،لكن األسلحة التي
ّ
ً
ّ
الشك على ذلك،
خلفتها تلقي ظالال من
وال سيما أن من بينها منظومة دفاع
ج ــوي روس ـي ــة م ــن طـ ــراز «بــانـتـسـيــر»
اشترتها اإلم ــارات ونـشــرت منها عدة
قطعات في ليبيا.
ّ
ّ
تــوض ـحــت خــطــة «ال ــوف ــاق» أك ـثــر بعد
ال ـس ـي ـطــرة ع ـلــى ال ـق ــاع ــدة ،إذ واص ـلــت
ّ
تمددها جنوبًا إلى الجبل الغربي ،ثم
ّ
انحازت شرقًا ،أما الهدف النهائي فهو
قطع خطوط اإلمــداد بني وســط البالد
وتــرهــونــة املرتبطة جغرافيًا بجنوب
طرابلس.

لم تبق ّ
قوات حفتر وداعموها مكتوفي
األيـ ــدي ط ــوال ه ــذه املـ ــدة ،إذ هــاجـمــوا
ّ
م ـط ــار ال ـك ـّـل ـي ــة الـ ـج ـ ّـوي ــة ف ــي م ـصــراتــة
بشكل مكثف فــي عملية أطـلــق عليها
اس ــم «ط ـيــور األبــاب ـيــل» ،وق ــد ّأدت إلــى
ّ
ان ـف ـجــارات قـ ّ
ـويــة شـ ّـبــه ال ـســكــان أثــرهــا
ّ
بالرجة األرضية .تم أيضًا قصف قوات
ّ
ّ
«الوفاق» في عدة أماكن ،أهمها غريان،
واستعملت في هذه العمليات طائرات
ّ
املسيرة الصينية الصنع
«وينغ ّلونغ»
الـ ـت ــي وف ــرتـ ـه ــا اإلم ـ ـ ـ ـ ــارات ،وان ـت ـش ــرت
أخ ـب ــار ع ــن م ـشــاركــة ط ــائ ــرات مـقــاتـلــة
ّ
ّ
متطورة ،وقد أكدت القيادة العسكرية
األميركية فــي أفريقيا (أفــريـكــوم) ،في
بيان الثالثاء ،توظيف روسيا طائرات
قتالية فــي ليبيا ،ونـشــرت ص ــورًا لها
وهـ ــي ع ـلــى أرضـ ـي ــة م ـط ــار «الـ ـخ ــادم»
شرق البالد.

ّ
تطور حضور أنقرة

قبل بــدء الهجوم على طرابلس العام
املــاضــي ،لــم يـكــن الـحـضــور العسكري
ال ـت ــرك ــي ف ــي لـيـبـيــا الفـ ـت ــا ،إذ اقـتـصــر
عـلــى شـحـنــات أسـلـحــة خفيفة أغلبها
تجارتها
يحوي أسلحة صوت صارت ّ
رائجة في ليبيا ،وعربات مصفحة أو
ّ
متفجرات نفت أنـقــرة علمها
شحنات
بها .لكن ّ
تغير األمر تدريجيًا.
ّ
جاء التدخل التركي بشكل تصاعدي،
وان ـت ـق ــل ت ــدري ـج ـي ــا م ــن ت ــأم ــن وض ــع
دفــاعـ ّـي ل ـقــوات حـكــومــة «ال ــوف ــاق» إلــى
ّ
والتوسع
االنتقال للمبادرة بالهجوم
م ـي ــدان ـي ــا .بـ ــدأ األم ـ ــر ب ــإرس ــال عــربــات
ـدرع ــة وأس ـل ـحــة مـتـ ّ
مـ ّ
ـوسـطــة ،لـيـتـطـ ّـور
وي ـش ـمــل خ ـب ــراء عـسـكــريــن وط ــائ ــرات
قـتــالـيــة م ـسـ ّـيــرة ك ــان ل ـهــا األثـ ــر األه ــم
مـ ـي ــدانـ ـي ــا ،وأنـ ـهـ ـتـ ـه ــا بـ ـ ــإرسـ ـ ــال آالف
املـ ـق ــاتـ ـل ــن ال ـ ـسـ ــوريـ ــن امل ـن ـت ـم ــن إل ــى
ف ـصــائــل م ــوال ـي ــة ل ـه ــا ،أغ ــرت ـه ــم بــاملــال
ووع ــود التجنيس وبالترهيب كذلك،
مـ ــع أن جـ ـ ــزءًا م ـن ـه ــم شـ ـ ــارك ألهـ ـ ــداف
أيــديــولــوجـيــة أو لــانـتـقــام مــن روسـيــا
في ميدان مختلف.
حصل الـتـطـ ّـور عبر اخـتـبــار الخطوط
الـحـمــر الــدولـ ّـيــة الـتــي تـبـ ّـن مــع الــوقــت
ّ
أن ـهــا غ ـيــر م ــوج ــودة ف ــي ظ ــل الم ـبــاالة
واشـ ـنـ ـط ــن ب ــامل ـل ــف ال ـل ـي ـب ــي وان ـق ـس ــام
الدول األوروبية ،وكذلك ضمن منظور

التنافس مع روسيا واإلمارات ومصر
ّ
ب ــدرج ــة أق ــل عـبــر الـتـصـعـيــد امل ـت ـبــادل،
ُوع ـقــب م ـح ــاوالت ت ـقــارب مــع موسكو
أحبطت نتيجة رفض حفتر االنخراط
في حل سياسي تكون أنقرة جزءًا فيه
(بــدفــع مــن اإلم ـ ــارات وف ــق تصريحات
مسؤولني ليبيني).

ّ
اختبار
عبر
ر
التطو
حصل
ّ
ّ
الخطوط الحمر الدولية التي تبين
مع الوقت أنها غير موجودة
عمليًاّ ،
ّ
تفوقت تركيا على خصومها
ب ــاس ـت ـع ـم ــال أس ــال ـي ـب ـه ــم ن ـف ـس ـه ــا ،إذ
ّ
وظفت طائرات ّ
مسيرة مقابل الطائرات
ّ
ّ
امل ـســيــرة امل ـمــولــة إم ــارات ـي ــا ،ومـقــاتـلــن
سوريني مقابل مقاتلي شركة «فاغنر»
الروسية الذين ُسحب مئات منهم في
ّ
األي ـ ــام املــاض ـيــة مــن تــرهــونــة وجـنــوب
ّ
ُ
طــراب ـلــس ورحـ ـل ــوا عـبــر م ـطــار مدينة
ب ـن ــي ولـ ـي ــد إل ـ ــى م ـن ــاط ــق أخـ ـ ــرى بـعــد
تضييق الخناق عليهم ومقتل عنصر
ّ
منهم على األقل ،قالت تقارير متطابقة
ّ
سم مواقف الواليات المتحدة تجاه ليبيا
تت ّ
بالتقلب وتفتقر إلى منهج واضح (أ ف ب)

إنه صربي الجنسية وسبق أن حارب
في كوسوفو وسوريا.
مــع ذل ــك ،تـلـتــزم أن ـقــرة بـعــض املـحــاذيــر
اآلن ،عـلــى رأس ـه ــا ع ــدم توسيع
حـتــى
ّ
نـطــاق تــدخـلـهــا إل ــى ش ــرق ال ـبــاد ،وقــد
يـعــود ذل ــك إل ــى خشيتها مــن االق ـتــراب
مما تعتبره مصر مجالها الحيوي في
ليبيا .عـ ّـبــرت القاهرة أخـيـرًا عــن قلقها
م ــن م ـج ــر ّي ــات األمـ ـ ـ ــور ،ل ـك ــن ُيـسـتـبـعــد
حاليًا تدخلها مباشرة في الصراع ما
لم تصبح تركيا على حدودها مباشرة.
حـتــى اآلن ،ت ـبــدو بـ ــوادر ال ـحــل غــائـبــة،
وخاصة مع الفراغ الذي ّ
ّ
سببته استقالة
ّ
ّ
غسان سالمة ،لكن جدت تطورات الفتة
لالنتباه في هذا الصدد .عكس املواقف
ّ
ال ـج ــاف ــة ،وال ـت ــي ت ـب ــدو أح ـي ــان ــا داع ـمــة
لجهود املشير حفتر العسكرية ،أصدر
السفير األميركي في ليبيا اإلثنني بيانًا
أكــد فيه دّعــم بـ َـاده لحكومة «الــوفــاق».
وفيما حض طرفي النزاع على الوصول
إلــى حــل سلمي ،استنكر وجــود «قــوى
تسعى إلى فرض نظام سياسي جديد
عبر أدوات عسكرية» ،في إشارة واضحة
ّ
يتحول ذلــك إلــى ضغط
إلــى حفتر .قــد
ّ
وإلــزام بالتفاوض الجدي ،لكن مواقف
ّ
الــواليــات املـتـحــدة تـجــاه ليبيا ّمتقلبة
وتفتقر إلى منهج واضح وتتدخل في
عامة ّ
صياغتها شركات عالقات ّ
تمول
َ
من طرفي النزاع والداعمني الخارجيني،
ّ
ّ
ما يصعب استقراء تطوراتها.
فــي األث ـن ــاء ،ص ــارت تــركـيــا أكـبــر طــرف
خ ــارج ــي فــاعــل ف ــي لـيـبـيــا ف ــي غـضــون
أش ـهــر .وق ــد أظ ـهــرت أن ـقــرة براغماتية
الف ـ ـتـ ــة ف ـ ــي الـ ـتـ ـع ــام ــل م ـ ــع امل ـ ـل ـ ــف ،إذ
الستعراض نتاجها
استعملت النزاع
ّ
ال ـع ـس ـك ــري (وقـ ـ ــد ت ـل ــق ــت م ــن ح ـكــومــة
ً
«ال ــوف ــاق» ثمنه كــامــا وف ــق مــا تظهر
وث ــائ ــق رس ـم ـي ــة مـ ـس ـ ّـرب ــة) ،وتـحـقـيــق
نـصــر سـيــاســي وع ـس ـكــري ّأول ـ ــي على
خصومها اإلقليميني ،يشمل اتفاقية
وتداعياتها،
ترسيم الحدود البحرية
ّ
كـمــا تعمل عـكــس بقية املـتــدخـلــن في
امل ـل ــف ع ـلــى ن ـســج روابـ ـ ــط اق ـت ـصــاديــة
ً
عبر حيازة مشاريع إعادة إعمار مثال،
وهــي تستثمر فــي ذلــك أيضًا التاريخ
املشترك مع ليبيا ،آخر الواليات ّ
الحرة
التي خسرها العثمانيون فــي املغرب
العربي.

تركيا

غزل بين أنقرة وتل أبيب
محمد نور الدين
يــرى ج ـنــراالت فــي البحرية التركية أن اتـفــاق ترسيم
ال ـح ــدود الـبـحــريــة بــن تــركـيــا ولـيـبـيــا ال يـكـفــي .فلكي
تـصـبــح نـهــائـيــة بــال ـكــامــل ،تـحـتــاج إل ــى تــرسـيــم تركيا
لحدودها البحرية مع دولة ثانية لتأكيد الحدود األولى.
وهذا يعني أن على تركيا ترسيم حدودها مع إسرائيل
أو لبنان أو مصر .وإن على هذه الدول ،وال سيما لبنان
وإسرائيل ،أن ترسم حدودها البحرية مع تركيا وليس
مع قبرص اليونانية ،ألن في ذلك مكاسب لهما.
ّ
ظهر فــي اآلون ــة األخـيــرة أكثر مــن مــؤشــر على تقارب
في العالقات بني أنقرة وتل أبيب ،وبالتالي على إمكانية
الدخول في اتفاق مع إسرائيل حــول الحدود البحرية
وحول التعاون في مجال نقل الغاز الطبيعي عبر تركيا:
ّ
األول ،إسرائيل لم تشارك في االجتماع عبر الفيديو
الـخـمــاســي الـشـهـيــر ف ــي ّ 11أيـ ــار ال ـج ــاري ب ــن مصر
واإلم ــارات وقـبــرص اليونانية والـيــونــان وفرنسا .وقد
أص ــدر املـجـتـمـعــون ،الــذيــن وصفتهم أن ـقــرة بــ«مـحــور
الشر» ،بيانًا ّندد بتركيا بسبب تنقيبها عن الغاز في
املنطقة البحرية الخالصة لقبرص اليونانية ،وبسبب
انـتـهــاكـهــا امل ـج ــال ال ـج ــوي ال ـيــونــانــي ،وبـسـبــب املــوقــف
التركي فــي ليبيا .وبالتالي فــإن إســرائـيــل لــم تشارك،

وبذلك لم تكن طرفًا في البيان الختامي.
ال ـث ــان ــي ،ت ـغــريــدة ع ـلــى «ت ــوي ـت ــر» ف ــي م ــوق ــع إســرائ ـيــل
الــرسـمــي ،بمناسبة تــأسـيــس إســرائـيــل ،وفـيـهــا أن تل
وتمن
أبيب تفتخر بعالقاتها الديبلوماسية مع تركيا،
ٍ
بتعزيز العالقات في املستقبل.
ً
وقـ ــد تـ ـب ــادل الـ ـط ــرف ــان ،ال ـت ــرك ــي واإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ،غ ــزال
واضحًا ،حيث إن إسرائيل أبدت استعدادها للتفاوض
مع تركيا لنقل الغاز اإلسرائيلي إلى أوروبا عبر تركيا،
خـصــوصــا أن هـنــاك خــافــات بــن إســرائـيــل وقـبــرص
التركية حول حدود املنطقة الخالصة بينهما في حقل
ّ
املتعدي على املنطقة القبرصية
«أفروديت» اإلسرائيلي
اليونانية.
تصدير الغاز اإلسرائيلي عبر تركيا يبقى األقل تكلفة
عـلــى إســرائ ـيــل ،وذل ــك عـبــر خــط أنــابـيــب مــن الساحل
اإلسرائيلي إلى ميناء جيحان التركي ،ومنه عبر أكثر
من خط غاز يعبر تركيا إلى أوروبا .كذلك يعمل العديد
من أصحاب شركات النفط في تركيا ،وعلى رأسهم
باطوم آقصوي ،على تشجيع الحكومة التركية على
نقل الغاز ّاإلسرائيلي عبر تركيا إلــى أوروب ــا ،والــذي
يمكن أن يقلل أيضًا من ارتهان تركيا لــدول ّ
محددة،
فــي حــاجــاتـهــا مــن ال ـغــاز مــن ال ـخ ــارج ،حـيــث تستورد
 15في املئة من حاجاتها إلى الغاز من إيران و 55في

املئة من روسيا ،خصوصًا أن خط الغاز املقترح ّ
مده
من حقول إسرائيل ومــن شــرق املتوسط إلــى قبرص
فاليونان فإيطاليا ،والبالغ طوله ألفي كلم ،واملعروف
باسم «إيست ميد» ،كلفته عالية جـدًا ،وقــد ال يبصر
النور ،رغم أنه ّتم التوقيع عليه بني دول «منتدى غاز
شرق املتوسط».
في املقابل ،كانت تركيا ترسل إش ــارات إيجابية إلى
صـبــاح األح ــد املــاضــي ،ولـلـمـ ّـرة األول ــى منذ
إســرائـيــلّ .
 13عامًا ،حطت في مطار إسطنبول ّأول طائرة نقل
تابعة لشركة «العال» اإلسرائيلية في مطار إسطنبول،
ّ
ناقلة من تركيا شحنة مستلزمات ّ
مخصصة
طبية
ل ـل ــوالي ــات امل ـت ـح ــدة ع ـبــر إس ــرائ ـي ــل مل ــواج ـه ــة جــائـحــة
«كــورونــا» .ووفقًا ملا نقلته صحيفة «شالوم» التركية
الـتــابـعــة للطائفة الـيـهــوديــة فــي تــركـيــا ،وال ـتــي تصدر
بــالـلـغــة الـتــركـيــة ،ق ــال مــديــر قـســم الـشـحــن فــي شركة
ّ
مخصصة للشحن
«العال» ،رونني شابيرا ،إن الطائرة
وال تحمل مـســافــريــن ،مــع األم ــل ب ــأن يـحــدث ذل ــك في
أقــرب وقــت .وقد وقف شابيرا أمــام الطائرة والشحنة
ّ
الطبية وخلفهما العلمان التركي واإلسرائيلي .وكان
الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالني ،قد أعلن
قبل ذلك أنه ً
بناء على طلب إسرائيل ،سترسل تركيا
مساعدات إلى إسرائيل ،كما سترسل مساعدات إلى

فلسطني .ويذكر موقع السفارة اإلسرائيلية في أنقرة
ّ
أن الطائرات التركية واإلسرائيلية ستكثف تعاونها في
املرحلة املقبلة على الصعيد التجاري .مع اإلشارة هنا
إلى أن القسم األعظم من املسافرين اإلسرائيليني إلى
أوروبا ،قبل وقوع أزمة «كورونا» ،كانوا يسافرون عبر
مطار إسطنبول.
وحــافـظــت ال ـعــاقــات الـتـجــاريــة بــن الـبـلــديــن فــي الـعــام
 2019على وتيرتها التي كانت في العام  .2018فقد
بلغ حجم التجارة بينهما في العام  2019ستة مليارات
و 64مليونًا و 36ألف دوالر ،بزيادة  40مليون دوالر
عن  .2018لكن الصادرات التركية إلى إسرائيل بلغت
في العام  2019رقمًا قياسيًا ،إذ وصلت إلى  4مليارات
ّ
و 463مليونًا و 831ألف دوالر ،وشكلت إسرائيل املرتبة
التاسعة للصادرات التركية ،وذلك بزيادة  441مليونًا
و 41مليون دوالر عن العام ّ ،2018
متقدمة حتى على
روسيا ،الشريك التجاري الكبير لتركيا ،والتي جاءت
في املرتبة العاشرة .أما واردات تركيا من إسرائيل في
الـعــام  ،2019فقد بلغت مليارًا و  600مليون و205
آالف دوالر ،بتراجع حوالى  400مليون دوالر عن العام
 ،2018في وقت لم يكن فيه حجم العالقات التجارية مع
وصول حزب «العدالة والتنمية» يتجاوز مليارًا ونصف
مليار دوالر.

16

الخميس  28أيار  2020العدد 4059

الخميس  28أيار  2020العدد 4059

إعالنات

إعالنات

العالم

◄ وفيات ►
تقرير

مقتل أميركي أسود
يشعل مينيابوليس
قضية التمييز العنصري ّ
عادت ّ
ضد السود
في الواليات المتحدة إلى الواجهة ،في اليومين
الماضيين ،إثر مقتل رجل أسود اختناقًا على يد شرطي
أبيض ،األمر الذي أثار احتجاجات غاضبة وتظاهرات
جابت شوارع مدينة مينيابوليس األميركية
ش ـ ـه ـ ــدت مـ ــدي ـ ـنـ ــة م ـي ـن ـي ــاب ــول ـي ــس
ف ــي والي ـ ــة مـيـنـيـســوتــا األم ـيــرك ـيــة،
أعمال عنف واشتباكات بني مئات
األميركيني ورج ــال الـشــرطــة ،خالل
تظاهرة احتجاجًا على وفــاة رجل
مــن أص ــول أفــريـقـيــة أث ـنــاء توقيفه،
مــا أشـعــل مــوجــة غضب ضــد رجــال
الـشــرطــة .وس ــار مـئــات املتظاهرين
نـحــو مــركــز ال ــدائ ــرة الـثــالـثــة التابع
ل ـش ــرط ــة م ـي ـن ـيــابــول ـيــس ،لـلـتـنــديــد
بــوفــاة ج ــورج فـلــويــد ،ال ــذي أث ــارت
وف ــات ــه م ــوج ــة غ ـضــب ح ـيــث أظـهــر
ف ـي ــدي ــو م ـس ـ ّـج ــل ،ت ـ ـ ّـم تـ ــداولـ ــه عـلــى
وهو يستغيث
نطاق واســع ،فلويد ّ
ّ
مرددًا «ال أستطيع التنفس» ،بينما
يـ ـضـ ـغ ــط ش ـ ــرط ـ ـ ُـي أبـ ـ ـي ـ ــض ب ـق ــدم ــه
ع ـل ــى ظـ ـه ــره ُ
وع ــنـ ـق ــه فـ ــي م ـحــاولــة
لتثبيته عـلــى األرض ،مــن دون أن
يـسـتـجـيــب ل ـ ـنـ ــداءات املـ ـ ـ ـ ّ
ـارة ال ــذي ــن
ّ
ط ـل ـبــوا م ـنــه ال ـت ــوق ــف ع ــن الـضـغــط
ُ
بركبته عـلــى عـنــق فـلــويــد .ويسمع
يتوسل م ـ ّ
ّ
ـرددًا «ركبتك على
فلويد
ّ
عنقي ...ال يمكنني التنفس ...أمي...
ّأمي» ّ .ويصمت فلويد شيئًا فشيئًا
ّ
الضباط
ويتوقف عن الحراك ،فيما
ّ
تحديه قائلني« :انهض
يواصلون
واصعد في السيارة» ،فيما ال يزال
أحدهم ّ
يثبته أرضًا بركبته.
وف ـ ـ ــاة ج ـ ـ ــورج ف ـل ــوي ــد أعـ ـ ـ ــادت إل ــى
األذه ــان حــادثــة وف ــاة إيــريــك غارنر
اختناقًا في عام  2014بعد توقيفه.
حينهاّ ،
ردد غارنر ،الذي كان يبلغ
ّ
ّ
مــن الـعـمــر ّ 43عــامــا ،م ــرات ع ــدة «ال
أسـتـطـيــع ال ـت ـنــفــس» ،بـعــد اعـتـقــالــه
بـ ـط ــريـ ـق ــة ع ـن ـي ـف ــة م ـ ــن قـ ـب ــل رج ـ ــال
الشرطة لالشتباه في بيع سجائر
ب ـش ـكــل غ ـي ــر ق ــان ــون ــي ،ق ـب ــل وف ــات ــه
اختناقًا أثناء اعتقالهّ .
وأدى مقتله
إلــى قيام حركة «بــاك اليفز ماتر»
أو «حياة السود ّ
تهم».
رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس شـ ـ ــرطـ ـ ــة مـ ـيـ ّـنـ ـي ــاب ــولـ ـي ــس
ميداريا أرادونــدو ،عقب على مقتل
ج ــورج ف ـلــويــد ،مــوضـحــا أن ــه أح ــال
ال ـق ـض ـيــة إل ـ ــى م ـك ـتــب ال ـت ـح ـق ـي ـقــات

الـ ـف ــدرال ــي لـلـتـحـقـيــق ف ـي ـه ــا ،األم ــر
ّ
يحولها إلــى قضية
الــذي يمكن أن
انـ ـتـ ـه ــاك حـ ـق ــوق فـ ــدرال ـ ـيـ ــة .ك ــذل ــك،
ّ
للحريات
أعـلــن االت ـحــاد األمـيــركــي
امل ــدن ـي ــة أن ق ـض ـيــة مـيـنـيــابــولـيــس
ت ـظ ـهــر أن ال ـش ــرط ــة ال ت ـ ــزال تـســيء
ّ
مـعــامـلــة ال ـســود املــتـهـمــن بقضايا
غـيــر خ ـط ـيــرة .وقـ ــال خـبـيــر مسائل
الشرطة في رابطة الحقوق املدنية
ّ
بــايــج فــرنــانــديــز ،إن «ه ــذا الفيديو
املأسوي ُيظهر كم أن التغيير الذي
حصل ملنع الشرطة من قتل السود
ً
يبقى ضئيال» .وأضــاف« :حتى في
أم ــاك ــن م ـثــل م ـي ـن ـيــابــول ـيــس ،حيث

أحال رئيس
الشرطة القضية
إلى مكتب
التحقيقات الفدرالي

القبض على العنق محظور عمليًا،
تستهدف الـشــرطــة ال ـســود لجرائم
ّ
ويتعرض هؤالء لعنف
غير خطيرة
غير منطقي وغير ضروري».
مــن جهته ،ص ـ ّـرح محامي الحقوق
ّ
املــدن ـيــة ب ــن ك ــروم ــب ،بـ ــأن الـشــرطــة
أوقـ ـ ـ ـف ـ ـ ــت فـ ـ ـل ـ ــوي ـ ــد ب ـ ـس ـ ـبـ ــب اتـ ـ ـه ـ ــام
ب ــال ـت ــزوي ــر ،وهـ ــي ت ـه ـمــة غ ــال ـب ــا مــا
تستخدم إلص ــدار صـكــوك مــن دون
رص ـيــد أو اس ـت ـخــدام أوراق نقدية
مـ ّ
ـزي ـفــة لـعـمـلـيــات الـ ـش ــراء .وق ــال إن
«ه ــذا االس ـت ـخ ــدام امل ـس ــيء وامل ـفــرط
ّ
وال ــاإنـ ـس ــان ــي ل ـل ـق ــوة ك ــل ــف ح ـيــاة
رجل كان بإمكان الشرطة احتجازه
الستجوابه من دون عنف».

ف ـ ــي األثـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاء ،ت ـ ـصـ ــاعـ ــدت دع ـ ـ ــوات
العـ ـتـ ـق ــال ع ـن ــاص ــر ال ـ ــدوري ـ ــة بـتـهــم
الـ ـ ـقـ ـ ـت ـ ــل .وق ـ ـ ــال ـ ـ ــت نـ ـيـ ـكـ ـيـ ـم ــا ل ـي ـف ــي
أرمسترونغ ،وهي محامية أميركية
من أصول أفريقية في مينابوليس:
«هذا ّ
شر خالص» ،مضيفة« :هؤالء
ّ
الضباط بحاجة إلى توجيه االتهام
إليهم وإدانتهم بالقتل» .كذلك ،لم
يـتـ ّ
ـردد املتظاهرون الغاضبون في
رشـ ــق م ــرك ــز ال ـش ــرط ــة بــال ـح ـجــارة،
ّ
اعـتـقــادًا منهم ب ــأن عـنــاصــر دوري ــة
ّ
املتورطني في وفــاة فلويد
الشرطة
ّ ّ
يعملون هناك .إل أن إدارة الشرطة
في مينيسوتا ،أعلنت أنها أقالت 4
مــن أف ــراده ــا بـعــد وف ــاة رج ــل أســود
ّ
أث ـ ـنـ ــاء ال ـق ـب ــض ع ـل ـي ــه .كـ ــذلـ ــك ،أكـ ــد
عمدة مينيابوليس جاكوب فــراي،
«إنـ ـ ـه ـ ــاء» خ ــدم ــة أربـ ـعـ ــة مـ ــن أف ـ ــراد
ال ـش ــرط ــة مـ ـت ـ ّ
ـورط ــن ف ــي الـ ـح ــادث،
ّ
مضيفًا إن «هذا هو الرد الصحيح».
لــم يكن هــذا الـحــادث الــوحـيــد الــذي
ّ
ضجت به وسائل اإلعالم األميركية،
في اليومني املاضيني ،والذي يدخل
ضمن خانة التمييز العنصري ضد
السود ،فقد وقع في وقت انتشر فيه
فيديو ُيظهر امرأة بيضاء تستدعي
ال ـش ــرط ــة ض ــد رجـ ــل أس ـ ــود ي ــراق ــب
ّ
ال ـط ـيــور ف ــي م ـت ـنــزه س ـن ـتــرال ب ــارك
ُ
فــي نـيــويــورك .وط ــردت امل ــرأة الحقًا
م ــن ع ـم ـل ـهــا ،ب ـعــدمــا أثـ ــار سـلــوكـهــا
ت ـن ــدي ـدًا واتـ ـه ــام ــات بــال ـع ـن ـصــريــة.
كـ ــذلـ ــك ،ي ــأت ــي عـ ـق ــب حـ ــادثـ ــن قـتــل
فـيـهـمــا أسـ ـ ـ ــودان ب ــأي ــدي ال ـشــرطــة.
ففي  13آذار /م ــارس ،اقتحم ثالثة
شرطيني منزل امــرأة ســوداء تدعى
بريونا تايلور في مدينة لويسفيل
فــي والي ــة كـنـتــاكــي ،وأط ـل ـقــوا الـنــار
عليها في سياق تحقيق في قضية
م ـ ـ ـخـ ـ ـ ّـدرات .وفـ ـ ــي ب ــرونـ ـس ــوي ــك فــي
ّ
والي ـ ــة ج ــورج ـي ــا ،ات ـه ـم ــت الـشــرطــة
ّ
العامة بالتغطية على قتل
والنيابة
الشاب األســود أحمد أربيري ،فيما
ك ــان ي ـمــارس ريــاضــة ال ـج ــري ،حني
ّ
أط ـلــق عـلـيــه ال ـن ــار م ـفــتــش متقاعد
كــان يعمل لحساب النيابة العامة
ّ
املـ ـح ـ ّـلـ ـي ــةُ .
وي ـع ـت ـق ــد ب ـ ـ ــأن ال ـش ــر ّط ــة
اح ـت ـج ــزت ل ـش ـهــريــن ف ـيــديــو يــوثــق
الجريمة ،يظهر فيه أحمد أربيري
( 25ع ــام ــا) يّ ـح ــاول االل ـت ـف ــاف على
ّ
بيك آب متوقف في طريقه ،غير أن
ً
رج ــا يعترضه ،فيما تسمع ثالث
طلقات نارية.
(األخبار ،أ ف ب)

إنا لله وإنا إليه راجعون
بـمــزيــد مــن األس ــى وال ـلــوعــة ننعى
إليكم الحبيب الغالي املرحوم:
الدكتور فاروق سليمان
ال ـبــروف ـســور ف ــي ال ـع ـلــوم الـنـبــاتـيــة
ورئـيــس قسم العلوم فــي الجامعة
اللبنانية  -الفرع األول.
وال ــده املــرحــوم :تــركــي بــك سليمان
حيدر.
والـ ــدتـ ــه امل ــرح ــوم ــة :ف ــائ ـق ــة سـعـيــد
باشا سليمان حيدر.
زوجته :الكاتبة والصحافية ليلى
عبد الله الحر.
ابنته :البروفسورة هنادي سليمان
زوجة البروفسور بروس أرنتسن.
اب ـنــه :املـهـنــدس واملـسـتـشــار فــراس
سليمان.
أش ـ ـقـ ــاؤه :امل ــرح ــوم ال ـع ـم ـيــد تــامــر،
األستاذ فائق والبروفسور فواق.
شقيقاته :املربية دالل حرم املرحوم
األستاذ زغلول نافذ حيدر ،السيدة
ق ـمــر ح ــرم امل ــرح ــوم ال ـس ـيــد حنظل
صبحي بك حيدر واملربية شهرزاد
زوجة الحاج أمني توفيق شاهني.
يـصـلــى عـلــى جـثـمــانــه ال ـطــاهــر في
بلدته بدنايل – قضاء بعلبك اليوم
الخميس الواقع فيه  28أيار ،2020
الساعة الثانية بعد الظهر ،ويوارى
في ثرى جبانة البلدة.
ونظرًا إلى الظروف الراهنة ،تعتذر
عائلة الفقيد عن عدم تقبل التعازي
َ
شخصيًا ،ويعلن عــن مــوعــد بديل
في وقت الحق.
وتقبل التعازي هاتفيًا على األرقام
التالية:
زوجته+961 - 3 - 234288 :
ابنه +961 - 76 - 080001 :أو
whats app +1 - 415 - 966 - 9966
ابنته+961 - 3 - 800030 :
شقيقه د .فواق+961 - 3 - 840252 :

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

لم ّ
يتردد المتظاهرون الغاضبون في رشق مركز الشرطة بالحجارة (أ ف ب)

◄ ذكرى ►
بمناسبة مرور خمس سنوات على
وفاة فقيدتنا الغالية
ّ نجاة عالم فاخوري
يـ ـتـ ـم ــن ــى زوج ـ ـ ـهـ ـ ــا ع ـ ـبـ ــد ال ـح ـم ـي ــد
وأب ـنــاؤه ـمــا تــوف ـيــق ،هـ ــادي ،مــازن
وعائالتهم من محبيها وعارفيها
أن ي ــدع ــوا لـهــا ف ــي صـلــواتـهــم وأن
ّ
يحفظهم الله من كل مكروه.
رحـمــك الـلــه أيتها الفقيدة الغالية
واسعة
رحمة
ّ
ّ
وإنا لله وإنا إليه راجعون

◄ شكر على تعزية ►
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمدلله رب العاملني
نرفع جزيل الشكر وعميم االمتنان
ّ
وكـ ــل ال ـت ـقــديــر والـ ـع ــرف ــان ل ـك ــل من
واسانا بفقيدتنا الغالية الحاجة
رنا أحمد عجمي
وق ـ ـ ـ ـ ّـدم لـ ـن ــا الـ ـتـ ـع ــزي ــة مـ ــن األحـ ـب ــة
واألخ ـ ـ ــوة واألصـ ــدقـ ــاء بــالـحـضــور
أو عـبــر االت ـصــال أو بــاملــراسـلــة ،إذ
الشكر قليل في محضر مواساتكم،
ونـ ـ ـس ـ ــأل ال ـ ـل ـ ــه أن يـ ـجـ ـعـ ـلـ ـك ــم مــن
الـ ـص ــاب ــري ــن الـ ـش ــاك ــري ــن عـ ـن ــد كــل
ب ــاء وأن يـحـيـطـكــم بـفـيــض لطفه
وعنايته.
الحاج أحمد عجمي وعائلته

َّ ّ َ َّ َ ْ َ
اجعون
ِإنا ِللهِ و ِإنـا ِإليهِ ر ِ
آل ستيتية ،مبسوط ،محيو ،قباني
وأنسباؤهم
يتقدمون ّبجزيل الشكر والعرفان
لكل من تفضل بمواساتنا بالصالة
والدعاء والعزاء،
س ـ ــواء ع ـبــر االتـ ـص ــال ال ـهــات ـفــي أو
بالرسائل أو عبر وسائل التواصل
االجتماعي ،لوفاة فقيدنا الغالي:
السفير صالح محمود ستيتية
ويـخـصــون بــالــذكــر فخامة رئيس
ّ
ّ
بنانية
الجمهورية الل
ّ
ّ
الفرنسية
الجمهورية
ومقام رئاسة
ودول ـ ـ ـ ــة رئ ـ ـيـ ــس م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء
اللبناني
ّ
الخارجية واملغتربني
ومعالي وزير
وسعادة سفير لبنان في فرنسا
وأصـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــاب ال ـ ـ ـ ــدول ـ ـ ـ ــة واملـ ـ ـع ـ ــال ـ ــي
والسيادة والفضيلة
ّ
وم ـ ـن ـ ـت ـ ــدى ال ـ ـ ـس ـ ـ ـفـ ـ ــراء وال ـ ـك ـ ــت ـ ــاب
والصحافة
ســائ ـلــن ال ـل ــه ع ــز وج ــل ان يتغمد
ال ـف ـق ـيــد ب ــواس ــع رح ـم ـتــه ويـسـكـنــه
فسيح جناته وأال يريكم مكروها
في عزيز.
حفظكم الله

◄ إعالنات رسمية ►
إعالن
مــن أمــانــة الـسـجــل ال ـع ـقــاري فــي الـبـقــاع
الغربي
طلب غسان سليم شعبان سند تمليك
بـ ـ ــدل ضـ ــائـ ــع ب ـح ـص ــة مـ ــوكـ ــل م ــوك ـل ـ ْـي ــه
«محسن علي الجبلي» في العقار 1385
لبايا.
لالعتراض املراجعة خالل مهلة 15
يومًا
أمني السجل العقاري
ربى حسن الدغيدي

إعالن رقم9/206 :
ع ــن إج ـ ـ ــراء اس ـ ـتـ ــدراج ع ـ ــروض مـفـتــوح
لشراء اجهزة التحكم بقبابني
الـ ـ ـه ـ ــواء الـ ـخ ــاص ــة ب ــاسـ ـت ــام وت ـس ـل ـيــم
الحبوب في اهراء مرفأ بيروت
ت ـج ــري وزارة االق ـت ـص ــاد والـ ـتـ ـج ــارة –
امل ــدي ــري ــة ال ـع ــام ــة ل ـل ـح ـبــوب وال ـش ـم ـنــدر
الـ ـسـ ـك ــري ،ب ـ ـيـ ــروت – ري ـ ـ ــاض ال ـص ـل ــح،
بـنــايــة ال ـل ـعــازاريــة ب ـلــوك  ،02Aالـطــابــق
الثالث ،في الساعة الخامسة عشرة من
يــوم الخميس املــوافــق فيه 2020/6/18
اسـتــدراج عــروض مفتوح لشراء اجهزة
الـ ـتـ ـحـ ـك ــم بـ ـقـ ـب ــاب ــن ال ـ ـ ـهـ ـ ــواء الـ ـخ ــاص ــة
بــاس ـتــام وتـسـلـيــم ال ـح ـبــوب ف ــي اه ــراء
م ــرف ــأ ب ـ ـيـ ــروت ،وف ــاق ــا ل ــدف ـت ــر ال ـش ــروط
الـ ـخ ــاص املـ ــوضـ ــوع لـ ـه ــذه ال ـغ ــاي ــة رق ــم
 9/206تاريخ .2020/05/18
ي ـم ـكــن االطـ ـ ــاع وال ـح ـص ــول ع ـلــى دفـتــر
ال ـش ــروط ال ـخ ــاص ل ــدى دائ ـ ــرة ال ــدي ــوان
في املديرية العامة للحبوب والشمندر
السكري في الطابق الثالث.
تقدم العروض باليد أو بواسطة البريد
املـ ـضـ ـم ــون عـ ـل ــى ان تـ ـص ــل الـ ـ ــى دائـ ـ ــرة
ال ــدي ــوان ف ــي املــديــريــة ال ـعــامــة للحبوب
والشمندر السكري قبل نهاية الدوام من
اليوم الذي يسبق اليوم املحدد لجلسة
االستدراج ويرفض كل عرض يصل بعد
هذا الوقت او يقدم بغير هذه الوسيلة.
وزير االقتصاد والتجارة
راوول نعمه
التكليف 506

إعالن
مــن أمــانــة الـسـجــل ال ـع ـقــاري فــي الـبـقــاع
الغربي
طلب كمال اميل نهرا سند تمليك بدل
ض ــائ ــع ب ـحـصـتــه ف ــي ال ـع ـق ــار  394عــن
زبدة.
لالعتراض املراجعة خالل مهلة 15
يومًا
أمني السجل العقاري
ربى حسن الدغيدي
إعالن
مــن أمــانــة الـسـجــل ال ـع ـقــاري فــي الـبـقــاع
الغربي
ط ـلــب فـ ــرح ف ـ ــؤاد ف ــرح ــات س ـنــد تمليك
ب ــدل ضــائــع بـحـصـتــه ف ــي ال ـع ـقــار 2872
صغبني.
لالعتراض املراجعة خالل مهلة 15
يومًا
أمني السجل العقاري

ربى حسن الدغيدي

نايفه شبو

نايفه شبو

إعالن
مــن أمــانــة الـسـجــل ال ـع ـقــاري فــي الـبـقــاع
الغربي
طـلــب مـحـمــد عـلــي مــوســى سـنــد تمليك
بدل ضائع بحصة مورث موكله «حسني
محمد الخطيب» في العقار  1780لبايا.
لالعتراض املراجعة خالل مهلة 15
يومًا
أمني السجل العقاري
ربى حسن الدغيدي

إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
ط ـلــب ب ــول م ـي ـشــال ش ـكــور ال ــوص ــي عن
ك ــول ــت م ـي ـش ــال شـ ـك ــور ب ـم ــوج ــب قـ ــرار
م ـح ـك ـمــة س ـن ــد م ـل ـك ـيــة بـ ــدل ض ــائ ــع عــن
حصتها في العقار  1744بعبدا.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو

إعالن
ألمـ ــانـ ــة ال ـس ـج ــل الـ ـعـ ـق ــاري األولـ ـ ـ ــى فــي
الشمال
طلب محمد نزيه حمداش ملوكله وقف
الحامدي سند تمليك بدل ضائع 1014
املنية.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري بالتكليف

إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طـلـبــت م ـ ــاري ال ـي ــاس اب ــي ن ـ ــادر وكـيـلــة
ميشال فرنسيس ابي جرجس احد ورثة
فــرنـسـيــس ع ـب ــده اب ــي ج ــرج ــس ووك ـيــل
مــدالن اسعد ضاهر سندي ملكية بدل
ض ــائ ــع ع ــن حـصـتـهـمــا ف ــي ال ـع ـقــار 429
راس الحرف.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلب رضــا محمد حـســان وكـيــل كريمه
خـضــر بـيـلــون سـنــد مـلـكـيــة ب ــدل ضــائــع
للعقار  B 8 /737الشياح.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا

إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلبت لــور غصن زيــاده وكيلة اسكندر
غ ـصــن زي ـ ــاده س ـنــد مـلـكـيــة ب ــدل ضــائــع
للعقار  A 4 /2312حمانا.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
ط ـل ـبــت ربـ ــى الـ ـي ــاس سـ ـع ــاده بـصـفـتـهــا
ال ـش ـخ ـص ـي ــة وعـ ـبـ ـي ــر الـ ـ ـي ـ ــاس سـ ـع ــاده
ومنوليا ادم ــون ضــو والـيــاس سليمان
س ـعــاده عــن حصصهم وبـصـفــة الـيــاس
وكيل ريان الياس سعاده وربيع الياس
سعاده سندات ملكية بدل ضائع للعقار
 458وادي شحرور السفلي.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا

استراحة
3457 sudoku
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أفقيا

عربية –  -2نتوء في صــدر الرجل واملــرأة – مقياس زالزل وضعه
 -1شركة طيران
ّ
عالم إيطالي –  -3يقل وجوده – يشرب القهوة –  -4نافذة باألجنبية – متشابهان
ِ
–  -5ظهر وبــان – مدينة إسبانية –  -6يأتي بعدهم – صفة شـ ْـرب الكلب املــاء من
اإلناء بأطراف لسانه –  -7قصد املكان – مطر شديد – أصغر نهر في العالم –  -8من
ـازي مصطفى –  -9خاصم أشـ ّـد الخصومة
األف ــام العربية القديمة مــن إخ ــراج نـيـ ُ
– حصائر مصنوعة من أوراق النخيل تستعمل في إستخراج زيــت الزيتون في
املكابس القديمة –  -10صحيفة من اي شــيء كانت – بطاقة شخصية ّ
تعرف عن
الشخص باإلسم والجنسية والعمر والعمل

عموديًا

 -1دولة افريقية – عبودية – ّ -2
لي – جزيرة في الخليج تتبع إمارة أبو ظبي – -3
أرخبيل أميركي في أوقيانيا شهد هزيمة األسطول الياباني أمام األميركيني خالل
الحرب العاملية الثانية – فرش األرض بصفائح الحجارة –  -4سقي املــزروعــات –
ماركة سيارات –  -5يجري في العروق – أنفاس الروح –  -6مدينة إسبانية قديمة
– عائلة رئيس جمهورية الكاميرون –  -7حصن في أثينا القديمة فوق تلة صخرية
إشتهر بهياكله الرائعة – خاصته وملكه –  -8مدينة في رومانيا عاصمة مولداڤيا
قديمًا – للتعريف – طـ ّ
ـري –  -9اإلســم األول لــرســام إسباني مشهور راحــل – نعم
باألجنبية –  -10شاي باألجنبية – السفينة الحربية التي تعمل تحت املاء

أفقيا

هاتف 759555 :ــ 01
فاكـس 759597 :ــ 01
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شروط اللعبة

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

حلول الشبكة السابقة

 -1خان الخليلي –  -2أسيوط – باكو –  -3لب – رفات – شب –  -4دار – ين –  -5من – جداول
–  -6شيكوكو – مو –  -7عام – بيال –  -8ييتس – ّ
كفي –  -9نو – كيتا –  -10شانزيليزيه
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مشاهير 3457
1

 -1خالد مشعل –  -2اسبانيا – نا –  -3ني – كميون –  -4اور – فو –  -5لطفي – كنتكي –
 -6أنجو – سيل – ّ -7لبت – تي –  -8يا – كاميكاز –  -9لكش – وولف –  -10يوبيل  -ايجه

عموديًا

حل الشبكة 3456

إعداد
نعوم
مسعود
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11

الع ــب ك ــرة ق ــدم إنـكـلـيــزي مـعـتــزل وقــائــد ن ــادي لـيـفــربــول ال ـســابــق .لــديــه
 112مباراة دولية مع منتخب إنكلترا لكرة القدم .هو حاليًا مدير فني
ألكاديمية نادي ليفربول
 = 5+3+4+1+9وتد ■  = 11+7+8+6+2نزع السالح ■  = 1+10حفر البئر

حل الشبكة الماضية :لطفي العبدلي

إعالن
ألمـ ــانـ ــة ال ـس ـج ــل الـ ـعـ ـق ــاري األولـ ـ ـ ــى فــي
الشمال
ط ـل ــب ح ــات ــم غ ـ ـمـ ــراوي ملــوك ـل ـتــه ن ـجــوى
س ـل ـهــب س ـنــد تـمـلـيــك بـ ــدل ض ــائ ــع 279
البداوي.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري بالتكليف
إعالن
ألمـ ــانـ ــة ال ـس ـج ــل الـ ـعـ ـق ــاري األولـ ـ ـ ــى فــي
الشمال
ط ـلــب ح ـس ــان الـ ـب ــدوي ال ـن ـجــار ملــوكـلـتــه
مـ ـم ــدوح ــة ب ـ ـ ـ ــارودي س ـن ــد ت ـم ـل ـيــك ب ــدل
ضائع  40/555بساتني طرابلس.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري بالتكليف
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
طـ ـلـ ـب ــت امل ـ ـحـ ــام ـ ـيـ ــة سـ ـ ـ ــام دك ــرمـ ـنـ ـج ــي
ب ــوك ــال ـت ـه ــا عـ ــن املـ ـح ــام ــي ن ــوف ــل ع ـبــود
بـصـفـتــه وك ـي ــل سـلـيـبــا داب ـل ــه بصفتها
احد ورثة ياسمني اسعد دابله سند بدل
ضائع للعقار  488راسمسقا.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
INVITATION TO BID FOR THE
CONSTRUCTION, IMPLEMENTATION, AND THE POST IMPLEMENTATION OF A CENTRAL AMI SYSTEM
The Electricité du Liban (EDL), intends to have a contract with an International prospective AMI Contractor
for the work described below through
a competitive bidding process that is in
general compliance with the guidelines
of the Owner
The scope of work is to provide services
necessary for the design, engineering.
Supply installation, testing commissioning, implementation, managing,
reporting, and operating maintaining of
activities related to implementing the
Central Advanced Metering Infrastructure (AMI) System «Head End (HE),
Meter Data Management (MDM), Billing and Customer Relationship Management (CRM)» for the Main Center
and the disaster recovery.
The cost of the services will be financed either by EDL or the World
Bank. Bidding documents will be again
available for collection at EDL offices
(address shown below) during official
working hours, starting May 20,2020,
upon payment of the sum of Five hundred thousand LEBANESE POUNDS
)(500,000 LBP
ELECTRICITE DU LIBAN
TWELFTH FLOOR
22, RUE DU FLEUVE
P.O.BOX 131, BEIRUT
LEBANON
PHONE: 961-1-442720 - 442729
FAX: 961-1-583084
In order to be considered for inclusion
in the Bidding, firms should return the
documents to EDL offices at the above
mentioned address not later than the
end of official working hours (Beirut
local time) on July 24, 2020 (previously set on May 29, 2020) before 11:00
a.m at the latest, duly completed and
accompanied by the required supporting material.
التكليف 508
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تلفزيون

ما وراء الصورة

ّ
بثينة عليق تتحدى التلفزيون ...وتربح!
مهى زراقط
«ال تذهبوا بعيدًا.»...
ل ــم تـكـمــل بـثـيـنــة عـلـيــق ال ـج ـم ـلــة الـتــي
حفظناها .لم تقل« :ال تذهبوا بعيدًا...
ابقوا برفقة إذاعة النور».
كـيــف أكـمـلــت الجملة لتنتقل بـنــا إلــى
الفاصل؟
ً
لـيــس سـهــا حـفــظ هــذا التفصيل منذ
املرة األولى .لكنها كانت تجربة ممتعة
أن تـسـتـمــع إل ــى بـثـيـنــة وت ــراه ــا ،عند
ً
مساء ،عبر الشاشة الفضية
التاسعة
فيما أنت معتاد على سماعها صباحًا
ّ
ف ــي ال ـس ـي ــارة ال ـت ــي ت ـقــلــك إلـ ــى عـمـلــك،
محاطة بعشرات السيارات العالقة في
ازدحام السير .وكان األمر ُمربكًا أيضًا،
أن تـشــاهــد اإلذاعـ ــة ،تحتفي بنفسها،
ع ـب ــر ال ـت ـل ـف ــزي ــون ف ــي م ـقــاب ـلــة خــاصــة
ّ
أط ــل فيها األم ــن الـعــام ل ــ«حــزب الله»
ال ـسـ ّـيــد ح ـســن ن ـصــرال ـلــه ف ــي مـنــاسـبــة
عيد املقاومة والتحرير ،والعيد الثاني
والثالثني لـ«إذاعة النور».
مـنــذ اإلعـ ــان ع ــن امل ـقــاب ـلــة ،ومــوعــدهــا
املسائي ،كان السؤال األول الذي تبادر
إلـ ــى الـ ــذهـ ــن :ك ـي ــف س ـت ـج ــري اإلذاعـ ـ ــة
مقابلة على هذا القدر من األهمية عند
ً
مساء؟ ذلــك أنــه من املتعارف
التاسعة
عليه أن جمهور اإلذاعة (الفئة األولى)
صـ ـب ــاح ــي ،ف ـك ـي ــف س ـت ـن ـج ــح م ـقــاب ـلــة
إذاعية سياسية مسائية ،حتى لو كان
الضيف هو ّ
السيد حسن نصرالله؟
ّ
ب ـع ــد االسـ ـتـ ـفـ ـس ــار ،تـ ـب ــن أن امل ـقــاب ـلــة
ستكون متلفزة ،تنقلها قناة «املنار»،
ّ
انضمت إليها بقية القنوات.
والحقًا
ازدادت األسئلة :إذا كانت هذه املقابلة
تحية من ّ
السيد نصرالله إلى مؤسسة
ناجحة من مؤسسات الـحــزب ،فلماذا
ت ـت ـخ ـلــى اإلذاع ـ ـ ـ ــة عـ ــن خـصــوصـيـتـهــا
وتستسلم أم ــام الـتـلـفــزيــون ،هــي التي
ص ـمــدت ل ـع ـقــود ف ــي وج ـه ــه ،مـتـحـ ّـديــة
بـيــانــات نعيها م ــرات وم ــرات؟ مل ــاذا لم
ّ
فتسجل
«إذاعة النور» الفرصة،
تستغل
ّ
املقابلة ،وتبثها ضمن استديوهاتها
الخاصة في املوعد املعتاد لبرنامجها
السياسي الناجح« ،السياسة اليوم»،
ولتنقل عنها بقية وسائل اإلعــام ما

تشاء الحقًا؟ أليس هذا ما كانت تفعله
على الدوام؟
ُ
ال ش ـ ّـك ف ــي أن ـهــا أس ـئ ـلــة ط ــرح ــت على
املسؤولني عن قرار املقابلة ،واختاروا
مـ ــا ارتـ ـ ـ ـ ــأوا أنـ ـ ــه األفـ ـ ـض ـ ــل .ك ــأنـ ـه ــم قــد
يـ ـك ــون ــون اكـ ـتـ ـف ــوا ب ــالـ ـحـ ـص ــول ع ـلــى
املقابلة فلم يضعوا شروطًا ،أو قـ ّـرروا
ُ
االسـتـفــادة مــن فرصة انتشار ستتيح
لـهــا الـظـهــور عـبــر ال ـشــاشــة ،عـبــر أكثر
مــن قـنــاة تـلـفــزيــونـيــة ،فـيـتـصـ ّـدر لوغو
اإلذاعة املشهد.
هـ ــذا ال ـخ ـي ــار ال ـ ــذي ات ـخ ــذت ــه اإلذاع ـ ــة،
أت ــاح لـنــا متابعة تـجــربــة مختلفة من
الحوار السياسي الذي واجه ّ
تحديات
أرب ـع ــة :ال ـت ـحــدي األول أن م ــن ُيـجــريــه
ّ
إذاع ـي ــة نــاج ـحــة ،ت ـطــل ألول م ــرة عبر
ال ـت ـل ـفــزيــون م ــن دون ت ــدري ــب مـسـبــق.
التحدي الثاني ،أنها ستحاور ضيفًا
ّ
السيد نصرالله ،أي أنها
في مستوى
ّ
تحاور شخصًا يتمتع بشعبية كبيرة
وب ـم ــوق ــع س ـيــاســي م ـت ـمـ ّـيــز .ال ـت ـحــدي
الثالث ،أنها تعمل في مؤسسة تابعة
للحزب مــا سيزيد مــن تعقيد املوقف

ألنـهــا سـتـطــرح مجموعة مــن األسئلة
التي قد تبدو محرجة .وأخيرًا ،تحدي
ّ
التنبؤ بــردة
الجمهور ،الــذي ال يمكن
فعله ،ألنه سيلومها ،إما ألنها طرحت
أسـئـلــة م ـح ــددة ،وإم ــا ألن ـهــا لــم تطرح

استرسل ّ
السيد ولم تقاطعه لكنها
في المقابل طرحت أسئلة جريئة

أعادت
بثينة عليق
االعتبار إلى
المضمون
قبل الشكل

ّ
أخ ـ ــرى ،م ـت ـســل ـحــا ب ـم ــواق ــع ال ـتــواصــل
االجتماعي.
ص ـح ـي ــح أن اإلذاعـ ـ ـ ـ ـ ــة بـ ـ ــاشـ ـ ــرت ،م ـنــذ
ّ
عــامــن  ،ال ـبــث عـبــر ال ـصــوت وال ـصــورة
عبر مواقع التواصل االجتماعي ،لكن
هــذا ال يعني كسر رهـبــة الـكــامـيــرا ،وال
امـتـثــال العاملني فيها لـشــروط العمل
التلفزيوني الـقــائـمــة بــالــدرجــة األول ــى
على االستعراض ( .)showوهنا تجدر
اإلش ــارة إلــى أنــه لــم يكن بوسع «إذاعــة
النور» اللجوء إلى خيار النقل املباشر
عبر مواقع التواصل ،بما أن فايسبوك

يحظر ذكر اسم األمني العام لحزب الله،
كما يمنع نشر صورته على صفحاته.
ّ
ع ـنــد ال ـتــاس ـعــة ودق ــائ ــق قـلـيـلــة ،أطــلــت
بثينة بال ّ
سماعات اإلذاعة على أذنيها،
ّ
لكن يبدو أن سماعة صغيرة كانت في
أذنـهــا جعلت الـسـ ّـيــد يـقــول لـهــا« :أق ـ ّـدر
ظــرفــك» عـنــدمــا أخـبــرتــه ب ــأن هـنــاك من
يطلب منها االستعداد للفاصل الثاني.
ال آثار ّ
ألي نوع من املاكياج ولو طفيف،
تـ ّ
ـزي ـن ــت ب ـح ـجــاب ـهــا األسـ ـ ــود وارتـ ـ ــدت
«الشرعي الكالسيكي» ،حملت قلم «بيك
أزرق» في يدها وباشرت الحوار.
مـقــدمــة مـخـتـصــرة ،اسـتـعــرضــت فيها
الواقع الحالي بصدق ،ولم تخف فيها
تقديرها للشخصية الـتــي تـحــاورهــا.
عبرت بثينة املحور األول بسالم ،جرت
وتقديم
فيه اسـتـعــادة حــدث التحرير ّ
قراءة له انطالقًا من جديده املتمثل في
الرواية التي ّقدمها ايهودا باراكّ .
وجه
ّ
ال ـسـ ّـيــد رســائ ـلــه ال ـتــي يـتـلــقـفـهــا ع ـ ّـدوه
جيدًا .بعدها دخلنا في املحور الثاني.
ب ــدأ ال ـت ـحــدي م ــع ال ـس ــؤال ال ـثــانــي عن
الشعار الذي اختاره الحزب للمناسبة

«ع ـش ــرون عــامــا م ــن ال ـك ــرام ــة» ،وال ــذي
ان ـط ـل ـقــت م ـنــه بـثـيـنــة ل ـت ـســأل بـصــوت
الـنــاس املنهكني مــن الــوضــع الــداخـلــي
الذي يخدش بأزماته الصارخة فرحة
ّ
التحرير :هل يمكن للكرامة أن تتجزأ؟
ّ
السيد أنــه ســؤال سمعه كثيرًا
اعترف
ّ
في الفترة األخيرة .أجاب مقدمًا وجهة
نـظــر ال ـحــزب فــي امل ــوض ــوع .اسـتــرســل
الـسـ ّـيــد ول ــم تـقــاطـعــه بـثـيـنــة ،وب ــدا أنــه
قـ ــرارهـ ــا ألن ـه ــا ك ــان ــت ت ـط ــرح ال ـس ــؤال
التالي عندما ينتهي تمامًا من اإلجابة
على سابقه ،مــن دون أن تـفـ ّـوت فرص
ّ
التعقيب ،ما خفف من التفاعل بينهما.
ف ــي ّامل ـق ــاب ــل ،ط ــرح ــت أس ـئ ـلــة جــري ـئــة،
م ـعــق ـبــة ع ـن ــدم ــا تـ ـس ــاءل ع ــن ضـ ــرورة
مشاركة الناس في التغيير« :لقد نزلوا
في  17تشرين» ،وسائلة إياه عن سبب
عــدم خــوض معركة سياسية داخلية
ّ
وتـحـ ّـمــل أثـمــانـهــا ،وع ــن ال ـحــل الــوســط
ب ــن الـ ـح ــرب األهـ ـلـ ـي ــة وب ـ ــن ال ـف ـس ــاد،
وعــن املراجعة النقدية الداخلية ألداء
ال ـحــزب االق ـت ـصــادي ،وع ــن املــوقــف من
صـ ـن ــدوق ال ـن ـق ــد .وهـ ــي أس ـئ ـلــة يـمـكــن
تصنيفها في خانة "أسئلة املحاسبة"،
وه ـ ــذا ي ـع ـيــد إلـ ــى ال ـ ـحـ ــوار ال ـس ـيــاســي
التلفزيوني إحــدى سماته األساسية:
«امل ـح ــاس ـب ــة» ،وذلـ ــك ب ـعــد أن تـحـ ّـولــت
ال ـ ـحـ ــوارات الـتـلـفــزيــونـيــة إل ــى عــدائـيــة
ح ـي ـنــا ،وح ـل ـبــة لـلـمــاكـمــة حـيـنــا آخ ــر،
وتمسيح للجوخ في غالب األحـيــان...
خدمة لالستعراض والتسلية ،وهما
أمران يستهويان التلفزيون.
ربـمــا لــم تحمل املـقــابـلــة الـتــي أجرتها
بثينة عليق مع ّ
السيد حسن نصرالله
جـ ـ ــدي ـ ـ ـدًا ،وبـ ـقـ ـي ــت مـ ـحـ ـك ــوم ــة ب ـس ـقــف
ال ـح ــوار ال ــذي فــرضــه ال ـض ـيــف ،لكنها
قـ ّـدمــت نـمــوذجــا لعمل إعــامــي ناجح،
م ـع ـيــدة االع ـت ـب ــار إلـ ــى امل ـض ـم ــون قبل
الشكل .تعاملت بثينة مع التلفزيون،
بــال ـش ـخ ـص ـيــة ن ـف ـس ـهــا الـ ـت ــي تـتـعــامــل
ف ـي ـهــا م ــع اإلذاع ـ ـ ـ ــة ،ون ـج ـح ــت .فـلـنـقــل
إنها «تـجــربــة» ملستقبل اإلذاع ــة ،التي
بــدأت شيئًا فشيئًا تـشــارك التلفزيون
فــي أن تـكــون مرئية ،مــن دون أن تفقد
خصوصيتها اإلذاعية.

كالكيت
رقابة سياسية على مايكل مور

أزالــت شركة يوتيوب فيلم «كوكب األرض» عن قناة املخرج األميركي
مــايـكــل م ــور (الـ ـص ــورة) .الـشــريــط ال ــذي يـحـمــل تــوقـيــع امل ـخــرج جيف
غيبس (املنتج التنفيذي :مايكل مــور) ،ال يهادن في انتقاده الشركات
الرأسمالية ودورها في ّ
التغير املناخي ،وفي تدجني الجمعيات والحركات
ّ
ّ
البيئية .وكان املخرج األميركي املشاكس قد أطلقه للمشاهدة مجانًا على
صفحته على يوتيوب ،بالتزامن مع انتشار وباء كورونا ،خصوصًا في
ّ
ظل إلغاء الفعاليات واملهرجانات التي كان ُيفترض للفيلم املشاركة فيها.
ُ
هكذا لم يعد ممكنًا العثور على الشريط ،كما تعلمنا يوتيوب أنه لم
يعد مـتــوافـرًا .لكن األسـبــاب التي أعلنت عنها
ال ـشــركــة س ــرع ــان م ــا دح ـض ـهــا امل ـخ ــرج جيف
غ ـي ـبــس .وك ــان ــت يــوت ـيــوب ق ــد أرج ـع ــت الـسـبــب
إل ــى ح ـقــوق مـلـكـ ّـيــة امل ـص ـ ّـور الـبــريـطــانــي تــوبــي
سـمـيــث .إذ ق ـ ّـدم سـمـيــث ش ـكــوى إل ــى الـشــركــة
قـبــل أي ــام بـسـبــب ع ــدم مــوافـقـتــه عـلــى الـسـيــاق
ّ
مصورة له في الفيلم
الــذي ظهرت فيه مقاطع
ّ
التسجيلي .في املقابل ،أكد غيبس ومور أنهما
لــم ينتهكا ش ــروط االسـتـخــدام ال ـعــادل ملقاطع
س ـم ـيــث ،مــرجـ َـعــن ه ــذه ال ـخ ـطــوة إل ــى ن ــوع من
الرقابة السياسية .وقال غيبس في بيان له« :هذا السعي إلى إزالة
الـشــريــط وم ـنــع ال ـنــاس مــن مـشــاهــدتــه ،هــو فـعــل رقــابــي نــافــر
مــن ِقـبــل النقاد السياسيني للفيلم» .منذ تحميله على يوتيوب
قبل شـهــر ،بلغت مـشــاهــدات «كــوكــب األرض» حــوالــى ثمانية ماليني
ّ
مشاهدة ،لكنه لم ُ
ينج رغم ذلك من إثارة الجدل .فقد وصفه صناعه
ّ
بشكل مباشر بأنه «هـجــوم مباشر» على الـبـقــرات املـقــدســة للحركة
البيئية .هكذا تهافتت عليه انتقادات ّ
ّ
حادة من ِقبل العديد من الخبراء
البيئيني بسبب عثورهم على عدد من األخطاء .لكن هذه االنتقادات
بلغت نوعًا من الديكتاتورية ،خصوصًا أنها انتهت باملطالبة بإزالة
ّ
الشريط من خالل التوقيع على بيان اتهموه فيه بـ «التضليل وتشويه
الحقائق».

كلنا واحد» ينطلق غدًا على يوتيوب

ّ
تـبـ ّـدلــت وتـ ّ
سينمائية كـثـيــرة مـنــذ انـتـشــار فـيــروس كــورونــا،
ـأجـلــت مــواعـيــد
واحد:
فيما ألهم الحجر املنزلي تجارب بديلة أخرى منها مهرجان «كلنا ّ
مهرجان الفيلم العاملي» الذي ينطلق غدًا على يوتيوب .الحدث الذي تنظمه
شركتا «ترايبيكا إنتربرايزز» ويوتيوبّ ،
يضم مشاركة أكثر من عشرين
ّ
مـهــرجــانــا سينمائيًا فــي ال ـعــالــم ،خـصــوصــا مــن تـلــك الـتــي تــأجـلــت وألغيت
ً
مواعيدها ،أو من ال تــزال تواجه مصيرًا مجهوال ،مثل مهرجان «برلني»،
«كــان»« ،البندقية»« ،لوكارنو»« ،صندانس»« ،تورونتو»« ،ترايبيكا»
الخاصة ّ
لتبث ّ
ّ
مجانًا
وغيرها .هذه املهرجانات ستختار أفالمًا من برمجتها
ّ
ّ
ّ
لكل املشاهدين حول العالم على أن تبدأ عروضها غدًا ،وتستمر لعشرة أيام
حتى السابع من حزيران (يونيو) .وفيما كان قد أعلن عنه الشهر املاضي،
كشفت إدارة املهرجان االفتراضي أمس عن تفاصيل البرمجة الواسعة التي
ستشهدها هــذه ال ــدورة االستثنائية .إذ تصل حصيلة األف ــام املعروضة
إل ــى  100فيلم مــن  35بـلـدًا ح ــول الـعــالــم ،وت ــراوح
بــن الــوثــائـقــي وال ــروائ ــي واألنـيـمـيـشــن والـشــرائــط
ً
ال ـق ـص ـيــرة .ف ـض ــا ع ــن بــرنــامــج الـ ـع ــروض ،يقيم
«كـلـنــا واحـ ــد :م ـهــرجــان الـفـيـلــم ال ـعــاملــي» ح ــوارات
ول ـق ــاءات اف ـتــراضـ ّـيـ ّـة مــع مـجـمــوعــة مــن املـخــرجــن
العامليني أبرزهم املعلم األميركي فرانسيس فورد
ك ــوب ــوال (ال ـ ـصـ ــورة) ،والـ ـك ــوري الـجـنــوبــي بــونــغ
جون هو ،وبطل شريطه «طفيلي» سونغ كانغ
هــو ،واملكسيكي غييرمو ديــل ت ــورو ،واملخرج
ّ
األميركي ستيفن سوديربيرغ وآخرين .يركز
املهرجان بشكل أساسي على األفــام التسجيلية
مــن كـ ّـل العالم ،مــع مشاركة  33شريطًا مــن بينها مــا ُيـعــرض ّ
عامليًا ّ
للمرة
ّ
يتضمن كل تفاصيل العروض ومواعيدها،
األولى .علمًا أن موقع املهرجان،
ّ
بــاإلضــافــة إل ــى خــانــة اخـتـيــاريــة ملــن يــريــد ال ـت ـبــرع لـصـنــدوق دع ــم «منظمة
الصحة العاملية» في االستجابة ملرض «كوفيد ـ .»19
لالطالع على األفالم املشاركة وتواقيت عرضها:
http://www.weareoneglobalfestival.com

ّ
المنزليات
ألفونسو كوارون :حملة للمطالبة بحقوق العامالت

أ ط ـلــق ا مل ـخــرج ا ملـكـسـيـكــي أ ل ـفــو ن ـســو كـ ــوارون (ا ل ـص ــورة) أ خ ـيــرًا،
ح ـم ـلــة ل ــد ع ــم ا ل ـع ــا م ــات ا مل ـن ــز ل ـ ّـي ــات ف ــي ب ـل ــده خـ ــال ه ــذه ا ل ـظ ــروف
ا ل ـع ـص ـي ـبــة ا ل ـت ــي ي ـم ـ ّـر ب ـه ــا ا لـ ـع ــا ل ــم .و ت ــد ع ــو ا ل ـح ـم ـل ــة أر بـ ـ ــاب ً ا ل ـع ـمــل
وأ ص ـحــاب ا مل ـنــازل إ لــى تـحـ ّـمــل مـســؤو لـ ّـيــة ا ل ـعــا مــات ،مـطــا لـبــة إ يــا هــم
بواجب دفع رواتبهن .ووفق تقارير صدرت أخيرًا ،فإن الخادمات
فــي ا ملـكـسـيــك يــوا جـهــن ظــرو فــا مــاد يــة صعبة
منذ بدء انتشار جائحة كورونا ،خصوصًا
م ــع ار تـ ـف ــاع عـ ــدد ا ّمل ـص ــا ب ــن ب ــا ل ـف ـي ــروس فــي
ا ملـكـسـيــك ا لـتــي ا حـتــلــت فـيـهــا نـسـبــة ا ملـصــا بــن
ا مل ــر ت ـب ــة ا ل ـثــا ن ـيــة ف ــي أ م ـي ــر ك ــا ا ل ـج ـنــو بـ ّـيــة بـعــد
البرازيل .إذ تأتي الحملة في وقت تواجه فيه
ً
 2.3مـلـيــون عــا مـلــة مـصـيــرًا م ـج ـهــوال  ،بـسـبــب
ّ
تخلف أصحاب العمل عن دفع مستحقاتهن
ّ
ا ملـ ــا لـ ــيـ ــة .ف ــر غ ــم ا لـ ـطـ ـل ــب م ـن ـه ــن ب ــا لـ ـبـ ـق ــاء فــي
ا ملـ ـ ـن ـ ــازل و مـ ــوا ص ـ ـلـ ــة أ عـ ـم ــا لـ ـه ــن ور ع ــا يـ ـتـ ـه ــن
ل ـل ـع ــا ئ ــات ،إال أ نـ ـه ــن ال ي ـع ــر ف ــن م ــا إن ك ـ ّـن
سـيـنـلــن بــدل هــذا ا لـتـعــب .و ق ــال ك ــوارون بــأن
ّ
بأهمية رعاية ود عــم من يقمن
« هــدف الحملة هو التذكير
ـا ،و بــاال حـتــرام ا لــذي تـسـتـحـقــه ا لـعــا مــات» .عـلـمــا أن
بــر عــا يـتـنـ ّ
كــوارون ســلــط ا لـضــوء عـلــى حـقــوق ا لـعــا مــات فــي بــاده فــي رائعته
ّ
شكل الشريط ّ
ّ
تحية إليهن ،من
السينمائية «روما» ( .)2018فقد
خــال سـيــر تــه ا لـعــا ئـلـيــة فــي حـ ّـي رو م ــا فــي مـكـسـيـكــو سـيـتــي خــال
سـبـعـيـنـيــات ا لـقــرن ا ملــا ضــي .ا سـتـعــاد ا لـشــر يــط مــر بـ ّـيــة ا لـعــا ئـلــة كليو
ّ
م ــن ا ل ـســكــان األ ص ـل ـيــن ،ا ل ـتــي را ف ـق ــت ا مل ـخ ــرج ف ـتــرة ط ـفــو ل ـتــه ،عـلــى
خلفية ا لـتـغـيــرات ا لـسـيــا سـيــة واال جـتـمــا عـيــة ا لـتــي شـهــد تـهــا املكسيك
ح ـي ـن ـهــا .ب ــاإل ض ــا ف ــة إ ل ــى ج ـمــا لـ ّـي ـتــه س ـي ـن ـمــا ئـ ّـيــا ور ح ـل ـت ــه ا ل ـب ـصــر يــة
األ خ ــاذة ( مـنـحــت ك ــوارون أو س ـكــار أ ف ـضــل م ـخــرج) ،ت ـحـ ّـو ل ا لـفـيـلــم
إلى مرجع أساسي للحركات الناشطة للمطالبة بحقوق العامالت
املنزليات في املكسيك وأميركا.
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شريط يكاد أن يكون
فيلمًا من الدرجة الثانية،
استحال أكثر أعماله نجاحًا
في شباك التذاكر! تلك هي
الرعب الشهير
قصة فيلم
ّ
الذي أخرجه المعلم
اإلنكليزي قبل ستين عامًا.
رغم مرور كل هذا الوقت،
ما زال مرجعًا سينمائيًا
حاول كثيرون تقليده
من دون جدوى .اليوم،
يمكنكم مشاهدته عبر
منصة نتفليكس التي
.طرحته أخيرًا

ذاكرة الفن السابع

ستون عامًا على التحفة الخالدة

«سايكو» ألفرد هيتشكوك :السينما الخالصة

شفيق طبارة
«إن ـهــا ليست رســالــة أث ــارت اهتمام
الجمهور .ليس ً
أداء عظيمًا ما ّ
حركه.
َ
لـيـســت روايـ ــة مــرمــوقــة مــا أسـ ــره .ما
أثار حماسه هو السينما الخالصة».
تلك العبارة قالها املخرج اإلنكليزي
أل ـف ــرد هـيـتـشـكــوك ( 1899ـ ـ ـ ـ ـ )1980
لـنـظـيــره الـفــرنـســي فــران ـســوا تــروفــو
ف ــي املـقــابـلــة الـشـهـيــرة ال ـتــي ُجمعت
فــي كـتــاب «هـيـتـشـكــوك/تــروفــو» في
إش ــارة إلــى فيلمه «سايكو» ()1960
الـ ــذي ط ــرح أخ ـي ـرًا ع ـلــى نتفليكس.
شريط ُولد من اهتمام املخرج بصنع
فيلم صغير ،يكاد أن يكون فيلم «ب»،
بعيدًا عن أفالمه العمالقة السابقة.
قرأ هيتشكوك كتاب روبرت بلوتش
«ســايـكــو» ،فانساب تسلسل ســردي
فــي رأس ــه .هـنــا ،اتـخــذ ق ــرارًا حاسمًا
بـتـحــويــل ال ـك ـتــاب إل ــى فـيـلــم .شــريــط
ّ
كــلــف  800أل ــف دوالر فـقــط ،وانتهى
ل ـي ـص ـبــح أكـ ـث ــر أفـ ــامـ ــه ن ـج ــاح ــا فــي
شباك الـتــذاكــر ،بــاإلضــافــة إلــى كونه
ً
األكثر شهرة في حياته السينمائية
(على الرغم من أنه ليس األفضل).
التسلسل السردي الشهير هو ملشهد
قتل جانيت لي في الحمام .حول هذا
ّ
التسلسل ،ألف هيتشكوك ما اعتبره
«أعظم لعبة مع املشاهد» .تقوم هذه
اللعبة على تضليل املشاهد ،استنادًا
إلـ ــى ال ـت ـغ ـي ـيــرات غ ـيــر امل ـتــوق ـعــة في
القصة ،وبالتالي إظهار روح دعابة
غـيــر ع ــادي ــة ف ــي الـفـ ّيـلــم .بــاملـنــاسـبــة،
ُ
ط ــرح الـعـمــل عـلــى أن ــه كــوم ـيــدي في
ّ
األصــل ،وتحول بعبقرية هيتشكوك
إلى التشويق.

من االبتذال إلى التشويق فالرعب
بـعــد لقطة واس ـعــة لـلـمــديـنــة ،يدخلنا
هيتشكوك من شباك غرفة ،لتعريفنا
إل ـ ــى مـ ـ ــاريـ ـ ــون كـ ــريـ ــن (جـ ــان ـ ـيـ ــت ل ــي)
وعشيقها ســام (جــون غــافــن) .مشهد
ج ـن ـس ــي ،ف ـه ــي املـ ـ ــرة ال ــوحـ ـي ــدة ال ـتــي
نــرى فيها امــرأة مرتدية ّ
حمالة صدر
ف ــي أفـ ــام ه ـي ـت ـش ـكــوك ،وامل ـ ــرة األول ــى
التي تــرى فيها املــرأة فرصة لتحسني
حـيــاتـهــا م ــع شــري ـك ـهــا .ول ـه ــذا تـســرق
م ـب ـلــغ أربـ ـع ــن ألـ ــف دوالر (لـسـخــريــة
هـ ـيـ ـتـ ـشـ ـك ــوك ،امل ـ ـب ـ ـلـ ــغ املـ ـ ـ ـس ـ ـ ــروق هــو
بالتحديد ما تقاضاه انطوني بيركنز
ملشاركته في الفيلم) من مكتب تعمل
ف ـي ــه وتـ ـه ــرب بـ ـسـ ـي ــارة .هـ ــذه ال ـب ــداي ــة
ه ــي م ــا اع ـتــدنــا عـلـيــه م ــن املـ ـخ ــرج :ال ـ

( MacGuffinاملـ ـ ـ ــال) ،وال ـت ـع ــاط ــف مع
شـخـصـيــة اض ـط ــرت إل ــى ال ـل ـجــوء إلــى
ال ـســرقــة( .الـ ـ ـ ـ ــ MacGuffinهــو ش ــيء أو
حــدث ض ــروري لتحفيز الشخصيات
لإلقدام على عمل ما ،لكنه غير مهم أو
غير ذي صلة بالقصة بحد ذاتهاّ .
قدم
املـصـطـلــح كــاتــب الـسـيـنــاريــو انـغــوس
مــاكـفـيــل لـلـفـيـلــم ،وت ـب ـنــاه هيتشكوك
ّ
ليوسعه الحقًا في أفالم أخرى).
ظهور الشرطي على الطريق ،تغيير
الـ ـسـ ـي ــارة ،ه ـمــا ال ـس ـي ــاق الـتـشــويـقــي
األول ال ـ ــذي ت ـعــامــل م ـعّــه هـيـشـكــوك،
بينما يجعلنا نفكر بــأنــه ســوف يتم
ال ـق ـبــض ع ـلــى م ــاري ــون .ق ـبــل تــوقـفـهــا
ً
فــي أكـثــر املــوتـيــات شـهــرة فــي تاريخ
الـسـي ـنـمــا ،ي ـق ــدم هـيـتـشـكــوك عـنـصـرًا
ً
مـبـتــذال للغاية ال ـيــوم ،ولكنه ملــع هنا
بكل أناقته :املطر ّالذي يستخدم عادة
كعنصر درامي ،لكنه هنا يشبه الباب،
حيث العبور نحو كابوس سينمائي،
ورعب نقي وبسيطّ ،
يغير تمامًا نغمة
الفيلم .يدخل نورمان بيتس (أنطوني
بيركنز) املشهد .ومـنــذ تلك اللحظة،
ي ـب ــدأ هـيـتـشـكــوك ب ــإخ ـف ــاء ك ــل ش ــيء،
وتـضـلـيــل امل ـشــاهــد ح ــول م ــا ي ـحــدث.
ّ
وألن ه ـي ـت ـش ـ ّك ــوك أعـ ـظ ــم ك ـ ـ ــاذب فــي
التاريخ ،يحضرنا للتأقلم في الكون
املتمثل فــي الـفـنــدق ،ويخدعنا بــدون
رح ـم ــة ،وبـطــريـقــة م ـب ــررة جـ ـدًا ،يقلب

الـفـيـلــم  180درج ــة بـعــد مشهد القتل
الشهير ،ويـبــدأ التركيز على بيتس.
ه ـن ــا تـ ـح ــديـ ـدًا أصـ ـب ــح ق ـت ــل م ــاري ــون
 MacGuffinثانية! هيتشكوك يعشق
اللعب معنا!

مشهدالقتل (مشهداالستحمام)
لـلـمــرة األول ــى فــي تــاريــخ األفـ ــام ،قــام
هيتشكوك ب ـشــيء لــم يفعله أح ــد من
ق ـب ــل ،أي ت ـقــديــم مـمـثـلــة ش ـه ـيــرة هي
جانيت لي وقتلها في منتصف الفيلم.
مــدة املشهد  45ثانية( ،بسببه صنع
هيتشكوك الفيلم) ،ومن بعده لن يبقى

ّ
ُ
تجربة مكثفة ال تنسى .الفيلم
ّ
مصور بذكاء ،ومحبوك جيدًا

شيء كما هوُ .وضع الـ «ستوري بورد»
للمشهد مع املصمم األسطوري شاول
ب ــاس واس ـت ـغ ــرق ال ـت ـصــويــر أسـبــوعــا
فــي لـقـطــات مـقــربــة لـلـغــايــة ،ومــونـتــاج
ســريــع ج ـ ـدًا .ال ـح ـمــام يـمـكــن إزال ـ ــة كل
جدرانه ،ما سمح للكاميرا باالقتراب
م ــن ك ــل زاوي ـ ـ ــة .اس ـت ـخ ــدم هـيـتـشـكــوك
لقطة عكسية سريعة للحركة لتبدو
ك ــأن الـسـكــن اخـتــرقــت جـســد مــاريــون
ّ
(امللحن
بالفعل .املوسيقى والـصــراخ
برنارد هيرمان) رفعا منسوب التوتر

(ك ــان استخدامًا جــديـدًا للكمان الــذي
ً
كـ ــان ي ـس ـت ـخــدم ع ـ ـ ــادة ف ــي املــوس ـي ـقــى
ال ـت ـص ــوي ــري ــة ال ـس ـي ـن ـمــائ ـيــة ل ـت ـعــزيــز
اإلحـســاس بالرومانسية أو الشفقة).
ول ـت ـق ــدي ــم امل ـش ـه ــد ب ــواق ـع ـي ــة ك ـب ـيــرة،
ُ
استحدث صــوت السكني الــذي يخرق
جـســد مــاريــون مــن خــال طـعــن فاكهة
الـ ـشـ ـم ــام (ق ـ ـ ــام ه ـي ـت ـش ـك ــوك وط ــاق ـم ــه
بــاخـتـبــار أن ــواع مـتـعـ ّـددة مــن البطيخ
ح ـتــى وجـ ـ ــدوا الـ ـن ــوع امل ــائ ــم لـصــوت
ال ـط ـعــن) .شـخـصـيــا ،مـشـهــد الـقـتــل في
الحمام يرعبني .ليس الحتوائه على
«ل ـح ـظ ــات دام ـ ـيـ ــة» كــال ـط ـع ـنــات ال ـتــي
ت ـم ــزق ال ـض ـح ـيــة ،ب ــل ل ـتــرك ـيــزي على
حــركــة ال ـبــاب ال ــذي ُيـفـتــح فــي أق ــل من
ّ
ثانية .حركة تترافق مع ظل «شخص
غـيــر م ـع ــروف» ع ـلــى س ـتــائــر ال ـحـمــام.
ّ ّ
ّ
املتكررة للفيلم ،إل أن
ورغم مشاهدتي
تأثير هــذا املشهد يبقى نفسه كأنني
أراه ل ـل ـمــرة األول ـ ــى ،مــراق ـب ــا «الـلـقـطــة
ّ
تتغير وجـهــة النظر اآلن.
العبقرية».
م ــاري ــون ق ـت ـلــت ،وامل ـش ــاه ــد يـتـعــاطــف
م ــع ب ـي ـتــس إلـ ــى حـ ـ ّـد مـ ــا .ب ـع ــد الـقـتــل
والـتـنـظـيــف الــدق ـيــق ل ـل ـح ـمــام ،يخفي
بـيـتــس ك ــل ش ــيء ف ــي س ـي ــارة مــاريــون
ويغرقه في مستقنع .دفــن هيتشكوك
الـ( Macguffinاملال) تحت أعيننا ،وهو
كان حتى ذلك الوقت املحرك األساسي
ّ
تتحول النغمة .هناك
للفيلم! بعد ذلك،

هيتشكوك /تروفو
فرانسوا تروفو :سيد هيتشكوكُ ،ولدت في لندن يوم  ١٣آب -
(أغسطس)  .١٨٩٩الشيء الوحيد الذي أعرفه عن طفولتك هو ذلك
الحادث في مركز الشرطة .هل هذه قصة حقيقية؟
ألفريد هيتشكوك :نعم ،إنها كذلك .أعتقد أنني كنت في الرابعة أو -
ً
الخامسة .أرسلني أبي إلى مركز الشرطة حامال رسالة .قرأها رئيس
مركز الشرطة واحتجزني في زنزانة ملدة خمس أو عشر دقائق ،وقال:
«».هذا ما نفعله باألطفال املشاغبني
هكذا بدأت املقابلة التي بنى عليها فرانسوا تروفو كتابه «هيتشكوك/
تروفو» ،وهو كتاب عن مقابلته لهيتشكوك على مدى ثمانية أيام في
ُ
غرفة من غرف استوديوهات «يونيفرسال» .نشر الكتاب للمرة األولى
باللغة الفرنسية تحت عنوان «السينما بحسب ألفرد هيتشكوك» قبل
».أن يصدر باإلنكليزية باسم «هيتشكوك /تروفو
لم أتوقف عن االبتسام والضحك في بعض أجزاء الكتاب على أجوبة
هيتشكوك ّالفكاهية والذكية .طريقة كالمه فيها الكثير من الخفة
والدعابة .تكلم عن كل شيء :أفالمه ،أمنياته ،أهم املخرجني بالنسبة
إليه ،طريقة تصويره وتقنيات أفالمه .تكلم عن اإللهام وراء أفالمه
وفن الرعب والتشويق ،أعطى أجوبة صريحة واضحة ومحددة حتى

َ
.عن أفالمه التي لم تلق رواجًا
الكتاب كاشف للغاية عن عمل هيتشكوك وروحه املرحة واتقاد
ذهنه ،يزخر بالكثير من انطباعات املعلم الكبير عن أفالمه الشهيرة
مثل «النافذة الخلفية» ( )1954الذي قال عنه« :كنت أشعر أنني مبدع
وخالق للغاية في هذه الفترة ،كانت بطارياتي مشحونة بشكل جيد».
تحدث هيتشكوك في الكتاب أيضًا عن رؤيته التقنية في مشهد
الحمام الشهير في فيلم «سايكو»« :السكني ال يلمس الجسد على
اإلطالق .تم كل شيء في املونتاج» .كما تحدث هيتشكوك عن أفالمه
التي أخفقت مثل «تحت برج الجدي» ( )1949الذي تدور أحداثه
في أستراليا« :لو كنت سأنجز فيلمًا آخر اليوم في أستراليا ،لكنت
وضعت فيه مشهدًا عن رجل شرطة يقفز في جراب كنغر ويصيح
»!».فيه «اتبع هذه السيارة
في عام  ،2015أنجز املخرج كني جونز وثائقيًا فرنسيًا أميركيًا عن
الكتاب واملقابلةُ ،عرض في «مهرجان كان» خالل السنة ذاتها .تضمن
الوثائقي أيضًا مقابالت مع مخرجني كبار وكيف أثر فيهم فن
هيتشكوك أمثال :مارتن سكورسيزي ،دايفد فينشر ،وس اندرسون،
.جايمس غراي ،ريتشارد لينكاليتر ،أوليفييه أساياس وغيرهم

عشيق وشقيقة قلقة ،ومحقق غريب،
واملفاجأة النهائية في الطابق السفلي
م ــن امل ـن ــزل م ــن دون الـتـكـلــم ع ــن بــاقــي
الفيلم .اللحظة التي ينزل فيها بيتس
ووالدته إلى القبو ألنه يتوقع الخطر...
هــذه الــرحـلــة مــن الـطــابــق الـعـلــوي إلى
األسـ ـ ـف ـ ــل ،يـ ـق ــدم ه ـي ـت ـش ـك ــوك خــال ـهــا
محادثة متقطعة بني بيتس ووالدته
إلل ـهــاء امل ـت ـفـ ّـرج ،وخ ــداع ــه ،وك ـشــف ما
ي ـح ــدث الح ـق ــا ف ــي م ـش ـهــد ال ُي ـن ـســى.
«سايكو» هو مثال واضــح ملا اعتبره
هيشتكوك سينما خالصة وبسيطة.
لغة سردية جديدة خلقت.

لعبة السينما
ذكر هيتشكوك أكثر من مرة أن دوافع
الشخصيات وأفـعــالـهــا ال تـهـ ّـمــه على
األقـ ـ ــل .م ــا ي ـهـ ّـمــه ه ــو ال ـح ـص ــول على
شيء من خالل التقنيات السينمائية،
وقــد نجح في ذلــكُ ،مظهرًا مــرة أخرى
األه ـم ـيــة املـطـلـقــة لـلـمــونـتــاج .شــركــات
اإلنـ ـت ــاج ل ــم ت ـكــن مـقـتـنـعــة بــامل ـشــروع،
بـ ـسـ ـب ــب وح ـ ـش ـ ـي ـ ـتـ ــه .لـ ـ ــذلـ ـ ــك ،صـ ـ ـ ـ ّ ّـوره
املـ ـخ ــرج ب ــاألب ـي ــض واألس ـ ـ ــود تـجــنـبــا
إلنـتــاج فيلم دم ــوي للغاية .كــل شيء
ُ
اســت ـخــدم بـطــريـقــة لـخـفــض املـيــزانـيــة،
مــن دون تــأثـيــرات سينمائية خاصة
ّ
وادع ـ ـ ـ ـ ــاءات ك ـب ـي ــرة .وال ـن ـت ـي ـجــة فـيـلــم
تــرك بصمته فــي تــاريــخ السينما وال
يــزال حتى الـيــوم بعد ستني سنة من
إنـتــاجــه جــديـدًا لــه نفس التأثير على
من يشاهده .تم تقليد الفيلم ألف مرة،
ّ
ُسـ ــرق أل ــف م ــرة ول ــم يـتـمــكــن أح ــد من
مطابقته ،خاصة في ما يتعلق بلعبة
امل ـخ ــرج م ــع امل ـش ــاه ــد ،لـعـبــة ال ـتــواطــؤ
واإليـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاء والـ ـ ـ ـك ـ ـ ــذب .ل ـع ـب ــة ت ـن ـت ـهــي
بالنظرة النهائية الشهيرة لبيركنز
إلى الكاميرا ،ثم لقطة انتشال سيارة
م ـ ــاري ـ ــون مـ ــن امل ـس ـت ـن ـق ــع ،وب ــال ـت ــال ــي
ت ـع ــود إلـ ــى ال ـج ـم ـهــور الـ ـ ـ ـ ـ ــMacGuffin
األرب ـعــون ألــف دوالر الـتــي تــم خــداعــه
ب ـه ــا ف ــي الـ ـب ــداي ــة« .س ــايـ ـك ــو» تـجــربــة
مكثفة ال تنسى .الفيلم املصور بذكاء،
واملحبوك جيدًا ،كأنه رحلة استثنائية
ّ
مخفية
لقصة تـحــدث أمامنا وأخ ــرى
ع ـل ـيـنــا اك ـت ـشــاف ـهــا .أسـ ـل ــوب يـحــولـنــا
إلـ ــى م ــراق ـب ــن ن ـت ـحـ ّـن ح ـ ــدوث ش ــيء،
ّ
وم ـت ــأك ــدي ــن بـ ـ ــأن ح ــدث ــا غ ـي ــر مـتــوقــع
سيحصل .لكن رغم كل التركيز ،تبقى
ملسات هيتشكوك مفاجأة تنسف كل
التوقعات.
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لبناني
زوجة وزير
ّ
ّ
في مرصد صهيوني متطرف
وليد شرارة

صورة
وخبر

مـع بـدء تخفيـف إجـراءات اإلقفـال التـي فرضهـا فيـروس كورونـا
فـي إسـبانيا ،اسـتعادت بعـض الفضـاءات الثقافيـة والفنية نشـاطها
بحـذر مـع التـزام الزائريـن بمعاييـر صارمـة للوقايـة والحفـاظ علـى
السلامة .فـي معـرض Genealogies of Art : Or the History of
 Art as Visual Artالمسـتمر لغايـة  31أيـار (مايـو) الحالـي ،يسـتمتع
الجمهـور بأكثـر مـن  100عمـل ألسـماء بـارزة مـن بينهـا بابلو بيكاسـو،
قسـطنطين برانكوسـي وغيرهمـا( .خورخـي غيريـرو ـــ أ ف ب)

ينظم «املرصد العاملي للذمية» ( ،)Dhimmi-Watchندوة عبر تطبيق «زوم» في 2
حزيران (يونيو) املقبل بعنوان «ضحايا اإلســام السياسيّ :
الذميون بني املاضي
ّ
يضم مجموعة من الشخصيات
والحاضر» .وملن ال يعرفه ،فإن هذا املرصد الذي
ّ
املتطرفة ،وبعضها من أيتام االستعمار الفرنسي في الجزائر،
الصهيونية واليمينية
ّ
يجمعها عداء هستيري لإلسالم والعرب ،تأسس على قاعدة املفاهيم والفرضيات
التي بلورتها الكاتبة بات يئور حول اإلســام و«مشروعه للسيطرة العاملية» .بات
يئور ،واسمها الحقيقي جيزيل ليتمان عريبي ،كاتبة بريطانية من أصل يهودي
مصري ،ولدت سنة  1933في مصر وهاجرت مع عائلتها إلى بريطانيا في سنة
 1956بعد معركة السويس ،حيث درست علم اآلثار في جامعة لندن والتقت زوجها
وانتقلت للعيش معه في سويسرا في سنة  .1960شاركت يئور
دايفيد ليتمانّ ،
في العملية التي نظمها املوساد والوكالة اليهودية لتهجير أكثر من  500من اليهود
املغاربة إلى إسرائيل« ،عملية مورال»ّ ،
وكرمها الرئيس الصهيوني شمعون بيريس
ّ
سنة  2008في احتفال خاص على شرفها تم في ذكرى العملية .لكن الدور األخطر
لبات يئور كان على مستوى الدعاية األيديولوجية-السياسية .فالقراءة التي تقدمها
لتاريخ الفضاء الـعــربــي-اإلســامــي ،بوصفه سلسلة مــن عمليات القتل والتنكيل
بأتباع الــديــانــات األخ ــرى بهدف أسلمتهم أو تحويلهم إلــى «أرق ــاء» داخــل حــدوده،
والسعي املستمر لغزو بقية أنحاء املعمورة للسيطرة عليها ،ولحروب العالم املعاصر
باعتبارها استمرارًا لهذا الصراع املزمن واألبدي بني اإلسالم من جهة ،والحضارة
«اليهودية-املسيحية» ،حولها إلى مرجع فكري للتيارات األكثر تشددًا في أوساط
اليمني الصهيوني والغربي املـتـطـ ّـرف .أطــروحــات يئور فــي الــواقــع نسخة ّ
مشوهة
وشــديــدة البدائية عن نظرية صــراع الحضارات التي طرحها صامويل هانتغتون
ألنها تجهر بما يعتقده هذا األخير في ّ
سره ،أي أن النزاعات بني الدول هي دينية في
جوهرها .طبعًا ،بالنسبة إليها وإلى من يدعمها ،وظيفة هذه األطروحات هي تعزيز
التحالف بني إسرائيل وقــوى اليمني الفاشي الصاعدة في الغرب األورو-أميركي
للتصدي للعدو املشترك اإلسالمي .غير أن مغاالة يئور في التطرف وكراهية العرب
واملسلمني جعلتها «صديقة مزعجة» حتى لبعض الـقــوى اليمينية املـنـحــازة إلى
إسرائيل في أوروبا .فهي لم تتردد في أحد كتبها« ،أورابيا :املحور األوروبي-العربي»،
ّ
بالتورط في مؤامرة تهدف إلى تحويل القارة العجوز إلى
باتهام االتحاد األوروبي ّ
«مستعمرة إسالمية» ،ال أقــل ،نتيجة للعالقات االقتصادية والنفطية التي تجمع
بني دولها ودول عربية وإسالمية منتجة للنفط .لم تمنع هذه التحليالت الخرقاء
ّ
لفيفًا مــن أيـتــام االستعمار الفرنسي والغربي الــذيــن يحنون الــى أيــامــه «املجيدة»،
واملسكونني بالحقد على الشعوب التي ألحقت باالستعمار الهزائم ،ومنهم ألكسندر
ديلفال ،وكلير بريير بالنشي وجاك تارنيرو والصهيوني سامي غزالن ،والجزائري
املتصهني بوعالم صنصال ،من عضوية لجنة شــرف املرصد العتيد .لكن ما ال
يمكن فهمه هو عضوية زوجة وزير االقتصاد اللبناني راوول نعمة ،السيدة لينا املر
نعمة ،في لجنة شرف مرصد الصهاينة املعتوهني .آراء وكتابات السيدة املذكورة،
التي تتقاطع مع هلوسات يئور ،ال تهمنا .لكن العضوية في هذا املرصد ،واملشاركة
في أنشطته ،جريمة بحق شعبنا وشهدائه ترقى إلى مستوى الخيانة.

«تكنولوجيا المراقبة» :خدمة لالحتالل وتجارة مربحة؟

«شبيبة طنجة»:
ندوة حول «ثقافة المقاومة»

رسوم «أستيريكس» لدعم
المستشفيات الفرنسية

في مناسبة الذكرى العشرين لتحرير جنوب
لبنان من االحتالل اإلسرائيلي ،تنظم «الشبيبة
الطليعية» في «حزب الطليعة الديمقراطي
االشتراكي» في مدينة طنجة املغربية ،بعد
غد السبت ،ندوة افتراضية بعنوان «حاضر
ٍ
ّ
ثقافة املقاومة» .يشارك في الندوة كل من
رئيس أساقفة سبسطية للروم األرثوذكس في
القدس املحتلة املطران عطالله حنا (الصورة)،
والنائب ّ
السابق في مجلس الشعب التونسي
ّ
عن «حزب التيار الشعبي القومي» مباركة
ّ
املركزية في حزب
البراهمي ،وعضو اللجنة
ّ
الطليعة عبدالله الزيدي ،على أن يتولى كاتب
فرع «الشبيبة الطليعية» نزار الهسكوري
ُ
ّ
ّ
مهمة إدارة النقاش .علمًا بأن الندوة ستنقل
مباشرة عبر صفحة «الشبيبة الطليعية»على
موقع فايسبوك.

بيعت أربعة رسوم أصلية أنجزها الفرنسي
ألبير أوديرزو ( 1927ـ  /2020الصورة) مع
رينيه غوسيني مقابل قرابة  400ألف يورو
في مزاد خيري ُمنحت عائداته ملستشفيات
باريس ملساعدتها في مواجهة كورونا.
وكان الثنائي قد ساهما في ابتكار شخصية
ّ
املصورة الشهيرة «أستيريكس» التي
القصص
بيع أكثر من  380مليون كتاب يستند إليها في
أنحاء العالم بـ  111لغة ،إضافة إلى تصوير
أفالم ومسلسالت تلفزيونية وإطالق ألعاب
ّ
فيديو مرتبطة بها ،وإنشاء متنزه فرنسي
ّ
ّ
وشخصياتها .آدا
مخصص للرسوم الهزلية
ّ
أوديرزو ،أرملة ألبير ،قالت إن املزاد وسيلة
لشكر «أبطالنا الجدد الذين قاوموا الغزاة»،
في إشارة إلى الوباء الذي قتل أكثر من  28ألف
شخص في فرنسا .من جهتها ،أوضحت دار
مزادات «أرتكوريال» لوكالة «فرانس برس»
ّ
أن آدا وابنتها سيلفي أرادتا «االنضمام إلى
ّ
األمة بكاملها في تكريم موظفي املستشفيات
الفرنسيني» لعملهم خالل الجائحة.

غد السبت ـ الساعة
ندوة «حاضر ثقافة املقاومة» :بعد ٍ
ً
مساء بتوقيت بيروت ـ بعد الظهر بتوقيت
السابعة
غرينتش ـ صفحة «الشبيبة الطليعية» على فايسبوك.

عند الساعة السابعة من مساء اليوم الخميس،
يدعو «حملة ـ املركز العربي لتطوير اإلعالم
االجتماعي» إلى حضور حوار رقمي على
تطبيق «زوم» بعنوان «تكنولوجيا املراقبة:
من أداة تخدم االحتالل إلى تجارة مربحة».
ّ
يشارك في النشاط االفتراضي كل من :باحثة
السياسات في «برايفسي انترناشونال» إيفا
ديمونت بلوم ،مستشار األمان الرقمي في
منظمة «فرونت الين ديفندرز» للشرق األوسط
وشمال أفريقيا محمد املسقطي ،نائب مديرة
املكتب اإلقليمي للشرق األوسط وشمال أفريقيا
في «منظمة العفو الدولية» صالح حجازي
والباحثة في مركز «من يربح من االحتالل»
حال مرشود (الصورة) .في هذا املوعد الذي
يديره مدير «حملة» نديم ناشف ،مناقشة
لالستخدام املتزايد لتكنولوجيا املراقبة

حول العالم ،خصوصًا بعد أزمة كورونا،
ّ
وأي صالحيات ومعلومات تحصل عليها
التطبيقات الحكومية املختلفة من هواتفنا
الذكية ،مع تسليط الضوء على توظيف
االحتالل اإلسرائيلي لهذه التكنولوجيا ضد
الفلسطينيني عمومًا ،وسكان الضفة الغربية
ً
خصوصًا ،فضال عن العالقة التي تربط
بني الشركات املنتجة لتكنولوجيا املراقبة
والجيش اإلسرائيلي ،وكيف يتم تجريب هذه
التكنولوجيا على الفلسطينيني ،قبل اعتمادها
ّ
للمؤسسة األمنية
دوليًا لتكون «تجارة مربحة
والشركات الخاصة اإلسرائيلية».
«تكنولوجيا املراقبة :من أداة تخدم االحتالل إلى
ً
مساء ـ تطبيق
تجارة مربحة» :اليوم ـ الساعة السابعة
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