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لبنان

لبنان
المشهد السياسي

تقرير

فرنجية يقاطع جلسة التعيينات وخالف بين دياب وباسيل

الدوالر يالمس الـ  :4800السوق أم تالعب سياسي؟
ّ
متخطيًا ّ
أي إجراءات موضعية يقوم بها مصرف لبنان ،فيما معركة الحصص السياسية على حالها .استقتال مستمر على
عجلة االنهيار تتسارع ،والدوالر يهوي
ُ
الظفر بمنصب هنا وآخر هناك ،بدون آلية واضحة للتعيين .أمس ،كان الموعد من تعيين إشكالي آخر .محافظ كسروان وجبيل كان الحدث .منصب لم يشغل
ً
قبال ،لكن الحكومة ارتأت أنه من األولويات .ولذلك ،أعيد إحياء اسم بترا خوري مجددًا ،قبل أن ّ
يتبين استحالة تعيينها قانونًا .وكل ذلك ،جرى على وقع تحركات
مسائية ،حيث قطعت الطريق في أكثر من منطقة ،فيما شهد محيط المصرف المركزي عودة التحركات المنددة بسياسات رياض سالمة اإلفالسية
ّ
تفوقت الحكومة على سابقاتها في
مــا خــص التعيينات اإلداريـ ــة ،إن من
ن ــاح ـي ــة ت ـغ ـل ـيــب امل ـح ـس ــوب ـي ــات عـلــى
الكفاءة أو من ناحية إعــادة خلط كل
األوراق من أجل اسم واحــد .فعاصفة
م ـس ـت ـشــارة رئ ـي ــس ال ـح ـكــومــة حـســان
ديـ ــاب ل ـل ـشــؤون الـطـبـيــة ب ـتــرا خ ــوري
ل ــم تـ ـه ــدأ بـ ـع ــد ،وال س ـي ـمــا أن دي ــاب
يريد تعيني خــوري مهما كــان الثمن.
ل ــذل ــك أخ ـ ــرج رئ ـي ــس ال ـت ـي ــار الــوطـنــي
الـحــر جـبــران باسيل مــن جيبه أرنبًا
جديدًا اسمه محافظ كسروان الفتوح
ـ ـ ـ ـ ج ـب ـيــل ح ـتــى ت ـج ـلــس خ ـ ــوري على
مقعده .إال أن حساسية هذا املنصب،
وإص ـ ـ ــرار بــاس ـيــل ع ـل ـيــه ،إض ــاف ــة إلــى
إصراره على ّ
ضم منصب املدير العام
للحبوب والشمندر السكري إلى سلة

االرتفاع المفاجئ
لسعر الدوالر :ضغط من سالمة
ألجل تعيين البعاصيري؟
التعيينات أدى إلى إشكال بينه وبني
رئ ـيــس الـحـكــومــة ح ـ ّـس ــان دي ـ ــاب ،كــاد
يؤدي إلى تطيير الجلسة.
ب ــال ـن ـت ـي ـج ــة ،تـ ـب ـ ّـن أن خ ـ ــوري نـقـلــت
ّ
نفوسها إلى سجل زوجها في جبيل،
ّ
األم ــر ال ــذي يمنعها مــن تـســلــم املـهــام
ك ــون ال ـق ــان ــون يـمـنــع تـعـيــن مـحــافــظ
ّ
ينحدر من املنطقة عينها .حينها ،فكر
ديــاب وباسيل بــإجــراء تعديل طفيف
ع ـلــى الـتـعـيـيـنــات ع ـبــر ق ـلــب األس ـم ــاء
ونـقــل املــرشــح شبه املـحـســوم ملنصب
مـ ـح ــاف ــط بـ ـ ـي ـ ــروت ال ـ ـقـ ــاضـ ــي م ـ ـ ــروان
عـبــود إل ــى جبيل مـقــابــل إع ــادة طــرح
خوري محافظًا لبيروت .على اعتبار
ّ
أن ذل ــك ل ــن ي ـخــل ب ــال ـت ــوازن الـطــائـفــي
ط ــامل ــا أن م ـن ـصــب م ـح ــاف ــظ ك ـس ــروان
ـ ـ ـ ـ ج ـب ـيــل امل ـس ـت ـحــدث ذهـ ــب لـلـطــائـفــة
األرثوذكسية.
مـ ــع ذل ـ ـ ــك ،لـ ــم ي ـت ــأخ ــر م ـي ـتــروبــول ـيــت
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ّ
الوزراء لم يطلعوا على األسماء المطروحة للتعيين والمطران ُيسقط خوري مجددًا (مروان طحطح)

بـيــروت وتوابعها لـلــروم األرثــوذكــس
املـطــران الـيــاس عــودة فــي رفــع الفيتو
فــي وج ــه خ ــوري م ـج ــددًا .فـهــو رفــض
إعـ ـ ـ ـ ـ ــادة طـ ـ ـ ــرح اس ـ ـم ـ ـهـ ــا ب ـ ـعـ ــد إعـ ـ ــان
انسحابها وعــدم رغبتها في التداول
بــاسـمـهــا ملـنـصــب امل ـحــافــظ م ــن قصر
ب ـع ـبــدا .ونـتـيـجــة م ــا ح ـص ــل ،خــرجــت

خوري خالية الوفاض ،إال أن الحديث
استمر حتى مساء أمس عن إمكانية
نقل نفوسها إلى مسقط رأسها األول
ّ
قبل الزواج لتتمكن من تسلم املنصب.
في غضون ذلك ،جرى مسح للموظفني
األرثـ ــوذكـ ــس م ــن ال ـف ـئــة ال ـثــان ـيــة وتــم
ال ــوق ــوع عـلــى اس ــم مــراق ـبــة عـقــد نفقة

في ديوان املحاسبة تدعى بولني ديب
من عكارُ .يجمع من في الديوان على
أن دي ــب تحظى بسمعة طـيـبــة .وهــي
إذ تـنـحــدر م ــن عــائـلــة قــوات ـيــة ،يشير
عارفوها إلى أنها ال تعادي أحدًا.
تعيني محافظ لكسروان ـ ـ جبيل التي
كانت تعتبر جــزءًا مــن محافظة جبل

لبنان ،أثــار غضب تيار املستقبل من
ناحية املــس بما ُيسمى «صالحيات
الطائفة الـسـنـيــة» ،فــأصــدرت النائبة
ف ـ ــي ت ـ ـيـ ــار امل ـس ـت ـق ـب ــل روال ال ـط ـب ــش
ب ـي ــان ــا اع ـت ــرض ــت ف ـي ــه ع ـل ــى الـتـعـيــن
ألنــه يمس بصالحيات محافظ جبل
ّ
لبنان (وهــو من حصة السنة) ويخل

بــال ـتــوازن الــوط ـنــي .وأش ـ ــارت إل ــى أن
دي ــاب يكسر ال ـتــوازنــات عـلــى حساب
الـ ـط ــائـ ـق ــة ال ـس ـن ـي ــة ل ـت ـن ـه ــي ب ـيــان ـهــا
بــالـقــول« :ال ـلــي مــا فــي خـيــر ألهـلــو ما
في خير لحدا» .كذلك ،فإن إضافة هذا
ّ
املـنـصــب إل ــى ســلــة التعيينات أث ــارت
ن ـقــاشــا قــانــون ـيــا ح ــول م ــدى صـحـتــه.
ففي حــن رأت مـصــادر معنية أن من
الطبيعي تعيني محافظ لـكـســروان ـ ـ
جبيل ،بعدما أصبح قانون إنشائها
نـ ــاف ـ ـذًا م ـن ــذ ث ـ ــاث س ـ ـنـ ــوات ،خــرجــت
أص ـ ــوات ع ــدي ــدة تـعـتـبــر ذل ــك مخالفًا
ل ـل ـق ــان ــون ،ألن امل ــراس ـي ــم الـتـطـبـيـقـيــة
لقانون إنشاء هذه املحافظة لم تصدر
بعد ،وبالتالي ال مالك لها وال وظائف
شاغرة فيها ،أضف إلى أنه لم يلحظ
لها أي اعتماد في موازنة .2020
وفـ ــي س ـي ــاق ب ـنــد ال ـت ـع ـي ـي ـنــات ،ت ــردد
أي ـض ــا أن دي ـ ــاب ت ــراج ــع ع ــن تــرشـيــح
رنــدا يقظان لرئاسة مجلس الخدمة
املــدن ـيــة ،واس ـت ـبــدال ـهــا إم ــا بــالـقــاضــي
يحيى غبورة ،أو باملوظفة في مجلس
الـ ـخ ــدم ــة امل ــدنـ ـي ــة سـ ـم ــر م ـش ـمــوشــي
امل ـح ـس ــوب ــة ع ـل ــى «امل ـس ـت ـق ـب ــل» ال ـتــي
يـفـضـلـهــا ديـ ـ ــاب .ل ـكــن ف ــي املـحـصـلــة،
ستكون جلسة اليوم جلسة مصيرية
ع ـل ــى كـ ــل الـ ـصـ ـع ــد ،إال إذا ســاه ـمــت
ال ـخ ــاف ــات املـسـتـحـكـمــة والـضـبــابـيــة
الـتــي تـحــوم حــول بعض التعيينات،
وال س ـي ـمــا ال ـت ـع ـي ـي ـنــات امل ــالـ ـي ــة ،فــي
تطييرها م ـجــددًا ،وخــاصــة أن وزراء
أك ــدوا ل ــ«األخ ـبــار» أن ج ــدول األعـمــال
َ
السير
إليهم لــم يتضمن
الــذي أرســل ّ
ال ــذاتـ ـي ــة ل ـل ـم ــرش ـح ــن ل ـل ـت ـع ـيــن ،وال
ح ـتــى أس ـم ــاء هـ ــؤالء امل ــرش ـح ــن .أول
االعتراضات أتى من سليمان فرنجية،
الذي ُعلم أنه أبلغ حزب الله أن وزيريه
لــن يـحـضــرا الجلسة العـتــراضــه على
آل ـيــة الـتـعـيـيـنــات .وف ــي ت ـغــريــدة لـهــا،
أعلنت وزير العمل مليا ّ
يمني مقاطعة
ّ
الـجـلـســة ،رف ـضــا للتعيينات املـعــلـبــة
التي تكرس املحاصصة والطائفية.
ب ــال ــرغ ــم م ــن الـ ـخ ــاف ع ـل ــى ع ـ ــدد مــن
التعيينات ،إال أن التركيز سينصب
على التعيينات املالية ،التي كانت قد
ُوضعت على الرف منذ أكثر من شهر
بسبب عدم االتفاق بشأنها .وإذ تردد
مصادر مطلعة أن ال تعديالت جدية
ف ــي سـ ـي ــاق ه ـ ــذه ال ـت ـع ـي ـي ـن ــات ،ي ـبــدو
أن الــوقــت ص ــار ضـيـقــا أم ــام إمكانية
تفعيل دور املجلس املــركــزي ملصرف
لبنان ،وبالتالي تفعيل دور مصرف

لبنان للقيام بوظيفته املحافظة على
الليرة اللبنانية.
أم ــس ،ب ــدا جـلـيــا أن اآلل ـي ــة ال ـتــي اتـفــق
عـلـيـهــا ف ــي «اج ـت ـم ــاع ال ـس ــراي ــا» ال ــذي
ترأسه دياب وشارك فيه حاكم مصرف
ّ
الصرافني ،واتفق خالله
لبنان ونقيب
على خفض سعر الــدوالر تدريجيًا قد
سـقــط .إذ سجل ال ــدوالر رقـمــا قياسيًا
جــدي ـدًا وص ــل فــي بـعــض املـنــاطــق إلــى
 4800ليرة .فقد عمد الصرافون ،خالفًا
لــاتـفــاق ،إل ــى اإلق ـفــال أو إل ــى التوقف
عــن بـيــع ال ـ ــدوالر ،مــا زاد مــن الضغط
ع ـلــى ال ـل ـي ــرة ال ـل ـب ـنــان ـيــة ،وس ــاه ــم في
رفــع سعر ال ــدوالر .وهــو ارت ـفــاع يبدو
أن ــه س ـي ـكــون م ــن ال ـص ـعــب ضـبـطــه في
الـفـتــرة املقبلة ،ربـطــا بـعــوامــل الـســوق،
أي الطلب املتنامي على الدوالر مقابل
ال ـ ـشـ ــح فـ ــي امل ـ ـع ـ ــروض م ـ ـنـ ــه ،فـ ــي ظــل
إصرار مصرف لبنان على التخلي عن
دوره في الحد من االنهيار املتسارع،
ولجوئه إلــى حلول موضعية تساهم
ف ــي ض ـبــط م ــؤق ــت ومـ ـح ــدود لـلـسـعــر.
وف ـ ـ ــي ه ـ ـ ــذا ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق ،أصـ ـ ـ ــدر ري ـ ــاض
س ــام ــة ب ـي ــان ــا ط ـل ــب ف ـي ــه مـ ــن جـمـيــع
الـصــرافــن املــرخـصــن أن يـتـقـ ّـدمــوا من
املـ ـص ــرف ب ـط ـل ـبــات ـهــم لـ ـش ــراء الـ ـ ــدوالر
تبعًا للسعر اليومي املحدد من نقابة
الصرافني ،على أن يقوم املصرف خالل
 48ســاعــة بـتـحــويــل الـطـلـبــات املــوافــق
ع ـل ـي ـهــا إل ـ ــى ح ـس ــاب ــات ـه ــم ال ـخ ــارج ـي ــة
بتسليم
لــدى امل ـصــارف ،الـتــي ستقوم
ّ
األم ــوال إلــى الصرافني نـقـدًا .كما حــذر
ســامــة الـصــرافــن غير املــرخـصــن من
املــاحـقــة وال ـتــوق ـيــف .وتـنـظــر مـصــادر
سـيــاسـيــة ب ـعــن الــري ـبــة إل ــى االرت ـف ــاع
املفاجئ في سعر الــدوالر منذ أول من
أم ــس ،رغــم اتـجــاهــه هبوطًا فــي األيــام
الـســابـقــة .وتــدقــق امل ـص ــادر فــي مــا إذا
ك ـ ــان ه ـ ــذا األم ـ ــر يـ ـه ــدف إل ـ ــى تـحـقـيــق
أمــريــن :تصوير ريــاض سالمة لنفسه
م ـن ـق ـذًا ع ـب ــر ال ـت ــدخ ــل ل ـض ـبــط ان ـه ـيــار
سعر الـلـيــرة ،والضغط سياسيًا على
الحكومة إلعادة تعيني النائب السابق
الـثــالــث لـحــاكــم مـصــرف لـبـنــان ،محمد
البعاصيري ،في املنصب الــذي شغله
ق ـبــل أن تـنـتـهــي والي ـت ــه م ــع غ ـيــره من
ن ــواب الـحــاكــم قبل سنة وشـهــريــن من
اليوم .فسالمة ،وكذلك الرئيس السابق
للحكومة سعد الحريري ومن خلفهما
ّ
يصرون على إعادة
النظام األميركي،
تعيني البعاصيري في املنصب نفسه.
(األخبار)

تقرير

نتائج تجفيف المازوت :تقنين كهرباء المولدات
آمال خليل

(هيثم الموسوي)

ب ــدأت ث ـمــار الـتـجـفـيــف املـتـعـ ّـمــد مل ــادة
امل ـ ــازوت مــن ال ـســوق الـلـبـنــانــي تظهر
على حياة السكان .عــدد من أصحاب
امل ـ ــول ـ ــدات فـ ــي املـ ـن ــاط ــق أعـ ـل ــن ف ــرض
ب ــرن ــام ــج ت ـق ـن ــن لـ ـس ــاع ــات ال ـت ـغــذيــة
ب ــالـ ـكـ ـه ــرب ــاء بـ ـسـ ـب ــب ن ـ ـفـ ــاد الـ ــوقـ ــود
ل ـت ـش ـغ ـيــل مـ ــولـ ــداتـ ــه ،مـ ــا ي ـع ـن ــي ب ــأن
األســر واملؤسسات ستخضع لتقنني
مضاعف في الصيف :كهرباء الدولة
وكهرباء املولد.
ت ـل ــك ال ـن ـت ـي ـجــة خ ـل ـف ـهــا أسـ ـب ــاب ع ــدة
تكشف مسؤولية كارتيالت النفط عن
األزم ــة املفتعلة «بالتواطؤ مــع وزارة
ال ـطــاقــة واملـ ـي ــاه بـحـجــة م ـنــع تهريبه
إلـ ــى سـ ــوريـ ــا» .وال ـح ـق ـي ـقــة أن ثـنــائــي
الـكــارتـيــل ـ ـ ـ ـ الـ ـ ــوزارة ،وبــال ـت ـعــاون مع

أصـحــاب املــولــدات ،يسعى إلــى فرض
ضــريـبــة إضــافـيــة عـلــى تـنـكــة امل ــازوت
بقيمة خمسة آالف ليرة لبنانية ورفع
ال ـت ـعــرفــة ع ـلــى امل ـش ـتــركــن م ــن خــال
التلطي وراء نـفــاد امل ـخــزون وارتـفــاع
سعر ال ــدوالر« ،فيما يبقى املستفيد
األكـبــر هــو كــارتـيــل الـنـفــط وملحقاته
مــن أص ـحــاب امل ـح ـطــات ،ال ــذي يسعى
الى احتكار املازوت وتخزين الكميات
املتوفرة لديها» ،بحسب أحد أصحاب
مـ ـحـ ـط ــات ال ـ ــوق ـ ــود الـ ـت ــي نـ ـف ــد مـنـهــا
املازوت.
بعض مالمح ما يجري فضحها بيان
تـجـ ّـمــع أص ـحــاب امل ــول ــدات فــي مدينة
صور مساء أمس .إذ أعلنوا فيه نفاد
م ــادة امل ــازوت مــن خــزانــاتـهــم «بسبب
فـقــدانـهــا مــن ال ـســوق واحـتـكــارهــا من
قـبــل بـعــض ال ـت ـجــار ال ـك ـب ــار» .ولـفـتــوا

إلى أنهم قصدوا أمس «مدير منشآت
الــزهــرانــي وطلبنا منه شــراء املــازوت
لـ ـلـ ـم ــول ــدات مـ ــن أجـ ـ ــل ت ـس ـي ـي ــر أمـ ــور
امل ــواط ـن ــن ف ــرف ــض تـسـلـيـمـنــا إي ــاه ــا،
ّ
بينما كل املحطات تسلمت املازوت من
مـنـشــآت الــزهــرانــي .وبــالـتــالــي أصبح
هناك سوق سوداء لبيع املازوت .فيما
أصـ ـح ــاب امل ـح ـط ــات ي ـن ـت ـظــرون نـفــاد
خزاناتنا من املــازوت ليجبرونا على
شرائها بأسعار مرتفعة مــن السوق
الـ ـس ــوداء ،أي بـمـبـلــغ م ــا ب ــن  16ألــف
لـيــرة الــى  18ألــف لـيــرة .أمــا نـحــن ،فال
نستطيع شراء املادة خالفًا لتسعيرة
الدولة البالغة عشرة آالف وخمسمئة
ل ـي ــرة» .وك ــرر ال ـب ـيــان ات ـه ــام أصـحــاب
املـحـطــات «بــالـتــاعــب بسعر امل ــازوت
لبيعه بأسعار مرتفعة في ظل تقلبات
ارتـ ـف ــاع س ـعــر صـ ــرف ال ـ ـ ــدوالر أخ ـي ـرًا

كارتيل النفط
يتواطأ مع الوزارة
بذريعة منع تهريب
المازوت إلى سوريا

بنسبة  15في املئة».
املشهد نفسه تكرر في طرابلس حيث
عقد ّ
تجمع أصحاب املولدات في أبي
سـمــرا اجـتـمــاعــا أم ــس بـحــث فــي أزمــة
شــح امل ــازوت وتــأثـيــرهــا على عملهم.
ول ـ ـ ـ ّـوح ال ـب ـع ــض «ب ــوض ــع الـ ـي ــد عـلــى
صهاريج الشركات واملــازوت في حال
تبني أنـهــا تـصــرف ملصلحة التهريب
وخالفه».
م ـ ـه ـ ـمـ ــا كـ ـ ــانـ ـ ــت األس ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاب الـ ـخـ ـف ـ ّـي ــة
والظاهرة ألزمة املازوت ،إال أن الثابت

يرتفع:
الدوالر
سعر
ّ
ّ
المسرحية القضائية لم تنفع
«الحرب المفتوحة» التي
ّ
شنها القاضي علي ابراهيم
ضد ّ
الصرافين لضبط
التالعب بسعر صرف الليرة
ُ ِّ
إنجازات
لم تحقق ّسوى
ٍ
وهمية تبخرت مفاعيلها
خالل أيام .إذ واصل الدوالر
ارتفاعه أمام الليرة ليبلغ
أرقامًا قياسية ناهزت الـ
 4550ليرة .أما ّ
الصرافون
ونقيبهم ونائبه المدعى
عليهم بالتالعب ،فخرجوا
من السجن ليجتمعوا
وحاكم
برئيس الحكومة
ّ
المصرف المركزي ...كأن
شيئًا لم يكن!
رضوان مرتضى
ال أث ــر ل ـلــدولــة وال لـقـضــائـهــا املـتــآكــل
في ارتفاع سعر صــرف ال ــدوالر .يفتح
الـ ـص ـ ّـراف ــون ع ـلــى ح ـســاب ـهــم م ــن دون
حسيب أو رقيب .يشترون الدوالر بني
 ٣٧٠٠ل ـيــرة و ٣٩٠٠ل ـي ــرة ،ويــرفـضــون
بيعه إال بكميات قليلة ،فيما يعقدون
ـ ـ تحت أعــن املخبرين ـ ـ صفقات من
تحت الـطــاولــة لبيعه بأكثر مــن ٤٢٠٠
ً
ليرة ،وصوال إلى  ٤٥٥٠ليرة ليل أمس.
وبـحـســب م ـص ــادر مـعـنـيــة ،ف ــإن هـنــاك
اتـفــاقــا بــن الـصـ ّـرافــن الــذيـ ُـن يشترون
الــدوالر وفق سعر السوق املعلن (بني
 ٣٧٠٠و ٣٩٠٠ليرة) ،على االمتناع عن
بسعر مرتفع أو منفخض،
بيعه ،سواء ّ
مل ـعــرف ـت ـهــم ب ــأن ــه س ـيــرت ـفــع م ــع ح ـلــول
ن ـه ــاي ــة ال ـش ـه ــر حـ ــن ت ـم ـت ـلــئ ال ـس ــوق
ب ـك ـم ـي ــات ك ـب ـي ــرة مـ ــن الـ ـلـ ـي ــرة وي ـحــن
اسـ ـتـ ـحـ ـق ــاق دفـ ـ ــع ال ـ ـتـ ــزامـ ــات الـ ـع ـ ّـم ــال
األجــانــب بــالــدوالر ،ناهيك عــن ارتفاع
سعر الدوالر في سوريا .تزامن ذلك مع
ّ
الصرافني الكبار بعدم ضخ
قــرار لدى
كمية كبيرة من ال ــدوالرات في السوق
ّ
فــي ظ ــل الحملة األمـنـيــة الـتــي تـطــاول
ّ
الـ ـص ـ ّـراف ــن الـ ـصـ ـغ ــار .وق ـ ــد عـ ـ ــزز ذل ــك
احتكار الدوالر لدى ّ
صرافني محددين
يبيعونه بالخفاء بأسعار وصلت إلى
 ٤٥٥٠ليرة.
الصرافني لم يـ ّ
ّ
ـؤد إلــى نتيجة
توقيف
فــي معظم ال ــدول التي واجـهــت أزمــات
ّ
للصرافني في
نقدية .تعليق املشانق
إيران وحملة االعتقاالت الواسعة التي
طاولتهم في تركيا لم ينجحا في وقف

االنهيار أو تأخيره .ورغم «انتفاضة»
امل ـ ّـدع ــي ال ـعــام املــالــي لـضـبــط الـتــاعــب
بسعر صــرف الليرة ووقــف املضاربة،
وت ــوق ـي ــف ن ـق ـيــب الـ ـص ـ ّـراف ــن مـحـمــود
مــراد ونائبه الياس ســرور ومجموعة
كـبـيــرة مــن ال ـصـ ّـرافــن بتهمة مخالفة
ق ــان ــون ال ـن ـقــد وال ـت ـس ـل ـيــف وال ـتــاعــب
َ
ب ــال ــدوالر ،ف ــإن شيئًا لــم يـتـغـ ّـيــر .مكث
هــؤالء أيــامــا قليلة فــي السجن قبل أن
ي ـخ ــرج ــوا ب ـم ــوج ــب إخـ ـ ـ ــاءات سـبـيــل
ُل ـي ـعــودوا إل ــى مـمــارســة عـمـلـهــم .هكذا
ّ
الصرافني بكفاالت
سبيل جميع
أخلي ُ ّ
زهـيــدة وفــضــت أخـتــام الشمع األحمر
عن محالهم.
إثـ ــر ت ــوق ـي ــف ن ـق ـيــب الـ ـص ــراف ــن ،أعـلــن
القاضي ابراهيم ،في  11أيــار املاضي،
أن ــه ّادع ــى عليه بعد ثـبــوت مساهمته
فــي الـتــاعــب بسعر الـ ــدوالر ،وأن مــراد
ل ــم يـ ـق ـ ّـدم تـ ـب ــري ــرات ُم ـق ـن ـعــة ردًا عـلــى
ّ ّ
التهم التي ُوجهت إليه ،وأكد أن القرار
ّ
واالدع ــاء استند الــى وقائع
بالتوقيف
ّ
ّ
بعيدًا من االنفعال والتسرع ،معتبرًا أن
ّ
ّ
بصراف
«املسألة تتعلق بنقيب وليس
عـ ـ ـ ـ ــادي ،ول ـ ــذل ـ ــك كـ ـن ــت ح ــريـ ـص ــا عـلــى
مقاربتها بدقة عالية» ...بعدها بأيام،
كـ ــان نـقـيــب الـ ـص ـ ّـراف ــن يـ ـم ــارس عمله
كــامل ـع ـتــاد ،وي ـتــوجــه م ــع زمـ ــاء ل ــه إلــى
السرايا الحكومية للقاء رئيس مجلس

جميع الصرافين
الموقوفين أخلي
سبيلهم بكفالة
مالية وعادوا
لممارسة عملهم

الـ ــوزراء حـســان دي ــاب وحــاكــم املصرف
للمشاركة في
املــركــزي ري ــاض ســامــة
ّ
ّ
بلورة حل ألزمة الليرة ،رغم أنهم مدعى
عـلـيـهــم ب ــامل ـض ــارب ــة لـخـفــض سـعــرهــا!
ّ
يومها ش ـ ّـدد ابــراهـيــم على أن الحملة
ض ــد املـتــاعـبــن ب ــال ــدوالر ستتواصل
«ب ـحــزم وب ــا ه ـ ــوادة» ،و«س ـت ــؤدي الــى
تخفيض نسبي للسعر وضبطه عند
السقف املوضوعي الذي يجب أن يكون
ّ
عليه» ،لكن الدوالر اليوم أعلى مما كان
عليه يومهاُ .
صـ ـ ـ ـ ّـرافـ ـ ـ ــون أخ ـ ـ ـلـ ـ ــي س ـب ـي ـل ـه ــم أكـ ـ ـ ــدوا
ّ
لــ«األخـبــار» أن حملة التوقيف جاءت
«بـ ـمـ ـث ــاب ــة االق ـ ـت ـ ـصـ ــاص م ـ ــن ال ـح ـل ـقــة
األضعف في سلسلة الصيرفة» .إذ إن

ال ـصـ ّـرافــن ،وف ــق أحــدهــم« ،ل ــم يكونوا
الـ ـسـ ـب ــب فـ ــي ارتـ ـ ـف ـ ــاع سـ ـع ــر ال ـ ـ ـ ــدوالر،
إنـمــا ق ــرار حــاكــم مـصــرف لـبـنــان الــذي
حـ ــال دون ح ـص ــول ال ـل ـب ـنــان ـيــن على
ال ـت ـحــويــات م ــن الـ ـخ ــارج ب ــال ــدوالر»،
ّ
مشيرًا إلى أن إجــراءات املصارف ملنع
املودعني من سحب ودائعهم بالدوالر
وف ـ ـ ــرض ش ـ ـ ــروط ت ـع ـج ـي ــزي ــة وت ـق ـنــن
الدفعات الشهرية ،كلها كانت أسبابًا
رئيسية لفقدان الدوالر وارتفاع الطلب
ّ
الصراف الذي
عليه ،ما ضاعف سعره.
أوقف لنحو أسبوعني بتهمة املضاربة
قبل أن يخرج بكفالة شدد على «أننا
لـ ـسـ ـن ــا سـ ـب ــب األزم ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،إن ـ ـمـ ــا ش ـ ــاءت
ال ـ ـظـ ــروف أن ن ـك ــون م ــن املـسـتـفـيــديــن
م ـن ـه ــا» .ف ــي م ـق ــاب ــل كـ ــام ال ـص ـ ّـراف ــن،
يحضر موقف مصرفي مؤكدًا «وجود
عملية مضاربة أبطالها األساسيون
ّ
الصرافون».
هم
ُ
ّ
ّ
هكذا لم تغير الحملة على الصرافني
ش ـي ـئــا .ال يـ ــزال الـ ـ ــدوالر يــرت ـفــع ،فيما
صــرف لبنان عــاجـزًا .بــاألحــرى
يقف مـ ّ
ل ــم ي ـت ــدخ ــل املـ ـص ــرف املـ ــركـ ــزي لـلـجــم
االرتفاع الجنوني للدوالر .كل الوعود
ُ
التي ق ِّدمت عبر بيانات رسمية بشأن
ّ
التعهد بتثبيت سعر صــرف ال ــدوالر
ب ـق ـي ــت حـ ـبـ ـرًا ع ـل ــى ورق .ل ـي ــل أمـ ــس،
وب ـع ــد ن ـ ــزول م ـئ ــات امل ـت ـظــاهــريــن إلــى
الشوارع ،في العاصمة وغيرها ،أصدر
حــاكــم م ـصــرف ل ـب ـنــان ريـ ــاض ســامــة
بيانًا طلب فيه من «جميع الصرافني
املــرخـصــن مــن الـفـئــة «أ» أن يتقدموا
م ــن م ـصــرف لـبـنــان بـطـلـبــاتـهــم لـشــراء
ال ــدوالر تبعًا لألسعار الـتــي تحددها
نقابة الصرافني يوميًا والتي يفترض
أن تنخفض تدريجيًا .على الصرافني
أن يعللوا طلباتهم وأن يــذكــروا اسم
املستفيد .يقوم مصرف لبنان ،خالل
 48س ــاع ــة ،ب ـت ـحــويــل ال ـط ـل ـب ــات ال ـتــي
قدمت من الصرافني والتي تم املوافقة
عليها مــن قـبــل امل ـصــرف امل ــرك ــزي الــى
حساباتهم الخارجية لــدى املـصــارف
الـتــي سيشير إلـيـهــا ال ـص ــراف عندما
ي ـت ـقــدم بــال ـط ـلــب الـ ــى م ـص ــرف ل ـب ـنــان.
وتـ ـ ـ ـق ـ ـ ــوم امل ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــارف ب ـ ـت ـ ـسـ ــديـ ــد هـ ــذه
الطلبات وتسليم األموال نقدًا .أما في
ما يتعلق بالصرافني غير املرخصني
وال ـ ــذي ـ ــن ي ـع ـم ـل ــون خـ ـ ـ ــارج الـ ـق ــان ــون،
فستتم مالحقتهم ومعاقبتهم تبعًا
ل ـق ــرارات الـحـكــومــة ووزارة الــداخـلـيــة.
ي ـضــاف أن أي ص ــراف مــرخــص يـقــوم
بالعمل خارج هذه اآللية سوف يحال
الــى الهيئة املصرفية العليا وتشطب
رخصته».
فـ ـه ــل س ـي ـن ـج ــح م ـ ـصـ ــرف لـ ـبـ ـن ــان فــي
ال ـس ـي ـطــرة ع ـلــى ان ـه ـي ــار س ـعــر صــرف
ال ـل ـي ــرة ،أم أن هـ ــذا اإلجـ ـ ـ ــراء ،ا ُمل ـتــأخــر
ّ
س ـي ـك ــون مـ ـجـ ـ ّـرد م ـس ــك ــن أل ـ ــم مل ـص ــاب
بمرض ُعضال؟
(مروان طحطح)

وقــوع السكان ضحيتها في مختلف
حاجياتهم اليومية مــن عمل األفــران
واملستشفيات والكهرباء واملياه.
وف ــي ت ـغــريــدة الف ـت ــة ،ل ـيــل أمـ ــس ،قــال
ع ـض ــو ت ـك ـتــل ل ـب ـن ــان الـ ـق ــوي ال ـنــائــب
زيــاد أســود عبر «تويتر»« :يللي ّ
بدو
ّ
بسهل فتح اعـتـمــادات ويللي
م ــازوت
ع ــم ي ـع ـقــدهــا بـ ــدو يـسـتـعـمـلـهــا حـتــى
يوترها ...وفهمكم كفاية».
تجدر اإلشــارة إلــى أن رئاسة مجلس
ً
«بناء
الوزراء أعلنت أول من أمس أنه
على توجيهات الرئيس حسان دياب،
تم هذه الليلة أخذ ّ
ّ
عينات املازوت من
ب ــواخ ــر ال ـف ـيــول إلج ـ ــراء الـفـحــوصــات
املخبرية الــازمــة ،على أن يتم توزيع
م ــادة امل ــازوت على األس ــواق خــال الـ
 24ســاعــة املقبلة بـعــد إص ــدار نتائج
الفحوصات».
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لبنان

لبنان
قضية اليوم

ّ
األمالك البحرية :رأي هيئة التشريع يقيد النيابة العامة؟
صدر قرار هيئة التشريع واالستشارات
بتطبيق قانون تعليق المهل
على المعتدين على األمالك البحرية
العمومية ،ما يمنح  12يومًا اضافيًا
لتسديد الغرامات الواجبة عليهم.
في غضون ذلك ،بدأت النيابة العامة
التمييزية بالتنسيق مع وزارة األشغال
بوضع اليد على التعديات الحاصلة ما
بعد العام  ،1994بينما ُر َّد طلبا وقف
ّ
المقدمان من «الميرامار»
التنفيذ
ّ
و»كوجيكو» ولم ِيتم األخذ بهما

ولكل حالة ظرفها الخاص .أما في ما
ّ
فيشدد
خص رأي هيئة االستشارات،
نجار على أنه «يلتزم بالقانون وما
زال بإمكان الذين لم يسددوا الرسوم
الواجبة عليهم ،وعددهم  ،681التقدم
للمعالجة والـحـصــول على مراسيم
اشغال» .أال تسمح املراسيم الصادرة
ع ــن ال ــدول ــة ب ـتــرس ـيــخ مـلـكـيــة ه ــؤالء
املعتدين على األمالك العامة وتقونن
ـف؟ «امل ـ ـ ــرس ـ ـ ــوم ال
وضـ ـعـ ـه ــم امل ـ ـخـ ــا ّلـ ـ ّ
أي حق بالتملك وفقًا
يعطي صاحبه
لـلـقــانــون ،ويـمـكــن لـلــدولــة اسـتــرجــاع
أمــاكـهــا مـتــى ت ـش ــاء» ،يجيب نـجــار.
أم ــا إذا ل ــم يـ ـس ــددوا ال ــرس ــوم ضمن
الـ 12يومًا« ،فذلك لن يعفيهم من دفع
غرامة قيمتها ثالثة أضعاف الرسوم
األساسية ،مع إزالــة املخالفة ووضع

رلى إبراهيم
أصدرت هيئة التشريع واالستشارات
فــي وزارة ال ـعــدل ي ــوم أول مــن أمــس
رأي ـهــا ب ـشــأن تطبيق ال ـقــانــون الــرقــم
 160القاضي بتعليق املهل القضائية
وال ـق ــان ــون ـي ــة وال ـع ـق ــدي ــة ع ـل ــى املـ ــدة
املـ ـ ـح ـ ــددة ل ـل ـم ـع ـتــديــن ع ـل ــى األم ـ ــاك
ال ـب ـحــريــة ال ـع ـمــوم ـيــة .ورأت الـهـيـئــة
أن تـعـلـيــق مـهــل م ــا بـعــد  17تشرين
الـ ـث ــان ــي  2019ي ـن ـط ـبــق أيـ ـض ــا عـلــى
األمــاك البحرية ،إذ كــان يفترض أن
تسري املدة املحددة لتسديد الرسوم
والضرائب لغاية  29تشرين الثاني،
ما يعني أنه سيتم منح املعتدين 12
يومًا اضافيًا تبدأ من  1آب وتنتهي
بـ ـت ــاري ــخ ال ـ ـ ـ  12مـ ــن ال ـش ـه ــر ن ـف ـســه.
ج ـ ــاء رأي ال ـه ـي ـئ ــة ل ـي ــؤك ــد ال ــرس ــال ــة
الـتــي أرسـلـهــا وزي ــر األش ـغــال العامة
وال ـن ـق ــل م ـي ـشــال ن ـج ــار الـ ــى الـنـيــابــة
ال ـع ــام ــة ال ـت ـم ـي ـيــزيــة .هـ ـك ــذا ،ل ــم يـعــد
بإمكان هــذه النيابة العامة مالحقة
املـعـتــديــن بــالــرغــم م ــن خـتـمـهــا خــال
األسـ ـب ــوع امل ــاض ــي مـبـنـيــن بالشمع
األحمر ومصادرة أرض شاسعة في
مــرفــأ ضبيه وأرض أخ ــرى فــي مرفأ
البوشرية  -املنت الشمالي ،إضافة الى
معمل خفان بالقرب منه ،وعــدد من
املــرافــئ غـيــر الـشــرعـيــة فــي طــرابـلــس،
كذلك مساكن سياحية يتم تأجيرها
ّ
في الصرفند .لكن رأي هيئة التشريع
ّ
سيقيد عمل النيابة التمييزية ،وال
سيما ق ــرار الـنــائــب ال ـعــام التمييزي
القاضي غسان عويدات بوضع اليد
ّ
عـلــى م ــن تـخــلــف ع ــن دف ــع ال ـغــرامــات
لـلـتـعــديــات الـحــاصـلــة م ــا قـبــل الـعــام

تعمل وزارة األشغال
على تنقيح اللوائح
ووضع آلية السترداد
المخالفات

ثمة مشكلة رئيسية في جزء كبير من التعديات الحاصلة بأنها تعود ألفراد بنوا منازل على مساحات عامة (مروان طحطح)

 ،1994أق ـلــه ال ــى ح ــن ان ـق ـضــاء املـهــل
ف ــي  12آب ،م ــن دون أن ي ـح ــول ذلــك
دون إزال ـ ــة ك ــل ال ـت ـعــديــات الـحــاصـلــة
مــا بـعــد ال ـعــام  .1994فــوفــق الـقــانــون
 64الـصــادر فــي الـعــام  2017ملعالجة
ال ـت ـع ــدي ــات ،ي ـف ـت ــرض ازال ـ ـ ــة ك ــل تـلــك

الحاصلة مــا بعد الـعــام  1994مهما
ك ــان وض ـع ـهــا .وفـعـلـيــا ب ــدأ املـحــامــي
ال ـ ـعـ ــام ال ـت ـم ـي ـي ــزي الـ ـق ــاض ــي غ ـســان
خوري باإلعداد لوضع اليد على هذه
املساحات املعتدى عليها بالتنسيق
مــع وزارة األش ـغــال .اال أنــه وبحسب

املصادر ،طلبت الوزارة بعض الوقت
إلعداد آلية االسترداد .عن ذلك ،يقول
الــوزيــر ميشال نـجــار ل ــ»األخ ـبــار» إن
الئحة التعديات التي ستتم إزالتها
جاهزة وتشمل  207مخالفات ممتدة
على كــامــل األراض ــي اللبنانية ،لكن

يجري العمل حاليًا على وضــع آلية
لــاس ـتــرداد ،إذ ال يمكن معالجة كل
املخالفات بالطريقة نفسها ،الختالف
املـنـشــآت ووضـعـهــا .فبعضها تجب
إزالته وبعضها يمكن االستفادة منه،
وبعضها عبارة عن منشآت سكنية،

اليد على املساحة املشغولة».
من جهة أخــرى ،تــرى النيابة العامة
ال ـت ـم ـي ـيــزيــة أن امل ـه ــل ال ـقــانــون ـيــة لن
تغير في الواقع شيئًا؛ املخالفون لن
يدفعوا ،وبالتالي ستتم مالحقتهم
ً
ً
ع ــاج ــا أو آجـ ــا .املـشـكـلــة الرئيسية
هنا تكمن في لوائح وزارة األشغال
ال ـق ــدي ـم ــة ال ـت ــي ل ــم ي ـج ـ ِـر ت ـجــديــدهــا.
ب ـم ـع ـنــى آخ ـ ـ ــر ،ث ـم ــة عـ ـ ــدد ك ـب ـي ــر مــن
املخالفات مسجل بأسماء مواطنني
تركوا هــذه األمــاكــن؛ منهم من توفي
وباتت في عهدة أحد أقاربه ،ومنهم
من تخلى عنها طوعًا وهجرها ،ولكن
ذلــك ال يعفيه مــن الضريبة الواجبة
عليه .فـعــدة أسـمــاء وشــركــات تجري
ّ
التهرب
مالحقتها اليوم تحت عنوان
الـ ـض ــريـ ـب ــي ،وه ـ ــو مـ ــا ي ـن ـط ـبــق عـلــى
حــالــة منتجع املـيــرامــار فــي القلمون
لصاحبه محمد أديــب ،شقيق زوجة
الوزير السابق أشرف ريفي .وبعد أن
امتنع أديب عن تسديد الواجب عليه،
وحصل على قرار من مجلس شورى
ال ــدول ــة قـبــل أن يلتجئ ال ــى محكمة
الـبــدايــة فــي طــرابـلــسّ ،
ردت املحكمة

مقالة

حزب الله يمنح الحكومة دفعًا:
أوان السقوط لم يحن بعد
طـلـبــه وأحــال ـتــه م ـج ــددًا ال ــى مجلس
الشورى .هكذاُ ،ر َّد طلب وقف التنفيذ
ولــم يجر العمل بــه ،وبــاتــت مالحقة
الـ ـش ــرك ــة ب ـت ـه ـم ــة الـ ـتـ ـه ــرب مـ ــن دف ــع
ً
الضرائب أمـرًا مشروعًا ،وصــوال الى
ً
إقفال إدارة املنتجع كامال .كذلك األمر
بالنسبة إل ــى شــركــة كــوجـيـكــو التي
يرأس مجلس إدارتها وليد البساتنة
(أح ــد م ـس ـتــوردي الـنـفــط ال ــى الــدولــة
اللبنانية) ويسهم فيها رئيس الحزب
االشـ ـت ــراك ــي ول ـي ــد ج ـن ـبــاط ونـجـلــه
ت ـي ـم ــور ،ح ـيــث ل ــم ي ـتــم األخ ـ ــذ ب ـقــرار
وقف التنفيذ ،وتم منح الشركة مهلة
لدفع الــ 5مليارات الواجبة عليها أو
إق ـفــال ـهــا .أي ـض ــا سـيـنـسـحــب االق ـف ــال
على بعض األبـنـيــة التابعة ملنتجع
الباملا في الشمال ،علمًا بأن املنتجع
ل ــم يـسـمــح ملــوظ ـفــي وزارة األش ـغ ــال
سابقًا بالدخول الــى املوقع لتحديد
مـ ـس ــاح ــات األبـ ـنـ ـي ــة امل ـخ ــال ـف ــة ال ـتــي
يجري إنشاؤها .ومن بني التعديات
الـحــاصـلــة بـعــد ال ـع ــام  ،94تـلــك الـتــي
حصلت حــديـثــا مــا بــن عـ َ
ـامــي 2011
و 2012وع ــدده ــا  61م ـخــال ـفــة ،ومــن
بـيـنـهــا أب ـن ـيــة تــاب ـعــة ل ـبــاج الـحـكـيــم
ف ــي رأس م ـس ـقــا  -ال ـ ـكـ ــورة ،ونـ ــورث
مارينا (لــم يسمح ملوظفي األشـغــال
بــالــدخــول أي ـض ــا) ،ومـنـتـجــع كاستل
مـ ــاري ف ــي ج ـبـيــل ،وم ـط ـعــم ال ـجــزيــرة
في كسروان .أما الئحة الغرامات غير
امل ـس ــددة ال ـتــي فــرضــت عـلــى األم ــاك
العمومية البحرية الحاصلة ما بعد
 1994/1/1فـتـشـمــل مـطـعــم الـصـيــاد
ف ــي ع ــن امل ــري ـس ــة ،وفـ ـن ــدق ومـسـبــح
ال ـس ــان جـ ــورج ف ــي املـنـطـقــة نـفـسـهــا،
وشي سامي في حارة صخر ،وبلدية
ص ـي ــدا ،وش ــرك ــة ال ـش ـمــال الـسـيــاحـيــة
في القلمون ،ومسبح فاميلي بيتش
فــي خـلــدة ،وشــركــة أش ــادا للتعهدات
فــي ذوق مصبح ،والـشــركــة الوطنية
لـلـتـعـهــدات ف ــي ض ـب ـيــه .وت ـض ــم هــذه
ال ــائ ـح ــة  107أس ـ ـمـ ــاء ،ب ـل ـغــت قـيـمــة
الـغــرامــة املـفــروضــة عليها  24مليارًا
و 596مـ ـلـ ـي ــون ــا و 710آالف ل ـي ــرة
لبنانية ،علمًا بأن هذه الالئحة غير
مكتملة ،ويـفـتــرض ب ــوزارة األشـغــال
خــال مــدة شهر أن تـكــون قــد نقحت
ال ـلــوائ ــح كــام ـلــة ،وأع ـ ــدت آل ـيــة وضــع
ال ـيــد واالس ـ ـتـ ــرداد .ف ــي ح ــن تـعـتــري
هذا اإلجراء مسألة أساسية ،وهي أن
قسمًا كبيرًا من التعديات الحاصلة
يـ ـ ـع ـ ــود ألف ـ ـ ـ ـ ــراد بـ ـ ـن ـ ــوا م ـ ـ ـنـ ـ ــازل ع ـلــى
م ـســاحــات ع ــام ــة ،وت ـح ـتــاج ال ــى حل
ج ـ ــذري بــالـتـنـسـيــق م ــا ب ــن وزارت ـ ــي
األشغال والشؤون االجتماعية.

ّ
ّ
لبنانيو أفريقيا :ال تحلوا أزمتكم على أكتافنا
ّ
وجه رئيس غرفة التجارة والصناعة
اللبنانية فــي ســاحــل الـعــاج جــوزف
خـ ــوري كـتـبــا إل ــى ال ــرؤس ــاء الـثــاثــة
ح ـ ـ ـ ــول مـ ـصـ ـي ــر أم ـ ـ ـ ـ ـ ــوال املـ ـغـ ـت ــرب ــن
اللبنانيني بـعــد إجـ ــراءات املـصــارف
التعسفية الـتــي احـتـجــزت ودائعهم
والخطة املرتقبة لـ«هيركات».
وفي خطاب عالي اللهجة ،قال خوري
إن «استمرارية مؤسساتنا وأعمالنا
ف ــي بـ ــاد االغ ـ ـتـ ــراب مـ ـه ــددة نتيجة
الحجر الذي تمارسه املصارف على
رؤوس أموالنا ويهدد دورنــا الرائد
في الدول الحاضنة» .ودعا الرؤساء
مـيـشــال ع ــون وح ـســان دي ــاب ونبيه
بــري «إليـجــاد صيغة عــادلــة تمكننا
من استرجاع أموالنا والحفاظ على
مؤسساتنا فــي االغ ـتــراب بما يكفل

هيام القصيفي
بـســط ح ــزب الـلــه حمايته م ـجـ ّـددًا عـلــى الـحـكــومــة بعدما
مرت بمرحلة ذبذبة نتيجة تعثر أدائها ،ما طرح إمكان
تغييرها .يــوم السبت الفائت «سقطت» الحكومة تحت
ضــربــات الـحـجــارة الـتــي رمـيــت وال ــرص ــاص ال ــذي أطـلــق،
بعدما أظـهــرت أنـهــا فـقــدت امل ـبــادرة والـغـطــاء السياسي،
فهرعت الـقـيــادات السياسية األســاسـيــة خ ــارج السرايا
الحكومية ،إلى ّلم الوضع بعد التجييش املذهبي والطائفي
الذي عاد بقوة الى الشارع ُ .من لم يعش مرحلة  1975ـ ـ
 ،1976وال يعرف سوى ما كتب عنها ،لم يتلمس خطورة
الفتنة التي وقعت .لكن األخطر مما جرى ،محاولة لفلفته
من دون تشريحه ،ال بل الدفع نحو استعادة الحياة شبه
الطبيعية والقفز فوق خطر النار تحت الرماد ،واستعادة
دورة الحياة السياسية وكأن شيئًا لم يكن.
ّ
روايــة أطــراف سياسيني تتحدث عن رسالة وجهت الى
ال ـقــوى األســاسـيــة ب ــأن ح ــدود املـعــارضــة لـســاح حــزب
الله هي في الحد األقصى أداء رئيس الحزب التقدمي
االشتراكي وليد جنبالط ،أي املعارضة من ضمن حدود
مرسومة بدقة ومــن دون تغيير قواعد اللعبة ،وهــو ما
الشارع طائفيًا ،كما الرئيس
التقطه جنبالط يوم انفجر ّ
سعد الحريري أيضًا ،اللذان تلقفا كرة النار التي كادت
تشعل البلد ،واستعادا تهدئة داخلية من خالل سحب
كل ذرائع التفجير الداخلي ،مهما كانت هوية الذين نقلوا
الفتنة من منطقة الى أخــرى .لكن من التقطه في شكل
أوض ــح لـيــس مـعــارضــو ال ـســاح مــن ال ـقــوى املسيحية،
كالقوات اللبنانية والكتائب فحسب ،إنما أيضًا التيار
الوطني الحر .هو املعني في شكل أساسي بالرسائل
ّ
خالفات
املحصلة
وإن لم يكن موجودًا في الشارع .ففي
َ
األسابيع األخيرة والرسائل الحادة املتبادلة بني قاعدتي
الحزب والتيار وامتعاض الحزب من أداء مسؤولني في
الـتـيــار واالن ـف ـتــاح غـيــر امل ـشــروط عـلــى األمـيــركـيــن ،لها
ارتداداتها ولها نتيجتها العملية .روايــات عدة ميدانية
وأمـنـيــة أعـطـيــت ألح ــداث الـسـبــت ،لـكــن يبقى للسياسة
أن تقول كلمتها ،بعدما وصلت التحذيرات مــن ّ
مغبة
محاولة البعض اإلفادة من توقيت دولي ومحلي للقيام
بخطوات غير محسوبة النتائج.
ف ــي األس ــابـ ـي ــع األخ ـ ـيـ ــرة ،ارتـ ـف ــع م ـن ـس ــوب الـ ـك ــام عــن
تـغـيـيــر ح ـكــومــي ،ول ــم ي ـكــن ح ــزب ال ـل ــه ب ـع ـي ـدًا ع ــن هــذا
الـجــو .جــرت اتـصــاالت غير مباشرة مــع الرئيس سعد
ال ـحــريــري وغ ـيــره ل ـجـ ّـس الـنـبــض ،كــانــت األجـ ــواء تشي
ببعض الـتـجــاوب ،لجهة معرفة مــدى مــا يقبله الحزب
من تشكيلة حكومية تراعي بعض ما كان الحريري قد
طلبه عندما استقال في أواخــر العام املاضي .حتى إن

الجو الــذي ســاد أوحــى بــأن الحزب سيضغط لتخفيف
ّ
جو االحتقان بني الحريري والتيار الوطني الحر بغية
ال ـتــوصــل ال ــى تـشـكـيـلــة ت ـ ــوازن ب ــن امل ـط ـلــوب سـيــاسـيــا
لحكومة السنتني األخيرتني من عمر العهد ،وبني الدافع
االقتصادي الذي كان سبب سقوط حكومة الحريري،
عـلـمــا ب ــأن كــل االت ـص ــاالت كــانــت تـتـحــدث عــن خـطــوات
هادئة من دون استعجال.
لكن ما إن بــدأت إش ــارات التحرك الخارجي في ملفات
حتى تفرملت
األمن والسياسة والحكومة ،وبدعم داخليّ ،
املحاوالت املحلية التي بنيت على قاعدة تعثر الحكومة
في أدائها اليومي وعدم مواءمتها مع األزمة السياسية.
إضافة الى أداء بعض الوزراء بني فشل أو تكبير بعضهم
ّ
بعضهن «الحجر» في تعاملهم مع ملفات حساسة،
أو
ما أثار حفيظة قوى من الصف األول .فالدفع الخارجي،
في توقيت متزامن مع قانون قيصر وشروط صندوق
النقد الدولي وتداعيات اللجوء إليه والسعي الى تغيير
مهمات الـقــوات الدولية ،والتلويح بعقوبات جديدة على
حزب الله وحلفائه ،أثار نقزة الذين كانوا يحاولون تغيير
امل ـســار الـحـكــومــي .وج ــاءت أح ــداث الـسـبــت ،رغ ــم هــزالــة
األداء الـحـكــومــي عـمــومــا والــوزيــريــن املختصني بــاألمــن
وظهور الحاجة الى حكومة سياسية فاعلة ،لتغير اتجاه
ال ـحــوارات املحلية .أعــاد الـحــزب الحسابات نحو حماية
الـحـكــومــة الــراهـنــة وع ــدم الــذهــاب فــي الــوقــت الــراهــن الــى
خيارات أخرى ،ومن املفترض أن ّ
يسهل لدياب أكثر مما
اآلن ،مــا يعطي الحكومة مهلة إضافية
فعل معه حتى ّ
لتجديد دوره ــا ،أقــلــه حتى نهاية االنتخابات الرئاسية
األمـيــركـيــة ،وخـصــوصــا مــع الـتــوقـعــات ب ــأن تشهد هــذه
املرحلة الفاصلة ضغطًا على الخط األميركي اإليراني.
وهذه الحماية ستعيد ترتيب أوراق القوى السياسية ،وال
سيما الحليفة للحزب ،والضغط عليها لتعديل قواعد
طاولة مجلس الوزراء ّوخارجه.
اشتباكها الداخلي ،على
ّ
ألن انفجار الخالفات في ملف التعيينات وتعثر العمل
في ملفات الكهرباء واملحروقات واالقتصاد والقضاء
واملــاح ـقــات ،ضــاعــف مــن م ـبــررات فـ ًشــل الـحـكــومــة في
أداء وظيفتها .وهذا األمر لم يعد عامال مساعدًا للحزب
في إدارة املرحلة الراهنة بكل ما تحمل من حساسيات
إقليمة ودول ـيــة .إال أن املشكلة الـتــي انكشفت فــي هذه
التقاطعات أن خـصــوم الـحــزب أكـثــر تـجــاوبــا فــي تليني
مواقفهم والـتــريــث فــي تـجــاوز الـخـطــوط الحمر ّ
وتهيب
االن ـف ـجــار الـكـبـيــر .أم ــا حـلـفــاء ال ـح ــزب فـلـهــم حـســابــات
أخرى ،وليس بالضرورة أن يكونوا مطواعني في مالقاته
الــى منتصف الطريق ،حكوميًا كما في ملفات داخلية
متشعبة ،ألن املصالح الخاصة والرئاسية تطغى على
حسابات الحزب االستراتيجية.

تقرير

تقرير

استمرار دعمنا للوطن األم وللنظام
املصرفي في لبنان».
وبـ ـع ــد اسـ ـتـ ـع ــراض ــه ملـ ـحـ ـط ــات دع ــم
لـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــي أفـ ــري ـ ـق ـ ـيـ ــا مل ــواطـ ـنـ ـيـ ـه ــم
فـ ــي األزمـ ـ ـ ـ ــات مـ ــن ال ـ ـحـ ــرب األه ـل ـي ــة
واالعتداءات اإلسرائيلية إلى جائحة
كورونا ،تساءل باسم زمالئه «كيف
ن ـق ـب ــل دفـ ـ ــع ث ـم ــن الـ ـس ــرق ــة وال ـن ـه ــب
املمنهجني ألصول الدولة على مدى
ع ـق ــود وأن ن ــرض ــى ب ــدف ــع ث ـمــن عــدم
كفاءة أو سوء أمانة املسؤولني على
مــدى عـقــود؟» .وكــان خــوري قد طرح
تساؤالت عدة عن الخطة الحكومية
إلنقاذ األزمة االقتصادية بغياب آلية
عادلة وإطار زمني محدد الستعادة
أموالنا بطريقة واقعية .فلماذا يكون
الحل لــأزمــة االقتصادية فــي لبنان
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أغرت
المصارف
ّ
المغتربين لتبدد
َّ
ودائعهم في الدين
السيادي ومصرف لبنان
وأرباح المساهمين

(مروان طحطح)

على أكتافنا بعدما قضينا أعمارنا
في الغربة؟».
تجدر اإلشــارة إلــى أن أبناء الجالية
الـلـبـنــانـيــة ف ــي إفــري ـق ـيــا ي ـقــولــون إن
املـ ـ ــودعـ ـ ــن م ـ ــن مـ ـغـ ـت ــرب ــي إف ــري ـق ـي ــا
يشكلون نسبة حــوالــى  ٥٠فــي املئة
م ــن ال ــودائ ــع ال ـك ـب ـيــرة ف ــي امل ـصــارف
اللبنانية .واعـتــاد رجــال األعـمــال أن

ّ
«أوجيرو» ردًا على ادعاء خميس:
سنلجأ إلى التفتيش القضائي
يشكلوا قبلة جذب ملديري املصارف
الـ ــذيـ ــن كـ ــانـ ــوا ي ـخ ـص ـص ــون الـ ـ ــدول
اإلفريقية بزيارات مكوكية إلقناعهم
ب ـ ــوض ـ ــع أمـ ـ ــوال ـ ـ ـهـ ـ ــم ف ـ ــي امل ـ ـص ـ ــارف
الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة ل ـ ـقـ ــاء ف ـ ــوائ ـ ــد م ــرت ـف ـع ــة
أع ـل ــى م ــن الـ ـف ــوائ ــد ال ـت ــي تـعــرضـهــا
البنوك األوروبـيــة ،ما أغــرى كثيرين
مـنـهــم بــالــوثــوق بــالـنـظــام املـصــرفــي
اللبناني الــذي بـ ّـدد هذه الودائع من
خ ــال حـصــر الـغــالـبـيــة الـعـظـمــى من
«اس ـت ـث ـمــاراتــه» فــي الــديــن الـسـيــادي
الـلـبـنــانــي وف ــي م ـصــرف لـبـنــان ،كما
مــن خ ــال تــوزيــع أرب ــاح طــائـلــة على
املساهمني ،وإجــراء عمليات تحويل
ودائع كبيرة من الليرة اللبنانية إلى
الدوالر.
(األخبار)

تعقيبًا عـلــى ادع ــاء املـ ّـدعــي ال ـعــام لــدى
ديوان املحاسبة القاضي فوزي خميس
ع ـل ــى رئ ـي ــس ه ـي ـئــة «أوجـ ـ ـي ـ ــرو» ع ـمــاد
كريدية وعلى عـضـ َـوي مجلس اإلدارة
غسان ضاهر وهــادي أبو فرحات أمام
ديــوان املحاسبة وأمــام النيابة العامة
التمييزية بمخالفات إداريــة وجزائية،
صدر عن العالقات اإلعالمية في هيئة
«أوجيرو» البيان اآلتي:
«تؤكد هيئة أوجيرو من خالل مكتبها
اإلعــامــي أخــذهــا علمًا بــالـقــرار امل ـ ّ
ـروج
ل ــه ع ـبــر امل ـك ـتــب اإلع ــام ــي املـسـتـحــدث
واملخالف لألصول واألعراف والقوانني
وال ـ ـتـ ــابـ ــع لـ ـحـ ـض ــرة ال ـ ـقـ ــاضـ ــي ف ـ ــوزي
خ ـم ـيــس .م ــع اإلش ـ ـ ــارة إلـ ــى أن الـهـيـئــة
وحـ ــرصـ ــا م ـن ـه ــا ع ـل ــى ه ـي ـب ــة ال ـق ـض ــاء
اللبناني ترفض إدخاله وتحويله إلى

(مروان بو حيدر)

أداة ف ــي أي خـ ــاف أو ن ـ ــزاع سـيــاســي
إع ــام ــي ،حـيــث إن ــه لــم تـجــر ال ـع ــادة أن
تتبلغ العامة قرارًا قضائيًا قبل تبلغه

ً
أصوال من املعنيني به .وعليه ،تحتفظ
ال ـه ـي ـئــة ب ـح ـق ـهــا ب ــال ـل ـج ــوء إل ـ ــى هـيـئــة
التفتيش القضائي والهيئات الرقابية
املختصة كافة ،وذلك ليس فقط بهدف
جــة
ك ــف ح ـم ـلــة ق ــدي ـم ــة ج ــدي ــدة مـمـنـهـ ّ
عنها تريد النيل منها ،إنما أيضا لكف
مـمــارســات مرفوضة تـنــال مــن القضاء
اللبناني ومن استقالليته».
أض ــاف ال ـب ـيــان« :تــؤكــد هـيـئــة أوج ـيــرو
مجددًا مثلما فعلت دومًا أنها وبجميع
أفــرادهــا تحت سقف الـقــانــون ،متمنية
أال ي ـك ــون ت ـح ـتــه ش ـت ــاء وصـ ـي ــف .كـمــا
تضم هيئة أوجيرو صوتها إلى صوت
كـ ــل ال ـل ـب ـنــان ـيــن أف ـ ـ ـ ــرادًا وم ـج ـم ــوع ــات
وأحزابًا في املطالبة بصون استقاللية
القضاء».
(األخبار)
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لبنان

لبنان
ّ
قضية عشية إقرار ملف التعيينات اإلدارية في مجلس الوزراء ،يوم ،يتطلع كثيرون إلى تنفيذ آلية تعتمد الكفاءة
واالختصاص ،مع مراعاة منع انتداب القضاة إلى اإلدارات العامة ،لتحصين القضاء وتعويض النقص في مالكاته
واستقرار العمل اإلداري والسلطة القضائية على السواء

على الحافة

ّ
ال حوار يجمل بشاعة السدود

قانون منع انتداب القضاة

ّ
من يختار اإلدارة العامة يخسر صفة القــاضي؟
فاتن الحاج
ف ــي مـ ـ ــوازاة ق ــان ــون آل ـيــة الـتـعـيـيـنــات
الـ ـ ـ ــذي أق ـ ـ ـ ـ ّـره املـ ـجـ ـل ــس الـ ـنـ ـي ــاب ــي فــي
جـلـسـتــه الـتـشــريـعـيــة األخ ـ ـيـ ــرة ،ق ـ ّـدم
كــل مــن النائبني العضوين فــي كتلة
ال ـج ـم ـهــوريــة ال ـق ــوي ــة ،رئ ـي ــس لجنة
اإلدارة والعدل جورج عدوان والنائب
بيار أبي عاصي ،أخيرًا ،اقتراح قانون
م ـعـ ّـجــل م ـك ـ ّـرر مل ـنــع انـ ـت ــداب الـقـضــاة
إل ــى اإلدارات الـعــامــة .االق ـت ــراح الــذي
ُينتظر وضعه على جدول أعمال أول
جلسة تشريعية يهدف إلى تحصني
القضاء ،وهو مؤلف من مادة وحيدة
تنص على إعطاء القضاة املنقولني
وامل ـن ـت ــدب ــن إل ـ ــى مـ ــاكـ ــات اإلدارات
الـعــامــة أو املــؤسـســات الـعــامــة ،مهلة
ثــاثــة أشـهــر تـســري مــن تــاريــخ نفاذ
القانون ،ملمارسة حق ُاالختيار بني
البقاء فــي امل ــاك ال ــذي نقلوا إلـيــه أو
العودة إلى مالك القضاء الذي كانوا
منتسبني إليه .وفــي جميع األحــوال،
يستمر القاضي باالستفادة حصرًا
م ـ ــن تـ ـق ــديـ ـم ــات ص ـ ـن ـ ــدوق ت ـع ــاض ــد
ال ـق ـضــاة ،وف ــي ح ــال اخـتـيــار ال ـعــودة
إلــى مــاك القضاء الــذي كــان منتسبًا
إليه ،تتم إعادته بالدرجة األقرب إلى
راتبه ،وذلك بمرسوم يتخذه مجلس
ال ـ ـ ـ ــوزراء ،بـ ـن ـ ً
ـاء ع ـلــى اقـ ـت ــراح رئـيــس
ّ
مجلس الــوزراء في ما خص القضاء
امل ـ ــال ـ ــي ،وبـ ـ ـن ـ ـ ً
ـاء ع ـل ــى اقـ ـ ـت ـ ــراح وزيـ ــر
العدل في ما يخص القضاء العدلي
واإلداري.
مشكلة التعيينات ،بحسب ع ــدوان،
ليست في القانون ،إنما «في الذهنية
التي ال تريد وضع حد للمحاصصة
وامل ـ ـح ـ ـسـ ــوب ـ ـيـ ــة ملـ ـصـ ـلـ ـح ــة ال ـ ـك ـ ـفـ ــاءة
واالخـ ـتـ ـص ــاص ،وال ت ـ ــزال تـتـجــاهــل
آلية التعيني والقوانني» ،مشيرًا إلى
ّ
أن امل ــادة  89مــن قــانــون مــوازنــة عــام
ّ
 2019نصت على «منع نقل وانتداب
القضاة العدليني واملاليني واإلداريني
إل ــى م ــاك ــات اإلدارات واملــؤس ـســات
العامة كــافــة ،وإج ــازة إع ــادة القضاة

املـنـقــولــن أو املـنـتــدبــن م ــن مــاكــات
القضاء العدلي واملالي واإلداري إلى
مــاك الـقـضــاء ال ــذي كــانــوا منتسبني
ّ
إل ـ ـيـ ــه» .إال أن امل ـج ـل ــس ال ــدس ـت ــوري
ف ــي ح ـي ـنــه أب ـط ــل امل ـ ـ ــادة ،كــون ـهــا من
ج ـهــة ت ـخــالــف الـصـيـغــة ال ـجــوهــريــة،
وم ــن جـهــة ثــانـيــة تعتبر مــن فــرســان
املـ ــوازنـ ــة ،وب ــال ـت ــال ــي ي ـجــب إق ــراره ــا
بموجب قانون.
ومــن األسـبــاب املوجبة التي يذكرها
اقـتــراح القانون أن االنـتــداب ّأدى في
غالب األحيان إلى نقص في مالكات
ال ـق ـض ــاء اإلداري وامل ــال ــي وال ـعــدلــي
وإل ـ ـ ـ ــى عـ ـ ـ ــدم ان ـ ـت ـ ـظـ ــام عـ ـم ــل امل ــرف ــق

ال ـق ـضــائــي .ك ـمــا أن انـ ـت ــداب الـقـضــاة
إلـ ــى م ــراك ــز إداري ـ ـ ــة م ـثــل املـحــافـظــن
واملــدراء العامني يؤدي تبعًا لطبيعة

ّ
أي تعيين جديد من خارج المالك
اإلداري انتهاك للقانون وتجاوز
للسلطات الممنوحة للحكومة
ال ـع ـمــل إلـ ــى إب ـع ــاده ــم ع ــن الــروح ـيــة
الـ ـت ــي ي ـج ــب ع ـل ــى ال ـق ــاض ــي الـتـمـتــع
بها ،ومنها عدم املشاركة في الحياة

السياسية واالجتماعية بشكل يفقده
اس ـت ـقــال ـي ـتــه وت ـح ـف ـظ ــه .وب ــان ـت ـه ــاء
االنـ ـت ــداب ،ي ـعــود الـقـضــاة املـنـتــدبــون
حكمًا إلى مالكات القضاء ،ما يؤدي
إلـ ــى إفـ ـق ــاده ــم جـ ـ ــزءًا م ــن م ـهــارات ـهــم
بفعل انقطاعهم الطويل عن ممارسة
عملهم كـقـضــاة .لــذلــك ،ف ــإن اسـتـقــرار
العمل اإلداري من جهة وعمل السلطة
الـقـضــائـيــة مــن جـهــة ثــانـيــة يحتمان
إصدار قانون يمنع كل أشكال انتداب
القضاة إلى اإلدارات العامة.
وسبق لرابطة موظفي اإلدارة العامة
أن ّ
نبهت ،في كتاب رفعته إلى رئيس
ّ
الحكومة حسان ديــاب ،إلى أن املادة

 12مــن املــرســوم االشـتــراعــي 59/112
(نـ ـظ ــام امل ــوظ ـف ــن) حـ ـ ـ ّـددت إمـكــانـيــة
الحكومة في التعيني استثنائيًا من
ّ
خــارج املــاك بنسبة الثلث ،وبما أن
ع ــدد الــوظــائــف املـلـحــوظــة ف ــي الفئة
األولى في مالك اإلدارة العامة هو 79
وظيفة ،وبالتالي يكون الثلث املمكن
قــانــونــا تعيينه مــن خ ــارج امل ــاك هو
ّ
 26م ــركـ ـزًا ،وب ـم ــا أن عـ ــدد املـعـ ّـيـنــن
م ـ ــن خـ ـ ـ ــارج املـ ـ ـ ــاك لـ ـغ ــاي ــة ت ــاري ـخ ــه
يبلغ  34مقابل  21مــن داخ ــل املــاك،
يـ ـك ــون م ـج ـلــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء ق ــد ت ـج ــاوز
مسبقًا الحصة القانونية املسموح
ب ـهــا م ــن خـ ــارج املـ ــاك اإلداري ،وأي

االنتداب ّأدى في غالب األحيان إلى نقص في المالك القضائي (مروان بو حيدر)

إعالن صادر عن «فينيسيا بنك» ش.م.ل.
دعوة املساهمني لحضور الجمعية العمومية غري العادية

يــر مجلــس إدارة «فينيســيا بنــك» ش.م.ل .إعــام الســادة املســاهمني بــأنَّ الجمعيــة
العموميــة غــر العاديــة ســوف تلتئــم بتاريــخ  26/6/2020يف املركــز الرئيــي
ـت مبوضــوع املوافقــة عــى عمليــة زيــادة األمــوال
للمــرف الســاعة الثانيــة عــر للبـ ّ
الخاصــة األساســية للمــرف بنســبة  20%مــن حقــوق حملــة األســهم العاديــة
) (Common Equity Tier Oneأي مــا يــوازي /30.740.000/د.أ.
(ثالثــون مليــون وســبعامية واربعــون ألــف دوالر أمــريك) عــن
طريــق مقدمــات نقديــة بالــدوالر األمــريك مخصصــة لــرأس املــال
) (Cash Contribution to Capital – CCCوذلــك إنفــاذاً ألحــكام التعميــم
الوســيط ملــرف لبنــان رقــم ( /532/قـرار وســيط رقــم  )13129تاريــخ :4/11/2019
 -1تُعتــر هــذه املقدمــات النقديــة مــن ضمــن األمــوال الخاصــة األساســية اإلضافيــة
للمــرف )(Additional Tier One Capital؛
 -2ســيكون االكتتــاب يف املقدمــات النقديــة متــاح لكافــة املســاهمني عل ـاً إنَّ هــذه
الـــمقدمات النقديــة ذات طبيعــة دامئــة ) (perpetualقابلــة للتحويــل (conversion
) rightكليـاً أو جزئيـاً إىل أســهم عاديــة خــال كل ســنة مــن الســنوات الخمــس املقبلــة
وميكــن للمــرف دفــع عائــد ســنوي عليهــا ،كل ذلــك وفقـاً لالئحــة رشوط يتفــق عليها.
يرتتــب عــى املســاهمني الذيــن يرغبــون يف حضــور هــذه الجمعيــة التقيــد بأحــكام النظام
التأســييس للمــرف ولــكل مســاهم حــق االشـراك بالجمعيــة او انتــداب ممثــل عنه.
عن مجلـس االدارة
عبد الرزاق عاشور
رئيس مجلس االدارة – املدير العام

تعيني جديد من خــارج املــاك ُيعتبر
انتهاكًا للقانون وتجاوزًا للسلطات
املـمـنــوحــة ملجلس ال ـ ــوزراء ومخالفًا
ملبدأ الشرعية.
مـصــادر مسؤولة فــي اإلدارة العامة
س ـ ّـجـ ـل ــت مـ ــاح ـ ـظـ ــات عـ ـل ــى اق ـ ـتـ ــراح
الـ ـق ــان ــون امل ـ ـقـ ـ ّـد ّم مـ ــن عـ ـ ـ ــدوان وأبـ ــي
ع ــاص ــي ،مـنـهــا أن ـ ــه ل ــم ي ــذك ــر ع ـبــارة
«خ ــاف ــا ّ
ألي ن ــص آخ ـ ــر» ك ــي يقطع
ّ
الـ ـ ـط ـ ــري ـ ــق ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــذرع بـ ــوجـ ــود
نصوص خاصة .ولفتت الــى «ثغرة
ك ـب ـيــرة» ف ــي االقـ ـت ــراح ،إذ أن ــه ُيبقي
القاضي املنقول إلى اإلدارة منتسبًا
إلى صندوق تعاضد القضاة« ،وفي
ذلـ ــك تـ ـض ــارب وازدواجـ ـ ـي ـ ــة ورشـ ــوة
للقاضي ال ــذي ُينقل وع ــدم مـســاواة
بني املــدراء العامني ،بحيث يستفيد
أحــدهــم مــن ص ـنــدوق تـعــاضــد يعود
إلــى سلك لم يعد ينتمي إليه ،وآخر
ال ي ـس ـت ـف ـي ــد» .وت ـت ـع ـل ــق امل ــاح ـظ ــة
الثالثة بأن اقتراح القانون لم يمنع
االنتداب للجان وألعمال استشارية
لدى الوزارات .علمًا بأن عدوان سبق
أن أشار إلى هذه النقطة في مؤتمره
ال ـص ـحــافــي الـ ــذي أع ـل ــن ف ـيــه اق ـت ــراح
ال ـق ــان ــون ،ح ــن ق ــال إن ع ــدم ان ـتــداب
القضاة كمستشارين إلــى ال ــوزارات
يـحـتــاج إل ــى قـ ــرار م ــن وزيـ ــرة الـعــدل
فحسب.
وكــي يكون املشروع مجديًا ،بحسب
املـ ـ ـص ـ ــادر ،ي ـج ــب أن ي ـن ــص ع ـل ــى أن
«ال ــذي ــن اخـ ـت ــاروا ال ـب ـقــاء ف ــي اإلدارة
ي ـف ـق ــدون ح ـق ـهــم ب ــالـ ـع ــودة ي ــوم ــا مــا
إلـ ـ ــى ال ـ ـق ـ ـضـ ــاء» .أمـ ـ ــا ب ــال ـن ـس ـب ــة إل ــى
الـقـضــاة املنقولني واملـنـتــدبــن الذين
ل ـ ــم ي ـ ـخ ـ ـتـ ــاروا خ ـ ــال ثـ ــاثـ ــة أشـ ـه ــر،
ً
فيجب أن ُ
«يعتبر منقوال حكمًا إلى
اإلدارة من لم يختر في نهاية األشهر
الثالثة النهائية ،ويصبح مــن عــداد
املــدراء العامني وتطبق عليه سلسلة
اإلداري ــن وأال يستفيد مــن صندوق
ت ـعــاضــد ال ـق ـض ــاة ُ
ويـ ـن ــزع ع ـنــه لقب
القاضي».

تقرير

«الصحة العالمية» :ال عدوى من المصابين بال عوارض؟
هديل فرفور
وفق أرقــام «غرفة العمليات الوطنية
إلدارة ال ـك ــوارث» ،فــإن أكـثــر مــن %38
ُ
مــن امل ـصــابــن ب ـف ـيــروس ك ــورون ــا في
لبنان ال تظهر عليهم عوارض مرض
«كوفيد »19-الــذي يتسبب به الوباء.
فــي املـبــدأ ،كــان يمكن لهذه املعطيات
أن يكون لها مدلول ُمطمئن ،إلى ّ
حد
م ــا ،وف ــق ال ـت ـصــريــح «األول ـ ـ ــي» ال ــذي
نقل عن لسان رئيسة وحدة األمراض
ال ـن ــاش ـئ ــة والـ ـحـ ـي ــوانـ ـي ــة امل ـن ـش ــأ فــي
ّ
مـنــظـمــة الـصـحــة الـعــاملـيــة مــاريــا فــان
كيرخوف ،أمس ،بشأن «ندرة» انتقال
الـ ـفـ ـي ــروس مـ ــن أش ـ ـخـ ــاص لـ ــم تـظـهــر
ع ـل ـي ـهــم أعـ ـ ـ ــراض اإلص ـ ــاب ـ ــة ،م ـش ـيــرة
إلـ ــى أن ت ـق ــاري ــر م ــن بـ ـل ــدان مختلفة
تـ ـق ــوم ب ـم ـتــاب ـعــة م ـخــال ـطــي امل ــرض ــى
وح ــاالت املـصــابــن مــن دون عــوارض
واملخالطني لهم ،أظهرت أن «االنتقال
الثانوي نادر للغاية» .هذا التصريح
يعكس «طمأنينة» ألنــه يعني فرملة
ح ــرك ــة ان ـت ـش ــار الـ ـفـ ـي ــروس ط ــامل ــا أن

خـطــر ال ـع ــدوى مـحـصــور بـمــن تظهر
ع ـل ـي ـهــم عـ ـ ـ ــوارضُ ،ويـ ـك ــون ــون ُحـكـمــا
تحت املراقبة في املستشفيات أو في
ال ـعــزل امل ـنــزلــي .كـمــا أن ــه ك ــان ليشكل
دعوة صريحة للتساهل مع إجراءات
حجر املصابني الــذيــن ال يعانون من
اي عوارض فضال عن التشجيع على
«االنـعـتــاق» مــن القيود التي فرضها
الوباء.
إال أن تـ ـص ــري ــح ف ـ ـ ــان كـ ـ ـي ـ ــروف أث ـ ــار
ت ـس ــاؤالت جـمــة فــي األوس ـ ــاط الطبية
والـ ـع ــاملـ ـي ــة ،األم ـ ـ ــر ال ـ ـ ــذي دف ـع ـه ــا إل ــى
تــوض ـيــح «سـ ــوء ال ـف ـهــم» ،م ـش ـيــرة إلــى
أن الــدراســات التي تتبع الـحــاالت غير
املصحوبة بالعوارض عددها محدود
جـ ـ ــدا« ،ومـ ـ ــا ك ـن ــت أشـ ـي ــر إلـ ـي ــه ه ــو أن
هناك مجموعة أخــرى مــن األشخاص
ال تظهر عليهم األعـ ــراض ،لكن يمكن
أن يـكــونــوا مـصــدر ع ــدوى لــآخــريــن»،
والف ـتــة إل ــى أن  %40مــن نـقــل الـعــدوى
يمكن أن يتم من حاالت إصابة ال تظهر
ع ـل ـي ـهــا األع ـ ـ ـ ــراض .هـ ــذا ال ـت ــوض ـي ــح /
التراجع ،يعني عمليا البقاء في دائرة

ال ـحــذر والـتــأهــب الـتــي رسـمـهــا الــوبــاء
منذ بدايته خصوصا في ظل استمرار
تسجيل إصــابــات جــديــدة بالفيروس
يوميًا.
وف ـ ـ ــي ه ـ ـ ــذا ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق ،أعـ ـلـ ـن ــت وزارة
ال ـص ـح ــة ،أم ـ ــس ،ت ـسـج ـيــل  18إصــابــة
(من املقيمني) من أصل  1564خضعوا
للفحص ،ليرتفع إجـمــالــي اإلصــابــات
منذ  21شباط املــاضــي إلــى  .1368في
املقابل ،وصل ّ
عداد الشفاء إلى  795مع
ثبات عدد الوفيات عند  30حالة.
ومــع التحضير الستقبال ثــاثــة آالف
وافــد ضمن املرحلة الرابعة من عملية
إجــاء اللبنانيني الهاربني مــن الوباء
فــي ب ــاد االغـ ـت ــراب ،ب ــدءًا مــن ي ــوم غــد،
ي ـج ــري ال ـب ـحــث ج ـ ّـدي ــا ف ــي خ ـي ــار فتح
املطار بعد انتهاء هذه العملية في 19
الجاري .وأعلن رئيس الحكومة حسان
دياب أن القرار املتعلق بإجراءات إعادة
فـتــح امل ـط ــار ق ــد ُيـتـخــذ ف ــي نـهــايــة هــذا
ّ
وشدد بعد ترؤسه اجتماعًا
األسبوع.
للقطاع الـسـيــاحــي عـلــى أهـمـيــة إع ــادة
وضع لبنان على الخريطة السياحية
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«في ظل التوازن بني الحماية الصحية
والسياحة بهدف إنعاش االقتصاد»،
الفـتــا إلــى أنــه جــرى البحث فــي إمكان
فتح املطار «من حيث التوقيت والدول
وال ـف ـت ــرة الــزم ـن ـيــة ون ـس ـبــة ال ــواف ــدي ــن
الـخــاضـعــن لفحص الـ ـ  pcrوسنعمل
عـلــى فـتــح خ ـطــوط جــويــة إل ــى منطقة
الخليج مــع التركيز على ال ــدول التي
تجري فحوصات الـ  pcrعلى أن نأخذ
ف ــي االع ـت ـب ــار إج ـ ـ ــراءات خ ــاص ــة ل ــدول
أخـ ــرى» .وك ــان وزي ــر األش ـغ ــال الـعــامــة
والنقل ميشال نجار قد أشــار في هذا
الصدد إلى إمكانية إعــادة فتح املطار
في تموز املقبل.
إلى ذلك ،انتهت أمس املرحلة السادسة
من تنظيم عودة اللبنانيني عبر نقطة
البرية الشمالية
العبودية الـحــدوديــة ُ
مــع ســوريــا ،بــإشــراف املــديــريــة العامة
ل ــأم ــن الـ ـع ــام وب ـم ــواك ـب ــة ص ـح ـيــة مــن
وزارة الصحة ،على أن تتخذ اإلجراءات
ن ـف ـس ـه ــا ال ـ ـتـ ــي ات ـ ـخـ ــذت فـ ــي ال ـس ــاب ــق
(إخضاع العائدين لفحوصات ال ـ pcr
وتسجيل أماكن حجرهم الصحي).

حبيب معلوف
تنتهي الـيــوم مهلة التسجيل فــي الـحــوار الــذي دعــت اليه
َ
وزارة الطاقة واملياه بالتنسيق مع وزارتي البيئة واإلعالم
حول ّ
سد بسري.
ّ
وقد يستفاد من الوقت املتبقي النسحاب من ّ
تسرع وقبل
باملشاركة الشكلية فــي حــوار حــول أمــر أق ـ ّـرت الحكومة
املضي فيه بـتـسـ ّـرع ،رغــم شبه اإلجـمــاع بــن املعترضني
الحقيقيني على مقاطعة هــذه الــدعــوة .ليس ألنها جــاءت
متأخرة فقط ،وال ألنها لم تطاول الجوهر فحسب ،بل ألنها
ال تعبر عن القناعة الحكومية أيضًا .فقد كان مستغربًا،
في األساس ،أن توافق هذه الحكومة على متابعة األعمال
في السد بعد تراجع وهــج االنتفاضة بسبب «كــورونــا»،
وعــدم مراجعتها سياسة املياه ّ
برمتها رغم وقــوع لبنان
في حالة إفالس وإعالنه عجزه عن تسديد ديونه… وهو
ما يفترض أن يعني ،منطقيًا ،وقف كل أشكال االستدانة
الجديدة ملشاريع مشكوك في مدى إلحاحيتها وصوابيتها
وج ــدواه ــا .أضــف إلــى ذلــك أن تركيب مـحــاور ال ـحــوار ال
يوحي بالجدية ،إذ بقيت هذه املحاور على هامش قضية
املياه في لبنان ولم تشمل مناقشة استراتيجية الدولة في
إدارة هــذا القطاع .فجوهر مشكلة املياه ليس في غياب
الدراسات الجيولوجية للموقع كما ورد في أحد املحاور،
ً
بل في مدى الحاجة إلى السدود السطحية أوال .وقد كان
على الحكومة ،في استراتيجيتها ،أن تجيب عن سؤال ّ
عما
إذا كانت هناك حاجة إلــى ســدود سطحية ،قبل النقاش
ُ
أيــن ســتـقــام .ومــا هــي قيمة املـحــور الـثــانــي ال ــذي يتناول
دراسة األثر البيئي للسد إذا لم تقم الحكومة (عبر وزارة
البيئة املختصة) بتقييم بيئي استراتيجي لخطط وزارة
ُ
الطاقة ذات الصلة؟ إذ أن مشاريع كبرى كهذه ت ّقيم بطرق
مختلفة تمامًا عن أسس دراسات األثر البيئي للمشاريع
الصغيرة ،ناهيك عن محور بدعة «التعويض االيكولوجي»

الذي تناولناه سابقًا («األخبار» 30 ،أيار https://( )2020
.)289316/al-akhbar.com/Community
في املقابل ،تجدر اإلشارة إلى أن املعارضة املتأخرة لهذا
السد ،وملنطق السدود السطحية غير الضرورية في بلد
ّ
متجددًا ،تتحمل أيضًا
كلبنان تعتبر املياه فيه مــوردًا
جزءًا من املسؤولية ّ
عما وصلنا إليه ،سواء تمثلت هذه
ّ
املـعــارضــة بــاألحــزاب السياسية أو بجمعيات مصنفة
بـيـئـيــة .فـقــد تــأخــر مـعـظــم ه ــذه الـجـمـعـيــات فــي مـقــاربــة
ملف إدارة املياه وإنشاء السدود حني كان لبنان ال يزال
خاضعًا للخطط العشرية لوزارة الطاقة واملوارد والطاقة
واملـيــاه قبل عــام  ٢٠١٠تــاريــخ وضــع الخطط الـجــديــدة...
وبعدها .كما تأخرت أحزاب وكتل نيابية مؤثرة وفاعلة
في معارضة سد بسري (وباقي السدود) .وهي تحاول
أن تعوض اليوم أيضًا عن تأخرها في املعارضة بتقديم
اقتراح قانون لتحويل مرج بسري إلى محمية طبيعية
(باسم اللقاء الديمقراطي).
عـلــى املـقـلــب اآلخـ ــر ،وب ـغـ ّـض الـنـظــر عــن املــوقــف الـجــديــد
امللتبس للبنك الدولي ِّ
املمول إلنشاء السد ودعوته للحوار
مجددًا ،فهو أيضًا كان قد استبعد املعارضني الحقيقيني
مــن ح ــوارات ــه الشكلية الـســابـقــة ،وســاهــم مــع كـثـيــر من
ال ـشــركــات االس ـت ـشــاريــة وب ـعــض ال ـخ ـبــراء ف ــي تضخيم
ّ
بالشح وتغير املناخ وزيادة
األرقــام والحاجات ،والتهويل
الـسـكــان والـطـلــب املستقبلي عـلــى امل ـيــاه ،لتبرير إنـشــاء
السدود املكلفة وخصخصة هــذا املــورد املهم وتسليعه.
وهو لطاملا استخدم ذريعة أن اللبناني يدفع ثالث فواتير،
واحدة للمصالح وأخرى للصهاريج وثالثة للمياه ّ
املعبأة،
من دون أن يجيب على سؤال أساسي :من أين تأتي املياه
ّ
املعبأة ومياه الصهاريج؟ ،ما يعني أن املشكلة الفعلية هي
في سوء اإلدارة ال في الشحّ.
لــن يـكــون رفــض ال ـحــوار قــاعــدة عند املـعـتــرضــن ،ال بل
هــو واج ــب فــي مــا لــو كــانــت ال ـظ ــروف طبيعية .ولـطــاملــا

رفضت وزارة الطاقة واملياه الحوار مع املعترضني على
سياسات السدود منذ مدة طويلة ،وقبل أن تكبر حلقة
االعـتــراضــات .ال بل كانت ترفض تسليم أي دراســة أو
مستند ،ضاربة بعرض الحائط مبدأ حق املعرفة قبل أن
يصبح قانونًا .وإذ يمكن ّ
غض النظر عن الدور الشكلي
لوزيرة اإلعالم في الحوار ،إال أن املستغرب هو تصرف
وزارة البيئة التي دخلت أيضًا في الشكليات ،بينما كان
عليها أن تطلب وق ــف األع ـمــال إل ــى حــن إج ــراء تقييم
استراتيجي شامل لخطط الحكومة املائية التي تفتقر
إلى أدنى ّ
املقومات االستراتيجية.
في العادة تدعو وزارة الطاقة واملياه والبنك الدولي بعض
املـجـتـمــع املــدنــي الـطـ ّـيــع و«ال ـخ ـب ــراء» أص ـحــاب املصلحة
ّ
املتخصص للقول إنهما قاما باملشاورات
واإلعالم غير
ال ــازم ــة ،بـمــا يـ ّ
ـؤمــن التغطية الــازمــة إلك ـمــال املـشــاريــع
مــع تـعــديــات طفيفة ال ـتــي ال تــؤثــر فــي بـنـيــة املـشــاريــع
ّ
سيؤمن هذه التغطية وال
وربحيتها .والسؤال اآلن :من
سيما بعد اندالع الثورة وانهيار كل شيء؟!
َ
تاريخيًا ،لم يكن هناك من انسجام بني وزارتــي الطاقة
واملياه والبيئة حول خطط السدود وال حول معالجة مياه
الصرف والنفايات السائلة ،وقد استبعدت وزارة البيئة
هذا النوع من النفايات (في خططها) لكي ال تتضارب مع
ّ
املتحمسني
صالحيات الطاقة واملياه .كما تفادت إزعاج
للسدود بدراسات األثــر البيئي! لذا كان حريًا بهما أن
يتفاهما مع بعضهما قبل أن يبادرا إلى الدعوة للحوار،
وأن ينسقا السياسات قبل تنسيق ندوات شكلية حول
أهم مورد بعد الهواء على املستوى الحياتي والوطني؟
تجميل بشاعة السدود ،ومحكمة التاريخ
ال أحد يستطيع ّ
لن تتسامح مع قطاع طــرق املياه كما تتسامح محاكم
ه ــذه األيـ ــام مــع مـشــاريــع م ـ ّ
ـدم ــرة وم ـشـ ّـوهــة (كــاملـقــالــع)
وغيرها مــن االع ـتــداءات على الطبيعة واألمــاكــن األثرية
والتراثية كمرج بسري أو صخور نهر الكلب.

وجهة نظر

«التعليم عن بعد» بعيد عن التعليم
غسان مراد *
فــرضــت أزم ــة «ك ــورون ــا» عـلــى الـتـعـلـيــم ،بـكــل مـسـتــويــاتــه،
استخدام التقنيات الرقمية الستكمال العام الــدراســي .ال
بأس في ذلك إذا كان سيجعل املسيرة التربوية مستمرة
ويبقي الطالب على تواصل مع محيطهم التربوي .وكان
أفضل لو أن القائمني على التربية قاموا بعملهم مسبقًا،
وكانت لديهم رؤية للتحديث ً
بناء على فهم الواقع ومحاولة
التأقلم معه.
لكن «التعليم عــن بـعــد» يصبح خبط عـشــواء وبعيدًا عن
التعليم عندما ال تكون املؤسسات التربوية مجهزة ،وال
تكون البنية التحتية مناسبة ،وال الـكــادر التعليمي ّ
ملمًا
بالتقنيات واملهارات في هذا املجال ،وال األهل على تماس
مــع ثـقــافــة الـتـقـنـيــات ،وال ي ـكــون تــدريـ ّـس املـعـلــومــاتـيــة في
امل ــدارس والـجــامـعــات مستخدمًا ومنظمًا وممنهجًا ،وال
املنهج الـتــربــوي مـحـ ّـدثــا ومتناسبًا مــع «التعليم الرقمي»
و«التعليم عن بعد».
انـتـبــه الـعــامـلــون فــي امل ـجــال الـتــربــوي إلــى أهـمـيــة التقنيات
الرقمية في التعليم ،ولكن ليس في الوقت ُاملناسب .وعلى
غرار الشعارات التي ترفع في االنتخابات ،أطلقت حمالت
«الـتـعـلـيــم عــن ب ـعــد» ،وإع ـ ــادة ب ـنــاء املـنــاهــج التعليمية بما
يتناسب معه .إال أن الواقع الرقمي في العالم يتطلب أكثر
من الخطابات واملؤتمرات .وعندما نقول ّإن التنمية البشرية
تربويًا غير مؤهلة للتعليم عن بعد ،نعني بذلك أن تدريس
الرقمنة وتعليم التقنيات وإرســاء ثقافة التكنولوجيا في
لبنان وفي كل املجتمعات العربية ،غير موجود .طبعًا ،يملك
الجميع أجهزة وحواسيب ،لكن املهم ليس اقتناء األدوات،
بل استخدامها بشكل مثمر.
ع ـ ــدم م ـع ــرف ــة ك ـي ـف ـيــة االسـ ـتـ ـف ــادة م ــن ال ـت ـق ـن ـيــات وس ــوء
اسـتـخــدامـهــا يتعلقان بــأمــور ع ــدة :ع ــدم إع ــداد األســاتــذة
بشكل منهجي على استخدام التقنيات من خالل دورات
تدريبية ،أو من خالل تأهيلهم الجامعي .وهذا ما لم يحصل.
وإذا وجدت الحصص التربوية لتأهيل األساتذة ،تكون هذه
الحصص هامشية وال تدخل ضمن نطاق املنهاج الجامعي
كمقررات إجبارية .حتى إن من يـ ّ
ـدرســون هــذه املـقــررات،
وإن كــانــوا ّ
مؤهلني تقنيًا ،غير متخصصني فــي تدريس
املعلوماتية املعتمدة في التعليم .ومن العراقيل عدم تحديث
املناهج التربوية ،فتحضير الــدروس للمطبوع يختلف عن
التحضير للرقمي وللحاسوب ولأللواح التفاعلية ،كما أن
الثقافة الرقمية لم تدخل املجتمعات العربية ،وبقيت الرقمنة

وتطبيقاتها مجرد أكسسوار.
«التعليم عن بعد» يحتاج أيضًا إلــى مكتبات رقمية غير
م ــوج ــودة ،وم ـص ــادر مـعـلــومــات غـيــر م ـتــوافــرة ،ومحتوى
رقمي عربي ال يــزال ضعيفًا .كل هــذا غير ّ
مؤمن بشكل
ّ
ّ
منهجي ومنظم .أما املبادرات من هنا وهناك ،فال تؤسس
ملجتمع تساهم فيه التربية فــي التنمية .امل ـبــادرات خــارج
املؤسسات مفيدة ،لكنها ال تشكل قاعدة ُيرتكز عليها في
بناء مجتمع املعلومات ومجتمع املعرفة.
باختصار ،عندما ال نكون جاهزين للتعامل مع األزمــات
تصبح األزمة صعبة وكارثية عندما نعالجها بأفكار وآراء
جاهزة مسبقًا!
ّ
جيد أن يكون التعليم عن بعد برز كحل في ظل هذه األزمة
بعدما كان موضع تخبط معرفي .فالتعليم هو دائمًا في
مرحلة إعادة تفكير ،كون العملية التربوية تتعلق بدراسة
سلوكية األفراد ،وهو من الدراسات الصعبة التي ال تؤدي
دائ ـمــا إل ــى بـنــاء اسـتــراتـيـجـيــات ثــابـتــة .التفكير فــي امل ــواد
التعليمية ،وخصوصًا بالنسبة إلى التقنيات الرقمية ،هو
ً
التفكير أوال في اإلنسان وفي عالقته بمحيطه ثانيًا ،حاليًا
هو الفضاء الرقمي .لذلك ،علينا بناء أسس معرفية تربوية
جديدة تتناسب مع هــذا التغير في التربية ،واإلجــابــة عن
سؤال :ما هي الفلسفة التربوية الجديدة التي ستطرح ،وهل
يناسب ذلك السلطة التربوية ،وهل يجب إعــادة النظر في
السلطة نفسها؟
على صعيد العالم العربي ولبنان ،بات الجميع متخصصًا
ف ــي ذل ــك إل ــى درجـ ــة أن ـه ــم يـطـلـقــون «ن ـظ ــري ــات» م ــن دون
أي رك ــائ ــز فـعـلـيــة ودراسـ ـ ـ ــات ع ـلــى األصـ ـع ــدة الـقــانــونـيــة
واالقتصادية واملعرفية والتربوية واالجتماعية .وإذا كان
جيدًا اللجوء إلى «التعليم عن بعد» خالل األزمــة للحفاظ
التعليمي الـ ّعــام ،فــا يعني ذلــك التسرع في
على السياق
ّ
الركون إلى هذا الحل كحل دائــم ،إذ يتطلب هذا النوع من
ّ
التعليم اسـتــراتـيـجـيــات متصلة بالتقييم واالمـتـحــانــات.
ويستوجب ذلــك بناء املــادة التعليمية لتكون تفاعلية ،ما
يسمح بإعداد األسئلة على طريقة  ،open bookما يعني
تغيير طرق التعليم وتأهيل األساتذة وإطالق ورشة على
مستوى الكادر التعليمي واإلداري.
مــن املـفـتــرض إعـ ــادة الـنـظــر فــي مـسـتـلــزمــات التعليم عن
ً
ّ
بـعــد ،ب ــدءًا مــن البنية التحتية الـعــامــة ،وص ــوال إل ــى تبني
دراسات حول ّ
التغيرات السلوكية للمتعلم .ويجب املراقبة
واملحاسبة في بلد ينخره الفساد على األصعدة كافة ،بما
فيه الفساد التربوي مــن ترفيع فــي امل ــدارس والجامعات،

إلى بيع الشهادات ،وإعطاء ماسترات وشهادات دكتوراه
من بعض الجامعات الخاصة بالتزوير واالنتحال العلمي
مــن دون مراجعة علمية .وال ـســؤال :هــل الــوضــع القانوني
والقضائي يسمح بمالحقة هذه الحاالت في بلد الطائفية
واملـحـســوبـيــات عـلــى مـسـتــوى الـ ـ ــوزارات مــن ج ـهــة ،وعلى
مستوى الجامعات الطائفية من جهة ثانية؟ وهل تستطيع
لجنة امل ـع ــادالت أن ال ت ـعــادل ش ـهــادة مــاسـتــر أو دك ـتــوراه
لطالب من جامعة مدعومة من جمعية دينية؟
الفساد التربوي له تأثير أكبر على املجتمعات من الفساد
السياسي واالقتصادي ،وقبل البدء بالتحول نحو التعليم
عن بعد والتشريع له ،من املفترض التحول الى بلد ال تكون
مرجعياته الدينية تمسك بـقــراراتــه .عندئذ يمكن إطــاق
ورشــة عمل على كل املستويات لتشريع شهادات التعليم
عن بعد في لبنان ،ثم تشريع شهادات التعليم عن بعد من
ّ
يتسجل عن
بــاقــي ال ــدول ،ألنــه باستطاعة أي شخص أن
بعد فــي بعض الجامعات فــي أميركا ،وفــي بعض البلدان
االشـتــراكـيــة الـســابـقــة ،وفــي أوروبـ ــا ،ويكفي أن يــدفــع لكي
يحصل على شهادة .فكيف ستتأكد لجان املـعــادالت من
هذه الشهادات؟
هذا ال يلغي االرتكاز على التعليم عن بعد لبعض املقررات
وفــي بعض الـحــاالت ،كما ال يلغي التعليم اإللـكـتــرونــي ،أي
التعليم الذي يستخدم تطبيقات في التعليم والتعلم ،بل يجب
تطوير هذه التطبيقات وأن تصبح معتمدة وأن ُيبنى على
التجربة التي حصلت في لبنان والعالم من أجل الوصول في
املستقبل إلى بعض الثوابت املساعدة في العملية التربوية،
ولكن مــن دون تسرع وشـعــارات نظرية ال ترتكز على أي
أسس فعلية سوى بعض الدراسات التي ال ّ
تؤهلها أن تشكل
معيارًا ُيعتمد عليه.
ول ــإش ــارة ،يــوجــد فــي كلية اآلداب والـعـلــوم اإلنـســانـيــة في
الجامعة اللبنانية مركز علوم اللغة والتواصل كان ّ
سباقًا في
إدخال املعلوماتية في التعليم كمادة أساسية ،كما يحصل
في كليات اآلداب في الجامعات عــادة ،بهدف تعليم الطالب
التقنيات املعلوماتية التي ّ
تؤهلهم لتصميم برمجيات التعليم
عن بعد وتصميم برمجيات التعليم اإللكترونية.
يرتكز العالم التربوي الحديث على الفهم والتفسير والنقد،
وهــذا يحتاج إضافة الى معرفة القراءة والكتابة والحساب
واملـعـلــومــاتـيــة ،إل ــى مـعــرفــة املـنـطــق ال ــذي لــم يـعــد ي ـ ّ
ـدرس في
العالم العربي إال نادرًا كما هي الحال ملقرر الفلسفة .فالعالم
املستقبلي ملن يجيد االبتكار وليس التكرار.
*أستاذ جامعي
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رياضة

رياضة

ّ
تستعد إيطاليا
الستئناف الحياة
الكروية ،بعد أن
أعلن وزير الرياضة
فينشنزو سبادافورا
موعد عودة
الدوري والكأس
وسط إجراءات
وقائية صارمة.
ّ
تتجهز
األندية
توقف
للعودة بعد
ٍ
ألكثر من شهرين،
وهي في صدد
استئناف أحد أكثر
مواسم الكالشيو
تنافسية في
السنوات األخيرة

9

ميركاتو

ديباال «يغازل» برشلونة قبل مواجهة ميالن

بالوتيللي وكيليني خالل لقاء بين بريشيا ويوفنتوس قبل التوقف (أ ف ب)

كالشيو

أندية إيطاليا تعزف نشيد العـودة
حسين فحص
أعـ ـط ــى وزي ـ ـ ــر الـ ــريـ ــاضـ ــة اإليـ ـط ــال ــي
فـيـنـشـنــزو س ـب ــاداف ــورا اإلذن إلقــامــة
م ـب ــارات ــي دور ال ـن ـصــف ن ـهــائــي من

ك ـ ـ ــأس إيـ ـط ــالـ ـي ــا ي ـ ـ ــوم  13ي ــون ـي ــو/
ح ـ ــزي ـ ــران ،وامل ـ ـ ـبـ ـ ــاراة ال ـن ـه ــائ ـي ــة مــن
مـســابـقــة ال ـكــأس ي ــوم  17مــن الشهر
الـ ـ ـج ـ ــاري ،ع ـل ــى أن تـ ـع ــود م ـســاب ـقــة
الـ ــدوري فــي الـ ــ 20مـنــه أي ـضــا .وعلى

برلوسكوني عائد
صعد نادي مونزا الذي اشتراه عام  2018رئيس الحكومة اإليطالية ونادي
ميالن السابق سيلفيو برلوسكوني إلى الدرجة الثانية من الدوري اإليطالي
لكرة القدم .وأكد برلوسكوني في مقابلة سيتم نشرها الخميس في 11
حزيران /يونيو الحالي للصحيفة املحلية «إل سيتادينو دي مونزا إي ديال
ّ
بريانتسا» التي نشرت مقتطفات منها بداية األسبوع «مونزا سيشكل
فريقًا الستهداف قمة دوري الدرجة الثانية» .وأضاف «الترويج يعتمد
على العديد من العوامل ،كما نعلم ،وبعضها من
املستحيل ّ
التكهن به .العوامل التي يمكن التنبؤ بها
نعرفها جيدًا وسنبذل قصارى جهدنا لضمان
ّ
تحولها لصالحنا».
وكان مونزا مبتعدًا في صدارة دوري الدرجة الثالثة
عندما توقفت البطولة في أوائل آذار /مارس بسبب
تفشي وباء فيروس كورونا املستجد .وصادق
ّ
متصدري
االتحاد اإليطالي االثنني على صعود
املجموعات الثالث لدوري الدرجة الثالثة .وسيلحق
بها فريق رابع من خالل دور فاصل.
وتابع برلوسكوني الذي عني مساعده السابق في ميالن أدريانو غالياني
في منصب مفوض إداري للنادي «لم يكن لدي أي شك أبدًا بشأن الصعود
إلى الدرجة الثانية» .وأوضح «مع الالعبني واملدرب ،أفعل ما كنت أفعله
دائمًا في ميالن .أتحدث إليهم وأشجعهم وأحمسهم ،وأوجه لهم مالحظات
إذا كان هناك شيء خاطئ في تصرفاتهم .باختصار ،لقد حافظت على
عاداتي الجيدة املعتادة».

ض ــوء ذل ــك يــأمــل االت ـح ــاد اإليـطــالــي
أن تسير األم ــور على مــا ي ــرام ،لكنه
لم يستبعد فكرة إيقاف ّالدوري مرة
أخرى في حال عاد وتفشى فيروس
كــورونــا مــن جــديــد ،حيث كشف يوم
االثـنــن أنــه سيلجأ فــي هــذه الحالة
مباريات فاصلة لتحديد
إلــى إقامة
ٍ
الترتيب النهائي للبطولة.
تــوقـفــت الـبـطــولــة مـنــذ مـ ــارس /آذار
املاضي وسط منافسة مشتعلة على
ال ـل ـق ــب ،ح ـيــث ي ـت ـصــدر يــوف ـن ـتــوس،
ح ــام ــل ال ـل ـق ــب فـ ــي آخ ـ ــر  8م ــواس ــم،
الترتيب الـعــام بـفــارق نقطة واحــدة
ع ـ ــن التـ ـسـ ـي ــو الـ ــوص ـ ـيـ ــف ،وب ـ ـفـ ــارق
 9نـ ـق ــاط عـ ــن إنـ ـت ــر م ـي ــان ــو ال ـثــالــث
(لـ ــديـ ــه مـ ـ ـب ـ ــاراة م ــؤجـ ـلـ ــة) ،فـ ــي حــن
يستكمل أتاالنتا عروضه القوية مع
ً
غاسبيريني محتال املركز الرابع.

يوفنتوس
ف ــي ال ـص ـي ــف امل ــاض ــي ،ق ــام ــت إدارة
ي ــوف ـن ـت ــوس ب ــال ـت ــوق ـي ــع مـ ــع امل ـ ــدرب
اإليطالي ماوريسيو ساري قادمًا من
تشلسي ،في خطوة قسمت جماهير
البيانكونيري بني ّ
مؤيد ومعارض.
املعارضون ّ
عبروا عن خشيتهم من
ّ
اختالف أسلوب لعب املدرب (يتصف
بالهجوم الكثيف) عن ثقافة النادي،
مـ ـ ــا ي ـ ـضـ ــع أفـ ـ ـض ـ ــل ف ـ ــري ـ ــق إيـ ـط ــال ــي
ف ــي ال ـس ـن ــوات األخـ ـي ــرة ت ـحــت خطر
ّ
التخبط .مــا خشيت منه الجماهير
ت ـح ـق ــق ،ب ـع ــد أن س ـق ــط ال ـف ــري ــق فــي
الـ ـع ــدي ــد مـ ــن االخـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــارات ،غ ـي ــر أن
ص ـ ــدارت ـ ــه ل ـل ـك ــال ـش ـي ــو قـ ـب ــل تـعـلـيــق
ال ـ ـ ــدوري ش ـف ـعــت ل ـل ـم ــدرب ال ـجــديــد.
مـ ـص ــاع ــب كـ ـبـ ـي ــرة واجـ ـهـ ـه ــا سـ ــاري

نسور العاصمة

يلتقي إنتر ميالنو مع
نابولي في إياب دور
النصف النهائي يوم
السبت المقبل على
ملعب سان باولو

برفقة يوفنتوس ،انحصر أغلبها في
تكوين منظومة ّ
تقدم كرة قدم جميلة
ـارض مـ ــع ال ـن ـت ــائ ــج
مـ ــن دون ال ـ ـت ـ ـعـ ـ ً
اإلي ـجــاب ـيــة .إض ــاف ــة إل ــى ذل ــك ،عانى
ساري من صعوبة توظيف ًالالعبني
ّ
في ظل وفرة العناصر ،خاصة عملية
ت ــوظ ـي ــف ال ـب ــرت ـغ ــال ــي كــري ـس ـت ـيــانــو
رونالدو واألرجنتيني باولو ديباال،
غير أنه نجح في تجاوز تلك العقبة
مـ ــع تـ ــوالـ ــي الـ ـ ـج ـ ــوالت .ه ـ ــذا األخ ـي ــر
عانى األمرين في فترة التعليق ،بعد
أن أص ـي ــب ب ـف ـي ــروس ك ــورون ــا أكـثــر
من مــرة ،لكنه أصبح جاهزًا للعودة
بحسب ال ـكــادر الطبي لـلـنــادي .عاد
الـ ـف ــري ــق إل ـ ــى الـ ـت ــدريـ ـب ــات ال ـف ــردي ــة
والجماعية وهــو فــي أت ـ ّـم الجاهزية
الستئناف الكالشيو ،حيث سيسعى
س ـ ــاري إل ـ ــى ت ـح ـق ـيــق ل ـق ــب ال ـ ــدوري
التاسع للنادي تواليًا ،واألول على
الصعيد الشخصي .يوفنتوس هو
األق ـ ــرب لــرفــع ال ـل ـقــب ،رغ ــم املـنــافـســة
الشرسة من الوصيف التسيو.

عاد التسيو إلى الواجهة اإليطالية
م ـ ــن ج ـ ــدي ـ ــد ،بـ ـع ــد م ـ ـجـ ــيء امل ـ ـ ــدرب
اإليطالي الـشــاب سيموني إنزاغي
لـ ـل ــوق ــوف ع ـل ــى الـ ـع ــارض ــة ال ـف ـن ـيــة.
ت ــوازن كـبـيــر بــن الـهـجــوم والــدفــاع
وعـمــل جـمــاعــي مـتـقــن ،أعــاد الهيبة
إلـ ـ ــى الـ ـقـ ـط ــب ال ـ ـثـ ــانـ ــي ل ـل ـع ــاص ـم ــة،
لـ ـيـ ـحـ ـت ــل وص ـ ـ ــاف ـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوري ه ـ ــذا
امل ــوس ــم ح ـت ــى الـ ـج ــول ــة  26ب ـف ــارق
نـقـطــة عــن امل ـت ـصــدر يــوف ـن ـتــوس .لم
يـعــرف ن ــادي التـسـيــو الـنـجــاح على
صعيد الــدوري منذ تحقيقه اللقب
ّ
ع ــام  ،2000ل ـكــن األم ــر تـحـ ّـســن منذ
ّ
مجيء سيموني إنزاغي ،الذي توج
مجهوداته بتحقيق كــأس السوبر
اإليطالي هــذا املوسم .بنى إنزاغي
فريقًا مــن ال شــيء ،وجعله منافسًا
ّ
ع ـل ــى الـ ـ ـ ــدوري ،وفـ ــي ظـ ــل ال ـت ـق ــارب
ّ
بــالـنـقــاط مــع امل ـت ـصــدر ،مــن املــرجــح
أن ي ـم ـتــد الـ ـص ــراع ح ـتــى ال ـج ــوالت
األخيرة.

إنتر ميالنو

قـ ّـدم إنتر ميالنو نفسه هــذا املوسم
ب ــالـ ـشـ ـك ــل األفـ ـ ـض ـ ــل ل ـ ــه مـ ـن ــذ رح ـي ــل
امل ــدرب البرتغالي جــوزيــه مورينيو
ع ــن أس ـ ـ ــوار ال ـ ـنـ ــادي .خ ـط ــة نــاجـحــة
وض ـع ـت ـه ــا اإلدارة بــال ـت ـن ـس ـيــق مــع
امل ــدرب اإليـطــالــي أنـطــونـيــو كونتي،
أعادت هيبة الفريق في الكالشيو.
استقدم كونتي فــور مجيئه العديد
م ــن األسـ ـم ــاء ال ـت ــي ع ـ ــادت بــاملـنـفـعــة
ع ـ ـلـ ــى املـ ـ ـنـ ـ ـظ ـ ــوم ـ ــة ،أه ـ ـم ـ ـهـ ــا ه ـ ـ ــداف
الـفــريــق رومـيـلــو لــوكــاكــو ،ستيفانو
سينسي ،نيكولو باريال وكريستيان

إيريكسن .رغم وفرة األسماء وتكامل
الخطوط ،أخــذت النتائج بالتراجع
ف ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــوالت األخ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــرة م ـ ـ ــا ق ـب ــل
التعليق ،ليصبح ال ــدوري اإليطالي
بعيد املنال عن رجال كونتي .يبتعد
ال ـن ـيــراتــزوري عــن يــوفـنـتــوس بتسع
ن ـ ـقـ ــاط ف ـ ــي ص ـ ـ ـ ــراع املـ ـن ــافـ ـس ــة ع ـلــى
الـكــالـشـيــو ،م ــا يـضــع تــركـيــز امل ــدرب
عـلــى ك ــأس إي ـطــال ـيــا ،حـيــث سيلعب
الـفــريــق أم ــام نــابــولــي فــي إي ــاب دور
النصف النهائي يــوم السبت املقبل
على ملعب سان باولو .جدير بالذكر
أن م ــواج ـه ــة ال ــذه ــاب ان ـت ـهــت بـفــوز
نــابــولــي ب ـهــدف نـظـيــف ع ـلــى ملعب
سان سيرو.

أتاالنتا

خ ــال أرب ـع ــة م ــواس ــم ،حـ ـ ّـول امل ــدرب
اإليـطــالــي جــان بييرو غاسبيريني
ـاد مـتــواضــع إلــى أحد
أتــاالنـتــا مــن نـ ٍ
أفـ ـض ــل األنـ ــديـ ــة اإليـ ـط ــالـ ـي ــة .ت ـط ـ ّـور
مـلـحــوظ وض ــع ال ـفــريــق ف ــي املــوســم
امل ـ ــاض ـ ــي ث ــالـ ـث ــا خـ ـل ــف ي ــوف ـن ـت ــوس
ًّ
ونــابــولــي ،مـحـتــا ص ــدارة الـهـ ّـدافــن
بتسجيله  77هــدفــا فــي الـكــالـشـيــو،
ّ
ليتأهل للمرة األولى في تاريخه إلى
دوري أبطال أوروبــا .يحتل الفريق
هذا املوسم املركز الرابع بـ 48نقطة،
مـبـتـعـدًا عــن إنـتــر الـثــالــث ب ــ 6نـقــاط،
وس ـي ـحــاول «ال ـقــدي ـســون» الـصـمــود
بني األربعة األوائل للمشاركة العام
املـقـبــل فــي دوري األب ـط ــال« .هــديــة»
قــد تـكــون األخ ـيــرة مــن غاسبيريني
إلى النادي ،نظرًا إلى ارتباط اسمه
بـتــدريــب الـعــديــد مــن األنــديــة مطلع
املوسم املقبل.

أك ــد الـنـجــم األرجـنـتـيـنــي بــاولــو ديـبــاال
م ـه ــاج ــم ي ــوف ـن ـت ــوس اإليـ ـط ــال ــي ل ـكــرة
الـ ـق ــدم أن بـ ـق ــاءه م ــع الـ ـف ــري ــق يــرت ـبــط
بإدارة النادي ،مشيدًا بنادي برشلونة
اإلسـ ـب ــان ــي وقـ ــائـ ــده م ــواط ـن ــه لـيــونـيــل
مـ ـيـ ـس ــي .وي ــرتـ ـب ــط ديـ ـ ـب ـ ــاال ب ـع ـق ــد مــع
«السيدة العجوز» حتى نهاية موسم
 .2022-2021لـكـنــه ك ــان م ـحــور تـقــاريــر
صـ ـح ــافـ ـي ــة ف ـ ــي صـ ـي ــف  2019ت ـب ــدي
ّ
رغ ـب ــة ب ـط ــل إي ـط ــال ـي ــا بــال ـت ـخــلــي ع ـنــه،
ّ
قـبــل أن يستمر فــي صـفــوفــه مــع تــولــي
م ــاوري ـت ـس ـي ــو سـ ـ ــاري م ـقــال ـيــد اإلدارة
الفنية في صيف العام املاضي .وتطرق
امل ـهــاجــم ال ــدول ــي ال ـبــالــغ مــن الـعـمــر 26
ع ــام ــا إلـ ــى مـسـتـقـبـلــه م ــع ال ـف ــري ــق فــي
مـقــابـلــة أجــرت ـهــا م ـعــه شـبـكــة «س ــي أن
أن» األم ـي ــرك ـي ــة ع ـبــر تـقـنـيــة االت ـص ــال
بالفيديو.
وقــال ديـبــاال« :مــن الــواضــح أنني العب
فــي هــذا ال ـنــادي وأن ــا سعيد لــوجــودي
هنا .الناس يحبونني كثيرًا وأنا أحب
الناس كثيرًا .لدي تقدير كبير للنادي
وال ـن ــاس املــوجــوديــن ه ـنــا ،ل ـ ّ
ـدي عالقة
جيدة مع الرئيس وبالتأكيد في مرحلة
ما سوف يأتون للحديث معي ،أو ربما
ال ...ال أعــرف» .وتابع «في لحظة ما قد
يـكــون هـنــاك تجديد محتمل ،لكن ذلك
يعتمد على يوفنتوس» ،موضحًا «في
ال ــوق ــت ال ـحــالــي ال ي ــوج ــد شـ ــيء ،حـقــا.
تتبقى سـنــة ون ـصــف سـنــة فــي عـقــدي،
وه ــي ف ـتــرة لـيـســت طــوي ـلــة ،وأنـ ــا أفـهــم
أن كــل مــا حــدث (أزم ــة فـيــروس كورونا
ً
امل ـس ـت ـجــد) ل ـيــس س ـه ــا ع ـلــى ال ـن ــادي،
ولكن تم تجديد عقود العبني آخرين...
لذلك نحن ننتظر».
وي ـس ـت ـعـ ّـد األرج ـن ـت ـي ـنــي ال ـ ــذي أصـيــب
بفيروس كورونا وشفي منه مع فريقه
الستئناف املوسم املحلي بعد التوقف
القسري بسبب «كــوف ـيــد ،»19-بمباراة
إيـ ــاب ال ـ ــدور ن ـصــف ال ـن ـهــائــي ملـســابـقــة
كـ ــأس إي ـط ــال ـي ــا ض ــد مـ ـي ــان ال ـج ـم ـعــة.
وتحدث «الخويا» عن الفترة التي كان
فـيـهــا يــوفـنـتــوس يـبـحــث عــن بــديــل لــه.
وأوض ــح أن ــه فــي صـيــف ال ـعــام املــاضــي
«لم يكن يوفنتوس يرغب في االعتماد

استعاد ديباال دوره مع مارويسيو ساري (أ ف ب)

ّ
علي ،ولم يردني أن أواصل اللعب هنا.
ث ــم ظ ـهــرت ب ـعــض األن ــدي ــة ال ـتــي كــانــت
مهتمة ب ــي» ،مثل مانشستر يونايتد
وتوتنهام فــي إنكلترا ،وبــاريــس سان
جرمان في فرنسا .وفي حني أملح ديباال
إل ـ ــى حـ ـص ــول م ـب ــاح ـث ــات بـ ــن إدارات
األندية املعنية ،نفى أن يكون قد ّ
تحدث
إلى ّ
أي منها.
ّ
وت ــاب ــع «ك ــان ــت نــي ـتــي ف ــي ذلـ ــك الــوقــت
َ
البقاء .لم أحظ بموسم جيد أو إيجابية
فــي األش ـهــر الـسـتــة ال ـتــي سـبـقــت (هــذه
املباحثات) ،لذا لم أكن أرغب في الرحيل
بـ ـه ــذه الـ ـ ـص ـ ــورة ألنـ ـن ــي أعـ ـتـ ـق ــد أن ـن ــي
أعـطـيــت ال ـن ــادي الـكـثـيــر مــن الـلـحـظــات
الجميلة ،ولــم يكن مــن الـعــدل أن أغــادر
بـهــذه الـطــريـقــة» .وتــابــع «لــذلــك أبلغت
(ال ـن ــادي) أن نيتي هــي الـبـقــاء والعمل
عـلــى ال ـت ـطــور وت ـقــديــم أف ـضــل م ــا ل ــدي.
ً
من الواضح أن األمــر لم يكن سهال ألن
نوايا يوفنتوس كانت مختلفة ،ولكن
ب ـعــد إغـ ــاق ف ـتــرة االن ـت ـق ــاالت ،ل ــم يكن
ه ـن ــاك امل ــزي ــد م ــن ال ــوق ــت وم ــع وص ــول
س ــاري ارتـقـيــت ك ـثـيـرًا» .وأش ــاد ديـبــاال
ب ـبــرش ـلــونــة ب ـطــل إس ـبــان ـيــا ومــواط ـنــه
مـيـســيّ .
وردًا عـلــى س ــؤال عــن إمكانية

يلعب يوفنتوس مع
ميالن في نصف نهائي
كأس إيطاليا يوم
الجمعة المقبل

دف ــاع ــه ع ــن ألـ ــوان ال ـن ــادي الـكــاتــالــونــي
يـ ــومـ ــا مـ ـ ــا ،ق ـ ـ ـ ــال« :الـ ـحـ ـقـ ـيـ ـق ــة ه ـ ــي أن
برشلونة فريق كبير عامليًا ومع وجود
مـيـســي يـصـبــح أك ـب ــر ب ـك ـث ـيــر .سـيـكــون
األمر رائعًا جدًا ،لكن يوفنتوس مذهل
أي ـضــا وي ـضــم حــالـيــا الع ـبــن رائ ـعــن»،
مـثــل الـبــرتـغــالــي كريستيانو رونــالــدو
والحارس جانلويجي بوفون.

«ال للعنصرية»
وت ـط ـ ّـرق دي ـب ــاال إل ــى الـعـنـصــريــة الـتــي
عـ ــانـ ــت م ـن ـه ــا كـ ـ ــرة ال ـ ـقـ ــدم اإلي ـط ــال ـي ــة

ال سـ ـيـ ـم ــا خ ـ ـ ـ ــال امل ـ ــوس ـ ــم امل ـ ــاض ـ ــي،
وتـكـتـســب مناهضتها زخـمــا إضافيًا
ف ــي ال ـف ـتــرة الـحــال ـيــة ب ـعــد ال ـت ـظــاهــرات
ض ــد مـقـتــل امل ــواط ــن األم ـيــركــي ج ــورج
ف ـل ــوي ــد ع ـل ــى يـ ــد ش ــرط ــي فـ ــي مــدي ـنــة
مينيابوليس .ودعــا األرجنتيني إلى
إي ـج ــاد ح ـل ــول لـلـعـنـصــريــة داخـ ــل كــرة
ّ
مشددًا على ضــرورة
القدم وخارجها،
أن ت ـكــون «ال ـع ـقــوبــات اإلي ـطــال ـيــة أكـثــر
ص ـ ــرام ـ ــة» .وت ــاب ــع «م ـ ــا ل ــم ي ـك ــن األم ــر
كذلك ،فعندئذ سيكون علينا كالعبني
أخـ ــذ زم ـ ــام امل ـ ـبـ ــادرة ح ـتــى ال يـسـتـمـ ّـر
حـ ــدوث ه ــذا األم ـ ــر ،ألن ـنــا نـتـحــدث عن
واح ــدة مــن أكبر الـبـطــوالت فــي العالم،
يشاهدها املاليني ،وإذا رأوا عنصرية
دون ّاتخاذ ّ
أي إجراء ،سيتشجع الناس
ويستمرون في القيام بذلك».
وعـ ــانـ ــى الع ـ ـبـ ــون فـ ــي ي ــوف ـن ـت ــوس مــن
عـ ـنـ ـص ــري ــة املـ ـشـ ـجـ ـع ــن ف ـ ــي املـ ــوسـ ــم
املاضي ،ال سيما مويز كني (انتقل إلى
إيـفــرتــون اإلنـكـلـيــزي) والـفــرنـســي بليز
ّ
ماتويدي .وتنتقد املنظمات الحقوقية
غياب العقوبات الحازمة بحق األندية
التي ُيقدم مشجعوها على ممارسات
كهذه.

ّ
محلية
أخبار

ّ
األنصار أول العائدين

أصـ ـ ـب ـ ــح نـ ـ ــادي
األنـ ـ ـص ـ ــار أول
فـ ـ ــريـ ـ ــق ي ـط ـل ــق
تـ ـم ــاريـ ـن ــه بـعــد
قـ ـ ـ ــرار م ـج ـلــس
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء
بـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــاح
ل ـ ـ ـ ـ ـ ــأن ـ ـ ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ـ ـ ــة
وامل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب
بـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ــاودة
ـراءات الوقاية من كورونا .وجاء
نشاطها لكن ضمن إجـ ّ
أول تمرين لألنصار بعد أقل من  24ساعة على اجتماع
اللجنة التنفيذية لالتحاد اللبناني لكرة القدم الذي ّ
تحدد
فـيــه مــوعــد إط ــاق املــوس ــم ال ـك ــروي ف ــي  29ت ـمــوز عبر
كـ َ
ـأســي النخبة والتحدي التنشيطيتني ،على أن ينطلق
الدوري اللبناني في  18أيلول املقبل.
جاء التمرين األول لألنصار استثنائيًا وفق اإلجــراءات
الــرسـمـيــة املـطـلــوبــة م ــن الـحـكــومــة الـلـبـنــانـيــة .فالتمرين
اقـتـصــر عـلــى  12الع ـبــا وس ــط إجـ ـ ــراءات م ـش ـ ّـددة على
صعيد التعقيم واملحافظة على التباعد االجتماعي .وقد
عمد ّ
القيمون على النادي إلى تقسيم تمارين الفريق على
مجموعتني ليومني متتاليني ،على أن تتم دراسة الوضع
الجديد الحقًا.
ومن املفترض أن تحذو أندية أخرى حذو نادي األنصار
ً
ابتداء من اليوم األربعاء.
وتبدأ تمارينها تباعًا

ألعاب القوى تستعيد نشاطها

أصــدر االتـحــاد اللبناني أللـعــاب ا ّلـقــوى بيانًا جــاء فيه:
ّ
«إن هــذه السنة استثنائية من كــل النواحي  ،وبالرغم
مــن ذلــك كــان قــد بــدأ االتـحــاد فــي مطلع السنة الجارية
بتنفيذ روزنــام ـتــه الـسـنـ ّ
ـويــة ب ـ ّـأول نـشــاط وه ــو بطولة
كــأس االت ـحــاد الخ ـتــراق الضاحية (لـلــرجــال ،السيدات
والـقــدامــى) فــي شـبــاط الـفــائــت فــي حــرج بـيــروت .ولكن
ّ
بسبب تـفــشــي وب ــاء ك ــورون ــا ،وبـسـبــب ق ــرار الحكومة

اللبنانية التعبئة العامةّ ،تم إلغاء ّ
بقية األنشطة خالل
ّ
األشـهــر الـثــاثــة (آذار -نـيـســان – ّأيـ ــار) .كـمــا تــم إلـغــاء
جميع املشاركات الخارجية.
وقد عقدت اللجنة اإلداريــة لالتحاد جلستني عن بعد،
وق ـ ّـررت متابعة الـنـشــاطــات لـعــام  2020وإقــامــة بطولة
لـبـنــان الـعــامــة ألل ـعــاب ال ـقــوى ل ـلــرجــال وال ـس ـيــدات لـعــام
 ،2020وذلك بعد تخفيف قيود التعبئة العامة والسماح
ّ
املختصة (وزارة الشباب والرياضة ،وزارة
من الجهات
الصحة ووزارة الداخلية) بإقامة البطوالت الرياضية،
ّ
آخذين في االعتبار توقف التمارين في معظم األندية
ألكثر من  3أشهر والسماح ببدء التمارين الرياضية
ابتداء من أول من أمس اإلثنني ضمن قيود ّ
ً
معينة على
أن تـقــام بـطــولــة لـبـنــان الـعــامــة لـلــرجــال وال ـس ـيــدات لعام
 2020في النصف الثاني من شهر آب  .2020ويسبقها
ّ
ّ
(تتضمن بعض املسابقات
التحضيرية
بعض اللقاءات
ّ
ّ
ّ
العمرية بهدف تحطيم أرقــام قياسية وطنية)
للفئات
على أن تقام هذه اللقاءات في أواخر شهر تموز املقبل
وفـ ــي ال ـن ـصــف
ّ
األول من شهر
آب امل ـ ـ ـق ـ ـ ـبـ ـ ــل
ّ
وسيتم تحديد
الـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ــواري ـ ـ ـ ـ ــخ
فـ ـ ـ ــي ال ـ ـقـ ــريـ ــب
العاجل ُوي ّ
عمم
عـ ـل ــى األن ـ ـ ّ
ـدي ـ ــة
االتـ ـح ـ ّ
ـادي ــة مع
ت ـح ــدي ــد م ـكــان
ّ
تتضمن
الـبـطــولــة وال ـل ـقــاءات وال ـش ــروط الـعــامــة (وال ـتــي
ّ
الشروط ّ
والصحية)».
الفنية والشروط الوقائية
ّ
وتمنى االتحاد على جميع الجمعيات واألندية االتحادية
ملء االستمارة املرسلة إليها وإرسالها إلى األمانة العامة
لالتحاد قبل الساعة الثانية عشرة من ظهر السبت املقبل
ال ــواق ــع فـيــه  13حــزيــران ال ـجــاري وذل ــك لحسن تنظيم
ّ
ّ
ّ
والصحية).
(الفنية ،الوقائية
البطولة من كل النواحي

توزيع الشهادات اآلسيوية في
التايكواندو
ّ
ّ

وزع االتحاد اللبناني للتايكواندو الشهادات املوقعة من
قبل رئيس االتحاد اآلسيوي كيو سوك لي على عدد من
العاملني في اللعبة والــذيــن تمت تسميتهم لالنخراط في
اللجان العاملة ضمن االتحاد القاري .وجاءت عملية توزيع
الشهادات من قبل رئيس االتحاد اللبناني الدكتور حبيب
ظريفة واألمني العام لالتحاد املاستر مارك حرب في مقر
االتحاد بحرش
تـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ــت ،ح ـي ــث
اسـتـهــل ظريفة
ال ـل ـق ــاء بـتـهـنـئــة
أعـضــاء اللجان
على اختيارهم
م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ق ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــل
االتـحــاد القاري
لالنخراط فيها
مـ ـ ــا يـ ـ ـ ــدل ع ـلــى
ال ـ ـك ـ ـفـ ــاءة ال ـت ــي
ّ
يتمتع بها العاملون في اللعبة في لبنان .وأمل ّظريفة ببدء
تدريجي لنشاط اللعبة داعيًا األندية إلى اتخاذ كل إجراءات
العامة.
الوقاية بهدف السالمة
ّ
وفي ما يلي أسماء الذين تسلموا شهاداتهم اآلسيوية:
اللجنة االستشارية :املاستر إيلي نعمة (عضو االتحاد
ّ
في منصب املحاسب) ،اللجنة الطبية ومكافحة املنشطات:
الــدكـتــور ريـشــار أبــي زيــد ضــو ،لجنة الــاعـبــن :لـيــونــاردو
شيبان ،لجنة املدربني :املاستر رالف حرب (مدير املنتخبات
الوطنية) ،لجنة التطوير :املاستر غسان أبو عــراج (عضو
االت ـحــاد) ،لجنة االنـضـبــاط :عمر املـصــري (أمــن صندوق
االت ـح ــاد) ،لجنة املـســابـقــات :املــاسـتــر م ــارك حــرب (األمــن
العام لالتحاد) ،اللجنة القضائية :ماريا زيدان ،لجنة تحكيم
الكيوروجي :املاستر جو خوري (عضو االتحاد) واملاستر
دانـيــال خــوراسـنـجـيــان ،لجنة ال ـقــادة :الـغــرانــد ماستر أالن
نـجــم ،لجنة اإلع ــام :املــاسـتــر نــويــل مخيبر ،لجنة تحكيم
البومسيه :املاستر إيلي ّ
شرو ،لجنة املرأة :ألكسندرا زيدان.

10

األربعاء  10حزيران  2020العدد 4070

األربعاء  10حزيران  2020العدد 4070

رأي

رأي

َ
ّ
ُ
ُ
تصاعد األزمة :دولرة اإلنتاج والتبادل واالدخار
¶ رئيس التحرير ـ
المدير المسؤول:
ابراهيم األمين
¶ نائب رئيس التحرير:
بيار أبي صعب
¶ مدير التحرير:
وفيق قانصوه
¶ مجلس التحرير:
حسن عليق
إيلي حنا
أمل األندري
¶ صادرة عن شركة
أخبار بيروت
¶ المكاتب بيروت ــ
فردان ــ شارع دونان
ــ سنتر كونكورد ــ
الطابق الثامن
¶ تلفاكس:
01759500
01759597
¶ ص .ب 113/5963
¶ اإلعالنات
الوكيل الحصري
ads@al-akhbar.com
01/759500
¶ التوزيع
شركة األوائل
15ــ  01 /666314ــ
03 / 828381
¶ الموقع االلكتروني
www.al-akhbar.com
¶ صفحات التواصل
/AlakhbarNews

@AlakhbarNews

/alakhbarnewspaper

ورد كاسوحة *

َ
ّ
الحد من تأثيره حـ َّـولــه ،إن لم
التي تستهدف
ّ
نقل إلى عملة بديلة ،فأقله إلى سلعة أساس
ّ
تتحدد بموجبها أسعار كل السلع واملنتجات
األخــرى في عملية التبادل ،ســواء داخليًا بني
ال ـتـ ّـجــار واملـسـتـهـلـكــن أو فــي ال ـخ ــارج بينهم
ّ
وبــن امل ـ ّ
ـوردي ــن .بمعنى أن القيمة التبادلية
للدوالر ،وفقًا للتعبير املاركسي الكالسيكي،
هــي الـتــي أضـحــت امل ـحـ ّـدد الــرئـيـســي للعملية
ّ
ّ
االقتصادية ،حتى في ظــل اقتصاد ال يعتمد
ّ
ّ
عـلــى ســلــة اس ـت ـيــراد كـبـيــرة ،وال يـشــجــع على
ّ
التبادل بالعملة األجنبية إل في حدود ّ
ضيقة.
ّ
زيادة اإلنتاج هنا ال تحل شيئًا ،خصوصًا في
ّ
ظــل الخلل الـحــاصــل فيها ،إذ لــم تعد القيمة
االس ـت ـع ـمــال ـيــة لـلـسـلــع ال ـت ــي تـخـتـصــر معنى
عملية اإلنتاج متناسبة مع القيمة التبادلية
ّ
الدوالر بالكامل .فكل ما
التي استحوذ عليها
ّ
ينتج ُي َّ
سعر به ،وما يتحقق أحيانًا من قيمة
ّ
ّ
مضافة فعلية بالليرة يضمحل فــورًا بمجرد
توريده إلى السوق ،حيث لوائح األسعار التي
ُ
تــوضــع بـمـعــزل ،لـيــس فـقــط عــن كلفة اإلنـتــاج
ً
الفعلية ،بل أيضًا عن حجم الطلب الذي عادة
ّ
املحدد الفعلي لعملية التسعير.
ما يكون هو
ان ـف ـص ــال عـمـلـيــة اإلنـ ـت ــاج ،ب ـه ــذا امل ـع ـن ــى ،عن
العرض والطلب ليس فقدانًا للقيمة املضافة
ف ـح ـســب ،ب ــل ه ــو ب ـم ـثــابــة ان ـت ـق ــال ك ــام ـ ٍـل لـهــا
إلــى حيث منشأ العملة األجنبية التي باتت
ّ
تختزل كل العمليات االقتصادية القائمة ،من
ً
اإلنـتــاج (جزئيًا طبعًا) إلــى الـتـبــادل ،وصــوال
إلى ّ
االدخار.

إحدى املشاكل الرئيسية التي واجهت سوريا
خالل سنوات األزمة هي االفتقار إلى طروحات
واضحة بشأن االقتصاد ،وما إذا كانت بنيته
ّ
ّ
بتغير الـعــوامــل التي كانت تحافظ
ستتغير
ِّ
راته قبل الحرب .سعر الصرف
على ثبات مؤش ّ
ّ
املحدد
هو أبرز هذه املؤشرات ،وإن لم يكن هو
الرئيسي التجاهات ُّ
تطور االقتصاد سلبًا أو
ّ
مركزيته كمحور للعملية االقتصادية
إيجابًا.
أتــت الحـقــا ،حــن بــدأ االنهيار يحدث بوتيرة
متسارعة ،عقب موجات الهجرة املتالحقة في
األع ــوام  .2017 ،2016 ،2015في هــذه املرحلة،
ت ـط ـ ّـورت عـمـلـيــة ال ــدول ــرة ك ـث ـي ـرًا ،وخـصــوصــا
م ــع خ ـس ــارة الـعـمـلـيــة اإلن ـتــاج ـيــة مـعـظــم الـيــد
ّ
الشابة التي هاجرت بحثًا عن مصادر
العاملة
ّ
أخـ ــرى ل ـلــدخــل .ل ــم ي ـتــم تـعــويــض ه ــذا الـخـلــل
فــي الـسـنــوات الــاحـقــة ،عـلــى الــرغــم مــن عــودة
الكثير مــن املـصــانــع للعمل فــي املـنــاطــق التي
كــانــت مـســرحــا لــاشـتـبــاكــات والـقـصــف أثـنــاء
ال ـح ــرب .حـصـلــت االس ـت ـعــاضــة ع ـبــر تــوظـيــف
ّ
ً
النساء وكبار ُالسن بكثافة ،بدال من الشباب،
ولكن القيمة املضافة الفعلية لإلنتاج كانت
تراجعت كثيرًا ،وهو ما تشهد عليه ِن َسب
قد
ّ
النمو املتدنية في هذه املرحلة ،باإلضافة إلى
انحسار التصدير بشكل كبير نتيجة للندرة
َ
الحاصلة في العرض ،واقتصار ما ُينتج وفقًا
ّ
لقوة العمل الجديدة على االستهالك الداخلي،
وبعض وجهات التصدير الباقية من املرحلة
السابقة.

تعطيل عملية اإلنتاج

االكـ ـتـ ـف ــاء الـ ــذاتـ ــي م ــن ال ـ ـغـ ــذاء وال ـ ـ ـ ــدواء ب ـهــذا
املعنى ،لم يعد يكفي لتجاوز األزمة الحاصلة،
ّ
خـصــوصــا فــي ظ ــل الـعـقــوبــات املـسـتـمـ ّـرة ومــا
تطرحه مــن تـحـ ّـديــات على السياسة النقدية
ّ
املعتمدة .صحيح أن البنية اإلنتاجية القائمة
س ــاع ــدت ف ــي ال ـح ـ ّـد م ــن آثـ ــار ال ـع ـقــوبــات ،عبر
تــوف ـيــر م ـ َ
ـروح ــة واس ـع ــة م ــن امل ـن ـت ـجــات الـتــي
ت ـس ــاع ــد االقـ ـتـ ـص ــاد ع ـل ــى االسـ ـتـ ـم ــرار ،ول ـكــن
تــأثـيــرهــا عـلــى سـعــر ال ـصــرف لــم ّيـكــن بــالـقــدر
نفسه من اإليجابية ،على اعتبار أنها مرتبطة
ه ــي األخـ ـ ــرى بــال ـع ـم ـلــة األج ـن ـب ـي ــة ،م ــن خــال
امل ــواد ّ
األول ـيــة الــازمــة للتصنيع .هــذا الطلب
املتزايد على الــدوالر ،حتى في عملية اإلنتاج

اسـتـفـحــال الـطـلــب عـلــى الـ ــدوالر بـهــذا الشكل،
هو املسؤول عن االنهيار الحاصل حاليًا في
خصوصًا بعد انـتـهــاء العرض
سعر الـلـيــرةّ ،
ال ــذي كــانــت ت ــوف ــره ال ـســوق الـلـبـنــانـيــة ،حيث
كان ال يزال ّ
ثمة توازن بني الطلب الكبير عليه
ّ
داخليًا والذي أدى إلى نشوء السوق السوداء
أو املوازية له ،وعرضه خارجيًا عبر القنوات
املـصــرفـيــة املـخـتـلـفــة .ه ــذا االخ ـت ــال ال ــذي بــدأ
ف ــي أواخ ـ ـ ــر الـ ـع ــام املـ ــاضـ ــي ،س ـي ـس ـت ـمـ ّـر عـلــى
ً
األرجــح ،وسيأخذ أشكاال مختلفة ال تقتصر
ف ـق ــط ع ـلــى ارتـ ـف ــاع األسـ ـع ــار وفـ ـق ــدان بـعــض
السلع أو احتكارها .األزمــة التي بــدأت تلوح
في ُّ األفــق كنتيجة لهذا املسار املتصاعد ،هي
تعثر عملية اإلنـتــاج نفسها ،وخصوصًا في
القطاعات الحيوية واالستراتيجية ،كاألدوية

فقدان القيمة المضافة لمصلحة
الدوالر

وس ــواه ــا .الـجـهــات الـتــي ت ـ ّ
ـورد امل ــواد األولـيــة
الـ ــازمـ ــة ل ـه ــذه ال ـص ـن ــاع ــة ،ل ـ ّي ـســت مـنـصــاعــة
لـلـعـقــوبــات األم ـيــرك ـيــة ،ول ـكــن ـهــا ت ـح ـتــاج إلــى
الدوالر َ
لقاء توريداتها ،وهو ما يضع صناعة
األدوي ـ ــة بمجملها فــي خـطــر ـ ـ ـ ومـعـهــا طبعًا
األمـ ــن ال ـ ّصـ ّـحــي ل ـل ـبــاد ـ ـ ـ كــون ـهــا تـعـتـمــد في
هــذا الشق املـحـ ّـدد من تبادالتها على الــدوالر
ّ
بشكل رئيسي .والحال أن تجاوز هذه املعضلة
نهائيًا لن يحصل قريبًا ،بسبب ارتباطه بآلية
الـتـبــادالت الـتـجــاريــة فــي الـعــالــم الـتــي يهيمن
عليها ال ــدوالر بشكل كــامــل .الـضــرر الحاصل
ُّ
هنا أكبر بكثير من ّ
مجرد التحكم باألسعار،
ّ
ألن القيمة التبادلية أو التبادل التجاري كما
ّ
نعرفه ،ال يتعامل إل مع حصيلة عملية اإلنتاج،

ّ َ
وبالتالي فإن أث َره مهما كان كبيرًا سينحصر
في السوق وبني ّ
التجار واملستهلكني ،بينما
َّ
ال ـتــأث ـيــر الـحـقـيـقــي ه ــو ف ــي ال ـت ـحــكــم بعملية
اإلن ـت ــاج نـفـسـهــا ،ومـنـعـهــا مــن ال ـح ــدوث ،عبر
حــرمــان أصحابها مــن امل ــواد األول ـيــة الــازمــة
لصناعتهم فــي الـســوق الــدولـيــة .هــذا األمــر ال
ّ
َ
يمنع وصول املنتج إلى السوق فحسب ـ ـ وكل
َ
ّ
منتج في هذا القطاع هو حاجة ماسة للناس ـ ـ
بل يخلق كذلك حالة من الهلع في سوق الدواء
ّ
برمته ،بحيث يستحيل الحصول حتى على
ُ َ
األدوي ــة الـتــي تـنــتــج بــالـكــامــل داخـلـيــا ،أي من
دون الحاجة إلى ّكل هذه الدورة التي ّ
تسببت
بهذه الفوضى الـعــارمــةّ .
تفاصيل أخــرى
ثمة
ً
مــرتـبـطــة بــأس ـعــار األدويـ ـ ــة ع ــام ــة ،وبطبيعة

سي جاي جونسون ــ الواليات المتحدة

َ
ّ
ُّ
الصيغة اللبنانية المترنحة ...تصدع الكيان!
وفيق إبراهيم *
الترابط بني االنهيارات االقتصادية وانفجار
ّ
الـكـيــانــات الـسـيــاسـيــة ال ي ـحــدث ع ــادة إل في
ال ـب ـل ــدان الـضـعـيـفــة ال ـت ــي ت ـق ــوم ع ـلــى أه ــداف
وظ ـي ـف ـيــة يـسـتـفـيــد م ـن ـهــا الـ ـط ــرف امل ـ ّ
ـؤس ــس.
ل ـب ـنــان واحـ ــد م ــن ع ـش ــرات ال ـ ــدول ف ــي ال ـشــرق
األوســط التي ابتكرها االستعمار البريطاني
والـ ـف ــرنـ ـس ــي فـ ــي الـ ـنـ ـص ــف األول مـ ــن الـ ـق ــرن
ال ـع ـشــريــن ،م ــن دون ام ـتــاك ـهــا ّ
ألي خـلـفـيــات
تــاري ـخ ـيــة وس ـيــاس ـيــة راسـ ـخ ــة .ل ـقــد صنعها
لـتـلـبـيــة وظ ــائ ــف اق ـت ـص ــادي ــة ك ـح ــال الـخـلـيــج
وليبيا وسلطنة بروناي ،أو سياسية كوضع
البحرين واألردن ولبنان ،والكثير من املناطق
األخرى.
ف ـع ـجــائــب ال ـن ـفــط والـ ـغ ــاز والـ ـص ــراع ــات على
النفوذ العاملي ّأسست هذه املعادالت التي ال
تزال منضبطة في إطار الوالء للغرب ،بمفهوم
ّ
وتؤمن له الطاقة ومواردها
السمع والطاعة،
ل ـح ــاج ــات أس ــواق ــه االق ـت ـص ــادي ــة وال ـخ ــدم ــات
ّ
السياسية ،ملنع املتسللني من الــدول املنافسة
ّ
مــن ح ـيــازة ّ
أي ن ـفــوذ .لــذلــك ،ف ــإن لـبـنــان الــذي
خــرج من استعمار عثماني متواصل ألربعة
ق ـ ــرون ،أص ـب ــح ب ـج ـهـ ٍـد بـسـيــط م ـش ــروع دول ــة
ّ
مـسـتـقــلــة ،م ــن صـنــاعــة االس ـت ـع ـمــار الـفــرنـســي
الجديد ،بالتعاون مع الكنيسة املارونية.
لقد دعم تأسيس هذه الدولة الجديدة ،اهتمام
الـفــرنـسـيــن والـبــريـطــانـيــن بـبـعـثــرة ســوريــا،
وامتصاص ّ
قوتها إلضعاف املنطقة بأسرها.
وهــذا مــا ّ
طبقوه بــإهــداء اإلسـكـنــدرون املحتل
لتركيا ،واألردن للهاشميني ،وقسم من حوران
ّ
محولني لبنان إلــى دولــة
فــي األنـبــار للعراق،
ّ
مستقلة ،وفلسطني لليهود بعد طــرد أهلها
منها.

وللمزيد من اكتساب القوة ملشروعية الدولة
ُ
اللبنانية ،دعمت طبقته الدينية والسياسية
ح ــرك ــة ف ـب ــرك ــة الـ ـت ــاري ــخ ،وال ـش ـع ــر واخ ـت ــاق
ّ
لتميز لبنان عن الجوار بالحضارة
حكايات
ّ
ّ
والتكوين والخصوصية .مــا أدى إلــى تطور
لـبـنــانــي داخ ـل ــي عـلــى وق ــع خ ــاف عـمـيــق بني
فئة من أهله تعتقد بغربية انتماءاته ،وبني
فئة أخرى تراه مشرقيًا منتميًا إلى تاريخها.
ب ــالـ ـت ــوازي ،أم ـس ــك ن ـظ ــام س ـيــاســي م ــن قــوى
سياسية من مختلف املذاهب بالدولة ،بدعم
مـ ــن ال ـك ـه ـن ــوت ال ــديـ ـن ــي مـ ــن ك ــام ــل املـ ــذاهـ ــب،
فــاس ـتــولــى ع ـلــى اإلدارة واملـ ـ ــال وال ـس ـيــاســة،
ّ
ّ ً
مسجال والدة طبقة سياسية ّلبنانية تتحد
ف ـئــات ـهــا ف ــي وجـ ــه ال ـ ـنـ ــاس ،ل ـكــن ـهــا تـتـنــافــس
لـلـسـيـطــرة عـلــى الـسـيــاســة واملـ ــال ال ـع ــام .هــذا
َ
االس ـ ـت ـ ـحـ ــواذ ال ــداخـ ـل ــي تـ ــواكـ ــب مـ ــع ارتـ ـب ــاط
ّ
بالخارج اإلقليمي والغربي ،حتى صــار لكل
مذهب راعيه الخارجي ،ما ّأدى إلــى اكتساب
هــذه الطبقة السياسية مــزيـدًا مــن الـقــوة على
املواطنني اللبنانيني في الداخل.
يمكن هنا تقسيم مــراحــل هــذه الصيغة التي
بدأت بهيمنة مارونية ،من استقالل لبنان في
عــام  ،1943إلــى مرحلة االحـتــال اإلسرائيلي
والنفوذ السوري ،وأفول الصعود الفلسطيني
ّ
استقرت
ومعه أحزاب الحركة الوطنية ،إلى أن
الصيغة الداخلية على «اتـفــاق الطائف» عام
 ،1989بــرعــايــة ســوريــة كــامـلــة ،كــانــت تتعامل
مع كل الطوائف كملحقات لهيمنتها تعطي
وتمنع من دون حسيب أو رقيب.
االستثناء الوحيد في تلك املرحلة ،كان حزب
الـلــه ال ــذي خ ــاض مـقــاومــة ّأدت إل ــى انسحاب
إس ــرائـ ـي ــل م ــن ج ـن ــوب ل ـب ـن ــان ،ب ـع ــد م ـقــاومــة
شـعـبـيــة اس ـت ـم ـ ّـرت م ــن ع ــام  1982ح ـتــى عــام
 ،2000فــانـقـســم ال ـب ـلــد ب ــن صـيـغــة سـيــاسـيــة

تقليدية طــائـفـيــة تنهب لـبـنــان ،مـقــابــل حــزب
الله الــذي حــرص على االستمرار في مقاومة
ٍّ
ووزاري
ـود بــرملــانـ ٍّـي
اإلره ــاب واالكـتـفــاء بــوجـ ٍ
الحـقــا ،ملـجـ ّـرد مراقبة ّ
تحركات قــوى الصيغة
الداخلية في حركة تلبياتها ملصالح الخارج
الغربي والخليجي .وازدادت أهمية الحزب،
ّ
لهجوم إسرائيلي كبير في عام
تصديه
بعد
ٍ
 ،2006ومـشــاركـتــه فــي ال ـحــرب عـلــى اإلره ــاب
بني عام  2014وحتى اآلن في ميادين سوريا
وجبال لبنان الشرقيةّ ،
مؤديًا في الوقت نفسه
دور الــراعــي لالستقرار فــي الــداخــل اللبناني
بالتعاون مع الجيش اللبناني.
ّأدى ه ـ ــذا الـ ــوضـ ــع إل ـ ــى اسـ ـتـ ـم ــرار ال ـص ـي ـغــة
اللبنانية ،إلــى جانب معادلة ّحــزب الله التي
ّ
لم يشكل جزءًا مباشرًا منها ،لكنه لم يجابهها
ألنـ ــه ال ي ـم ـكــن م ـح ــارب ــة إس ــرائ ـي ــل واإلرهـ ـ ــاب
وق ــوى الـفـســاد الـطــوائـفـيــة فــي لـبـنــان ،فــي آن
واحــد .فاختار الحزب الــدور الخارجي مقابل

ّ
بما أن قوى التغيير ال
دور البديل
تستطيع أداء ّ
ّ
فإن حزب الله يفضل ترميم
الصيغة بهدنة جديدة مع
قوى الحريرية السياسية

إرجــاء التعامل مع الداخل إلى مراحل الحقة،
ّ
األمر الذي تطلب منه عقد هدنة مع الحريرية
السياسية ،بمشاركة رئيس املجلس النيابي
نبيه بري.
ه ــذه الـصـيـغــة الـلـبـنــانـيــة الـتـقـلـيــديــة ّ
تسببت
املارونية
بإفالس الـبــاد ،فــإذا كانت الهيمنة
ّ
أمسكت بلبنان أكـثــر مــن ثــاثــة عـقــود ،فإنها
لــم تـتـسـ ّـبــب حـتــى بـقـســم ضـئـيــل مــن األض ــرار
التي ارتكبتها قوى الصيغة اللبنانية برعاية
ال ـح ــري ــري ــة ال ـس ـي ــاس ــي .ف ـفــي مــرح ـلــة  1992ـ ـ
 ،2019ب ـلــغ ال ـ َـدي ــن ال ـع ــام الـلـبـنــانــي أك ـثــر من
 93مـلـيــار دوالر ،وال وج ــود لـكـهــربــاء ومـيــاه
ورفـ ـ ــع ل ـل ـن ـف ــاي ــات ،م ــع س ـط ــو ع ـل ــى اإلدارات
وال ـ ـت ـ ـحـ ـ ُ
ـاصـ ــص وال ـ ـت ـ ـفـ ــاعـ ــات االقـ ـتـ ـص ــادي ــة
املنهوبة املقدرة بـ 250مليار دوالر في عشرين
عــامــا .كــانــت الطبقة السياسية الـتــي ارتكبت
ّ
ه ــذه ال ـجــرائــم امل ـتــواص ـلــة ،تعتقد ب ــأن املــزيــد
ّ
من الديون تغطي على سرقاتها أو اكتشاف
كميات تجارية من الغاز والنفط .فال قروض
جاءت وال وقود جرى اكتشافه.
وتـ ــزامـ ــن ه ـ ــذا ال ــوض ــع م ــع س ـي ـط ــرة جــائ ـحــة
«كــورونــا» على العالم ،واإلقـفــال شبه الكامل
ل ـل ـم ــراف ــق االقـ ـتـ ـص ــادي ــة .ه ـ ــذا ب ــال ـت ــزام ــن ُمــع
تراجع إنتاج النفط وانهيار أسعاره ،وتوقف
شــركــة «تــوتــال» عــن التنقيب عــن الـغــاز قبالة
بـحــر امل ــن فــي الـبـلــوك رق ــم  ،4ألنـهــا اكتشفت
ّ
ّ
أن الـكـمـيــات فـيــه ليست تـجــاريــة .إن اجتماع
هــذه الـعــوامــل ،أص ــاب الصيغة اللبنانية في
قلبها ،وجعلها تناشد صندوق النقد الدولي
و«مــؤت ـمــر س ـيــدر» إلقـ ــراض لـبـنــان مــا يسمح
لصيغته السياسية باالستمرار لعامني فقط،
ّ
ّ
مستمرة إنما ببطء ال تتحمله
واملـفــاوضــات
األوضاع االقتصادية اللبنانية.
ّ
هناك مالحظات ّ
عدة ال ّبد من ذكرها ،وهي أن

َ
املعتمد في ســوريــا ،والــذي ال
نظام التسعير
يخضع آللية العرض والطلب ،والذي من دونه
ّ
أيضًا لكانت هــذه الصناعة قــد التحقت بكل
نظيراتها الخاضعة للعملية التجارية التي
يملك الدوالر اليد الطولى فيها.

حلقات «االنهيار»
ال ـت ــأث ـي ــر بـ ـه ــذا ال ـش ـك ــل ع ـل ــى إن ـ ـتـ ــاج ال ـس ـلــع
الحيوية ،لــم يبدأ مــن عملية اإلنـتــاج نفسها،
بل انطلق من دوائر أبعد تبدأ بسعر الصرف،
قبل أن ينتقل بعد تحويل القيمة التبادلية
إلــى ال ــدوالر بالكامل إلــى قطاع السلع ،حيث
شـ ّـجــع نـشــوء س ــوق ال ـصــرف امل ــوازي ــة الـتـ ّـجــار
على أعمال املضاربة واالحتكار ،ليصل األمر
ّ
أخ ـي ـرًا إل ــى الـتـحــكــم بعملية اإلن ـتــاج نفسها،
بـعــد انـهـيــار العملة املـحـلـيــة ،وعـجــزهــا الـتــامّ
ّ
عــن حماية القيمة االجتماعية الـتــي يمثلها
ّ
اإلنتاج من الدوالر .في كل هذه املحطات ،كان
الطلب على ال ــدوالر هو الــذي يــودي بحلقات
انتقال القيمة
اإلنـتــاج والتبادل تباعًا ،فبعد
َ
املعيارية للنقد إلى السوق املوازيةَ ،رف َع الطلب
املــذكــور قيمة املنتجات إلــى ح ــدود ال َتسمح
َ
بها عملية اإلن ـتــاج نفسها ،وبــالـتــالــي فـ َـصــل
قيمتها الـتـبــادلـيــة عــن الـقـيـمــة االستعمالية
ّ
تتعي
الفعلية ،وح ـ ّـدد لها أسـعــارًا جــديــدة ال
بـعـمـلـيــة اإلن ـ ـتـ ــاج وال ت ـت ـنــاســب م ــع كـلـفـتـهــا
لجهة الزمن والجهد املبذول وساعات العمل
و ...إل ــخ ،بـحـيــث يـصـبــح مــن املـسـتـحـيــل على
ّ
أي عامل بأجر (ســواء كــان موظفًا أو مياومًا
ً
أو عامال في ّمصنع) أن يشتريها وفقًا لهذا
السعر .التضخم هنا هــو نـتــاج هــذا النشاط
ّ
التجاري الــذي تعجز السلطة عن التحكم به،
بدليل انتقالها من إخفاق إلى آخر في محاولة
كبحه ،ابـتـ ً
ـداء من تحديد سعر صــرف رسمي
ِّ
ُم ـل ـ ِـزم ،ي ـكــون بـمـثــابــة مـقــدمــة لـجـعــل األس ـعــار
َ
متناسبة مــع ِكــلــف اإلن ـت ــاج ولـيــس مــع سعر
الــدوالر ،مــرورًا بمحاولتها الدخول كمنافس
ّ
ف ــي الـ ـس ــوق ع ـب ــر اسـ ـتـ ـي ــراد ال ـس ـل ــع لـلـتـحــكــم
ً
بعملية التسعير الح ـقــا ،وص ــوال إل ــى تقييد
ّ
ال ـتــدف ـقــات ال ـن ـقــديــة ب ــال ــدوالر ،لـجـعــل عملية
ال ـعــرض وال ـطـلــب خــاضـعــة بــالـكــامــل للرقابة
ً
األخيرة ،عادة ما تكون أساس
الرسمية .هذه
ُّ
عملية إخ ـضــاع ال ـتــدف ـقــات الـنـقــديــة بالعملة
األجنبية لعملية الترسمل وإنتاج القيمة في
الداخل ،ولكن ليس في أوقات الحرب ،وال حني
تـكــون القيمة املضافة الفعلية حيث تحصل

الفساد طوائفي وال يقتصر على مذهب واحد،
بــل شــاركــت فيه كــل املـكـ ّـونــات املذهبية داخــل
الصيغة الطوائفية الحاكمة ،بــاإلضــافــة إلى
ّأن حكومة ّ
حسان ديــاب ال تمتلك أدوات قوة
ّ
لإلنقاذ إل من خالل عناصر التأثير الخارجية
التي تحمي الصيغة اللبنانية .يمكن التأكيد،
ّ
ّ
أيضًا ،أن االنتفاضة اللبنانية ال تشكل حاليًا
ً
ّ
ب ــدي ــا لـلـصـيـغــة ،ألن ـهــا ال تـ ــزال قـيــد الـتـشــكــل
وتحتاج إلى وقت طويل حتى تمتلك عناصر
قوة حاسمة.
لـ ــذلـ ــك ،يـ ـتـ ـك ـ ّـون امل ـش ـه ــد ال ـل ـب ـن ــان ــي مـ ــن ق ــوى
الـصـيـغــة ال ـتــي ال ت ــزال تعتقد بـقــدرتـهــا على
ً
االسـتـمــرار ،بأسلوب املــواربــة أوال وبالعودة
إلــى مواقعها بعد وقــف االنهيار االقتصادي
ثــان ـيــا .ه ـن ــاك أي ـض ــا ح ــزب ال ـل ــه ذو ال ـ َ
ـدوري ــن
اللبناني واإلقـلـيـمــي ،الـلــذيــن يــريــد املحافظة
ّ
عليهما ،وه ــذا ال يـكــون إل مــن خ ــال تهدئة
األوضاع اللبنانية ودفعها نحو هدنة فعلية.
ّ
وبـمــا أن قــوى التغيير ال ّ تستطيع أداء دور
ّ
البديل ،فــإن حزب الله يفضل ترميم الصيغة
ّبهدنة جديدة مع قوى الحريرية السياسية،
إنما على أساس إدارة البلد مرحليًا بواسطة
ّ
ح ـكــومــة ح ـ ّـس ــان دي ـ ــاب .ف ـهــل ه ــذا م ـم ـكــن؟ إن
متابعة املفاوضات مع صندوق النقد الدولي
تشبه أفـضــل مــركــز اسـتـطــاع مـتـقـ ّـدم ملراقبة
م ــا ت ــري ــده الـ ـق ــوى ال ـخ ــارج ـي ــة م ــن ل ـب ـنــان في
ّ
هــذه املرحلة .فهل تتجه إلــى تأييد الهدنة أم
تــرفـضـهــا بــإرج ــاء مـنــح ق ــروض لـلـبـنــان حتى
إشـعــار آخ ــر؟ هــذه هــي اإلشـكــالـيــة الـتــي تضع
الـصـيـغــة الـلـبـنــانـيــة الـتـقـلـيــديــة ف ــي وضـعـيــة
ّ
تاريخية غير مسبوقةّ ،
تهدد بتشتت قواها
نحو السياسة والنأي الجغرافي ،وقــد يكون
ّ
ه ــذا الـتـشــتــت ال ـطــوائ ـفــي جـ ــزءًا م ـق ـصــودًا من
الـضـغــط ال ـغــربــي عـلــى ح ــزب ال ـل ــه ،ف ــي حــركــة

املـ ـض ــارب ــات واالح ـ ـت ـ ـكـ ــارات ،وح ـي ــث تـنـتـهــي
عملية اإلنـتــاج بفقدان عناصرها األساسية
ّ
بعد انهيار كل حلقاتها تباعًا.

خاتمة

ّ
مسؤولية الـحـصــار والـعـقــوبــات عــن كــل ذلــك،
ال ت ـن ـفــي ال ـع ـج ــز ال ـح ــاص ــل ع ــن مــواج ـه ـت ـهــا،
ُ
ـاعــف الـتـحـ ّـدي بعد قــرب دخــول «قانون
وتـضـ ِ
ّ
قـيـصــر» حــيــز الـتـنـفـيــذ ،إذ ستصبح األدوات
الـنـقــديــة بـحـ ّـد ذات ـهــا م ـه ـ ّـددة بـفـعــل «تـجــريــم»
ال ـت ـع ــام ــل مـ ــع امل ـ ـصـ ــرف امل ـ ــرك ـ ــزي واملـ ـص ــرف
التجاري .التعويل على األدوات النقدية هنا
ِّ
أســاســي ،ألنها هــي التي تنظم عملية دخــول
ال ــدوالر وخــروجــه ،وبالتالي لديها حـ ّـد أدنى
من التأثير على عملية العرض والطلب التي
ّ
ترفع أسعار ال ــدوالر ،ومعه كــل أسعار السلع
وخصوصًا املستوردة ،باإلضافة إلى ما تقوم
بــه عـلــى ُّ صعيد تحفيز عملية اإلن ـت ــاج ،رغــم
ّ
كــل التعثر الـحــاصــل لـهــا ،وآخ ــره أزم ــة إنتاج
األدوية األخيرة .االنتهاء ّمن أزمة الطلب على
الــدوالر لن يكون قريبًا ،ألنها األداة الوحيدة
التي يمكن من خاللها إضعاف االقتصاد هنا
إلــى ال ـحـ ّـد األق ـصــى ،وخـصــوصــا بـعــد الـتــازم
الحاصل مع مسار االنهيار في لبنان .التحايل
ممكنًا بخالف لبنان،
على ذلك سوريًا ،ال يزال ّ
ّ
ألن قـنــوات الــريــع الـتــي تـغــذي االقـتـصــاد هنا
سـتـسـتـمـ ّـر ل ـف ـتــرة طــوي ـلــة ،وم ـع ـهــا ستستمرّ
أيضًا أزمة االقتصاد .الدولرة بهذا املعنى هي
طريق باتجاهني ،األول يصادر عملية اإلنتاج
ّ
وم ـع ـهــا ك ــل أش ـك ــال ال ـت ـب ــادل وخ ـل ــق الـقـيـمــة،
والثاني يدفع بهذا االتجاه قدمًا عبر تشجيع
ّ
ّ
االدخ ــار بــالــدوالر .صحيح أن مراكمة الريوع
مفيدة على املدى القصير لتمويل إنفاق األسر
ّ
تفتقد بـشـ ّـدة إلــى املداخيل
والـقــطــاعــات الـ ّتــي ّ
ً
والسيولة ،ولكنها تمثل مقتال لعملية اإلنتاج
عـلــى املـ ــدى الـبـعـيــد بـسـبــب طــابـعـهــا امل ــدول ــر.
وم ــن هـنــا الـحــاجــة إل ــى تنظيم عملية دخــول
ً
ً
الريوع وخروجها مستقبال ،عمال بالنموذج
الصيني الذي أخضع حركة الرساميل لرقابة
صارمة ّ
حدت من التفاوت الطبقي الناجم عن
هذا االنتقال من االشتراكية إلى الرأسمالية،
ّ
ـون االس ـت ـث ـم ــارات األج ـن ـب ـيــة وك ــل
بـحـيــث ت ـك ـ ّ
أشـكــال الـتــدفـقــات املــرافـقــة لـهــا ،وعـلــى رأسـهــا
العملة نفسها ،فــي خــدمــة التنمية الداخلية
وعملية اإلنتاج ،وليس العكس.
* كاتب سوري

الس ـت ـهــداف دوره ال ـســوري بــالـتـحــديــد .وهــذا
ً
ال ي ـكــون ب ــإق ــراض لـبـنــان مـ ــاال ،ب ــل بالضغط
ع ـلــى صـيـغـتــه ال ـت ـق ـل ـيــديــة وال ــدف ــع ب ـهــا نحو
ك ــون ـف ـي ــدرال ـي ــات ج ـغــراف ـيــة س ـيــاس ـيــة تـ ـ ّ
ـؤدي
تلقائيًا إلى تحويل ساحات لبنان ومحافظاته
إلى دوائر منفصلة كلعبة الشطرنج.
لــذلــك ،ب ــدا الـهـمــس بالتقسيم الكونفيدرالي
ي ـ ـ ــزداد م ــن ق ـ ــوى س ـي ــاس ـي ــة م ـح ـس ــوب ــة عـلــى
الغرب ،بشكل يتبعثر فيه لبنان بني مناطق
سنية ومسيحية ودرزيــة وشيعية ،ما يؤدي
إل ــى إق ـف ــال ال ـحــركــات االسـتــراتـيـجـيــة لـحــزب
الـلــه فــي الـهـجــوم وال ــدف ــاع ،ووض ــع مـعـ ّـوقــات
جغرافية في وجهها .فهل بدأت مرحلة تفكيك
صيغة الطائف  1989واتـفــاق الــدوحــة ،2008
ملصلحة تقاسم مذهبي للجغرافيا البشرية،
وبالتالي السياسية ،فتصبح إسرائيل أكثر
ّ
قــوة وســوريــا أقــل نفوذًا وإي ــران ال مكان لها،
م ـقــابــل ع ـ ــودة الـ ـ ــدور األم ـي ــرك ــي إل ــى صـعــود
عمودي؟
ّ
هذا ما يريده األميركيون ،لكن إمكانية تنفيذه
شـ ــديـ ــدة ال ـص ـع ــوب ــة ،مـ ــع ت ـح ــال ـف ــات نـجـحــت
فــي إل ـحــاق الـهــزيـمــة بــاملـشــروع األمـيــركــي في
س ــوري ــا والـ ـع ــراق وال ـي ـمــن وإيـ ـ ــران ،وتـسـ ّـبـبــت
بهزيمة إســرائـيــل مـ ّـرتــن فــي لـبـنــان ،مــن دون
مـســانــدة قــوى الصيغة اللبنانية التقليدية،
التي وصلت في تلك املرحلة إلى حدود تأييد
ّ
إســرائـيــل .لــذلــك ،ف ــإن مـشــروع الكونفيدرالية
ذاهـ ـ ٌـب إل ــى خ ـس ــارة ،إنـمــا عـلــى أس ــاس إع ــادة
ّ
تأسيس صيغة تقليدية تؤكد مــرة أخــرى أن
عصر التغيير العميق في لبنان لن يبدأ قبل
إلغاء الطائفية السياسية وبناء دستور على
قاعدة االنتماء الوطني للبنانيني.
*أستاذ جامعي
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ّ
ردًا على أسعد أبو خليل
نعرف القاتل والقاتل يعرفنا...
أحمد بدران *

ّ
الشيوعيني في لبنان :عندما َه َمس غازي كنعان
كتب ُأسعد أبو خليل مقالة بعنوان «اغتياالت
في ُأذن كريم م ـ ّ
ـروة» («األخ ـبــار» 6 ،حــزيــران /يونيو  .)2020هــذه املقالة تأخذنا ،وبسذاجة،
إلــى عالم االغتياالت واملـجــازر التي ّ
تعرض لها الحزب الشيوعي اللبناني ،منذ بداية الحرب
األهلية عام  ١٩٧٥حتى آخر شهيد سقط غدرًا على أيدي قوى الفاشية والظالمية وأيدي العدو
اإلسرائيلي وعمالئه .ويتساءل وبنوع من ّالسذاجة الظاهرة :ملــاذا عندما يتذكر الشيوعيون
ً
ّ
شهداءهم ،ممن قضوا اغتياال ،ال يتذكرون إل املتهمني من عناصر حزب الله؟
ويتابع الكاتب( ،وهنا يبرز حرصه على ضرورة املساواة بني من ّ
سماهم في مقالته مشاركني
في التصفية الجسدية لشيوعيني) ،ملاذا ال يأتي الشيوعيون على ذكر «حركه أمل» و«الكتائب»
ً
و«القوات اللبنانية» ،وبعض الفصائل الفلسطينية ،مثال ،في مسؤولياتهم عن هذه االغتياالت؟
ال يذكر الكاتب األسباب واألهداف الحقيقية أو املراحل الزمنية والظروف السياسية التي كانت
ُ
استهدف الحزب الشيوعي اللبناني؛ بدءًا من دوره في النضال ّ
ضد املشاريع االستعمارية
حني
ّ
ّ
قضية الشعب الفلسطيني وشعوب املنطقة
في منطقتنا كافة ،ثم وقوفه ونضاله إلى جانب
ً
العربية من أجل ّ
التقدم والحرية والعدالة ،واستكماال إلى دوره الوطني في النضال من أجل بناء
ّ
وطن علماني ديموقراطي حر ،مرورًا بالتصدي لالعتداءات اإلسرائيلية على لبنان واملشاريع
ً
الفاشية والظالمية ،وص ــوال إلــى دوره فــي امل ـبــادرة ،مــع قــوى يسارية لبنانية إلطــاق «جبهه
املقاومة الوطنية اللبنانية» ّ
اإلسرائيلي للبنان عام  ،1982والتي
(جمول) ضد احتالل العدو
ُّ
ّأدت إلــى دحــره عــن العاصمة بـيــروت ،وكــل املناطق التي احتلت فــي الجبل والجنوب والبقاع
ً
حتى الشريط املحتل ،بفضل هذه املقاومة البطولية والشرسة التي انطلقت من بيروت وصوال
إلى الجنوب ،حيث سقط للحزب الشيوعي اللبناني فيها مئات الشهداء والجرحى واألسرى
واملعتقلني .وتشهد على ذلك ،تصاريح العدو عن ضــراوة مواجهة عمليات ّ
«جمول» وكلفتها
البشرية واملادية عليه .وكانت الغارة الجوية التي نفذها طيران العدو على مقر اللجنة املركزية
ً
للحزب في منطقة الرميلة والتي سقط نتيجتها قادة ومناضلون للحزب ،دليال عن مدى شراسة
تلك املواجهة .ويشهد ،أيضًا على ذلك ،ما ّ
صرح به قادة العدو من ّأن «عملية البطلة سهى بشارة
ّ ّ
سهلت اتخاذ قرار االنسحاب من جنوب لبنان لدى العدو اإلسرائيلي».
ضد العميل لحد
ً
لقد ّ
تعرض الحزب للمضايقات وللتصفيات الجسدية التي طالت بعض القادة والرفاق ،وصوال
ّ
سياسية وأمنية عدة في الداخل ،ومن ِقبل العدو وعمالئه ،بسبب مواقفه
إلى مجازر من
أطراف ُ
ّ
ونضاالته .وهنا ،أحب أن أطمئن الكاتب ومتابعيه بأننا نعرف جيدًا من قام بتلك االغتياالت
واإلره ــاب واملـجــازر ،بحق رفاقنا وأهلنا وشعبنا ،وهــم أيضًا ،أي من قــام بها ،يعلمون بأننا
نعرفهم ،ونحن لن ننسى.
ّ
ويتهمنا السيد أسعد ّ
بأن حزبنا يبالغ بدوره في مقاومة االحتالل اإلسرائيلي وتأثيره ودحره،
ّ
ّ
ّ
مصر على لعب دور الساذج
حتى أصبحنا نصدق أننا أصحاب هذا الدور! على حد قوله؛ فهو
واملهرج ،بينما العدو ّ
ّ
يقر بالهزيمة أمام املقاومة ،وبانسحابه لغاية الشريط املحتل في الجنوب،
يومها ،بسبب ضربات ّاملقاومة الوطنية اللبنانية ،أي ما يعادل  80في املئة من األراضي التي
ّ
احتلها عام  82وهذا موثق .نحن هنا ال ننكر دور كل القوى التي شاركت في مقاومة االحتالل،
ّ
وقتها،
وطنية كانت أم إسالمية ّ ،بل نعتبر أن الغاية من رفع شعار املقاومة الوطنية اللبنانية،
ّ
كــان لتحفيز مشاركة كــل الوطنيني وعـمــوم الشعب اللبناني فــي مقاومة االحـتــال ومــن كل
املناطق.
ّ
ويتطرق في مقالته هذه إلى ّأن اليمني اللبناني ،بالتنسيق مع الرجعيات العربية وبعض الدوائر
عمل على تسليط الضوء وتعظيم إنجازات املقاومة الوطنية اللبنانية،
األميركية والصهيونيةِ ،
من خالل االهتمام بإلياس عطاالله ،القيادي السابق في الحزب الشيوعي (والذي كان يضطلع
بدور في املقاومة الوطنية ،من خالل دوره القيادي في الحزب آنذاك ،وبعيدًا من أن يكون قائدًا
لها ،والذي يقف اليوم في املعسكر املضاد) ،وذلك للنيل من املقاومة اإلسالمية؛ ّإن خروج إلياس
عطاالله من الحزب والتحاقه سياسيًا بما يسمى مجموعة  ١٤آذار ،هو كخروج إيلي حبيقة
بشكل معاكس ،حيث ّتم التعاطي معه كبطل ال كسفاح أو كخروج الشيخ الطفيلي من حزب الله
وادعاءاته ،وهناك حاالت كثيره شبيهة لدى العديد من القوى السياسية .إضافة إلى ذلك ،هناك
أشخاص ّيدعون أدوارًا ّليست لهم بسبب عقدة تالزمهم ،كما حني يكتب كاتبنا في مقالته هذه،
بأنه كان من أوائل من ُكلف في املقاومة الشعبية ،وحتى قبل انطالق مقاومة ّ
جمول .وهنا لن
ّ
أعلق ،وسأترك املهمة للقارئ.
ّ
يلوم السيد أسعد الحزب الشيوعي اللبناني على أنه يتحاور مع قوى سياسية لبنانية كانت
مسؤولة عن اغتيال عــدد من أعضائه ّإبــان الحرب األهلية ،وهنا ينسى أنــه من املفترض أنّ
الحرب األهلية قد انتهت مع «اتفاق الطائف»ّ ،
وأن إعادة الوحدة وبناء الوطن بحاجة إلى الحوار
ديموقراطية ،وهذا ما يجب أن ينطبق على جميع
واملصارحة والنقد والعمل والنضال وبأشكال
ّ
القوى السياسية؛ فليس الحزب الشيوعي هو من عطل تنفيذ «اتفاق الطائف» الــذي كان لنا
(ونوابه) من ّ
اعتراضات كثيرة عليه ،وليس الحزب ّ
صوت على العفو العام ،وعلى العفو الخاص
الذي طال سمير جعجع .وليس الحزب من صاغ نظامًا انتخابيًا طائفيًا عنصريًا ،وبخالف
«اتفاق الطائف» نفسه .وليس الحزب من قام بالتحالف الرباعي في عام  ،٢٠٠٥وليس هو من
ّ
ضرب العمل النقابي ّ
ونسق مع «القوات» و«املستقبل» وغيرهما .وليس الحزب من شكل طاولة
ّ
ُ
ملناقشة الخطة الدفاعية بوجه العدو الصهيوني ،حيث دعيت إلى املشاركة فيه قوى
الحوار ّ
ً
العدو اإلسرائيلي ،بدال من دعوة القوى التي
ّوأحزاب تمثل الطوائف واملذاهب وأحزاب تعاملت مع ّ
خطة .هناك الكثير ّ
مما يمكن أن ُيذكر هنا
أسست وشاركت في املقاومة ،ملناقشة ووضع هكذا
لكن سنكتفي بهذا لتنشيط الذاكرة.
ّ
ّ
تحدث الكاتب عن دور الحزب الشيوعي في انتفاضة  ١٧تشرين ،ممتعضًا منها ومتهمًا إياه
ّ
بتحوله نحو الليبرالية ،هنا بيت القصيد وهدف مقالته؛ دور الحزب الشيوعي في االنتفاضة
ّ
ّ
هو ما يعطي املشروعية الوطنية والطبقية لها ،ألن ارتباط النضال التحرري مع النضال من أجل
التغيير هو الشعار الذي رفعه الحزب ،ويعمل عليه من أجل بناء وطن ّ
حر ديموقراطي علماني
مقاوم .هذا الشعار ،هو الذي يربك ويفضح من كان واجبًا ّ عليه أن يقف إلى جانب مطالب شعبه
املنتجة لكل أصناف الفساد.
في العيش الكريم ،بعيدًا عن الطائفية البغيضة ِ
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على الغالف

ترامب يستعجل
بلع الضفة

على بعد ثالثة أسابيع من الموعد المحتمل إلعالن
بنيامين نتنياهو ضم الضفة المحتلة ،أو أجزاء منها ،إلى
الكيان ،تقف األطراف المعنية في حالة صدمة وعجز
لجهة المعترضين ،وسباق مع الوقت لجهة الراغبين.

فالواليات المتحدة ،باسم دونالد ترامب ،تستعجل الضم
قبيل االنتخابات األميركية ،لكن «بهدوء وعبر الحكومة
ودون قانون من الكنيست» ،فيما تشهد تل أبيب خالفات
بين قادة المستوطنين ونتنياهو على الخرائط ،كما تنتظر

«الحمار الديموقراطي» .أما السلطة الفلسطينية ،فباقية
موقفًا حاسمًا من «أزرق أبيض» ورئيسه بيني غانتس
على «عهدها» في التنسيق األمني ،لكن بطريقة
الذي «سيزور األردن قريبًا» .األخير بدوره مستنفر ويبحث
خياراته ّ
الضيقة في ظل ضعف رام الله وخذالن القاهرة جديدة ،دون أي قرار للمواجهة سوى بـ«الحرد».
(األخبار)
وركض الرياض وأبو ظبي إلى التطبيع ،مراهنًا على

ّ
االستباق األردني لضم الضفة :إلى أين تذهب عمان؟
بعد ركود إجباري في األردن ألسابيع
بفعل فيروس كورونا المستجد،
تكثف وزارة الخارجية اتصاالتها
بأصدقائها مع اقتراب الخطوة
اإلسرائيلية المرتقبة لضم األغوار
والضفة المحتلة ،المتوقعة بداية
الشهر المقبل .وعلى المقلب اآلخر،
تتباين ردود الفعل اإلسرائيلية على
الرفض األردني بين متجاهل ،وقلق
من كيفية تصرف «الشريك المريح في
عملية السالم» .إلى أن يظهر شيء،
تترقب العيون التقارير الصادرة عن
الصحافة العبرية لتعرف ما هو جديد،
خاصة أن عمان تتمسك بديباجة
التصريحات الرسمية المعهودة

وسيم محمد
م ـ ـ ّـر خ ـب ــر إط ـ ـ ــاق ال ـ ـنـ ــار مـ ــن «حـ ــرس
الـ ـح ــدود» اإلســرائ ـي ـلــي عـلــى متسلل
مـجـهــول م ــن األراض ـ ــي األردنـ ـي ــة إلــى
فلسطني املحتلة ،قبل نحو أسبوعني،
ب ـهــدوء وم ــن دون أي تعليق أردن ــي،
ب ـ ــل اخـ ـتـ ـف ــى األم ـ ـ ـ ــر كـ ـم ــا ل ـ ــو أن ـ ـ ــه لــم
ي ـحــدث ،لـيـضــاف إل ــى رص ـيــد حــاالت
أخــرى مشابهة يكشف عنها اإلعــام
ال ـ ـع ـ ـبـ ــري ف ـ ــي م ـ ــراح ـ ــل ال ـ ـتـ ــوتـ ــر بــن
عـ ّـمــان وت ــل أب ـيــب ،وآخ ــره ــا «تـهــريــب
أسلحة» من اململكة إلى فلسطني في
نـيـســان/أبــريــل  .2019هـكــذا ،ال يعدو
األم ــر عـلــى مــا ي ـبــدو كــونــه مـنــاكـفــات
إســرائـيـلـيــة توظفها إســرائـيــل لجس
نبض «الـعــاقــة الـفــاتــرة» مــع األردن،
أو فــرض وقــائــع للنقاش على الــرأي
العام اإلسرائيلي واألردنــي على حد
س ـ ــواء ،وال سـيـمــا بـعــد إل ـغ ــاء الـعـمــل
بملحقي معاهدة «السالم» الخاصني
بمنطقتي الباقورة والغمر في تشرين
األول/أك ـتــوبــر املــاضــي ،وانـتـهــاء مدة
انتفاع املزارعني اإلسرائيليني منهما
ل ـح ـصــد امل ـح ــاص ـي ــل ف ــي أي ــار/م ــاي ــو
ّ
مستجد ضم
املــاضــي .مــن هـنــا ،ومــن
ّ
الضفة املحتلة والغور ،ينبري الكتاب
واملحللون اإلسرائيليون في تشريح
املوقف األردني والتصريحات امللكية
األخـ ـي ــرة ب ـش ــأن مـسـتـقـبــل الـتـســويــة،

فينقسمون بني من يراها «تهديدات
فــارغــة» ،ومــن يــرى أنـهــا «عــاقــة غير
عادلة» مع «شريك سالم» أثبت حسن
ن ـي ــات ــه ع ـل ــى مـ ـ ــدار س ـ ـنـ ــوات .ل ـك ــن أن
يقول امللك عبد الله الثاني ،قبل مدة،
ملـجـلــة «ديـ ــر شـبـيـغــل» األمل ــان ـي ــة« ،إن
خطوة ضم املستوطنات وغور األردن
ستؤدي إلى صدام كبير» ،فذلك يعني
أن الـقـصــر ُم ـحـ َـرج داخـلـيــا وخــارجـيــا
وبحاجة إلى هامش يستطيع الحركة
ً
عـبــره ،فـضــا عــن أنــه يــريــد لفت نظر
«األص ــدق ــاء األوروب ـ ـيـ ــن» ،إذ تتصل
هــذه التصريحات بالزيارة املتوقعة
ل ــوزي ــر ال ـخ ــارج ـي ــة األملـ ــانـ ــي ،هــايـكــو
مـ ــاس ،إل ــى ت ــل أب ـي ــب ،ه ــذا األس ـب ــوع
(أعلنت عمان أنه سيصل إليها اليوم
األربعاء) ،للتحذير من تداعيات ضم
الضفة ،وملفات أخرى.
أم ـ ــا أص ـ ــدق ـ ــاء األردن فـ ــي الـ ــواليـ ــات
امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة ،ف ــاسـ ـت ــأنـ ـف ــوا ت ـح ــرك ــات ـه ــم
املـنــاوئــة لسياسات رئيسهم دونــالــد
ت ــرام ــب ،وه ــي ت ـحــركــات تـتـقــاطــع مع
املصالح األردنية .أبرز هؤالء قيادات
م ــن ال ـح ــزب ال ــدي ـم ــوق ــراط ــي ورئـيـســة
م ـج ـل ــس الـ ـ ـن ـ ــواب ن ــان ـس ــي ب ـي ـلــوســي
التي أعلنت معارضتها الضم ،خالل
اجتماع افتراضي عقدته مــع أعضاء
«امل ـج ـلــس الــدي ـمــوقــراطــي ال ـي ـهــودي».
بيلوسي ،املوصوفة بأنها قريبة من
اململكة ،خاصة أن آخر زيــارة لها إلى

بيروت حمود

من المؤشرات «اإليجابية» للمملكة الخالف اإلسرائيلي على خرائط الضم (أ ف ب)

اململكة كانت في تشرين األول/أكتوبر
أراض من جانب
املاضي ،قالت إن «ضم
ٍ
أح ـ ـ ــادي يـ ـع ـ ّـرض امل ـس ـت ـق ـبــل لـلـخـطــر،
ويـ ـ ـق ـ ــوض مـ ـص ــال ــح األم ـ ـ ـ ــن ال ـق ــوم ــي
األم ـ ـيـ ــركـ ــي ،وعـ ـ ـق ـ ــودًا مـ ــن ال ـس ـي ــاســة
الحزبية ...نحن قلقون للغاية ملا نراه
ي ـحــدث ب ـشــأن الـ ـض ــم» .وع ــن «صـفـقــة
ال ـقــرن» ،قــالــت« :إنـهــا ال تحتوي على

عوائق وسيناريوات
ثمة تعقيدات كبيرة في
العالقة األردنية ـ اإلسرائيلية ال يمكن
االنفالت منها بسهولة ،فربع قرن
من «السالم» لم يجعل من العالقات
طبيعية ،فيما استعانت ّ
عمان بالكتمان
على تسيير العمل األمني واالقتصادي
وحتى السياسي مع تل أبيب ،بل بتحفظ
مبالغ به تجنبًا لردود الفعل الشعبية
التي ،على ضعفها وأقليتها ،لم تقبل
إلى غاية اللحظة الجار الذي تراه عدوًا.
يدرك الحكم الهاشمي أن المعارضة
الباهتة لـ«وادي عربة» ال ّ
تخوله المبالغة
في االنفتاح على إسرائيل ،بل يمكن
القول إن شعبية النظام ترتفع في
أوقات التوتر مع العدو ،التي تنتهي
عادة بتسوية يقبلها القصر ،كما
حدث في «حادثة السفارة» أو البوابات
اإللكترونية في القدس .لكن األمر اآلن
يختلف مع وجود حاضنة للتطبيع
أكبر وأكثر ً
ثراء ،أي الخليج ،ولذلك وصل
التلويح األردني إلى حد التلميح إلى
مصير التسوية .لكن ما األفق المتوقع
ألوراق الضغط األردنية؟

سحب السفير وتجميد العالقات
تعاقب ستة على منصب السفير األردن ــي لــدى تل أبيب،
آخرهم غسان املجالي الذي وافق عليه اإلسرائيليون بصفة
«سفير فوق العادة» في  18أيلول/سبتمبر  .2018خالل
مفاصل محددة ،منها انتفاضة األقصى الثانية (،)2000
سحبت ّ
عمان سفيرها ،لكنها وال مرة أغلقت السفارة ،إذ
يبقى القائم بأعمال السفير يدير العالقات الفعلية التي
ال تنقطع ،بل يمكن أن يستمر هذا ملدد طويلة ،كما حدث
ُ
بني  2000و .2004لذلك ،سواء استدعي السفير للتشاور
أم سحب إلــى ال ــوزارة ،ال يمكن قطع العالقات املتشابكة،
خصوصًا في موضوع التنسيق األمني وضبط الحدود،
عدا العالقة مع رام الله التي تمر بالضرورة عبر تل أبيب.

إلغاء اتفاقية الغاز
بـعــد أخ ــذ ورد فــي مــوضــوع اتـفــاقـيــة اس ـت ـيــراد ال ـغــاز من
إسرائيل ،ومع تنامي السخط عليهاّ ،
وتبرؤ مجلس النواب
منها ،جاء قرار «املحكمة الدستورية» ليقطع الطريق على
أي مناهضة لها ،في وقت يسري فيه «قانون الدفاع» في
اململكة بسبب «ك ــورون ــا» ،كما ّ
تسير الحكومة األعـمــال
ومـنـهــا تـحــديــد ال ـحــركــة وإعـ ــان حـظــر ال ـت ـج ــوال .وكــانــت
«الدستورية» قد ّ
أقرت في منتصف أيار/مايو املاضي أنه
ال يجوز إصدار قانون إللغاء االتفاقية ،ألن ذلك يتعارض
مــع الـتــزامــات كــانــت اململكة قــد صـ ّـدقــت عليها بمقتضى
ً
قــانــونــي .وه ــذه االتـفــاقـيــة لــم تـعــرض أص ــا عـلــى مجلس
النواب ،كما يترتب شرط جزائي على إلغائها ّ
يقدر بعشرة
مليارات دوالر أميركي ،وهو شرط مكلف جدًا ،وال سيما
مع الخسائر الفادحة لالقتصاد األردني في أزمة كورونا،
ما يعني استبعاد هذا الخيار حاليًا.

إلغاء «وادي عربة»؟
تتناقل األوساط غير الرسمية معلومات عن إمكانية تنفيذ

رام الله :نردع القرار بمحاربة المقاومة!

عبد الله هذه الخطوة ،خصوصًا بعد إعالنه شخصيًا رفض
التجديد مللحقني منها ،املتعلقني بالباقورة والغمر ،وارتفاع
شعبيته من بعد ذلك .وهو ورث االتفاقية من أبيه عام ،1994
وكان آنذاك مجرد أمير عادي في العائلة امللكية وبعيدًا من
الـقــرارات .لكن منذ توليه الحكم في  ،1999عايش  21عامًا
من عمرها ،اتسمت بتوترات «مقدور» عليها .لكن هذه هي
املرة األولى في التصادم الحقيقي مع تل أبيب ،فيما تعرف
دوائر الحكم أن أي تحلل منها ال يكون بمجرد تغريدة توجه
إلى الحكومة للتنفيذ .فوفق املادة  29من االتفاقية الخاصة
بحل النزاعات ،تشير الفقرة األولى إلى التفاوض وسيلة لحل
النزاعات الناتجة عن تطبيق بنود االتفاقية أو تفسيرها .أما
الفقرة الثانية ،فتلفت إلى حل النزاعات بالتوفيق بني الطرفني
أو إحالتها إلى لجنة تحكيم ،وهــذا يعني أن ّ
عمان تشتري
الــوقــت لـحــل «نـ ــزاع» سـيـكــون غــالـبــا عـلــى مــوضــوع ترسيم
الـحــدود املـحــدد فــي الفقرة الثانية مــن امل ــادة  3مــن املعاهدة
(تــم تحديد ال ـحــدود بــن الـطــرفــن دون املـســاس بــوضــع أي
أراض وقعت تحت سيطرة الحكم العسكري اإلسرائيلي عام
ٍ
.)1967
أما النزاع اآلخر بخصوص الوصاية الهاشمية ،فطبقًا ملا ورد
في الفقرات الثالث من املادة  9بعنوان «األماكن ذات األهمية
التاريخية والدينية» ،ال وجود ملصطلح الوصاية ،وكل ما هو
موجود «احترام للدور األردني» .وفيما يخص الفقرة الثالثة
بالذات« ،سيقوم الطرفان بالعمل معًا لتعزيز حوار األديان
بــن األدي ــان التوحيدية الثالثة للعمل باتجاه تفاهم ديني
ً
والتزام أخالقي وحرية العبادة والتسامح والسالم» .وأصال
هناك تطابق لهذا مع ما جاء في «صفقة القرن» ،إذ سيكون
لألردن دور املنسق السياحي الذي يعمل في لجنة إسرائيلية
مشرفة على القدس ،وهي لجنة تتدخل فيها واشنطن وتل
ً
أبيب ،وسيكون أعضاؤها من أطراف أخرى ،ما يعني دخوال
سعوديًا وإمــاراتـيــا من أوســع األب ــواب .كل ذلــك يضع فكرة
إلغاء اتفاقية التسوية أو أجزاء منها في مهب الريح.

ش ـ ـ ــيء مـ ـشـ ـت ــرك م ـ ــع ك ـل ـم ــة خـ ـط ــة أو
س ــام» .كــذلــك ،تتعالى أص ــوات نــواب
أمـيــركـيــن آخــريــن ضــد ال ـضــم ،فحتى
املرشح الديموقراطي جو بادين أعلن
ّ
يصعب األمر على
معارضته ،وهو ما
إدارة تــرامــب الـتــي اشـتــرطــت بــدورهــا
«إجماعًا إسرائيليًا» للتنفيذ (راجــع
التقرير املـقــابــل) ،أمــر يضغط بــدوره
عـلــى رئ ـيــس حـكــومــة ال ـعــدو بنيامني
نتنياهو ،ال ــذي يــواجــه انـتـقــادات من
أعضاء «مجلس مستوطنات الضفة»
غ ـيــر ال ــراض ــن ع ــن ال ـخ ـط ــة ،ألن ـه ــا ال
ً
ت ـنــاســب خــرائ ـط ـهــم ،م ــا يـمـثــل عــامــا
إضافيًا ملؤشرات مريحة ّ
لعمان.
على جانب الضفة الشرقية ،يتمسك
األردن بـخـيــار «الـ ـس ــام» رغ ــم ك ــل ما
ّ
سبق ،بل يتكئ عليه في رفض بسط
«ال ـس ـيــادة» اإلســرائـيـلـيــة على الضفة
الـغــربـيــة واألغـ ـ ــوار ،وه ــو ينظر بعني
األمـ ــل إل ــى إعـ ــان اإلدارة األمـيــركـيــة،
ع ـ ـلـ ــى لـ ـ ـس ـ ــان املـ ـ ـن ـ ــدوب ـ ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة
ال ــدائ ـم ــة لـ ــدى األم ـ ــم املـ ـتـ ـح ــدة ،كـيـلــي
كـ ــرافـ ــت ،أن بـ ــادهـ ــا «ت ـ ـبـ ــذل ج ـه ــودًا
حثيثة مــع أطـ ــراف الـلـجـنــة الــربــاعـيــة
وأعـ ـض ــاء م ـج ـلــس األم ـ ــن السـتـئـنــاف
املفاوضات املتوقفة منذ  ،»2014التي
كــان يشارك فيها األردنـيــون بطبيعة
الحال ،عبر تواصل ثنائي مباشر مع
اإلسرائيليني .فحاليًا ،ال حوار أردنيًا
ـ ـ إســرائـيـلـيــا فــي الـعـلــن ،وق ــد ال يكون
هناك حــوار مباشر أيضًا مع حكومة
نتنياهو ـ غانتس الرامية إلــى بسط
سيطرتها على األراضي «املحتلة من
األردن» ع ــام  .1967لـكــن الــافــت هنا
م ــا تـطــالـعـنــا ب ــه ال ـص ـحــافــة الـعـبــريــة
عن قبول األردن تسويات بخصوص
تمثيل سـعــودي فــي مجلس األوقــاف
وشـ ــؤون امل ـقــدســات اإلســام ـيــة ال ــذي
ّ
وسعت الحكومة األردنـيــة ،بقرار من
مـجـلــس الـ ـ ـ ــوزراء ،ع ـضــوي ـتــه ،ل ـي ــزداد
العدد من  11إلى  18عضوًا في شباط/
ف ـبــرايــر  ،2019وكـلـهــم فلسطينيون.
ه ـ ــذه ال ـ ــزي ـ ــادة أتـ ــاحـ ــت ل ـش ـخ ـص ـيــات
مـحـســوبــة عـلــى الـسـلـطــة ف ــي رام الـلــه
أن تكون بــوزن أكبر فــي املجلس .أما
مــا قـيــل عــن ق ـبــول عـضــويــة الــريــاض،
م ــع غ ـيــاب الـتــأكـيــد ح ــول ــه ،فــإنــه كمن
يطلق الـنــار على نفسه بالنسبة إلى
الـحـكــم الـهــاشـمــي فــي األردن ،خاصة
أن من غير املنطقي أن تستعني ّ
عمان
بالرياض ملجابهة أنقرة ،خصوصًا أن

موقف تركيا في هــذا امللف أقــرب إلى
اململكة ،بعدما أبــدت دعمًا للوصاية
الهاشمية.
م ـ ـ ــع ه ـ ـ ـ ــذه امل ـ ـ ـ ــؤش ـ ـ ـ ــرات اإلي ـ ـجـ ــاب ـ ـيـ ــة
ال ـض ـع ـي ـفــة ،تـمـشــي ع ـ ّـم ــان ب ـع ــرج في
دف ــاع ـه ــا ع ــن ال ــوص ــاي ــة ع ـلــى أوقـ ــاف
القدس ،وكذلك عن الخيار السياسي
الـ ـض ــام ــن لـ ـه ــا ،أي «حـ ـ ــل ال ــدولـ ـت ــن
وإقــامــة دول ــة فلسطينية عاصمتها
القدس الشرقية» ،فما ّ
تمسكها بذلك
إال ألنــه مطلب سـيــادي داخ ـلــي .لكن،
رغـ ــم اإلش ـ ـ ــادة ب ــال ـع ــاق ــات وت ـضــافــر
ال ـج ـه ــود ب ــن األردن وال ـس ـل ـط ــة فــي
ه ــذه املــرحـلــة الـحــرجــة ،ف ــإن عـبــد الله
ودائـ ــرتـ ــه امل ـح ـي ـطــة م ـم ــن ي ـصــوغــون

يحاول «أصدقاء» األردن
من الديموقراطيين
في واشنطن
إنقاذ الموقف

الـقــرار ،يــدركــون أن هــذا التقارب غير
مـفـيــد ،ألن رام الـلــه تـعــانــي مــن مــوات
واضح ورفض فلسطيني داخلي لها،
ولــذلــك يكبر أمـلـهــم بالثقل املـصــري.
تقول مصادر إن ما تريده ّ
عمان من
القاهرة أكثر من بيان مشترك رافض
لـلـضــم ،ألن ا ّملـطـلــوب فعليًا «تشكيل
تكتل مــن مــوقـعــي م ـعــاهــدات الـســام
مع إسرائيل ليكون صدى أي تهديد
مــن أي مـسـتــوى مــدويــا وأك ـثــر جدية
عند اإلســرائـيـلـيــن» .املشكلة هنا أن
م ـصــر تـقـيــس مـصــالـحـهــا م ــع مـحــور
السعودية ـ اإلمارات الالهث للتطبيع،
ما يفقد اململكة دورها كممر إجباري
بني عواصم الخليج وتل أبيب ،ومن
خلفها الـطــريــق االقـتـصــادي الــواعــد،
وحـ ـت ــى ك ـق ـن ــاة ات ـ ـصـ ــال رسـ ـمـ ـي ــة ،إذ
بـ ــوجـ ــود الـ ــريـ ــاض تـ ـب ــدو املــرج ـع ـيــة
الــديـنـيــة أقـ ــوى آلل س ـعــود مـنـهــا آلل
ه ــاش ــم ،وهـ ــذا أك ـب ــر م ـخ ــاوف األردن
التي يلعب عليها اإلسرائيليون.

ـام على أخذ ّ
أيـ ٌ
ورد في مدى واقعية قرار
السلطة الفلسطينية وقف التنسيق بكل
صوره مع العدو اإلسرائيلي حسمه من
جهة سلوكها الفعلي (راجع عدد األمس:
وق ــف ان ـت ـقــائــي ل ــ«ال ـت ـن ـس ـيــق» :الـسـلـطــة
تناور بالورقة األخيرة) ،ومن جهة أخرى
ح ـ ــوار ل ــوزي ــر الـ ـش ــؤون امل ــدن ـي ــة ،حسني
الشيخ ،مــع صحيفة «نـيــويــورك تايمز»
األم ـي ــرك ـي ــة أم ـ ــس .ال ـش ـيــخ ق ـ ـ ّـدم م ـقــاربــة
سريالية للرد على الـقــرار اإلسرائيلي ـ
ً
األمـيــركــي ضــم الضفة املحتلة ،قــائــا إن
«السلطة ستستمر في تقليص املوازنات
وال ــروات ــب املـنـقــولــة إل ــى ق ـطــاع غ ــزة من
جـهــة (بـعــد ق ــراره ــا وق ــف اس ـتــام أم ــوال
ال ـضــرائــب مــن إســرائ ـيــل) ،وف ــي محاربة
اإلره ـ ــاب ف ــي ال ـض ـفــة م ــن ج ـهــة أخـ ــرى»،
وهـ ــدف ذل ــك «ردع إســرائ ـيــل ع ــن إح ــال
قانونها على الضفة».
فــي املقابلة ،أوض ــح الشيخ املـســار الــذي
ستسلكه رام ال ـلــه بــالـقــول إن «السلطة
ستتخذ خطوات لالنفصال عن إسرائيل
الكاملة
وإجبارها على تحمل املسؤولية
َ
كجيش محتل عن حياة أكثر من مليوني
فلسطيني» ،إذ يرى مسؤولو السلطة أن
خطوات من هذا النوع «قادرة على جعل
إســرائ ـيــل واملـجـتـمــع ال ــدول ــي يــأخــذانـهــا
على محمل الجد ويسحبان نية الضم،
قبل فوات األوان» .يضيف املسؤول البارز
عن العالقات مع إسرائيل (بجانب مدير
املخابرات ماجد فرج) ،وأقرب مستشاري
رئـيــس السلطة ،محمود عـبــاس« ،لسنا
عــدمـيــن أو حـمـقــى وال نــريــد ف ــوض ــى...
نـحــن بــراغ ـمــات ـيــون ،وال نــريــد أن تصل
األمــور إلــى نقطة الــاعــودة .الضم يعني
أنه ال يوجد طريق للعودة في العالقات

م ــع إس ــرائـ ـي ــل» ،ف ــي إش ـ ـ ــارة إلـ ــى إع ــان
عباس «االنسحاب من جميع االتفاقات
ّ
املوقعة مع إسرائيل والواليات املتحدة»
بما في ذلك «التنسيق األمني» .مع ذلك،
يستمر أمن السلطة في اعتقال املقاومني
وإح ـبــاط أي عمليات ضــد ال ـعــدو ،وهــو
مــا ي ــراه الـشـيــخ «اسـتــراتـيـجـيــة تتمسك
بها السلطة رغم كل شــيء ...لسنا سلطة
ّ
محلية أو جمعية خيرية».
بلدية
«االسـتــراتـيـجـيــة الـتــي تتبعها السلطة
تهدف إلى تذكير إسرائيل بعبء غياب
األول ـ ـ ــى ،وإثـ ـب ــات االسـ ـتـ ـع ــداد لـلـسـمــاح
لـهــا بــاالنـهـيــار إذا مــا فــرضــت إســرائـيــل
الـ ـسـ ـي ــادة (عـ ـل ــى م ـس ـت ــوط ـن ــات ال ـض ـفــة
والـ ـغ ــور)» ،مـسـتــدركــا« ،إم ــا أن يـعــودوا
ع ــن ق ــراره ــم بــالـضــم وأن ت ـعــود األم ــور
إلــى طبيعتها ،وإمــا أن يواصلوا الضم
وي ـص ـب ـحــوا ق ــوة اح ـت ــال ف ــي ال ـض ـفــة».
وبرغم أن املسار التفاوضي قبل توقيع
يفض سوى
اتفاق أوسلو إلى اليوم لم
ِ
إلى تقديم تنازل وراء آخر من السلطة،
ً
وصـ ـ ـ ـ ــوال إل ـ ــى اإلج ـ ـ ـهـ ـ ــاز ال ـ ـكـ ــامـ ــل ع ـلــى
ّ
«ح ــل الــدول ـتــن» كـمــا فــصـلــت الـتـســويــة

ف ــي ال ـخ ـطــة األم ـي ــرك ـي ــة ـ ـ ـ ـ اإلســرائ ـي ـل ـيــة
املـعــروفــة بـ«صفقة ال ـقــرن» ،رأى الــوزيــر
الفلسطيني أنــه «فــي حــال أصـبــح قيام
دول ــة فلسطينية غـيــر قــابــل للتحقق»،
ف ــإن ال ــرد سـيـكــون بــ«تـقـلـيــص السلطة
ال ــوظ ــائ ــف املــدن ـيــة م ـثــل إدارة املـ ــدارس
واملستشفيات ومراكز الشرطة ،ما يشكل
خ ـطــورة عـلــى إســرائ ـيــل» ،مــع أن الــواقــع
ّ
ُيظهر أن سلوك السلطة منذ «أوسلو»
لــم ي ـخــرج عــن كــونـهــا أداة وظـيـفـيــة في
خدمة االحتالل.
فــي األس ـب ــوع امل ــاض ــي ،أعـلــن ّمستشارو
«أبــو مــازن» أن السلطة لن تتلقى أمــوال
الـضــرائــب الـتــي تجبيها إســرائـيــل ،وردًا
على ذلك ،قال الشيخ للصحيفة األميركية:
«مـ ـ ــن ال ـ ــواض ـ ــح أن ـ ـهـ ــا أمـ ــوال ـ ـنـ ــا ،لـكـنـنــا
سـنـحـصــل عـلـيـهــا ب ـن ـ ً
ـاء عـلــى االت ـفــاقــات
بيننا» ،رغم أن ذلك «سيتسبب في أزمة
اق ـت ـصــاديــة لـلـسـلـطــة ،م ــا يـجـبــرهــا على
خفض الرواتب وتسريح املوظفني ودمج
اإلدارات أو حتى تعطيل الحكومة» .كيف
ستفيد ه ــذه الـخـطــوة فــي الـضـغــط على
إسرائيل؟ يجيب« :السلطة ستقطع 105

أعلن أهم مستشاري عباس أن السلطة ستعتقل من يعتزم تنفيذ عمليات (أ ف ب)

مــايــن دوالر مــن األم ــوال الـتــي ترسلها
إل ــى غ ــزة ك ــل ش ـهــر ل ــروات ــب امل ـســؤولــن
والعموالت والخدمات الطبية .قد تؤدي
هــذه التخفيضات إلــى تقويض الوضع
األم ـنــي فــي الـقـطــاع ال ــذي تسيطر عليه
حـمــاس» .واسـتـطــرد« :كــل ي ــوم ،أنسحب
(السلطة) من مسؤولياتي .وبذلك أقول
لإلسرائيليني :إذا استمر هــذا الــوضــع،
سـيـتـعــن عـلـيـكــم تـحـمــل ك ــل املـســؤولـيــة
كقوة احتالل .من شأن ذلك إعادة الوضع
إلى ما كان عليه قبل توقيع أوسلو».
ّ
يصر الشيخ على تطبيق
بعد كل هــذا،
رام ال ـل ــه ع ـق ـيــدت ـهــا األم ـن ـي ــة ،إذ ي ـقــول:
«ق ـ ــوات األمـ ــن س ـتــواصــل ال ـح ـفــاظ على
ال ـق ــان ــون وال ـن ـظ ــام وم ـح ــارب ــة اإلرهـ ــاب
(يـ ـقـ ـص ــد ح ـ ــرك ـ ــات امل ـ ـق ـ ــاوم ـ ــة) ،ل ـك ـن ـهــا
ستعمل وحدها» ،في تأكيد ملا تحدثت
به مصادر أمنية لـ«األخبار» .كما أشار
إلى أن «السلطة ّلن تسمح بسفك الدماء.
الـهــدف هــو تجنب العنف والـفــوضــى...
هـ ـ ــذا قـ ـ ـ ــرار اسـ ـت ــراتـ ـيـ ـج ــي .نـ ـح ــن ن ــري ــد
الـســام ودول ـتــن ،لكنني ال أت ـعــاون مع
إســرائ ـيــل» .وع ــن كيفية عـمــل األم ــن إذا
ّ
وجـ ــد أن فـلـسـطـيـنـيــن ي ـع ـت ــزمــون ش ــن
ّ
عمليات ،أكد أنها «ستعتقلهم إذا كانوا
ال يزالون في الضفة .ولكن إذا كانوا قد
وص ـل ـ ّـوا إلـ ــى داخـ ــل إســرائ ـيــل بــالـفـعــل،
سنحذر اإلسرائيليني»ّ ،
ملمحًا إلــى أن
ي ـجــري الـتـحــذيــر عـبــر وس ـي ــط« :ســأجــد
طريقة إليقافه» .وأضاف« :أي إسرائيلي
ُيـعـتـقــل ف ــي األراضـ ـ ــي الـفـلـسـطـيـنـيــة لن
نسلمه للسلطات اإلسرائيلية ...لن أنقله
إل ــى إســرائ ـيــل .مــن يــوجــد هـنــا ويحمل
ال ـج ـن ـس ـي ــة اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة ويـ ــرغـ ــب فــي
بـيــع امل ـخ ـ ّـدرات أو امل ـتــاجــرة بــال ـســاح...
ال أس ـت ـط ـي ــع إيـ ـق ــاف ــه؟ لـ ــن ن ـس ـل ــم أح ـ ـدًا
إلسرائيل».

َ
ّ
واشنطن تستعجل الضم :بقرار حكومي وال داعي للكنيست
يحيى دبوق
هل يفي رئيس الحكومة اإلسرائيلية ،بنيامني نتنياهو،
بـمــا وع ــد ب ــه ،ويـضــم ثـلــث الـضـفــة املحتلة فــي األول من
الشهر املقبل؟ اإلشــارات الــواردة من تل أبيب تشير إلى
الشيء ونقيضه ،مع حديث واســع عن إمكان التأجيل،
ومحادثات تقودها اإلدارة األميركية لتحقيق الضم من
دون أي تــداعـيــات تؤثر سلبًا فــي االنتخابات الرئاسية
في الواليات املتحدة ،في تشرين الثاني/نوفمبر املقبل.
ً
وبناء على توجهات واشنطن لتحقيق غالبية إسرائيلية
واسعة لعملية الضم ،شارك السفير لدى تل أبيب ،ديفيد
فريدمان ،في اجتماع ضم نتنياهو ووزيــر األمــن بيني
غــانـتــس ،إضــافــة إل ــى وزي ــر الـخــارجـيــة غــابــي أشـكـنــازي
ورئ ـيــس الكنيست يــاريــف لـيـفــن ،ملناقشة خـطــة الضم
(وفــق صحيفة «جيروزاليم بــوســت») .مصدر أميركي
كشف خالصة موقف واشنطن من الخطة لجهة توقيتها
ومـسـتــوى اإلج ـم ــاع اإلســرائ ـي ـلــي إزاءهـ ــا وكــذلــك طريقة
إقرارها قانونيًا وأسلوب تنفيذها ،ما يوحي أن الواليات
ً
املتحدة هي التي تقرر أوال ،يتبعها اإلسرائيليون ،في كل
ما يتعلق بالضم ،بما يشمل من تجب عليه املوافقة ومن
يسمح له باالمتناع أو الرفض.
وفق املصدر األميركي ،موافقة غانتس ضرورية ،وعليه
ّ
يتجزأ من املوافقني على الخطة إن أرادت
أن يكون جزءًا ال
املؤسسة السياسية أن توافق اإلدارة األميركية عليها.
وكما يشير املصدر ،تسعى الواليات املتحدة إلى االبتعاد
عــن مـســار املــوافـقــة القانونية عبر الكنيست واالكـتـفــاء

بموافقة الحكومة ،إذ «يمكن مــن ناحية القانون فرض
السيادة على أراضي االنتداب البريطاني بقرار يصدر عن
ّ
مجلس الوزراء ،وهو مسار مفضل» ،ومن شأنه تعطيل
إقــرار الضم طبقًا لقانون يصدر عن الكنيست بغالبية
عــاديــة لـكــن «مـصـحــوبــا بـفــوضــى وخ ـطــابــات مـعــارضــة
ال تعبر عــن إج ـمــاع» .على هــذه الخلفية ،تسعى اإلدارة
األميركية إلى إقــرار الضم سريعًا «بال ضجة سياسية
في إسرائيل» ،ما من شأنه إفادة الرئيس دونالد ترامب
في سباقه للفوز بوالية رئاسية ثانية ،ومن دون تداعيات
سلبية عليه .وهذا يدفع واشنطن إلى الضغط باتجاهني:
إقرار الخطة في الحكومة اإلسرائيلية عبر موافقة غانتس
وحزبه« ،أزرق أبيض» إضافة إلى إقرارها في موعدها
املـقـ ّـرر أو ما يقرب منه ،األول من الشهر املقبل ،وثانيًا
االبـتـعــاد قــدر اإلمـكــان عــن موعد االنتخابات األميركية
الحتمال أن تتسبب الخطة في ردود سلبية في الساحة
اإلقليمية.
ما ورد في تلك الصحيفة يفسر تسريبات أخرى وردت
أمس في اإلعالم العبري (صحيفة «يسرائيل هيوم») عن
توجه لدى غانتس لزيارة األردن على خلفية خطة الضم،
ّ
معني وفقًا ملوقفه املعلن بضرورة تنسيق الخطوة
إذ إنه
إقليميًا ،وتحديدًا مع الجانب األردنــي ،ما يعني ضرورة
معاينة مــوقــف عـمــان بـعـيـدًا عــن موقفها العلني «ال ــذي
يشمل أغراضًا دعائية» ،وقد ال يعبر عن موقف اململكة
َ
الفعلي .ومن املعروف أن موقفي غانتس واشكنازي غير
واض ـحــن رسـمـيــا مــن الـخـطــة ،وإن كــانــا ال يعارضانها
بذاتها ،لكنهما يعلقان موافقتهما على موقف واشنطن،

وكذلك أال يؤدي إلى تداعيات إقليمية سلبية من شركاء
إسرائيل في اإلقليم .وفي تقرير «يسرائيل هيوم» تأكيد
أن موعد زيــارة غانتس سيكون خــال األسابيع املقبلة،
من دون اإلشارة إلى موعد محدد ،ما يفسح املجال أمام
األسئلة ،ومنها هل الــزيــارة قبل أو بعد الضم ،وهــل هي
زي ــارة استكشاف مــوقــف ،أو تبريرية لــواقــع الـضــم بعد
اتخاذه؟
في غضون ذلك ،ذكرت صحيفة «معاريف» أن املؤسسة
األمنية تستعد لتصعيد أمني واســع النطاق فــي الضفة
نتيجة أي توتر سياسي يعقب إقــرار خطة الضم الشهر
املـقـبــل .ووفـقــا ملـصــادر عسكرية نقلت عنها الصحيفة
أم ــس ،ال تملك املــؤسـســة األمـنـيــة مـعـلــومــات استخبارية
مـلـمــوســة ع ــن تـصـعـيــد م ـق ـبــل ،لـكـنـهــا ت ـقــدر «اح ـت ـمــاالت
لتصعيد مـيــدانــي ...فــي مــا يتعلق بالجيش
معقولة ج ـدًا ّ
اإلسرائيلي ،يحتل التأهب في امليدان الحتمال التصعيد
رأس سلم األولويات لدى األركان العامة ،لكن ذلك ال ينعكس
قرارات تتعلق بزيادة التعزيزات واستدعاء قوات احتياط
ّ
بتشوش املوقف
إلخضاعها لتدريبات مسبقة» .وربطًا
السياسي في تل أبيب ،والتدخل األميركي الضاغط لفرض
شروط محددة نقيضة ملا كان ُيخطط له بتمرير الضم عبر
قانون في الكنيست بغالبية بسيطة ،ذكرت «معاريف» أن
تصعيد
الجيش الذي يؤكد االستعداد ملواجهة احتماالت
ّ
في الضفة «ال يعلم إلى اآلن أي شيء عن القرارات املتوقع
أن تقرها املؤسسة السياسية فــي كــل مــا يتعلق بالضم
ومداه وحدوده» ،علمًا أن ثالثة أسابيع فقط تفصل امليدان
وتداعياته عن املوعد ّ
املعي من نتنياهو.
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Dis-United States

الشرخ الداخلي وتسارع االنحدار
وليد شرارة
بـ ــدأ س ـي ــاس ـي ــون ،وخـ ـب ــراء لـصـيـقــون
ب ـم ــراك ــز ص ـن ــع ال ـ ـقـ ــرار ف ــي ال ــوالي ــات
امل ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ــدة ودول غ ـ ــربـ ـ ـي ـ ــة أخـ ـ ـ ـ ــرى،
يـ ـفـ ـصـ ـح ــون عـ ـ ــن م ـ ـخـ ــاوف ـ ـهـ ــم حـ ـي ــال
ت ــداع ـي ــات س ـيــاســات دون ــال ــد تــرامــب
ال ــداخ ـل ـي ــة والـ ـخ ــارجـ ـي ــة ع ـل ــى مــوقــع
بــاده املهيمن على املستوى الدولي.
كثرت مثل هذه التحذيرات منذ توليه
لـلـسـلـطــة ،لـكـنـهــا ان ـح ـصــرت بــالـشــأن
الـخــارجــي بشكل ع ــام .الـجــديــد اليوم
هـ ــو ت ـن ــاول ـه ــا ل ـس ـيــاس ـتــه ال ــداخ ـل ـي ــة
ومــا تعتبره تعميقًا متعمدًا للشرخ
بــن األمـيــركـيــن ،سـيـسـ ّـرع مــع عوامل
ب ـن ـي ــوي ــة أخـ ـ ـ ــرى ،امل ـ ـسـ ــار ال ـت ــاري ـخ ــي
لـتــراجــع سـيـطــرة ال ـغــرب عـلــى الـعــالــم.
لـ ــم ي ـ ـتـ ــردد وزي ـ ـ ــر الـ ــدفـ ــاع األم ـي ــرك ــي
الـســابــق ،جايمس ماتيس ،فــي اتهام
الرئيس بالسعي لتقسيم األميركيني،
وحتى بعدم التظاهر بالحرص على
وحدتهم ،على عكس جميع الرؤساء
األمـيــركـيــن الـســابـقــن .لــم ي ـعــرف عن
م ــاتـ ـي ــس ّش ـ ـعـ ــور ان ـ ـسـ ــانـ ــي م ــره ــف،
وه ـ ــو املـ ـل ــق ــب بـ ــ«الـ ـكـ ـل ــب املـ ـجـ ـن ــون»،
وال تـ ـع ــاط ــف م ـ ــع ضـ ـح ــاي ــا ال ـع ـن ــف

العنصري املؤسسي ،املزمن في بالد
ال ـع ــم س ـ ــام .أخ ـش ــى م ــا ي ـخ ـش ــاه ،هــو
وجميع املذعورين من تعاظم الشرخ
األميركي ،هو انعكاساته السلبية جدًا
على دورها اإلمبراطوري ،خاصة في
ظــل التحدي املتمثل فــي صعود دور
ال ـقــوى غـيــر الـغــربـيــة ،وف ــي مقدمتها
الصني .االنقسام الداخلي والعالقات
املـ ـت ــوت ــرة م ــع ال ـح ـل ـف ــاء ال ـتــاري ـخ ـيــن
هما بال ريب تهديد لهذا الــدور .ومن
ال ــواض ــح أن ج ـم ـيــع امل ـمـت ـعـضــن من
سياسات ترامب ،في الواليات املتحدة
والغرب ،يجدون في الظروف الحالية،
وف ــي اق ـتــراب االنـتـخــابــات الــرئــاسـيــة،
فرصة سانحة لتشديد الهجوم عليه.
االن ـق ـس ــام ال ــداخ ـل ــي األم ـي ــرك ــي ليس
مـ ــن ص ـن ــع ت ـ ــرام ـ ــب ،ع ـل ــى الـ ــرغـ ــم مــن
أنـ ــه ي ــزي ــده حـ ــدة م ـن ــذ ان ـت ـخ ــاب ــه .مــن
املـ ـمـ ـك ــن ال ـ ـق ـ ــول إن ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق الـ ـع ــام
ال ـج ـيــوس ـيــاســي وال ـج ـيــواق ـت ـصــادي،
ال ـن ــاج ــم ع ــن الـ ـتـ ـح ــوالت االج ـم ــال ـي ــة،
الـ ـت ــدريـ ـجـ ـي ــة ول ـ ـكـ ــن املـ ـسـ ـتـ ـم ــرة ،فــي
مـ ــوازيـ ــن الـ ـق ــوى ال ــدولـ ـي ــة ،ه ــو ال ــذي
أنـ ـت ــج هـ ـ ــذا االن ـ ـق ـ ـسـ ــام .ف ـك ـم ــا يـ ــؤدي
الـتــوســع ال ـخــارجــي ومــأسـســة النهب
عبر الـتــاريــخ إلــى ترسيخ االسـتـقــرار

الداخلي و«السلم األهلي» في املراكز
اإلم ـ ـ ـبـ ـ ــراطـ ـ ــوريـ ـ ــة ،يـ ـفـ ـض ــي انـ ـحـ ـس ــار
س ـي ـطــرت ـهــا ال ـخ ــارج ـي ــة إل ـ ــى تــأجـيــج
تناقضاتها الداخلية ،وتقويض هذا
ال ـس ـلــم ع ـلــى امل ـ ــدى ال ـب ـع ـيــد .ل ــن يشذ
مآل اإلمبراطورية األميركية عن هذه
القاعدة التي انطبقت على جميع تلك
ال ـت ــي سـبـقـتـهــا .ه ــذا ه ــو االس ـت ـن ـتــاج
ً
الـ ــذي ت ـ ّ
ـا امل ـ ـ ّ
ـؤرخ بــول
ـوص ــل إل ـيــه م ـثـ
كـ ـيـ ـنـ ـي ــدي ،مـ ـن ــذ  ،1988ف ـ ــي م ــؤل ـف ــه
امل ــرج ـع ــي «صـ ـع ــود وان ـ ـحـ ــدار ال ـقــوى
ال ـع ـظ ـم ــى» ،وفـ ــي ك ـتــابــه امل ـه ــم اآلخ ــر
(« )1992االس ـت ـع ــداد لـلـقــرن ال ـحــادي
وال ـع ـش ــري ــن» ،وال ـع ــدي ــد م ــن املـفـكــريــن
الـ ـب ــارزي ــن ك ــإي ـم ــان ــوي ــل فــالــرش ـتــايــن
وجـيــوفــانــي أري ـغــي وإيـمــانــويــل تــود.
لــم تنجح ال ــوالي ــات املـتـحــدة فــي منع
ص ـ ـعـ ــود «مـ ـن ــافـ ـس ــن م ـ ــن املـ ـسـ ـت ــوى
نـفـســه» كـمــا أوصـ ــى ب ــول ولـفــوفـيـتــز،
في تقرير حمل اسمه أعـ ّـده بطلب من
البنتاغون عام  ،1992وال في الحؤول
ّ
دون تمكن «آخرين» ،كالصني والهند،
م ــن تــوظ ـيــف ال ـع ــومل ــة ،ال ـت ــي انـطـلـقــت
كـمـســار بــإشــرافـهــا ،ملصلحتهم ،وهــا
هي تحصد اليوم النتائج املـ ّـرة لذلك.
نوستالجيا املاضي املجيد ،وهي من

«نحن الشعب»
نيويورك ــ منى شحادي
«ن ـحــن ال ـش ـع ــب» ،ت ـلــك الـجـمـلــة الـتــي
ُ
افـ ــتـ ـ ِـت ـ ـحـ ــت بـ ـه ــا مـ ـق ــدم ــة ال ــدسـ ـت ــور
االميركي ،تراها منقوشة على مقعد
فــي مـكـتـبــة ،أو مـحـفــورة عـلــى عمود
أثـ ــري ف ــي حــديـقــة أو مـطـبــوعــة على
كنزة أو كوب قهوة ُيباع للسياح في

مانهاتن ،كأنها من عالم التذكارات
ال ـتــي تــأخــذهــا مـعــك ألصـحــابــك بعد
زي ــارت ــك ألم ـيــركــا .وه ــذا أم ــر لطيف،
فــأنــت كــزائــر مــن الـجـمـيــل أن تلتقط
ص ـ ـ ـ ــورًا هـ ـن ــا وت ـ ـب ـ ـتـ ــاع «حـ ــرات ـ ـيـ ــق»
لـتـتـبــاهــى ب ـهــا أن ــك وطـ ــأت ي ــوم ــا ما
ارض هذه البالد .وال لوم عليك ،فعناء
ال ـح ـصــول عـلــى تــأش ـيــرة دخ ــول إلــى

أميركا وتكاليف الرحلة واالنتظار
في املطارات ثم الجلوس على كرسي
ضيق ألكثر مــن اثنتي عشرة ساعة
لـتـقـطــع املـحـيــط االط ـل ـســي ،وامل ـكــوث
ب ـع ــد ذل ـ ــك ك ـ ــذا س ــاع ــة اض ــافـ ـي ــة فــي
دائ ــرة الهجرة فــي املـطــار والتعرض
ل ــاسـ ـتـ ـج ــواب وم ـ ــن ب ـع ــده ــا ت ـحـ ّـمــل
زح ـم ــة ال ـس ـيــر واك ـت ـظ ــاظ امل ـش ــي في

نحن ذاتنا الشعب من يراد إرضاء خاطرنا قبيل االنتخابات أو الحربُ ،نصبح «أنتم الشعب» ُ
ويعتدى علينا من قبل أسالك النظام (أ ف ب)

مــؤشــرات إدراك النخب وال ــرأي العام
لتراجع موقع بلدهم الدولي كما رأينا
ف ــي ال ـعــديــد م ــن الـ ــدول االسـتـعـمــاريــة
األوروب ـيــة الـهــرمــة ،تنتشر حاليًا في
أوسـ ـ ـ ــاط أم ـي ــرك ـي ــة عـ ــديـ ــدة ،ون ـش ـهــد
ً
مـثــا ،على موقع «فــوريــن بوليسي»،
ت ـبــاك ـيــا ع ـل ــى أيـ ـ ــام ه ـن ــري كـيـسـنـجــر
وسياسته الخارجيه «الواقعية» .يرى
ّ
املعنيني
قـطــاع متعاظم مــن الـخـبــراء
ب ــالـ ـسـ ـي ــاس ــة الـ ـخ ــارجـ ـي ــة لـ ـل ــوالي ــات
املـ ـتـ ـح ــدة ،وب ـع ـض ـه ــم وثـ ـي ــق ال ـص ـلــة
بمراكز القرار و/أو بالدولة العميقة،
ك ــريـ ـتـ ـش ــارد هـ ـ ــاس ،رئـ ـي ــس مـجـلــس
ال ـع ــاق ــات ال ـخ ــارج ـي ــة ،أب ـ ــرز مـنـتــدى
لهؤالء ،أن التطورات الداخلية األخيرة
فـ ــي ب ـ ــاده ـ ــم ،ك ـج ــائ ـح ــة «ك ـ ــورون ـ ــا»
وتداعياتها ،واالحتجاجات الشعبية
ع ـل ــى ق ـت ــل ج ـ ـ ــورج فـ ـل ــوي ــد ،س ـي ـكــون
لـهــا «وق ــع عـمـيــق وطــويــل األم ــد على
ن ـف ــوذه ــا الـ ــدولـ ــي» .وي ـض ـيــف ه ــاس،
ف ــي م ـق ــال ف ــي «ف ــوري ــن أفـ ـي ــرز» نشر
ف ــي  5ح ــزي ــران/ي ــون ـي ــو ،أن «ال ـس ــؤال
ّ
األبــرز يتعلق بالقدرات التي ما زالت
ً
مـتــوفــرة فـعــا لـلــواليــات املـتـحــدة .هل
بــاس ـت ـطــاعــة دولـ ــة لــدي ـهــا  42مـلـيــون
عـ ــاطـ ــل م ـ ــن ال ـ ـع ـ ـمـ ــل ،ون ـ ــات ـ ــج م ـح ـلــي

َ
أفلتت خالل
املدن االميركية ،هذا إذا
رح ـل ـت ــك ال ـش ـي ـق ــة ه ـ ــذه مـ ــن ت ـصــرف
عـنـصــري ي ـخ ـ ّـرب عـلـيــك مـتـعـتــك .من
الطبيعي بعد كــل هــذا أن ترغب في
العودة الى بلدك مع ذكــرى ايجابية
مــن كــل هــذه املـشـقــة ،كتمثال صغير
ل ـل ـح ــري ــة او ك ـل ـمــة «نـ ـح ــن ال ـش ـعــب»
مطبوعة على كوب.
ً
ن ـحــن املـقـيـمــن ف ــي ن ـي ــوي ــورك م ـثــا،
مـعـظــم االوق ـ ـ ــات ن ـعــي ت ـمــامــا ك ــل ما
م ـ ــررت ب ــه ل ـت ـصــل الـ ــى هـ ــذه ال ـب ــاد،
ومعظم االحـيــان ال نــريــد ان ننغص
ع ـل ـي ــك زي ـ ــارت ـ ــك .فـ ـنـ ـح ــاول ال ـت ـح ـلــي
ب ــالـ ـصـ ـب ــر وانـ ـ ـ ــت ت ـل ـت ـق ــط ال ـ ـصـ ــورة
املائة بعد االلــف لجسر بروكلني في
مـخـتـلــف أوقـ ــات ال ـن ـهــار وم ــن زاوي ــة
مختلفة كــل م ــرة ،ونـجـهــد لنحميك
كزائر في حــال تعرضت ملوقف مؤذ
فــي الـقـطــار او املـطـعــم .لسنا وحدنا
من نحاول عدم خدش براءتك اثناء
زيارتك ،فالشرطة أيضًا تتعامل معك
بلطف .باملناسبة ،انت لست بحاجة
ُ
إلـ ــى أن تـتـكـلــم ل ــت ـع ــرف انـ ــك ســائــح.
نحن نعرفك النك تمشي وانت تنظر
الــى االعـلــى .أهــل املدنية ال يكترثون
ملـبــانـيـهــا ال ـش ــاه ـق ــة ،ك ـمــا انـ ــك تــأكــل
البيتزا من دون ان تطويها كما يفعل
أهل نيويورك ،وغالبًا تبتسم كثيرًا
وت ـ ـحـ ـ ّـدق ب ـن ــا ن ـح ــن ال ــذي ــن ن ـت ـفــادى
النظر الى بعضنا كأننا اقترفنا كلنا
نفس الجريمة ونفضل عدم مواجهة
بعضنا بعضًا بالحقيقة .باختصار
«ن ـحــن ال ـش ـعــب» ن ـحــاول ان نمنحك
تجربة جيدة خالل اقامتك هنا .لكن
ما ال تعرفه عنا «نحن الشعب» اننا
لسنا بـهــذا الحبور دائـمــا ،وأن هذه
الجملة الـتــي تــأخــذهــا معك كتذكار
مــن هـنــا ليست س ــوى جملة وقعها
جميل على االذن ،وعلى االرجح أتت
بعد سهرة فكاهية لآلباء املؤسسني.

ُ
الحكومة حين تحبنا

لـكــل نـظــام بصمته فــي الـتـعــامــل مع
ش ـع ـب ــه .وقـ ــد ت ـت ـشــابــه االن ـظ ـم ــة فــي

عالم تعبر فيه الفيروسات والغازات
ال ــدفـ ـيـ ـئ ــة واملـ ـجـ ـم ــوع ــات اإلره ــابـ ـي ــة
والهجمات السيبرانية الـحــدود بكل
سهولة».
ف ــي م ـقــابــل ه ــذه الـ ـق ــراءة امل ـقــدمــة من
ق ـب ــل أح ـ ــد رمـ ـ ــوز تـ ـي ــار وازن وع ــاب ــر
لـ ـلـ ـح ــزب ــن ب ـ ــن الـ ـنـ ـخ ــب األمـ ـي ــركـ ـي ــة
املعنية بالسياسة الـخــارجـيــة ،يبرز
اقـ ـ ـتـ ـ ـن ـ ــاع ،خـ ــاصـ ــة ب ـ ــن م ـث ـق ـف ــن فــي
العالم العربي ،مفاده أن قــوة النظام
األميركي وحيويته تؤهالنه لتجاوز
األزمـ ــة الـحــالـيــة واالح ـت ـفــاظ بموقعه
ال ــدول ــي وكـ ــأن شـيـئــا ل ــم ي ـكــن .ي ـقــارن
ه ـ ـ ــؤالء بـ ــن االحـ ـتـ ـج ــاج ــات ال ــراه ـن ــة
وب ـ ــن ت ـل ــك الـ ـت ــي وقـ ـع ــت فـ ــي أواخ ـ ــر
الـسـتـيـنـيــات ،أي ف ــي أوج االع ـت ــراض
ع ـل ــى حـ ــرب ف ـي ـت ـنــام وت ـن ــام ــي حــركــة

ع ـلــى امل ـنــاف ـســة ف ــي ت ـحــد ب ــن ال ـقــوى
الـعـظـمــى» ،ب ــأن ال ـشــرخ الــداخ ـلــي هو
عــامــل ضـعــف كبير ألي ط ــرف دول ــي،
وبــأنــه ك ــان ،خ ــال ح ــرب فـيـتـنــام ،بني
األسـ ـ ـب ـ ــاب الـ ـت ــي أدت إلـ ـ ــى ال ـه ــزي ـم ــة
األميركية فيها.
ب ـ ــالـ ـ ـت ـ ــوازي م ـ ــع س ـ ـيـ ــاسـ ــات ت ـع ـم ـيــق
االن ـق ـس ــام ف ــي الـ ــداخـ ــل ،ع ـمــد تــرامــب
إل ـ ــى ت ـس ـع ـيــر الـ ـخ ــاف ــات مـ ــع ح ـل ـفــاء
الـ ـ ـ ــواليـ ـ ـ ــات املـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدة األوروب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــن.
ي ــرف ــع قـ ـس ــم م ـن ـه ــم الـ ـ ـص ـ ــوت ،ب ــاس ــم
ضــرورة االتحاد في مقابل «التهديد
الصيني» ملحاولة حمله على تعديل
س ـيــاس ـتــه ح ـي ــال ـه ــم .روالن ب ــاري ــس،
الزميل املـشــارك في «شــاتــام هــاوس»،
أي امل ـع ـهــد امل ـل ـكــي ل ـل ـشــؤون الــدول ـيــة
ف ــي ب ــري ـط ــان ـي ــا ،رأى ف ــي م ـق ــال عـلــى
م ــوق ــع األخ ـ ـيـ ــر أن «ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــات
املـ ـنـ ـقـ ـسـ ـم ــة ال ت ـس ـت ـط ـي ــع م ــواجـ ـه ــة
ال ـت ـح ــدي ال ـص ـي ـنــي» .وب ـع ــد أن أعـلــن
ّ
تتضمن
عــن الئـحــة اتـهــامــات للصني
الـ ـسـ ـع ــي ل ـل ـس ـي ـط ــرة عـ ـل ــى ال ـه ـي ـئ ــات
ال ــدولـ ـي ــة وال ـه ـي ـم ـن ــة ع ـل ــى ق ـط ــاع ــات
الـ ـتـ ـكـ ـن ــول ــوجـ ـي ــا امل ـ ـت ـ ـقـ ــدمـ ــة ،خ ــاص ــة
ال ــذك ــاء االصـطـنــاعــي والـتـكـنــولــوجـيــا
الـحـيــويــة ،وال ـتــرويــج لـنـمــوذجـهــا من
«الرأسمالية السلطوية» واستخدام
أدواتـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــا االق ـ ـت ـ ـص ـ ــادي ـ ــة واملـ ــال ـ ـيـ ــة
كــراف ـعــة للتحكم سـيــاسـيــا فــي بـلــدان
عــديــدة ،دعــا بــاريــس «الديمقراطيات
ال ـل ـي ـبــرال ـيــة» إلـ ــى تـ ـج ــاوز خــافــاتـهــا
ً
امل ـت ـفــاق ـمــة ،وال ـنــاج ـمــة ّأوال وأســاســا
ع ــن طــري ـقــة ت ـعــامــل ت ــرام ــب م ــع بقية
الحلفاء ،للتفاهم على خطة مواجهة
مــائ ـمــة .سـيـنـتـهــز أط ـ ــراف ع ــدي ــدون،
في أوروب ــا والــواليــات املتحدة ،مأزق
ترامب الداخلي للعمل على إضعاف
حظوظ إعــادة انتخابه عبر املشاركة
في تهشيم صدقيته .غير أن الشروخ
التي أسهم في تعميقها ،مهما كانت
نتائج االنتخابات الرئاسية القادمة،
ّ
ستسرع االنـحــدار األميركي في عالم
تعتمل فيه ّ
تغيرات كبرى.

الـ ــدي ـ ـم ـ ـقـ ــراطـ ــي ،مـ ـتـ ـظ ــاه ــري «وول
سـتــريــت» ع ــام  ،٢٠١١وك ـيــف ان ــه لم
يستطع عـلــى م ــدى ثـمــانــي سـنــوات
م ــن ال ـح ـكــم إحـ ـ ــداث أي إص ـ ــاح فــي
شبكة ال ـ «بــول ـيــس» الـتــي كــانــت وال
تـ ــزال ت ـم ــارس الـتـنـمـيــط الـعـنـصــري
فــي تعاملها معنا «نـحــن الشعب».
ثــم اخـبــروه عــن ايــريــك غارنير الــذي
قـ ـت ــل خـ ـنـ ـق ــا ع ـ ـ ــام  ٢٠١٤ب ـ ــن ي ــدي
ش ــرط ــي وه ـ ــو يـ ـق ــول «ال أس ـت ـط ـيــع
ال ـت ـن ـفــس» .جــريـمـتــه أن ــه ك ــان يبيع
ب ـع ــض الـ ـسـ ـج ــائ ــر ،وذلـ ـ ــك فـ ــي عـهــد
ع ـمــدة ن ـيــويــورك الــدي ـم ـقــراطــي بيل
دي بــازيــو .ثــم أخ ـبــروه عــن جــورج
فلويد الذي مات تحت ركبة شرطي
ابـ ـي ــض فـ ــي ع ـه ــد ج ــايـ ـك ــوب ،فـ ــراي
ال ـع ـمــدة الــدي ـم ـقــراطــي ،م ــن اج ــل ٢٠
دوالرًا.
وهنا نتساءل مع كل هذا العنف :ملاذا
االص ــرار على التظاهرات السلمية؟
كـيــف ي ـكــون امل ــرء صــادقــا حــن يقف
امام انعدام العدالة وال يغضب؟ ملاذا
االص ـ ـ ــرار ع ـلــى ال ــرك ــوع ب ـص ـمــت في

هـ ـ ـن ـ ــاك .و«نـ ـ ـح ـ ــن ال ـ ـش ـ ـعـ ــب» ،ك ـ ــل مــا
نعتقد اننا نملكه هو حق التظاهر
والتصويت ،وقد ُسلب االول منا في
األيام األخيرة ،وال ندري اذا ُ
سيسمح
لنا باالحتفاظ باآلخر.
«نـحــن الشعب» مــن ُيسحق بعضنا
فــي ال ـطــرقــات ال ـيــوم ن ـعــرف أن ــه بعد
أش ـه ــر ع ــدي ــدة ،ح ــن ي ـق ـتــرب مــوعــد
ميالنيا ترامب
االنتخابات ،ستأتي
ّ ً
متقربة منهم،
ألطفالنا
لتقرأ قصة
َ
ُ
وقـ ـ ــد تـ ـجـ ـل ــس اب ـ ـنـ ــة ج ـ ـ ــورج ف ـلــويــد
نفسها على ركبتها للتعطف عليها
ام ـ ــام ال ـج ـمــاه ـيــر .ونـ ـع ــرف ان جيل
بــايــدن التي لــم نسمع لها تصريحًا
واح ـ ـ ـ ـ ـدًا مـ ـن ــذ ب ـ ـ ــدء االح ـ ـت ـ ـجـ ــاجـ ــات،
ُ
ست ِطل علينا لتخبرنا عن أحقيتنا
ف ــي االج ـه ــاض واملـثـلـيــة وال ـحــريــات
واملساواة والعدالة .نعرف أن النظام
بشقيه ،الــديـمـقــراطــي والـجـمـهــوري،
تلذذ بقمعنا بكل الـطــرق القانونية
امل ـت ــاح ــة وه ــي ك ـث ـي ــرة .ه ــذا دس ـتــور
كالحرباء ،يأخذ أي لــون يــريــد .لكن
صار واضحًا أن هذا النظام العظيم
لم يستطع النجاح في إدارة ازمتنا
ال ـص ـح ـيــة اثـ ـن ــاء م ـح ـنــة الـ ـك ــورون ــا،
كما انــه فشل فــي حماية أمننا عبر
الـ ـت ــوفـ ـي ــق ب ـ ــن أحـ ـقـ ـي ــة الـ ـ ـن ـ ــاس فــي
ال ـت ـظــاهــر وح ـم ــاي ــة االمـ ـ ــاك ال ـعــامــة
وال ـخــاصــة م ــن امل ـخــربــن ،فـلـجــأ الــى
ق ـمــع ال ـش ـعــب واالع ـ ـ ــام وامل ـن ـظ ـمــات
ُ
واملـ ـجـ ـم ــوع ــات الـ ـت ــي ه ـ ـ ـ ِّـدد بـعـضـهــا
ب ــاإلدراج على الئحة االرهــاب ملجرد
أن ـهــا اعـتــرضــت عـلــى ن ـظــام الـشــرطــة
العنصري.
«نحن الـشـعــب» ،فــي الــواقــع شعوب،
وامـيــركــا لــم تكن منقسمة يومًا كما
هـ ــي م ـن ـق ـس ـمــة اآلن .تـ ـت ــأك ــد الح ـق ــا
أن «ن ـح ــن ال ـش ـع ــب» ،ال ـع ـب ــارة الـتــي
«تـتــرأس» أول صفحة من الدستور،
هـ ــي مـ ـج ــرد ع ـ ـبـ ــارة مـ ـحـ ـف ــورة عـلــى
مقعد في مكتبة أو عمود في متحف
او مـطـبــوعــة ع ـلــى الص ـقــة ممغنطة
يضعها سائح على براد في مطبخه
بلد ما ،مزهوًا بها.
في ٍ

كان الشرخ الداخلي ،خالل
حرب فيتنام ،بين األسباب
التي أدت إلى الهزيمة

يفضي انحسار السيطرة الخارجية لمراكز اإلمبراطورية إلى تأجيج تناقضاتها الداخلية (أ ف ب)

إجـمــالــي م ـتــراجــع ،ومـصــانــع مغلقة،
ّ
تتحول
واحتجاجات واسعة النطاق
أح ـيــانــا إل ــى أع ـم ــال ش ـغــب ،وانـقـســام
داخـلــي عميق ،أن تـكــون العـبــا مؤثرًا
على املستوى الدولي؟ االجابة عن هذا
ال ـســؤال ليست سهلة الـبـتــة .الـقــدرات

املـ ـت ــوف ــرة ال ت ـق ـت ـصــر ع ـل ــى األدوات
ال ـع ـس ـك ــري ــة واالق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة ،بـ ــل هــي
تعني أيضًا االستعداد الستخدامها...
املـ ـي ــل إلـ ـ ــى االن ـ ـ ـطـ ـ ــواء نـ ـح ــو ال ــداخ ــل
واالبـ ـتـ ـع ــاد ع ــن ال ـع ــال ــم ن ـم ــا ب ــاط ــراد
ب ـعــد ال ـت ــدخ ــل األم ـي ــرك ــي ف ــي ال ـع ــراق

وأفغانستان .تشهد البالد اآلن شرخًا
داخـ ـلـ ـي ــا م ـت ـع ــاظ ـم ــا ،س ـي ـق ـضــي عـلــى
األغ ـل ــب ع ـلــى م ــا تـبـقــى م ــن اس ـت ـعــداد
لـ ـلـ ـت ــدخ ــل الـ ـ ـخ ـ ــارج ـ ــي ،م ـه ـم ــا ك ــان ــت
م ـبــرراتــه الـظــرفـيــة .بـعــض املنتحبني
بسبب األخطاء األميركية في العقدين

امل ــاضـ ـي ــن س ـي ــرح ـب ــون ب ــاالسـ ـت ــدارة
نـحــو ال ــداخ ــل .لـكــن االنـ ـط ــواء الـكــامــل
ال ي ـق ــل خ ـ ـطـ ــورة عـ ــن ن ــزع ــة ال ـتــدخــل
ال ـجــام ـحــة ،ألن ــه ي ـحــرم واش ـن ـطــن من
إمكانية حماية مصالحها .لن يكون
بــاسـتـطــاعـتـهــا أن ت ـع ــزل نـفـسـهــا عن

ذل ــك ،لـكــن حــديـثـنــا هـنــا عــن امـيــركــا.
ً
عالقة النظام بالشعب مثيرة فعال،
فهي تتوطد وتصل الــى اعلى ذروة
الـ ــوئـ ــام فـ ــي ح ــالـ ـت ــن :ع ـن ــد اقـ ـت ــراب
موعد االنتخابات الرئاسية ،وإبــان
التحشيد للحرب .قبيل االنتخابات،
ترى املرشح يغوص في كل تفاصيل
ش ـع ـب ــه .تـ ـش ــاه ــده م ـل ـ ّـم ــا ب ـجــزئ ـيــات
كــل األعـ ــراق الـتــي تشكل نسيج هــذا
الـ ــوطـ ــن ،فـ ـت ــارة ي ـخ ــاط ــب م ـحــاض ـرًا
ع ــن ح ــاج ــات الـ ـس ــود ف ــي مـنــاطـقـهــم
امل ـه ـم ـش ــة ،وت ـ ـ ــارة اخـ ـ ــرى تـ ـ ــراه عـلــى
اطـ ــاع ت ــام ع ـلــى أح ـ ــوال اآلس ـيــويــن
في مختلف الواليات ،يكتب معلقات
ع ــن ال ـجــال ـيــات الـعــربـيــة والــاتـيـنـيــة
َ
ويـ ِـعــدهــم بـتـغـيـيــرات جــذريــة تحفظ
ح ـقــوق ـهــم وتـ ـس ــاوي ف ــي م ــا بـيـنـهــم.
يرتب جلسات تـبــادل ثقافي مــع من
ه ــم م ــن أصـ ـ ــول أف ــري ـق ـي ــة ،ويـ ـت ــذوق
م ـ ـ ــأك ـ ـ ــوالت ال ـ ـجـ ــال ـ ـيـ ــات ال ــات ـي ـن ـي ــة
والهندية واآلسيويةَ ،
ويعد بوظائف
وت ــأم ــن طـبــي لـلـجـمـيــع .يــدخــل دور
ع ـبــادة كــل املــؤمـنــن مــن كــل االدي ــان،
يرتدي «ألوسة» وياماكا وحجابًا إذا
اضـطــره األم ــر .يستمع إلــى الشعب،
يــركــع لـيــداعــب اط ـفــال الـشـعــب ،يقرأ
ّ
كنبي بينهم.
لهم القصصُ ،يصبح
ي ـن ـق ـصــه أن ي ـم ـســح ع ـل ــى رؤوس ـه ــم
ويشفيهم.
املالطفة األخرى التي يحصل عليها
ال ـش ـع ــب هـ ــي فـ ــي ح ــال ــة ال ـت ـح ـش ـيــد
ل ـ ـحـ ــرب .ه ـن ــا تـ ـع ــود ع ـ ـبـ ــارة «ن ـحــن
ال ـ ـش ـ ـعـ ــب» ل ـت ـه ـي ـم ــن ع ـ ـلـ ــى خـ ـط ــاب
الرئيس ،وبعض تصريحات اعضاء
ال ـ ـكـ ــون ـ ـغـ ــرس ،وم ـ ـقـ ــابـ ــات م ـم ـث ـلــي
الحكومة .يصبح الشعب هذا الطفل
املــدلــل ال ــذي تـجـهــد الـحـكــومــة لنيل
دع ـم ــه امل ـع ـن ــوي وإق ـن ــاع ــه ب ــأن هــذه
ُ
الحرب تخاض ألجله .إنه ترك بلده
األم وأتى الى هنا ألنه مؤمن بأنها
أرض الحضارة والحرية والعدالة،
الحرب هي التي ستحفظ له
وهــذه ُ
كــل ه ــذه امل ـثــل ال ـتــي هــاجــر ألجـلـهــا.
شـ ـه ـ ُ
ـدت ذل ـ ــك ج ـل ـيــا ّإب ـ ـ ــان الـتـعـبـئــة

لحرب الـعــراق الثانية .حينها كنت
م ــا زلـ ــت ط ــال ـب ــة ج ــام ـع ـي ــة .صـحـيــح
أن ب ـعــض االصـ ـ ــوات كــانــت ال تــريــد
ُّ
الـ ـح ــرب وات ـ ِـهـ ـم ــت ب ــال ـخ ـي ــان ــة ،لـكــن
ط ــاوالت الـتـطــوع فــي الجيش كانت
تمأل الـجــامـعــات والـثــانــويــات تحت
راية «نحن الشعب ،يجب أن نحمي
ّ
«انضم اآلن وادرس الحقًا».
بالدنا»،
نـعـ ّـبــر ،رفيقتي االيـطــالـيــة وأن ــا ،عن
كرهنا لغسل الــدمــاغ الــذي يمارس
عـلـيـنــا «ن ـح ــن ال ـش ـع ــب» ،م ـمــازحــن
انـ ـ ـ ـ ــه ف ـ ـ ــي حـ ـ ـ ـ ــال فـ ـ ـ ـ ــرض الـ ـتـ ـجـ ـنـ ـي ــد
االج ـ ـبـ ــاري ع ـلــى أوالدن ـ ـ ــا ي ــوم ــا مــا،
فـسـنـضــع ط ــاول ــة مــواج ـهــة لـطــاولــة
ال ـت ـع ـب ـئ ــة الـ ـع ــام ــة ونـ ـتـ ـب ــرع ب ـق ـطــع
خناصر الشباب الذين بلغوا السن
ال ـق ــان ــون ـي ــة ل ـل ـت ـج ـن ـيــد .ف ــامل ـت ـع ــارف
عليه ان من لديه تشوه خلقي ُيعفى
من «الجندية» .ونجزم بأن االمهات
سيشكرننا وأن دور االنتظار جنب
طاولتنا سيكون أكثر ازدحــامــا من
دور طــاولــة التعبئة .فقد يستطيع
امل ــرء الـعـيــش مــن دون خـنـصــر ،لكن
االزم ــات النفسية الـتــي تسببها له
وي ــات ال ـحــرب والـقـتــل تـظــل تـطــارد
وجـ ـ ــدانـ ـ ــه ك ـ ــل الـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــر ...وف ـ ـ ــي ذل ــك
امثلة كثيرة عــن جنود انتحروا أو
أطلقوا الرصاص على جيرانهم أو
أقــدمــوا على مـجــزرة بحق ازواجـهــم
واوالدهـ ـ ــم بـسـبــب تــأث ـيــرات الـحــرب
النفسية عليهم.

محاضرة عبر سفاراتها في عواصم
العالم عن أحقية الشعوب في تقرير
م ـص ـيــرهــا ،ت ـقــف الـ ـي ــوم ع ـلــى رق ــاب
شعبها وتخنقه كما وقفت باالمس
عـ ـل ــى جـ ـث ــث ش ـ ـعـ ــوب ال ـ ـ ـ ـ ــدول ال ـت ــي
استضعفتها .تتحول هــذه املالطفة
بني الشعب والنظام الى معركة بني
َ
واملستكبر .ويبدأ النظام
املستضعف
ِ
بممارسة كل خبراته في القمع التي
ابتكرها او تدرب عليها هنا وهناك،
ممزوجة بعنصرية وطبقية وفوقية.
ك ــأن الـنـظــام يــريــد ان يـقــول لـنــا أنتم
ش ـع ـبــي ،وج ـ ـنـ ــودي ،أدي ــرك ــم كيفما
شئت ،واذا قررتم االعتراض فسأفلت
الـ ـ ـش ـ ــرط ـ ــة ورصـ ـ ــاص ـ ـ ـهـ ـ ــا املـ ـط ــاط ــي
وع ـبــواتــي ال ـغــازيــة وك ــاب ــي عليكم.
واذا ل ــم ت ــرت ــدع ــوا ،ف ـج ـيــش بــادكــم
سأصوبه عليكم.
تخيل ان تتطوع في الجيش لتحمي
ب ـل ــدك فـ ُـي ـب ـعــث ب ــك الـ ــى ال ـح ــي ال ــذي
ُ
تــرب ـيــت ف ـيــه ل ــت ــرع ــب أه ـل ــك ورف ــاق ــك
الن ـهــم يـطــالـبــون بــالـعــدالــة والـعـيــش
ّ
حياتك
تخيلي ان تمضي
املـحـتــرم.
ً
فــي ق ــراءة مــارتــن لوثر كينغ مؤمنة
ب ـ ـ ــأن ال ـ ـطـ ــريـ ــق الـ ـصـ ـحـ ـي ــح الرس ـ ـ ــاء
العدالة االجتماعية هو عبر التظاهر
الـسـلـمــي ،فيصبح لــديــك حـلــم شبيه
ب ـح ـل ــم كـ ـيـ ـن ــغ ،وت ـ ـنـ ــويـ ــن ت ـح ـق ـي ـقــه،
فتخرجني الــى الـشــارع بكل سلمية،
ف ـق ــط ل ـت ـس ـت ـي ـق ـظــي ع ـل ــى س ــري ــر فــي
مستشفى مع ارتجاجات في الدماغ،
ألن شرطيًا ما لديه حلم ايضًا ،لكن
م ــع ام ـكــان ـيــات اه ــم م ــن امـكــانـيــاتــك،
وقـ ـ ـ ـ ـ ــرر رم ـ ـ ـيـ ـ ــك ارضـ ـ ـ ـ ـ ــا ومـ ـ ـم ـ ــارس ـ ــة
عنجهيته عـلـيـ ِـك وانـ ــت تـتـظــاهــريــن
س ـل ـم ـيــا .أو أن ت ـك ــون ص ـحــاف ـيــا مع
خـ ــوذة م ـك ـتــوب عـلـيـهــا «ص ـحــافــي»،
وس ـتــرة مـكـتــوب عليها «صـحــافــة»،
وي ـ ـ ـمـ ـ ـ ّـر ال ـ ـشـ ــرطـ ــي جـ ـنـ ـب ــك م ـح ـط ـمــا
كاميرتك ومشبعًا إياك ضربًا مبرحًا
ألن ــه ال ي ــري ــدك نـقــل مـشـهــد هجومه
ورف ــاق ــه عـلــى املـتـظــاهــريــن حــن اراد
الرئيس ان يتمشى ويتصور جنب
«كنيسة الــرؤســاء» ،ليري العالم أنه

ق ــوي وم ـت ـمــاســك .ت ـصــور أن ــك شــاب
ت ــرت ــدي ك ـمــامــة وت ـخــاطــر بــامـكــانـيــة
االصـ ـ ــابـ ـ ــة بـ ــال ـ ـكـ ــورونـ ــا الن ـ ـ ــك ت ــري ــد
امل ـطــال ـبــة ب ــال ـع ــدال ــة ،ف ـيــأتــي شــرطــي
بكل بساطة يزيل الكمامة عن وجهك
ويــرش انفك وفمك بمسيل للدموع،
ألنك تصرخ من وراء كمامة «ال عدالة
ال س ـ ــام» .ت ـصــور أن تـنـشــر املــديـنــة
التي أنت فيها قناصني على اسطح
االبنية لتصيدك انــت واملتظاهرين
ب ــال ــرص ــاص امل ـط ــاط ــي وان تـقـتـحــم
صفوفكم سيارات الشرطة لتدهسكم.
ال داع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ل ـ ـ ـل ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــور .فـ ـبـ ـحـ ـس ــب
أس ــوشـ ـيـ ـيـ ـت ــد بـ ـ ـ ـ ــرس ،ارت ـ ـ ـفـ ـ ــع عـ ــدد
االعتقاالت من جراء االحداث االخيرة
فـ ــي الـ ـ ــواليـ ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة الـ ـ ــى ٩٣٠٠
ش ـخ ــص .ه ــذا ك ـلــه واك ـث ــر ح ــدث في
أسـبــوع واح ــد ،امــام اعــن الكاميرات
والـتـلـفــونــات وال ـبــث ال ـحــي مــن دون
خجل او رأف ــة .هــذا النظام يتصرف
كمن ال يملك سوى مطرقة ،فيرى كل
مشكلة مسمارًا.
أم ــا ذاك ال ــذي يـخـبــركــم ب ــأن تــرامــب
ّ
ال ـج ـم ـه ــوري ه ــو ال ـس ـب ــب ،ف ــذك ــروه
بـقـمــع ال ـت ـظــاهــرات ال ــذي ج ــرى على
إثــر أح ــداث كاليفورنيا  ١٩٩٢التي
اش ـت ـع ـل ــت بـ ـع ــد اعـ ـ ـت ـ ــداء م ـج ـمــوعــة
شرطيني بيض على الشاب االسود
رودن ــي كينغ .وقـعــت هــذه الجريمة
الـ ـت ــي صـ ــورهـ ــا احـ ــدهـ ــم فـ ــي واليـ ــة
دي ـم ـقــراط ـيــة ت ـحــت اش ـ ــراف الـعـمــدة
توماس برادلي الديمقراطي االسود.
ِّ
ث ــم ذكـ ـ ـ ــروه ب ـح ــادث ــة ام ـ ـ ــادو دي ــال ــو
االسود عام  ١٩٩٩الذي اطلقت عليه
مجموعة مــن الـشــرطــة  ٤١رصاصة
أصــاب ـتــه  ١٩مـنـهــا جـنــب شـقـتــه في
ع ـهــد ب ـيــل ك ـل ـي ـن ـتــون الــدي ـم ـقــراطــي،
وذل ــك الن ــه أخ ــرج مـحـفـظـتــه ليظهر
هويته ،فانهال افــراد الشرطة عليه
بــالــرصــاص م ــن ك ــل ح ــدب وص ــوب،
م ـع ـت ـقــديــن أن ـه ــا مـ ـس ــدس .ان ـت ـشــرت
ح ـي ـن ـهــا اح ـت ـج ــاج ــات م ـ ـ ــرددة «ه ــي
ّ
مـحـفـظــة ولـيـســت م ـس ــدس» .ذك ــروه
بـ ـكـ ـي ــف س ـ ـحـ ــل اوبـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــا ،ال ــرئـ ـي ــس

الواقع
نحن ذاتـنــا الشعب مــن ي ــراد إرضــاء
ُخاطرنا قبيل االنتخابات او الحرب،
ن ـص ـب ــح «انـ ـتـ ــم الـ ـشـ ـع ــب» ُ
وي ـع ـت ــدى
علينا من قبل اسالك النظام .نصبح
ه ــدف ــا ل ـلــرئ ـيــس وال ـح ــاك ــم وال ـع ـمــدة
واصـغــر «بوليسي» فــي الـنـظــام ،في
حــال قررنا ان نقول «نريد تغييرًا».
ومـ ــا ي ـج ــري اآلن ف ــي شـ ـ ــوراع امل ــدن
االمـ ـي ــركـ ـي ــة خ ـي ــر دلـ ـي ــل ع ـل ــى كـيــف
يعامل الشعب في حال انتفض .أجل
هــي ذات ـهــا ه ــذه األمـيــركــا الـتــي تقف
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الحقوق املدنية لألفارقة األميركيني،
ليخلصوا إلى أنها استطاعت البقاء
ق ــوة دول ـي ــة أولـ ــى رغ ـمــا ع ــن ذلـ ــك .هم
يـتـغــاضــون عــن أن ـهــا كــانــت فــي ذروة
ق ــوتـ ـه ــا ال ـس ـي ــاس ـي ــة واالقـ ـتـ ـص ــادي ــة
والـعـسـكــريــة فــي تـلــك الـحـقـبــة ،وأنـهــا
كانت تقود تحالفًا دوليًا ضخمًا في
مـقــابــل االت ـحــاد الـســوفـيــاتــيّ .
تغيرت
األوض ــاع كثيرًا الـيــوم ،على مستوى
ق ــدراتـ ـه ــا وت ـح ــال ـف ــات ـه ــا ،ب ـي ـن ـمــا هــي
تخوض غمار «تنافس استراتيجي»
مع الصني وروسيا وتتبع سياسات
عدوانية تجاه دول كإيران وفنزويال.
يــذكــر جـنــان غانيش ،املـحـ ّـرر املـشــارك
في يومية «فايننشال تايمز» ،الوثيقة
الصلة بأوساط األعمال في بريطانيا
والــواليــات املتحدة ،في مقال بعنوان
الف ــت« :أم ـيــركــا املـنـقـسـمــة غـيــر ق ــادرة

هذا النظام ّ
يتصرف كمن
ال يملك سوى مطرقة فيرى
كل مشكلة مسمارًا
الـســاحــات واالك ـت ـفــاء ب ـتــداول مجرد
ص ــورة س ــوداء للتعبير عــن الرفض
عـبــر وس ــائ ــل الـتـنـصــل االجـتـمــاعــي؟
لعل أبرز من تناول مسألة العنف هو
العظيم مالكوم اكــس حني قــال« :من
ُ
االجرام أن ال تعلم املرء كيفية الدفاع
عن نفسه عندما يكون هو الضحية
املستمرة للهجمات الوحشية».
املـســألــة ليست مـســألــة جـمـهــوري أو
دي ـم ـق ــراط ــي ،ف ـه ــذه م ـن ـظــومــة أثــريــة
ش ـ ـغـ ــالـ ــة ي ـ ــأت ـ ــي املـ ـ ـ ـس ـ ـ ــؤول ل ـ ـيـ ــؤدي
دوره ف ـي ـه ــا .ال أح ـ ــد ي ــري ــد خ ــوض
غمار التغيير واملـخــاطــرة بوظيفته
وت ـق ــاع ــده م ــن اجـ ــل ض ـح ـيــة ه ـنــا او
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العالم

العالم

العراق

أصداء «قيصر» في بغداد :ابتعدوا عن طهران ودمشق

ٌ
األميركي.
ـ
ـ
العراقي
االستراتيجي
الحوار
وينطلق
ساعات
ّ
ٌ
ملفات كثيرة على الطاولة .مناخ من الظروف المعقدة
ّ
األولوية ،وفق أكثر من
في العراق والمنطقة والعالم.
مصدر ،للمشهد األمني ومآالته إن اتفق الجانبان على
جدولة انسحاب االحتالل األميركي من البالد ،أو إعادة
تموضعه ،مع األخذ باالعتبار هاجس إعادة إنتاج «داعش»
لنفسه .ثمة من يرى أن الحوار ٌ
لقاء غير مباشر بين طهران
ّ
عراقية جديدة لتقريب وجهات النظر
وواشنطن ،ومحاولة
ّ
ّ
بين العدوين .أيضًا ثمة من يرى أن الحوار محاولة أميركية
لعزل العراق عن جيرانه في محور المقاومة ،وأن يكون
متناغمًا أكثر مع المحور األميركي ـ ـ الخليجي ،مع االستثمار
الكاظمي الذي يوصف أحيانًا بأنه
في شخص
مصطفى ّ ُ
ٌ
ّ
ّ
طرح إزاء هذا الحدث ـ ـ التحول،
أميركي الهوى .أسئلة عدة ت ّ
ّ
مع تكتم شديد من الجانبين ،وترقب إيراني للنتائج .كل ذلك
يتزامن مع بدء واشنطن تنفيذ قانون «قيصر» ،والتساؤل
داخل العراق وخارجه عن موقف بغداد منه

بغداد ــــ أشرف كريم
ف ــي م ـن ــاورة إلعـ ــادة «س ـي ـنــاريــو »1990
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــراق ـ ـ ــي عـ ـ ـل ـ ــى س ـ ـ ـ ــوري ـ ـ ـ ــا ،ي ـ ـخـ ــوض
ّ
ّ
االقتصادية
األميركيون تجربة الورقة
مـ ـج ــددًا ب ـع ــد إخـ ـف ــاق س ـي ـن ــاري ــو 2011
املـ ـسـ ـتـ ـم ــر حـ ـت ــى الـ ـ ـي ـ ــوم ،ال ـ ـ ـ ــذي أس ـف ــر
ع ــن إن ـه ــاك بـنـيــة ال ــدول ــة واق ـت ـصــادهــا.
التشريع الجديد الساعي إلى تقديم كل
املسؤولني عن «انتهاكات حقوق اإلنسان
ّ
ّ
األميركية،
السردية
إلــى الـعــدالــة» ،وفــق
ُسـ ّـمــي «قــانــون قيصر لحماية املدنيني
ال ـســوريــن» ،وأدرج فــي مــوازنــة الــدفــاع
ل ـعــام  2020ل ـت ـفــادي أي عــرقـلــة جــديــدة
داخ ــل الـكــونـغــرس بعد أكـثــر مــن خمس
سنوات على كتابته وصياغته .القانون
ي ــدخ ــل ح ـيــز الـتـنـفـيــذ ال ـش ـهــر ال ـج ــاري،
وتأمل واشنطن أن يساهم في «تهديم»
أرك ـ ـ ـ ــان االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد ال ـ ـ ـسـ ـ ــوري ،وف ـ ــرض
عـ ـق ــوب ــات ع ـل ــى ال ــرئـ ـي ــس بـ ـش ــار األسـ ــد
ومالحقة األفراد /الشركات ّ
املقربني من
ال ــدول ــة ،سـ ــواء ال ـســوريــن أو األج ــان ــب،
كما يسمح بتجميد أصولهم ومنعهم
من الدخول إلى الواليات املتحدة .وهو
يـسـتـهــدف املـصــانــع الـعـسـكـ ّ
ـريــة والبنى

ّ
التحتية و«املـصــرف املــركــزي» السوري،
بـجــانــب عـقــوبــات جــديــدة ضــد موسكو
وطـ ـه ــران م ــع اس ـت ـم ــراره ـم ــا ف ــي تـقــديــم
الدعم إلى دمشق.
ّ
ف ــي ب ـغ ــداد ،ثـمــة م ــن ي ـســأل ه ــل سـيــؤثــر
في العراق وعالقاته مع سوريا.
«قيصر» َ
ٌ
سؤال لم يلق إجابة دقيقة حتى اآلن ،وفق
ّ
سياسي ودبلوماسي.
أكثر من مصدر
ثمة من ّ
يعول من العراقيني املتعاطفني
مع دمشق ،وتحديدًا من حلفاء طهران،
على قدرة الدولة السورية على مواجهة
الـ ـ ـق ـ ــان ـ ــون املـ ـسـ ـتـ ـج ــد بـ ـع ــاق ــاتـ ـه ــا مــع

ربما يؤثر «قيصر»
في التنسيق
األمني بين األجهزة
السورية والعراقية

مجموعة مــن ال ــدول الصديقة كروسيا
وال ـصــن وبـعــض دول آسـيــا وأفــريـقـيــا،
ودول الجوار كالعراق واألردن ولبنان.
ل ـكــن ت ـلــك ال ـ ــدول ق ــد ت ـك ــون غ ـيــر بـعـ ًيــدة
م ــن ش ـمــول ـهــا ب ــاملـ ـش ــروع ،وخـ ـ ّ
ـاصـ ــة أن
واشنطن قد تذهب باتجاه كسب إجماع
دول ــي تـحــت ذري ـعــة «قـصـقـصــة أجنحة
طهران» في املنطقة.
ف ــي هـ ــذا اإلط ـ ـ ــار ،ي ـق ــول أسـ ـت ــاذ الـع ـلــوم
ال ـس ـي ــاس ـي ــة ع ـب ــد الـ ـع ــزي ــز عـ ـلـ ـي ــوي ،إن
ت ـط ـب ـي ــق ال ـ ـقـ ــانـ ــون سـ ـيـ ـك ــون لـ ــه أبـ ـع ــاد
س ـي ــاس ـي ــة واقـ ـتـ ـص ــادي ــة وأمـ ـنـ ـي ــة عـلــى
الـ ـع ــراق امل ـت ــداخ ــل م ــع س ــوري ــا ب ـصــورة
كبيرة فــي عــدد مــن القضايا املشتركة،
م ـش ـي ـرًا إلـ ــى «تـ ــزامـ ــن س ــري ــان ال ـق ــان ــون
م ــع الـ ـح ــوار االس ـتــرات ـي ـجــي ب ــن ب ـغــداد
وواشنطن ،وهو أمر قد يحرج الحكومة
العراقية إذا لم تلتزمه ،ألن ذلك لن يروق
واش ـن ـطــن» .ويـضـيــف عـلـيــوي« :طـهــران
التي تتفاخر بدعمها لبغداد في حربها
ضد اإلرهاب لن ترضى هي األخرى بأي
موقف عراقي ّ
مؤيد أو حتى صامت عن
تطبيق قيصر».
العراق ،الذي يملك ثالثة منافذ حدودية
ّ
ّ
يتعرض
شرعية تربطه مع سوريا ،قد

تحليل إخباري

ّ
تركيا بعد اإلنجاز الليبي :قضايا شرق المتوسط في سلة واحدة
محمد نور الدين
بدا استقبال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان،
الخميس املاضي ،لرئيس حكومة «الوفاق الوطني»
الليبية فايز السراج ،في القصر الرئاسي في أنقرة،
كـ ّمــا لــو أن ــه تـتــويــج لسلسلة ال ـت ـقـ ّـدم امل ـيــدانــي الــذي
ّ
حققته حكومة طرابلس بدعم مباشر ومؤثر من
الـجـيــش ال ـتــركـ ّـي .ال ــرج ــان كــانــا ضــاحـكــي الــوجــه
مرتاحني ملا تحقق.
ّ
يشبه ال ـتــدخــل الـعـسـكــري الـتــركــي فــي لـيـبـيــا ،بعد
ات ـفــاق ـيــة أن ـق ــرة ف ــي  27ت ـشــريــن ال ـث ــان ــي /نــوفـمـبــر
املاضي ،التدخل العسكري الروسي في سوريا في

تعتقد تركيا أن نهاية حفتر
قد حانت وأن الواليات المتحدة
وروسيا بدأتا تريان ذلك
نهاية أيـلــول  .2015الـتــدخــان قلبا املــوازيــن رأســا
على عقب ،وإن لم ينهيا أو يحسما الحرب املفتوحة
في البلدين على مزيد من االستنزافات والتعقيدات
والـسـيـنــاريــوات .أبـعــد الـتــدخــل الـتــركــي الـخـطــر عن
العاصمة طرابلس ،وانتقل جيش السراج بمساعدة
مكثفة من الطائرات التركية للسيطرة على مزيد
من األراضي واملدن التي كانت تحت سيطرة اللواء
خليفة حفتر ،قائد «الجيش الوطني» التابع للبرملان
الليبي في بنغازي.
رس ـمــت اتـفــاقـيــة أن ـقــرة لـلـتـعــاون األم ـنــي وتــرسـيــم
الحدود اإلطار العريض لعالقات جديدة بني البلدين
ولخريطة جديدة في شــرق املتوسط .كــان الجانب
االق ـت ـصــادي ب ــارزًا فــي الـتـعــاون الـتــركــي ـ ـ الليبي.
ال ـســراج أعـلــن عــن آف ــاق واسـعــة للتعاون بــن ليبيا
وتركيا في مجال الثروات الطبيعية ،معربًا عن أمله
بــأن الشركات التركية تنشط من جديد في ليبيا.
فيما قال إردوغان إن الهدف هو التعاون لالستفادة
من الـثــروات الطبيعية في شــرق املتوسط ،بما في
ذلك التنقيب عن النفط والغاز في املنطقة.
لـكــن ه ــذا ال ـنــوع مــن امل ـشــاريــع يـفـتــح عـلــى تــوتــرات
بــن تركيا ،مــن جهة ،والـيــونــان وقـبــرص اليونانية
م ــن ج ـه ــة أخ ـ ـ ــرى .ف ــا ت ــرك ـي ــا ت ـع ـت ــرف بـتــرسـيــم
الـحــدود البحرية بــن قبرص اليونانية وجيرانها،
وال الـيــونــان وقـبــرص تعترفان بــاالتـفــاق التركي ـ ـ

الليبي .وبــالـتــالــي كــل طــرف يــرى أن اآلخ ــر ينتهك
ح ــدود منطقته االق ـت ـصــاديــة الـخــالـصــة فــي شــرق
املتوسط .وزير الدفاع اليوناني نيكوس باناغيوتو
ّ
بولوس ،حذر تركيا ،األحد املاضي ،من أنه إذا قامت
تركيا بأي عمل استفزازي ،فإن بالده ستدافع عن
ّ
ومستعدة لكل السيناريوات ،ومن بينها
حقوقها
استخدام القوة العسكرية .فيما قــال نائب رئيس
الحكومة ستيليوس بيتساس« :نـحــن حــاضــرون
للرد وال نخاف من تركيا» .وتــرى صحيفة «يني
ش ـفــق» ،امل ـ ّ
ـؤي ــدة إلردوغـ ـ ــان ،إن ه ــذه التصريحات
ّ
تعكس حجم القلق اليوناني من التقدم الذي تحرزه
السياسة التركية في ليبيا وشرق املتوسط .وترى
الـصـحـيـفــة أن تـصــريـحــات امل ـســؤولــن الـيــونــانـيــن
ّ
ّ
تعبر عن رغبة في صدام مع تركيا في حال توفر
ّ
الفرصة لذلك .وتذكر الصحيفة بأن بعض الساسة
اليونانيني ّ
شجعوا على فتح حــرب مع تركيا بعد
انقالب  15تموز /يوليو  2016حيث كــان الجيش
التركي في حالة تشرذم غير مسبوقة .لكن اليوم
ه ــل يـمـكــن أن تـفـكــر أثـيـنــا بــالـطــريـقــة ذات ـه ــا لكبح
جماح املكاسب التركية في ليبيا وشرق املتوسط؟
إنــه ســؤال صعب والـجــواب عنه بالنسبة إلــى أثينا
أصعب ،تقول الصحيفة.
إذا كــانــت ليبيا تستفيد مــن ال ـت ـعــاون مــع تــركـيــا،
وت ـحــدي ـدًا فــي تغيير م ــوازي ــن ال ـقــوى فــي الـســاحــة
ً
العسكرية ،فــإن تركيا تـهــدف ،فضال عــن توسيع

نـ ـف ــوذه ــا فـ ــي م ــواجـ ـه ــة خ ـص ــوم ـه ــا مـ ـث ــل مـصــر
والـسـعــوديــة واإلمـ ـ ــارات ،إل ــى تحقيق مـكــاســب من
التنقيب عن النفط والغاز الليبيني لتعويض التراجع
الكبير فــي احتياطها الـنـقــدي مــن العملة الصعبة
الــذي خسر في األشهر األخيرة بسبب «كورونا»
وت ــده ــور سـعــر ص ــرف الـلـيــرة الـتــركـيــة حــوالــى 55
مليار دوالر من احتياط العمالت الصعبة.
تعتقد تركيا أن نهاية حفتر قد حانت وأن الواليات
املتحدة وروسـيــا بــدأتــا تــريــان ذلــك .ويـقــول الناطق
باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالني ،إن واشنطن
وموسكو وصلتا اليوم إلى النقطة التي كانت تركيا
قد وصلت إليها قبل وقت طويل .ويقول قالني إنه
ّ
تحدث مع مستشار األمن القومي األميركي روبرت
أوب ــراي ــن ،ومل ــس مـنــه تغييرًا فــي املــوقــف األمـيــركــي
ً
وم ـي ــا إل ــى ف ـتــح صـفـحــة ج ــدي ــدة ف ــي ال ـعــاقــة مع
حكومة السراج .وفي منتصف أيار /مايو املاضي،
أع ـ ــرب األم ـ ــن ال ـع ــام ل ــ«ح ـل ــف ش ـمــالــي األط ـل ـســي»
جينس ستولتنبيرغ ،إلردوغــان ،عن دعم الواليات
املتحدة لحكومة الـســراج ،ووعــد إردوغ ــان السراج
بنقل القضية الليبية إلى املحافل الدولية ،في وقت
تـصــاعــد فـيــه ال ـتــوتــر ب ــن تــركـيــا وروس ـي ــا بسبب
إرس ــال روسـيــا مـســاعــدات عسكرية لـلــواء حفتر.
ّ
ويــذكــر قــالــن ب ــأن تــركـيــا ليست العـبــا جــدي ـدًا في
ليبيا ،فهي كانت في الثمانينيات في رأس الشركات
ال ـت ــي ع ـم ـلــت ع ـلــى إنـ ـش ــاء ب ـنــى تـحـتـيــة م ــن طــرق

الموقف األميركي من ليبيا قد ال ينسحب على الموقف من الصراع التركي ــــ اليوناني (األناضول)

ومستشفيات وموانئ وفنادق وجسور ومساكن.
كالم قالني عن تغيير في املوقف األميركي من ليبيا
قد ال ينسحب على املوقف من الـصــراع التركي ـ ـ
اليوناني فــي شــرق املـتــوســط ،إذ إن الناطق باسم
ّ
التحركات التركية في
الخارجية األميركية رأى أن
شرق املتوسط (التنقيب عن الغاز) «استفزازية وال
تساعد على حل املشكالت».
ف ــي امل ـش ـهــد الـ ـع ــام ،م ـنــذ مـطـلــع  2019وال سيما
بعد تأسيس «مـنـتــدى غــاز شــرق املـتــوســط» الــذي
ُ
استبعدت منه تركيا ،لم تعد القضايا مقتصرة على
منطقة معينة .ومع توقيع إردوغان ـ ـ السراج اتفاقية
الثاني /نوفمبر ،باتت كل القضايا في
 27تشرين
ّ
شرق املتوسط سلة واحدة ،من التنقيب عن النفط
وال ـغــاز إل ــى ليبيا وســوريــا وق ـبــرص .وال تنفصل
ســوريــا عــن هــذا املشهد ال ـعــام .فــالــواليــات املتحدة
تحاول التوفيق بني أكراد سوريا ومسعود البرزاني
من أجل إنشاء منطقة نفط جديدة في شرق سوريا
يسيطر عليها األكـ ــراد امل ـ ّ
ـؤي ــدون لـحــزب «الـعـ ّـمــال
الـكــردسـتــانــي» .وي ـبــرز هـنــا ال ــدور الـنـشــط ملبعوث
دونــالــد تــرامــب إلــى ســوريــا جيمس جيفري ،الــذي
يقوم بدور الوسيط بني أكراد سوريا التابعني لخط
ّ
يتحرك بكثافة
أوجــان ومسعود الـبــرزانــي .كذلك
قائد الـقــوات األميركية فــي الـشــرق األوس ــط فرانك
ماكنزي ،الذي التقى قيادات كردية وفي رأسها قائد
«قوات سوريا الديموقراطية» مظلوم كوباني.
وبـمــوازاة العمل على دستور جديد لسوريا ،يبدو
هــدف «ســوريــا فــدرالـيــة» أولــويــة لـلــواليــات املتحدة،
بحيث تعمل الــواليــات املتحدة على فدرالية كردية
في شرق الفرات ،على أن تعترف واشنطن بفدرالية
تابعة لتركيا في غــرب الـفــرات التي تحتلها تركيا
منذ عــام  ،2016وهــذا يـقـ ّـرب بــن تركيا والــواليــات
املـتـحــدة ويبعد بــن تركيا وروس ـيــا .كما ينسجم
ه ــذا م ــع تـصــريـحــات م ـســؤولــن أتـ ــراك أخ ـي ـرًا بــأن
العالقات التركية ـ ـ الروسية ليست استراتيجية.
وبالتالي ،فإن تركيا تستخدم عالقاتها مع روسيا
ورقــة مساومة للهدف النهائي ،وهــو التحالف مع
واشنطن في سوريا وليبيا .ولعل مبادرة الرئيس
املصري إعالن وقف للنار في ليبيا هي محاولة ملنع
ّ
تقدم جيش الـســراج والـقــوات التركية نحو الشرق
الليبي وأخــذ جرعة من الوقت لتقييم املوقف وما
يمكن فعله ملواجهة تطلعات تركيا ومعها جماعات
«اإلخ ــوان املسلمني» في ليبيا وتونس .لكن فرض
أمر واقع في ليبيا (غرب /شرق) يدفع إلى الواجهة
سيناريو مشابهًا ملا يخطط له في سوريا (شمال/
جنوب) أي تقسيم سوريا وليبيا إلى فدراليات.

العراق قد يكون الهدف من ورائه تكرار
س ـي ـنــاريــو ال ـع ـقــوبــات امل ـف ــروض ــة على
إيران .الضرر األكبر سيكون اقتصاديًا
وي ـس ـت ـه ــدف الـ ـتـ ـب ــادل الـ ـتـ ـج ــاري بــن
البلدين ،ألن القانون غير واضح املعالم
والحدود ،وقد ّ
يفسر أي تعاون تجاري
ّ
على أنه دعم لدمشق ،كما سيفتح باب
االبتزاز األميركي للعراقيني للحصول
على مــزيــد مــن ال ـت ـنــازالت ...على األقــل
في مواقف تزعج إيران ،مقابل السماح
باستئناف بعض النشاطات التجارية
م ـ ــع سـ ـ ــوريـ ـ ــا ،عـ ـل ــى غـ ـ ـ ــرار م ـ ــا ي ـح ــدث
ف ــي االس ـت ـث ـنــاء الس ـت ـي ــراد ال ـطــاقــة من
طهران».
ف ـ ـ ــي م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوازاة ذلـ ـ ـ ـ ـ ــك ،ي ـ ـن ـ ـشـ ــط داخ ـ ـ ــل
الـ ـك ــونـ ـغ ــرس ح ـ ـ ـ ٌ
ـراك ل ـل ـح ــزب ال ـح ــاك ــم
سيسفر عـنــه إص ــدار مــذكــرة عقوبات
ـات إيـ ــرانـ ـ ّـيـ ــة
ج ـ ــدي ـ ــدة تـ ـ ـط ـ ــاول شـ ـ ــركـ ـ ـ ٍ
وص ـي ـن ـي ــة ب ــذريـ ـع ــة «تـ ـه ــدي ــد ال ـس ـلــم
ال ــدول ــي ودع ــم اإلرهـ ـ ــاب» ،وه ــذه املــرة
لـ ـي ــس بـ ـعـ ـيـ ـدًا إل ـ ـغـ ــاء ع ـ ـقـ ــود ت ـصــديــر
الـكـهــربــاء مــن ط ـهــران إل ــى ب ـغ ــداد ،في
وقـ ــت ي ـك ــون ف ـيــه الـ ـه ــدف م ــن ال ـح ــوار
االس ـتــرات ـي ـجــي ع ــزل ال ـع ــراق كـلـ ّـيــا عن
إيــران .وفي جانب آخر ورقة «قيصر»
التي قد ال تكون اقتصادية فقط ،بل قد
ُ
تـضـعــف جـهــود التنسيق بــن أجـهــزة
ّ
امل ـخ ــاب ــرات ال ـعــراق ـيــة ـ ـ ـ ـ ال ـس ــوري ــة في
ضرب ومالحقة فلول تنظيم «داعش»
الناشطة على حدود البلدين.

قد يفسّر أيّ تعاون تجاري بين البلدين على أنّه دعم لدمشق (أ ف ب)

جيوسياسية واقتصادية وعسكرية،
ف ــي ح ــال ع ـج ــزت ع ــن مــواج ـهــة حـلـفــاء
ط ـه ــران ف ــي ال ـع ــراق وس ــوري ــا ولـبـنــان.
ّ
وف ــق م ـصــدر س ـيــاسـ ّـي مــط ـلــع ،تسعى

هــو اآلخــر لحرب غــذائـيــة ،فاملستهدف
هـنــا دول م ـحــور امل ـقــاومــة ،ال ـتــي تريد
واشنطن قطع التواصل بينها وفرض
ع ـ ـقـ ــوبـ ــات جـ ـ ــديـ ـ ــدة عـ ـلـ ـيـ ـه ــا ألهـ ـ ـ ــداف

إدارة ال ــرئـ ـي ــس دونـ ــالـ ــد تـ ــرامـ ــب إل ــى
«ب ـنــاء عــاقــة جــديــدة مــع ال ـع ــراق وفــق
م ـص ــال ـح ـه ــا» ،م ــوض ـح ــا أن «تـطـبـيــق
قيصر على ســوريــا وإمكانية شموله
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سكان صــور ُمستخرج من صدفة املــوركــس – عملة ايطالية –  -4إســم موصول –
خنزير بري – بواسطتي –  -5من الفاكهة – أريــد وأبغي – ُ -6حـ ّـب – عائلة مخرج
شــرائــط مـصـ ّ
ـورة بلجيكي وضــع مغامرات تــان تــان وميلو –  -7سياسي ورئيس
سابق لدولة كوبا قاد حرب عصابات وقلب حكم باتيستا –  -8حرف نصب – مخبز
ّ
يصب في الدانوب –  -9حرف يفيد النفي – ورك –  -10نهار
– نهر في النمسا واملجر
وليل – فرح وحبور وشعور بالبهجة واإلرتياح النفسي

عموديًا

 -1روايــة شهيرة لألديب والــروائــي الفرنسي الكبير غوستاف فلوبير –  -2ممثلة
أميركية وإبنة تشارلي شابلن أسطورة السينما الصامتة – َ -3د ِبــق يعلق باليد
ّ
كالعسل – في القميص – ّ -4
الجوي الدولي –
هر – من األزهــار –  -5منظمة النقل
مجموعة صغيرة دون الكتاب –  -6شــرط في السباق الرياضي –  -7يبس الخبز
أو اللحم – إله الشمس عند قدماء املصريني في معبد أدفــو له رأس صقر – إسم
ّ
الشر – صفة حيوان يأكل طعامه عن طريق خطوتني
موصول –  -8هالك وحلول
األكل وإرجاعه الى الفم ملضغه من جديد –  -9كاتب ومؤلف – عصا ضخمة كعصا
الفأس واملعول –  -10عاصمة أوروبية – يغطي جلد بعض الحيوانات

أفقيا

شروط اللعبة

1

ّ
بلغهم – ّأج – ّ -5
تب – عتالة –  -6راب
 -1هوليوود – حج –  -2األطلس – فرو –  -3رد – إنتهك – -4
– ومأ – جر –  -7ورشان – يكاد –  -8مارن – فا – ما –  -9ان – درص – يوح –  -10ناظم القدسي

عموديًا
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مشاهير 3468

حلول الشبكة السابقة

 -1هاري ترومان –  -2ولد – بارانا –  -3ال – بشر –  -4يطالع – أندم –  -5ولنغتون – را –
 -6وست هام – فصل –  -7هماليا –  -8فك – يد –  -9حر – جاموس –  -10جورج قرداحي

حل الشبكة 3467

هذه الشبكة ّ
مكونة من  9مربعات
ّ
كبيرة وكل مربع كبير مقسم إلى
 9خ ــان ــات ص ـغ ـي ــرة .م ــن ش ــروط
اللعبة وضع األرقــام من  1إلى 9
ضمن الـخــانــات بحيث ال يتكرر
الرقم في كل مربع كبير وفي كل
خط أفقي أوعمودي.
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أديــب ومؤلف موسوعات من العصر العباسي ( )1225 -1178من أصــل رومــي.
ُإشتغل بالعلم وأكثر من دراسة األدب .أهم مؤلفاته كتاب « معجم البلدان « الذي
ترجم وطبع عدة مرات

إعداد
نعوم
مسعود

 = 5+4+8+7+6حيوان بحري كبير ■  = 9+2+1+3ضد جلوس ■  = 10+11أنت
باألجنبية

حل الشبكة الماضية :ماري ستيوارت

◄ إعالنات رسمية ►
إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان ع ــن رغ ـب ـت ـهــا في
إج ــراء اس ـت ــدراج ع ــروض إلع ــداد تقرير
تــدقـيــق ملـعـمـلــي امل ـج ـمــوعــات الـبـخــاريــة
ومعملي املحركات العكسية في معملي
الذوق والجية.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
الـعــروض املــذكــور اع ــاه الـحـصــول على
نسخة مــن دفـتــر ال ـشــروط مــن مصلحة
الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /100 000/ل.ل.
تـسـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد إل ــى ام ــان ــة سر
كـهــربــاء لبنان ـ ـ طــريــق النهر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي (غرفة .)1223
علمًا إن آخر موعد لتقديم العروض هو
ن ـهــار الـجـمـعــة ال ــواق ــع فــي 2020/7/24
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة 11:00
قبل الظهر.
بيروت في  5حزيران 2020
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 541
إعالن صادر عن الغرفة االبتدائية الثالثة في
الشمال
غرفة الرئيسة كاتيا عنداري
م ــوج ــه الـ ــى امل ـس ـتــدعــى ض ـ ــده :مـسـعــود
أن ـط ــون إب ــراه ـي ــم ن ـه ــرا ،وه ــو م ــن بـلــدة
ّ
ً
دي ــرب ــا أصـ ــا ،وم ـج ـهــول مـحــل اإلقــامــة
حاليًا.
بــالــدعــوى رق ــم  2019/134تــدعــوك هــذه
املحكمة السـتــام االسـتــدعــاء ومرفقاته
املــرفــوع ضــدك مــن املستدعية املحامية
ليليانه خليل بــاالصــالــة والــوكــالــة عن
خليل خليل ،بدعوى ازالة الشيوع املقامة
ّ
على العقار رقم  495من منطقة ديربل
العقارية ،وذلك خالل مهلة عشرين يومًا
م ــن ت ــاري ــخ نـشــر ه ــذا اإلعـ ـ ــان ،وات ـخــاذ
مقام لك يقع ضمن نطاق هــذه املحكمة
وإبداء مالحظاتك الخطية على الدعوى
خالل مهلة خمسة عشر يومًا من تاريخ
التبليغ ،وإال يعتبر كل تبليغ لك لصقًا
على بــاب املحكمة صحيحًا ،باستثناء
الحكم النهائي.
رئيس القلم
ميرنا الحصري
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلب م ــروان عباس االع ــور وكيل كميل
ع ــارف ســري الــديــن بوكالته عــن نجيب
عارف سري الدين وبصفة مروان وكيل
نبيل ع ــارف بــو علي ســري الــديــن سند
ملكية بدل ضائع للعقار  233/1بزبدين.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو
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إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلبت جمانه محمود ابو الحسن وكيلة
رم ــزي م ــروان اب ــو الـحـســن بصفته احــد
ورث ــة م ــروان بصفته احــد ورث ــة سجيع
احـ ـم ــد اب ـ ــو ال ـح ـس ــن س ـن ــد م ـل ـك ـيــة ب ــدل
ضائع للعقار  483بتخنيه.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طـلــب ط ــارق فـضــل الـلــه امل ـس ـتــراح وكيل
ن ـســريــن رجـ ــب امل ـس ـت ــراح امل ـش ـتــريــة من
علي فوزي عياد سند ملكية بدل ضائع
للعقار  5816الشياح.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو
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ثقافة وناس

ثقافة وناس

ّ
المهرجان ينطلق اليوم إفتراضيًا ...كلنا «مسكون» برعب عظيم!
سينما

السينما تعود إلى لبنان ،ولو من البوابة الرقمية.
الدورة الرابعة من «مهرجان مسكون ألفالم الرعب
ّ
المؤجلة منذ  ،2019ستكون أول
والخيال العلمي»
ّ
مهرجان لبناني ُيقام عبر اإلنترنت ،وستسجل أول

عودة إلى ّالحياة السينمائية في لبنان بعد جائحة
جمعية «بيروت .دي .سي» تنظيم
كورونا .تتولى
ّ
الحدث بالتعاون مع «أبوط برودكشنز» ومنصة
 Spamflixلخدمة الفيديو حسب الطلب (.)VOD

ّ
ميريام ساسين :ماضون في «حب السيما» رغم التحديات
لعل املـنــاخ فــي لبنان ليس األنسب
للفن السابع الــذي لطاملا عانى من
غ ـي ــاب ال ــدع ــم ال ـك ـلــي للسينمائيني
واملـ ـب ــدع ــن ،ث ــم م ــن ت ـب ـع ــات األزمـ ــة
امل ــال ـي ــة ال ـح ــال ـي ــة .وجـ ـ ــاء ت جــائـحــة
ّ
كـ ــورونـ ــا ل ـت ـشــكــل ت ـح ــدي ــا إض ــاف ـي ــا،
كاد أن يقضي على الحياة الثقافية
والـسـيـنـمــائـيــة بــرمـتـهــا .لـكــن مــديــرة
مهرجان «مسكون» ميريام ساسني
س ـ ــارت ع ـلــى خ ـطــى ال ـت ــداب ـي ــر الـتــي
اتـ ـخ ــذتـ ـه ــا امل ـ ـهـ ــرجـ ــانـ ــات ال ـع ــامل ـي ــة
للتحايل على الــواقــع ،فـتـقـ ّـر َر إقامة
املهرجان «أونــايــن» .تقول ساسني
لـ «األخـبــار»« :كل شيء كان جاهزًا،
م ـ ــن أفـ ـ ـ ــام وضـ ـ ـي ـ ــوف ومـ ـس ــابـ ـق ــات
إلقـ ــامـ ــة املـ ـه ــرج ــان فـ ــي مـ ــوعـ ــده فــي
ّ
تشرين الثاني (نوفمبر)  .2019لكن
ان ــدالع ال ـثــورة فــي لـبـنــان ح ــال دون
ذلــك ،ثم تدهورت األوضــاع بسرعة،
م ــع إقـ ـف ــال س ـي ـن ـمــا «م ـت ــروب ــول ـي ــس
أم ـب ـيــر صــوف ـيــل» (كـ ــان ي ـف ـتــرض أن
ت ـح ـت ـض ــن املـ ـ ـه ـ ــرج ـ ــان) ،ث ـ ــم ج ـ ــاء ت
جائحة كورونا ،وتوقف البلد كليًا.
ّ
لم نكن نريد التخلي عن املهرجان،

ي ـقــام عـلــى اإلن ـت ــرن ــت؟ ال أع ـل ــم .لكن
ستبقى األفــام متوافرة ملــدة سبعة
أي ــام عـلــى املـنـصــة ،ويـمـكــن للجميع
مـ ـ ـش ـ ــاه ـ ــدتـ ـ ـه ـ ــا .وس ـ ـ ـت ـ ـ ـكـ ـ ــون ه ـ ـنـ ــاك
م ـق ــاب ــات م ــع امل ـخ ــرج ــن ومـســابـقــة
األفـ ـ ـ ـ ـ ــام ال ـ ـق ـ ـص ـ ـيـ ــرة .هـ ـ ـن ـ ــاك أمـ ـ ــور
إيجابية كثيرة سيشهدها الحدث،
كاملختبر والورش.
وسـ ـ ـ ـ ـ ــوف ي ـ ـ ـكـ ـ ــون ه ـ ـ ـنـ ـ ــاك فـ ـ ــائـ ـ ــزون
وم ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــاعـ ـ ـ ـ ــدات ملـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــرج ـ ـ ــن ع ـ ـ ــرب
وج ـ ــائ ـ ــزت ـ ــان ف ـ ــي مـ ـس ــابـ ـق ــة األفـ ـ ــام
ال ـق ـص ـيــرة ال ـل ـب ـنــان ـيــة» .وعـ ــن ف ـكــرة
امل ـهــرجــان وه ــدف ــه ،تـجـيــب ســاســن:
«بدأ التكلم عن «مسكون» عام .2016

كنت أنا وأنطوان واكد املدير الفني
للمهرجان ،نتحدث عن أننا كشركة
إنـ ـت ــاج (أبـ ـ ــوط ب ــرودك ـش ـن ــن) دائ ـمــا
م ــا تـصـلـنــا أفـ ــام درامـ ــا اجـتـمــاعـيــة
أو كــومـيــديــة ت ـجــاريــة ،م ــن دون أي
ف ـي ـلــم رعـ ــب أو ف ــان ـت ــازي ــا أو خ ـيــال
ّ
علمي .استنتجنا بأن هناك اعتقادًا
ّ
س ــائ ـدًا ب ــن امل ـخــرجــن ب ــأن ال قيمة
فنية لـهــذا ال ـنــوع .مــن هـنــا ،أحببنا
إطــاق املهرجان إللقاء الضوء على
ه ــذا ال ـن ــوع م ــن األفـ ــام ال ــذي يمكن
أن يحمل ّ
حسًا فنيًا كبيرًا ،ومأسي
اج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــة ،ومـ ـ ــواض ـ ـ ـيـ ـ ــع م ـه ـم ــة
وحساسة .ويمكن أيضًا إنتاج هذا

النوع من األفالم من دون ميزانيات
كـبـيــرة وم ــؤث ــرات خــاصــة .أردنـ ــا أن
ّ
نـفــكــر ف ــي سـيـنـمــا أخ ــرى ف ــي لـبـنــان
والـعــالــم الـعــربــي .تكلمنا مــع هانية
مروة مديرة «سينما متروبوليس»
وأعطتنا تــواريــخ مـحــددة ،مــا خلق
ع ـنــدنــا ن ــوع ــا م ــن ال ـت ـح ــدي .تلقينا
دعـ ـم ــا مـ ــن ك ـث ـي ــري ــن أم ـ ـثـ ــال جـ ــورج
ش ـق ـي ــر م ـ ــن «اب ـ ـ ـ ــوط ب ــرودكـ ـشـ ـن ــز»،
وج ــام ـع ــة «االلـ ـ ـب ـ ــا» ،وازداد ال ــدع ــم
تدريجًا .هذه السنة ،قررنا أن نكون
ت ـحــت مـظـلــة جـمـعـيــة ،فاستقبلتنا
«بـ ـي ــروت .دي .سـ ــي» ،وال ـي ــوم ُي ـقــام
امل ـ ـهـ ــرجـ ــان تـ ـح ــت م ـظ ـل ـت ـه ــا .خ ــال

إعداد شفيق طبارة

«أبو ليلى» :الطريق إلى جزائر الدم
الـسـنــوات الـســابـقــة ،عــرضـنــا الكثير
مــن األف ــام ال ـتــي تـحــاكــي املـخــرجــن
واملشاهد اللبناني على حــد ســواء.
ً
م ـ ـثـ ــا ،ع ــرضـ ـن ــا أفـ ــامـ ــا مـ ــن بـ ـل ــدان
ت ـش ـب ـه ـنــا مـ ـث ــل ال ـ ـيـ ــونـ ــان ،وإيـ ـ ـ ــران،
والجزائر واألرجنتني .مناطق قريبة
مــن مشاكلنا وتشبهنا .وأوضحنا
ّ
أن مخرجني من هذه البلدان قادرون
ع ـل ــى ص ـن ــع أف ـ ــام ذات ق ـي ـمــة فـنـيــة
عالية نالت جــوائــز فــي املهرجانات
الـ ـ ـع ـ ــاملـ ـ ـي ـ ــة .وش ـ ـج ـ ـع ـ ـنـ ــا املـ ـخ ــرج ــن
اللبنانيني على صنع أفــام مماثلة
يمكن أن تـكــون ناجحة تـجــاريــا من
دون إلغاء قيمها الفنية والثقافية».

للمخرجين اللبنانية رانيا عطية واألميركي دانيال غارسيا  Initials S.Gمشهد من فيلم

ل ــم ي ـكــن ع ــرض «أبـ ــو ل ـي ـلــى» ()2019
ضمن تظاهرة «أسبوع النقاد» خالل
«م ـهــرجــان ك ــان  »2019ع ــادي ــا .كانت
الـبــاكــورة الــروائـيــة الطويلة للمخرج
الـ ـ ـج ـ ــزائ ـ ــري أمـ ـ ــن س ـ ـيـ ــدي ب ــوم ــدي ــن
مفاجأة كبيرة ،ليس بسبب األحداث
ّ
الـحـقـيـقـيــة ال ـت ــي ت ـغــلــف ال ـق ـص ــة ،بل
للمهارة السينمائية التي قــدم فيها
املـ ـخ ــرج الـ ـش ــاب ح ـق ـبــة ّ مـ ــأزومـ ــة مــن
تاريخ الجزائر القريب .إنها «العشرية
ال ـســوداء» أو «عشرية ال ــدم» (الحرب
الجزائرية  )2002 – 1991التي
األهلية ً
كــانــت تــربــة خـصـبــة ألف ــام جــزائــريــة
كـثـيــرة ،خــاصــة خــال السنة الفائتة.
«أبــو ليلى» لــم يـقـ ّـدم الـحــرب بطريقة
مباشرة ،بل ترك آثارها وتداعياتها
تغرق األبطال في رمال الصحراء.
ّ
رغ ــم واق ـع ـيــة ال ـح ــرب واألحـ ـ ـ ــداث ،إل
أن بــومــديــن قــدمـهــا بطريقة مجازية
وسـ ـح ــري ــة .ان ـت ـق ــل ب ـف ـي ـل ـمــه تــدري ـجــا
مــن واقـعـيــة بحتة إل ــى مــواقــف «غير
واق ـع ـي ــة» .ب ــدا فـيـلـمــه ال ـق ــوي بصريًا

كفيلم «طــريــق» (سينما الطريق) ثم
إثارة سياسية ،واستمد قصته شيئًا
فشيئًا مــن الـصــدمــات الـتــي يـمـ ّـر بها
بطال الفيلم اللذان يجدان صعوبة في
التمييز بني الواقع والكابوس« .أبو
ليلى» يبدأ كــدرامــا لقصة سياسية،
وي ـن ـح ــرف ش ـي ـئــا ف ـش ـي ـئــا إل ـ ــى ش ــيء
يـشـبــه الـحـلــم .وم ــن هـنــا ي ـبــدأ الـســرد
ب ــال ــدوران ف ــي دوامـ ــة ال تـنـتـهــي عند
نهاية الفيلم .فمن الصعب معرفة ما
هو حقيقي وما هو ليس كذلك.
بـعــد لـقـطــة متسلسلة أنـيـقــة لهجوم
إرهـ ــابـ ــي ف ــي ج ــزائ ــر ال ـت ـس ـع ـي ـن ـيــات،
يــأخــذنــا بــومــديــن ف ــي رح ـلــة رج ـلــن،
ص ــديـ ـق ــي ط ـ ـفـ ــولـ ــة ،يـ ـ ـس ـ ــاف ـ ــران ع ـبــر
ـي اسـمــه
ال ـص ـح ــراء بـحـثــا ع ــن إره ــاب ـ ّ
أبــو ليلى .سمير (سليمان بــنــواري)
غ ـي ــر م ـ ـتـ ــوازن عــاط ـف ـيــا إلـ ــى ح ــد م ــا،
ً
ض ـع ـي ــف ،وربـ ـم ــا ي ـع ــان ــي شـ ـك ــا مــن
أشـ ـك ــال الـ ـفـ ـص ــام ،ول ـط ـف ــي ال ـشــرطــي
الـبــراغـمــاتــي (إل ـيــاس ســالــم) الصلب
القوي ،الذي يساعده ويقود السيارة

عـبــر ال ـبــاد ،لــديــه مهمة ثــانـيــة تبدو
ك ــأول ــوي ــة ل ــه ،ه ــي إب ـع ــاد سـمـيــر قــدر
اإلمكان عن العاصمة بحيث ال يواجه
املـ ــزيـ ــد مـ ــن ال ـ ــدم ـ ــاء .س ـع ـي ـه ـمــا وراء
ّ
اإلرهابي يبدو سخيفًا ،نظرًا إلى أن
الصحراء لم تتأثر بموجة الهجمات.
لكن كلما توغال فــي الـصـحــراء ،كلما
واجها املزيد من العنف! وكلما ّ
تعمقا
ً
فــي ال ـعــراء ،كلما أث ــارا داخلنا ســؤاال
مـحـيـرًا :هــل أبــو ليلى مــوجــود أم أنه
مجرد جزء من خيال سمير؟
ملحمة سمير ولطفي تسير من دون
ب ــوصـ ـل ــة .ف ـق ــط دلـ ـي ــل غ ــام ــض نـحــو
اإلرهــابــي األس ـطــوري .الصحراء هنا
انـعـكــاس للعاصمة الـتــي أتـيــا منها:
منطقة ميؤوس منها ،تحتضن املوت
والطبيعة .خــال رحلتهما امل ـتـ ّ
ـرددة
وغير اآلمنة ،تتألق املناظر الطبيعية،
وتـصـبــح أك ـثــر إرب ــاك ــا لـلـمـشــاهــد مع
هـيـمـنــة ج ـم ــال ال ـخ ـيــال امل ــرع ــب على
ال ـشــاشــة .ق ــوة الـفـيـلــم ف ــي مـجــازيـتــه،
وفــي خلط الواقعية بالخيال .اختار

بــومــديــن التعبير عــن واق ــع سياسي
من ّمنظور إنساني وفلسفي ونفسي.
ت ـجــنــب ب ـم ـه ــارة الـكـلـيـشـيـهــات الـتــي
دائمًا ما تكون حاضرة ،وأحيانًا ال بد
منها في مواضيع تتعلق بالحروب
واإلرهــاب .ال شيء في الشريط يمكن
أن يــوضــح ّ
أي شـ ــيء .الـفـيـلــم مـظـلــم،
مثير ،حتى املـحــادثــات تبدو كدعوة

الس ـت ـج ــواب أنـفـسـنــا ح ــول تــواطـئـنــا
ال ـص ـغ ـيــر ،امل ـخ ـفــي بـفـضــل الـسـخــريــة
وال ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــوف م ـ ــن األنـ ـ ـظـ ـ ـم ـ ــة امل ـظ ـل ـم ــة
ال ـح ـق ـي ـق ـي ــة .ف ـي ـل ــم الـ ـط ــري ــق ي ـت ـحــول
ّ
إلــى يقني ب ــأن ال ب ــراءة ممكنة ،أو أن
البراءة ،في أحسن األحوال ،تبدو في
األوقات العصيبة ،كشكل مؤسف من
الجنب.

ّ
«الحب األول» :كوكتيل من المشاعر المتفجرة

عرضنا أفالمًا من بلدان تشبهنا
في القضايا والمشاكل مثل
اليونان ،وإيران ،والجزائر واألرجنتين

إل ـ ـ ــى جـ ــانـ ــب «أب ـ ـ ـ ــو ل ـ ـي ـ ـلـ ــى» ،ي ـع ــرض
«م ـس ـكــون» ض ـمــن بــرنــامــج ال ـعــروض
الـعــاملـيــة ،فيلم «الـحــب األول» ()2019
لتاكاشي ميكي ،الياباني املسؤول عن
أف ــام ال ت ــزال لحظاتها مـطـبــوعــة في
ذاكــرتـنــا السينمائية ،مـثــل «مقابلة»
( ،)1999أو «إيشي القاتل» ( )2001أو
«الزائر كيو» ( )2001أو «القتلة الثالثة
عشر» ( .)2010غزير اإلنتاج مع تقريبًا
ثالثة إلى أربعة أفالم في السنة ،وأكثر
م ــن م ـئ ــة ف ـي ـلــم ف ــي م ـ ـشـ ــواره امل ـه ـنــي،
ال ي ـ ــزال ت ــاك ــاش ــي م ـي ـكــي ق ـ ـ ــادرًا عـلــى
إبهارنا .سينما الياباني مفرطة أكان
في صورتها العنيفة أم شخصياتها
ّ
أم استعماله فــن املــانـغــا .هـنــاك شــيء
غريب في «الحب األول» ( !)2019رغم
نظرة املخرج العدمية للمجتمع ،يقدم
ً
لـنــا ت ـف ــاؤال لطيفًا وق ـصــة حــب ولــدت
ب ــن أط ـن ــان م ــن اإلثـ ـ ــارة وال ـع ـن ــف .كل

فاستوحينا مــا فعلته املهرجانات
العاملية عبر إقامته أونالين .وهذه
السنة ،نقيم ورشة «مسكون» وهي
مبادرة جديدة تهدف إلى مساعدة
السينمائيني العرب الذين يعملون
على مشاريع أفــام طويلة مماثلة،
وتـ ـق ــريـ ـبـ ـه ــم م ـ ــن م ــرحـ ـل ــة اإلنـ ـ ـت ـ ــاج.
وسيشارك املشروع الفائز في سوق
 Frontièresالدولية ملشاريع األفــام
ضـمــن «م ـهــرجــان فــانـتــازيــا الــدولــي
ل ـل ـس ـي ـن ـمــا» فـ ــي م ــونـ ـت ــري ــال ،حـيــث
قــد يـحـظــى بـفــرصــة لـلـحـصــول على
التمويل واإلنتاج» .وعن توقعاتها
ل ـه ــذه ال ـ ـ ــدورة ،ت ـج ـيــب« :ب ـص ــراح ــة،
ليس هناك توقعات ،فـ «األونالين»
ل ـي ــس واضـ ـح ــا ف ــي ل ـب ـن ــان ،خــاصــة
مــع اإلن ـتــرنــت الـبـطــيء وم ــدى رغبة
ال ـل ـب ـنــان ـيــن ف ــي املـ ـش ــاه ــدة .ه ــل هــم
مـ ـشـ ـت ــاق ــون ل ـل ـس ـي ـن ـم ــا وي ـ ــري ـ ــدون
املـشــاركــة فــي أول مـهــرجــان لبناني

ش ــيء ف ــي الـفـيـلــم يـجـتـمــع ف ــي الــوقــت
ّ
متفجر من
واملكان املناسبني ،بخليط
القتل وامل ــال وامل ـخــدرات وس ــوء الفهم
وقطرات من الدماء.
إب ــداع ميكي ال ينضب ،ال ي ــزال قــادرًا
عـ ـل ــى إش ـ ــراكـ ـ ـن ـ ــا ف ـ ــي أدق ت ـف ــاص ـي ــل
ق ـص ـصــه ،وفـيـلـمــه ال ـجــديــد رق ــم ،103
يضيف الكثير .كوكتيل مــن املشاعر
يخلطها ميكي داخلنا ،كما استطاع
خـ ـل ــط قـ ـص ــص كـ ـثـ ـي ــرة ف ـ ــي أقـ ـ ــل مــن
ســاع ـتــن ،رغ ــم أن الـقـصــة تــرتـكــز إلــى
قصة حب بسمات مستحيلة لروحني
م ـع ــذب ـت ــن ،ب ــن م ــاك ــم شـ ــاب يـعــانــي
م ـ ــن م ـ ــرض خـ ـطـ ـي ــر ،وام ـ ـ ـ ـ ــرأة ه ــارب ــة
م ـ ــن عـ ـص ــاب ــة مـ ـ ـخ ـ ــدرات .قـ ـص ــة ح ـ ّـب
كالسيكية يـحــولـهــا مـيـكــي إل ــى عنف
ي ــأت ــي م ــع ط ـل ـقــات األس ـل ـح ــة ال ـنــاريــة
وضـ ــربـ ــات «الـ ـك ــات ــان ــا» .ي ـب ــدأ الـفـيـلــم
بتعريفنا إلــى حياة الشخصيات ،ثم

تـتــوســع الـقـصــة إل ــى مــا ال نـهــايــة ،مع
شخصيات مرتبطة بالفعل اإلجرامي،
وســرقــة امل ـخــدرات :عصابتان ،ياكوزا
وعصابة صينية ،امرأة تريد االنتقام
م ــن ع ـش ـي ـق ـهــا ،ض ــاب ــط ش ــرط ــة فــاســد
وأع ـ ـضـ ــاء ع ـص ــاب ــة يـ ـح ــاول ــون خ ــداع
رؤســائ ـهــا ...ه ــؤالء بعض األشـخــاص
الذين يعبرون طريق العشيقني اللذين
باملناسبة يلتقيان باملصادفة.
«الـ ـح ــب األول» ه ــو ول ـي ـمــة لـلـعـيــون،
وم ـ ـهـ ــرجـ ــان ل ـج ـم ـيــع عـ ـش ــاق اإلث ـ ـ ــارة
االنتقامية التي تتحول الشخصيات
ف ـي ـه ــا بـ ـط ــريـ ـق ــة غـ ـي ــر مـ ـت ــوقـ ـع ــة .هــو
مــزيــج م ــن ال ـط ــرق ال ـســرديــة واألنـ ــواع
السينمائية ،شريط منمق ومضطرب
ف ــي ب ـعــض األحـ ـي ــان ،رب ـم ــا ي ـك ــون من
أك ـ ـثـ ــر أفـ ـ ـ ــام م ـي ـك ــي ن ـض ـج ــا وأق ـل ـه ــا
جـ ـن ــون ــا .م ـش ــاه ــد ط ــوي ـل ــة ن ــوع ــا م ــا،
ولوحات سينمائية كثيرة التفاصيل

تتعايش داخلها الشخصيات .حالة
م ــن الـ ـف ــوض ــى امل ـن ـظ ـم ــة تـ ـس ــود فـيـلــم
ميكي الـقــادر على الجمع بــن النظام
واالرتباك في ّ
نص متني.
الثلث األخير من الفيلم هو األدرينالني
ال ـ ـصـ ــافـ ــي .ت ـل ـت ـق ــي ج ـم ـي ــع ال ـخ ـي ــوط
الرئيسية ،التي تبدو في البداية غير

منظمة ،لكنها تتقدم بال توقف نحو
ً
ذروة متفجرة .ينتهي الفيلم متفائال
بخلفية سياسية ،مع احتفاله بالعنف
األكثر وحشية .لذلك ،مع كل ما سبق
واملشاهد الكرتونية،
ومع ّكل الضحك
ّ
نـ ـح ــذر امل ـش ــاه ــدي ــن ب ــأن ــه ب ــن ال ـحــن
واآلخر ،هناك مناجل تتطاير!

«ذروة» غاسبار نويه :هذيان مطلق

برنامج العروض العالمية :حياة ملؤها الكوميديا السوداء
إضــافــة إلــى األف ــام الـثــاثــة املهمة («أب ــو ليلى»،
و«ذروة» ،و«الـ ـح ــب األول» ـ ـ ـ ـ راج ـ ــع الـصـفـحــة
املـ ـق ــابـ ـل ــة) ،ي ـض ــم ب ــرن ــام ــج ال ـ ـعـ ــروض ال ـعــامل ـيــة
أفــامــا مــن نــوع الكوميديا الـســوداء ،مثل الفيلم
األرجنتيني  Initials S.Gللمخرجة اللبنانية
رانيا عطية ،واملخرج األميركي دانيال غارسيا،
الذي يشبه بطله غير املحظوظ الفنان الفرنسي
سيرج غينسبورُ .عــرض الشريط للمرة األولى
ف ــي م ـهــرجــان «تــراي ـب ـي ـكــا» ،ح ـيــث ح ـصــل على

هكذاُ ،
سيتاح للجمهور ،بدءًا من اليوم حتى
 16حزيران (يونيو) الحالي ،أن يشاهد «أونالين»
أفالمًا لبنانية وعربية وعالمية ُعرضت في أهم
المهرجانات ،إضافة إلى متابعة محاضرات وورش

عمل متخصصة في هذا النوع من األفالم .كل
ما عليه فعله هو التسجيل المجاني في منصة
 Spamflixالتي ّ
تضم أفالم المهرجان

«ج ــائ ــزة ن ـ ــورا إيـ ـ ـف ـ ــرون» .وهـ ـن ــاك أي ـض ــا فـيـلــم
روسي بعنوان «ملاذا ال تموت؟» (إخــراج كيريل
س ــوك ــول ــوف) ي ـت ـم ـحــور حـ ــول ج ــري ـم ــة عـنـيـفــة.
وضمن البرنامج يبرز فيلم  Le Daimللمخرج
الفرنسي كوينتني دوبيو.
ال ـش ــري ــط ال ـ ــذي ي ـغ ــوص ف ــي ال ـع ـب ـث ـيــة امل ـظ ـل ـمــة،
ي ــؤدي بـطــولـتــه ج ــان دوج ـ ــاردان وأدي ــل هينيل،
ّ
علمًا أن ــه افـتـتــح تـظــاهــرة «أسـبــوعــي املـخــرجــن»
ف ــي «مـ ـه ــرج ــان ك ـ ــان»  .2019ومـ ــن ال ـع ــروض

ال ـع ــامل ـي ــة أيـ ـض ــا ،ن ـش ــاه ــد The Long Walk
(إخ ـ ــراج مــاتــي دو) الـ ــذي ُعـ ــرض ل ـل ـمــرة األول ــى
فــي «م ـهــرجــان الـبـنــدقـيــة» ،إل ــى جــانــب الـشــريــط
Memory: The
الوثائقي ّ Origins of Alien
للمخرج الكسندر فيليب الــذي حــل ضيفًا على
املـهــرجــان عــام  .2018ويتضمن هــذا الوثائقي
ً
تحليال لألثر الذي تركه على الفن السابع فيلم
ّ
 Alienلريدلي سكوت الــذي شكل محطة ّ
مهمة
ف ــي ت ــاري ــخ الـسـيـنـمــا ق ـبــل أك ـث ــر م ــن  40عــامــا.

كذلكُ ،يعرض ( Blood Machinesإخراج سيث
إيكرمان) الذي يتضمن مشاهد مذهلة تترافق
م ــع مــوس ـي ـقــى ف ــرق ــة  .Carpenter Brutوفــي
البرنامج فيلمان قصيران حققا نجاحًا كبيرًا
هـمــا  Piggyلــإسـبــانـيــة كــارلــوتــا ب ـيــريــدا ،وهــو
فيلم رعب عن مراهقة بدينة تتعرض للتنمر من
مجموعة من الفتيات خالل العطلة في قريتها،
و What If The Goat Dieللمغربية صوفيا
عالوي الفائز بمهرجان «صندانس».

منعت الــرقــابــة اللبنانية عــرضــه في
دورة «مـ ـسـ ـك ــون» ع ـ ــام  ،2018لـكــن
«ذروة» ( )2018لغاسبار نويه يعود
في النسخة الرقمية للمهرجان ضمن
برنامج العروض العاملية.
املخرج األرجنتيني الفرنسي غاسبار
نويه ،هو أحد أعظم املستفزين الذين
يـعـشـقــون ص ــدم امل ـشــاهــد ،وعـ ــادة ما
ينجح في ذلك بسهولة .ال يفعل ذلك
بصريًا فقط ،بــل موسيقيًا وعاطفيًا
أي ـضــا .بالنظر إل ــى أفــامــه السابقة،
نجد في كل منها مشهدًا واحدًا على
األقل أدار رؤوس املشاهدين وجعلهم
يخرجون من الصالة .فيلمه الخامس
ُعــرض كمعظم أعماله فــي «مهرجان
كان» .وأي شخص شاهد فيلمًا لنويه،
يـعــرف مــا يمكن تــوقـعــه .هــذا املخرج
ي ـه ــوى ك ـســر امل ـح ــرم ــات ،واملـ ـخ ــدرات
والـهــذيــان والـعـنــف والـجـنــس تيمات

حــاضــرة دوم ــا فــي أع ـمــالــه بـجــرعــات
مختلفة .املخدرات السايكيدلية ،جزء
ال يتجزأ من عمل نويه ،ذو تأثير على
ّ
املخدرات نقطة تحول في
فنه .ال تعد ّ
أف ــام ــه ،ب ــل إن ـه ــا ف ــي صـمـيــم الـقـصــة
تتداخل في جميع منحنيات السرد.
استوحى نويه «ذروة» ،الــذي صـ ِّـور
ف ـ ــي  15يـ ــومـ ــا ف ـ ـقـ ــط ،م ـ ــن ل ـي ـل ــة فــي
ملهى مشهور فــي بــرلــن،Berghain .
ه ــو واحـ ــد م ــن أه ــم امل ـ ـ ــزارات لـثـقــافــة
االندرغراوند في برلني ،حيث يحتفل
خمسة آالف شخص تقريبًا ملدة ثالثة
أي ــام كــل م ــرة ،متشابكني منفصلني،
ومـ ـع ــزول ــن ع ــن الـ ـع ــال ــم الـ ـخ ــارج ــي.
ّ
يمكن ألي شخص غير
مستعد لهذه
الجرعة مــن الـهــذيــان العقلي الناجم
عــن الكحول واملوسيقى واملـخــدرات،
أن يذهب مباشرة إلــى جحيم أقبية
العقل .غاسبار نويه قــال إن «ذروة»

هو نسخة معدلة من .Berghain
«ذروة» هو رحلة سايكيدلية ،جميلة
وم ـت ـع ـبــة .ج ـن ــون ومــوس ـي ـقــى تكنو
ورق ـ ـ ــص ال يـ ـت ــوق ــف .الـ ـش ــري ــط مـثــل
ال ـ ـصـ ــراخ ال ـي ــائ ــس لـ ـل ــروح وال ـن ـفــس
ال ـت ــي ف ـق ــدت ال ـس ـي ـطــرة ال ـكــام ـلــة .في
الربع األول ،نشاهد حصريًا مقابالت
مــع أعـضــاء فرقة رقــص .ثــم يمرر لنا
نويه بعضًا من السوداوية ممهدًا ملا
سيأتي تاليًا .ألوان أفالم «الجيالو»،
وشـ ـع ــارات تـظـهــر عـلــى ال ـشــاشــة من
وقـ ــت إلـ ــى آخـ ــر م ـث ــل «امل ـ ـ ــوت فــرصــة
ف ــري ــدة» ،و«ال ـ ـ ــوالدة واملـ ــوت تـجــارب
غير عادية» ،و«الحياة متعة مؤقتة»،
و«الـ ـتـ ـع ــاي ــش م ـس ـت ـح ـي ــل» ،و«ف ـي ـل ــم
فــرنـســي وف ـخــور ب ــأن يـكــون كــذلــك»...
تــدور األحــداث في التسعينات حيث
ن ــرى أشـخــاصــا فــي مــدرســة تـقــع في
ق ـلــب غ ــاب ــة .اج ـت ـم ـعــوا ه ـنــا م ــن أجــل

بروفة أخيرة ممتدة على ثالثة أيام.
م ــع االن ـت ـهــاء م ــن ال ـت ـمــريــن ،يقيمون
حفلة وداع ورقصة أخيرة .وسرعان
م ــا ت ـت ـحــول ال ـح ـف ـلــة إلـ ــى سـ ـ ّـم قــاتــل.
ال ش ـ ــيء مـ ــؤك ـ ـدًا .يـ ـب ــدو ال ــراقـ ـص ــون
واقـعــن تحت تأثير نــوع مــن املخدر
ُد ّس فــي مـشــروبـهــم .بــاتــوا مشرعني
على مشاعر تغلب عقولهم .تمزقهم
مخاوف أقرب إلى التخيالت .تعصف

ّ
ب ـهــم م ــزاج ــات م ـت ـقــل ـبــة ومـتـنــاقـضــة
وت ـس ـت ـش ــرس ف ـي ـهــم غ ــرائ ــز دم ــوي ــة.
يلمس فرنسي الهوى لهيب الجحيم،
فـيـصــور هـيـجــانــا جـنـسـيــا ،وهــذيــانــا
عـقـلـيــا ،وأذى ذات ـيــا وج ـنــون عظمة.
املوسيقى التي حركت فيهم يومًا كل
ذرة راق ـصــة ،بــات إيـقــاعـهــا معاكسًا.
إيـقــاع ي ــودي بقلة منهم إلــى الجنة،
فيما يغرق أغلبهم في الجحيم.
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نزيه أبو عفش

يوميات ناقصة
ُ
صنم الرحمة

صورة
وخبر

بلـدات جزيـن (جنـوب لبنـان) منهمكـة هـذه األيـام بتشـميس مئـات األطنـان مـن
األكـواز علـى األسـطح أو فـي األحـراج بيـن أشـجار الصنوبـر ،تمهيـدًا لتكسـيرها
بواسـطة آلـة خاصـة .الصنوبـر فخر المنطقة ،ال سـيما في بكاسـين التـي ّ
تضم أكبر
ّ
حـرج صنوبـر فـي الشـرق األوسـط .لكـن كثيريـن اجترحـوا النـكات على ارتفاع سـعر
كيلـو الصنوبـر األبيـض هـذا العـام الذي وصل إلـى  250ألف ليـرة .مبلـغ رآه كثيرون
مبالغـا فيـه ،ينـدرج فـي إطـار اسـتغالل التجـار لحاجـة المواطنيـن فـي ظـل األزمـة
الخانقـة .لكـن العامليـن فـي مجـال «فـرط» أكـواز الصنوبـر الجـوي يسـتعرضون
ّ
مبـررات عـدة اسـتدعت رفـع سـعره مـن  20دوالرًا أميركيـا قبـل خمـس سـنوات إلى
وتصريفـه هـذا العـام بحسـب سـعر صـرف الـدوالر فـي
 50دوالرًا العـام الماضـي ّ
السـوق السـوداء .يقولـون ًإن أجـرة العامليـن فـي القطـاف وبـدل تكسـير األكـواز
الكسـارة ارتفعـت ،فضلا عـن تراجـع اإلنتاج بسـبب الحشـرات التي ّ
فـي ّ
تهـدد الثمار.
(علـي حشيشـو)

ُ
حيث تشاؤون ْأن تذهبوا ،واتركوني على
إذهبوا إلى
عتبة هذا الكهف!
ِ
ُ
أحد أو شيء.
أبدًا ،أنا ما عدت في
ٍ
حاجة إلى ٍ
َ
َ
َ
فقط (وقد ضاق ما ضاق ،وهل َك َمن هلك)
ُ
َ
َ
ٌ
صنم أت َو ّد ُد إليه وأسأل معونته...
محتاج إلى
أنا
ٍ
َ
َّ
يغضب أو َيت ّ
َ
وعد،
نصت ،بدون أن َيتأفف أو
صنم ُي ِ
ٍ
َ
َ
حاضر القلب َ
يفهم َ
ُ
آالم الوحد ِة ُويق ِّد ُر قيمة
وحنون،
ِ
ِ
اليأس،
َ
صنم َ
أبكم  ،أ َص َّم  ،وأعمىَ ،و َصبور...
ّ ٍ
ُ
ُ
ِّ
ِّ
نفس ِه ،ويخاف
سر
في
ويحزن
،
ه
نفس
سر
في
يتأل ُم
ِ ِ
ِ
ُّ
نفس ِه في ِّ
نفسهَ ،ويظل ساكتًا.
سر ِ
على ِ
أليف وصغير،
صنم ٍ
ٍ
شئتَ :آوي ُـت ُه َ
ْإن ُ
تحت قميصي
َ
أو ُ ّ ُ ُ
عتبة كهفي
شئت :علقته ،كتعويذ ِة الخائف ،فوق ِ
أو ُ َ ْ ُ ُ
جانب مرقدي
كإناء الورد ،إلى
شئتَ :ركـنـتهِ ،
ِ
جعلت لـ ُـه عـيـدًا َوأ َّل ـفـ ُـت لــه الـشـمـ َ
ُ
ـوع واألزه ـ َـار
أو شـئـ ُـت:
األغاني
ُ
ُُ َ
لت ُ
وزع ُ
ُ
منه َ
وس َّرحته،
أو شئت :عاتبته ِ
ُ
َ ُ
شئت ،حتى بدون أن َ
ْ
وإن ُ
عجنت ُه وأكلته.
أكون جائعًا،
ِ
ٌ ُ َ
ؤت ٌ
منَ ،ك ٌ
ٌ
ـتومٌ ،
ُّ
وذكي القلب...
غافر
صنم ساكت ،م
:
ُّ
حاجة إليه
ذلك كل ما أنا في
ٍ
ٌ
صنم ...ال أكثر.
:
َ َ
تـك َّـرموا ،واتركوني!

ّ
أي عالم عربي
 ...بعد كورونا؟

ُ
افتتح المتحف على يد سيزار ّنموز وغابرييال شاوب سنة 2013

«متحف مقام» يفتح أبوابه أخيرًا
بعد أسابيع طويلة من اإلغالق بسبب إجراءات الحجر الصحي،
أعلن «متحف مقام للفن الحديث واملعاصر» (عاليتا ـ جبيل) أخيرًا
ً
الحالي.
ابتداء من نهار األحد  21حزيران (يونيو)
اعتزامه فتح أبوابه
ّ
وفيما ّ
خصص املتحف زيارات للباحثني خالل الفترة املاضية ،إال أنه
سيكون مفتوحًا أمام الناس ،مع الحفاظ على بعض إجراءات التباعد
ّ
الصحية مثل األقنعة الواقية...
االجتماعي والتدابير
ّ
ّ
املتفرجني زيارة املتحف ،والتعرف إلى
هكذا ،سيكون بإمكان
مجموعته الكبيرة من منحوتات الفن اللبناني الحديث والقسم
الخاص باألعمال الفنية املعاصرة ألكثر من  60فنانًا لبنانيًا ،تمنح
تطور الفن النحتي والتجهيزي وتجاربه ّ
الزوار ملحة عن ّ
املنوعة
خالل السنوات الستني األخيرة .وبالتزامن مع العودة إلى العمل،
دعا املتحف فناني الغرافيتي إلى املشاركة بالرسم على جدران قاعة
املناسبات التي ُيفترض أن تستقبل الحفالت املوسيقية والفعاليات
ّ
ّ
الثقافية وعروض األفالم .علمًا بأن «متحف مقام للفن الحديث
ّ
واملعاصر» الذي افتتحه الناقد واملؤرخ الفني اللبناني سيزار نموز
والباحثة األملانية غابرييال شاوب سنة  2013في بلدة عاليتا النائية،
خصص عددًا من فعالياته الفنية لألطفال ،إذ دعا ّ
ّ
مجددًا طالب
ّ
املدارس والعائالت إلى زيارة القسم املخصص للصغار والذي سيفتح
أبوابه ّ
مجددًا أيضًا .كذلك ،دعا املتحف الفنانني املشاركني في «بينالي
الفن املعاصر» إلى تقديم أعمالهم( .لالستعالم)03/197900 :

عبر تطبيق «زوم» ،يدعو «معهد عصام
فارس للسياسات العامة والشؤون
الدولية» في «الجامعة األميركية في
بيروت» ،غدًا الخميس ،إلى حضور نقاش
باإلنكليزية (تديره ردينة البعلبكي) حول
ّ
التحوالت اإلقليمية التي سيشهدها العالم
العربي بعد جائحة «كوفيد ـ  .»19بينما
يتحدث كثيرون عن «عودة الدولة» في
عالم ما بعد كورونا ،يؤكد الكاتب واملذيع
ّ
طارق عثمان (الصورة) أن الفترة املقبلة
ستشهد ضعف العديد من الدول حول
العالم .من خالل مراعاة اآلثار الجيو ـ
سياسية على املستويني العاملي واإلقليمي،
وعواقب زيادة
سيتناول عثمان إمكانيات
ّ
مشاركة الدولة في االقتصاد ،مسلطًا
الضوء على ّ
تحول االقتصاد العاملي إلى
اإلنترنت ،الناتج عن هجرة العديد من
الصناعات إلى الشبكة العنكبوتية ،حيث
َ
ّ
يتحول املستهلك بشكل متزايد إلى منت ْج!
غدًا الخميس ـ الساعة الثالثة بعد الظهر ـ تطبيق
«زوم»( .رابط املشاركة متوافر على موقعنا).

يسرا في مشهد من فيلم «المهاجر»

مصطفى العقاد ويوسف شاهين على «نتفليكس»
الشهر املاضي ،كشفت «نتفليكس» عن مجموعة من األعمال
املسرحية الكالسيكية العربية تحت عنوان «مسرحيات زمان» أو
ملنطقة الشرق
 .Arabic Nostalgiaيومها ،قالت مديرة التراخيص ّ
األوسط وشمال أفريقيا وتركيا لدى منصة البث التدفقي ،نهى
ّ
ّ
الطيب إن الخطوة تندرج في إطار منح الناس الفرصة «ليس
فقط الستعادة ذكريات طفولتهم وإحيائها ،ولكن أيضًا السماح
لهم بخلق ذكريات جديدة مع جيل جديد» .جاء ذلك بعدما ّ
ضمت
شبكة الـ«ستريمينغ» األميركية عددًا من املسلسالت واألفالم
العربية الشهيرة إلى مكتبتها ،باإلضافة إلى خوضها منذ فترة
األصلية الناطقة بلغة الضاد.
غمار اإلنتاجات
ّ
في السياق نفسه ،تتحضر «نتفليكس» ،اعتبارًا من  18حزيران
(يونيو) الحالي ،إلى توفير باقة من األفالم العربية الراسخة في
الذاكرة .من أعمال مصطفى العقاد ،سيتمكن مستخدمو هذه
املنصة من مشاهدة «الرسالة» ( 1977ـ  207د) و«أسد الصحراء»
( 1981ـ  206د) .ومن أرشيف يوسف شاهني ،سيقع الجمهور على
أشرطة شهيرة ،من بينها« :صراع في الوادي» ( 1954ـ  125د)،
«حدوتة مصرية» ( 1982ـ  127د)« ،إسكندرية كمان وكمان» (1990
ـ  106د)« ،املهاجر» ( 1994ـ  155د)« ،عودة االبن الضال» ( 1976ـ
 124د)« ،إسكندرية ليه؟» ( 1979ـ  133د) و«باب الحديد» ( 1958ـ
 95د)...

