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لبنان

لبنان
على الغالف

االقتصادي والشعبيّ
ّ
حكومة دياب تحت الضغط

رياض سالمة Game Over
ّ
كـ ـ ـ ــل الـ ـ ـ ـظ ـ ـ ــروف م ـ ـهـ ـ ّـيـ ــأة الن ـت ـف ــاض ــة
شعبية ،معيشيًا ،اقتصاديًا ،ماليًا،
نقديًا ،إداريًا ...على جميع املستويات
السياسية ،البالد تعبة .وألجل ذلك،
نزل الناس الغاضبون إلى الشوارع
في طــول البالد وعرضها ليل أمس.
الـ ـشـ ـع ــارات م ـت ـع ــددة ح ـت ــى تـ ـك ــاد ال
ُ
ً
ت ـح ـص ــى ،ل ـك ــن أك ـث ــره ــا تـ ـ ـ ــداوال ك ــان
«إسقاط رياض سالمة».
َ
فــي دول ــة اقتصادها مــدولــر ،لــم يعد
ِمـ ـ ــن سـ ـع ــر ل ـ ـشـ ــراء ال ـ ـ ـ ـ ــدوالر .يـقـصــد
الناس الصرافني ،فيشتري الصراف
منهم الدوالرات بـ 4800ليرة وبـ5000
ً
ليرة وصوال إلى  5200ليرة .لكن من
ٌ
ال ـن ــادر أن ي ـجــد أحـ ــد ص ــراف ــا واح ــدا
يبيع ال ــدوالر .من هنا ،باتت األرقــام
ترتفع ،حقيقة ووهمًا ،حتى وصلت
ع ـل ــى ب ـع ــض وس ــائ ــل االت ـ ـصـ ــال إل ــى
 7000ليرة لـلــدوالر الــواحــد ،لكن من

ّ
المشاورات الليلية تركزت على
حماية الحكومة من السقوط
وضرورة معالجة أزمة الدوالر
دون صـ ــراف يـبـيــع .ف ــي مـقــابــل ذل ــك،
خ ــرج حــاكــم م ـصــرف ل ـب ـنــان ،ري ــاض
سـ ــامـ ــة ،بـ ـبـ ـي ــان ي ـ ـقـ ــول فـ ـي ــه إن كــل
م ــا ُي ـح ـكــى ع ــن س ـعــر ال ـص ــرف «غـيــر
حـقـيـقــي» .يـبــدو ســامــة كـمــن يعيش
ف ــي ك ــوك ــب آخ ـ ــر .س ـعــر الـ ـ ـ ــدوالر ،في
عهده ،صار أسعارًا :السعر الرسمي
األول بــن مـصــرف لبنان واملـصــارف
( ،)1507السعر الرسمي الثاني الذي
يعتمده مصرف لبنان مع املصارف
بموجب التعميم رقم  3000( 148ليرة
أو  3200ل ـيــرة) الـسـعــر الــرسـمــي بني
املصرف والصرافني ( ،)3850السعر
الــرس ـمــي ل ـشــركــات تـحــويــل األمـ ــوال،
السعر الرسمي للصرافني الــذي قال
س ــام ــة ف ــي ال ـت ـع ـم ـيــم ال ـ ــذي أصـ ــدره
أول من أمس إنه يريد الوصول إليه
ً
مـسـتـقـبــا ( ،)3200الـسـعــر الــرسـمــي
املـ ـ ـسـ ـ ـم ـ ــوح ل ـ ـل ـ ـم ـ ـصـ ــارف ت ـس ـج ـي ـل ــه
وهميًا لزبائن محظيني عبر تحويل
دوالرهـ ـ ـ ــم ال ـ ـطـ ــازج إلـ ــى م ــا ب ــن 2.1
دوالر و 2.8دوالرُ .ي ـض ــاف إل ــى ما

(مروان طحطح)

ُ
ُ
سبق أسعار ال تعد وال تحصى في
الـ ـس ــوق الـ ـ ـس ـ ــوداء .م ــا س ـب ــق ي ـجــري
بـقــرار مــن ري ــاض ســامــة ال ــذي يريد
مــن الـنــاس أن يقتنعوا أن األم ــور قد

«فلتت» مــن بــن يــديــه ،فيما أداؤه ال
ي ــوح ــي سـ ــوى ب ــأن ــه ي ـت ـعـ ّـمــد إس ـقــاط
البالد بكل ما فيها .أداؤه التخريبي
مـ ـ ّـر ب ـن ـق ـطــة تـ ـح ـ ّـول ل ـي ــل  17تـشــريــن

األول الـفــائــت ،عندما ش ــارك جمعية
املصارف قرارها ،من واشنطن ،إقفال
أب ــواب الـبـنــوك .وفــي األي ــام األخـيــرة،
كان حاكم «املركزي» يغدق التعاميم

ال ـتــي ي ـقــول إن هــدفـهــا خـفــض سعر
ال ــدوالر مقابل الـلـيــرة ،فيما ال ــدوالر
ّ
يختفي من السوق وسعره يحلق.
إذا جــرى التجاوز عــن كــل مــا ارتكبه

ري ـ ــاض س ــام ــة ع ـلــى مـ ــدى  27عــامــا
قـضــاهــا حــاكـمــا مل ـصــرف لـبـنــان ،فــإن
ـاف
أداءه فـ ــي ّاألش ـ ـهـ ــر األخ ـ ـي ـ ــرة كـ ـ ٍ
وحده ليشكل مضبطة اتهام جزائية
وسياسية ،تسمح بــاإلطــاحــة بــه .ما
فـعـلــه يـخــالــف ،نـصــا وروح ـ ــا ،قــانــون
ّ
يحمل حاكم
النقد والتسليف الــذي
م ـص ــرف ل ـب ـن ــان ،حـ ـصـ ـرًا ،مـســؤولـيــة
س ــام ــة ال ـل ـي ــرة .ل ـكــن ريـ ــاض ســامــة
ل ـيــس كـ ــأي م ــوظ ــف .ف ــري ــق الـحـمــايــة
ال ـخــاص بــه عــابــر لـكــل االنـقـســامــات.
فـيـمــا كــانــت أص ـ ــوات ج ــزء كـبـيــر من
املـحـتـجــن الــذيــن نــزلــوا إل ــى الـشــارع
لـيــل أم ــس ت ـصــدح مـطــالـبــة بــإسـقــاط
ســامــة ،كــان الـنــائـبــان يــاســن جابر،
وإبــراهـيــم كنعان ،على سبيل املثال
ّ
يتحدثان بما ال يؤدي سوى
للحصر
إلــى الــدفــاع عــن ســامــة .األول ينتقد
(ع ـبــر مــوقــع «ال ـن ـه ــار» اإلل ـك ـتــرونــي)
ال ـح ـكــومــة بـسـبــب الـتـعـيـيـنــات الـتــي
كان لفريقه السياسي الحصة األكبر
(واألك ـث ــر وقــاحــة) فـيـهــا ،وبـسـبــب ما
يسميه اإلحـبــاط الــذي سببه أداؤهــا
ل ـل ـن ــاس ،نـتـيـجــة ال ـت ـبــايــن ف ــي أرقـ ـ ّـام
ال ـخ ـســائــر! أم ــا ال ـثــانــي ف ـك ــان ي ـحــذر
م ــن املـ ـ ّـس ب ــأم ــوال امل ــودع ــن ،وي ـقــول
ل ـب ــرن ــام ــج «صـ ـ ــار الـ ــوقـ ــت» ع ـل ــى «أم
تــي فــي» إن املطلوب تـعــاون الجميع
(يقصد سالمة) للخروج من األزمــة.
م ــوق ــف ت ـي ــار امل ـس ـت ـق ـبــل املـ ــدافـ ــع عــن
حــاكــم مـصــرف لـبـنــان ال يـحـتــاج إلــى
دليل .وعلى منوال سالمة ،استغرب
ال ــرئـ ـي ــس الـ ـس ــاب ــق ل ـل ـح ـكــومــة سـعــد
الـحــريــري ارت ـفــاع سعر ال ــدوالر ،كما
لو أن سياسات فريقه السياسي ،منذ
عــام  ،1992لــم تؤسس للخراب الــذي
وقع.
لـ ـي ــل أم ـ ـ ـ ــس ،وعـ ـ ـل ـ ــى وقـ ـ ـ ــع هـ ـت ــاف ــات
الغاضبني فــي الـشــارع ،كانت القوى
ال ـس ـيــاس ـيــة امل ـش ــارك ــة ف ــي الـحـكــومــة
تـ ـج ــري مـ ـ ـش ـ ــاورات ت ـح ــت ع ـن ــوان ــن:
حـ ـم ــاي ــة الـ ـحـ ـك ــوم ــة م ـ ــن الـ ـسـ ـق ــوط،
وض ـ ـ ـ ــرورة م ـع ــال ـج ــة أزم ـ ـ ــة الـ ـ ـ ــدوالر.
م ـف ـتــاح ال ـع ـن ــوان ال ـثــانــي ه ــو تغيير
ريــاض سالمة .ضــرورة إقالة سالمة
طــرحـهــا أك ـثــر م ــن فــريــق م ـش ــارك في
الحكومة .استطالع اآلراء يفضي إلى
نتيجة مؤداها أن الرئيس نبيه بري
َّ
لم ّيتخل بعد عن دعمه لسالمة .وهو
ي ـفــضــل أن ي ـتــولــى رئ ـيــس الـحـكــومــة
حـ ـس ــان ديـ ـ ــاب ال ـض ـغ ــط ع ـل ــى حــاكــم
مصرف لبنان لضبط سعر الصرف.
ك ــذل ــك ي ـظ ـهــر ســري ـعــا الـ ـخ ــاف عـلــى
هوية خليفة سالمة.
رئ ـ ـيـ ــس الـ ـحـ ـك ــوم ــة الـ ـ ـ ــذي ت ـ ـضـ ـ ّّـررت
ص ــورت ــه إل ـ ــى حـ ـ ــدود غ ـي ــر م ـتــوق ـعــة
نتيجة أداء مجلس الـ ــوزراء ،وآخــره
ال ـت ـع ـي ـي ـنــات وفـ ــق آل ـي ــة املـحــاصـصــة
ال ـط ــائ ـف ـي ــة امل ـ ـع ـ ـتـ ــادة ،سـ ـ ـ ــارع أم ــس
إل ــى دع ــوة مجلس ال ـ ــوزراء إل ــى عقد
جلستني ال ـيــوم :األول ــى فــي الـســرايــا
ص ـب ــاح ــا ،وال ـثــان ـيــة ب ـعــد ال ـظ ـهــر في
قصر بعبدا .وجدول أعمال الجلستني

م ـ ـح ـ ـصـ ــور بـ ـبـ ـح ــث وض ـ ـ ـ ــع الـ ـلـ ـي ــرة
امل ـن ـه ــارة .ديـ ــاب كــرئ ـيــس لـلـحـكــومــة،
وع ــون كرئيس للجمهورية ،يقوالن
كــامــا قاسيًا بحق ســامــة .ومــا كان
ُيـشــاع أمــس عــن غضب أميركي على
الحكومة بسبب عــدم إع ــادة النائب
الثالث السابق لحاكم مصرف لبنان،
محمد البعاصيري ،إلى الوقع الذي
غ ــادره قـبــل  14ش ـه ـرًا ،تـبـ ّـن أن ــه غير
ص ـح ـيــح م ـط ـل ـقــا .ف ـب ـح ـســب م ـص ــادر
بـعـبــدا أن زي ــارة الـسـفـيــرة األميركية
دوروثي شيا إلى القصر الجمهوري
تمت ً
بناء على موعد طلبته منذ ما
قبل جلسة التعيينات الـتــي «أطيح
فيها بالبعاصيري» ،وأن اللقاء كان
ّ
مخصصًا لتسويق قــانــون «قيصر»
ل ـل ـع ـقــوبــات ع ـلــى ال ـش ـعــب الـ ـس ــوري.
وكــانــت شـيــا «إيـجــابـيــة فــي حديثها
ع ــن ال ــوض ــع االق ـت ـص ــادي الـلـبـنــانــي،
الفتة إلى أن بالدها تتوقع إصالحات
تـ ـ ـ ـ ـ ــؤدي إل ـ ـ ـ ــى تـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاون ب ـ ـ ــن لـ ـبـ ـن ــان
وصندوق النقد الدولي ومؤسسات
دولية أخرى كالبنك الدولي» ،بحسب
مصادر الرئاسة .ولفتت املصادر إلى
ـأت على ذكــر التعيينات
أن شيا لم تـ ِ
الـتــي وق ـعــت ،وأن ـهــا ســألــت عــن أزمــة
ال ـت ـش ـك ـي ــات ال ـق ـض ــائ ـي ــة ،وأج ــاب ـه ــا
رئيس الجمهورية بأن موقعه يفرض
عليه الحرص على احترام الدستور.
وان ـ ـطـ ــاقـ ــا مـ ــن احـ ـ ـت ـ ــرام ال ــدسـ ـت ــور،
امل ـط ـل ــوب م ــن عـ ــون وديـ ـ ــاب امل ـب ــادرة
إلى العمل على إقالة سالمة ،وتعيني
بــديــل عـنــه .صحيح أن األزم ــة أعمق
ُ
من أن تحل بقرار وحيد ،مهما كانت
أهميته ،لكن أي تغيير أو إصالح أو
تخفيف لسرعة االنـهـيــار ،يستحيل
أن يتم في وجود سالمة ،املتآمر على
ســامــة الـنـقــد ،والــرافــض ألي تعاون
م ــع ال ـح ـك ــوم ــة ب ــذري ـع ــة اس ـت ـقــال ـيــة
املـصــرف املــركــزي .الحكومة مطالبة
بـسـلـسـلــة خـ ـط ــوات ل ـل ـجــم االن ـه ـي ــار،
والـ ـح ـ ّـد م ــن ســرعــة «ال ـه ـب ــوط ال ـحــر»
لـلـنـقــد واالق ـت ـص ــاد واملــال ـيــة الـعــامــة،
بــدءًا مــن إقــالــة سالمة وتعيني حاكم
بــديــل غـيــر «مـتـمـ ّـرد عـلــى الـشــرعـيــة»،
واتـ ـخ ــاذ إجـ ـ ـ ــراءات لـتـخـفـيــف نــزيــف
الــدوالرات إلى الخارج عبر الحد من
االس ـت ـي ــراد ،وع ـقــد ات ـف ــاقــات ســريـعــة
الس ـ ـت ـ ـي ـ ــراد ال ـ ـ ـغـ ـ ــاز بـ ـ ـه ـ ــدف خ ـفــض
ف ـ ــات ـ ــورة ال ـ ـك ـ ـهـ ــربـ ــاء ،ووضـ ـ ـ ــع خـطــة
اقتصادية للتحفيز بعيدًا عن خيار
ص ـنــدوق الـنـقــد .فــاألخـيــر سيشترط
ما تريده الواليات املتحدة األميركية
وحـلـفــاؤهــا .وه ــذه ال ـشــروط ال يمكن
ل ـل ـح ـكــومــة ،أي ح ـك ــوم ــة ،ت ـن ـف ـيــذهــا.
السقوط في محاولة تحقيق مصالح
الـنــاس ،كــل الـنــاس ،يبقى أقــل ضــررًا،
ّ
ف ــي ك ــل امل ـقــاي ـيــس ،م ــن ال ـس ـقــوط في
م ـحــاولــة إرض ـ ــاء واش ـن ـطــن وتــدمـيــر
ال ـب ـل ــد .ألجـ ــل ذل ـ ــك ،يـنـبـغــي أن ُي ـقــال
لسالمة فــورًا ،باللغة التي يفضلها،
إن اللعبة انتهت.Game Over :
(األخبار)

تقرير

ّ
َ
غوتيريش يعلن مهمة اليونيفيل :التجسس على المقاومة
تتسارع محاوالت تغيير مهام
ّ
التطورات
اليونيفيل في الجنوب .آخر ّ
تسويق األمين العام لألمم المتحدة
لخفض العديد مقابل إدخال تقنيات
حديثة لمراقبة ّ
تحركات المقاومة
فراس الشوفي
ف ـضــح األمـ ــن ال ـع ــام ل ــأم ــم املـتـحــدة
أنطونيو غوتيريش ،قبل يومني ،ما
ّ
ُيخطط له في أروقة املنظمة الدولية
حـيــال دور ال ـقــوات الــدولـيــة العاملة
في جنوب لبنان (اليونيفيل) .كالم
غوتيريش جاء في التقرير التمهيدي

ال ــذي يـسـبــق مــوعــد الـتـمــديــد لـلـقـ ّـوة
الــدولـيــة فــي آب املقبل ،وهــو بمثابة
إع ــان خـطـيــر عــن املــرحـلــة الـجــديــدة
الـتــي سيدخلها الـجـنــوب اللبناني،
ّ
ّ
فــي ح ــال تـمــكـنــت ال ــوالي ــات املــتـحــدة
وإسـ ــرائ ـ ـيـ ــل مـ ــن ف ـ ــرض ال ـت ـع ــدي ــات
املطلوبة على عديد ّ
القوة ودورها.
وللمرة األولىّ ،
ّ
يتم اإلعالن الرسمي
ع ــن ط ـب ـي ـعــة هـ ــذه ال ـت ـع ــدي ــات ال ـتــي
تحمل روحية تقليص عديد ّ
القوات
ل ـص ــال ــح آلـ ـي ــات وم ــرك ـب ــات صـغـيــرة
ّ
ومعدات للرصد
ذات تقنيات عالية،
ال ـح ــراري وكــام ـيــرات حــديـثــة للقيام
بمهام املراقبني.
غــوت ـيــريــش أش ـ ــار الـ ــى أن املــرك ـبــات
الـثـقـيـلــة ال ـتــي ت ـحــوز ّهــا الـيــونـيـفـيــل
اليوم تمنعها من التنقل في األحياء

ّ
والـ ـش ــوارع الـضـيـقــة ،م ــا يـقــلــص من
هــامــش حــركــة القبعات ال ــزرق ،لذلك
«ال ّ
بد من استبدال املركبات الحالية
بمركبات تكتيكية خفيفة ذات قدرات
أعلى على الحركة واملراقبة (ومنها
ال ـطــائــرات امل ـس ـ ّـي ــرة)» .وه ــذا «يعني
تــوف ـيــر امل ــزي ــد م ــن ال ـج ـن ــود ألع ـمــال
امل ــراق ـب ــة وف ــي ال ــوق ــت نـفـســه خفض
الكتائب في منطقة العمليات».
يـ ـ ــأتـ ـ ــي ه ـ ـ ـ ــذا امل ـ ـ ــوق ـ ـ ــف ب ـ ـعـ ــد ات ـ ـبـ ــاع
اليونيفيل ،خ ــال األش ـهــر املــاضـيــة،
سياسة واضحة في تقليص هامش
الـ ـص ــدام م ــع امل ـق ــاوم ــة ف ــي ال ـج ـنــوب
واللجوء إلى أساليب «ناعمة» ،لكن
أكـثــر فـ ّـعــالـيــة ،كالتركيز على العمل
األمني ونسج شبكات من العالقات
عـلــى األرض .وم ــا لـيــس خــافـيــا ،هو

ال ـق ـلــق األوروب ـ ـ ــي ال ــدائ ــم م ــن ت ـحـ ّـول
ال ـج ـن ــود ال ـفــرن ـس ـيــن واإلي ـط ــال ـي ــن
والـنـمـســاويــن وغـيــرهــم إل ــى رهــائــن
في حال أي صدام بني القوات الدولية
واملقاومة ،األمر الذي حال دائمًا دون
مــواف ـقــة األوروبـ ـي ــن عـلــى تـعــديــات
فــي امل ـهــام واألدوار بـمــا ي ـتــاءم مع
الـضـغــوط األمـيــركـيــة واإلســرائـيـلـيــة.
ّ
إل أن املـ ـقـ ـت ــرح ــات األخـ ـ ـي ـ ــرة ت ـبــدو
مـ ّ
ـوج ـه ــة ن ـح ــو إعـ ـط ــاء األوروب ـ ـيـ ــن
تـطـمـيـنــات ،عـبــر تـقـلـيــص «األح ــذي ــة
على األرض»ّ والـتـحـ ّـول نحو آليات
بتقنيات معقدة ،ترفع مــن منسوب
مــراقـبــة حــركــة املـقــاومــة ،وفــي الوقت
نفسه ّ
تحيد الجنود األوروبيني من
ال ــواج ـه ــة ،ل ـض ـمــان ع ــدم االع ـت ــراض
ال ـف ــرن ـس ــي  -األوروب ـ ـ ـ ــي ع ـل ــى الـ ــدور

املــرجـ ّـو إســرائـيـلـيــا لليونيفيل .كما
أشــار غوتيريش إلــى ضــرورة إعــادة
ترميم مـقـ ّ
ـار اليونيفيل ،وتــزويــدهــا
بالتقنيات الحديثة لجمع املعلومات
وتحليلها ،وإدخال تقنيات تصوير
الـ ـفـ ـي ــدي ــو وال ـ ـكـ ــام ـ ـيـ ــرات الـ ـح ــراري ــة
والـطــائــرات املـسـ ّـيــرة ،ألوس ــع مراقبة
فــي منطقة الـعـمـلـيــات ،وعـلــى الخط
األزرق.
عمليًا ،ت ـحـ ّـول ه ــذه الـتـعــديــات قــوة
اليونيفيل إلى جهاز استعالم تقني
ـ بشري ضخم يرصد كامل الحركة
ف ــي ال ـج ـنــوب ،وي ـضــع ق ـي ــودًا كثيرة
على عمل املـقــاومــة قبل كيلومترات
عـ ــديـ ــدة عـ ــن ال ـ ـحـ ــدود مـ ــع فـلـسـطــن
املحتلة.
غير أن السعي األميركي ـ اإلسرائيلي

مقالة

كلفة إنقاذ الحكومة
في موازاة االنهيار المالي
هيام القصيفي
مــا هــي الـخـطــوة التالية بعد إنـقــاذ الـحـكــومــة؟ هــو الـســؤال
ال ــذي ُي ـطــرح ال ـيــوم بـعــدمــا تـمـكــن ح ــزب الـلــه مــن إع ــادة لـ ّـم
الشمل الـحـكــومــي ،إذ كيف يمكن أن تستأنف الحكومة
أعمالها من حيث توقفت ،فيما تركيبة البلد االجتماعية
واالقتصادية واملالية تنهار في شكل درامتيكي .ومن أين
ستبدأ معالجة آالف املشكالت التي غطتها أزمــة كورونا
ّ
تصرفت
وانكشفت حاليًا بكل آثارها السلبية ،طاملا أنها
ّ
وكأنها نسخة مقلدة عــن الحكومات السابقة .والـســؤال
ً
األكثر تداوال أمس بني الوسط السياسي هل يحتمل لبنان
هزة ثانية بعد هزة السبت الفائت؟
صحيح أن أكثر من طرف حاول انتزاع االنتصار في ملف
الـتـعـيـيـنــات .لـكــن مــا ج ــرى هــو أن ال ـحــزب خ ــرج منتصرًا
من هذه املعركة ،بعدما سحب فتيل النكد السياسي من
الرئيس نبيه بــري والـتـيــار الوطني الـحــر وطــال ارســان
ومن هم خارج الحكومة ،حتى إن اعتراض تيار املردة جاء
شكليًا وإعالميًا أكثر منه عمليًا .ومع انتهاء التعيينات،
مهما كان شكلها ومن يتبجح بانتصاراته على حلفائه
فــي حكومة الـلــون الــواحــد وليس على خصومه ،يتخلص
ال ـح ــزب م ــن ع ــبء االبـ ـت ــزاز ال ـس ـيــاســي ،مــرحـلـيــا ،ملــواكـبــة
االسـتـحـقــاقــات اإلقليمية الـكـثـيــرة عـلــى طــاولـتــه .لـكــن هــذا
االنتصار ال يكفي الحزب أو شركاءه في الحكومة لوضع
لـبـنــان عـلــى سـكــة اإلن ـق ــاذ ،ال بــل قــد يـشـكــل ذري ـعــة أكـبــر
للبعض فــي الــداخــل وال ـخــارج للدفع أكـثــر نحو املــواجـهــة.
علمًا بأن معايير الحزب مختلفة عن معايير حلفائه في
ّ
النظرة إلى ما هو مقبل على لبنان .فهؤالء يحاولون ،كل
على طريقته تحصني حصصهم في اإلدارة وفــي املالية
والـقـضــاء وفــي كــل شــرايــن الــدولــة ،رغــم مشارفتها على
اإلفــاس ،خشية لحظة مصيرية قد ترتد عليهم .الرئيس
نـبـيــه ب ــري ي ـح ــاول ض ـبــط صـ ــراع األج ـن ـحــة ف ــي مـحـيـطــه،
وكــذلــك يفعل رئـيــس الـتـيــار الــوطـنــي الـحــر جـبــران باسيل
الــذي يسعى منذ سنوات إلــى إمساك املفاتيح املسيحية،
ً
متمثال بما يفعله الحريري مع التابعني له من موظفني في
مجلس الوزراء واملؤسسات واإلدارة العامة ،من دون األخذ
في االعتبار أن لحظة سقوط الدولة ستهدم الخيمة فوق
رأس الجميع من دون استثناء.
ما جرى ال يعفي أن القوى املشاركة في الحكومة ستجد
نـفـسـهــا بـعــد م ـ ّـد الـحـكــومــة بــاألوك ـس ـجــن ،أم ــام ض ــرورة
العمل على خريطة الطريق إلنقاذ اللبنانيني ،مع االرتفاع
الـجـنــونــي لسعر الـ ــدوالر ،واالنـهـيــار االجـتـمــاعــي واألمـنــي
تلقائيًا ،مترافقًا مــع الضغط األمـيــركــي املتضاعف الــذي
لــن يتوقف فــي األمــد املنظور ،طاملا أنــه يعطي مــن منظار

المقاومة
قد تدفع التغييرات
ّ
إلى ردود فعل غير متوقعة
(مروان طحطح)

ال يـبــدو أن ــه يلقى تـجــاوبــا روس ـيــا ـ
صـيـنـيــا .ب ــل ع ـلــى ال ـع ـكــس م ــن ذل ــك،
ي ــدرك الـ ــروس والـصـيـنـيــون أن هــذه
ّ
ُ
التغييرات ستحدث حتمًا توترًا في
الجنوب اللبناني في ظــروف قاتلة،
قد تتدحرج فيها أصغر األمــور إلى
ح ــرب واس ـع ــة ب ــن ج ـيــش االح ـت ــال
اإلســرائـيـلــي وامل ـقــاومــة ،مــع احتمال
ّ
جبهات أخرى من
تمتد إلى
كبير أن
ّ
ّ
س ــوري ــا إل ــى غـ ــزة وال ـضــفــة الـغــربـيــة
ال ـ ـتـ ــي تـ ـتـ ـس ــارع ف ـي ـه ــا ت ـح ـض ـي ــرات
«الضم» .األمر الذي ّ
ّ
يرجح استخدام
روس ـي ــا وال ـص ــن ح ــق ال ـن ـقــض ملنع
أي تـ ـع ــدي ــات ،مـ ــع ت ــأك ـي ــد ال ـس ـف ـيــر
ال ـ ـ ــروس ـ ـ ــي فـ ـ ــي ب ـ ـ ـيـ ـ ــروت ألـ ـكـ ـسـ ـن ــدر
زاسبيكني للرئيس ميشال عون على
تبني املــوقــف اللبناني ال ــذي طالب

المقترحات األخيرة
تبدو ّ
موجهة نحو
إعطاء األوروبيين
تطمينات عبر تقليص
«األحذية على األرض»

بالتمديد للقوة من دون تعديل.
وم ـنــذ ع ــام  ،2006ل ــم يـسـبــق ل ـقــوات
الـيــونـيـفـيــل أن كــانــت عــدائ ـيــة تـجــاه
امل ـ ـقـ ــاومـ ــة ،ب ــال ـش ـك ــل الـ ـ ــذي ت ـحـ ّـولــت
ف ـيــه خـ ــال األشـ ـه ــر األخ ـ ـيـ ــرة ،طبعًا
بــأســالـيــب «خـبـيـثــة» .فــي امل ـقــابــل ،ال
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ُ
تـظ ـهــر األجـ ـ ــواء اآلت ـي ــة م ــن الـجـنــوب
ّ
أن امل ـق ــاوم ــة تــت ـجــه ه ــذه امل ـ ـ ّـرة نحو
امـتـصــاص الـتـعــديــات الـجــديــدة في
ّ
امتصت تعديالت
حال إقرارها ،كما ُ
عـ ـ ــام  ،2017حـ ــن أدخـ ـ ـ ــل مـصـطـلــح
«تـفـتـيــش» فــي مـهــام ال ـقــوة الــدولـيــة.
ب ــل عـلــى الـعـكــس م ــن ذلـ ــك ،ق ــد يــدفــع
أي ت ـغ ـي ـيــر ع ـل ــى هـ ــذا امل ـس ـت ــوى مــن
التهديد ،املقاومة إلى ردود فعل غير
ّ
ّ
متوقعة ،وخصوصًا في ظل التناغم
الـحــاصــل بــن الــدفــع نـحــو الفوضى
في الداخل والتصويب على الحدود
اللبنانية ـ السورية ،وبني ما يحصل
ّ
وتحول دور اليونيفيل
في الجنوب
مـ ــن ق ـ ـ ـ ّـوة مل ــراقـ ـب ــة وق ـ ــف ال ـع ـم ـل ـيــات
ّ
تجسس تخدم
العسكرية ،إلــى ق ـ ّـوة
املصلحة اإلسرائيلية البحتة.

ّ
املرجوة .فما قيل منذ  17تشرين األول،
واشنطن النتائج
ً
في الشارع ،تضاعف أوال بسببب أداء الحكومة السلبي،
وقد تعطي املحاصصة الفاقعة متزامنة مع انهيار سعر
الـلـيــرة أسـبــابــا مشابهة إلج ــراءات الـضــرائــب الـتــي سبقت
تـظــاهــرات تـشــريــن األول .كـمــا تـضــاعــف حـجــم االحـتـقــان
الشعبي ،بفعل ســوء إدارة القطاع املصرفي ،ومــا أفرزته
أح ــداث السبت األخـيــر مــن احـتـقــان .لكن بــدل الــذهــاب الى
معالجات طــارئــة على مستوى الفتنة أو الـتــدهــور املــالــي،
اخ ـت ــارت ال ـقــوى الـسـيــاسـيــة أه ــون ال ـش ــرور بـلـجــوئـهــا الــى
التعيينات ومنها ما تعتبره وسيلة إقناع املجتمع الدولي
بحسن سيرتها ،خــال مفاوضاتها مــع صـنــدوق النقد.
مع علمها بأن الصندوق َ
ومن وراءه على اطالع كامل على
حيثيات مــا جــرى مــن نـقــاشــات وتعيينات واملستفيدين
منها.
ولجوء القوى السياسية بمكابرة مطلقة الى تكرار سيناريو
سبق أن ُجرب وأدى الى النتيجة نفسها في تشرين األول،
ً
قد يكون هذه املرة قاتال أكثر بسبب انخفاض قيمة الليرة.
فهل حصل املسيحيون على حقوقهم وأقساط مدارسهم
وثمن الــدخــول الــى املستشفيات الخاصة ،بمجرد تعيني
م ــوال ــن ل ـلـتـيــار الــوط ـنــي أو م ـحــاف ـظــة ل ـك ـس ــروان ـ ـ ـ جبيل
خــافــا لـلـقــانــون؟ وه ــل حـصـلــوا أي ـضــا عـلــى أمــوال ـهــم في
املـصــارف بالقانون بمجرد أن مــارس رئيس الجمهورية
العماد ميشال عون حقه بعدم توقيع مرسوم التشكيالت
القضائية؟ وهل ّ
تأمنت معيشة املئات من أبناء طرابلس
والـبـقــاع وبـيــروت بعدما نجح رئـيــس الحكومة فــي إثبات
حـقــه ف ــي تـعـيــن ال ـنــائــب الـسـنــي لـحــاكــم م ـصــرف لـبـنــان؟
وهــل اسـتـفــاد جمهور الثنائية الشيعية مــن إعـطــاء بري
ما يريده بالكامل من دون نقصان؟ وألن كل ما أخرجته
الحكومة منفصل عن الواقع الحقيقي للناس فإن الخطوة
التالية ستكون املعيار األولــي لكيفية إدارة األزمــة املالية
واالقتصادية خارج إطار مجلس الوزراء .فإذا كان شعار
سالح املقاومة أزيل من الواجهة ،فداخليًا ،تتوجه األنظار
الى بيروت وهل ستكون عودة التظاهرات املعيشية اليها
وجبل لبنان ،مسموحة باملطلق على غــرار مــا جــرى في
تشرين األول ،أم ستكون حدودها بعض املناطق التي ال
تشكل حساسيات وال تحمل مفاجآت من نــوع مواجهة
السبت الطائفية؟ وهذا يضع القوى السياسية املعارضة
لـلـحـكــومــة ،وق ــد سـبــق أن ش ــارك ــت ب ـقــوة ف ــي الـتـظــاهــرات
السابقة ،حقيقة مواقفها املـعــار ُضــة ،مــا يــؤشــر سلبًا أم
إيجابًا الــى نتائج التسوية التي أبــرمــت يــوم السبت .لكن
الخطورة هي في أن هناك من ال يريد االعتراف بأن لبنان
عاد بعد ثمانية أشهر الى منزلق خطر ،لن تكون الحكومة
قادرة على تفاديه.
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لبنان

لبنان
قضية اليوم

َ
َ
علي ياسين وشربل قرداحي :من يحاسب من؟

ّ
استعادة الخلوي :التعيين معلق
َ
َ
حتى اليوم ،لم يطلب ،رسميًا
تقدم.
أي
يحصل
لم
الخلوي
ي
لشركت
جديدين
إدارة
ي
مجلس
منذ أعلن وزير االتصاالت تعيين
ّ
اجتماع الجمعية العمومية لقوننة هذا التعيين ،وال أبلغ الشركتين بأسماء أعضاء لجنة التسلم والتسليم التي أعلن
إنشاءها .في هذا الوقت بدأت تثار الشكوك حول قانونية تعيين موظفين أو أعضاء حاليين في مجلس اإلدارة الذي
يمثل الدولة
إيلي الفرزلي
ق ـ ـ ـ ــال وزي ـ ـ ـ ـ ــر االتـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــاالت ك ـل ـم ـت ــه
وم ـ ـ ـشـ ـ ــى .أعـ ـ ـل ـ ــن تـ ـعـ ـي ــن م ـج ـل ـ َـس ــي
َ
إدارة ج ــدي ــدي ــن ل ـش ــرك ــت ــي «ألـ ـف ــا»
و«ت ـ ـ ـ ــات ـ ـ ـ ــش» ،لـ ـكـ ـن ــه لـ ـ ــم يـ ـفـ ـع ــل م ــا
ّ
يحول هــذا اإلعــان إلى
ُيفترض أن
واقــع .شركتا «زيــن» و«أوراسـكــوم»
ال ت ـ ـ ــزاالن ت ـت ــول ـي ــان اإلدارة حـتــى
ال ـيــوم .ال أح ــد فــي الـشــركـتــن يــدرك
كم ستطول هذه الحالة .لكن ما هو
محسوم أن التعيني لم يقونن بعد.
ً
امل ـط ـل ــوب أوال اج ـت ـم ــاع الـجـمـعـيــة

«أوراسكوم» و«زين»
حين قوننة
باقيتان إلى
َ
تعيينات مجلسي اإلدارة
ّ
حواط :فضلنا اختيار أعضاء
َ
لمجلسي اإلدارة من الموظفين
لتوفير البدالت المالية
العمومية ،الـتــي وحــدهــا يحق لها
أن ت ـع ـ ّـن أعـ ـض ــاء م ـج ـلــس اإلدارة،
الــذيــن ينتخبون مــن بينهم رئيسًا
للمجلس .
وزيـ ـ ـ ــر االتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاالت ط ـ ـ ــال ح ـ ـ ــواط،
وب ـ ـعـ ــد الـ ـكـ ـثـ ـي ــر م ـ ــن املـ ـم ــاطـ ـل ــة فــي
اس ـ ـ ـتـ ـ ــرداد ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع ،قـ ـف ــز عـ ــن ذل ــك
امل ـس ــار ال ـقــانــونــي لـيـعـلــن م ـبــاشــرة
أس ـمــاء األع ـضــاء ورئ ـيـ َـســي مجلس
ً
اإلدارة ،ب ـ ـ ـ ــدال مـ ـ ــن ال ـ ـ ــدع ـ ـ ــوة إلـ ــى
اج ـ ـت ـ ـمـ ــاع الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــة الـ ـعـ ـم ــومـ ـي ــة.
بـ ـحـ ـس ــب املـ ـ ـعـ ـ ـل ـ ــوم ـ ــات ،لـ ـ ــم ي ـط ـل ــب
رس ـم ـيــا ،ح ـتــى الـ ـي ــوم ،م ــن رئ ـيـ َـســي
م ـج ـل ــس إدارة «ألـ ـ ـف ـ ــا» و«تـ ــاتـ ــش»

ّ
رواتب الموظفين تنتظر تعيين مجلس إدارة
املشكلة التي تتكرر في «تاتش» ،وصلت إلى «ألفا» الشهر املاضي .املوظفون لم يحصلوا على
رواتبهم لشهر أيار ،بسبب عدم وجود مجلس إدارة ّ
مخول بالتوقيع .في «ميك »1كانت الجمعية
العمومية قد ّ
مددت ملجلس اإلدارة في شهر شباط ما سمح له بدفع مستحقات املوردين واملوظفني،
ّ
لكن األمر لم يحصل في «تاتش» ،إال بعدما تكفلت «زين» بالدفع من أموالها.
حاليًا ،تؤكد مصادر في الشركتني أن ال حل سوى إجازة وزير االتصاالت ملجلس اإلدارة بصرف
رواتب املوظفني .لكن في املقابل ،فإن هذه النقطة لم يعرها وزير االتصاالت األهمية .بالنسبة إليه،
فإن أيامًا قليلة تفصل عن تعيني مجلس إدارة جديد ،فتنتهي املشكلة وتعود األمور إلى نصابها.
املشكلة في «تاتش» ال تقتصر على التوقف عن دفع الرواتب .الكثير من املوردين لم يقبضوا
مستحقاتهم منذ أشهر .وقد تردد أن ّ
مورد املازوت إلى الشركة قد توقف عن تزويدها بهذه املادة،
ألنه لم يقبض منذ سبعة أشهر .تلك ليست الحالة بالنسبة إلى وزير االتصاالت الذي يجزم أنه
تواصل مع جمال عثمان ،صاحب الشركة املسؤولة عن تأمني املازوت لـ«تاتش» ،لالستفسار عن
السبب .وقد أكد له األخير أنه بالرغم من عدم قبضه ملستحقاته منذ نحو سبعة أشهر ،إال أنه ال
يزال ملتزمًا بتأمني املازوت للمحطات .عثمان أوضح لحواط أن توقف محطات عدة عن العمل في
ّ
توفر املازوت في السوق ،وليس إلى أي أمر آخر .وقد ّ
تحدث حواط مع وزير
الهرمل يعود إلى عدم
الطاقة ،الذي وعده بحل املشكلة ،التي طاولت أيضًا املولدات الخاصة.

(مروان طحطح)

ال ـحــال ـيــن ،أي مـ ــروان حــايــك وب ــدر
الـ ـ ـخ ـ ــراف ـ ــي ،الـ ـ ــدعـ ـ ــوة إل ـ ـ ــى انـ ـعـ ـق ــاد
العمومية .بحكم القانون
الجمعية ّ
هما من يحق لهما الدعوة ،وبحكم
الـ ـق ــان ــونُ ،ي ـف ـت ــرض أن ُي ــدع ــى إل ــى
االجتماع قبل  21يومًا من موعده
(يـ ـ ـمـ ـ ـك ـ ــن خـ ـ ـف ـ ــض هـ ـ ـ ـ ــذه املـ ـ ـ ـ ـ ــدة ف ــي
حـ ــال ل ــم ي ـع ـت ــرض أي م ــن حــام ـلــي
األس ـهــم) .يــؤكــد ح ـ ّـواط ل ـ «األخـبــار»
أن ال ـ ــوزارة أرس ـل ــت إل ــى الـشــركـتــن
رسـ ــالـ ــة إلـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة ت ـط ـل ــب ف ـي ـهــا
دع ــوة الجمعية الـعــامــة االجـتـمــاع،
إال أن ـه ـم ــا ط ـل ـب ـت ــا إرسـ ـ ـ ــال رس ــال ــة
رسـمـيــة بـهــذا الـخـصــوص ،وهــو ما
تعمل ال ــوزارة على تحضيره .هذا
ي ـع ـن ــي ع ـم ـل ـيــا أن ال ـت ـع ـي ــن امل ـع ـلــن
ع ـن ــه ال ي ـل ـغ ــي اسـ ـتـ ـم ــرار امل ـمــاط ـلــة
ّ
فــي تـســلــم ال ـشــرك ـتــن .ال ـحــديــث عن
املـمــاطـلــة ،اعـتـبــره وزيــر االتـصــاالت
فـ ــي م ــؤتـ ـم ــره الـ ـصـ ـح ــاف ــي األخـ ـي ــر
يـ ـن ـ ّـم ع ــن اس ـت ـخ ـف ــاف وع ـ ــدم درايـ ــة
بــآلـيــة االسـ ـت ــرداد .وه ــو لــم يـقــل ما
هي آلية االسـتــرداد تلك ،لكنه قال:

«ل ـق ــد اح ـت ـج ـنــا إلـ ــى ب ـع ــض ال ــوق ــت
َ
مجلسي اإلدارة للشركتني
الختيار
م ــن داخـ ـ ــل ال ـ ـكـ ــوادر ال ـك ـف ــوئ ــن فــي
كــل مـنـهـمــا ،وطـبـعــا ضـمــن مـعــايـيــر
التوازنات اللبنانية».
ع ـل ــى األقـ ـ ــل ُعـ ـل ــم م ــن ك ـ ــام ال ــوزي ــر
ّ
أن م ـ ــن اآللـ ـ ـي ـ ــة املـ ــت ـ ـب ـ ـعـ ــة :مـ ــراعـ ــاة
الـ ـت ــوازن ــات ال ـل ـب ـنــان ـيــة (ال ـطــائ ـف ـيــة
وال ـس ـي ــاس ـي ــة) ومـ ــراعـ ــاة أن ي ـكــون
َ
املـ ـ ـع ـ ـ ّـيـ ـ ـن ـ ــون م ـ ـ ــن داخ ـ ـ ـ ـ ــل شـ ــركـ ــتـ ــي
ال ـخ ـلــوي ،وم ــن ال ـك ــوادر الـكـفــوئــن،
مـ ـ ــن دون ت ـ ـحـ ــديـ ــد مـ ـع ــايـ ـي ــر هـ ــذه
ال ـ ـك ـ ـفـ ــاء ة .وهـ ـ ــذا ع ـم ـل ـيــا ي ـت ـنــاقــض
مــع آلـيــة قــانــونـيــة اقـتــرحـتـهــا هيئة
ال ـت ـش ــري ــع واالسـ ـتـ ـش ــارات (ت ـتــولــى
مــديــريــة االسـتـثـمــار والـصـيــانــة في
وزارة االتـ ـ ـص ـ ــاالت اإلدارة) ،ك ــان
ّ
يمكن لو اتبعت أن تعفيه من ضغط
«الـ ـت ــوازن ــات ال ـل ـب ـنــان ـيــة» ل ــو أراد.
وزيــر االتصاالت يبرر عدم تطبيق
االس ـت ـش ــارة ب ـع ــدم خ ـب ــرة املــديــريــة
ف ـ ــي مـ ـل ــف ال ـ ـخ ـ ـلـ ــوي ،حـ ـي ــث ه ـي ـئــة
امل ــال ـك ــن ه ــي امل ـع ـن ـيــة ف ــي الـ ـ ــوزارة

بــأمــور ال ـق ـطــاع .ول ــذل ــك ،يــوضــح أن
خ ـي ــار ال ـل ـجــوء إل ــى امل ــوظ ـف ــن ،كــان
هــدفــه االس ـت ـف ــادة ّم ــن خـبــرتـهــم في
ال ـش ــرك ـت ــن ول ـت ـج ــن ــب دف ـ ــع بـ ــدالت
مــالـيــة ألع ـضــاء مـجـلــس اإلدارة ،لو
أتوا من خارج الشركتني.
ف ـ ـ ــي م ـ ـط ـ ـلـ ــق األحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوال ي ـ ـ ـبـ ـ ــدو أن
امل ـمــاط ـلــة م ـس ـت ـمــرة .ف ــي ال ــراب ــع من
ح ـ ــزي ـ ــران ال ـ ـحـ ــالـ ــي ،راسـ ـ ـ ــل ح ـ ــواط
َ
َ
رئيسي مجلس إدارة شركتي زين
وأوراسـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ــوم ،نـ ـجـ ـي ــب سـ ــاويـ ــرس
وب ــدر ال ـخــرافــي ،م ـحــددًا الئ ـحــة من
املـعـلــومــات واملـسـتـنــدات والـتـقــاريــر
وال ـع ـقــود امل ـط ـلــوب تـحـضـيــرهــا من
قبل الشركة في مهلة ال تزيد على
أسـبــوعــن .الــافــت أن ح ــواط يشير
في الرسالة إلــى أن الــوزارة أنشأت
لـجـنــة اس ـت ــام ،وأن رئ ـيــس اللجنة
سـ ـيـ ـح ــدد اجـ ـتـ ـم ــاع ــات دوري ـ ـ ـ ــة مــع
فــرق عمل الشركتني إلنجاز عملية
الـتـسـلـيــم .ح ـتــى ي ــوم أم ــس ل ــم تكن
ّ
الشركتان قد تبلغتا باسم أعضاء
الـ ـلـ ـجـ ـن ــة ،كـ ـم ــا ل ـ ــم يـ ـت ــم الـ ـت ــواص ــل

م ـع ـه ـم ــا بـ ــاسـ ــم هـ ـ ــذه الـ ـلـ ـجـ ـن ــة ،مــا
خـلــق ارتـبــاكــا مـضــاعـفــا للشركتني،
اللتني شرعتا بتحضير املستندات
امل ـط ـلــوبــة ل ـكــن م ــن دون أي مـعــرفــة
ّ
ب ـ ـتـ ــاريـ ــخ الـ ـتـ ـس ــل ــم والـ ـتـ ـسـ ـلـ ـي ــم أو
تاريخ اجتماع الجمعية العامة ،أو
َ
تاريخ خروجهما من إدارة شبكتي
بحسب وزارة االتصاالت،
الخلوي.
ُ
ف ــإن الـلـجـنــة شـكـلــت بــالـفـعــل ،وهــي
تـ ـض ــم نـ ـح ــو  15ع ـ ـضـ ــوًا م ــوزع ــن
على الشركتني ،لكن لــم يحدد بعد
إن ك ــان س ـيــرأس ـه ـمــا رئ ـي ــس واح ــد
أو رئـ ـيـ ـس ــان ،ل ـك ــن األكـ ـي ــد بـحـســب
وزي ــر االت ـص ــاالت أن ال ـتــواصــل مع
الشركتني قد بدأ.
املـ ـشـ ـكـ ـل ــة األب ـ ـ ـ ـ ــرز حـ ــال ـ ـيـ ــا ت ـت ـع ـل ــق
ب ـعــدم ال ـبــدء بـنـقــل املــوظ ـفــن الــذيــن
ال يـ ــزالـ ــون ق ــان ــون ــا ي ـع ـم ـل ــون ل ــدى
«أوراس ـ ـ ـكـ ـ ــوم» و«زي ـ ـ ـ ــن» ،بــان ـت ـظــار
ت ـع ـل ـي ـم ــات الـ ـ ـ ـ ــوزارة الـ ـت ــي لـ ــم ت ــأت
ب ـع ــد .ي ــوم ال ـث ــاث ــاء امل ــاض ــي ،دخــل
ه ـ ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـعـ ـ ــامـ ـ ــل جـ ـ ــديـ ـ ــا عـ ـ ـل ـ ــى خ ــط
الـ ـتـ ـسـ ـلـ ـي ــم وال ـ ـت ـ ـس ـ ـلـ ــم .ف ـم ـح ــام ـي ــة
الـ ـنـ ـق ــاب ــة ،أك ـ ـ ــدت أن امل ــوظـ ـف ــن لــن
ي ــوق ـع ــوا ع ـل ــى االنـ ـتـ ـق ــال إلـ ــى م ــاك
الـشـبـكـتــن وت ـبــرئــة ذم ــة الـشــركـتــن
قبل الحصول على حقوقهم .هنا ال
تزال قضية الشهر  13الذي رفضت
ال ـ ــوزارة دف ـعــه نـهــايــة  2019عــالـقــة.
ُ
وي ـ ـخ ـ ـشـ ــى أن تـ ـ ـ ــؤدي إل ـ ـ ــى ع ــرق ـل ــة
اس ـت ـعــادة الــدولــة لـلـقـطــاع .لـكــن في
ال ــوزارة مــن يطمئن إلــى أن الــوزيــر
سيجتمع مع نقابة املوظفني قريبًا
ل ـل ـت ـف ــاه ــم بـ ـش ــأن امل ــرحـ ـل ــة امل ـق ـب ـلــة،
ت ـحــت عـ ـن ــوان ح ـفــظ ح ـقــوق ـهــم .أمــا
بشأن مــن يـصــرون على االعـتــراض
وعــدم توقيع االنتقال ،فلن يؤثروا
فــي سـيــاق االس ـت ــرداد ال ــذي انطلق
ف ـ ــي الـ ـخ ــام ــس م ـ ــن أيـ ـ ـ ــار املـ ــاضـ ــي،
ويـتــوقــع أن يـحـتــاج إلــى مــا بــن 60
و 90يومًا كما سبق أن أعلن حواط.
ف ــي ق ـ ــرار ت ـع ـيــن م ـج ـلـ َـســي اإلدارة
إش ـكــال ـي ـتــان يـ ـت ـ ّ
ـردد ص ــداه ـم ــا بــن
الـ ـع ــامـ ـل ــن ف ـ ــي الـ ـ ـقـ ـ ـط ـ ــاع .األولـ ـ ـ ــى،
ت ـت ـع ـلــق ب ـت ـع ـيــن أع ـض ــائ ــه جـمـيـعــا
مــن املــوظـفــن فــي الـشــركـتــن ،خالفًا
لـ ـلـ ـق ــواع ــد واملـ ـ ـم ـ ــارس ـ ــات ال ـع ــامل ـي ــة
امل ـع ـت ـمــدة (ت ـق ــوم ك ــل شــركــة مــديــرة
باستقدام فريق عمل إداري وتقني
وم ـ ـ ــال ـ ـ ــي وق ـ ــان ـ ــون ـ ــي مـ ـتـ ـخ ـ ّـص ــص
ف ــي ت ـش ـغ ـيــل وإدارة الـ ـقـ ـط ــاع) .فــي
اإلدارة الـحــالـيــة لـلـشــركـتــن ،كــانــت
املخالفة محصورة بـ «تاتش» ،التي
اسـتـفــادت مــن املــوظـفــن اللبنانيني
ً
امل ــوج ــودي ــن أصـ ــا ف ــي ال ـق ـطــاع مــن
دون القيام بواجباتها التعاقدية.
ل ـك ــن ف ــي اإلدارة امل ـع ـ ّـي ـن ــة م ــن قـبــل
حـ ـ ــواط ،تـ ـم ـ ّـددت امل ـخ ــال ـف ــة لـتـشـمــل
«أل ـ ـفـ ــا» أيـ ـض ــا ،الـ ـت ــي ك ـ ــان مـجـلــس
إدارت ـه ــا يـضــم ممثلني ألوراس ـكــوم
ف ـقــط ،م ــع االك ـت ـف ــاء بـتـعـيــن رئـيــس
م ـج ـلــس اإلدارة م ــدي ــرًا ع ــام ــا .لـكــن
بالنسبة إلــى ال ــوزارة ،فــإن القاعدة
كـ ـ ــانـ ـ ــت :يـ ـمـ ـك ــن اخـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــار أي كـ ــان
لـ ـعـ ـض ــوي ــة مـ ـجـ ـل ــس اإلدارة ،وق ــد
ف ـض ـل ـن ــا االخ ـ ـت ـ ـيـ ــار م ـ ــن امل ــوظ ـف ــن
لتوفير البدالت املالية.
حـتــى مــع الـتـغــاضــي عــن اإلشكالية
القانونية تلك ،فإن تعيني موظفني
ف ـ ــي مـ ـجـ ـل ــس اإلدارة م ـ ــن م ــرات ــب
دنـيــا سيخلق تـضــاربــا بــن عملهم
التنفيذي كـمــرؤوســن مل ــدراء أعلى
م ـن ـه ــم رت ـ ـبـ ــة ،وب ـ ــن وجـ ــودهـ ــم فــي
م ـج ـل ــس اإلدارة ،حـ ـي ــث ي ـت ـخ ــذون

قــرارات ،بصفتهم أعلى منصبًا من
رؤسائهم التنفيذيني!
اإلشكالية الثانية تتمثل في إعادة
ت ـع ـيــن ع ـض ــوي ــن س ــاب ـق ــن ملـجـلــس
إدارة شــرك ـتــي  ،MIC2ه ـمــا شــربــل
ق ــرداح ــي وع ـل ــي ي ــاس ــن ،عـضــويــن
ّ
فـ ــي م ـج ـل ــس إدارت ـ ـه ـ ــا بـ ـع ــد ت ـســلــم
الدولة لقطاع الخلوي .تلك خطوة
ّ
صحتها من عدمه.
ال إجماع حــول
ثـمــة مــن يـعـتـبــر أن أع ـضــاء مجلس
إدارة الـشــركـتــن السابقتني كــانــوا،
أث ـن ــاء قـيــامـهــم ّبـمـهــامـهــم الــرقــابـيــة
والتقريرية ،يمثلون حصرًا الشركة
الـ ـخ ــاص ــة الـ ـت ــي ت ــدي ــر واحـ ـ ـ ــدة مــن
شبكتي الخلوي ،مــا يعني وجــوب
خ ــروج ــه ن ـه ــائ ـي ــا م ــن مـ ــاك شــركــة
«تاتش» أو شركة «ألفا» بعد خروج
شركتي اإلدارة من القطاع .وهو ما
لم يحصل .فياسني وقرداحي هما
من بني أعضاء مجلس اإلدارة الذي
ي ـم ـكــن أن ي ـن ـشــأ ن ـ ــزاع م ـع ــه إذا مــا
تبني ملجلس اإلدارة الجديد وجود
م ـخ ــال ـف ــات ،ف ـك ـيــف ي ـك ــون ال ـقــاضــي
واملتهم شخصًا واحدًا؟
ّ
مـصــدر قضائي مطلع يــذهــب أبعد
من ذلك ،مشيرًا إلى أن هذا التعيني
ي ـم ـ ّـس ب ـجــوهــر أص ـ ــول اإلدارة ،إذ
كـيــف يــؤتـمــن شـخــص عـلــى الشركة
قبل أن ُيعرف ما إذا كان قام بعمله
بشكل صائب أم ال؟
تلك «حـجــج» ال يعتبرها مصدران
م ــن شــرك ـتــي ال ـخ ـلــوي كــاف ـيــة لـعــدم
تعيني أعـضــاء سابقني فــي مجلس
اإلدارة .الـ ـحـ ـج ــة أن عـ ـل ــي ي ــاس ــن
وش ــرب ــل ق ــرداح ــي ل ــم يـقـبـضــا يــومــا
أي راتب من «زين» ،والتالي هما ال
يعمالن لدى الشركة بل في «تاتش».
أمــا الحجة الـثــانـيــة ،فتتعلق بعدم
ت ـحـ ّـمــل أع ـض ــاء مـجـلــس اإلدارة أي
مـســؤولـيــة عــن أعـمــال اإلدارة ،التي
تـتـحـمـلـهــا ال ـشــركــة امل ــدي ــرة حـصــرًا.
ولــذلــك تـحــديــدًا يـنــص عـقــد اإلدارة
عـلــى أن تـقــوم الـجـمـعـيــة العمومية
بـمـنــح ب ــراء ة ذم ــة ألع ـضــاء مجلس
اإلدارة بـشـكــل س ـنــوي ،مــن دون أن
ي ــؤدي ذل ــك إل ــى إب ــراء ذم ــة شركتي
«أوراس ـك ــوم» و«زي ــن» .وعـلـيــه ،فــإن
الجمعية العمومية عندما تنعقد
لـتـعـيــن أع ـض ــاء ج ــدد ،ي ـف ـتــرض أن
ت ـبـ ّـرئ ذم ــم أع ـضــاء مـجـلــس اإلدارة
ال ـ ـسـ ــاب ـ ـقـ ــن ،وم ـ ـ ــن ب ـي ـن ـه ــم ي ــاس ــن
وقـ ــرداحـ ــي ،م ــا ي ـس ـمــح بـعــودتـهـمــا
إلـ ــى م ـج ـلــس اإلدارة مـ ـج ــددًا .ذل ــك
غير صحيح من وجهة نظر مقابلة
ت ـع ـت ـبــر أن ع ـض ــو م ـج ـل ــس اإلدارة
هو عمليًا وقانونيًا ممثل الشركة
ال ــذي ي ـشــارك فــي ات ـخــاذ قــرارات ـهــا،
وب ــالـ ـت ــال ــي هـ ــو م ـ ـسـ ــؤول عـ ــن ه ــذه
ال ـ ـقـ ــرارات أم ـ ــام ال ـج ـم ـع ـيــة ال ـع ــام ــة،
ال ـت ــي ال يـمـكـنـهــا أن تـعـطـيــه ب ــراء ة
ذمة قبل إنجاز عملية التدقيق.
َ
ب ــن وج ـه ــت ــي ال ـن ـظ ــر ،اخ ـت ــار وزي ــر
االت ـ ـ ـصـ ـ ــاالت ال ـ ــوق ـ ــوف عـ ـل ــى ض ـفــة
تـ ـ ـعـ ـ ـي ـ ــن مـ ـ ــوظ ـ ـ ـفـ ـ ــن حـ ـ ــال ـ ـ ـيـ ـ ــن ف ــي
الـ ـشـ ـبـ ـكـ ـت ـ ّـن فـ ـ ــي مـ ـجـ ـل ــس اإلدارة
الـ ــذي ي ـمــثــل ال ــدول ــة ،م ـس ـ ّـوق ــا لـهــذا
ال ـخ ـي ــار بــوص ـفــه خ ـي ــارًا إصــاح ـيــا
ّ
ً
ال ي ـك ــلــف ال ــدول ــة أم ـ ـ ــواال إض ــاف ـي ــة.
ه ــل إجـ ـ ــراؤه س ـل ـيــم؟ ال أح ــد يـمـكــن
أن يجيب على السؤال سوى هيئة
الـتـشــريــع واالس ـت ـشــارات فــي وزارة
العدل ،التي يفترض أن ّ يلجأ وزير
االتـصــاالت إليها ليتجنب الــوقــوع
في مخالفة القانون.
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مقالة

جيش العدو يبدأ «حرب الميزانية»...
والعين على حزب الله
علي حيدر
يصح الـقــول إن املــواقــف الـتــي أطلقها رئـيــس أرك ــان جيش
العدو أفيف كوخافيّ ،
وعبر فيها عن إصــراره على تنفيذ
خـطــة «ت ـنــوفــاه» املـتـعــددة الـسـنــوات لـبـنــاء ق ــدرات املؤسسة
ّ
العسكرية ،تشكل امتدادًا للسجاالت التقليدية التي تشهدها
إســرائـيــل بــن الـجـيــش ووزارة املــالـيــة مــع كــل عملية إع ــداد
للميزانية العامة ،بما فيها امليزانية األمنية .ومع أن الغلبة ،في
معظم التجاذبات السابقة ،كانت ملصلحة األمن على حساب
االقتصاد ،إال أن القلق في مبنى «الكرياه» (قيادة الجيش
ووزارة األمن) ينبع من إدراك حقيقة أن ما تواجهه إسرائيل
ـ ـ كما بقية دول العالم ـ ـ يختلف في أبعاده ووتيرته عن كل
األزمات االقتصادية السابقة ،وقد يترك بصمات فاقعة على
خيارات الحكومة املالية ،بما فيها امليزانية املفترضة لتطوير
قدرات الجيش في مواجهة التهديدات اإلقليمية املتصاعدة.
مــع ذل ــك ،وم ــن دون أدن ــى وه ــم ح ــول إمـكــانـيــة أن تتجاهل
حكومة العدو متطلبات الجيش لتطوير قدراته ،إال أن هناك
وقــائ ــع مـتـســارعــة ت ـفــرض نـفـسـهــا عـلــى إســرائ ـيــل ككيان
وجيش ال يمكن تجاهلها ،وهو ما دفع كوخافي الى خيار
استباقي بإطالق صفارة بدء «حرب امليزانية» .هذا الواقع
أق ـ ّـر بــه كــوخــافــي بنفسه ،قـبــل ع ــدة أســابـيــع ،بــالـقــول« :مــن
الواضح أن الجيش سيضطر الــى مالءمة نفسه مع الواقع
االقتصادي الجديد» .لكن مواقفه الجديدة تؤشر الى عدم
استعداده ملالءمتها مع املستجد االقتصادي .هذه الوقائع
الضاغطة ّ
عبرت عنها جهات رسمية واقتصادية في كيان
العدو ،اعتبرت أن كل التقديرات إزاء عمق األزمة واستمرارها
وآثارها االقتصادية تتسم بمنسوب مرتفع من الاليقني ،ما
قد يضع القيادة السياسية أمام خيارات محدودة.
هذا الجو التشكيكي انعكس أيضًا في مواقف وزير األمن
َّ
بني غانتس وفــي محيط كــوخــافــي .فقد شــكــك األول في
إمكانية الـتــوصــل الــى اتـفــاقـيــات مشابهة لتلك الـتــي جرت
بني املالية واألمــن في الحكومة السابقة .وربــط ذلــك بالهوة
العميقة للميزانية العامة الناتجة عن أزمــة كــورونــا .ويبدو
أن األجــواء نفسها تسود في محيط رئيس األركــان ،حيث
وصف بعضهم مواقفه بأنها «خطيرة» .واستندوا في ذلك
الى أن «التعاطف الجماهيري في هذا الوقت هو مع أصحاب
املصالح التي انهارت ،وليس مع ضباط الجيش» .وبحسب
أحد املقربني منه ،فإن مواقف كوخافي صحيحة من الناحية
املـبــدئـيــة ،لكن الـطــريــق الـصــدامــي ال ــذي اخ ـتــاره خــاطــئ وقد
يتسبب بأضرار.
لـكــن ،فــي وق ــت يــركــز املـنـتـقــدون عـلــى الــوضــع االقـتـصــادي
واملالي املستجد في إسرائيل ،فإن عني الجيش ترصد تطور
قدرات محور املقاومة ،وخصوصًا حزب الله .ويدفعها الى
استعادة مقولة رئيس األركان السابق شاؤول موفاز ،بأن
«الحفاظ على الحياة أهــم من الحفاظ على نوعية الحياة».
وي ـب ــدو أن ه ــذا ال ـش ـعــار أص ـبــح أك ـثــر ذي صـلــة ف ــي ضــوء
التحذيرات التي أطلقها كوخافي في شباط  ،2019ثم أكدتها

االستخبارات العسكرية ،من مفاعيل التطور النوعي لقدرات
حزب الله الذي َّ
تحول الى جيش لجهة ما يملكه من قدرات.
هذا التطور أدى ،بحسب تقدير الجيش واالستخبارات ،الى
تقليص الفجوة النوعية مع الجيش اإلسرائيلي.
في املقابل ،تهدف خطة الجيش ـ ـ بحسب العديد من املعلقني
ـ ـ الى محاولة إعادة توسيع هذه الفجوة .لكن ما لم يلفت إليه
هؤالء أن حزب الله ومحور املقاومة ليسا في حالة مراوحة
أي ـضــا ،بــل أثـبـتــت ال ـس ـنــوات الـســابـقــة أن ــه ب ـم ــوازاة مواجهة
التهديدات اإلرهابية واالعتداءات اإلسرائيلية ،كانا يواكبان
ذلك بوتيرة متسارعة من بناء وتطوير قدراتهما.
ّ
ف ــي مـ ـ ــوازاة األمـ ـ ــوال ال ـت ــي ت ـح ـتــاج ال ـح ـكــومــة ال ــى ضــخـهــا،
بهدف الحفاظ على القطاعات االقتصادية واحتواء النتائج
االجـتـمــاعـيــة واالق ـت ـصــاديــة ،وم ـحــاولــة تحفيز االقـتـصــاد،
تشكل خطة الجيش «تنوفاه» أحد أهم املــوارد التي تتطلب
املــزيــد مــن الـنـفـقــات بمستويات تـتـجــاوز مــا احـتــاجــت اليه
الخطط السابقة .وهو ما ُيفسر ،بحسب ما نقلته صحيفة
«إسرائيل اليوم» أن كل من جلس مع كوخافي يلمس أن لديه
مخاوف من أن تبقى «تنوفاه» حبرًا على ورق.
َ
فــي مــواجـهــة ه ــذا الـتـحــدي ،فــاجــأ كــوخــافــي وزارتـ ــي املالية
واألمــن ،بفتح «حرب امليزانية» على خالف تفاهم مفترض
بــأن يتم بحث املـيــزانـيــة األمـنـيــة ،فــي ضــوء مــا تحتاج إليه
«تـنــوفــاه» ،بـهــدوء بــن الـطــرفــن .ويـبــدو أن مـحــاولــة الجيش
ال ـط ـمــأنــة ب ــأن رئ ـيــس األركـ ـ ــان ل ــم يـقـصــد ف ـتــح س ـجــال مع
وزارة املالية ،وإنما توجيه إنــذار من مـ ّـس محتمل باألمن،
لم تقنعهم ،فاعتبروا أن املواقف التي أطلقها تشكل تحديًا
ويمكن أن تقود الــى مسار تصادمي يضع العراقيل أمام
الطرفني في محاولة الوصول الى تفاهمات.
في هذه األجواء ،بات من الواضح أن التزام رئيس الحكومة
بنيامني نتنياهو ،قبل أزمة كورونا ،بزيادة امليزانية األمنية
 4مـلـيــارات شيكل فــي الـسـنــة ،صــار مــن املــاضــي ،ويمكن
أن يكون هجوم الجيش دفاعيًا بهدف قطع الطريق على
تقليص ميزانيته األمـنـيــة .وبحسب «إســرائـيــل ال ـيــوم» ،إن
بقيت املـيــزانـيــة الـحــالـيــة عـلــى مــا هــي عليه اآلن ،فستكون
معجزة.
اإلربـ ــاك ال ــذي تــواجـهــه خـطــة الـجـيــش تنبع مــن كــونـهــا أتــت
فــي ظــل اشتباك سياسي داخـلــي غير مسبوق فــي تاريخ
إســرائـيــل ،أدى الــى شلل حكومي استمر نحو  500يــوم،
وانعكس ذلك تأخيرًا في املصادقة على امليزانية العامة ،ومن
ضمنها ميزانية الجيش .وبعد ذلك أتت «غزوة» كورونا التي
تستنزف الصحة واالقتصاد في إسرائيل ،من دون وجود
مؤشرات على حلول جذرية في املدى املباشر .وما فاقم من
مخاوف الجيش ،أن ذلك كله أتى أيضًا بالتزامن مع تعاظم
قدرات حزب الله ّ
وتطورها الى مستويات غير مسبوقة ،وهو
ما يشكل تهديدًا استراتيجيًا متصاعدًا على األمن القومي،
وإذا لــم تـبــادر إســرائـيــل لتحسني مكانتها االستراتيجية
والـعـسـكــريــة فستكون لـهــذا امل ـســار تــداعـيــات مــن الصعب
ّ
التكهن بمآالتها في املدى املنظور.

دعوة من جملس ادارة
البنك اللبناين السويرسي ش.م.ل.
حلضور اجامتع اجلعية العمومية العادية وغري العادية
يترشف جملس ادارة البنك اللبناين السويرسي ش.م.ل بدعوة حرضات املسامهني الكرام اىل
حضور اجلعية العمومية العادية وغري العادية اليت س تعقد يف مركز املرصف الاكئن يف بريوت،
امحلرا ،شارع اميل اده ،بناية احلص ،الطابق السادس وذكل يف متام الساعة الواحدة من يوم
الثلثاء املوافق يف  ۲۰۲۰/٧/٧للتباحث والتقرير فامي خيتص ابلتعممي رمق  532الصادر عن سعادة
حامك مرصف لبنان واذلي طلب مبوجبه من املصارف اللبنانية زايدة أموالها اخلاصة الساس ية
بنس بة  % 20من حقوق محةل السهم العادية كام يه بتارخي  ٢٠١٨/١۲/۳١وذكل عن طريق
مقدمات نقدية ابدلوالر المريييك

وتفضلوا بقبول الاحرتام
جملس الادارة
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لبنان

لبنان
العامة لألحوال الشخصية .مع ذلك ،ليست
قضية ال أزمة بيانات قيود عائلية في لبنان ...بعد ،وفق تأكيد المديرية
ّ
األمور على ما يرام ،إذ يحول ارتفاع األسعار دون إجراء استدراج عروض سيكلف أضعاف االعتمادات« .الحق» ،هنا،
على الدوالر ...وأيضًا على ديوان المحاسبة الذي رفض عقدًا نهاية العام الماضي كان سيحول دون ّ
شح البيانات
ّ
ويكلف أقل بكثير بعدما «طارت» األسعار اليوم

«أزمة» إخراجات القيود العائلية:
ّ
الحق على ديوان المحاسبة ...والدوالر!
راجانا حمية
أول من أمس ،أصدرت املديرية العامة
لـ ــأحـ ــوال ال ـش ـخ ـص ـيــة م ــذك ــرة تـحـمــل
الرقم  ،43يطلب بموجبها املدير العام،
الـعـمـيــد ال ـي ــاس خ ـ ــوري ،م ــن «رؤسـ ــاء
أق ـ ــام ال ـن ـف ــوس عـ ــدم إصـ ـ ــدار ب ـيــانــات
قـيــود عائلية إال لـلـضــرورة واالكـتـفــاء
بــامل ـصــادقــة ع ـلــى ال ـب ـيــانــات ال ـص ــادرة
بتاريخ قديم واملتوافرة لدى أصحاب
ال ـعــاقــة بـعــد ال ـتــأكــد م ــن أن ــه ل ــم يـطــرأ
عليها أي تعديل» .لم تكد املذكرة تصل
ّ
«شح
إلى املعنيني ،حتى احتلت عبارة
فــي دفــاتــر إخ ــراج ــات الـقـيــد العائلية»
م ــرات ــب م ـت ـقــدمــة ف ــي «تـ ــرانـ ــد» مــواقــع
الـتــواصــل وامل ــواق ــع اإلخ ـبــاريــة .تــرافــق
ذل ــك م ــع ك ــام رئ ـيــس راب ـط ــة مخاتير
صيدا ،إبراهيم عنتر ،األسبوع املاضي
عـ ــن «شـ ـ ــح ك ـب ـي ــر فـ ــي أوراق ال ـق ـي ــود
العائلية فــي دائ ــرة الـنـفــوس» ،وإعــان
عــدد مــن املخاتير فــي عـكــار ،فــي بيان
أمس ،عن «انقطاع دفاتر إخراج القيد
الـعــائـلــي مــن دوائـ ــر ال ـن ـفــوس» ،داعــن
«املــواط ـنــن إل ــى ع ــدم طـلــب أي إخ ــراج
قيد عائلي جديد إلى حني قيام وزارة
الــداخ ـل ـيــة وال ـب ـلــديــات بـطـبــاعــة دفــاتــر
جديدة».
يؤكد خوري لـ«األخبار» أن «ال وجود
ألزم ــة ب ـي ــان ــات» .لـكــن امل ــذك ــرة (ج ــاءت
للتذكير باملذكرة الرقم  27التي صدرت
في الثامن من نيسان املاضي وحملت
امل ـض ـم ــون ن ـف ـس ــه) ل ــم تـ ــأت م ــن فـ ــراغ.
ففي الشهر العاشر من العام املاضي،
أحالت اإلدارة إلى مراقب عقد النفقات
ل ـ ــدى وزارة ال ــداخـ ـلـ ـي ــة والـ ـبـ ـل ــدي ــات
مشروع عقد اتفاق مع إحدى الشركات
لطباعة إخــراجــات القيود واللواصق
العائدة لها سندًا إلــى قــرار صــادر عن
مجلس الــوزراء .وأتبعت ذلك بـ«إيداع
امل ـل ــف ل ــدى دي ـ ــوان امل ـحــاس ـبــة إلج ــراء
رقابة مسبقة بشأنه سندًا إلى أحكام
امل ــادة  35مــن قــانــون تنظيم الــديــوان».
هناك ،مكث امللف شهرين كاملني ،قبل
أن يأتي الـجــواب بــ«عــدم املوافقة على

(مروان طحطح)

مشروع العقد بالتراضي لعدم توافر
الشروط» ،طالبًا من اإلدارة «فتح مجال
املنافسة أمام العارضني لالشتراك في
عـمـلـيــات تـلــزيــم الـصـفـقــات العمومية
( .»)...كان يمكن لهذا الجواب أن يكون
عــاديــا ،لــو أنــه لــم يــأت على عتبة سنة
جديدة تقتضي طباعة بيانات جديدة.
لذلك ،عمدت اإلدارة ،بعد  24ساعة من
تـلـقـيـهــا ال ـك ـت ــاب ،إل ــى رف ــع ك ـت ــاب إلــى
وزي ــرة الــداخـلـيــة والـبـلــديــات السابقة
ريــا الحسن للطلب من الــديــوان إعــادة

لتخفيف األعباء تدرس
«األحوال» تخفيف
المعايير األمنية
المطلوبة في البيانات

النظر في قراره لجملة أسباب ،أهمها
عــامــل ال ــوق ــت .ف ــأي مـنــاقـصــة عمومية
تستوجب فـتــرة زمـنـيــة ال تـقــل عــن «3
إل ــى  4أش ـه ـ ٍـر ك ـحــد أدن ـ ــى» ألن ال ــورق
املـسـتـخــدم فــي الـبـيــانــات غـيــر مــوجــود
ف ــي األسـ ـ ــواق وي ـل ــزم ب ــن  3و 4أش ـهـ ٍـر
الس ـت ـي ــراده .الـسـبــب اإلض ــاف ــي ه ــو أن
اإلدارة نفسها لــم تتمكن فــي الفصل
األخ ـيــر مــن ال ـعــام املــاضــي «م ــن إج ــراء
اسـ ـ ّت ــدراج عـ ــروض قــرطــاس ـيــة بسبب
تـ ـم ــن ــع ال ـ ـشـ ــركـ ــات عـ ــن امل ـ ـشـ ــاركـ ــة فــي

اعتمادات بالليرة اللبنانية وانسحاب
ال ـ ـب ـ ـعـ ــض مـ ـنـ ـه ــا بـ ـسـ ـب ــب فـ ـ ـ ــرق س ـعــر
الدوالر» .مع ذلك ،أعاد ديوان املحاسبة
التأكيد على ق ــراره الـســابــق بالرفض
مـجــددًا .علمًا بــأن الغرفة نفسها التي
نظرت في العقد وافقت استثنائيًا على
عقود أخــرى شبيهة في إدارات أخرى
«ع ـل ــى أن ت ـج ــرى م ـنــاق ـصــات جــديــدة
الـ ـع ــام املـ ـقـ ـب ــل»! وه ـ ــذا م ــا اسـتـغــربـتــه
اإلدارة ،مشيرة إلى «عدم موضوعية»
في تعاطي الديوان.

ـدل إضــافــي
لــم يـكــن الــوقــت يـسـمــح ل ـجـ ٍ
وخـصــوصــا أن الكميات املـتــوافــرة في
ال ــ«س ـتــوك» كــانــت قـلـيـلــة .ل ــذاّ ،
وجـهــت
اإلدارة فــي  16كــانــون الـثــانــي املاضي
كـتــابــا إل ــى الـتـفـتـيــش امل ــرك ــزي إلدراج
مناقصة عمومية في هذا الشأن ،غير
أن ال ــرد ج ــاء «ب ـض ــرورة أخ ــذ املــوافـقــة
من مجلس ال ــوزراء» .في غضون ذلك،
استقالت الحكومة واستغرق تشكيل
حكومة جديدة ونيلها الثقة شهرين.
ع ـنــدهــا أع ـ ــادت اإلدارة إحـ ـي ــاء املـلــف
ال ــذي ن ــال مــوافـقــة الـحـكــومــة ،وإن كــان
حتى هذه اللحظة ،لم يصدر البرنامج
الـسـنــوي عــن إدارة املناقصات بسبب
«األوض ــاع االستثنائية» الـتــي تحول
دون ذلك.
ف ـ ــي ال ـ ــوق ـ ــت امل ـس ـت ـق ـط ــع ب ـ ــن ص ـ ــدور
الـبــرنــامــج وإج ــراء املـنــاقـصــة ،أصــدرت
اإلدارة م ــذك ــرات إداري ـ ــة لـتـجـنــب أزمــة
انقطاع تلك امللفات .وبالتزامن ،عملت
ع ـل ــى اس ـ ـتـ ــدراج ع ـ ــروض دعـ ــت إلـيـهــا
«ال ـش ــرك ــات ال ـت ــي أش ـ ــار إل ـي ـهــا دي ــوان
امل ـحــاس ـبــة ف ــي ت ـق ــري ــره األول ،وال ـتــي
كــانــت ب ـح ــدود  6ش ــرك ــات» .غـيــر أن 3
منها اعتذرت عن عدم املشاركة بسبب
تأرجح سعر صرف الليرة ،فيما ّقدمت
شركات أخــرى عروضًا لم تكن على
3
ٍ
ق ـ ــدر ت ـم ـن ـيــات اإلدارة .وهـ ـن ــا ،يـكـمــن
«عـتــب» اإلدارة على دي ــوان املحاسبة
الـ ـي ــوم .وهـ ــو ع ـتــب بـقـيـمــة «م ـل ـي ــارات
ال ـل ـي ــرات» .فـعـنــدمــا أح ـيــل مـلــف العقد
بــالـتــراضــي على ال ــدي ــوان ،فــي تشرين
األول امل ــاض ــي ،كــانــت قـيـمــة الـبـيــانــات
مــن «عــائـلـيــة وإف ــرادي ــة مــع الـلــواصــق»
نحو  795مليون ليرة لثمانية ماليني
و 590ألفًا مــن البيانات ،منها مليون
و 600أل ــف ب ـيــان قـيــد عــائ ـلــي .وكــانــت
ال ـش ــرك ــة ق ــد ط ـل ـبــت قـيـمـتــه  139لـيــرة
لكل بيان عائلي ،أي ما يصل الى 222
مليون ليرة .أما اليوم ،فإن هذه املبالغ
لــم تعد تفي بــالـغــرض .فبالعودة إلى
الشركات الثالث العارضة ،كان السعر
األدن ــى اإلفـ ــرادي ال ــذي قدمته إحــداهــا
لبيانات القيد العائلي فقط «799,20
لـيــرة» ،أي بــزيــادة  660ليرة لكل بيان
قيد عائلي .وقد طلبت اإلدارة استدراج
عـ ــروض لـ ـ ــ 200أل ــف ب ـيــان قـيــد عــائـلــي
«لـتــأمــن حــاجـتـهــا» .لكن سـ ّـد الحاجة
هنا سيكلف نحو  160مليون ليرة ،أي
ما يــوازي ثالثة أربــاع املبلغ الذي كان
ُ
سيدفع مقابل مليون و 600ألف بيان
قيد عائلي.
ل ــم تــواف ــق اإلدارة عـلــى ال ـعــرض نـظـرًا
إل ــى ال ـف ــارق ف ــي األسـ ـع ــار .وب ـمــا أن ال
خ ـي ــارات مـتــاحــة قـبــل إجـ ــراء مناقصة
ج ــدي ــدة ،ل ـج ــأت إل ــى ع ــاج ــات مــؤقـتــة
تعفي من انقطاع البيانات .في الوقت
نـفـســه ،وف ــي انـتـظــار املـنــاقـصــة ،تعمل
ع ـل ــى ت ـن ـف ـيــذ مـ ـع ــادل ــة جـ ــديـ ــدة تــأخــذ
فــي االع ـت ـبــار التخفيف مــن «املـعــايـيــر
األم ـن ـيــة» ف ــي ال ـق ـيــود بـنـسـبــة مقبولة
«عـلــى أن تبقى محمية بنسبة عالية
ّ
من التزوير» ،علها تخفف من األعباء
ّ
التي يمكن أن تتحملها املوازنة.

تقرير

ربع مليون عاملة أجنبية يواجهن «العمل باإلكراه» ...أو الشارع
إيلده الغصين

تــرت ـفــع أع ـ ــداد ال ـع ــام ــات اإلث ـيــوب ـيــات
ّ
ّ
قنصلية بالدهن في
املعتصمات أمام
ّ
ّ
الحازمية ،في انتظار تأمني عودتهن
ّ
إل ــى ب ــاده ــن ،واح ـت ـجــاجــا ع ـلــى ق ــرار
أديس أبابا تحميلهن كلفة اإلقامة في
فـنــادق الحجر ملــدة  14يــومــا .االرتـفــاع
ليس ّ
مرده إلى زيادة عدد املتضامنات
مع املعتصمات ،وإنما يعود  -ببساطة
 إلى إقدام عدد من «الكفالء» على تركمزيد من العامالت ملواجهة مصيرهن
أمـ ـ ــام م ـب ـنــى ال ـق ـن ـص ـل ـيــة ،ب ـع ــدم ــا زاد
ارت ـ ـفـ ــاع س ـع ــر صـ ــرف الـ ـ ـ ــدوالر أخ ـي ـرًا
الـعــبء عليهن ،وعـلــى أصـحــاب العمل
الــذيــن بــاتــوا غـيــر قــادريــن عـلــى تأمني
رواتبهن بالدوالر.
أزمة جديدة مماثلة تتعلق بالعامالت

الغانيات كادت أيضًا أن تطل برأسها،
قبل أن تتراجع سفارة غانا في مصر
ّ
ّ
الفخرية
قنصلية غانا
(التي تتبع لها
فــي لـبـنــان) عــن ق ــرار تحميل رعاياها
مــن الـعــامــات فــي لـبـنــان كلفة الـعــودة
واإلقامة في الحجر بما يصل الى نحو
 1720دوالرًا .لـكــن رغ ــم ه ــذا الـتــراجــع،
يبقى االرتفاع املتزايد في سعر الدوالر
عائقًا أمام تأمني بعضهن سعر تذكرة
السفر الـبــالــغ  400دوالر ،مــا أدى الى
ّ
افتراش عدد منهن األرض ،أمس ،أمام
مكتب قنصلية بالدهن في بدارو.
تـحـمـيــل ال ــرع ــاي ــا ك ـل ـفــة ال ـح ـجــر يــأتــي
فــي سياق تفرضه غالبية ال ــدول على
مواطنيها الــذيــن يرغبون فــي العودة
إلى بلدانهم هربًا من وباء «كورونا»،
غير أن األمر في حالة العامالت في بلد
كلبنان دقيق للغاية ،إذ أنهن يخضعن

لنظام الكفالة ،فيما تناهز كلفة العودة
راتب شهور عدة ملعظمهن.
ُ
وف ـ ـي ـ ـمـ ــا تـ ـ ــركـ ـ ــت املـ ـعـ ـتـ ـصـ ـم ــات أمـ ـ ــام
ّ
ّ
ّ
القنصلية العامة اإلثيوبية ملصيرهن
فــي ال ـشــارع ،لــم تصل املـفــاوضــات بني
وزارة ال ـع ـمــل والـ ـسـ ـف ــارة إلـ ــى نـتــائــج

إذا واجه  5في المئة من
 250ألف عاملة مشاكل
إقامة أو سكن سنكون
أمام كارثة إنسانية

م ـل ـم ــوس ــة ،ع ـل ـمــا ب ـ ــأن الـ ـ ـ ـ ــوزارة أب ــدت
استعدادها لتحمل تكاليف ليلة حجر
واح ــدة فــي الـفـنــادق .فــي غـضــون ذلــك،
ّ
حكومية عدة على
عملت منظمات غير
ّ
إيـ ــواء ع ــدد م ـن ـهــن ،وت ـط ـ ّـوع نــاشـطــون
لـجـمــع مـبــالــغ مــالـيــة لـلـمـســاعــدة ،لكن
مــع تـفــاقــم األزمـ ــة ،لــن تـكــون مـثــل هــذه
املـ ـب ــادرات كــافـيــة ملــواج ـهــة أزمـ ــة نحو
رب ــع مـلـيــون عــامـلــة فــي لـبـنــان .وتلفت
م ـحــام ـيــة ق ـس ــم اإلت ـ ـجـ ــار بــال ـب ـشــر فــي
ّ
منظمة «كفى» موهانا اسحق إلــى أن
«مراكز اإليــواء لن تستطيع استيعاب
أعداد كبيرة .وإذا واجه  5في املئة فقط
من نحو  250ألف عاملة مشاكل إقامة
أو سكن ،سنكون أمام كارثة إنسانية».
ّ
ونبهت اسحق من تبعات الوضع الذي
تجد العامالت أنفسهن فيه حاليًا ،إذ
ُ
ّ
أن «األزمـ ــة تـجـبــر قـسـمــا كـبـيـرًا منهن

عـلــى االخ ـت ـيــار ب ــن ال ـب ـقــاء ف ــي مـنــازل
الـكـفــاء وتـجــديــد ع ـقــود الـعـمــل قـسـرًا،
أو أن ُيتركن فــي ال ـشــارع ،وخصوصًا
في ظل إقفال املطار وتنظيم السفارات
ّ
حـ ـصـ ـرًا رح ـ ــات ع ـ ــودة م ــع تـحــكـمـهــا
ب ـس ـع ــر ال ـ ـتـ ــذاكـ ــر وكـ ـلـ ـف ــة الـ ـحـ ـج ــر فــي
ال ـف ـنــادق» .أمــا بـقــاؤهــن لـعــدم قدرتهن
عـ ـل ــى تـ ـح ـم ــل ه ـ ـ ــذه الـ ـتـ ـك ــالـ ـي ــف ف ــإن ــه
سيجعلهن «عالقات في منازل الكفالء
ّ
من دون رقابة لشروط عملهن وضمان
ّ
ت ـقــاض ـي ـهــن الـ ــرواتـ ــب ،عـلـمــا أن هـنــاك
عـقــود عـمــل انـتـهــت مــدتـهــا خ ــال أزمــة
ّ
واستمرت العامالت رغم ذلك
كورونا
ّ
في تأدية عملهن لعدم توافر البديل».
ه ــذا «اإلكـ ـ ــراه املـ ـعـ ـن ـ ّ
ـوي» ،ك ـمــا تصفه
اس ـحــق« ،يــأتــي فــي ظ ــرف غـيــر ع ــاديّ،
غير أن املفارقة أنه في الظروف العادية
ت ـصـ ُـعــب رق ــاب ــة وزارة ال ـع ـمــل واألم ــن

ال ـع ــام ل ـظ ــروف عـمــل ال ـعــام ــات ،وهــذا
يشير إلــى أن تفاقم األزم ــة سينعكس
ّ
ّ
واقتصادية وازديــادًا
نفسية
ضغوطًا
ّ
ف ــي س ــاع ــات ع ـم ـل ـهــن» .ه ــذه «الـعـلـقــة»
ّ
«تسببها بتوتر
في لبنانُ ،يخشى من
الـ ـع ــاق ــة بـ ــن الـ ـط ــرف ــن ،أي ال ـعــام ـلــة
وأصحاب العمل ،وقد ينتج منه سوء
م ـعــام ـلــة أو ازدي ـ ــاد حـ ــاالت االن ـت ـحــار
وال ـ ـع ـ ـنـ ــف وال ـ ـ ـت ـ ـ ـشـ ـ ـ ّـرد واالضـ ـ ـ ـط ـ ـ ــراب
النفسي» ،وفق اسحق .هذا ُيضاف إلى
أزمة العامالت خارج بيوت «الكفالء»،
ّ
ممن تقع عليهن كلفة السكن وتأمني
الحاجات اليومية بالتزامن مع تراجع
ال ـع ـم ــل ب ـس ـب ــب ك ـ ــورون ـ ــا« ،م ـ ــا يـعـنــي
وضعًا إنسانيًا مزريًا ،وعدم قدرة على
تأمني سعر تذاكر السفر أو الحجر ،في
حــن أن اإلج ــراءات مطلوبة مــن لبنان
والدولة ّ
األم لتخفيض كلفة الترحيل».

تقرير

«شبكة» لبيع أسماك القرعون
ّ
الملوثة في بيروت
آمال خليل
ّ
ط ــن ــان اثـ ـن ــان م ــن أسـ ـم ــاك بـحـيــرة
لالستهالك
القرعون غير الصالحة
َ
البشري ُيباعان يوميًا في سوقي
صـبــرا والـكــرنـتـيـنــا الشعبيني في
بـ ـي ــروت .ه ــذا م ــا أك ــدت ــه املـصـلـحــة
الــوط ـن ـيــة لـنـهــر ال ـل ـي ـطــانــي ،أم ــس،
بعد رصــدهــا لقيام عــدد مــن أبناء
ال ـب ـل ــدات امل ـ ـجـ ــاورة ل ـل ـب ـح ـيــرة فــي
ال ـب ـق ــاع ال ـغ ــرب ــي ب ـص ـيــد األس ـم ــاك
منها وبيعها ،على رغم قرار وزارة
ال ــزراع ــة ال ـصــادر ع ــام  2018بمنع
ال ـص ـيــد ف ــي ال ـب ـح ـيــرة ب ـعــد ثـبــوت
تـ ـل ـ ّـوث م ـي ــاه ـه ــا وعـ ـ ــدم صــاح ـيــة
تناول أسماكها.
وف ــي اإلخ ـب ــار ال ــذي ّ
وج ـه ــه املــديــر
الـ ـع ــام لـلـمـصـلـحــة س ــام ــي عـلــويــة
أم ــس إل ــى كــل مــن وزارة الداخلية
َ
وق ـ ـيـ ــادتـ ــي ق ـ ــوى األم ـ ــن ال ــداخ ـل ــي
وجـ ـ ـه ـ ــاز أمـ ـ ــن الـ ـ ــدولـ ـ ــة ،ورد ب ــأن
«الـ ـ ـصـ ـ ـي ـ ــادي ـ ــن ل ـ ـي ـ ـسـ ــوا هـ ـ ـ ـ ــواة أو
يبحثون عــن قــوت يومهم ،بــل هم
ش ـب ـك ــة م ـت ـك ــام ـل ــة ل ـص ـي ــد أس ـم ــاك
البحيرة وتصريفها وبيعها في
صـ ـب ــرا والـ ـك ــرنـ ـتـ ـيـ ـن ــا» .وب ـح ـســب
املـ ـعـ ـطـ ـي ــات الـ ـت ــي ج ـم ـع ـه ــا ف ــري ــق
الرصد في املصلحة« ،تبني وجود
ن ــاف ــذي ــن ي ـ ـشـ ــاركـ ــون فـ ــي ال ـص ـيــد
وحـ ـم ــاي ــة ال ـص ـي ــادي ــن وت ـصــريــف
ّ
الـ ـغ ــل ــة» .ك ـم ــا ت ـب ـ ّـن «ت ـ ـ ــورط أك ـثــر
م ــن  200ص ـيــاد لـبـنــانــي وس ــوري
بــال ـص ـيــد م ــن ال ـب ـح ـيــرة ع ـلــى منت
حـ ـ ــوالـ ـ ــى  18قـ ـ ــاربـ ـ ــا ع ـ ـنـ ــد ج ـســر
صـغـبــن» .وبـعــد سـحــب الكميات،
ي ـن ـق ـل ـه ــا ال ـ ـ ـص ـ ـ ـيـ ـ ــادون ب ــأكـ ـي ــاس
مـعـ ّـبــأة بــاملـيــاه ويلقونها فــي برك
استحدثوها بجانب منازلهم إلى
حني تصريفها في السوق املحلي
كأسماك مثلجة.
ُ
حلقة الصيادين تستكمل بشبكة

نحو  200صياد على
متن  18قاربًا يحظون
بتغطية أمنية

تجار أبــرزهــم ش .ع الــذي يشتري
ي ــوم ـي ــا م ــن ال ـص ـي ــادي ــن ب ــن 300
و 400كيلوغرام ويبيعها في سوق
صبرا ،وآخر يبيع كميات في سوق
ً
الكرنتينا ،فضال عن تجار آخرين
يـشـكـلــون وس ـطــاء بــن الـصـيــاديــن
واألسـ ــواق منهم ت .ش .و ج .ش.
(سوري الجنسية).
ع ـل ــوي ــة أكـ ـ ــد لـ ـ ــ«األخـ ـ ـب ـ ــار» تـ ــورط
ع ـ ـنـ ــاصـ ــر ن ـ ــاف ـ ــذي ـ ــن م ـ ـ ــن ضـ ـب ــاط
وعناصر أمنيني في تغطية شبكة

ال ـص ـيــد ،وعـ ــدم تـطـبـيــق تعليمات
وزي ـ ـ ــر ال ــداخـ ـلـ ـي ــة ب ـم ـن ــع ال ـص ـي ــد.
وط ــالـ ـب ــت امل ـص ـل ـح ــة بـ ــ«الـ ـتـ ـش ــدد
ف ــي ات ـخ ــاذ اإلجـ ـ ـ ــراءات مل ـنــع صيد
األسماك في بحيرة القرعون وفي
املـجــرى الرئيسي لنهر الليطاني
ّ
التلوث
إلــى حــن معالجة مشكلة
ف ــي ال ـب ـح ـي ــرة ،واسـ ـتـ ـص ــدار ق ــرار
ب ـم ـنــع ب ـي ــع هـ ــذه األس ـ ـمـ ــاك وم ـنــع
اسـ ـتـ ـه ــاكـ ـه ــا ومـ ــاح ـ ـقـ ــة ال ـت ـج ــار
املتورطني في صبرا والكرنتينا».
وك ـ ــان ـ ــت وزارة ال ـ ـ ــزراع ـ ـ ــة م ـن ـعــت
الـصـيــد ب ـنـ ً
ـاء عـلــى الـتـحـلـيــل الــذي
أج ــرت ــه امل ـص ـل ـحــة مل ـي ــاه ال ـق ــرع ــون
عــام « 2018بسبب الحالة البيئية
ال ـخ ـط ـي ــرة ال ـن ــاج ـم ــة ع ــن ال ــزي ــادة
الكبيرة والهائلة ملعدالت تصريف
مـيــاه ال ـصــرف الـصـحــي والــزراعــي
والصناعي املترافق مع ّ
شح املياه
والــذي ّ
تسبب في تزايد أنــواع من
السيانوبكتيريا التي بدأت تظهر
عام .»2008
(األخبار)
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رضوان مرتضى

كورونا
 14إصابة وفتح
الحدود مع سوريا
للبنانيين فقط
من أصل  2142فحصًا ،أعلنت وزارة
ال ـص ـحــة ،أم ــس ،تـسـجـيــل  14إصــابــة
جديدة بفيروس كورنا ( 11مقيمًا و3
وافــديــن) ،ليرتفع إجـمــالــي اإلصــابــات
إل ــى  .1402فــي امل ـقــابــلُ ،سـ ّـجـلــت 11
حالة شفاء جــديــدة ليصل الـعــدد إلى
إجمالي الوفيات
 843حالة فيما بلغ
ُ
 .31وع ـل ـي ــه ،يـ ـك ــون عـ ــدد امل ـص ــاب ــن
الـفـعـلـيــن ف ــي ل ـب ـنــان ق ــد ب ـلــغ ال ـ ـ 528
ُح ــال ــة 45 ،م ـن ـهــم ف ـقــط ُي ـق ـي ـمــون في
املـسـتـشـفـيــات ( 8فــي ح ــال حــرجــة).
وتـ ـ ّ
ـوزعـ ــت اإلصـ ــابـ ــات ال ـج ــدي ــدة على
ال ـش ـك ــل اآلت ـ ـ ــي :ال ـش ــوي ـف ــات (واف ـ ـ ــد)،
ال ـب ــداوي ُ(م ـق ـيــم) ،املــريـجــات ُ(مـقـيــم)،
مـجــدل عنجر ُ(مـقـيـمــان) ،مكسة (3
ُم ـق ـي ـمــن) ،ال ـص ــوي ــري ُ(م ـق ـي ــم) ،جب
جـنــن ُ(م ـق ـي ـمــان) ،قـصــرنـبــا (وافـ ــد)،
ُ
قيم) ومصيلح (وافد).
القصر (م ّ
إل ــى ذل ــك ،حــطــت أم ــس  11ط ــائــرة في
مطار رفيق الحريري الدولي ،أربع منها
تابعة لشركة طـيــران الـشــرق األوســط
ّ
أقلت  724واف ـدًا ضمن الدفعة الرابعة
إلج ــاء املـغـتــربــن ،فيما وصـلــت ست
طائرات خاصة ّ
ضمت  16لبنانيًا.
كما أعلنت املديرية العامة لألمن العام
أنه ُ
سيصار إلى فتح الحدود البرية مع
َ
سوريا عبر مركزي املصنع والعبودية
ال ـحــدوديــن فــي  16و 18ال ـج ــاري بني
التاسعة صباحًا والــرابـعــة بعد الظهر
أمــام اللبنانيني وأف ــراد عائالتهم (ابــن
لبنانية أو ابــن لبناني ،زوج لبنانية أو
زوجـ ــة لـبـنــانــي) فـقــط امل ــوج ــودي ــن في
سوريا والراغبني بالعودة إلى لبنان.

حق الرد

جريمة سوق الروشة:
طليقة الضحية اعترفت بذبحه!
ُ َ
ّ
بوحشية ق ــل نظيرها ُقـ ِـتــل فيها
َ
ِّ
الشاب إبراهيم علوية .قيدت يداه
وقدماه إلى السرير داخــل غرفته
فـ ــي ال ـس ـن ـت ــر املـ ـشـ ـه ــور بـ ــ«س ــوق
ال ـ ــروش ـ ــة» ف ــي م ـن ـط ـقــة ال ـج ـن ــاح،
ُ
وج ِّر َد من مالبسه وجرى االعتداء
ُ َ
ُ
عليه ،وط ِعن  ١٥طعنة في كليته
وصدره ورقبته قبل أن ُيذبح ّ
حيًا.
ُ
تـ ِـر َك علوية غارقًا في دمه وغادر
ال ـجــانــي م ــن دون أن يـتـنـبــه أحــد
ُ
إليه .املعلومات األولية تشير إلى
وقــوع الجريمة عند الثانية فجر
ال ـس ـبــت امل ــاض ــي ،ق ـبــل أن يتنبه
الجيران إلى الرائحة الكريهة التي
ُ
انبعثت من غرفته إذ ت ِركت الجثة
حتى ّ
نبهت رائحتها الجيران ليل
األربـ ـع ــاء .وم ــع ســاعــات الـ َصـبــاح
ُ
األولى أمس ،لم يكن قد ُع ِرف بعد
السبب الحقيقي وراء الجريمة.
امل ـع ـل ــوم ــات األول ـ ـيـ ــة ّ
رجـ ـح ــت أن
ُ
عـلــويــة ّإم ــا قـ ُـد خـ ـ ِّـد َر قـبــل تقييده
وتـعــذيـبــه أو ق ـ ِّـي ـ َـد ب ــإرادت ــه لـعــدم
وجود أي أثر لعراك داخل الغرفة.
وح ـ ـ ـضـ ـ ــرت فـ ــرض ـ ـيـ ــات ع ـ ـ ــدة فــي
مـ ــوازاة اسـتـبـعــاد ال ــرواي ــات التي
جرى تداولها عبر مواقع وسائل
ُ
التواصل االجتماعي ك ّليًا.
ال ـ ـب ـ ـحـ ــث األول ـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ــذي أجـ ــرتـ ــه
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ّ
«األخـ ـ ـب ـ ــار» بـ ـ ّـن أن ع ـل ــوي ــة ك ــان
ي ـع ـمــل ل ـ ــدى م ـق ـهــى ق ــاس ــم داغ ــر
املـ ـ ـ ـع ـ ـ ــروف ب ـ ـ ـ ـ «أب ـ ـ ــو ع ـ ـ ـمـ ـ ــاد» فــي
السنتر نفسه الذي يسكن إحدى
غ ــرف ــه .وبـحـســب امل ـع ـلــومــات فــإن
عـلــويــة ت ـ ّ
ـزوج مــرتــن ،األول ــى من
فـ ـت َــاة م ــن م ـن ـط ـقــة ب ـع ـل ـبــك حـيــث
ً
ُر ِزق منها طفال قبل أن ينفصل
عنها ،والثانية من فتاة سورية
ق ــاص ــر ب ـع ــد خ ـط ـف ـهــا .ومـ ــع ب ــدء
أزمة كورونا وخسارته عمله في
تصليح الدراجات النارية ،أرسل
زوجته الثانية إلى سوريا لتقيم
مع والديها.
ّ
أمــا زوج ـتــه األول ــى الـتــي طلقها
ق ـبــل أشـ ـه ــر ،ف ـي ـن ـقــل ع ــارف ــوه أن
سـ ـب ــب انـ ـفـ ـص ــال ــه عـ ـنـ ـه ــا ي ـع ــود
إلـ ــى ات ـه ــام ــه ل ـه ــا ب ـخ ـيــان ـتــه مــع

ُ
قيد الضحية
إلى سريره قبل
أن ُيطعن 15
طعنة قبل ذبحه

أحــد أقــربــائـهــا .وه ــذا كــان سبب
ال ـط ــاق الــرئ ـي ـســي الـ ــذي تـسـ ّـبــب
بـ ـت ــوت ــر ال ـ ـعـ ــاقـ ــات ب ـ ــن ع ـل ــوي ــة
وطـلـيـقـتــه الـلـبـنــانـيــة وعــائـلـتـهــا.
ونـقــل أح ــد أصــدقــاء عـلــويــة عنه
أن ــه ك ــان ي ـت ـعــرض لـلـتـهــديــد مــن
قبلهم .
مـ ـس ــاء أم ـ ـ ــس ،ب ـ ــرز ت ـ ـطـ ـ ٌ
ـور الف ــت
فـ ــي الـ ـتـ ـحـ ـقـ ـيـ ـق ــات .فـ ـق ــد ت ـ ّ
ـوص ــل
محققو فرع املعلومات إلى خيط
ي ــؤدي إلــى طليقة امل ـغــدور .وفــي
ه ــذا ال ـس ـيــاق ،كـشـفــت مـعـلــومــات
أم ـن ـي ــة لـ ـ ـ «األخ ـ ـبـ ــار» أن طـلـيـقـتــه
اس ـ ـ ـتـ ـ ــدرج ـ ـ ـتـ ـ ــه عـ ـ ـ ــارضـ ـ ـ ــة ع ـل ـي ــه
ممارسة الجنس معهاّ ،
وقيدته
إلى سريره برضاه ،ثم أحضرت
سكينًا لـتـبــدأ بطعنه فــي أنـحــاء
مختلفة من جسده قبل أن تذبحه.
وتنقل املـصــادر أنها استخدمت
ُ
دم ــى جـنـسـيــة لــتـضـ ّـيــع املحققني
لـتــوحــي بــوجــود خلفيات أخــرى
للجريمة .املعطيات األولية التي
ت ــوص ــل إل ـي ـه ــا املـ ـحـ ـقـ ـق ــون ،وإن
ك ــان الـتـحـقـيــق ل ــم يـنـتــهِ ب ـعــد ،أن
الطليقة املشتبه فيها تؤكد أنها
ارتكبت الجريمة لوحدها ،إال أن
املحققني لــم يصدقوها .لــم ينته
االسـ ـتـ ـج ــواب ب ـع ــد ،ف ـي ـمــا ال ـف ــرع
الـفـنــي سـحــب كــام ـيــرات املــراقـبــة
وداتا الهواتف.

فردان:
ليسيه
ّ
لم نصرف معلمين!
تـعـلـيـقــا ع ـل ــى م ــا ن ـش ــرت ــه «األخ ـ ـبـ ــار»
أمـ ــس ب ـع ـن ــوان «ل ـي ـس ـيــه فـ ـ ــردان تنفذ
تهديدها 30 :معلمًا يدفعون الثمن»،
أوضـ ــح مـحــامــي امل ــدرس ــة نـ ــادر عبيد
ّأن م ــا ورد ف ــي امل ـق ــال «غ ـيــر صحيح
ً
ج ـم ـلــة وتـ ـفـ ـصـ ـي ــا ،ول ـ ــم ي ـت ــم ص ــرف
أي مـعـلــم م ــن املـ ــدرسـ ــة» .وأش ـ ــار إلــى
أن «املـ ــدرسـ ــة ت ـم ــر بـ ـظ ــرف م ــال ــي قــد
يـصــل إل ــى تـهــديــد وج ــوده ــا ف ــي حــال
تفاقمه» ،متمنيًا على الجهات املعنية
ـال
وامل ـه ـت ـمــة بـمـصـيــر الـتـعـلـيــم م ــن أه ـ ٍ
وأســاتــذة وإع ــام ،املحافظة على الحد
األدنــى من املصداقية في التعاطي مع
ه ــذا امل ــوض ــوع ،تجنبًا لتضليل ال ــرأي
ال ـعــام واإلس ـ ــاءة إل ــى ص ــورة املــدرســة،
ال سـيـمــا أن بـيـنـهــا وب ــن لـجـنــة األه ــل
نزاعًا قضائيًا ما زال عالقًا وستتقرر
بنتيجته اإلجراءات التي ستتخذها».
ّرد المحرر
صحيح أن املـعـلـمــن املـعـنـيــن لم
ّ
ي ـت ـســل ـمــوا ك ـتــب صـ ــرف رس ـم ـيــة،
لكن املعلومات املــؤكــدة تفيد بأن
اإلدارة بــاشــرت مفاوضات معهم
للوصول إلى اتفاقات حبية ،منها
أن تعرض عليهم االستقالة مقابل
مبالغ مالية معينة.
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ّ
«خطر الموت» يهدد الدوري اللبناني
الكرة اللبنانية

الموسم المقبل في كرة القدم اللبنانية في
هل
ٌ
ّ
خطر؟ ســؤال ال بــد من طرحه وســط القلق الذي
يتناقله المسؤولون عن األندية الذين صارح بعضهم
حتى بإمكانية عدم المشاركة في الــدوري ،وهو
أمر يفتح الباب على الكثير من الكالم حول مستقبل
اللعبة ّ حيث البحث عن حلول يبدو أشبه بالمعضلة
في ظل األزمة االقتصادية ـ المالية التي تزداد سوءًا
يومًا بعد يوم في البالد
شربل ّ
كريم
ّ
اج ـت ـم ـ ٌ
ـاع مــرت ـقــب دعـ ــا إل ـي ــه االتـ ـح ــاد
ال ـل ـب ـن ــان ــي لـ ـك ــرة ال ـ ـقـ ــدم ي ـ ــوم االث ـن ــن
املقبل للتباحث مع األندية في صورة
املوسم املقبل واستطالع اآلراء وتبادل
األفكار .لكن هناك نقطة تحدث عنها
م ـس ــؤول ــون ف ــي األي ـ ــام األخـ ـي ــرة وهــي
م ــا يـفـتــرض ال ـتــوقــف ع ـن ــده ،وتــرتـبــط
بـ ـ ــالـ ـ ــدورة الـ ـ ـ ّ
ـوديـ ـ ــة املـ ــزمـ ــع إط ــاق ـه ــا
والتي قيل إن املشاركة فيها ستكون
إجبارية.
الـكـلـمــة األخ ـي ــرة وحــدهــا تـكـفــي لفتح
ـؤال ي ــرتـ ـب ــط ب ـم ــدى
الـ ـ ـب ـ ــاب عـ ـل ــى سـ ـ ـ ـ ـ ٍ
جهوزية األندية إلطالق استعداداتها،
إذ ال ي ـخ ـف ــى ع ـل ــى أح ـ ــد أن امل ـش ــاكــل
املــالـ ّـيــة ستكون السبب الــرئـيــس وراء
عــدم مـشــاركــة بعض ال ـفــرق ،وهــو أمر
اعترف به مسؤولون عنها والذين إذا
ما أرادوا التحدث بتفاؤل أشاروا إلى
مـشــاركــة ُصـ َـوريــة لــن تغني أو تسمن
الكرة اللبنانية.

 80%من األندية ال تملك
للمشاركة
القدرة المالية
ّ
في الدوري بالحد األدنى
ٌ
اجتماع ُمرتقب دعا إليه االتحاد
اللبناني لكرة القدم يوم االثنين
المقبل للتباحث مع األندية في
صورة الموسم المقبل
ً
هي فعال األزمة التي تعصف بالجميع
والـ ـت ــي ي ـع ــرف ال ـك ــل أنـ ــه بـسـبـبـهــا لن
يكون شــيء كما في السابق ،فاألكيد
أن ــه ال يـمـكــن ّ
ـاد ال ـس ـيــر بنفس
ألي نـ ـ ٍ
ّ
النهج الذي اتبعه في املواسم القريبة
امل ـ ــاضـ ـ ـي ـ ــة ،وهـ ـ ــو م ـ ــا يـ ـض ــع امل ــوس ــم
خطر فعلي .وهنا الحديث
املقبل في
ٍ
ليس فقط عــن إمكانية عــدم مشاركة
ب ـعــض ال ـف ــرق ،إذ إن ه ــذا األمـ ــر ق ــد ال
َ
مستبعد ،بل إن
يحصل ولــو أنــه غير
مشاركتها على سبيل تأدية الواجب
ستنعكس سلبًا على مستوى اللعبة
لسنوات عدة.
ومستقبلها
ٍ

الجميع في قلب األزمة

ّ
م ـخ ـطــئ أيـ ـض ــا مـ ــن ي ـص ــن ــف األن ــدي ــة
بــن ميسور وفـقـيــر ،إذ لطاملا قيل إن
أندية العهد ،النجمة ،األنصار والبرج
باستقرار مالي .لكن أقله هنا
تتمتع
ٍ
ّ
يمكن الـتــوقــف عـنــد «الـثــاثــة الـكـبــار»
والقول إن مشاكلهم الحالية هي أكبر
من مشاكل غيرهم ،ففي نهاية املطاف
هم يرتبطون بالعبني أصحاب عقود
ّ
مالية كبيرة ،وهو ما سيحتم عليهم
إعــادة التفاوض مع كل العـ ٍـب إليجاد
ـود بأرقام
تسويات للتوقيع على عـقـ ٍ

مختلفة .وهذه املسألة قد تفتح الباب
عـلــى مـشــاكــل م ـت ـفـ ّـرقــة ،لـكــن ال ب ـ ّـد من
ح ـصــول ـهــا ،إذ تـشـيــر امل ـع ـلــومــات إلــى
أن م ـع ــدل دفـ ــع ك ــل واح ـ ـ ـ ٍـد م ــن ال ـف ــرق
الثالثة كرواتب شهرية وصل إلى 100
أل ــف دوالر ،وم ــع سـعــر ال ـصــرف الــذي
يصيب أرقامًا جنونية يوميًا ،يوازي
ـاد ش ـهــريــا ،املـيــزانـيــة
م ــا يــدفـعــه ك ــل نـ ـ ٍ
املوسمية ألحــد أنــديــة وســط الترتيب
وفــق عملية حسابية بسيطة تستند
إل ــى سـعــر ال ـص ــرف الــرس ـمــي املعتمد
سابقًا في كل املعامالت املالية.
واألزم ـ ــة ه ــذه ال يـمـكــن إغـفــالـهــا أبـ ـدًا،
وخ ـص ــوص ــا ب ـعــدمــا ق ـيــل إن حـضــور
 12الع ـبــا ف ـقــط ف ــي ت ـمــاريــن األن ـصــار
بعد استئنافها ّ
مرده إلى خالفات مع
بـعــض الــاع ـبــن ح ــول األمـ ــور املــالـيــة
فباتوا عمليًا خــارج حسابات النادي
إذا لــم يتوصلوا إلــى اتفاقات جديدة
معه.
ّ
كل هــذا يأخذ إلــى قناعةٍ يتفق عليها
مصدر إداري رفيع املستوى،
أكثر من
ٍ
حيث النظرة واحــدة إلى األندية التي
برأيهم إن  80في املئة منها ال تملك في
الوقت الحالي القدرة املالية للمشاركة
ّ
ّ
سيفسر
بالحد األدنى ،ما
في الدوري
ع ـ ـ ــدم ت ـ ـج ـ ـ ّـرؤ الـ ـبـ ـع ــض عـ ـل ــى إط ـ ــاق
الـتـمــاريــن أو الـتــريــث فــي استئنافها
ح ـتــى إي ـج ــاد ال ـح ـلــول ال ـشــاف ـيــة الـتــي
ُ
يمكن أن تبعد النادي عن أي صدامات
مع الالعبني.
مـســألــة يــؤكــدهــا رئ ـيــس ن ــادي شـبــاب
ـال
الـ ـس ــاح ــل س ـم ـي ــر دب ـ ـ ــوق فـ ــي اتـ ـص ـ ّ ٍ
ـردد
م ــع «األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» ،وذلـ ـ ــك ب ـع ــدم ــا تـ ـ
أن ــه سـيـتــرك مـنـصـبــه ،مــا يـضــع فريق
ّ
مهب الريح،
الضاحية الجنوبية فــي
وذلك للمرة األولى منذ فتر ٍة طويلة.
وي ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــول دبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوق« :ال ي ـ ـخ ـ ـفـ ــى أن
م ـســؤول ـي ـت ـنــا أص ـب ـح ــت أك ـب ــر بـفـعــل
صـعــوبــات تــأمــن العملة واألوض ــاع
االق ـت ـص ــادي ــة امل ـت ـفــاق ـمــة .ال ـك ــل يعلم
أن ـ ـنـ ــي أع ـ ـمـ ــل ف ـ ــي م ـ ـجـ ــال الـ ـش ــرك ــات
ّ
ـرار
املــالـيــة ،وهــو مـجــال تـعــرض ألض ـ ٍ
ك ـ ـب ـ ـيـ ــرة حـ ـ ـ ــول ال ـ ـعـ ــالـ ــم ولـ ـ ـي ـ ــس فــي
لـبـنــان ف ـقــط» .وي ـتــابــعُ :
«ي ـف ـتــرض أن
تنعقد الهيئة اإلداريـ ــة لـلـنــادي هــذا
األسبوع الستعراض املرحلة املقبلة
واملتوجبات ،ألنــه لن نقبل أن نلتزم
باتفاقات ومــن ثم ندخل في مشاكل
م ــع ال ــاعـ ـب ــن» .أمـ ــا ع ــن س ـب ــب ع ــدم
عــودة الساحل إلــى التمارين فيقول:
«ن ـ ـحـ ــن ال نـ ـ ـ ــزال نـ ــدفـ ــع م ـس ـت ـح ـقــات
ّ
متوجبة علينا منذ املــوســم املاضي
لكي ال نخرج عن اتفاقاتنا ،وبالتالي
ف ــإن ه ــذا األمـ ــر يــؤثــر عـلــى مــوضــوع
تجهيز ملعب حــارة حريك الــذي يتم
تجديده إيــذانــا بفتحه أمــام تمارين
ف ــرق ال ـن ــادي ،لـكــن ال ــواق ــع أن األم ــور
أصبحت أصعب حاليًا».

أين دور األحزاب؟
ب ـط ـب ـي ـع ــة الـ ـ ـح ـ ــال ،يـ ـمـ ـك ــن اإلش ـ ـ ـ ــارة
ب ــاس ـت ـغ ــراب إلـ ــى م ــا ي ـم ـ ّـر ب ــه ش ـبــاب
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كأس إيطاليا

الكرة اإليطالية تعود على إيقاع «الكالسيكو»
يعيد إياب نصف نهائي مسابقة كأس إيطاليا اليوم وغدًا
لكرة الـقــدم االيطالية ،فــي بــاد دفعت ثمنًا كبيرًا
الحياة ّ
ّ
جراء تفشي فيروس كورونا .وستكون ُمباراة يوفنتوس
مع ضيفه ميالن اليوم الجمعة األولى التي تقام في إيطاليا
بعد َأن أصبحت بؤرة فيروس كورونا في القارة العجوز،
وبداية ما يأمل مسؤولو اللعبة أن تكون عودة املستديرة
إلى طبيعتها.
وبرغم استمرار الفيروس ،بــدأت إيطاليا تخرج تدريجيًا
من عزل صارم الشهر املاضي وتتجه نحو حياة عادية،
فيما تؤكد عــودة كــرة القدم أن األزمــة الخطيرة أصبحت
وراء الـطـلـيــان .وف ــي امل ـب ــاراة األولـ ــى سـيـكــون يوفنتوس
مرشحًا لتخطي ميالن ،بعدما عادله في عقر داره ()1-1
في شباط /فبراير املاضي .وسيلعب ميالن بدون مهاجمه
املصاب السويدي املخضرم زالتان ابراهيموفيتش والذي
أعاد الحياة إلى الفريق اللومباردي بعد عودته في كانون
األول /ديسمبر .وسيغيب أيضًا عن ميالن الذي سيحاول
إلحاق الخسارة األولــى بيوفنتوس في تورينو منذ عام
 ،2011امل ـهــاجــم اإلس ـبــانــي ســامــو كاستييخو واملــدافــع
ّ
وسيعول
الفرنسي تيو هرنانديز وذلــك بسبب اإليقاف.
مــدربــه سيلفيو بيولي على األرج ــح على الـكــرواتــي أنتي
ريبيتش الذي سجل سبعة أهداف في تسع مباريات قبل
تعليق املنافسات الكروية .وسيساعد ميالن النظام الجديد
القاضي بإلغاء الوقت اإلضافي بحال تعادل الفريقني بعد
انتهاء الوقت األصلي.
ّ
يستعد يوفنتوس ملعركته الطاحنة في الدوري
في املقابل،
مــع التسيو ال ــذي يبعد عنه بنقطة واح ــدة .ورأى مدربه

ـأس
مــاوريـتـسـيــو س ــاري أن فــريـقــه مـحـظــوظ لـخــوض الـكـ ّ
والدوري ودوري أبطال أوروبا في فترات منفصلة ،في ظل
سعيه ال ــدؤوب لنقل نجاحه املحلي إلــى الساحة القارية.
وقال مدرب تشلسي االنكليزي ونابولي السابق« :يمكننا
التركيز على أهدافنا الواحد تلو اآلخر .قد يشكل هذا األمر
ميزة لنا».
وسيالقي ّ
املتأهل بني يوفنتوس وميالن صاحب البطاقة
من نصف النهائي الثاني بني إنتر ونابولي .لكن رجال
امل ـ ــدرب أن ـطــون ـيــو كــون ـتــي ي ــواج ـه ــون مـهـمــة صـعـبــة على
أرض نابولي بعد خسارتهم ذهابًا في عقر ُدارهم بهدف
اإلسباني فابيان رويــز .وعلى غرار ميالن ،ت ّ
عد مسابقة
الكأس الفرصة املثالية إلنقاذ موسم نابولي املترنح في
املركز السادس في الدوري.
ّ
سيكون يوفنتوس مرشحًا لتخطي ميالن (أ ف ب)

بوندسليغا

بايرن ميونيخ يقترب من الكأس الثامنة تواليًا

تتدرب  12العبًا من األنصار بقيادة عبد الوهاب أبو الهيل (عدنان الحاج علي)

ال ـســاحــل أو غ ـي ــره م ــن األن ــدي ــة الـتــي
لطاملا حظيت برعاية خاصة ،ومنها
كانت خلفيتها سياسية لكنها كانت
بشكل أو بآخر
مقبولة ألنها ساهمت
ٍ

بمساعدة األنــديــة على الــوقــوف على
أقدامها .والواقع املرير حاليًا يفرض
بحسب إداري رفيع املستوى القبول
ب ــ«اس ـت ـغ ــال» ال ـس ـيــاس ـيــن لــأنــديــة

شرط دعمهم لها على غرار ما فعلوا
ســابـقــا ،وقـبــل أن يــديــروا ظهرهم إثر
وصولهم إلى غاياتهم الشخصية.
هي معادلة تنطبق على أندية كثيرة،
ً
وف ـعــا تـبــدو مقبولة ـ ولكنها بــدون
أدنى شك ستؤثر سلبًا على مستقبل
اللعبة ـ إذ في نهاية املطاف ال يمكن
إن ـ ـكـ ــار انـ ـتـ ـش ــار األح ـ ـ ـ ــزاب فـ ــي ال ـك ــرة
الـلـبـنــانـيــة عـلــى مـخـتـلــف املـسـتــويــات
الرسمية ،فهم فرضوا ممثلني لهم في
ّ
االتحادات املتعاقبة ،وهم قالوا مرارًا
إنهم «أم الصبي» لهذا النادي أو ذاك،
ّ
وم ــا ك ــان مــن األن ــدي ــة إل أن تبعتهم
وبــايـعـتـهــم .إذًا ح ــان الــوقــت لتساهم
األحزاب املختلفة بنجدة هذه األندية
ف ــي ال ــوق ــت ال ـ ــذي ت ـب ــدو ف ـي ــه ال ــدول ــة
عاجزة عن إنقاذ الرياضة.
ـام فــي ه ــذا ال ـشــأن ،لكنه
وي ـطــول ال ـكـ ً
ي ـت ــرك م ـس ــاح ــة حــزي ـنــة واسـ ـع ــة عـنــد
سـ ـم ــاع مـ ـص ــارح ــة أم ـ ــن سـ ــر االخ ـ ــاء
ّ
شهيب بأن ناديه
االهلي عاليه وائل
الــذي لطاملا كــان «الـحـصــان األســود»
ل ـ ــم يـ ـع ــد لـ ــديـ ــه ال ـ ـحـ ــافـ ــز ل ـل ـت ـن ــاف ــس،
فرق الفئات
واالهتمام سيتركز على ٌ
العمرية واإلناث .هو اعتراف ضمني
ب ـم ـش ــارك ــة صـ ــوريـ ــة م ـق ـب ـلــة ل ـل ـفــريــق
الجبلي ،ومثلها قــد ترتبط بغريمه
الـ ـصـ ـف ــاء ال ـ ـ ــذي ت ــرك ــه داع ـ ـمـ ــه غـ ــازي
ال ـش ـع ــار م ـن ــذ فـ ـت ــرة ط ــوي ـلُــة ف ــي ظــل
العبء املالي الكبير الــذي ألقي عليه
ّ
ميزانية غير بسيطة فــي ظل
لتأمني
وج ــود نـجــوم كثر فــي الـفــريــق بينهم
الدولي زين طحان الذي رفع الصوت
عــالـيــا أخ ـي ـرًا عـبــر وس ــائ ــل الـتــواصــل
ّ
املعنية
االجتماعي ،مناشدًا الجهات
ب ــال ـن ـظ ــر إلـ ـ ــى حـ ـ ــال ال ــاعـ ـب ــن ال ـت ــي
وصلت إلى الحضيض.

مشهد الدرجة الثالثة
وب ــن ال ـج ـنــوب وال ـش ـمــال ،وق ـفــت فــرق
ال ـت ـض ــام ــن ص ـ ــور ،ال ـش ـب ــاب ال ـغ ــازي ــة،
ال ـســام زغــرتــا وطــراب ـلــس غــالـبــا أمــام
م ـشــاكــل م ــال ـ ّـي ــة ،مـنـهــا م ــا ب ـقــي مـخـ ّـبــأ
ومنها ما طفا إلى العلن .وهذه األندية
ق ــد تـ ـك ــون ق ـ ـ ــادرة ع ـل ــى املـ ـش ــارك ــة فــي
ال ــدوري مــن دون تعقيدات إذا مــا قبل
الع ـبــوهــا بــالـلـعــب ب ــ«امل ــون ــة» بحسب
عضو سابق في الهيئة اإلدارية
وصف
ٍ
ـاد ج ـن ــوب ــي ،إذ ي ـم ـكــن أن تـسـتـغــل
لـ ـن ـ ٍ
لقسم
العاطفي
ـاط
ـ
ب
ـ
ت
االر
ـة
ـ
ي
ـد
ـ
ن
األ
هــذه
ٍ
من العبيها بمناطقهم ،ما قد ُيفضي
ربـمــا إلــى مــوافـقــة بعضهم حتى على
مقابل مــالــي ،وهو
اللعب مـ ّـن دون أي
ٍ
أمر سيؤثر بدوره سلبًا على املستوى
ال ـعــام ل ـل ــدوري ويـقـضــي عـلــى الـحــافــز
لتقديم األفضل من ِقبل كل العب.
م ــن هـ ـن ــا ،ال ي ـم ـكــن اسـ ـتـ ـغ ــراب دع ــوة
بـعــض مــن ه ــذه األن ــدي ــة الــاعـبــن إلــى
الـتـمــاريــن ب ـغ ـمــوض ،أي أن ـهــا لــم تـلـ ِـق
بالوعود أو تجبر أحدًا على االلتحاق،
بل تترك األمور َ
مبهمة ومفتوحة على

كل االحتماالت .أضف اعتراف بعضها
بأنها لن تقف في وجه أي العب يريد
الرحيل إلــى وجـهــةٍ يمكن أن تـ ّ
ـؤمــن له
املطلوب.
الـ ـص ــورة يـخـتـصــرهــا إداري شـمــالــي
قـ ــديـ ــم بـ ــال ـ ـقـ ــول« :لـ ــأسـ ــف سـتـصـبــح
صــورة بعض الـفــرق على شاكلة فرق
الـ ــدرجـ ــة ال ـث ــال ـث ــة ح ـي ــث ت ـج ــد الع ـبــن
دون املستوى البدني والفني املطلوب
لعدم وجــود ما يجبرهم على االلتزام
ب ــال ـت ـم ــاري ــن .وس ـي ـك ــون هـ ــدف بـعــض
األنـ ــديـ ــة ج ـم ــع الـ ـع ــدد ال ـق ــان ــون ــي ّمــن
الالعبني قبل كل مباراة ال أكثر بغض

ّ
النظر عــن مستوى وق ــدرات مــن يوقع
على كشوفاتهم».
أمـ ــا م ــا ي ـح ـت ــاج ل ــه ال ـك ــل ح ــال ـي ــا فـهــو
خطة إنقاذية ترعاها الدولة اللبنانية
مل ـســانــدة االت ـح ــاد الـلـبـنــانــي وداع ـمــي
األنــديــة قبل السقوط إلــى مــا دون فئة
ال ـ ـهـ ــواة ،ف ــاألن ــدي ــة ك ــان ــت ق ــد وص ـلــت
ّ
إل ــى مــرحـلــة نـصــف اح ـت ــراف أق ــل ــه في
املوسمني األخـيــريــن ،لكن حتى دوري
الهواة يحتاج إلى عنصر املال ،وغياب
ه ــذا الـعـنـصــر س ـي ـحـ ّـول ال ـب ـطــولــة إلــى
س ــاح ــة لـلـتـسـلـيــة وتـمـضـيــة ال ــوق ــت ال
أكثر بالنسبة إلــى الالعبني .واألخطر
أن الناشئني سيفقدون الحافز للعب
كـ ــرة الـ ـق ــدم وس ـي ـه ـجــرون ـهــا ،وامل ـمـ ّـيــز
منهم سيبحث عن فرصةٍ خارج البالد،
خ ـص ــوص ــا أن ج ـي ــل ال ــاع ـب ــن ال ــذي ــن
تتراوح أعمارهم بني الـ 14والــ 15عامًا
أو نـظــراء هــم الــذيــن بلغوا ســن الرشد
وبـ ــدأوا ي ـجــدون مـكــانــا لـهــم فــي دوري
األضــواء ،سيتجهون للبحث عن لقمة
العيش حرصًا على مستقبلهم.
كما أن االس ــوأ هــو أنــه فــي غـيــاب املــال
ستختفي استراتيجيات التطوير ألن
بعض األندية قد يضطر لالعتماد على
أج ـهــزة فـنـيــة مـحـلـيــة عــديـمــة الـخـبــرة،
لتبدو بالتالي وكأنها تقوم بتشييد
ً
مبنى مـعـتـمــدة عـلــى عـمــال الـبـنــاء من
دون وج ـ ــود م ـه ـن ــدس ي ـض ــع األس ــس
الصحيحة لضمان نجاح املشروع.
ُ
إذًا هي مسؤولية وطنية ستلقى على
عاتق الدولة إذا ما أرادت الحفاظ على
الــريــاضــة وإبـقــاء هــا على قيد الحياة،
وتــالـيــا إب ـعــاد الـشـبــان وال ـشــابــات عن
ـط لهم
املــوب ـقــات ،وت ــرك أم ـ ٍـل ول ــو بـسـيـ ٍ
ب ــأن ه ـنــاك م ــا ال يـ ــزال يـسـتـحــق عـنــاء
الجهد والتعب في هذه البالد.

يملك بــايــرن ميونيخ فــرصــة التتويج
غـ ـ ـ ـدًا الـ ـسـ ـب ــت ب ـل ـق ـب ــه ال ـ ـثـ ــامـ ــن ت ــوال ـي ــا
وال ـثــاثــن فــي تــاري ـخــه ،فــي ح ــال فــوزه
عـلــى ضيفه بــروسـيــا مونشنغالدباخ
الـ ـ ــرابـ ـ ــع وخ ـ ـ ـسـ ـ ــارة م ـ ـ ـطـ ـ ــارده امل ـب ــاش ــر
بروسيا دورتموند على أرض مضيفه
فورتونا دوسـلــدورف املـهـ ّـدد بالهبوط
في املرحلة الثالثني من الدوري األملاني
ُ
لـكــرة ال ـقــدم .وحـتــى ت ـعــادل دورتـمــونــد
وفــوز النادي البافاري سيمنح األخير
ال ـل ـقــب ن ـظ ــري ــا ،بـسـبــب ف ـ ــارق األه ـ ــداف
الـ ـكـ ـبـ ـي ــر راه ـ ـن ـ ــا ب ـ ــن ال ـ ـطـ ــرفـ ــن (14+
لـبــايــرن) ،قبل ثــاث مــراحــل على ختام
البوندسليغا التي استعادت أنفاسها
في  16أيار /مايو املاضي.
وكانت العودة مثالية لبايرن ،فأكمل من
حيث انتهى قبل فـتــرة التعليق ،رافعًا
رصيده إلــى تسعة انتصارات متتالية
ومـبـتـعـدًا ع ــن دورت ـم ــون ــد ب ـف ــارق سبع
ن ـق ــاط ،عـلـمــا بــأنـهـمــا الـتـقـيــا قـبــل ثــاث
مراحل وعاد بايرن فائزًا من دورتموند
ب ـهــدف الع ـبــه كـيـمـيـتــش .لـكــن مــواجـهــة
ّ
مــونـشـنـغــادبــاخ ال ـحــالــم بــالـتــأهــل إلــى
دوري أب ـط ــال أوروب ـ ـ ــا ،سـيـغـيــب عنها
ّ
متصدر ترتيب الهدافني ليفاندوفسكي
وأف ـضــل م ـمـ ّـرر تــومــاس مــولــر ( 20مــرة
حــاس ـمــة) بـسـبــب اإليـ ـق ــاف .ك ـمــا يـحــوم
الـشــك ح ــول مـشــاركــة املـهــاجــم ـ الجناح
الصلب سـيــرج غنابري ( 12هــدفــا و10

تمريرات حاسمة) ،بعد تعرضه إلصابة
بسيطة هذا األسبوع في التمارين.
وع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــى غ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار ب ـ ـ ـ ـ ــاي ـ ـ ـ ـ ــرن ،سـ ـيـ ـفـ ـتـ ـق ــد
مــون ـش ـن ـغــادبــاخ م ـهــاج ـمــه الـفــرن ـســي
ال ـح ـس ــن ب ـل ـيــا امل ـ ـطـ ــرود م ــن ال ـخ ـس ــارة
األخ ـي ــرة ض ــد ف ــراي ـب ــورغ ،ل ـي ـعـ ّـول على
املـ ـه ــاج ــم ال ـف ــرن ـس ــي اآلخ ـ ـ ــر م ــارك ــوس
تـ ــورام صــاحــب أرب ـع ــة أهـ ــداف ف ــي آخــر
خمس مباريات .ويأمل باير ليفركوزن
ف ــي االس ـت ـف ــادة م ــن مــواج ـهــة بــروسـيــا
ّ
الصعبة ،عندما يحل األحد ّضيفًا على
شالكه الجريح والذي لم يحقق أي فوز
منذ  17كــانــون الـثــانــي/يـنــايــر وحصد
نقطة واحدة في آخر خمس مباريات.
وسـتـكــون ك ــرة ه ــذه املــرحـلــة فــي ملعب
دورتـمــونــد أثـنــاء زيــارتــه دوس ـلــدورف.
وعاد املهاجم النروجي الشاب إيرلينغ
هاالند إلى تمارين املــدرب السويسري
لــوسـيــان فــافــر مــع قــائــد الـفــريــق ماركو
رويس بعد التعافي من اإلصابة .وعن
عـ ـ ــودة روي ـ ـ ــس ،ق ـ ــال امل ــدي ــر ال ــري ــاض ــي
ميكايل تسورك لصحيفة «بيلد»« :هذا
م ــؤش ــر إي ـج ــاب ــي ك ـب ـي ــر» ،م ـض ـي ـفــا عــن
هــاالنــد «ي ـت ــدرب مــن أج ــل خ ــوض هــذه
املباراة».
وفــي قــاع الترتيب ،يتواجه بــادربــورن
األخـ ـي ــر وفـ ـي ــردر بــري ـمــن وص ـي ـف ــه ،في
مـحــاولــة يــائـســة لـتـفــادي الـهـبــوط إلــى
الدرجة الثانية.

كانت العودة مثالية لبايرن حيث رفع رصيده إلى تسعة انتصارات متتالية (أ ف ب)

أبرز مباريات األسبوع
■ الجمعة 2020/6/12
الدوري األملاني
 هوفنهايم  Xاليبزك 21:30الدوري اإلسباني
 غرناطة  Xخيتافي 20:30 فالنسيا  xليفانتي 23:00كأس إيطاليا
 يوفنتوس  xميالن 22:00■ السبت 2020/6/13
الدوري األملاني
 هيرتا برلني  xآينتراختفرانكفورت 16:30
 بروسيا دورتموند  xدوسلدورف16:30
 بايرن ميونيخ  xبروسيامونشنغالدباخ 19:30
الدوري اإلسباني
 ريال مايوركا  xبرشلونة 23:00كأس إيطاليا
 نابولي  xانتر ميالنو 22:00■ األحد 2020/6/14
الدوري األملاني
 شالكه  xباير ليفركوزن 19:00الدوري اإلسباني
 أتليتيكو بلباو  xأتليتيكو مدريد15:00
 -ريال مدريد  xإيبار 20:30
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عبد الله بوحبيب *
تتنوع وتختلف مطالب الحراك الشعبي،
ال ــذي ب ــدأ ف ــي  ١٧تـشــريــن األول املــاضــي،
وت ـش ـمــل ال ـف ـس ــاد وامل ـح ـســوب ـيــة وال ـب ـي ـئــة
واستعادة األمــوال املنهوبة وخلق فرص
عـ ـم ــل جـ ــديـ ــدة وغـ ـي ــره ــا ،فـ ــي بـ ـل ــد وص ــل
الفساد فيه إلى أعلى املستويات ،بحسب
املـقــايـيــس الـ ّـدول ـيــة ،بينما تــزيــد البطالة
والبطالة املقنعة عن أربعني في املئة .كالم
الشباب املتظاهر ّ
عبر بطرق مختلفة عن
ح ــاج ـت ــه إلـ ــى فـ ــرص ع ـم ــل جـ ــديـ ــدة ،وه ــو
املـ ـطـ ـل ــب امل ـ ــرك ـ ــزي عـ ـن ــده ــم ،وسـ ـب ــب ذل ــك
ّ
وهو أن الشباب (وخصوصًا
أمران :األولّ ،
ال ـش ــاب ــات) يـفــضــل ال ـب ـقــاء ف ــي ل ـب ـنــان ،وال
ّ
يــريــد تعب الـهـجــرة .والـثــانــي ،أن الهجرة
وال ـع ـمــل ف ــي الـ ـخ ــارج أص ـب ـحــا ف ــي مطلع
َ
صعبي املنال
العقد الثالث من هذا القرن
َ
ف ــي م ـع ـظــم بـ ـل ــدان ال ـع ــال ــم ،ومـسـتـحـيــلــن
ف ــي أخ ــرى كــانــت إل ــى وق ــت قــريــب تـ ّ
ـرحــب
بالقادمني إليها.
باختصار ،يريد الحراك أن يصبح لبنان
دولــة حديثة ،منتجة غير ريعية .الحراك
ّ
ي ــري ــد ل ـب ـن ــان وط ـن ــا ب ـك ــل م ــا ل ـل ـك ـل ـمــة مــن
مـعـنــى .ال ـحــراك يـ ّـريــد لـبـنــان دول ــة مدنية.
السؤال :من سيحقق هذه املطالب؟
غالبية أهــل السلطة الـتــي حكمت لبنان،
م ـن ــذ أوائ ـ ـ ــل ت ـس ـع ـي ـن ــات ال ـ ـقـ ــرن امل ــاض ــي،
إل ــى الــذيــن الـتـحـقــوا بـهــا بـعــد االنـسـحــاب
ال ـســوري مــن لـبـنــان ع ــام  ،2005تجمعهم
أهــداف واحــدة أبرزها احتواء االنتفاضة
ال ـش ـع ـب ـي ــة أو قـ ـ ّمـ ـعـ ـه ــا .ل ـ ـهـ ــذه األس ـ ـبـ ــاب
وغـيــرهــا ،لــن يحقق أهــل السلطة مطالب
ال ـح ــراك ،حـتــى لــو أظ ـهــروا أنـهــم يعملون
على تحقيقها .السبت املاضي ،أو السبت
األس ــود ،كــان بــدايــة ولـيــس نـهــايــة القمع.
ّ
ّ
التنبه إلـيــه ،هــو أن الحراك
لكن مــا يجب
ّ
يستمر في مساره من
نفسه ،ال يمكن أن
دون ن ـت ــائ ــج م ـل ـم ــوس ــة .ب ــال ـف ـع ــل ،أص ـبــح

ّ
الناس يعتبرون أن الحراك «متلن كلن».
لذلك ،فهو بحاجة إلى ابتداع آلية تسمح
ّ
ّبتحقيق أهــدافــه وأحــامــه كلها ،ال سيما
أن ـ ـ ــه ح ـت ــى اآلن ل ـي ــس لـ ـلـ ـح ــراك مـ ـش ـ ٌ
ـروع
ّ
معروف ومتفق عليه بينهم.
يمكن أن تكون اآللية املطلوبة هي االتفاق
على:
• ق ــان ــون ان ـت ـخــاب جــديــد حــديــث يعطي
ل ـل ـب ـنــان بــرملــانــا ف ـيــه أك ـثــريــة وأق ـل ـي ــة ،من
دون م ـ ـ ّـس امل ـي ـث ــاق ـي ــة إل ـ ــى حـ ــن االتـ ـف ــاق
ع ـلــى إص ــاح ــات دس ـت ــوري ــة ،مـنـهــا إل ـغــاء
الطائفية والالمركزية اإلدارية.
• قــانــون انـتـخــاب يمنع احـتـكــار السلطة
من ّقلة بمفاهيم ّ
ضيقة.
•قـ ـ ــانـ ـ ــون يـ ـس ــاه ــم ف ـ ــي إحـ ـ ـي ـ ــاء الـ ـنـ ـظ ــام
ال ــديـ ـم ــوق ــراط ــي ف ــي الـ ـحـ ـي ــاة ال ـس ـيــاس ـيــة
اللبنانية.
ك ــل ق ــوان ــن االن ـت ـخ ــاب ــات ال ـت ــي ُع ـم ــل بـهــا
م ـن ــذ «ات ـ ـفـ ــاق ال ـ ـطـ ــائـ ــف» ،اعـ ـتـ ـم ــدت عـلــى
«ال ــائ ـح ــة» ال ـت ــي ت ـف ــرز ـ ـ ـ ـ ف ــي ظ ــل ال ــواق ــع
ّ
ال ــراه ــن ـ ـ ـ ت ـكــتــات كـبـيــرة تـحـتـكــر تمثيل
الـطــوائــف واملــذاهــب .تـفــرض نتائج كهذه
ُ ّ
تـشـكـيــل ح ـكــومــات وحـ ــدة وط ـن ـيــة تـعــطــل
ال ـح ـي ــاة الــدي ـمــوقــراط ـيــة ال ـح ـق ـي ـق ـيــة ،كـمــا
ُ ّ
تـعــطــل أهــم وظيفة ملجلس ال ـنــواب ،وهي
مراقبة ومحاسبة الحكومة .طبعًا ،هناك
ّ
م ــن ي ـ ّـدع ــي أن ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــة سـتـنـتـقــل
إل ــى مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء ،ب ـعــد االتـ ـف ــاق على
تـشـكـيــل ح ـكــومــة ائ ـتــاف ـيــة .ل ـكــن عـمـلـيــا،
ّ
فـ ـ ــإن ح ـك ــوم ــات الـ ــوحـ ــدة ال ــوط ـن ـي ــة (ق ـبــل
وبعد االنسحاب السوري) أبعدت مجلس
ال ـ ـ ـ ــوزراء ك ـم ــؤس ـس ــة ُع ــن ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــة
واألنظمة البرملانية املعتمدة حول العالم.
ّ
مـ ــن ه ـ ـنـ ــا ،عـ ـل ــى الـ ـ ـح ـ ــراك أن يـ ـف ــت ــش عــن
ق ــان ــون ان ـت ـخ ــاب ي ـس ـمــح ل ـلــدي ـمــوقــراط ـيــة
ّ
باالنتعاش .وعلينا أن نعرف أن اعتماد
النظام النسبي على أســاس لبنان دائــرة
واحــدة ،الـيــوم ،وفــي غياب أحــزاب وطنية
وعصرية وديموقراطيةُ ،
سيعطي نتائج

مشابهة للنظام الحالي ألنه يعتمد على
ّ
نظام الالئحة التي يشكلها الزعيم.
ّ
لكن نظام الدائرة الفردية على أساس 128
دائــرة ُهو األفضل ،لكن يستحيل تطبيقه
ّ
إل إذا أل ـغ ــي ال ـتــوزيــع الـطــائـفــي لـلـنــواب،
وهذا قد يحصل في حال تم االتفاق على
م ـج ـل ــس ل ـل ـش ـي ــوخ عـ ـل ــى أس ـ ـ ــاس طــائ ـفــي
ومجلس نواب على أسس وطنية.
ّ
بتمعن نظام
من املمكن للحراك أن يدرس
«ال ـصــوت الــواحــد للناخب الــواحــد» (one
 )person one voteف ــي دوائ ـ ـ ــر م ـت ـع ـ ّـددة
املـ ـق ــاع ــد .إن ـ ــه س ـه ــل ال ـت ـط ـب ـيــق ون ـتــائ ـجــه
ت ـس ـمــح ب ـم ـم ــارس ــة ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــة ال ـتــي
ّ
يصبو إليها كل اللبنانيني .يمكن تطبيق
هذا االقتراح على الشكل التالي:
ّ
 1ـ ـ ـ يــدلــي ال ـنــاخــب ب ـصــوت واح ــد ملــرشــح
واح ـ ـ ـ ــد ،ف ـ ــي دائ ـ ـ ـ ــرة ف ـ ــردي ـ ــة أو مـ ـتـ ـع ـ ّـددة
امل ـق ـعــد .يـمـكــن اع ـت ـمــاد ال ــدوائ ــر املـعـتـمــدة
منذ ستينات القرن املاضي ـ ـ أي القضاء
ً
عـمــومــا .تـبـقــى م ـثــا ،لــدائــرة زحـلــة سبعة
م ـقــاعــد 2 :ل ـل ــروم ال ـكــاثــول ـيــك ،واحـ ــد لكل
من املــوارنــة والشيعة والــروم األرثــوذكــس

ليس لنظام «الصوت
الواحد للناخب الواحد»
احتكار لمسيرة زرع
الديموقراطية في بلد
ّ
متعدد كلبنان

َ
راع وال من رعية
لم يبق من ٍ
محمد عبد الله فضل الله *
ّ
ل ـ ـيـ ــس مـ ـ ــن حـ ـ ـ ــل وسـ ـ ـ ــط فـ ـ ــي امل ـج ـت ـم ـع ــات
ّ
الشرقيةّ ،
فإما انقالب دمــوي على الحكام
مـ ــن قـ ـب ــل الـ ـ ــدائـ ـ ــرة الـ ـضـ ـيـ ـق ــة ،أو مـ ــن قـبــل
ال ـج ـم ـهــورّ ،
وإمـ ــا إفـ ــراط بـحــق ال ـن ــاس إلــى
درجة إعدامهم كل سبل العيش الكريم ،فال
منطقة وسط يلتقي فيها الراعي والرعية
ويـتـبــادالن حقيقة األدوار مــن أجــل كتابة
تاريخ نظيف خال من التعقيدات وحفالت
النفاق والتزوير.
ل ـ ــم يـ ـك ــد يـ ـم ــر عـ ـل ــى اإلن ـ ـ ـسـ ـ ــانّ ،مـ ـن ــذ زم ــن
ٍّ
الخليقة ،لحظات تخل كافية أثــرت جديًا
في مسار حماية نفسه من املنزلقات التي
ق ـ ّـوض ــت م ـس ـي ــرت ـه ــا ،وغ ـ ّـي ـب ــت ح ـضــورهــا
امل ـت ـع ـ ّـدد ال ـج ــوان ــب ،وح ـصــرت ـهــا ف ــي لعبة
ردود الـفـعــل واالن ـطــوائ ـيــة واالغ ـت ــراب عن
ف ـع ـل ـهــا ال ـث ـق ــاف ــي والـ ـحـ ـض ــاري امل ـط ـل ــوب.
مــا هــو مـغـ َّـيــب عــن واقـعـنــا ،أو تـ ّـم تجاهله
عــن قصد أو غير قـصــد ،هــو بـنــاء عناصر
القوة الالزمة كمدخلية ضرورية للتغيير
واإلصالح من أجل ضمان االستمرارية في
أي مـجـتـمــع ك ــان ،وبــوجــه خ ــاص املـعـنــون
ّ
بــالـعـنــوان الــديـنــي ال ــذي ال ب ـ ّـد أن يتصف
ّ
بهذه القوة على الصعد كافة ،كي يتمكن
م ــن ال ـت ـم ـي ـيــز ب ــن ال ــزي ــف وال ـب ـّـاط ــل وب ــن
ّ
الحقيقة والجهاالت .ولن يتحقق كل ذلك
مــن دون زي ــادة مـنـســوب الــوعــي ال ــذي هو
ّ
مركز القوة والديناميكية في كل شيء.
َ َ ُّ ْ َ ُ ْ َّ ْ َ َ ْ ُ
يقول تعالى{ :وأ ِعـ ــدوا َلــهــم مــا استطعتم
ُ
ْ
َ
ِّم ــن ُقـ ـ َّ َ
َ
ـاط َال ــخ ـ ْـي ـ ِـل ت ـ ْـر ِه ـ ُـب ــون بــهِ
ـو ٍة و ِم ــن ِّر ُب ـ ـ ِ
َّ
َ
ِْ َ
ونـ ِـهــم ال
َع ـ ْـد َّو الــلـ َو َعـ ُـد َّوكـ ْـم َوآخــريــن مــن ُد
َ ْ َ ُ َـهِ ُ ُ َّ ُ َ ْ َ ُ ُ ِ ْ َ َ ِ ُ ُ ِ ْ
َتــعــلــمــونــهــم الــلــه يــعــلــمــهـ َّـم وم ــا تـنـ ِـفـ َـقــوا ِمن
َّ
ُ َ
َ ُ
َ
يل اللهِ ُيـ َـوف ِإل ْيك ْم َوأنــتـ ْـم ال
ُشـ ْ َ ْـي ٍء ِفـ َـي س ِب ِ
تظل ُمون*} األنفال.60 :
م ــن ه ـنــا ل ـطــاملــا سـمـعـنــا ون ـس ـمــع ،بــالـحــق
ووجـ ــوب اح ـتــرامــه ،وك ــأن الـحـقــوق ملهاة
ن ـت ـلـ ّـهــى ب ـهــا ع ـلــى األل ـس ـن ــة ،ف ـي ـمــا ال ــواق ــع
ُ
ي ـنــاق ـض ـهــا تـ ـم ــام ــا ،ال بـ ــل ت ـس ـت ـب ــاح ه ــذه
يوميًا بأبشع الـصــور واألش ـكــال ،فنشهد

على زمــن االنـهـيــار واالت ـبــاع لآلخرين في
األمــن واالقـتـصــاد واملـعــرفــة .مــا ُيحكى عن
مـ ّـد جـســور الـتــواصــل بــن مختلف الفئات
واملناطق وتعزيز روح املواطنة السليمة
والـ ـعـ ـي ــش الـ ـك ــري ــم وامل ـ ـش ـ ـتـ ــرك ،ونـ ـب ــذ كــل
إثـ ــارات الـتـعـ ّـصــب املـنــاطـقــي واملــذه ـبــي ،لم
ّ
املتفوهني بها،
تثبت فعاليته ألنه لم يدفع
ومن هم في مواقع صنع القرار ،إلى تغيير
ّ
ّ
وروحيتهم ،بل يمارسون عكس
ذهنيتهم
ذل ــك عـنــد أب ـســط تـفـصـيــل ومــوقــف يتعلق
بـمـكــاسـبـهــم وح ـســابــات ـهــم ال ـضـ ّـي ـقــة ،الـتــي
ُ
ت ــرض ــي حـ ّـسـهــم الـطــائـفــي وامل ــذه ـب ــي ،فلن
ُ
نستطيع النهوض بأمتنا والشعور بها،
ّ
بحسنا الوطني
مــا لــم نصل إلــى الشعور
واإلنـ ـس ــان ــي ،إلـ ــى اآلفـ ـ ــاق ال ــواسـ ـع ــة ال ـتــي
ّ
ّ
نـحــلــق بـهــا ف ــوق ك ــل الـحـســابــات الـضـ ّـيـقــة،
ّ
على الرغم من أن دولة اإلنسان واملواطنة
لــم يسمحوا بـتـعــزيــزهــا ،إذ ألـقــوا املــواطــن
ف ــي ن ــار هـمــومــه الـيــومـيــة ال ـتــي تستحوذ
على عقله وفكره ومشاعره.
إن اليوم اختبار لكل الشعارات والعناوين
م ـ ــن أي جـ ـه ــة ك ـ ــان ـ ــت ،فـ ـ ـ ــإذا س ـق ـط ـن ــا فــي
االم ـت ـح ــان االج ـت ـمــاعــي ال ـت ـضــام ـنــي ،وفــي
ام ـت ـحــان تـصـفـيــة ال ـنـ ّـيــات وت ـعــديــل الـقــوى
ال ـن ـف ـســان ـيــة ل ـصــالــح ت ـكــريــس امل ـصــداق ـيــة
واإلخـ ـ ـ ـ ـ ــاص لـ ـلـ ـح ــق ومـ ـ ـح ـ ــارب ـ ــة الـ ـفـ ـس ــاد
بجدية ووفــق خطوات واضحة وحاسمة،
ّ
ّ
فنحن نؤكد تخلينا عن املسؤولية وحفظ
األمانة ،وتاليًا نفتقد صدقيتنا .فاملقاومة
االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة واإلنـ ـس ــانـ ـي ــة أش ـ ـ ـ ّـد ح ــاج ــة
وأق ــوى دافـعــا مــن أي مـقــاومــة ،ذلــك أنــك لن
تـكــون مجاهدًا ومـقــاومــا ،وأهـلــك وأبـنــاؤك
مـعــدمــون وحـقــوقـهــم مسلوبة وكــرامــاتـهــم
ُمداسة.
يقول النبي األكرم محمد «ص»« :كاد الفقر
عليه السالم:
أن يكون كفرًا ،»...ويقول علي ّ
«ال ـف ـق ــر امل ـ ــوت األك ـ ـبـ ــر» ،ف ـ ــإذا ك ــن ــا م ـ ّـم ــن ال
استطاع الفقر والحرمان ،فنحن
يواجه ما
ّ
بقول الــرســول كفار ولسنا مسلمني ،وإذا
ّ
كنا ال نـحــارب الفقر فــي بيئاتنا ونجتثه

واملفسدين
ما قدرنا ،عبر مواجهة الفساد
ّ
ووض ـ ــع ب ــرام ــج واضـ ـح ــة وفـ ـع ــال ــة ،فــإن ـنــا
نسلب العافية والحياة ّمن روح مجتمعنا،
ث ــم نـطـلــب م ـنــه أن ي ـصــفــق وي ـص ــرخ لـهــذا
ّ
وذاك ،وندفعه إلــى التسكع على بــاب هذا
ٍّ
امل ـس ــؤول وذاك .مــا زل ـنــا نـبـحــث عــن حــس
آدم ـ ــي عـ ــرف ن ـف ـســه ف ـع ــرف رب ـ ــه ،وان ـط ـلــق
ل ـح ـمــايــة ن ـع ـمــة الـ ـحـ ـي ــاة ،وخ ــدم ــة ال ـن ــاس
ّ
والتكبر
ورعــايـتـهــم .فــاملــأســاة فــي الـعـنــاد
والتقوقع املناطقي واملذهبي والتغاضي
ّ
عن األخطاء والتعامي عن التسلح بالقوة،
في مواجهة أعــداء الــداخــل والـخــارج ،إذ ال
ّ
يكفي رفــع عـنــاويــن وش ـعــارات بـ ّـراقــة تــدل
على زمــن االن ـت ـصــارات ،مــا لــم تــواكــب ذلك
قــوة مــن نــوع آخــر ،قــوة ثقافية اجتماعية
تـعـ ّـود الناشئة وتـ ّ
ـربــي األجـيــال على ّ
حب
الـتـفـكـيــر ال ـحــر واالسـتـقــالـيــة ال ـتــي تخلق
ً
جيال مبدعًا ال يحمل إرث الهمج الرعاع.
ّ
كل هــذا يحتم بناء الوعي الــازم ملواجهة
أبــاط ـيــل ال ـس ـيــاســة وأس ـي ــاده ــا وأضــال ـيــل
ال ـس ـط ـح ـيــن م ــن أدع ـ ـيـ ــاء املـ ـع ــرف ــة ،خــدمــة
ّ
ـذات جماعية
لـلـحــق وال ـن ـهــوض ب ــاألم ــة كـ ـ ٍ

ّ
والتكبر
المأساة في العناد
والتقوقع المناطقي
والمذهبي والتغاضي عن
األخطاء والتعامي عن
ّ
التسلح بالقوة

ّ
والسنة واألرمن األرثوذكس .يحق لناخب
من دائرة زحلةّ ،أيًا تكن طائفته ،أن يختار
أحـ ــد امل ــرش ـح ــن إلـ ــى ّ
أي ط ــائ ـف ــة ان ـت ـمــى،
ّ
ويصوت فقط له وليس ألحد آخر سواه.
 2ـ ـ يـفــوز املــرشــح ال ــذي يحصل على أكبر
عــدد مــن أصــوات املقترعني بــن املرشحني
مقاعد طائفته .بالعودة إلى
على مقعد أو ّ
زحلة ،يفوز املرشحان الكاثوليكيان اللذان
ي ـح ـصــان ع ـلــى أك ـب ــر عـ ــدد م ــن األص ـ ــوات
مقارنة باملرشحني من الطائفة ذاتها ،كما
يفوز من حصل على أكبر عدد من أصوات
ّ
الناخبني لكل من املقاعد الباقية.
ٓ
للمشروع املقترح ماثر كثيرة منها:
•يساهم نظام «الـصــوت الــواحــد للناخب
الواحد» ،إلى ّ
حد كبير في تفعيل النظام
الـ ـب ــرمل ــان ــي وت ـن ـش ـي ـط ــه وإنـ ـ ـع ـ ــاش ال ـ ــروح
الديموقراطية بني النواب.
•ي ـل ـغــي ال ــري ــع ال ـس ـيــاســي .ي ـفــوز ال ـنــائــب،
ً
حــزبـيــا أو مـسـتـقــا ،بـقــوتــه أو ق ــوة حزبه
ولـيــس نتيجة لـقــوة الــائـحــة الـتــي ينضم
إليها.
ّ
•ي ــزي ــل األحـ ــاديـ ــة م ــن كـ ــل الـ ـط ــوائ ــف فــي
مجلس النواب.
•ي ـم ـن ــع إق ـ ـصـ ــاء الـ ـجـ ـم ــاع ــات ال ـص ـ ّغ ـي ــرة،
مذهبية أو سياسية ،على أن تتمثل في
مجلس النواب.
•يمنع املحاصصة بني التكتالت الكبرى
في مجلس النواب عند تشكيل الحكومة.
•ي ـن ـع ــش ال ـح ـي ــاة ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــة إذ إن
إزال ــة األحــاديــة تــزيــل حكم األوليغارشية
وتـ ـسـ ـم ــح بـ ـمـ ـش ــارك ــة أوس ـ ـ ــع فـ ــي ال ـح ـي ــاة
البرملانية.
•ي ـس ـمــح ب ــوج ــود أك ـث ــري ــة ت ـح ـكــم وأق ـل ـيــة
تـ ـع ــارض ،م ــا ي ـع ـيــد إلـ ــى م ـج ـلــس ال ـن ــواب
دور املراقبة واملحاسبة على مــا تقوم به
الحكومة.
•يـ ّ
ـؤمــن ،إلــى حـ ٍّـد بعيد ،سلطة تشريعية
ُ
تـجــاري العصر ،ويشعر كــل لبناني بأنه
ممثل فيها.

ُم ـس ـل ـم ــة بـ ـق ــدرة الـ ـل ــه الـ ــام ـ ـحـ ــدودة ،ول ــن
ّ
يتيسر ذلــك إال إذا اعتمدنا طريقة تفكير
ّ
حــرة ومستقلة ،فــا ُيعقل أن نــؤمــن بالله
امل ـط ـلــق والـ ــام ـ ـحـ ــدود ،وفـ ــي م ـمــارســات ـنــا
وسلوكياتنا ومشاعرنا نعيش االنحطاط
والـ ـتـ ـق ّــوق ــع والـ ـتـ ـح ـ ّـج ــر وامل ـ ـحـ ــدوديـ ــة فــي
الـ ـتـ ـع ــق ــل ،واس ـ ـت ـ ـجـ ــداء الـ ـغـ ـي ــب واج ـ ـتـ ــرار
ّ
ّ
طــابــات املـعــلـبــة وال ـج ــاه ــزة ،ف ـكــل ذلــك
ال ـخ ـ
ض ـع ـ ٌـف ّ
ألم ـ ــة ت ــراج ـع ــت ع ــن إي ـمــان ـهــا قـبــل
ّ
ّ
وأخالقياتها.
إنسانيتها
هـ ـن ــاك جـ ـه ــات وأح ـ ـ ـ ــزاب ،وحـ ـت ــى ع ــائ ــات
إق ـ ـطـ ــاع ـ ـيـ ــة وبـ ـ ــرجـ ـ ــوازيـ ـ ــة ّمـ ـ ــن م ـس ـي ـح ـيــة
وإسـ ــام ـ ـيـ ــة ،ال ت ـ ـ ــزال م ـل ـت ــف ــة وم ـت ـمـ ّـس ـكــة
ب ـمــا ت ـعــده ح ـك ـرًا ل ـهــا ،ذل ــك أن ــه ب ـن ـ ً
ـاء على
اعتبارها ،ينبغي أن تبقى القوة في يدها
وت ـحــت سـلـطـتـهــا .ل ــذا تـسـعــى إل ــى إمـســاك
ـراد بـخـطــابـهــا الـتـعـبــوي
ـذات وأف ـ ـ ـ ٍ
األمـ ــة ك ـ ـ ٍ
واملــذه ـبــي وال ـج ـهــوي امل ـن ـغ ـلــق ،خــوفــا من
تـفـكـيــر ّ
األمـ ــة ال ـحــر واملـسـتـقــل ال ــذي يبني
و ُعـ ـي ــا ج ـم ـع ـي ــا ي ـت ـن ــاغ ــم مـ ــع ال ــامـ ـح ــدود
وامل ـط ـلــق ،ويــدفــع عـنــه نـفـحــات الـشـيـطــان،
وال ـت ـه ــدي ــد ال ـل ـح ـظــوي ألصـ ـح ــاب ال ـع ـقــول
ّ
امل ـت ـح ـ ّـج ــرة وامل ـت ـخ ــل ـف ــة وال ـع ـق ــد املــرض ـيــة
فكريًا وسياسيًا ،عبر نشر األفكار ّ
املزيفة
واألبــاط ـيــل الـتــي ت ـخـ ّـدر الـعـقــول واملـشــاعــر
ّ
وتـتـحــكــم فــي االن ـف ـعــاالت وت ـحـ ّـدد املــواقــف
ّ
والتوجهات.
ُيحكى عن ّ ديوجني ،أحد فالسفة اليونان
القدامى ،أنــه كــان يجول في شــوارع أثينا
ً
في وضح النهار حامال مصباحًا ،فيسأله
الناسَّ :
«عم تبحث يا ديوجني؟» ،فيجيب:
ّ
«إن ـ ـ ــي أب ـح ــث ع ــن إن ـ ـسـ ــان» .ن ـس ــأل بـعــض
املتعنونني بالعناوين اإلسالمية والدينية:
هــل بـتـنــا ال ـيــوم أكـثــر تطبيقًا ودفــاعــا عن
ّ
مقولة نيتشه بأن ديننا مجموعة طقوس
وم ـم ــارس ــات؟ وه ــل أضـحـيـنــا ال ـي ــوم أكـثــر
مادية من فكر ماركس ،وأكثر تنفيذًا لروح
ّ
مـقــولـتــه مــن أن األق ــوي ــاء هــم مــن اخـتــرعــوا
األدي ــان لسلب وعــي الضعفاء؟ ملــاذا نلعن
م ـ ــارك ـ ــس ونـ ـه ــاجـ ـم ــه ،ون ـ ـحـ ــن ب ــأس ــال ـي ــب

•يحدث صدمة سياسية قد تساهم ،عمليًا
وف ـع ـل ـيــا ،ف ــي ن ـقــل ل ـب ـنــان م ــن ع ـهــد ال ـصــراع
ال ــدام ــي ع ـلــى ال ـس ـل ـطــة إل ــى ع ـهــد الـتـنــافــس
السياسي ،الهادف إلى الوصول إلى السلطة
لخدمة املواطن وليس اقتسام املغانم.
•ي ــوق ــف ال ـن ـظ ــام ع ـم ـل ـيــات ن ـقــل ال ـن ـفــوس
ملصالح انتخابية ،كما يوقف التجنيس
ّ
امل ـب ــط ــن الـ ـه ــادف إلـ ــى اإلخـ ـ ــال ب ــال ـت ــوازن
ال ـ ـطـ ــائ ـ ـفـ ــي والـ ـ ــدي ـ ـ ـمـ ـ ــوغـ ـ ــرافـ ـ ــي ألغـ ـ ـ ــراض
انتخابية.
•ي ـس ـمــح ال ـن ـظ ــام ب ـت ـج ــاوز ال ـطــائ ـف ـيــة مع
ّ
ألن معه لن تشعر ّ
أي طائفة مهما
الوقت،
كان حجمها بالغنب.
•ي ـ ـح ـ ـتـ ــرم ال ـ ـق ـ ـضـ ــاء كـ ـ ــدائـ ـ ــرة ان ـت ـخ ــاب ـي ــة
ً
ّ
مؤسسًا في الهوية اإلداريــة
لكونه عامال
وال ـن ـي ــاب ـي ــة فـ ــي ل ـب ـن ــان م ـن ــذ االسـ ـتـ ـق ــال.
ّ
م ــع ال ـع ـل ــم ،أن م ـع ـظــم األن ـظ ـم ــة الـنـسـبـيــة
املـقـتــرحــة ،ومـنـهــا الـنـظــام الـحــالــي ،والـتــي
تقترح لبنان أو املحافظة دائرة انتخابية،
تشترط أن يمثل الـنــائــب الـقـضــاء ،وليس
الــدائــرة االنتخابية الـتــي تجمع أكـثــر من
قضاءّ .
•ي ـ ـخـ ــفـ ــف م ـ ــن ت ــأثـ ـي ــر املـ ـ ـ ــال ف ـ ــي اإلع ـ ـ ــان
ّ ّ
واإلع ــام ،بــالــرغــم مــن أن قــلــة مــن األغنياء
تستطيع شراء مقاعدها .والجدير بالذكر،
ّ
أن نظام الالئحة لم يمنع األغنياء من شراء
مقاعدهم واملجلس النيابي الحالي يضم
الكثير من األغنياء .الفرق ينحصر في من
يحصل على املال ،الناخب أم الزعيم.
ل ـيــس ل ـن ـظــام «الـ ـص ــوت ال ــواح ــد لـلـنــاخــب
الواحد» احتكار ملسيرة زرع الديموقراطية
ّ
ّ
التقدم
متعدد كلبنان .في اإلمكان
في بلد
ّ
بـسـيـنــاريــوات ع ــدة لتحقيق ال ـهــدف .لكن
ّ
أج ــزم أن ال ـظ ـهــور عـلــى ش ــاش ــات الـتـلـفــزة
ّ
املطالب لن يــؤدي إلى
للمطالبة بتحقيق ّ
تحقيق األه ــداف املحقة الـتــي يـنــادي بها
أهل الحراك.
* سفير لبناني سابق

بعضنا وخـطــابــاتـهــم الـ ُبــالـيــة والــرجـعـيــة،
بدين جديد
نسلب وعــي الضعفاء ونلقي
ٍ
ال دخ ــل ل ـلــه ب ــه ،ونـ ـم ــارس الـتـعـمـيــة على
ّ
ّ
السيئ عبر القول
ونبرر واقعهم
مآسيهم
ّ
ب ــال ـق ــدر اإللـ ـه ــي ،وأن عـلـيـهــم أن يـحـلـمــوا
بــالـجـنــان امل ــوع ــودة ف ــي اآلخـ ــرة ف ـقــط ،وال
دخل لهم في الدنيا؟
ً
ّ
إن بعضنا املـتـ ّ
ـديــن شـكــا ،أشــد مــاديــة من
َّ
كفرد ٌّ
حر وله نظرته ،أما من
ماركس ،فهو
ٍ
ّ
يدعي التسليم لله أو املسيحية ،ويمارس
ٌ
النفاق واالسـتـغــال ،فهذا إفــك عظيم بكل
امل ــوازي ــن .الـلــه يــريــد ع ـبــادة واع ـيــة ،وديـنــا
ّ
يحرك َ
يكون فيه املؤمن قويًا ّ
وعيه في كل
دوره بحرية واستقاللية،
شيءً ،ويمارس ّ
ّ
وصـ ــوال إل ــى ال ـتــرفــع عــن ك ــل امل ـحــدوديــات
واالن ـطــاق فــي اآلف ــاق الــرحـبــة للكون كله.
ّ
يعط
إن الحياة ملك الله تعالى وحده ،ولم
ِ
السلطة ألحــد مــن عـبــاده مهما عــا شأنه
ّ
ل ـل ـت ـصـ ّـرف فـيـهــا وال ـت ـحــكــم ف ــي وج ــوده ــا،
بــل احـتــاطــت الـشــريـعــة فــي أم ــور الـنـفــوس
واألم ـ ـ ـ ـ ـ ــوال واألع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراض ،وجـ ـعـ ـل ــت ح ـفــظ
ال ـن ـفــوس م ـقـ ّـدمــا ع ـلــى ّ
أي أم ــر آخـ ــر ،ومــن
مـقــاصــد الــديــن ولــزوم ـيــات الـعـقــل ،وحفظ
الــوعــي الجمعي وب ـنــاء الـتــاريــخ الجمعي
بجدارة من مصاديق حفظ النفوس .فإذا
ّ
يتعدى على الفرد والجماعة بنشر
كان َمن
ّ
األف ـكــار املــريـضــة واملـتـخــلـفــة ،وإذا كــان من
ً
يجعل من الجيل جيال ناعقًا بما ال يفهم
ّ
ويـ ـع ــي ،ومـ ــن أم ــات ـت ــه ع ـص ـبــيـتــه الـحــزبـ ّيــة
وامل ــذه ـب ـي ــة وال ـج ـه ــوي ــة وال ـع ــائ ـل ـي ــة ،فــإنــه
ٌ
مفسد ومـجــرم وأول مستكبر ومستعمر،
واملستعمرين .
قبل غيره من املستكبرين
َ َ َ ْ ُُ ْ َ ُ ُ
{وال تــقــتــلــوا أنــفـ َـســكـ ْـم}
فــي قــولــه تـعــالــى:
ال ـن ـس ــاء .29 :ال ـل ــه ت ـعــالــى ف ــي ه ــذه اآلي ــة،
يـ ـنـ ـه ــان ــا ع ـ ــن إهـ ـ ـ ــاك أنـ ـفـ ـسـ ـن ــا وف ـ ـعـ ــل مــا
ي ـسـ ّـبــب املـ ــوت ل ـه ــا ،ول ـي ــس م ــوت الـجـســد
ه ـ ـنـ ــا ف ـ ـح ـ ـسـ ــب ،بـ ـ ــل أيـ ـ ـض ـ ــا م ـ ـ ــوت ال ـ ـ ــدور
وغـيــاب املـســؤولـيــة وال ـتــزام األمــانــة ،على
صـعـيــد تـجـمـيــع عـنــاصــر ال ـق ــوة واإلعـ ــداد
مل ــواج ـه ــة ال ـت ـح ـ ّـدي ــات داخ ـل ـي ــا وخ ــارج ـي ــا.

(مروان بو حيدر)

الـ ــذي يـحـيــي الـ ـن ــاس ،وي ـ ِّ
ـؤم ــن ل ـهــم حـيــاة
ك ـ ــريـ ـ ـم ـ ــة حـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـرة ،وي ـ ـ ـح ـ ـ ـتـ ـ ــرم م ـ ـشـ ــاعـ ــرهـ ــم
وأفـ ـك ــاره ــم وت ــوج ـه ــات ـه ــم ،ه ــو م ــن ي ـقــوم
ب ــال ـع ـم ــل املـ ـ ـس ـ ــؤول والـ ـ ـج ـ ــاد واملـ ـخـ ـل ــص،
فــي سبيل نمائهم وتـقـ ّـدمـهــم عـبــر عـمــارة
امل ـ ــدارس وال ـجــام ـعــات امل ـجــان ـيــة ،وتــأمــن
لقمة الـعـيــش وال ــدواء واملـشــافــي الكافية.
ّ
من
فـلـيـســت عـبــادتـنــا مــتـسـمــة بــاألنــان ـيــةً ،
خالل كفاية العبادة لله طقسًا وممارسة
فـ ــارغـ ــة ،وم ـ ـجـ ـ ّـرد ع ـ ـ ــادات ب ــال ـي ــة لـ ــم تـعــد
مفيدة ،بل العبادة سلوك عملي ينعكس
م ـس ــاه ـم ــات م ــادي ــة وفـ ـك ــري ــة ،ف ــي خــدمــة
الـنـفــس ال ــواح ــدة ال ـتــي أراده ـ ــا تـعــالــى أن
ّ
تتوحد إنسانيًا وإيمانيًا ،وعلى صعيد
التفكير بــاألهــداف املشتركة الـتــي تحفظ
كرامة اإلنسان وحياته كنوع.
أن نعطي الحياة اليوم ،ليس صعبًا ،ولكن
ّ
األصعب غياب الوعي والجدية والتحلي
بروح املسؤولية واإلخــاص في األعمال،
فــي سبيل حماية الحياة التي هــي نعمة
موهوبة دخلنا بها الزمن ،لنكتب تاريخًا
ّ ً
ً
محمال بــاآلثــام
فــاعــا وحيويًا ال تاريخًا
والـخـطــايــا عـنــوانــه ال ـعــدوان على النفس.
ي ـقــول ول ـيــم شـكـسـبـيــر« :أع ـظ ــم الـنـعــم في
الحياة راحــة الـبــال ،إن شـعــرت بها فأنت
تملك كل شيء» .وهذا يعني أننا عمليًا ال
نملك شيئًا ،اليوم ،ال راحة بال اقتصادية
وال اج ـت ـم ــاع ـي ــة وال م ـع ــرف ـي ــة ،وال حـتــى
ص ـح ـيــة ،وأص ـب ـح ـنــا رعـ ــاة أه ــوائ ـن ــا ومــن
املصفقني في مسرحية صاخبة ،أبطالها
ف ــاس ــدون ون ــاه ـب ــون لـلـفـكــر وامل ـ ــال ال ـعــام
ولـلـطـمــأنـيـنــة وراح ــة ال ـبــال ،وبــاتــت األمــة
م ـفــردة غــائـمــة ال وج ــود لـهــا فــي حياتنا،
ال بــل أض ـحــت م ـفــردة ثـقـيـلــة ن ـت ـهـ َّـرب مـ ّـمــا
تفرضه علينا من مسؤوليات.
لـ ـ ـ ــن ن ـ ـ ــدخ ـ ـ ــل فـ ـ ـ ــي نـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاش عـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــم حـ ـ ــول
ت ـخــريــج ب ـعــض امل ــراك ــز الــدي ـن ـيــة لـلـجـهـلــة
وال ـغــوغــائ ـيـ ّـن وامل ـت ـعـ ّـص ـبــن ،حـتــى بــاتــت
أجيالنا تتلقى فيروسات فكرية وروحية
مـتـشـيـطـنــة تــرفــع اس ــم ال ـش ـي ـطــان ،ولـيــس

الـ ـل ــه ،ف ــامل ـس ــاج ــد م ـن ــاب ــر ل ـل ــوع ــي وح ـفــظ
ال ــروح مــن ال ـت ـلـ ّـوث الـعـقـيــدي والـسـيــاســي
وال ـت ـع ـ ّـص ــب امل ــذهـ ـب ــي واملـ ـن ــاطـ ـق ــي .وه ــي
مـنــابــر تبني وعــي اإلن ـســان وعـقـلــه ،وهــي
منابر تمتلك خبرات وذات برامج حياتية
عـلــى مـسـتــوى بـنــاء األم ــة ،وه ــي مـنــابــر ال
م ـق ـي ــاس ع ـن ــده ــا س ـ ــوى ال ـ ـحـ ــق ،ف ـع ــن أي
م ـنــابــر ص ــرن ــا ن ـت ـح ــدث ،الـ ـي ــوم ،لــأســف،
على طول العالم اإلسالمي وعرضه؟!
ّ
إن هذه املراكز التي ُيعبد الله فيهاُ ،
ويرفع
ّ
فيها اسـمــه ،ف ــإن الـلــه تـعــالــى يــدعــونــا إلــى
حفظ أنفسنا ،وأن نعبده بشكل آخر ،وأن
نــرفــع اسـمــه ونــذكــره جـيـدًا بحفظ إنسانه
وح ـيــاتــه ،فــإنـنــا تــالـيــا ن ـم ــارس ع ـبــادة من
ن ـ ــوع آخـ ـ ــر ،عـ ـب ــادة الـ ـق ــوة الـ ـت ــي تـمـنـحـنــا
الطمأنينة وراحــة البال في االنفتاح على
التواصل معه،
اآلخر ،وقبوله ومد جسور
َ
ون ـب ــذ ال ـت ـعـ ّـصــب وال ـج ـه ــل الـ ـل ــذ ْي ــن ي ـفــرزا
جـهـلــة بـكــل مـنـطــق ن ــرى أفـعــالـهــم ونسمع
بكلماتهم الجوفاء على مواقع التواصل،
اليوم ،والتي تنضح بسخافات وعصبيات
ال ّ
حد لها.
ّ
إن م ـم ــارس ــة امل ـس ــؤول ـي ــة ت ـك ــون ف ــي خـلــق
جيل غير تبعي ،ال يعبد الزعيم والحزب
ِّ
ّ
مخيلته
ويقدس الطائفة وتبقى
واملذهب،
عند حــدود طائفيته وضمن حــدود حزبه
وش ـع ــارات ــه وج ـ ــدران م ـس ـجــده وكـنـيـسـتــه،
كـ ـمـ ـت ــاري ــس خ ـ ـ ّ
ـاص ـ ــة تـ ــزيـ ــد م ـ ــن أن ــان ـي ـت ــه
ّ
وانـغــاقــه عــن متطلبات تـحــديــات الحياة
والوجود.
إن مـحـمـدًا ،كما املـسـيــح ،عليهما الـســام،
ساحا فــي األرض وكــان الـتــراب فراشهما
ِّ
والسماء لحافهما ،وكانا يبلغان الدعوة
إل ــى ال ـلــه ف ــي األزقـ ــة واألسـ ـ ــواق وال ـب ــراري
والـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاري ،ب ـ ـكـ ــل ب ـ ـسـ ــاطـ ــة وعـ ـف ــوي ــة
أي ّ
وطهارة ،معلنني أنه إلى ّ
حد يستطيع
فيه اإلنـســان أن يصل فــي عمله الخالص
لله وخدمة عياله ،فليكن ،وليفعل بعيدًا
عـ ــن حـ ـب ــس ن ـف ـس ــه فـ ــي ن ـق ـط ــة أو ت ـق ـي ـيــد
ح ــركـ ـت ــه فـ ــي بـ ـن ــاء أو أسـ ـ ـل ـ ــوب .ال ـت ــره ــب

اإليجابي والتسليم لله ،هما فعل جواب
طاعة واعية لله في أي شكل وحركة أوفت
بــال ـغــرض ع ـلــى م ـســاحــة امل ـع ـم ــورة ،ولـكــل
األع ــراق واألج ـن ــاس ،بــا ح ــدود وحــواجــز
وقيود.
ّ
قال أبو العالء املعري« :وما َح َبس النفس
ُّ
ُ
ولكن مشى فــي األرض
املسيح تــرهـبــا
ُ
مشية سائح» .حبس نفوسنا في سجون
قـلــق املـعــرفــة ومـغــالـبــة الـفـكــر ،بغية املشي
الجدي في إعــادة بناء قوة األمــة ،من أبرز
مـصــاديــق الـعـبــادة وطــاعــة الـلــه والــدخــول
في زمنه السرمدي ،ومــن أهــم مستلزمات
املــواجـهــة مــع االسـتـكـبــار ،ال ــذي يعمل ليل
ن ـه ــار ح ـتــى ن ـب ـقــى مـسـتـلـبــن ف ــي إرادت ـن ــا
وتـفـكـيــرنــا ومـتـغـ ّـربــن عــن وع ــي أصــالـتـنــا
كي يسهل عليه ابتالعنا بال فرق بني هذه
الجهة أو الطائفة أو تلك.
ّ
إن أرق ــى درج ــات اإلح ـســاس بــاملـســؤولـيــة،
هــي فــي زرع ب ــذور التوعية وإع ــداد القوة
الحقيقية التي تعيد إلى األمة فعلها الحر
واملستقل واملــريــد ،الــذي ِّ
يفجر إمكاناتها
إلـ ـ ــى الـ ــام ـ ـحـ ــدود عـ ـب ــر خ ـ ـطـ ــاب الـ ــوحـ ــدة
والـ ـجـ ـم ــع .أمـ ــا م ــوق ــف ال ــامـ ـب ــاالة الـ ـي ــوم،
والـتـفـ ّـرج والـسـلـبـيــة ،لجهة عــدم االهـتـمــام
ّ
وامللحة على الطريقة
بالقضايا الطارئة
ِّ
ال ـش ـع ـب ـيــة ال ـت ــي ت ـ ّق ــول «ح ــي ــد ع ــن ظ ـهــري
بسيطة» ،فهي تمثل غاية األنانية املفرطة
َّ
التي يمقتها الله تعالى ،ألن الدين بلغته
ال ـح ـي ــة ي ـحـ ّـم ـل ـنــا ج ـم ـي ـعــا س ـ ــوء م ــا نـصــل
إل ـي ــه م ــن أوض ـ ــاع م ـت ــردي ــة ،ع ـلــى مـسـتــوى
الفرد واألمــة .يقول تعالى{ :وقفوهم إنهم
مـســؤولــون} الـصــافــات ،24 :ويـقــول النبي:
ّ
ّ
راع وكــل ـكــم م ـس ــؤول ع ــن رع ـي ـتــه».
«كــل ـكــم ٍ
ّ
فرحمة أيها الحكام ،لم يعد من محكومني
ل ـت ـح ـك ـم ــوه ــم ،ب ـ ــل مـ ـ ـج ـ ـ ّـرد ب ـ ـطـ ــون غ ــرث ــى
وجـ ـي ــاع ،ف ـع ـلــى األق ـ ــل أبـ ـق ــوا ف ــي رعـ ّـيـتـكــم
ِّ
راع يفكر في
بعضًا من روح .فهل بقي من ٌ ٍ
الرعية؟ أو بقي من رعية لها أذن واعية؟
*أكاديمي وحوزوي
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العالم

العالم
تقرير

العراقي ـ ـ األميركيّ:
ّ
الحوار
الضعف في مواجهة المكر

ينشغل ال ـســوريــون بـ ُـارت ـفــاع أس ـعــار السلع
سوريا بينما
ّ
االستهالكية وتقلبات سعر الصرف ،أقيل رئيس الحكومة
بمرسوم رئاسي .في األثناء ،خرجت ّ
تحركات في دمشق
قال المشاركون فيها إنها ّ
تتحدى «قانون قيصر»

ُ
األسد يقيل خميس:

ُصبغت الجلسة األولى من
الحوار العراقي ـ ـ األميركي
«االستراتيجي» بضعف
الفريق العراقي ،وافتقاره
إلى الخبرات الدبلوماسية
الالزمة ،ومكر الفريق
ّ
األميركي ،بتأكيد جهوزيته
تنفيذ رغبات حكومة ّ ً
مصطفى الكاظمي ،محمال
ّإياها تبعات ذلك .الكاظمي
إلى زيارة واشنطن
يسعى ّ
قريبًا ،ليوقع هناك «اتفاقية»
جديدة من شأنها أن ترسم
العالقة الثنائية بين اإلدارتين

عرنوس لمرحلة
ّ
تحدي «قيصر»
بـعــد أي ــام فـقــط عـلــى حـضــور رئيس
الوزراء السوري أمام مجلس الشعب،
في جلسة لنقاش الواقع االقتصادي
الـصـعــب ال ــذي تعيشه ال ـب ــاد ،أقيل
عماد خميس مــن منصبه بمرسوم
ُّ
رئــاســي وكــلــف وزي ــر امل ــوارد املائية
حسني عرنوس ،بمهامه.
اإلق ـ ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـ ــة ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاءت ب ـ ـ ـعـ ـ ــد تـ ــأج ـ ـيـ ــل
االنـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــاب ـ ــات الـ ـب ــرمل ــانـ ـي ــة م ـ ّـرت ــن
عـلــى ال ـت ــوال ــي ،بـسـبــب ال ـق ـيــود الـتــي
فرضها انتشار فيروس «كــورونــا»،
وت ــزام ـن ــت م ــع ف ــوض ــى س ـعــر صــرف
ال ـ ـل ـ ـيـ ــرة وارتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاع أس ـ ـع ـ ــار ال ـس ـل ــع
االسـتـهــاكـيــة وال ـخــدمــات ،كـمــا تلت
املعركة اإلعالمية التي خاضها رجل
األعمال السوري رامــي مخلوف ،مع
السلطات ،حول ممتلكاته وأعماله.
كـ ـ ــل ت ـ ـلـ ــك الـ ـ ـع ـ ــوام ـ ــل جـ ـعـ ـل ــت املـ ـل ــف
املـعـيـشــي واالق ـت ـص ــادي ف ــي واجـهــة
املـ ـشـ ـه ــد الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوري ،وس ـ ـ ــط ت ــراج ــع
الف ـ ــت ل ـل ـن ـق ــاش ــات ال ـج ـيــوس ـيــاس ـيــة
ّ
وال ـع ـس ـك ــري ــة ُمـ ـن ــذ ح ـ ــل «كـ ــورونـ ــا»
ً
ضيفًا ثقيال على املنطقة والعالم.
وس ــاه ــم قـ ــرب م ــوع ــد ن ـف ــاذ «ق ــان ــون
ق ـي ـص ــر» فـ ــي ت ـع ــزي ــز املـ ـ ـخ ـ ــاوف مــن
تـ ــدهـ ــور م ـع ـي ـشــة الـ ـس ــوري ــن أك ـث ــر،
ُ
وتـ ـ ــرجـ ـ ــم ذل ـ ـ ــك ب ـ ـجـ ــدل كـ ـبـ ـي ــر ح ــول
ش ـ ـ ـعـ ـ ــارات ت ـ ـظـ ــاهـ ــرات خـ ــرجـ ــت فــي
السويداء ،وما لبثت أن غابت عنها
املطالب املعيشية لحساب الشعارات
الـسـيــاسـيــة ،وع ـلــى رأس ـهــا «إس ـقــاط

النظام» و«إخراج روسيا وإيران».
وف ـ ــي م ـق ــاب ــل املـ ـ ـخ ـ ــاوف وال ـت ـم ـل ـمــل
الشعبي من الواقع املعيشي القاسي،
تم تنظيم ّ
تحرك في العاصمة دمشق
ع ـصــر أمـ ــس ،لـلـحـشــد س ـيــاس ـيــا في
وجــه تـظــاهــرات الـســويــداء مــن جهة،
وإعــامـيــا فــي وجــه «قــانــون قيصر»
مـ ــن جـ ـه ــة أخ ـ ـ ـ ــرى .وح ـ ـمـ ــل عـ ـش ــرات
ّ
التحرك أعالمًا وصورًا
املشاركني في
ل ـل ــرئ ـي ــس الـ ـ ـس ـ ــوري ب ـ ـشـ ــار األسـ ـ ــد،
مـ ّ
ـوج ـهــن خـطــابـهــم ض ـ ّـد الـعـقــوبــات
ّ
األميركية ،ومــردديــن شـعــارات على
غرار« :الشعب السوري ال يجوع».
وال ُينتظر أن ينعكس تغيير رئيس
الوزراء بشكل مباشر على االقتصاد
أو األداء الـ ـحـ ـك ــوم ــي ،إذ تـجـتـمــع
ّ
عوامل عـ ّـدة لتقلل من فــرص حدوث
ذلك ،بينها العقوبات ونقص املوارد
الـ ــازمـ ــة إلح ـ ـ ــداث ت ـغ ـي ـيــر ف ــي بـنـيــة
االقـتـصــاد بما يالئم واقــع الحصار
وسنوات الحرب.
وبالحديث عن املوارد ،وصلت أمس
شـحـنــة م ـســاعــدات طـبـيــة إل ــى مطار
دم ـش ــق الـ ــدولـ ــي ق ــادم ــة م ــن أرب ـي ــل،
ّ
ش ـم ــال ــي ال ـ ـعـ ــراق ،م ـنــظ ـمــة م ــن قـبــل
مـنـظـمــة الـصـحــة الـعــاملـيــة وبــرنــامــج
الغذاء الدولي .وتعد الشحنة ّ
املقدرة
بـنـحــو  32ط ـنــا ،الــدف ـعــة األول ـ ــى من
أصــل ثــاث دفـعــات مرتقبة ستصل
ت ـبــاعــا خ ــال  24س ــاع ــة ،وتـتـضـ ّـمــن
مستلزمات طـ ّـبـيــة وجــراحـيــة كجزء
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شهدت دمشق تظاهرة رفعت أعالمًا وصورًا للرئيس السوري وهاجمت العقوبات األميركية (أ ف ب)

مــن االسـتـجــابــة الصحية فــي شمال
شرقي سوريا ،على ما أوضح مكتب
منظمة الصحة العاملية في سوريا.
ومن املقرر أن يصل حجم الشحنات
اإلج ـم ــال ــي إلـ ــى ن ـح ــو  85ط ـن ــا .ول ــم
توضح منظمة الصحة العاملية إذا
م ــا ك ــان ــت ه ـ ــذه ال ـش ـح ـن ــات وص ـلــت
ـاق م ـع ـبــر ال ـي ـعــرب ـيــة
جـ ـ ـوًا ب ـع ــد إغـ ـ ـ ّ
الحدودي ،وتعذر تسليم املساعدات
الـطـبـيــة امل ـخـ ّـص ـصــة ل ـش ـمــال شــرقــي
ســوريــا ،عـبــره .وفــي حــال صــح ذلــك،
س ـت ـكــون هـ ــذه ال ـش ـح ـنــة األولـ ـ ــى مــن
ّ
نوعها التي تسلم إلى دمشق ،لتنقل
الحـ ـق ــا إلـ ـ ــى مـ ـن ــاط ــق نـ ـف ــوذ «قـ ـ ــوات
سوريا الديمقراطية» ،حيث تتواجد
قوات االحتالل األميركي.

وت ـ ــوازي ـ ــا م ــع ال ـت ــوت ــر الـ ـ ــذي ي ــراف ــق
ال ـ ـ ــدوري ـ ـ ــات األمـ ـي ــركـ ـي ــة أخ ـ ـي ـ ـرًا فــي
مـنــاطــق ش ــرق ال ـف ــرات ،ك ــان الفـتــا ما
ق ــال ــه أول م ــن أم ـ ــس ،ق ــائ ــد ال ـق ـي ــادة
املركزية األميركية ،كينيث ماكنزي،

يزور ظريف موسكو
لبحث جملة ملفات
بينها سوريا

ع ـ ــن ت ــوقـ ـع ــات ــه ب ـ ـ ــأن ت ـ ـقـ ــوم دم ـش ــق
خـ ـ ــال الـ ـفـ ـت ــرة امل ـق ـب ـل ــة (لـ ـ ــم ي ـح ــدد
املــدى الــزمـنــي) بالضغط ومضايقة
األميركيني في شمال شرقي سوريا.
وج ــاء ذل ــك فــي حــديــث ملــاكـنــزي عبر
الفيديو ،قال فيه إن قوات بالده «لن
تـظــل إلــى األب ــد فــي ســوريــا» ،ولكنه
أوض ــح أنــه «ال يـعــرف امل ــدة الـتــي قد
تظل فيها هناك» ،مشيرًا إلى أن هذا
األمر «قرار سياسي» ال عسكري.
حديث ماكنزي جاء في وقت ّ
توسع
فيه القوات الروسية والتركية مسار
دورياتهما املشتركة في إدلب ،برغم
التوتر الذي شهدته خطوط التماس
أخيرًا في سهل الغاب .ويتوازى ذلك
مــع نـشــاط دبـلــومــاســي الف ــت ،ترجم

بــاتـصــال الــرئـيــس فــاديـمـيــر بوتني
بملك األردن عبد الله الثاني ،ونقاش
ملفات بينها سوريا وليبيا.
وب ـع ــد م ـح ــادث ــة هــات ـف ـيــة ب ــن نــائــب
وزي ــر ال ـخــارج ـيــة ال ــروس ــي سيرغي
فـيــرشـيـنــن ،وامل ـســاعــد األول لــوزيــر
الـ ـ ـخ ـ ــارجـ ـ ـي ـ ــة اإلي ـ ـ ـ ــران ـ ـ ـ ــي لـ ـلـ ـش ــؤون
الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة عـ ـل ــي أص ـ ـغـ ـ ُـر خ ــاج ــي،
نــاق ـشــت امل ـل ــف ال ـ ـسـ ــوري ،أعـ ـل ــن عن
زيارة قريبة لوزير الخارجية محمد
جواد ظريف إلى موسكو ،األسبوع
املقبل .وينتظر أن تكون «محادثات
أسـتــانــا» ج ــزءًا مهمًا مــن النقاشات
املــرتـقـبــة لـظــريــف فــي مــوسـكــو ،على
أن تحضر ملفات أخرى على رأسها
امللف اليمني.
(األخبار)

بـ ـ ــات ـ ـ ـصـ ـ ــال بـ ـ ــال ـ ـ ـصـ ـ ــوت والـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــورة،
ُع ـقــدت الجلسة األول ــى مــن «سلسلة»
جـلـســات ال ـحــوار الـعــراقــي  -األمـيــركــي
االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـج ــي .س ــاعـ ـت ــان تـضـ ّـمـنـتــا
ّ
«تمهيديًا» ألربـعــة بـنــود ،هي:
نقاشًا
األم ـ ـنـ ــي واالقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي وال ـس ـي ــاس ــي
وال ـث ـق ــاف ــي .مـ ـص ـ ٌ
ـدر م ـت ــاب ــع مل ـجــريــات
ال ـج ـل ـســة األول ـ ـ ــى ،وص ـف ـهــا بــ«جـلـســة
ّ
تـعــارف واس ـت ـمــاع» ،فــي وقــت أك ــد فيه
م ـص ـ ٌ
ـدر دب ـلــومــاســي ،لـ ــ«األخـ ـب ــار» ،أن
«جلسة أمس أقرب إلى ُ أن تكون حفلة
ً
ع ــاق ــات ع ـ ـ ّ
ـام ـ ــة» ،إذا شـ ـ ّـرحـ ــت ش ـكــا
وم ـض ـمــونــا .وت ـ ـسـ ــاءل« :ك ـي ــف لـفــريــق
ّ
دبلوماسيًا أن يفاوض فريقًا
ضعيف
وقت يشير فيه مصدر
وفي
مخضرمًا»،
ٍ
مصطفى
مـ ـق ـ ّـرب م ــن رئ ـي ــس الـ ـ ـ ــوزراء
ّ
الـكــاظـمــي ،إل ــى أن األخ ـيــر وبـ«تجنبه
ّ
ّ
السياسية ،عجز عن
املس بالتوازنات
تـشـكـيــل ف ــري ــق دب ـلــومــاســي مـحـتــرف،
فأبقى على قائمة األسماء التي سبق
وأن رفعها سلفه عــادل عبد املـهــدي»،

«الكاظمي سعى إلى إضافة
مضيفًا أن
ّ
بعض الــوجــوه ،لكنه اصـطــدم برفض
ّ
فاضطر إلى املضي
السياسية،
القوى
ّ
ق ــدم ــا ب ــامل ـت ــوف ــر» .هـ ــذه ال ـن ـق ـطــة ،وفــق
أكثر من مصدر ،كانت محط تجاذب،
ُبـعـيــد اإلق ـ ــرار بـفـشــل الـفــريــق الـعــراقــي
وع ـ ـجـ ــزه عـ ــن ت ـح ـق ـي ــق «خ ـ ـ ـ ــرق» أمـ ــام
الفريق األميركي ،إذ اكتفى بتسجيل
املالحظات من دون أن ّ
يقدم «ما يدعم
ّ
توجهات حكومته».
أب ـ ــرز وج ـ ــوه ال ـف ــري ــق األمـ ـي ــرك ــي ك ــان
مـ ـس ــاع ــد وزي ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة لـ ـش ــؤون
ال ـطــاقــة فــران ـس ـيــس ف ــان ــون ،وال ـنــائــب
ّ
األول ملساعد وزير الخارجية لشؤون
الشرق األوســط جــوي هــود ،ومساعد
وزيـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة لـ ـ ـش ـ ــؤون الـ ـش ــرق
األوسـ ـ ــط ف ــي م ـق ــر وزارة ال ـخــارج ـيــة
ديـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــد ش ـ ـن ـ ـك ـ ـيـ ــر ،ووكـ ـ ـ ـي ـ ـ ــل وزارة
الخارجية للشؤون السياسية ديفيد
هـيــل ،والسفير األمـيــركــي لــدى بغداد
ماثيو تــولــر .فــي املـقــابــل ،أب ــرز وجــوه
الـ ـف ــري ــق الـ ـع ــراق ــي ك ـ ــان وكـ ـي ــل وزيـ ــر
ّ
واملالية
الخارجية للشؤون اإلداري ــة
عبد الكريم هاشم ،والسفير العراقي
ل ــدى واش ـن ـطــن فــريــد مـصـطـفــى كــامــل
ياسني ،ووكيل وزيــر التعليم العالي
وال ـب ـح ــث ال ـع ـل ـمــي ل ـل ـش ــؤون اإلداري ـ ــة
ٌ
وجوه لم تلق ترحيبًا أو
حامد خلف.
دعمًا كافيًا من ِقبل الشارع العراقي،
قـ ً
ـوى وج ـم ـهــورًا ،املـنـقـســم عـلــى نفسه
ف ــي امل ــوق ــف م ــن ه ـ ــذا الـ ـ ـح ـ ــوار .وزي ــر
ّ
العراقي األسبق هوشيار
الخارجية
ّ
زي ـ ـبـ ــاري ،أك ـ ــد أن «ف ــري ــق ال ـت ـف ــاوض
األم ـي ــرك ــي أقـ ــوى وأك ـث ــر اح ـت ــراف ــا من
الوفد الـعــراقــي» ،داعيًا إلــى «معالجة
ّ
تفاوضية
هذا التفاوت ...فهي مسألة
خطيرة للغاية» .أما هــادي العامري،
زعـ ّيــم «تـحــالــف الـفـتــح» ،فـقــد عـ ّـبــر عن
توقعات تحالفه بأن تكون املفاوضات
تـحــت سـقــف «ق ــرار الـبــرملــان الـعــراقــي،
والـقــاضــي ب ـخــروج ال ـق ـ ّـوات األجنبية
من العراق».
ُ
الـجـلـســة األولـ ـ ــى ،ســتـسـتـتـبــع بـثــانـيــة
خــال الـســاعــات القليلة املقبلة .وكــان
الف ـت ــا فـيـهــا «ال ـ ـخـ ــاف» حـ ــول تـحــديــد

ّ
حذر األميركيون
الجانب العراقي من
تبعات االنسحاب

الـجـهــة الـتــي طــالـبــت بــال ـحــوار .بـغــداد
ّ
أك ـ ـ ــدت أن واش ـن ـط ّــن ط ـل ـبــت ذل ـ ــك ،أم ــا
ّ
ّ
األخـ ـي ــرة فـ ـ ــردت أنـ ـه ــا حـ ـ ــددت املــوعــد
ً
نزوال عند رغبة عبد املهدي ،ورسالته
ّ
ال ـت ــي بـعـثـهــا إلـ ــى اإلدارة األم ـيــركــيــة
مطلع العام الجاري.
مــا رشــح أيضًا عــن تفاصيل الجلسة،
أن األميركيني أعربوا عن استعدادهم
لـسـحــب قــوات ـهــم امل ـن ـت ـشــرة ع ـلــى طــول
الـ ـ ـخ ـ ــارط ـ ــة الـ ـ ـع ـ ــراق ـ ـ ّـي ـ ــة ،وه ـ ـ ـ ــذا مـ ـ ــا ال
ّ
تــريــده حـكــومــة الـكــاظـمــي راه ـن ــاّ .لـكــن
األم ـيــرك ـيــن ،فــي الــوقــت ذاتـ ــه ،ح ــذروا
الجانب العراقي من تبعات االنسحاب،
ّ
ّ
خاصة في الشق املتعلق بالحرب على
ّ
تنظيم «داعـ ــش» .كــذلــك ،ق ــدم الجانب
األميركي مطالعة للواقع االقتصادي
وال ـس ـي ــاس ــي واالج ـت ـم ــاع ــي ال ـع ــراق ــي،
معربًا عن استعداده تقديم املساعدات

ال ــازم ــة «ل ـكــن ب ـشــروط لــم ي ـحـ ّـددهــا»،
فــي وقــت اكتفى فيه الـجــانــب العراقي
بتدوين املالحظات ،من دون أن ّ
يقدم
أي مطالعة مقابلة.
ف ــي هـ ــذا اإلط ـ ـ ــار ،ث ـ ّـم ــة م ــن ي ـص ــف مــا
ج ـ ــرى أم ـ ــس ب ــأن ــه ت ـه ـي ـئ ــة ل ـل ـمــرح ـلــة
الثانية من الحوار ،بنقله من مستوى
وكـيــل وزيــر إلــى وزي ــر ،على أن ّ
يتوج
فــي املــرحـلــة الثالثة بــزيــارة الكاظمي
لـلـعــاصـمــة األم ـي ــرك ـ ّـي ــة ّواش ـن ـط ــن ،في
ال ـخ ــري ــف امل ـق ـب ــل ،ل ـي ــوق ــع هـ ـن ــاك ،مــع
وفــد رفـيــع املـسـتــوى ،اتـفــاقـيــة جــديــدة
تــرســم مــامــح الـعــاقــة بــن الجانبني،
مع األخذ في االعتبار «رأي املرجعية
الـ ــدي ـ ـن ـ ـيـ ــة الـ ـعـ ـلـ ـي ــا (آيـ ـ ـ ـ ــة الـ ـ ـل ـ ــه ع ـل ــي
السيستاني) والبرملان العراقي» ،كما
قــال الكاظمي أمــس .كــذلــكّ ،
ثمة إقــرار
عراقي بأن جلسة أمس ترجمت املكر
األميركي والضعف العراقي ،في ظل
دعــوات ّ
جدية لتبديل بعض الوجوه
وتـطـعـيــم ال ـفــريــق بــوجــوه لـهــا باعها
فــي ال ـت ـفــاوض مــع الـجــانــب األمـيــركــي
البعض
ت ـحــدي ـدًا .ه ــذا اإلقـ ــرار يـصـفــه
ّ
بـ «التيه السياسي» في ظروف معقدة
للغاية قــد تنفجر فــي وجــه الحكومة
إن أسـ ـ ــاء ت االسـ ـتـ ـف ــادة م ــن ال ـفــرصــة
امل ـتــاحــة ،ف ــأي إخ ـف ــاق ،أك ــان خــارجـيــا
أم داخليًا ،سيدفع الكاظمي ،ال غيره،
ثمن ذلك.

المرحلة الثالثة يزور الكاظمي واشنطن ،في الخريف
في
ّ
المقبل ،ليوقع هناك اتفاقية جديدة (أ ف ب)

فلسطين

دفعة واحدة أو تدريجيًا:

التجاذب اإلسرائيلي
ال يلغي الضم
يحيى دبوق
ال خ ــاف ف ــي ت ــل أب ـيــب عـمـلـيــا على
أراض فلسطينية
ضــم مــا أمـكــن مــن
ٍ
محتلة في الضفة الغربية .الخالف
إن جــرى ،بــن املؤيدين واملـتــردديــن،
ف ــإن ــه يـتـعـلــق ب ـت ـقــديــر ردود الـفـعــل
لدى الفلسطينيني واملحيط العربي
والـ ــدولـ ــي ،ض ـمــن م ـعــادلــة ال ـج ــدوى
والتكلفة ،ومن دون أي صلة بأصل
الحق الفلسطيني أو فكرة االستيالء
على أراضــي اآلخــريــن وسلبها .هذا
التجاذب ،الذي ال يلغي خطة الضم
وال يـشـكــل خ ـط ـرًا عـلـيـهــا ،ينسحب
أيضًا على الجانب األميركي ضمن
إدارة الــرئـيــس دونــالــد تــرامــب التي

تـ ـتـ ـع ــام ــل م ـ ــع خـ ـط ــة ال ـ ـضـ ــم ل ـج ـهــة
ال ـت ــوق ـي ــت واملـ ـضـ ـم ــون مـ ــن م ـن ـظــور
ال ـ ـجـ ــدوى وال ـت ـك ـل ـف ــة وم ـ ــن دون أي
صلة بالحق الفلسطيني املسلوب،
وهــو مــوقــف يمكن ّ
تفهمه مــن جـ ّـراء
التماهي العربي مع مشروع الضم،
إذ ال ي ـت ـجــاوز إطـ ــاق امل ــواق ــف ،من
دون تــرج ـمــات عـمـلـيــة ،ف ــي ح ــن أن
م ــوق ــف الـسـلـطــة الـفـلـسـطـيـنـيــة ّعلى
حاله :اللجوء إلى «التباكي البناء»
إلج ـبــار االح ـتــال عـلــى الـتــراجــع عن
خطته!
ع ـ ـ ـلـ ـ ــى ه ـ ـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـخـ ـ ـلـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــة ،ت ـ ـعـ ــرض
إســرائ ـيــل خـطـطـهــا املـخـتـلـفــة تـبــاعــا
عـبــر تـســريـبــات فــي اإلع ــام الـعـبــري
وال ـغ ــرب ــي ،السـ ـت ــدراج ردود الـفـعــل،

ع ـلــى أن تـلـجــأ إل ــى األن ـس ــب واألق ــل
ثمنًا ،تمهيدًا الستكمال الضم الحقًا
إن جاءت أقل مما تسعى إليه الخطة،
وه ــو ثـلــث أراض ــي الـضـفــة ،مــن دون
أي ثمن مقابل للجانب الفلسطيني.
ه ــذا ال ـتــوجــه يـفـســر ال ـحــديــث األول
عــن ضــم األراضـ ــي دفـعــة واح ــدة في
األول مــن الشهر املقبل ،ثــم الحديث
عــن الـتــأجـيــل أســاب ـيــع ،وبـعــدهــا عن
ضــم مـتــدرج للكتل الـكـبــرى تعقبها
بقية املـسـتــوطـنــات ،لـيـعــاد الحديث
م ــن ج ــدي ــد ع ــن ض ــم ك ــام ــل ك ـم ــا هــو
التخطيط االب ـتــدائــي .فبعد حديث
الـ ـض ــم الـ ـت ــدريـ ـج ــي أول مـ ــن أمـ ــس،
عـ ـ ــادت مـ ـص ــادر «رفـ ـيـ ـع ــة» ومـعـنـيــة
بملف الضم ،كما وصفتها صحيفة
«معاريف» ،وأكدت أنه «ال صحة وال
معقولية» ملا يرد من تقارير عن ضم
م ـت ــدرج ،ب ــل إن «إس ــرائ ـي ــل ال تعمل
عـلــى بـســط سـيــادتـهــا عـلــى ج ــزء من
املستوطنات دون غيرها ،أو املضي
قدمًا في تنفيذ الخطة على مراحل»،
ن ــاف ـي ــة ال ـت ـق ــاري ــر ال ـع ـب ــري ــة ع ــن ضــم
مرحلي ملستوطنات الكتل الكبيرة
ال ـثــاث« :مـعــالــي أدوم ـي ــم» و«غ ــوش
عتسيون» و«أريئيل».
فـ ـ ــي هـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــاق ،ق ـ ــال ـ ــت وزيـ ـ ـ ــرة
امل ـس ـتــوط ـنــات ،تـسـيـبــي حــوتــوفـلــي،
وهـ ــي ع ـض ــو ل ـج ـنــة رسـ ــم ال ـخ ــرائ ــط
م ــع ال ـجــانــب األم ـي ــرك ــي ،إن «جـمـيــع

تعرض إسرائيل خططها عبر تسريبات في اإلعالم
العبري والغربي ،الستدراج ردود الفعل (أ ف ب)

ال ـخــرائــط امل ـن ـشــورة (ع ــن خـطــة ضم
مــرحـلـيــة) غـيــر ذات صـلــة بــالــواقــع».
ون ـق ـلــت «إذاع ـ ـ ــة ال ـج ـي ــش» ع ـن ـهــا أن
«الـتـمـيـيــز ب ــن الـكـتــل االسـتـيـطــانـيــة
الــرئ ـي ـس ـيــة وامل ـس ـت ــوط ـن ــات األخـ ــرى

ه ــو م ــا ال يـمـكــن ال ـس ـم ــاح بـتـمــريــره
أبدًا» .كذلك ،أكد وزير االستخبارات،
إي ـلــي ك ــوه ــن ،أن ف ــرض «ال ـس ـيــادة»
ع ـل ــى ال ـض ـف ــة «يـ ـص ــب ف ــي مـصـلـحــة
إس ــرائـ ـي ــل» ،م ـس ـت ـب ـع ـدًا إق ــام ــة دول ــة

فـلـسـطـيـنـيــة وج ـي ــش آخـ ــر ب ــن نـهــر
األردن والـ ـبـ ـح ــر .وقـ ـ ــال ك ــوه ــن فــي
ح ــدي ــث إذاعـ ـ ــي أم ـ ــس ،إن «ال ـفــرصــة
م ــؤاتـ ـي ــة ل ـت ـط ـب ـيــق خ ـط ــة الـ ـض ــم مــن
اآلن ح ـت ــى االن ـت ـخ ــاب ــات الــرئــاس ـيــة

ف ـ ــي ال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات املـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدة» ،م ـت ـه ـمــا
حــزب «أزرق أبيض» بأنه «يتجاهل
الــواقــع العـتـقــاده بـضــرورة تحصيل
موافقة دولية على خطة الضم قبل
ً
تـنـفـيــذهــا» ،فــي حــن أن دوال كثيرة
ف ــي ال ـعــالــم رف ـض ــت ف ــرض ال ـس ـيــادة
عـلــى ال ـج ــوالن وكــذلــك نـقــل الـسـفــارة
األميركية إلى القدس .أيضًا تطرقت
ح ــوت ــوفـ ـل ــي إل ـ ـ ــى ال ـ ـت ـ ـجـ ــاذبـ ــات فــي
املواقف وأقرت بها ،قائلة« :ال توجد
خــريـطــة متفق عليها (لـلـضــم) ،لكن
لدينا عــدد من الخطوط العريضة».
وأضافت« :هناك مدرستان فكريتان
ف ــي ال ـجــانــب األم ـي ــرك ــي أيـ ـض ــا» ،في
إشارة واضحة إلى السفير األميركي
لدى تل أبيب ،ديفيد فريدمان ،الذي
ي ــؤي ــد ت ــوسـ ـي ــع الـ ـض ــم إلـ ـ ــى أق ـص ــى
حــد ممكن ،مقابل مستشار تــرامــب،
جاريد كوشنير ،الذي يؤيد تقليص
الضم مــا أمكن فــي هــذه املرحلة ،مع
التشديد على موافقة غانتس وفريقه
على أي خـطــة ،بمعنى ح ــدوث شبه
إجماع إسرائيلي عليها ،لتفادي أي
تــداعـيــات سلبية على حملة ترامب
االنتخابية.
هـ ـ ــذا ال ـت ـن ــاق ــض ال ـع ـل ـن ــي واملـ ـس ــرب
يؤكد التجاذب في رؤيــة التداعيات
وتـ ـ ـق ـ ــدي ـ ــره ـ ــا ،إضـ ـ ــافـ ـ ــة إلـ ـ ـ ــى «جـ ــس
ن ـ ـبـ ــض» اآلخـ ـ ــريـ ـ ــن وال ـ ـع ـ ـمـ ــل الح ـق ــا
ع ـل ــى ت ـل ـيــن م ــواق ـف ـه ــم ،األمـ ـ ــر ال ــذي

ينسحب التجاذب
أيضًا على اإلدارة
األميركية من دون
خالف على المضمون

يـنـسـحــب ع ـلــى ال ـج ــان ــب األم ـي ــرك ــي،
ً
إذ ال يقل ممثلوه انشغاال في خطة
ال ـض ــم ع ــن اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــن أنـفـسـهــم.
ووفــق اإلع ــام العبري ،مــن املـقــرر أن
يجتمع فريدمان مع رئيس الحكومة
بنيامني نتنياهو ،ووزير األمن بيني
غ ــان ـت ــس ،وك ــذل ــك وزي ـ ــر ال ـخــارج ـيــة
غــابــي أش ـك ـنــازي ،ملـنــاقـشــة مضمون
خطة الضم وشكل إخراجها ،األحد
املقبل .إلى جانب ذلك ،قررت إسرائيل
إجراء أول إحصاء للسكان في الضفة
م ـنــذ  1967م ــع اقـ ـت ــراب تـنـفـيــذ ق ــرار
الـضــم .وذك ــرت صحيفة «هــآرتــس»،
أمــس ،أن مسؤولي «اإلدارة املدنية»
غـيــر مـتـفـقــن إل ــى اآلن عـلــى تحديد
كيفية ومعايير التعداد ،خاصة أنه

غير واضــح لديهم إلــى اآلن الحدود
الجغرافية لألراضي املنوي ضمها.
لكن صحيفة «يديعوت أحــرونــوت»
ق ــال ــت إن الـ ـتـ ـع ــداد ،الـ ـ ــذي سـيـتــركــز
على مناطق «ج» في الضفة ،الهدف
م ـنــه «ت ـقــريــر مـصـيــر الفلسطينيني
املقيمني في األراض ــي املقرر ضمها،
وم ـص ـي ــر ال ـج ـن ـس ـيــة اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة،
كـمــا أك ــد نـتـنـيــاهــو فــي وق ــت ســابــق،
إضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى الـ ـ ـح ـ ــؤول الحـ ـق ــا دون
انـ ـتـ ـق ــال ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن مـ ــن أجـ ـ ــزاء
أخـ ـ ـ ــرى ف ـ ــي الـ ـضـ ـف ــة إلـ ـ ــى األراضـ ـ ـ ــي
امللحقة بإسرائيل ،وتحصيل املكانة
القانونية التي لم تتحدد بعد».
إل ـ ــى ذلـ ـ ــك ،أظـ ـه ــر اسـ ـتـ ـط ــاع ل ـل ــرأي
الـعــام تأييد  %68مــن الـيـهــود خطة
ال ـض ــم بـصـيـغـتـهــا ال ـح ــال ـي ــة .وج ــاء
في االستطالع ،الــذي نشرته القناة
ال ـس ــاب ـع ــة ،أن غ ــال ـب ـي ــة املـسـتـطـلـعــة
آراؤه ـ ـ ـ ــم ( )%72م ـم ــن أع ـ ـطـ ــوا رأيـ ــا
بخصوص الخطة يرون أنه ال يجب
عـلــى حـكــومـتـهــم «ت ــرك مستوطنات
م ـعــزولــة فــي الـضـفــة كـجـيــوب داخــل
املـ ـن ــاط ــق ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة» .وذكـ ـ ــرت
القناة أن االستطالع نظمه «مجلس
مستوطنات شمال الضفة» إلثبات
وجــود غالبية تدعم الخطة ،لكنه ال
ّ
يعبر عن وجهة نظر أكثر من %40
من املجتمع ممن لم يبلوروا وجهة
نظر حتى اآلن بهذا الخصوص.

الحرائق تعود
إلى «غالف غزة»
ُس ّجل اندالع حريقني في «كيبوتسات»
إسرائيلية مـجــاورة لقطاع غــزة أمــس،
ب ـعــد إطـ ــاق مـجـمــوعــة م ــن ال ـبــالــونــات
الحارقة واملتفجرة ،وذلك عقب توقفها
مـنــذ مــا يــزيــد عـلــى سـبـعــة أش ـهــر ،مع
أن ــه ج ــرى إط ــاق بــالــونــات فــارغــة قبل
ن ـحــو أسـ ـب ــوع ،ف ــي ت ـحــذيــر فـصــائـلــي
م ــن م ــواص ـل ــة الـ ـع ــدو ت ـجــاه ـلــه تنفيذ
التفاهمات األخيرة بواسطة مصرية،
وال سيما تأخر صرف املنحة القطرية.
ونـقــل اإلع ــام العبري أنــه رصــد عــددًا
كبيرًا من البالونات طوال أمس أطلقت
ب ــات ـج ــاه م ـس ـتــوط ـنــات الـ ـغ ــاف ،فيما
قالت مصادر فلسطينية إن التصعيد
امل ـ ـيـ ــدانـ ــي سـ ـيـ ـع ــود ت ــدريـ ـجـ ـي ــا خ ــال
األسبوع املقبل.
(األخبار)
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العالم

العالم

ّ
الديموقراطيون يستغلون أزمات ترامب:

اليمن

تقرير

ّ
ّ
ورقة الوقود مجددًا :السعودية تشدد الحصار
ّ
مرة جديدة ،تستخدم
دول التحالف السعودي
ـ ـ األميركي ضد اليمن
ورقة المشتقات النفطية.
فقد منع التحالف وصول
ّ
المحملة بالوقود
السفن
والمواد الغذائية من
الرسو في ميناء الحديدة.
أزمة مفتعلةّ ،
تكررت
في األشهر الماضية ،من
الضغط
ضمن وسائل
ّ
على صنعاء ،بعد تعثر
الخيار العسكري
لقمان عبد الله
ّ
تصطف طوابير من السيارات ،منذ
ّأول مــن أمــس ،أمــام محطات الوقود
ف ـ ــي الـ ـع ــاصـ ـم ــة ال ـي ـم ـن ـي ــة ص ـن ـع ــاء.
وب ـي ـن ـمــا اضـ ـط ــر ع ـ ــدد م ــن مـحـطــات
ال ــوق ــود إل ــى إغ ــاق أبــواب ـهــا ،تشهد
محطات أخرى ازدحامًا كبيرًا .شركة
ال ـن ـف ــط ال ـت ــاب ـع ــة ل ـح ـك ــوم ــة ص ـن ـعــاء
أرجـعــت األزم ــة الحاصلة حاليًا إلى
القرصنة املـعــاديــة للسفن النفطية،
منبهة إل ــى أن الـقـطــاع الـصـ ّـحــي هو
ّ
تضررًا جــراء احتجاز السفن،
األكثر
وخـصــوصــا فــي ظــل تفشي فـيــروس
«كــورونــا» .وأف ــادت مصادر عــدة في
صنعاء بأن قــوات التحالف تحتجز

 18ن ــاق ـل ــة ن ـف ــط م ـح ـ ّـم ـل ــة ب ــال ــوق ــود
والغاز املنزلي ،رغم أن تلك الناقالت
خ ـض ـع ــت ل ـل ـت ـف ـت ـيــش وحـ ـ ـ ــازت عـلــى
تراخيص من قبل األمم املتحدة.
وزارة الـنـفــط وامل ـع ــادن فــي صنعاء،
الجهات الدولية
أكدت أنها خاطبت
ّ
املـعـنـ ّـيــة ونــاشــدت ـهــا ال ـتــدخــل لــوقــف
االحـتـجــاز التعسفي ،كاشفة عــن أن
غرامة التأخير الناجمة عن احتجاز
سفن املشتقات النفطية وصلت إلى
 66مليونًا و 185ألف دوالر.
واب ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ً
ـداء م ـ ــن األربـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاء املـ ــاضـ ــي،
عمدت شركة النفط في صنعاء إلى
تطبيق نظام الترقيم فــي املحطات،
حـ ــرصـ ــا عـ ـل ــى ت ـل ـب ـي ــة احـ ـتـ ـي ــاج ــات
ال ـ ـسـ ــوق املـ ـحـ ـلـ ـي ــة ،وال ـ ـح ـ ـفـ ــاظ عـلــى
م ـس ـت ــوي ــات االسـ ـتـ ـق ــرار ال ـت ـمــوي ـنــي.
ودعت املواطنني إلى ضرورة االلتزام
ّ
الكامل بكل االحتياطات الوقائية من
«ك ــورون ــا» .وأص ــدر عـ ّـمــال وموظفو
ش ــرك ــة ال ـن ـف ــط ف ــي الـ ـح ــدي ــدة ب ـيــانــا
اعـ ـتـ ـب ــروا ف ـي ــه أن اح ـت ـج ــاز ال ـس ـفــن،
رغ ـ ـ ـ ــم ح ـ ـصـ ــول ـ ـهـ ــا ع ـ ـلـ ــى تـ ـص ــاري ــح
ّ
األم ـ ـ ـ ــم املـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدة ،يـ ـش ــك ــل «ج ــريـ ـم ــة
إب ــادة جماعية ُ
ويـعــد اإلص ــرار عليه
خـ ــرقـ ــا واضـ ـ ـح ـ ــا التـ ـ ـف ـ ــاق الـ ـس ــوي ــد»
ب ـش ــأن ال ـح ــدي ــدة .واس ـت ـن ـكــر الـبـيــان
ّ
ص ـمــت األمـ ــم امل ـت ـحــدة ومـنــظـمــاتـهــا
وتـغـطـيـتـهــا عـلــى جــريـمــة الـحـصــار،
وط ــال ـب ـه ــا ب ـت ـح ـ ّـم ــل م ـســؤول ـيــات ـهــا،
وط ــال ــب املـجـتـمــع ال ــدول ــي ومـجـلــس
ّ
بالتحرك العاجل لوقف
األمن الدولي
«القرصنة البحرية العدوانية» التي
ّ
ّ
واملمرات
تعرض أمــن البحر األحمر
الدولية للخطر.
وت ـ ــأت ـ ــي ع ـم ـل ـي ــة اح ـ ـت ـ ـجـ ــاز ال ـس ـف ــن
املـحـ ّـمـلــة بالنفط فــي الـبـحــر فــي ظل
ان ـت ـشــار وب ــاء «ك ــورن ــا» عـلــى نـطــاق

واس ـ ـ ـ ــع ف ـ ــي م ـخ ـت ـل ــف املـ ـح ــافـ ـظ ــات
ال ـ ـي ـ ـم ـ ـن ـ ـيـ ــة ،ح ـ ـيـ ــث تـ ـعـ ـي ــش ال ـ ـبـ ــاد
أوضـ ـ ــاعـ ـ ــا ص ـ ّـحـ ـي ــة حـ ــرجـ ـ ّـة ب ـس ـبــب
ّ
الطبي وتوقف كثير
اهتراء الجهاز
ّ
مــن املستشفيات واملــرافــق الصحية
ً
ّ
الصحي ،فضال عن
ومـ ّـراكــز الحجر
ت ــوق ــف ح ــرك ــة املـ ــواصـ ــات ف ــي تـلــك
املـ ـن ــاط ــق ،نـ ـظـ ـرًا إلـ ــى ان ـ ـعـ ــدام مـ ـ ّ
ـادة
الديزل وانقطاع التيار الكهربائي.
وقالت رئيسة بعثة منظمة «أطباء
بال حدود» إلى اليمن كلير هادونغ:
«لم يرغب الناس في ّ
تقبل إمكانية
وص ــول ــه إل ــى ب ــاده ــم ،وم ــن ث ــم إنــه
قد وصــل بالفعل وبــدأ باالنتشار...
لـســوء ال ـحــظ ،ب ــات واض ـحــا وضــوح
الـشـمــس أن ال ـف ـيــروس ينتشر على
نطاق واسع في جميع أنحاء اليمن،
ح ـيــث ام ـت ــأت مـعـظــم ال ــوق ــت ط ــوال
األس ــاب ـي ــع األربـ ـع ــة املــاض ـيــة وح ــدة
العناية املــركــزة فــي صنعاء ،والتي
ت ـب ـل ــغ ط ــاق ـت ـه ــا االسـ ـتـ ـيـ ـع ــابـ ـي ــة 15
ســري ـرًا ،وحـيــث شهد الـفــريــق ّ
معدل
وف ـ ـيـ ــات م ــرتـ ـفـ ـع ــا» .وأوضـ ـ ـح ـ ــت أن
فرقها الطبية عالجت مئات املرضى
الــذيــن يعانون مــن أعــراض تنفسية
في مراكز عالج «كوفيد »19-التابعة
ّ
لـلـمـنــظـمــة ف ــي ص ـن ـعــاء وع ـ ــدن .وقــد
استقبلت املنظمة فــي مــراكــز أخــرى
تديرها أو تدعمها في شمال اليمن
املرضى أيضًا ،إنما بأعداد أقل ،من
بينها مــراكــز فــي حـجــة وخـمــر وإب
وحيدان والحديدة .في غضون ذلك،
ّ
جدد برنامج األغذية العاملي ،التابع
ل ــأم ــم امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة ،أم ـ ـ ــس ،م ـطــال ـب ـتــه
بتقديم الدعم الغذائي إلــى األطفال
اليمن ،مشيرًا إلــى أن
واألمـهــات في َ
«أك ـثــر مــن مـلـيــونــي طـفــل فــي اليمن
ّ
الحاد».
يعانون من سوء التغذية

خضعت الناقالت للتفتيش وحازت على تراخيص من قبل األمم المتحدة (أ ف ب)

وجهة نظر

اإلفراج عن نبيل رجب :اختبار الخيارات الجديدة
نادر المتروك
أطلقت ّ
السلطات فــي البحرين ،الثالثاء،
س ــراح الـنــاشــط الحقوقي امل ـعــروف نبيل
رجــب ،بعد أن قضى قــرابــة أربــع سنوات
مــن مــدة األحـكــام الـ ّـصــادرة بحقه ،والتي
تـصــل إل ــى سـبــع س ـنــوات ،وبـتـهــم تشمل
التنديد بالحرب التي تقودها ّ
السعودية
ْ
ع ـلــى ال ـي ـم ــن ،م ـنــذ ع ــام  ،2015وكــشـفــه
االنـتـهــاكــات الـتــي يـتـعـ ّـرض لها السجناء
ف ــي س ـج ــن ج ــو املـ ــركـ ــزي ،إض ــاف ــة إل ــى
تصريحاته اإلعالمية .وجــاء اإلفــراج عن
رجب وفق قانون العقوبات البديلة ،الذي
يسمح بــإخــاء الـسـجــن قـبــل إت ـمــام مــدة
محكوميته ،ضمن شروط وقيود ّ
معينة،
وهو ما اعتبره نشطاء «ظلمًا إضافيًا».
جــزء مــن املعنى االحتجاجي الــذي أداره
نبيل رج ــب ،فــي الـفـتــرة األول ــى بـعــد عــام
 ،2011يمكن ْ
فهمه باإلحالة إلى القاموس
ّ
اإلنساني الــذي اجتهد في ترسيخه بني
ال ـ ّـن ــاس ،وع ـلــى م ـهــل ،وم ــن غـيــر ال ـت ـ ّ
ـورط
ّ
بادعاءات السياسيني .كان من املمكن أن
ّ
يستثمر رجب «الحصانة» التي تحصل
عليها بعد أن أضـحــى شخصية دولـيــة،
وم ـح ـمـ ّـيــا ب ـق ــوائ ــم طــوي ـلــة م ــن املـنـظـمــات
الحقوقية ،إضافة إلى شبكة من العالقات
ّ
الخاصة مع كبار الشخصيات في دول
ً
العالم .اختار رجب ،بدال من االستثمارات
غـيــر املـجــديــة ،طــريـقــة مختلفة فــي إدارة
الوضع الحقوقي املتدهور في البحرين.
هذه الطريقة لم تكن جاهزة تمامًا ،ولكنها
تراكمت مع تراكم خبراته في االحتجاج،
وتـحــديـدًا االحـتـجــاج غير التقليدي الــذي
ت ــاح ـ َـم م ــع االعـ ـتـ ـق ــال وال ـ ــدخ ـ ــول ،أك ـثــر

مــن م ـ ّـرة ،فــي تجربة الـسـجــون .ففي كل
م ـ ّـرة يـخــرج فيها رجــب مــن سجنه ،كان
يضيف على طريقته أداء أو ْ
لحنًا أو بابًا،
وبــرف ـقــة تـشـكـيـلــة ج ــدي ــدة م ــن ال ـع ـبــارات
وال ـخ ـيــارات .هــذه امل ـ ّـرةّ ،
وألن اإلف ــراج عن
ّ ّ
ّ
خصوصية مختلفة ،فإن الناس
رجب له
ْ
وزمـ ـ ـ ــاءه يـ ـج ـ ّـدون أن ـف ـس ـهــم ف ــي وض ــع
االنتظار والترقب لنوع اإلضافة الجديدة
الـ ـت ــي س ـي ـق ـ ّـدم ـهــا رجـ ـ ــب ،وبـ ـع ــد تـجــربــة
اعتقال طويلة ،تبدو األكثر معاناة ومرارة.
ّ
وضعية الحقوقي
ّإن املـكـ ّـون الثابت فــي
ّ
نبيل رجــب؛ هو البقاء وفيًا للمكانة التي
ّ
ـوب ال ــن ــاس وعـقــولـهــم،
حـظــي بـهــا ف ــي ق ـل ـ ِ
حيث لــم يعد ّ يملك الـقــدرة على «خيانة»
الناس ،والتخلي عنهم ،وأصبح مضغوطًا
أكثر من ّأي وقت مضى بضرورة أن ّ
يرد
الـجـمـيــل ،ول ــو عـلــى ح ـســاب راح ـت ــه ،ولــو
اض ـطـ ّـر مل ـعــاودة اخـتـبــار تـجــربــة السجن
وفقدان ّ
حريته الشخصية .هذا من حيث
ّ
اإلج ـم ــال ال ـع ــام .إال أن الـتـجــربــة األخـيــرة
لـ ــرجـ ــب ،وخ ـ ــروج ـ ــه م ـن ـه ــا وف ـ ــق ق ــان ــون
العقوبات البديلة ،الذي َ
فرض عليه البقاء
ّ
الجبرية ،قد
في املنزل ،بما يشبه اإلقامة
ُ
تملي عليه ّالدخول في اختبارات جديدة،
تستدعي َ
روح التكتيكات ّ
السابقة التي
ّثبتها قبل اعتقاله األخير في  30كانون
األول/ديـسـمـبــر  ،2016وهــو مــا يعني أن
املـمــارســة االحـتـجــاجـ ّـيــة لــرجــب ال تعني،
ّ
بالضرورة ،االستمرار في املدرسة التي
أحدثها رفيق دربه عبد الهادي الخواجة،
املحكوم بالسجن املؤبد ،والتي اجتهدت
ّ
منذ الـبــدء فــي كـ ْ ّـســر الــتــابــوهــات املعتادة
في االحتجاج املحلي .لقد َ
قارب رجب بني
روح العمل الحقوقي وآلـ ّـيــات السياسة،

ولـ ـك ــن مـ ــن غ ـي ــر «أن يـ ـك ــون لـ ــه ط ـمــوح
س ـيــاسـ ّـي» ،كـمــا عـ ّـبــر ذات م ـ ّـرة ،بــل كــان
يصر على إمكان أن ُي ّ
ّ
جدد املرء قناعاته،
َ
وأن يضع احتماالت مفتوحة لالختالف
مع نفسه قبل اآلخرين ،ومن غير َح َرج أو
شعور بالتراجع والهزيمة.
ّ
ُ
يصنع رجب هذا التكوين املتوازن،
كيف
ّ
ُ
وع ـلــى الــنـحــو ال ــذي يجعلنا نـجـمــع بني
ّ
ال ـق ـب ــول (وأح ـي ــان ــا الــت ـس ـل ـيــم) بـتـجــديــد
ق ـنــاعــاتــه ،وال ـ ّـرض ــى بتغيير تكتيكاته
ّ
في االحتجاج ،وبإظهاره الشجاعة في
ّ
االعتراف ّبالخطأ ،وبني الشعور الكامل
ّ
بصدقه الطري ،وأنــه ال زال شيئًا ثمينًا
ّ
ّ
م ــن أش ـي ــاء الـ ــثـ ــورة؟ ف ــي ه ــذا الــتـكــويــن
ُ
امل ـت ــوازن ،ال غــرابــة أن تحتشد مــواقــف
االحتفاء برجب بعد اإلف ــراج عنه ،رغم
ّ
ّ
واأليديولوجية
السياسية
التناقضات
ألصـ ـح ــاب هـ ــذه املـ ــواقـ ــف .ب ـفـضــل هــذه
ّ
ّ
خاصية استثنائية
الدينامية التي تكاد
لرجب؛ كــان من غير املفاجئ أن يشيد
نــائــب رئ ـيــس ال ـبــرملــان الـبـحــريـنــي ،عبد
النبي سلمان ،بخطوة اإلفراج عن رجب،
وأن ي ـعـ ّـبــر ع ــن أم ـل ــه ف ــي أن يـفـتــح هــذا
اإلفــراج الطريق إلنهاء املــأزق السياسي
الـ ــذي تـعــانــي مـنــه ال ـب ــاد .ف ــي املـنــاسـبــة
نفسها ،فـ ّ
ـإن القيادي في حركة «أحــرار
البحرين» املـعــارضــة ،سعيد الشهابي،
ُي ـس ـ ّـج ــل اإلف ـ ـ ــراج ع ــن رجـ ـ ّـب ف ــي خــانــة
ّ
ال ـهــزائــم املـتـتــالـيــة ال ـتــي يـتـلــقــاهــا الــنـظــام
ّ
الـبـحــريـنــي ،وي ـش ـ ّـدد الــشـهــابــي عـلــى أال
َ
ُيـمــنــح الـنـظــام فــرصــة اللـتـقــاط األنـفــاس
تـحــت ع ـن ــوان «امـ ـت ــداح» خ ـطــوة اإلف ــراج
والتغني بها.
بــن ه ــذه امل ـســافــات غـيــر املـنـسـجـمــة في

ال ـت ـعــاطــي م ــع ح ــدث اإلفـ ـ ــراج ع ــن رج ــب،
يجد «مركز البحرين للحوار والتسامح»
ّ
وطنية
بــأن األخير «بما يمثله من قيمة
وحـقــوقـ ّـيــة ،مــن املمكن أن يـكــون مـبــادرة

خرج رجب وفق قانون
العقوبات البديلة،
َ
الذي فرض عليه البقاء
في المنزلّ ،بما يشبه
اإلقامة الجبرية

افتتاحية تعقبها مـبـ ٌ
ّ
ـادرات أوســع وأكثر
ً
شـ ـ ـم ـ ــوال ،وت ـ ـبـ ــدأ بـ ـ ــاإلفـ ـ ــراج عـ ــن جـمـيــع
الـ ّـس ـج ـنــاء ال ـس ـيــاس ـيــن ف ــي ال ـب ـحــريــن».
وي ـش ـبــك امل ــرك ــز ،ال ـ ــذي ي ــدي ــره ال ـنــاشــط
ال ـش ـيــخ مـيـثــم ال ـس ـل ـمــان ،الـ ــذي ع ــاد إلــى
البحرين أخ ـي ـرًا ْ ،بــن خـطــوة اإلف ــراج عن
يمكن
رجب ،وبني «الوقع اإليجابي» الذي ّ
ّ
ض ــخــه ف ــي «ب ـقـ ّـيــة امل ـل ـفــات ال ـتــي تـتـعــلــق
ّ
الوطنية».
بالتمهيد للحوار واملصالحة
ّ
يتحرك بعيدًا عن دعوة
وهذا التشبيك ال
امل ــرك ــز إل ــى أن يـسـتـمــر رج ــب ف ــي دوره
«مــن أجــل تهيئة األج ــواء لتعزيز الــواقــع
الحقوقي في البالد» .ورغم هذا التباين،
ي ـتــاقــى ال ـج ـم ـيـ ُـع ف ــي الـتـهـنـئــة ب ــاإلف ــراج
عــن رجــب واالع ـتــزاز بـ«كفاحه مــن أجل
حقوق االن ـســان» ،كما يقول عبد الغني
الخنجر ،الناطق باسم «حركة الحريات
والــدي ـم ـقــراط ـيــة» (حـ ــق) .إال أن الخنجر
يعود لــاسـتــدراك على وجــوب أن يكون
اإلفــراج «غير مشروط بقيد ،لكونه ليس
مجرمًا ،وأن ما فعله هو ّ
التعبير
مجرد
ّ
عن رأيه على ّ
منصة تويتر في ما يتعلق
بــالـعــدوان على الـيـمــن» .ويعتبر الخنجر
إقــدام السلطات في البحرين على وضع
القيود والـشــروط على ّ
حرية رجــب ،بعد
اإلف ــراج عنه ،هو «بمثابة االستمرار في
سياسة الظلم والتضييق الـتــي ّ
تعرض
لـهــا رج ــب داخـ ــل ال ـس ـجــن ،بـمــا ف ــي ذلــك
الحرمان من حقوقه الطبيعية واملعاملة
ّ
الحاطة بالكرامة» .وبمعزل عن التبعات
ال ـت ــي ي ـم ـكــن أن ت ـس ـت ـجــد م ــع ال ـش ــروط
وال ـق ـي ــود ،وم ـ ــاذا يـمـكــن أن يـفـعــل رجــب
الختراقها ،إال أن الخنجر ال يـتـ ّ
ـردد في
اإلش ـ ــادة ب ــرج ــب وب ـتــاري ـخــه ال ـح ـقــوقــي،
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م ــع إب ـ ــداء م ـشــاعــر ال ـت ـضــامــن م ـعــه لكي
«يواصل الدرب وبذل الجهود التي ّقدمها
طيلة السنوات املاضية ،للدفاع عن حقوق
اإلنسان ،وشعب البحرين ّاملظلوم».
مــن املــؤكــد أن حجم الـتــوقـعــات ،وأيضًا
املـ ـ ـخ ـ ــاوف ،مـ ــن رج ـ ــب غ ـي ــر م ـ ـحـ ــدودة،
وه ــي تتسع بــاتـســاع اخ ـتــاف الجهات
الـتــي تـ ّ
ـوجـهــت إلـيــه بتهنئة ال ـخــروج من
ّ
ّ
محنة االعـتـقــال ،إال أن ثمة ض ــرورة أن
يستحضر كل املهنئني حقيقة أن رجب
عندما ُيقلع عن خيار سابق ،أو يبدأ في
ّ
توجيه مساره في اتجاه آخر؛ فإنه ُيقلع
ً
ّ
أوال عــن الــوقــوع فــي اإلضـ ــرار بــالــنــاس،
ّ
الطبيعية .فما
واإلس ــاءة إلــى خياراتهم
ّ
يـفـعـلــه رج ــب ه ــو أنـ ــه ي ـن ــاور ف ــي دائ ــرة
ّ
العمالنية والتكتيكات ،وليس
الخيارات
ّ
في خيار االنتماء إلى الناس واالستمرار
فـ ــي اإلحـ ـ ـس ـ ــاس الـ ـعـ ـم ــوم ــي .مـ ــن ه ــذه
الــزاويــة على سبيل امل ـثــال ،ف ـ ّ
ـإن اإلقــاع
عن التظاهر في العاصمة املنامة ،ليس
ّ
إقــاعــا عــن االرت ـبــاط بــالــثــورة .واإلق ــاع
ع ــن إظ ـه ــار ال ـت ـحـ ّـديــات الـلـفـظـيــة ،وع ــدم
الـتـجــاســر فــي ن ـ ْـزع الـهـيـبــات املفترضة
ّ
ّ
الرسمية؛ ليس خروجًا على
للمؤسسات
ّ
الناس وعنهم ،وهو كذلك ليس رضوخًا
ّ
استسالميًا لــأمــر الــواقــع ،بما هــو أمر
ً
قابل للتفتيت والتفكيك أصــا .وما هو
ّ
السردية ،هو
إجمالي وجمالي في هذه
أن نبيل رج ــب ال يشعر بــأنــه مضطر،
كثيرًا ّ ،لتبرير اجتهاداته التي يقوم بها
ّ
بعد كــل تجربة اعـتـقــال ،ألنــه يـقـ ّـدم ذلك
بـصـحـبــة م ــا ُي ـع ـ ّـزز ب ـق ــاءه ف ــي االنـتـمــاء
ّ
ّ
الصادق إلى الناس ،وأال يتركهم للضياع
أو الضباع.

ّ
أصوات السود مهمة!
يعمل الحزب الديموقراطي
جاهدًا على توظيف األزمات،
االنسانية منها واالقتصادية،
التي تواجهها الواليات
المتحدة ،انتخابيًا ،خوفًا من
أن يعيد التاريخ نفسه .في
المقابل ،يراهن دونالد ترامب
على قدرته على تجاوز
األزمات ،محاكيًا تجربة ريتشارد
نيكسون
رنا حربي
واضعًا كمامة على وجهه في كنيسة
صـ ـغـ ـي ــرة فـ ــي م ــديـ ـن ــة وي ـل ـم ـي ـن ـغ ـتــون
بوالية ديالوير األميركية ،ركع املرشح
الديموقراطي لالنتخابات الرئاسية
جــو بــايــدن أم ــام الـحــاضــريــن .فــي هذه
ال ـل ـق ـط ــة ،ج ـم ــع بـ ــايـ ــدن بـ ــن ف ـي ــروس
«كـ ـ ـ ــورونـ ـ ـ ــا» والـ ـ ـتـ ـ ـظ ـ ــاه ـ ــرات امل ـ ـنـ ــددة
بالعنصرية املــؤسـســاتـيــة ،معلنًا أنــه
مستعد النـتـشــال ال ـبــاد مــن األزم ــات
الـ ـت ــي دخـ ـل ــت ف ـي ـه ــا ن ـت ـي ـج ــة «فـ ـش ــل»
الــرئـيــس دونــالــد تــرامــب فــي إدارة كال
امللفني.
ال ـص ــورة تـخـتـصــر املـشـهــد الـسـيــاســي
الذي رسمه الحزب الديموقراطي بدقة
في مسعاه للعودة إلى البيت األبيض
فــي تشرين الثاني/نوفمبر مــن العام
الـ ـ ـج ـ ــاري .ف ـظ ـه ــور «ج ـ ــو ال ـن ـع ـس ــان»،
ك ـمــا يـصـفــه ت ــرام ــب ،ب ـعــد غ ـيــاب شبه
كامل بعيد تعليق حملته االنتخابية
بسبب «كورونا» ،ليس سوى حلقة من
مسلسل طويل من إخراج الحزب ،الذي
ال ّ
يفوت أزمة إال ويستغلها في محاولة
يائسة لعدم تكرار سيناريو انتخابات
 2016والهزيمة الـتــي ال ت ــزال تـطــارده
حتى الـيــوم .يعي الديموقراطيون أن
التهجم على شخص تــرامــب وحياته
الشخصية ليس كافيًا ،وعليهم العمل
على استرجاع األص ــوات التي تخلت
عنهم ،وال سيما من الطبقة الوسطى،
وع ـل ــى ك ـســب ث ـقــة األق ـل ـي ــات الـعــرقـيــة
الـتــي فضلت الـبـقــاء فــي بـيــوتـهــا على
التصويت لهيالري كلينتون.
حـ ـ ـ ّـرك الـ ـح ــزب ال ــدي ـم ــوق ــراط ــي جـمـيــع
أدواتــه ،من قياديني وأعضاء ووسائل
إع ــام ومـشــاهـيــر ،وسـ ــارع إل ــى ركــوب
مــوجــة االح ـت ـجــاجــات ال ـتــي اجـتــاحــت
 50واليـ ـ ــة ،إثـ ــر م ـق ـتــل ج ـ ــورج ف ـلــويــد.
تساءلت صحيفة «واشنطن بوست»
ع ـم ــا إذا ك ـ ــان بـ ــايـ ــدن ل ــدي ــه «امل ـ ـهـ ــارة
السياسية لتوجيه غضب املحتجني
والـفــوز بأصواتهم ،أم سيتغلب عليه
تسونامي من السخط؟» .واعتبر أحد
منظمي اسـتـطــاعــات الـ ــرأي للرئيس
السابق بــاراك أوبــامــا ،كورنيل بلشر،
أن ــه «يـنـبـغــي ع ـلــى ب ــاي ــدن أن يستغل
الـ ـف ــرص ــة… وإرس ـ ـ ـ ــال رسـ ــالـ ــة ت ـ ّ
ـوح ــد
األمـ ـي ــركـ ـي ــن» .وه ـ ــذا م ــا ي ـس ـعــى إل ـيــه
ب ـ ــاي ـ ــدن ،ال ـ ـ ــذي ض ــاع ــف ت ـصــري ـحــاتــه
ولـ ـق ــاءات ــه ب ـع ــد الـ ـح ــادث ــة ،وع ـ ّـب ــر عــن
«غ ـ ـض ـ ـبـ ــه» ع ـ ـلـ ــى مـ ـ ــواقـ ـ ــع ال ـ ـتـ ــواصـ ــل
االجـتـمــاعــي .كما ّ
تعهد بــالـشــروع في
استئصال «العنصرية املؤسساتية»
وإن ـ ـشـ ــاء ل ـج ـنــة لـ ــإشـ ــراف ع ـل ــى عـمــل
الشرطة إذا هزم ترامب في االنتخابات.
ونقلت «واشنطن بوست» عن مصدر
م ـط ـلــع ،أن ب ــاي ــدن «ي ـخ ـطــط لـلـحــديــث
أكثر عن العرقية والعنصرية في األيام
امل ـق ـب ـل ــة» ،ف ــي س ـع ـيــه ل ـك ـســب أصـ ــوات
السود .وبالرغم من محاوالته ،يواجه
امل ـ ــرش ـ ــح الـ ــدي ـ ـمـ ــوقـ ــراطـ ــي ان ـ ـت ـ ـقـ ــادات
مل ــواقـ ـف ــه الـ ـس ــابـ ـق ــة ،وال س ـي ـم ــا ق ــول ــه
مل ـ ـقـ ـ ّـدم ب ــرن ــام ــج إذاعـ ـ ـ ــي «إذا ك ـن ــت ال
تستطيع أن تختار بــن مساندتي أو

دع ــم تــرامــب ،فــأنــت لـســت أسـ ــود» .هــذا
التصريح ،الذي سرعان ما اعتذر عنه
بايدن ،رفع الستار عن حقيقة الحملة
الــديـمــوقــراطـيــة الــداع ـمــة لـلـتـظــاهــرات:
أصوات السود ،ال حياتهمّ ،
مهمة.
ول ــم تقتصر املـســرحـيــة الديموقراطية
عـلــى ب ــاي ــدن .فـفــي مـشـهــد درامــات ـي ـكــي،
ركـ ـ ـ ـع ـ ـ ــت رئ ـ ـ ـي ـ ـ ـسـ ـ ــة مـ ـ ـجـ ـ ـل ـ ــس الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــواب
األم ـيــركــي نــانـســي بـيـلــوســي ،وأع ـضــاء
ديموقراطيون ،أمام عدسات الكاميرات،
بصمت ملدة  8دقائق و  46ثانية ،وهو
مـقــدار الــوقــت الــذي وضــع فيه الضابط
رك ـب ـتــه ع ـلــى ع ـنــق ف ـلــويــد .ك ـمــا ارتـ ــدوا
وشــاحــا أفــريـقـيــا هــدفــوا مــن خــالــه إلــى
إب ـ ــداء ت ـضــام ـن ـهــم م ــع األم ـي ــرك ـي ــن مــن
أصـ ـ ــول أف ــري ـق ـي ــة .ك ــذل ــك ّ
وجـ ـ ــه أوب ــام ــا
رس ــال ــة «ع ــاط ـف ـي ــة» إلـ ــى امل ـت ـظــاهــريــن،
دع ــاه ــم ف ـي ـهــا إل ـ ــى «ت ــوج ـي ــه غـضـبـهــم
ان ـت ـخ ــاب ـي ــا» ع ـب ــر اخـ ـتـ ـي ــار م ـس ــؤول ــن
«ي ـس ـت ـج ـي ـبــون مل ـط ــال ـب ـه ــم» .وال ـج ــدي ــر
بالذكر أن تظاهرات مشابهة خرجت في
عهد أوباما (حني كان بايدن نائبه على
مدى  8سنوات) .كما شارك أعضاء من
الـحــزب الــديـمــوقــراطــي فــي الـتـظــاهــرات،
وم ـ ــن ض ـم ـن ـهــم عـ ـم ــدة س ـي ــات ــل جـيـنــي
دوركان ،التي قالت «هناك أوقات يجب
أن ال ي ـك ــون ه ـن ــاك ت ـجـ ّـم ـعــات (بـسـبــب
كورونا) ،ولكن ليس اليوم».
وكذلك وسائل اإلعالم ،التي ّ
عبرت عن
د ّعـمـهــا الـكــامــل لـلـتـظــاهــرات .فــي حني
وقــع  1200من «خبراء الصحة العامة
األكـثــر شـهــرة فــي ال ـبــاد» على رسالة
ت ــدع ــو إل ـ ــى «ال ـت ـج ـم ـع ــات ف ــي الـ ـه ــواء
الـ ـطـ ـل ــق» ،م ـع ـت ـبــريــن أن «ال ـع ـن ـصــريــة
ّ
والـفــوقـيــة العرقية هــي قضية تتعلق
بالصحة العامة وتتجاوز كورونا في
خطورتها».

بالرغم من محاوالته ،يواجه بايدن انتقادات لمواقفه السابقة (أ ف ب)

كـ ـ ــانـ ـ ــت قـ ــري ـ ـبـ ــة م ـ ـ ــن االح ـ ـت ـ ـجـ ــاجـ ــات
ً
ال ـع ـن ـي ـفــة شـ ـه ــدت ت ـ ـحـ ـ ّـوال ب ــن ٪1.6
و  ٪7.9ب ـ ـ ــن ال ـ ـنـ ــاخ ـ ـبـ ــن الـ ـبـ ـي ــض
ل ـص ــال ــح ال ـج ـم ـه ــوري ــن .فـ ــي امل ـق ــاب ــل،
ارت ـف ــع ال ـت ـصــويــت الــدي ـمــوقــراطــي في
املقاطعات ذات األغلبية البيضاء التي
كــانــت عـلــى م ـقــربــة م ــن االح ـت ـجــاجــات
الــاع ـن ـف ـيــة بـنـسـبــة  .٪1.6واس ـت ـن ــادًا
إل ــى ه ــذه ال ـح ـســابــات ،ق ــدر واس ــو أنــه
فــي «سيناريو مـضــاد لـلــواقــع ،لــم يتم
اغتيال مارتن لوثر كينغ فيه ولم يقع

ترامب وتجربة نيكسون
ي ــرى الـصـحــافــي تــومــاس ب ــي .أدس ــال،
فــي مـقــال بـعـنــوان «انـتـخــابــات جــورج
ف ـ ـلـ ــويـ ــد» فـ ـ ــي ص ـح ـي ـف ــة «ن ـ ـيـ ــويـ ــورك
تايمز» ،أن «حاالت الفوضى والشغب»
قد تسهم في فوز ترامب .ووفق أدسال،
ّ
«تخوف لدى الديموقراطيني من
هناك
ت ـكــرار رد فـعــل الـنــاخـبــن عـلــى أعـمــال
الشغب فــي الستينيات ،والـتــي أنهت
عـ ـق ــودًا م ــن ال ـه ـي ـم ـنــة الــدي ـمــوقــراط ـيــة
وف ـت ـح ــت املـ ـج ــال أمـ ـ ــام ال ـج ـم ـهــوريــن
لـ ـ ـ ـف ـ ـ ــرض أج ـ ـ ـنـ ـ ــدت ـ ـ ـهـ ـ ــم ع ـ ـ ـلـ ـ ــى جـ ـمـ ـي ــع
املستويات على مدى  52عامًا».
ب ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،يـ ـشـ ـي ــر األسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاذ املـ ـس ــاع ــد
فـ ــي الـ ـعـ ـل ــوم ال ـس ـي ــاس ـي ــة فـ ــي جــام ـعــة
« ّبــريـنـسـتــون» ،عـمــر واسـ ــو ،فــي بحث
ّ
التحول في أنماط التصويت
وثق فيه
فــي أع ـقــاب اغـتـيــال مــارتــن لــوثــر كينغ
واحتجاجات عام  ،1968إلى تصويت
ال ـعــديــد م ــن املـعـتــدلــن الـبـيــض الــذيــن
دعموا الحزب الديموقراطي للمرشح
الـ ـ ـجـ ـ ـمـ ـ ـه ـ ــوري ري ـ ـ ـت ـ ـ ـشـ ـ ــارد ن ـي ـك ـس ــون
ف ــي االن ـت ـخ ــاب ــات .ووف ـ ــق واسـ ـ ــو ،فــإن
املقاطعات ذات األغلبية البيضاء التي

على خطى نيكسون،
يتوقع ترامب أن تبقيه
«األغلبية الصامتة» التي
ّ
تؤيد «القانون والنظام»

 137احـتـجــاجــا تخللته أع ـمــال شغب
وعـ ـن ــف ،ل ـك ــان ق ــد فـ ــاز الــدي ـمــوقــراطــي
هيوبرت همفري في االنتخابات».
وع ـل ــى م ــا يـ ـب ــدو ،فـ ــإن ت ــرام ــب يـسـيــر
ع ـل ــى خ ـط ــى ن ـي ـك ـس ــون ،ويـ ـت ــوق ــع أن
تبقيه «األغلبية الصامتة» التي ّ
تؤيد
دعوته بخصوص «القانون والنظام»
في البيت األبيض .ويستغل الرئيس
األمـ ـي ــرك ــي االحـ ـتـ ـج ــاج ــات لـتـحـشـيــد
قــاعــدتــه االنـتـخــابـيــة وص ــرف األنـظــار
ع ــن ال ـت ـح ــدي ــات ال ـت ــي ت ــواج ــه إدارت ـ ــه
وت ــراج ــع شـعـبـيـتــه ب ــن الـجـمـهــوريــن

استطالعات الرأي
مع سقوط أكثر من  114ألــف ضحية لــ«كــورونــا»ّ ،
يتعرض الرئيس األميركي
النتقادات واسعة .وأظهر استطالع لـ«مورنينغ كونسلت» أن ٪ 41من الناخبني
يؤيدون الطريقة التي تعامل فيها ترامب مع الفيروس ،في مقابل معارضة .53%
ّأدت كل هذه األحــداث إلى تراجع شعبية ترامب ،وفق استقصاء نشرته محطة
«ســي أن أن» .وأظـهــرت األرق ــام تـفـ ّـوق بــايــدن بنسبة  51%على تــرامــب ،بعد أن
ّ
كانت النسبة  48%في استقصاء شهر نيسان املاضي .من جهته ،أكد ترامب
في مقابلة أجراها مع وكالة «رويترز» أنه ال يكترث لهذه األرقــام .ولعل تجربة
 2016خير دليل ،إذ كانت قد أظهرت كل استطالعات الرأي التي أجريت عشية
االنتخابات الرئاسية حينها ّ
تقدم كلينتون على منافسها الجمهوري («أن بي
سي» ّ
تقدمت كلينتون على ترامب بفارق  6نقاط« ،بلومبيرغ» بفارق  3نقاط،
«واشنطن بوست» بـ 4نقاط…).

املـ ـعـ ـت ــدل ــن واملـ ـسـ ـتـ ـقـ ـل ــن ،م ـ ــن خ ــال
ّ
التعصب والتركيز على أعمال
تأجيج
الشغب بــدل التظاهرات السلمية ،إذ
ّ
«فوضويني
وجــه أصابع االتـهــام إلــى
ّ
يـ ـ ـس ـ ــاري ـ ــن رادي ـ ـ ـكـ ـ ــال ـ ـ ـيـ ـ ــن» ،مـ ـ ـح ـ ــذرًا
مـ ــن الـ ـف ــوض ــى فـ ــي غـ ـي ــاب «الـ ـق ــان ــون
والنظام».

أصوات الطبقة العاملة
اعتبر أدسال ،في مقاله ،أنه وإن نجح
ترامب في استغالل «أعمال الشغب»،
فإن األزمــة االقتصادية التي تشهدها
ال ـب ــاد نـتـيـجــة «كـ ــورونـ ــا» ت ـص ـ ّـب في
مصلحة املعسكر الديموقراطي ،وقد
ّ
تمهد الطريق أمام عودته إلى الحكم.
وي ـع ـم ــل ال ـ ـحـ ــزب ال ــديـ ـم ــوق ــراط ــي عـلــى
اس ـت ــرج ــاع أصـ ـ ــوات ال ـنــاخ ـبــن الـبـيــض
مــن الـطـبـقــة الـعــامـلــة ال ــذيــن تـخـلــوا عنه
فـ ــي  2016ب ـع ــدم ــا ش ـ ـعـ ــروا ب ــان ـف ـصــال
الـنـخـبــة الـحــاكـمــة عــن الـشـعــب وهـمــومــه
وط ـ ـمـ ــوحـ ــاتـ ــه .وه ـ ــو األمـ ـ ـ ــر الـ ـ ـ ــذي دف ــع
قسمًا كبيرًا منهم إلــى معسكر تــرامــب،
ال ــذي وعــد الـشـبــاب بتحسني االقتصاد
والتركيز على الصناعة األميركية وخلق
فـ ــرص ع ـمــل ج ــدي ــدة .إال أن «ك ــورون ــا»
ضرب بطموحات ترامب ووعوده عرض
ال ـح ــائ ــط ،لـتـعـيــش الـ ـب ــاد أس ـ ــوأ وضــع
اقتصادي منذ «الكساد الكبير».
ول ـ ــم ي ـع ــد ي ـس ـت ـط ـيــع تـ ــرامـ ــب ال ـت ـبـ ّـاهــي
ب ــاالن ـج ــازات االق ـت ـصــاديــة ال ـتــي حققها
مـطـلــع والي ـت ــه ،إذ ت ـج ــاوز ع ــدد ال ـعـ ّـمــال
األميركيني الذين جرى تسريحهم بشكل
دائم أو مؤقت  42مليونًا ،لترتفع البطالة
في الواليات املتحدة إلى أعلى مستوى
الثالثينيات .ووفــق شبكة «سي أن
منذ
ّ
بي ســي» ،يتوقع االقتصاديون في بنك
االحتياط الفيدرالي في «سانت لويس»
أن يخسر  47مليون أميركي وظائفهم،
ل ـي ـص ـبــح ال ـ ـعـ ــدد اإلجـ ـم ــال ــي لـلـعــاطـلــن
مــن الـعـمــل  52.8مـلـيــونــا ،وتـصــل نسبة
البطالة إلــى  ،٪32.1مـتـجــاوزة النسبة
في ذروة «الكساد الكبير» ( .)٪ 24.9
ح ــاول الــرئـيــس األمـيــركــي إع ــادة تفعيل
االقتصاد وتــدارك الخسائر ،األمــر الذي
رفضه الحزب الديموقراطي ،مشددًا على
ض ــرورة «التباعد االجتماعي» والبقاء
في املنازل .كما خرج مناصرون لترامب
في تظاهرات مطالبة بإعادة فتح البالد،
قابلها سخط كبير من قبل اإلعالم الذي
وصفها بـ«الصفعة» بوجه الجهود التي
يـبــذلـهــا الـعــامـلــون فــي الـقـطــاع الصحي
(اإلع ـ ـ ــام ن ـف ـســه ال ـ ــذي ي ــدع ــم ت ـظــاهــرات
«ح ـي ــاة ال ـس ــود م ـه ـ ّـم ــة») .ووف ـ ــق تـقــريــر
ّ
التحركات
نشرته «نيويورك تايمز» ،فإن
املـطــالـبــة بفتح ال ـبــاد «لـيـســت عـفــويــة»،
وت ـق ــف وراء هـ ـ ــا ج ـه ــات تــاب ـعــة لـلـحــزب
الجمهوري وتلقى تشجيعًا وتأييدًا من
قبل الرئيس نفسه.
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◄ إعالنات رسمية ►
إعالن عن وضع جداول التكليف األساسية قيد
التحصيل عن عام 2020
يعلن رئـيــس بلدية الـحــدت – سبنيه –
حــارة البطم عن وضــع جــداول التكليف
األساسية لكافة الرسوم البلدية عن عام
ً
 2020وم ــا قبلها قـيــد التحصيل عمال
بنص املادة  104من القانون رقم 88/60
(قـ ــانـ ــون الـ ــرسـ ــوم والـ ـ ـع ـ ــاوات ال ـب ـلــديــة
وتعديالته) ويلفت النظر إلى ما يلي:
ً
ً
أوال :عمال بنص املــادة  106من القانون
رقــم ( 88/60قــانــون الــرســوم والـعــاوات
الـ ـبـ ـل ــدي ــة وتـ ـع ــدي ــات ــه) عـ ـل ــى امل ـك ـل ـفــن
املبادرة فورًا إلى تسديد الرسوم البلدية
املتوجبة عليهم خالل مهلة شهرين من
تاريخ اإلعالن في الجريدة الرسمية.
ً
ثانيًا :عمال بنص املادة  109من القانون
رقــم ( 88/60قــانــون الــرســوم والـعــاوات
ال ـب ـل ــدي ــة وتـ ـع ــدي ــات ــه) تـ ـف ــرض غ ــرام ــة
تأخير وقدرها ( %2إثنان باملئة) عن كل
شهر تأخير عــن املـبــالــغ الـتــي لــم ّ
تسدد
خالل املهلة ّ
املبينة في البند األول أعاله،
ً
ويعتبر كسر الشهر شهرًا كامال.
الحدت في2020/6/1 :
رئيس بلدية الحدت – سبنيه – حارة
البطم
جورج إدوار عون
التكليف 535
بالغ رقم2/5 :
تعلن وزارة االت ـص ــاالت بــأنـهــا ستضع
قيد التحصيل اعتبارًا من 2020/06/19
الكشوفات التالية:
ك ـشــوفــات فــوات ـيــر ال ـهــاتــف ال ـثــابــت عن
شهر ايار عام 2020
بـ ــاإلضـ ــافـ ــة ال ـ ـ ــى ك ـ ـشـ ــوفـ ــات الـ ـف ــواتـ ـي ــر
املتأخرة غير املسددة ،ولقد حددت مهلة
اق ـص ــاه ــا  2020/07/15ل ـت ـســديــد هــذه
الكشوفات.
وت ــذك ــر امل ـش ـت ــرك ــن ال ـ ـكـ ــرام بــال ـتــداب ـيــر
التالية:
في حال التخلف:
 - 1تقطع خطوط املشتركني املتخلفني
ع ــن ال ــدف ــع بــات ـجــاه واحـ ــد «لــاسـتـقـبــال
فقط» اعتبارًا من تاريخ .2020/07/16
 - 2تقطع خطوط املشتركني املتخلفني
عن الدفع باالتجاهني اعتبارًا من تاريخ
 2020/08/03وتـسـتــوفــى ال ـغــرامــة عن
إعادة وصل الخط ( 11.000ل.ل ).اعتبارًا
من هذا التاريخ.
 - 3تلغى اشـتــراكــاتـهــم ب ـصــورة مؤقتة
بعد مــرور شهر واحــد على تاريخ قطع
االش ـ ـتـ ــراك اعـ ـتـ ـب ــارًا م ــن 2020/09/01
وي ـع ــاد وص ـلــه بـعــد تـســديــد امل ـتــأخــرات
املستحقة إضافة الى رسم اعــادة وصل
الخط ( 11.000ل.ل ).وذلــك حتى تاريخ
اإللغاء النهائي.
 - 4تلغى اشتراكاتهم بـصــورة نهائية
ب ـع ــد مـ ـ ــرور ث ــاث ــة أشـ ـه ــر ع ـل ــى ت ــاري ــخ
اإلل ـ ـ ـغـ ـ ــاء امل ـ ــؤق ـ ــت اع ـ ـت ـ ـبـ ــارًا م ـ ــن ت ــاري ــخ
 2020/12/01وتستوفى غــرامــة قدرها
( )%2ش ـهــريــا وتـ ـح ــرر االرق ـ ـ ــام امل ـل ـغــاة
وتحصل املـتــأخــرات بالطرق القانونية
املعمول بها.
اس ـ ـت ـ ـنـ ــادًا ال ـ ـ ــى املـ ـ ـ ـ ــادة  45م ـ ــن ق ــان ــون
املحاسبة العمومية.
ُ - 5يـ ـح ــرم امل ـش ـت ــرك امل ـل ـغ ــى رقـ ـم ــه مــن
الـ ـحـ ـص ــول عـ ـل ــى إشـ ـ ـت ـ ــراك جـ ــديـ ــد قـبــل
تسديد جميع الفواتير املستحقة عليه.
مــاحـظــة :أ  -تـقـطــع خ ـطــوط املشتركني
امل ـت ـخ ـل ـف ــن ع ـ ــن دف ـ ـ ــع فـ ـ ــاتـ ـ ــورة ه ــات ــف
شـهــر نـيـســان ع ــام  2020بــاتـجــاه واحــد
«لــاسـتـقـبــال ف ـقــط» اع ـت ـبــارًا مــن تــاريــخ
.2020/06/19
ب  -يمكن للمشتركني امللغاة خطوطهم
والــذيــن لــم يـســددوا فواتيرهم املتأخرة
املـ ـ ـب ـ ــادرة ال ـ ــى ت ـق ـس ـيــط املـ ـت ــأخ ــرات فــي
ص ـ ـنـ ــاديـ ــق امل ـ ـنـ ــاطـ ــق الـ ـه ــاتـ ـفـ ـي ــة وفـ ــي
مصلحة الـشــؤون املالية  -مبنى وزارة
االت ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــاالت ،ش ـ ـ ـ ــارع ري ـ ـ ـ ــاض ال ـص ـل ــح
وإمكانية الحصول على إشتراك جديد.
إمكانية تسديد الفواتير عبر الوسائل
التالية:
 لــدى اي صـنــدوق مــن صناديق قبضالفواتير التابعة لوزارة االتصاالت على

كافة االراضي اللبنانية.
 لــدى أي مصرف عبر توطني الفاتورةمقابل  2.000ل.ل .للفاتورة الــواحــدة أو
أكثر (لالستعالم اتصل بمصرفك).
 مكاتب  :LibanPostمقابل  2.000ل.ل.ل ـل ـف ــات ــورة ال ـ ــواح ـ ــدة أو ب ـك ـل ـفــة 1.500
ل.ل .لـلـفــاتــورة ال ــواح ــدة عـبــر االش ـتــراك
بخدمة «جباية من العنوان» (لالشتراك
ب ـهــذه ال ـخــدمــة يـمـكــن االتـ ـص ــال بــالــرقــم
 01/629629ـ ـ مقسم .)333
 مكاتب شركة ويسترن يونيون OMTبكلفة  2.000ل.ل .للفاتورة الواحدة.
 مكاتب شركة ويسترن يونيون BOB FINANCEبكلفة  2.000ل.ل .للفاتورة
الواحدة.
إمكانية الحصول على قيمة الفواتير:
ع ـبــر االتـ ـص ــال ع ـلــى امل ـج ـيــب ال ـصــوتــي
رق ــم  1515أو ع ـبــر ص ـف ـحــات االن ـتــرنــت
الخاصة بــالــوزارة ( )mpt.gov.lbوهيئة
أوجيرو (.)ogero.gov.lb
كما تــذكــر املـشـتــركــن :بــأحـكــام املــرســوم
رق ـ ــم ( 93/4565امل ـ ـ ـ ــادة ال ـث ــال ـث ــة م ـنــه)
وتـ ـع ــديـ ـل ــه بـ ــاملـ ــرسـ ــوم  11682ت ــاري ــخ
 1998/01/30لجهة تحديد مهلة أربعة
أش ـه ــر ل ــإع ـت ــراض ب ـعــد إن ـت ـه ــاء املـهـلــة
املحددة للدفع واملذكورة اعاله ،ووجوب
ت ـق ــدي ــم ط ـل ــب االع ـ ـت ـ ــراض فـ ــي امل ـن ـط ـقــة
الهاتفية التابع لها رقم املشترك.
ُيـطـلــب مــن املـشـتــركــن ال ـك ــرام الـتـجــاوب
ال ـ ـسـ ــريـ ــع م ـ ــع مـ ـضـ ـم ــون ه ـ ـ ــذا ال ـ ـبـ ــاغ،
شاكرين لهم حسن تعاونهم.
بيروت في  1حزيران 2020
املدير العام إلستثمار وصيانة
املواصالت
السلكية والالسلكية
املهندس باسل أحمد األيوبي
التكليف 559

إعالن مكرر
تعلن بلدية أنفه عن رغبتها في إجــراء
مناقصة عمومية لجمع ونقل النفايات،
يمكن الحصول على دفتر الشروط بعد
دفع ثمنه من القلم البلدي ضمن الدوام
الــرس ـمــي .آخ ــر مـهـلــة لـتـقــديــم ال ـعــروض
نـهــار الـثــاثــاء الــواقــع فـيــه 2020/6/30
ال ـســاعــة  12ظ ـه ـرًا .ي ـتــم ف ــض ال ـعــروض
نـهــار الـثــاثــاء الــواقــع فـيــه 2020/6/30
الساعة  14ظهرًا.
دعوة
ً
بناء ملحضر اجتماع مجلس اإلدارة رقم
 3تاريخ  2020/6/9يدعو مجلس إدارة
الجمعية التعاونية لنحالي بيت الفقس
األعـضــاء الجتماع الجمعية العمومية
األحد  2020/6/28الساعة التاسعة في
قــاعــة املسجد لــدراســة مــا يـلــي :االطــاع
على موازنة  2019والتصديق عليها.
وإذا ل ــم يـكـتـمــل ال ـن ـصــاب تـعـقــد جلسة
ثانية الساعة العاشرة في نفس اليوم
واملكان.
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طلب املـحــامــي حسن ديــب بوكالته عن
م ـح ـم ــد ح ـس ــن ق ـ ــزي مل ــوك ـل ـت ــه فـضـيـلــة
مـحـمــد ض ـيــا س ـنــد ب ــدل ضــائــع للعقار
 2242بابلية.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
باسم حسن
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طلب املحامي احمد صفي الدين ملوكلته
فــاط ـمــة اح ـم ــد ص ـفــي ال ــدي ــن س ـنــد بــدل
ضائع للعقار  802بابلية.

للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
باسم حسن
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
ط ـلــب م ـح ـمــود م ـح ـمــد سـكـيـكــي ملــوكـلــه
ح ـســن ع ـلــي أمـ ــن ب ـس ـمــا سـ ـن ــدات بــدل
ضائع للعقارين  306و 325عني بعال.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
باسم حسن
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طلب محمود ابــراهـيــم عـبــاس بوكالته
عـ ــن ادري ـ ـ ـ ــس شـ ـلـ ـه ــوب مل ــورثـ ـت ــه ع ـب ــده
الـ ــزهـ ــره ج ـ ــواد ش ـل ـه ــوب س ـ ـنـ ــدات ب ــدل
ضائع للعقارين  288و 472طرفلسيه.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
باسم حسن
إعالن من أمانة السجل العقاري في كسروان
ط ـل ـبــت امل ـح ــام ـي ــة غـ ـ ــادة فـ ـ ــؤاد الـ ـخ ــراط
بصفتها وكيلة جاكلني يوسف مرعي
باالصالة عن نفسها وبوكالتها عن كل
مــن ل ــور واحـ ــام ك ـمــال ال ـخ ــازن سـنــدات
تمليك بدل عن ضائع في العقارات رقم
 3205و 3208و 5643و 7715من منطقة
كفردبيان العقارية قضاء كسروان.
للمعترض مراجعة االمانة خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري في كسروان
راني حيدر
إعالن من أمانة السجل العقاري في جبيل
طلب وليم جورج يونس اصدار سندات

تمليك ب ــدل عــن ضــائــع فــي ال ـع ـقــار رقــم
 1181من منطقة اهمج العقارية قضاء
جبيل.
للمعترض مراجعة األمانة خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري في جبيل
ليلى الحويك
إعالن من أمانة السجل العقاري في كسروان
ط ـل ـبــت امل ـح ــام ـي ــة مـ ــابـ ــال ج ــرج ــي عـبــد
الـكــريــم امل ـعــروف بــالـعــرمــونــي بصفتها
وكيلة ماريز انطوان نوفل سند تمليك
ب ــدل ع ــن ض ــائ ــع ف ــي ال ـع ـق ــار رق ــم 6044
القسم  4من منطقة كفردبيان العقارية
قضاء كسروان.
للمعترض مراجعة االمانة خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري في كسروان
راني حيدر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طـلــب مسلم محمد جـمــول ش ـهــادة قيد
بدل ضائع للعقار  147عزة.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب حسن محمد صــادق ملوكله هاني
محمد علي يوسف صــادق شهادة قيد
بدل ضائع للعقار  398النميرية.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طـلــب مفيد عـبــد الـنـبــي دهـيـنــي شـهــادة
قيد بدل ضائع للعقار رقم  900جباع.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلبت منى حسن يونس ملوكلها زهير
حسن يونس سندات تمليك بدل ضائع
ل ــاقـ ـس ــام  6و 7و 11مـ ــن الـ ـعـ ـق ــار 715
كفرجوز.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
ط ـل ـب ــت ان ـ ـعـ ــام ع ـل ــي ش ـع ـي ــب بـصـفـتـهــا
م ـش ـت ــري ــة مـ ــن ال ـب ــائ ـع ــة ف ــاط ـم ــة مـحـمــد
ق ـب ـي ـس ــي ش ـ ـ ـهـ ـ ــادات قـ ـي ــد ب ـ ـ ــدل ض ــائ ــع
للعقارين  1411 – 1185الشرقية.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلبت دارين محمد حمزه بوكالتها عن
يمامة عبد الحسن سالمة ملورثها عبد
الـحـســن ام ــن ســامــة ش ـه ــادة قـيــد بــدل
ضائع للعقار  2193كفررمان.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي أحمد مزهر
إلـ ــى امل ـن ـفــذ عـلـيـهــم أح ـم ــد ع ـبــد الــرضــا
م ــراد ومحمد ومــريــم ومـحـمــود وزينب
وفاطمة وناديا عبد الرضا مراد وعلي
محمد فاعور وعلي محمد وهبة ودالل
وزهراء وعبدالرضا محمد مراد وسعاد
عبد الحسن حسني فاعور وفايزة عبد
الحسن فاعور ومحمد حسني ابو حمد

وعلي حسن مراد وعماد حسني عواضة
وعبده خليل فاعور وسعاد وفايزة عبد
الحسن حسني فاعور وفاطمة وخديجة
وحـســن محمد ال ـهــادي وفــايــزة حسني
عـلــي اب ــو حـمــد وفــاط ـمــة وف ــادي ــا وعـبــد
الرضا وزه ــراء محمد عبد الرضا مراد
ومــريــم وزيـنــب عبد الــرضــا م ــراد وعبد
ال ـح ـســن م ـح ـمــد الـ ـه ــادي واحـ ـم ــد عبد
ال ــرض ــا مـ ــراد وي ــوس ــف مـحـمــد ال ـه ــادي
وع ـل ــي وم ـح ـمــد ح ـســن ع ـلــي ابـ ــو حمد
وع ـط ــاف ح ـســن ع ـلــي اب ــو ح ـمــد ودالل
عبد الرضا مــراد ومحمد حسني محمد
عبد الــرضــا مــراد وفــايــزة محمد سمور
وسـكـنــة مـحـمــد ال ـه ــادي واس ـع ــد خليل
فاعور ومحمود عبد الرضا مراد وعلي
مـحـمــد ف ــاع ــور م ــن ال ـخ ـيــام ومـجـهــولــي
ً
محل االقامة ،وعمال بأحكام املــادة 409
أ.م.م ،تنبئكم ه ــذه ال ــدائ ــرة ب ــأن لديها
بــامل ـعــام ـلــة الـتـنـفـيــذيــة رق ــم 2019/680
واملتكونة بــن املنفذ أسـعــد عبد العلي
فاعور وبينكم ورفاقكم إنــذارًا تنفيذيًا
بـمــوضــوع الـحـكــم ال ـص ــادر عــن محكمة
بداية النبطية املدنية رقم قرار 2019/55
ت ــاري ــخ  2019/7/16وامل ـت ـض ـمــن ازالـ ــة
الشيوع في العقارات ذات األرقــام 4112
و 4113و 4114و 4118و 4434و/4435
الخيام وطرحها للبيع بــاملــزاد العلني
على أساس سعر الطرح البالغ 243000
 $ل ـل ـع ـق ــار  4112و $ 169200لـلـعـقــار
 4113و $ 36450للعقار  4114و27000

وع ـل ــي ح ـســن اب ــو ح ـمــد وع ـب ــده خليل
فاعور واسعد خليل فاعور من الخيام
ً
ومجهولي محل االقامة ،وعمال بأحكام
املـ ــادة  409أ.م.م ،تـنـبـئـكــم ه ــذه ال ــدائ ــرة
بـ ــأن لــدي ـهــا بــامل ـعــام ـلــة ال ـت ـن ـف ـيــذيــة رقــم
 2019/681واملتكونة بني املنفذ الدكتور
أسعد عبد العلي فاعور وبينكم ورفاقكم
إنذارًا تنفيذيًا بموضوع الحكم الصادر
عــن محكمة بــدايــة النبطية املــدنـيــة رقم
ق ـ ـ ــرار  2019/56تـ ــاريـ ــخ 2019/7/16
وامل ـت ـض ـمــن إزالـ ـ ــة ال ـش ـي ــوع ف ــي ال ـع ـقــار
رق ـ ــم /4110ال ـ ـخ ـ ـي ـ ــام وط ــرحـ ـه ــا لـلـبـيــع
باملزاد العلني على أساس سعر الطرح
البالغ  $ 544000أو ما يعادله بالليرة
اللبنانية بـتــاريــخ البيع وتــوزيــع ناتج
الـثـمــن بــن الـشــركــاء كــل بنسبة حصته
فيه وتضمينهم الــرســوم والنفقات كل
بنسبة حصته فيه.
وعليه تــدعــوكــم هــذه الــدائــرة للحضور
الـ ـيـ ـه ــا ش ـخ ـص ـي ــا أو بـ ــواس ـ ـطـ ــة وك ـي ــل
قانوني إلستالم االنذار ومرفقاته تحت
ً
طــائـلــة متابعة التنفيذ بحقكم أص ــوال
بــانـقـضــاء  20يــومــا تـلــي الـنـشــر مضافًا
اليها مهلة اإلنذار.
مأمور التنفيذ
فاطمة سلهب
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي أحمد مزهر
إلى املنفذ عليهم محمد ابراهيم خريس

 $للعقار  4418و $ 9600للعقار 4434
و $ 41400لـلـعـقــار  4435أو مــا يعادله
بالليرة اللبنانية بتاريخ البيع وتوزيع
ناتج الثمن على الشركاء بنسبة ملكية
كل منهم وتضمينهم الرسوم والنفقات.
وعليه تــدعــوكــم هــذه الــدائــرة للحضور
الـ ـيـ ـه ــا ش ـخ ـص ـي ــا أو بـ ــواس ـ ـطـ ــة وك ـي ــل
قانوني إلستالم االنذار ومرفقاته تحت
ً
طــائـلــة متابعة التنفيذ بحقكم أص ــوال
بــانـقـضــاء  20يــومــا تـلــي الـنـشــر مضافًا
اليها مهلة اإلنذار.
مأمور التنفيذ
فاطمة سلهب
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي أحمد مزهر
إلى املنفذ عليه حسن جواد علي أحمد
م ــن ك ـف ــررم ــان وم ـج ـهــول م ـحــل االق ــام ــة،
ً
وعـمــا بأحكام امل ــادة  409أ.م.م ،تنبئك
هـ ـ ــذه الـ ـ ــدائـ ـ ــرة بـ ـ ــأن ل ــديـ ـه ــا بــامل ـعــام ـلــة
الـتـنـفـيــذيــة رق ــم  2020/104واملـتـكــونــة
بــن املنفذ وليد دخلله فــرحــات ورفاقه
وبينك إنــذارًا تنفيذيًا بموضوع الحكم
ال ـ ـصـ ــادر ع ــن م ـح ـك ـمــة ب ــداي ــة الـنـبـطـيــة
املــدنـيــة رق ــم ق ــرار /21ش 2020/تــاريــخ
 2020/1/28واملتضمن إزالة الشيوع في
العقار رقم  /296كفررمان وطرحه للبيع
باملزاد العلني على أساس سعر الطرح
البالغ  $ 671520أو ما يعادله بالليرة
اللبنانية بتاريخ الطرح وتوزيع ناتج

الثمن بني الشركاء كل بنسبة ملكية كل
منهم وتضمينهم الرسوم والنفقات كل
بنسبة حصته فيه.
وعـلـيــه تــدعــوك ه ــذه ال ــدائ ــرة للحضور
الـ ـيـ ـه ــا ش ـخ ـص ـي ــا أو بـ ــواس ـ ـطـ ــة وك ـي ــل
قانوني إلستالم االنذار ومرفقاته تحت
ً
طــائـلــة مـتــابـعــة الـتـنـفـيــذ بـحـقــك أص ــوال
بــانـقـضــاء  20يــومــا تـلــي الـنـشــر مضافًا
اليها مهلة اإلنذار.
مأمور التنفيذ
فاطمة سلهب
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي أحمد مزهر
إلـ ــى امل ـن ـفــذ عـلـيـهــم ف ـ ــؤاد م ـح ـمــد جــابــر
وسامية أحمد دهيني وحسن وحسني
وري ـم ــا وع ـل ــي وأس ـع ــد وايـ ـم ــان وزه ــرة
وم ـح ـم ــد ومـ ـن ــى ي ــوس ــف ج ــاب ــر وع ـلــي
حـ ـس ــن جـ ــابـ ــر وهـ ـيـ ـف ــاء يـ ــوسـ ــف ج ــاب ــر
وس ـن ــاء ووف ـ ــاء وفــاط ـمــة وع ـلــي وزه ـيــة
ومريم واسماعيل وسحر ودانيا ورانيا
محمد جابر وروال وهبة وحسني أمني
جــابــر وعـنــايــت رشـيــد نـجــدي وحسانة
ونـ ـس ــري ــن ح ـس ــن ج ــاب ــر وانـ ـ ـ ــور مـحـمــد
جــابــر وفــاطـمــة وع ـمــاد وسـمـيــح ورمـلــة
وح ـســن ون ــدا وف ــادي ــا وشــاه ـنــاز رضــا
جــابــر ودن ـيــا حـســن حــاجـعـلــي وبــاســل
أمني جابر من ميفدون ومجهولي محل
ً
االقامة ،وعمال بأحكام املــادة  409أ.م.م،
تنبئكم هذه الدائرة بأن لديها باملعاملة
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أفقيا

 -1أديب مصري راحل إشتهر بقصصه ووصف حياة الطبقات الشعبية –  -2صفة
الحمل – حكم قضائي باملوت –  -3خصب – عائلة ّ
رسام وأديب إسباني راحل من
ّ
أساتذة الفن السريالي – قلب الثمرة –  -4يضع خفية – إله التجارة عند الرومان
وإبن جوبيتر –  -5بيت الضبع – أدام النظر إليه بسكون الطرف –  -6جزيرة إيطالية
في املتوسط ّنفي اليها نابوليون – ضمير منفصل –  -7مغنية لبنانية من عائلة
أرمنية – ما ُرز في الحائط أو األرض من خشب ونحوه –  -8عسل – فراديس – -9
ظرف مكان – جعل األمالك الخاصة ملكًا للدولة –  -10قائد سوداني ورئيس دولة
ّ
النميري بإنقالب سلمي
سابق أطاح جعفر

عموديًا

 -1جمهورية إسالمية في أفريقيا الغربية على األطلسي –  -2حواجز بني الــدول
ّ
للتمني – نعم باألجنبية –  -3نوتة موسيقية – النغم األعلى في املوسيقى لدى
–
ـال –  -5أداة شرط
ـ
ع
بصوت
الحقيقة
أعلن
–
سعودية
ومغنية
فنانة
-4
–
النساء
ٍ
ٍ
وتوكيد – شهر ميالدي –  -6سياسي فرنسي إشتهر بدهائه لعب دورًا في مؤتمر
فيينا في القرن التاسع عشر – إسم موصول – ّ -7
يعيب وينسب إليه القبح – من
الحيوانات –  -8بسط قدميه – ورق ّ
راحل له
مقوى – -9
عائلة عالم نفسي فرنسي ّ
دراســات هامة عن الطفل – شــارد وضــال – ّ -10
رســام هولندي من نوابغ الفنانني
في عصره

أفقيا

إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
ط ـلــب ط ــون ــي سـلـيــم ال ـه ـبــر وك ـي ــل ولـيــد
عبدالله الهبر ملــورثـتــه نجال عــز الدين
ال ـع ـم ــري س ـنــد تـمـلـيــك بـ ــدل ض ــائ ــع عن
حصتها في العقار  262بطلون.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر

نتائج اللوتو اللبناني

استراحة
2

التنفيذية رقم  2020/105واملتكونة بني
املنفذ املحامي علي حسني جابر وبينكم
ورفاقكم انذارًا تنفيذيًا بموضوع الحكم
ال ـ ـصـ ــادر ع ــن م ـح ـك ـمــة ب ــداي ــة الـنـبـطـيــة
املــدنـيــة رق ــم ق ــرار /23ش 2020/تــاريــخ
 2020/1/28واملـتـضـمــن ازالـ ــة الـشـيــوع
في العقار /544ميفدون وطرحه للبيع
باملزاد العلني على أساس سعر الطرح
ال ـبــالــغ  $20220أو م ــا ي ـعــادلــه بــالـلـيــرة
اللبنانية بـتــاريــخ البيع وتــوزيــع ناتج
الـثـمــن عـلــى الـشــركــاء بنسبة ملكية كل
منهم وتضمينهم الرسوم والنفقات.
وعليه تــدعــوكــم هــذه الــدائــرة للحضور
الـ ـيـ ـه ــا ش ـخ ـص ـي ــا أو بـ ــواس ـ ـطـ ــة وك ـي ــل
قانوني إلستالم االنذار ومرفقاته تحت
ً
طــائـلــة متابعة التنفيذ بحقكم أص ــوال
بــانـقـضــاء  20يــومــا تـلــي الـنـشــر مضافًا
اليها مهلة اإلنذار.
مأمور التنفيذ
فاطمة سلهب

شروط اللعبة

هذه الشبكة ّ
مكونة من  9مربعات
ّ
كبيرة وكل مربع كبير مقسم إلى
 9خ ــان ــات ص ـغ ـي ــرة .م ــن ش ــروط
اللعبة وضع األرقــام من  1إلى 9
ضمن الـخــانــات بحيث ال يتكرر
الرقم في كل مربع كبير وفي كل
خط أفقي أوعمودي.
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مشاهير 3470

حلول الشبكة السابقة

1

 -1جامعات – فحم –  -2وعد – فاليتا –  -3رصيف – رون –  -4جاريات – واو –  -5ور – اإلحسان
ّ
–  -6اتاري – اي –  -7شبل – دل –  -8نربح – جربا –  -9طوني حنا – ما –  -10نزار فرنسيس

عموديًا
ّ
ّ
البنا –  -4فيات – ّ
حير –  -5اف – آالم – حف –
 -1جورج واشنطن –  -2إعصار – بروز –  -3مدير –
 -6تارتار – جنر –  -7لو – حيدران –  -8فينوس – لب – ّ -9
حت – ا ا ا – ّ
أمي –  -10ماسونية – اس

حل الشبكة 3469
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ممثلة مصرية وحـفـيــدة الـفـنــان فــريــد شــوقــي والـفـنــانــة هــدى سلطان.
شاركت في عدد من األعمال السينمائية والتلفزيونية أشهرها « بعد
املوقعة « الذي فاز في مهرجان كان
إعداد
نعوم
مسعود

 = 1+2+3+4+6+5الطالء ■  = 10+8+7أسد ورئبال ■  = 9+11للنداء

حل الشبكة الماضية :جيروم فيراري

جــرى مـســاء أمــس سحب الـلــوتــو اللبناني
لإلصدار الرقم  1814وجاءت النتيجة على
الشكل اآلتي:
األرقــام الرابحة38 - 34 - 30 - 25 - 21 - 4 :
الرقم اإلضافي12 :
¶ المرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة)
 عدد الشبكات الرابحة0 : الجائزة اإلفرادية لكل شبكة0 :ل.ل.¶ المرتبة الثانية (خمسة أرقــام مع الرقم
اإلضافي):
 قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة0 :ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة0 : الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 0 :ل.ل.¶ المرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):
 قيمة الـجــوائــز اإلجـمــالـيــة حسب املرتبة: 33,213,240ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 13 :شبكة الجائزة اإلفــراديــة لكل شبكة2,554,865 :ل.ل.
¶ المرتبة الرابعة (أربعة أرقام مطابقة):
قـيـمــة ال ـجــوائــز اإلج ـمــال ـيــة حـســب املــرتـبــة:
 33,213,240ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 529 :شبكة. الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 62,785 :ل.ل.¶ المرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):
 قيمة الـجــوائــز اإلجـمــالـيــة حسب املرتبة: 66640000ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 8330 :شبكة. الجائزة لكل شبكة 8,000 :ل.ل. املبالغ املتراكمة للمرتبة األولى واملنقولةللسحب املقبل 604,658,678 :ل.ل.
نتائج زيد
جـ ــرى م ـس ــاء أمـ ــس س ـحــب زيـ ــد رقـ ــم 1814
وجاءت النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح95568 :
¶ الجائزة األولى
 عدد األوراق الرابحة0 :¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.5568 :
 الجائزة اإلفرادية 900000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.568 :
 الجائزة اإلفرادية 90,000:ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم .68
 الجائزة اإلفرادية 8,000 :ل.ل.نتائج يومية
جرى مساء أمس سحب «يومية» رقم 1036
وجاءت النتيجة كاآلتي:
• يومية ثالثة158 :
• يومية أربعة9097 :
• يومية خمسة39891 :
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ثقافة وناس

فكر

ثقافة وناس

ّ ً
ّ
حدة ،برزت إلى الواجهة من خالل
إنها أحد أكثر أصوات اليسار التقدمي األميركي
كتابها  No Logoعام  1999الذي ّ
عده كثيرون مانيفستو لحركة مناهضة
للعولمة .وها هي اليوم تعود إلى ُالضوء ،بعدما اكتسب كتابها «عقيدة
الصدمة :صعود رأسمالية الكوارث» بعدًا راهنًا بوجود وباء كوفيد  .19في ذلك

19

ً
الكتابّ ،
تحدثت كيف أسهمت الواليات المتحدة ،أثناء احتاللها العراق مثال ،في
فرض قوانين لخصخصة اقتصاد ذلك البلد! هذه االستراتيجية ّ
تتكرر اليوم مع
الفيروس .هذا ما تؤكده في مقابلة أجرتها معها أخيرًا الصحيفة السويدية
«داغينس نيهيتر»

نعومي كالين :تغييرات مجـتمعية هائلة بعد كورونا!
ترجمة وتحرير سمير طاهر
تصف الكاتبة نعومي كالين ()1970
تعاطي إدارة ترامب مع أزمة فيروس
كورونا في الواليات املتحدة بالقول:
«إن ما يحدث هو تراجيديا جماعية،
ول ـك ـنــه أي ـض ــا ي ـش ـبــه م ــا ي ـح ــدث في
م ــوق ــع الـ ـج ــريـ ـم ــة» .ال ـت ـص ــري ــح ورد
فــي أح ــدث مـقــابـلــة صـحــافـيــة معها،
ت ـح ــدث ــت ف ـي ـه ــا ـ ـ ـ ـ ع ـب ــر اإلنـ ـت ــرن ــت ـ ـ ـ
إل ــى الـصـحــافـيــة الـســويــديــة ســانــدرا
سـتـيـسـ ُكــالــو ف ــي  2ن ـي ـســان (أب ــري ــل)
 2020ون ـشــرت املقابلة فــي صحيفة
«داغينس نيهيتر» السويدية أخيرًا.
ّ
تعد كالين أحد أكثر أصوات اليسار
ً
ال ـت ـق ــدم ــي األمـ ـي ــرك ــي ح ـ ـ ــدة .وك ــان ــت
مجلة «ذي نيويوركر» قد ّ
صورتها
في عــام  2017بأنها بمثابة نعومي
تشومسكي ،وهوارد زين قبل ثالثني
س ـ ـنـ ــة .إع ـ ـطـ ــاؤهـ ــا هـ ـ ــذا ال ـ ـ ـ ــدور ك ــان
ً
بــاع ـثــا ع ـلــى ال ـس ـخ ــري ــة ،ف ـهــي أص ــا
كندية :صحيح أن لديها جنسيتني
لكون والديها أميركيني ،ولكنها لم
تـ ِـعــش ف ــي ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ســوى
ف ــي ال ـعــامــن األخ ـي ــري ــن ،م ــع زوجـهــا
صانع األفــام الوثائقية آفي لويس،
وابـ ـنـ ـه ــا تـ ــومـ ــاس ( 7سـ ـ ـن ـ ــوات) فــي
نـيــوجـيــرســي ،إح ــدى أكـثــر الــواليــات
إصابة بالفيروس.
تأجلت هذه املقابلة مرات عدة بسبب
إص ــاب ـت ـه ــا ب ـح ـمــى وسـ ـع ــال ش ــدي ــد.
تقول نعومي إن األعــراض متطابقة
مع أعراض الفيروس ،ولكنها ليست
م ـتــأكــدة ،وال فـحــص مـتــاحــا للعامة
ّ
لكي تقوم به .وأضافت أن «كثيرًا من
الناس سيموتون ،مع إنه كان يمكن
ّ
أن ال يموتوا لو أن إدارة ترامب قامت
ـرورة.
فقط بــاالسـتـعــدادات األكـثــر ضـ َ
فعلى خالف الصني ،نحن لم نباغت
ب ــه ،إذ كــانــت لــديـنــا أشـهــر ع ــدة لكي
ن ـس ـت ـعــد :ن ـن ـتــج ك ـم ـي ــات ك ـب ـي ــرة مــن
أقنعة الوجه ومــواد الحماية ،نجهز
امل ـس ـت ـش ـف ـي ــات ب ــالـ ـع ــامـ ـل ــن ،ن ـهـ ّـيــئ
أج ـه ــزة ال ـف ـحــص .لـكـنـهــم ل ــم يفعلوا
أي ش ــيء مــن ذل ــك .وبــاع ـت ـقــادي هــذا
إجرام».
حققت نعومي كــايــن ظـهــورًا عامليًا
عندما كانت في التاسعة والعشرين
مــن الـعـمــر ،عـبــر كـتــابـهــا «ال شـعــار»
( )No logoحول العالمات التجارية
وسلطة الشركات متعددة الجنسية
ع ـلــى ال ـع ــال ــم وال ـث ـق ــاف ــة .وق ـب ــل ذل ــك،
عملت كمراسلة صحافية عند اثنتني
من أكبر الصحف اليومية في كندا.

عقيدة الصدمة

َ َ
ـاحـ ــق ص ـعــودهــا
ف ــي عـ ــام  ،2007تـ ـ
ب ـص ــدور كـتــابـهــا «ع ـق ـيــدة الـصــدمــة:
صـ ـع ــود رأس ـم ــال ـي ــة ال ـ ـ ـكـ ـ ــوارث» .فــي
الـبــدء ،كــان املفترض أن يكون كتابًا
ع ـ ــن ال ـ ـ ـحـ ـ ــادي عـ ـش ــر م ـ ــن س ـب ـت ـم ـبــر
واإلره ــاب وال ـحــرب .لكن خــال سير
ال ـب ـحــث ،ح ـصــل ت ـغـ ّـيــر ف ــي االت ـج ــاه.
كانت كالين قــد ســافــرت إلــى العراق
كمراسلة صحافية للغزو األميركي
هناك .وفي  ،2004حصل التسونامي
في جنوب شرق آسيا ،وبعده بركان
كاترينا .شاهدت كالين كيف كانت
القوى النيوليبرالية تستغل ـ ـ عمدًا
ـ ـ حــاالت الصدمة التي خلقتها تلك
الـ ـك ــوارث .وص ـفــت ف ــي ال ـك ـتــاب كيف
أس ـه ـم ــت الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة ،أث ـن ــاء
احتاللها ال ـعــراق ،فــي فــرض قوانني

لخصخصة بـعـيــدة امل ــدى القتصاد
ذلك البلد .خصخصات يمكن للمرء
أن يــاحــظ أن ـهــا مـصــاغــة خصيصًا
ك ّــي تـلـ ّـبــي مصلحة األم ـي ــرك ــان .كما
ّ
أن ـه ــا ت ـصــف ك ـيــف أن إع ـ ــادة إع ـمــار
م ــدي ـن ــة ن ـي ــو أورل ـ ـيـ ــانـ ــز قـ ــد أت ـي ـحــت
لشركات امل ـقــاوالت ،مــا أنتج أرباحًا
هـ ــائ ـ ـلـ ــة ل ـ ـل ـ ـشـ ــركـ ــات ال ـ ـك ـ ـب ـ ـيـ ــرة ف ــي
الــوقــت ال ــذي تــم فـيــه إغ ــاق م ــدارس
ومستشفيات القطاع العام .وإلى حد
كبير ،كــان هــذا الكتاب وراء ازدحــام
وق ــت الـكــاتـبــة خ ــال األيـ ــام األخ ـيــرة
باملقابالت عبر اإلنترنت ،فالجميع
ي ــري ــد أن ي ـع ــرف م ــا إذا ك ــان ــت تــرى
«عقيدة الصدمة» كامنة تحت عباءة
فيروس كورونا .وهي تجيب قائلة:
«بـ ـل ــى ،إنـ ــي أراهـ ـ ــا فــاع ـلــة ع ـلــى قــدم
وساق .املجر هي على األرجح أوضح
مـ ـث ــال ع ـل ــى ذلـ ـ ــك .ب ــذري ـع ــة ف ـي ــروس
ك ـ ــورون ـ ــا ،ح ـ ّـص ــل رئـ ـي ــس ال ـح ـكــومــة
هناك ،فكتور أورب ــان ،لنفسه سلطة
ّ
محدد بدون
لحكم البالد لوقت غير
ت ــدخ ــل ال ـب ــرمل ــان .إن ــه ه ـج ــوم ج ــذري
على الــديـمـقــراطـيــة» .أمــا كيف تبدو
«عقيدة الصدمة» اليوم في الواليات
املتحدة؟ تجيب كالين« :إنها ليست
بالدرجة نفسها من التطرف .لطاملا
دأب ــت الـشــركــات الـكـبـيــرة ،وال سيما
في مجال صناعة النفط والغاز ،على
ال ـض ـغــط م ــن أجـ ــل تـخـفـيــف ال ـق ـيــود
عـلــى الـتـلــوث واالنـبـعــاثــات الـغــازيــة.
اآلن جــرى التخلي عــن هــذه القيود.
وفي األسبوع املاضي ،قررت السلطة
االت ـحــاديــة لـحـمــايــة الـبـيـئــة أن ـهــا لن
تـطـبــق قــوانــن الـبـيـئــة أث ـنــاء الــوبــاء.
ل ـك ــن هـ ــذا حـ ــدث ب ـص ـمــت ب ـح ـيــث أن
معظم ّ الـنــاس م ـ ّـروا بــه مــرور الـكــرام.
ك ـمــا أنـ ـن ــا نـ ــرى أن ال ـح ـكــومــة تــدعــم
قطاع األعمال بأموال هائلة ،وخوفي
هو أن هذا سوف يزيد األغنياء غنى،
فيما ُي َ
ضرب القطاع العام على املدى
ً
البعيد ،كقطاع الصحة مثال الــذي ـ ـ
في حالة كونه متطورًا ـ ـ ُيفترض أن
ينقذنا اآلن».

االن ـت ـخ ــاب ـي ــة ال ـت ـم ـه ـي ــدي ــة ،وم ـث ـل ـتــه
فــي اجـتـمــاعــات ع ــدة ،وتـحــدثــت إلــى
أنـ ـ ـص ـ ــاره حـ ـ ــول الـ ـتـ ـه ــدي ــد امل ـن ــاخ ــي
والـسـيــاســة املـنــاخـيــة .تـقــول إنـهــا لم
تعمل فــي حياتها أب ـدًا بـهــذه الشدة
ً
كما فعلت فــي تلك الحملة ،مــؤكــدة:
«ل ـ ـ ــو ك ـ ـ ــان ه ـ ـ ــذا الـ ـ ــوبـ ـ ــاء ق ـ ــد أص ـ ــاب
الواليات املتحدة قبل ثالثة أسابيع
بذلك عن الوحشية في
فقط وكشف ُ
قطاع الصحة املساق باألرباح ،لكان
بيرني ســانــدرز قــد ف ــاز .أنــا مقتنعة
ب ـه ــذا ب ـكــل صـ ـ ــدق» .وه ـن ــا ت ـت ـســاءل
الـ ـصـ ـح ــافـ ـي ــة ح ـ ـ ــول س ـ ــر ع ـ ـ ــدم م ـيــل
األمـيــركـيــن إل ــى الـحـلــول الجماعية
ً
مثالّ ،
فتقر
كالرعاية الصحية العامة
ن ـعــومــي بــأن ـهــا ه ــي نـفـسـهــا تجهد
ف ــي م ـح ــاول ــة ف ـه ــم األصـ ـ ــل ف ــي ع ــدم
امليل هــذا ،خصوصًا اآلن .وتضيف:
«غــالـبـيــة اس ـت ـطــاعــات الـ ــرأي تظهر
أن الديمقراطيني يــريــدون أن يكون

ثقافة كراهية اليسار في
الواليات المتحدة عميقة
بشكل ال يصدق (ن .ك)
ال يمكن فصل أزمة المناخ عن
المشاكل األخرى كالمساواة
والتمييز العرقي (ن .ك)
ل ـل ـج ـم ـي ــع ال ـ ـحـ ــق ف ـ ــي ن ـ ـ ــوع م ـ ــا مــن
الرعاية الصحية ،لكن ثقافة كراهية
اليسار في هذه البالد عميقة بشكل
ال يـ ـص ــدق .ك ـث ـيــر م ــن الـ ـن ــاس أيـ ــدوا
س ـي ــاس ــة ب ـي ــرن ــي سـ ــانـ ــدرز ولـكـنـهــم
ل ــم ي ـصــوتــوا ل ــه .ك ــان ــوا ي ـخ ـشــون أن
ت ــرام ــب س ـي ــذب ـح ــه ألن ـ ــه دع ـ ــا نـفـســه
اش ـتــراك ـيــا دي ـم ـقــراط ـيــا .ال ـخ ــوف من
كلمة االشتراكية شديد ج ـدًا .أعــرف
كل شيء عن هذا ،أسرتي هاجرت من
الواليات املتحدة بسبب ذلك».

برنامج بيرني ساندرز
ت ـع ـت ـقــد ن ـع ــوم ــي ك ــاي ــن ب ــأن ــه ب ــات
جليًا في اآلونــة األخيرة عدم وجود
ش ـ ـ ّـح ف ــي األمـ ـ ـ ـ ــوال :ف ــي أواخ ـ ـ ــر آذار
(م ـ ـ ـ ــارس) ،ق ـ ــدم ك ـب ـيــر امل ـس ـت ـشــاريــن
االقـ ـتـ ـص ــادي ــن ف ــي ال ـب ـي ــت األب ـي ــض
الري ك ــودل ــو أك ـب ــر ح ــزم ــة دعـ ــم فــي
التاريخ ُ األميركي :حوالى ألفي مليار
دوالر ،خصص منها ما يقارب ثالثة
عـشــر مـلـيــار دوالر لـقـطــاع الـصـحــة.
انتقد الديمقراطيون الحزمة لكون
امل ـس ــاع ــدات سـتـعـطــى لـلـشــركــات من
دون أن تصحبها شروط حول كيفية
استخدام هذه املبالغ أو ـ ـ على األقل
ـ ـ بوجوب أن تقدم الشركات بياناتها
عــن أعـمــالـهــا .وتتفق كــايــن مــع هذا
ً
االن ـت ـق ــاد .ت ــرى أن ــه بـ ــدال م ــن إع ـطــاء
املال للشركات ،هناك كثير من الطرق
األكثر بساطة وأمانًا إليصال النقود
إل ــى ال ـن ــاس :يـمـكــن لـلــدولــة أن تدفع
مـبــالــغ إي ـجــار املـســاكــن ،وأن تشطب
أو تــوقــف دي ــون ال ــدراس ــة والــرعــايــة
الطبية ،وأن تتحمل مسؤولية توفير
دخ ــل أســاســي لـلـفــرد .كثير مــن هــذه
االقـتــراحــات كــانــت ج ــزءًا مــن الحملة
االن ـت ـخــاب ـيــة لـبـيــرنــي س ــان ــدر ،وهــو
الرئاسي الوحيد الذي تؤيده
املرشح
ً
كالين عالنية ،وشــاركــت فــي حملته

يسارية بالوراثة

القبول
بالوضع
يعد
الراهن لم َ
لنسع
خيارًا...
لمجتمع ً
مساواة
أكثر
ً
واستدامة

كان والــدا نعومي قد قدما إلى كندا
ق ـب ــل ث ــاث ــة أع ـ ـ ــوام م ــن م ــول ــده ــا فــي
م ــون ـت ــري ــال  .1970وال ــدتـ ـه ــا بــونــي
شير كالين مساواتية صانعة أفالم
وث ــائ ـق ـي ــة ،ووال ـ ــده ـ ــا م ــاي ـك ــل كــايــن
س ـي ـص ـب ــح ط ـب ـي ـب ــا ،وك ــاهـ ـم ــا ك ــان
م ـعــارضــا ل ـح ــرب ف ـي ـت ـنــام .ك ــان ــت قد
تـبـقــت لــوالــدهــا مــايـكــل سـنــة واح ــدة
ُ
ف ــي دراس ـ ــة ال ـط ــب ع ـنــدمــا اســتــدعــي
ّ
ل ـح ــرب ف ـي ـت ـن ــام ،فـ ـح ــاول ال ـت ـمــلــص،
وسجل نفسه رافضًا لحمل السالح
وعــرض خدمة غير مسلحة .لكن لم
تتم املــوافـقــة على ذل ــك ،وص ــار لزامًا
عليه االختيار بني عقوبة السجن أو
السوق للجيش ،وعندها قرر والداه
أن ي ـه ــاج ــرا م ــن الـ ــواليـ ــات امل ـت ـحــدة.
لكن املـيــول اليسارية لــأســرة تعود
إلى زمن أبعد من ذلكّ .
فجد نعومي
ألبيها كان يعمل في صناعة الرسوم
املتحركة فــي شركة «وال ــت ديــزنــي»،
وكـ ــان نــاش ـطــا نـقــابـيــا أي ـض ــا .وبـعــد
ُإضـ ــراب  1941فــي شــركــة «دي ــزن ــي»،
ف ـص ــل م ــن عـمـلــه ُ
ووضـ ـ ــع اس ـم ــه في
ال ـقــائ ـمــة الـ ـس ــوداء ف ــي م ـجــال عـمـلــه،
ف ــاض ـط ــر ل ـل ـع ـمــل ف ــي م ـص ـنــع لـبـنــاء

السفن .تـقــول نعومي« :إن ــي أتوجع
عـنــدمــا أرى مـ ــوارد الـعــالــم تنكمش،
وأت ــوج ــع ع ـلــى أن اب ـنــي الـ ــذي يحب
ّ
ال ـط ـب ـي ـعــة س ـي ـك ـبــر ف ــي وق ـ ــت يــتـســم
بــانـقــراض األن ــواع املــدهـشــة .وأعــرف
أن ّأيـ ــا م ــن ه ــذه األشـ ـي ــاء ل ــن يتغير
بمجرد أنني أكتب الكتب ،فما يمنع
حـ ـ ــدوث ه ـ ــذه األش ـ ـيـ ــاء ه ــو ح ــرك ــات
شعبية قوية وواعـيــة بأهدافها .إذا
كان لي أن أسهم بشيء من أجل حركة
كهذه ،فسأكون راضية ،بل أكثر من
راض ـي ــة :ســأكــون س ـع ـيــدة!» .وتشير
إلـ ــى ت ــوس ــع امل ـس ــاح ــة الـجـمــاهـيــريــة
ل ـل ـي ـس ــار فـ ــي أمـ ـي ــرك ــا ق ــائـ ـل ــة« :ب ـعــد
سنة مــن ص ــدور «عـقـيــدة الـصــدمــة»،
حدثت األزم ــة املالية ،وعندها صار
ل ـ ــزام ـ ــا لـ ـف ــت االه ـ ـت ـ ـمـ ــام إل ـ ـ ــى ج ـشــع
امل ـ ـ ـصـ ـ ــارف ووج ـ ـ ـ ـ ــوب أن ت ـح ـ ّـم ـل ـه ــا
الــدول املسؤولية عن األزمــة .في تلك
اللحظة ،كــان اليسار عبارة عن قول
ال! كان ثمة افتقاد إلى بديل جريء،
عادل ومستدام ،للنيوليبرالية .واآلن
لدينا هذا البديل».

الصفقة الخضراء الجديدة
ت ـ ـصـ ــف ن ـ ـعـ ــومـ ــي ك ـ ــاي ـ ــن ال ـص ـف ـق ــة
ال ـ ـخ ـ ـضـ ــراء ال ـ ـجـ ــديـ ــدة Green new
( dealح ــزم ــة إصـ ــاحـ ــات لـسـيــاســة
امل ـن ــاخ ،نـشــرتـهــا عـضــو الـكــونـغــرس
الديمقراطية ألكساندريا أوكاسيو-
ك ــورتـ ـي ــز ونـ ــائـ ــب ال ــرئـ ـي ــس س ــاب ـق ــا،
والـ ـن ــاش ــط املـ ـن ــاخ ــي ،آل غـ ـ ــور) ب ــأن
ف ـك ــرت ـه ــا األس ــاسـ ـي ــة هـ ــي اس ـت ـغــال
الناس وقمعهم ،واالستغالل الجائر
مل ـ ـ ــوارد األرض املـ ـ ـح ـ ــدودة ،وج ـه ــان
ل ـع ـم ـل ــة واح ـ ـ ـ ـ ــدة .ب ـم ـع ـن ــى أن غ ــاي ــة
الـصـفـقــة ال ـخ ـض ــراء ه ــي أن تتخلى
الواليات املتحدة تدريجًا عن الوقود
األحـ ـف ــوري ،وف ــي ال ــوق ــت نـفـســه يتم
تقليل الـتـفــاوت االقـتـصــادي؛ إذ يتم
ت ــرح ـي ــل األم ـ ـ ـ ــوال وق ـ ــوة ال ـع ـم ــل مــن
قطاع الوقود األحفوري إلى مصادر
الـ ـط ــاق ــة امل ـ ـت ـ ـجـ ــددة ،الـ ـت ــي سـتـشـكــل
ق ـطــاعــا خــال ـقــا ألعـ ـم ــال أك ـث ــر بكثير
مما تــوفــره صناعة الـغــاز .لكن هــذا،
كـمــا تــوضــح نـعــومــي ،يتعلق أيضًا
بتقليل االستهالك بشكل عــام ،وهو
أم ـ ــر ي ـص ـعــب ال ـت ــوف ـي ــق ب ـي ـنــه وب ــن
النظرة الشائعة إلى العالم التي ّ
تعد
النمو هو مقياس النجاح .وتضيف
موضحة:
«سـ ـنـ ـحـ ـت ــاج إلـ ـ ــى م ـع ــاي ـي ــر ج ــدي ــدة
ل ـل ـن ـج ــاح االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي .ي ـن ـب ـغــي أن
ُي ـ ـقـ ــاس الـ ـنـ ـج ــاح ب ـ ـنـ ـ ً
ـاء ع ـل ــى مـ ــا إذا
ك ــان يحمي ويـحــافــظ عـلــى ال ــدورات
امل ـ ـت ـ ـجـ ـ ّـددة وال ـ ـتـ ــي ت ـم ـن ــح الـ ـحـ ـي ــاة.
سيكون هناك نمو ولكنه ليس نموًا
عـشــوائـيــا .على سبيل امل ـثــالُ ،يظهر
هذا الوباء كم هي مهمة مهن الصحة
وال ــرع ــاي ــة ،إن ـه ــا «أعـ ـم ــال خ ـض ــراء»
وه ــي بــذلــك ق ـطــاع يـمـكــن أن ُيـسـمــح
لــه بالنمو بــدون أن نـخـ ّـرب الكوكب.
أم ــا االسـ ــم نـفـســه Green new deal
فيرجع إلى اإلصالحات االجتماعية
واالقتصادية  New dealالتي أدخلها
فرانكلني روزفـلــت كـ ّ
ـرد على الكساد
ال ـك ـب ـيــر الـ ـ ــذي أعـ ـق ــب ان ـه ـي ــار س ــوق
األوراق املالية سنة .»1929
في أحدث كتبها «في اللهب .خطاب
نـ ـ ــاري إلـ ــى ال ـع ــال ــم م ــن أجـ ــل صـفـقــة
خـ ـ ـض ـ ــراء ج ـ ـ ــدي ـ ـ ــدة» ،تـ ـص ــف ك ــاي ــن
انتقالها من مقاربة العالم وكوارثه
من خالل منظور اقتصادي إلى نظرة

أك ـثــر شـمــولـيــة .ج ــاءت تـلــك اللحظة
عندما كانت ،قبل خمسة عشر عامًا،
ترسل تقريرها الصحافي ،مغمورة
بــاملــاء إل ــى وسـطـهــا ،مــن مــديـنــة نيو
أورليانز املضروبة باإلعصار .تقول:
«كان إعصار كاترينا كارثة طبيعية
ولكن السبب في أنــه كــان مدمرًا إلى
تـلــك ال ــدرج ــة ف ــي نـيــو أورل ـي ــان ــز هو
أن املدينة كانت مهملة ألن سكانها
ك ــان ــوا ف ــي م ـع ـظ ـم ـهــم فـ ـق ــراء وأف ـ ــرو
أم ـي ــرك ـي ــن .وق ـت ـه ــا أدرك ـ ـ ــت أن ـ ــه مــن
غ ـيــر امل ـم ـكــن ف ـصــل أزم ـ ــة املـ ـن ــاخ عن
املشاكل األخرى كاملساواة والتمييز
العرقي».
تـعــرضــت حــزمــة اإلص ــاح للنقد من
جهات عدة .العديد من الجمهوريني
قالوا بأن الصفقة الخضراء الجديدة
ن ــوع مــن االشـتــراكـيــة املـتـنـكــرة .ومــن
جهة الديمقراطيني ،كان النقد يتعلق
ب ــأن اإلص ـ ــاح امل ـق ـتــرح ف ــي الـصـفـقــة
ه ــو م ــن الـشـمــولـيــة بـحـيــث ال يمكن
تطبيقه على اإلط ــاق .جــوي بايدن،
الذي صار اآلن مرشح الديمقراطيني
للرئاسة ،وصف اإلصالح بأنه «إطار
م ـهــم» ولـكـنــه ال يــدعـمــه ك ـكــل .تعلق
نـعــومــي بــال ـقــول« :الـصـحـيــح هــو أن
الـصـفـقــة ال ـخ ـضــراء ال ـجــديــدة ليست
ً
بـ ــروتـ ــوكـ ــوال م ـنــاخ ـيــا ض ـي ـق ــا .إن ـهــا
نموذج فكري جديد كليًا ،إنها خطة
القتصاد ما بعد الوقود األحفوري.
لـ ـك ــن ال ـت ـغ ـي ـي ــر ال ـ ـ ـجـ ـ ــذري ضـ ـ ــروري
ضــرورة مطلقة ،فلم يعد لدينا وقت
لتغيير تدريجي .وفقًا للجنة األمــم
املتحدة للتغيرات املناخية (،)IPCC
س ــوف تــرت ـفــع درج ـ ــات الـ ـح ــرارة مع
استمرار املعدل الحالي لالنبعاثات
الغازية بحوالى ثالث درجــات حتى
نهاية ال ـقــرن .وح ــدوث اح ـتــرار قوي
ك ـهــذا ه ــو تـهــديــد لـنـسـبــة كـبـيــرة من
النظم الحيوية ل ــأرض ،ويمكن أن
يتسبب في إطــاق احتباس حــراري
خ ــارج التحكم الـبـشــري .ولـلـحــد من
االحترار إلى درجة ونصف الدرجة،
ي ـجــب خ ـفــض م ـس ـتــوى االن ـب ـعــاثــات
الغازية إلى النصف حتى عام .2030
هـ ــذه األرق ـ ـ ــام م ــوج ــودة أس ــاس ــا في
اتـفــاقـيــة بــاريــس للمناخ الـتــي خــرج
ترامب منها».
م ــع ذلـ ــك ،ف ــإن نـعــومــي كــايــن ح ــذرة
فـ ــي تـ ـف ــاؤلـ ـه ــا« :ل ـ ـقـ ــد جـ ـ ــرى تـنـفـيــذ
ال ـص ـف ـق ــة الـ ـج ــدي ــدة األصـ ـلـ ـي ــة New
 dealعندما كانت الــواليــات املتحدة
فــي حــالــة ك ـســاد .فـفــي وق ــت األزم ــات
يـكــون الـنــاس على اسـتـعــداد إلجــراء
ت ـغ ـي ـيــرات ك ـب ـيــرة .إن ــه أم ــر مـنـطـقــي،
ف ـل ـمــاذا س ـيــرغــب ال ـن ــاس ف ــي تغيير
امل ـج ـت ـم ــع درام ــاتـ ـيـ ـكـ ـي ــا حـ ــن ت ـكــون
الـ ـبـ ـط ــال ــة م ـن ـخ ـف ـض ــة واالق ـ ـت ـ ـصـ ــاد
ً
مزدهرًا؟ إنه ليس أمرًا سهال ،ولكني
أظن أن حظوظنا في الحصول على
شـ ــيء ت ـقــدمــي كــالـصـفـقــة ال ـخ ـضــراء
الـجــديــدة هــي الـيــوم أكـبــر مما كانت
قبل الوباء».
تدعو كالين هذا بالقفزة التطورية،
فال حاجة ألن تتبع األزمة أو الكارثة
ع ـق ــائ ــد ص ــدم ــة ،إذ ي ـم ـكــن ل ـه ـمــا أن
يـصـبـحــا أس ــاس ــا ل ـل ـتــوق إلـ ــى شــيء
بداية
آخــر .وبهذه الطريقة يصيران
ً
ً
ملـجـتـمــع أك ـث ــر مـ ـس ــاواة واس ـت ــدام ــة.
الـ ـقـ ـب ــول ب ــال ــوض ــع الـ ــراهـ ــن لـ ــم يـعــد
خ ـي ــارًا .أن ــا مقتنعة بــأنـنــا سنشهد
ب ـع ــد الـ ــوبـ ــاء ت ـغ ـي ـي ــرات مـجـتـمـعـيــة
هائلة ،تقول نعومي بثقة.
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نزيه أبو عفش

يوميات ناقصة

ُ
الديار التي...

صورة
وخبر

عثـرت الشـرطة اإليطاليـة علـى عمـل أنجـزه فنـان الشـارع البريطانـي بانكسـي فـي 2015
كان قـد ُسـرق مـن خـارج مسـرح «باتـاكالن» فـي باريـس العـام الماضـي .جـاء هـذا الرسـم
فـي إطـار تكريـم ضحايـا هجمـات تشـرين الثانـي (نوفمبـر) التـي وقعـت فـي العاصمـة
ضباط
الفرنسـية وأودت بحيـاة  90شـخصًا .فـي تصريـح إلى وكالـة «فرانس برس» ،قـال أحد ّ
البـاب ّالمسـروق وعليـه عمل بانكسـي الـذي يمثل
اسـترجعنا ُ
الشـرطة فـي تيرامـو« :لقـد ّ
فتـاة صغيـرة حزينـة» ،مؤكـدًا أن العمليـة نفـذت بطلـب مـن الشـرطة الفرنسـية وبحضـور
شـرطيين فرنسـيين .المدعـي العـام في أكويالّ ،
قـدم تفاصيل إضافية عـن العملية في

مؤتمـر صحافـي عقـده صبـاح أمـس الخميـس( .فيليبـو مونتيفورتـي ـــ أ ف ب)

ُ
َ
شديد األهمية.
أعرفه ليس كثيرًا ،وال
ما
َ َ ّ َ
ٌ
َ
ُ
ّ
بالوقوع فيها.
أعرف أن الحياة عزيزة على من تورط
ِ
ُ
َ
ُ
َ
الناس
والشقاء ُ«يشقي» ،وأحزان
«يؤلم»
أعرف ّأن األلم
ِ
ُتضني َ
قلوب الناس.
ُ ََ
َ
ّ
والحب
الجمال
اإلنسان إلى
أعرف وأتف ّـه ُم توق
ِ
ِ
ُ
وأنني املوسيقى (ليس ألنها تداوي جراحًا ،بل ألنها
َ َ ُِ
تنكأها).
َ
َ َْ َ ُ
َ
ُ
ّ
أعرف ّأن التعاسة ،والخوف ،والفاقة ،وفقد من نحب..
ْ
ٌ
عار وجريمة.
َ
ُ
َ
واملغلوب ِل ْن
يكون بريئًا،
البريء ِل ْن
أعرف حاجة
ِ
ِ
ُ ْ َ
ُ
ُ
َ
ألن ُيقال
واملشتاق إلى َمن خذلوه
ت َص َّـدق دمعته،
ِ
َ
الجب ْ
يك و ّلب ْ
ُله«َ :ل ّب َ
يك!» ،والواقع في ِّ
ألن يصرخ:
ِ
ْ َ ّ َ
توسل
هجير الصحارى ألن ي
«أغيثوني!» ،والتائ ِه في
ِ
ّ ُ
َ
ُ
سماوات أحالم ِه:
غيم تعبر في
صاصة
ق
إلى كل
ِ
ِ
َ ٍ
َ«ت َـح َّـنني َّ
مطري في أحشائي!».
علي ،وأ ِ
ُ
ّ
أعرف ،بدون ْأن ألتجئ إلى ُروا ِة األناجيلّ ،أن الحق
ً
ً
َ
والعدالة َت ُ
ٌ
هيم يتيمة ومخذولة في الشوارع.
مغلوب،
ُ
ّ
األهمية.
أعرفه ليس كثيرًا وال با ِلغ
أبدًا! ما
كثير وهامّ:
ما هو ٌ
ّ
ُ
لعله حياؤنا) ِمن أن ُن َّـت َ
بالعقوق واملغاال ِة
هم
خوفنا (أو
َ ِ
ُ
ُ
الضائقات ونعوي:
في اليأس حني تضيق بنا
ْ
ُ
سقطت أرواحنا فيها ليست ديارنا.
الديار التي
هذه
ُ
ُ
ُ
الديار العليلة ،املقفلة على ظالمها وكوابيسها...
هذه
َ
ليست أكثر من مقبرة.
 :هذه التي ...أحببناها.

موسوعة المخيمات الفلسطينية :توثيق الماضي والحاضر

رامي كوسا
ضيف زاهي وهبي

أفالم «مرفأ»
بين الواقع والخيال

إثر نجاح مسلسله «أوالد
آدم» (إخراج الليث حجو،
إنتاج «إيغل فيلمز») الذي
ُعرض في رمضان املاضي،
ّ
يحل الكاتب والشاعر السوري
رامي كوسا ،غدًا السبت ،ضيفًا
على برنامج «بيت القصيد»
ّ
الذي ّ
ويقدمه الشاعر
يعده
واإلعالمي اللبناني زاهي
وهبي على قناة «امليادين».
في هذا اللقاء ،يجيب كوسا
ّ
عن أسئلة ّ
ويتحدث عن
منوعة،
الكتابة للسينما والتلفزيون،
وعن قصائده املغناة ،ونظرته
إلى راهن الدراما التلفزيونية
السورية والعربية .كما يكشف
عن عدم رغبته في كتابة جزء
ثان من «أوالد آدم» ،مبديًا رأيه
ٍ
في عدد من املمثلني الذين
ّ
جسدوا شخصياته.

بعد إرجاء مواعيدها بسبب
كورونا ،أطلقت «غاليري مرفأ»
في بيروت برنامجًا افتراضيًا،
ّ
ضم فيديوات لفنانني لبنانيني.
ّ
في املجموعة املنشورة مجانًا،
ً
اختارت الغاليري أعماال لرانيا
اسطفان وأحمد غصني ومليا
جريج .أما اآلن ،وعلى مدى
ثالثة أسابيع ،فتتيح «مرفأ»
فيلمني جديدين للمشاهدة
عبر  .Vimeoضمن مشروع
«أشغال داخلية» لـ«أشكال
ألوان» في عام  ،2015أنجز رائد
(الصورة) «كاريوكي»
ياسني ّ
( 22د) ووقع فارتان أفاكيان
«قصة الفيديو» ( 17د) .بحسب
البيان الرسمي للغاليري،
َ
يختلط في الشريط ْي
َ
القصير ْين «الحدث الواقعي
بالكذب ،لتدخل السيرة الذاتية
ّ
وتتحول الصورة
إلى الخيال...
من وسيط ينقل الواقع لتخلق
واقعها الخاص».
(لالستعالم)01/571636 :

*رامي كوسا ضيف «بيت
القصيد» :غدًا السبت ـ الساعة
ً
مساء على «امليادين»
التاسعة

أبصرت «موسوعة املخيمات
الفلسطينية» النور ،لتصبح املرجع
ّ
األول بالنسبة إلى كثير من الباحثني
ّ
واملهتمني بمخيمات الشتات
الفلسطيني في العالم العربي (األردن،
سوريا ،لبنان ،الضفة الغربية وغزة).
وجد القائمون على املوسوعة حاجة
ّ
ملحة إلطالقها في إطار توثيقي لواقع
وماضي املخيم الفلسطيني ،والتعريف
اقتصادية،
بهما للمهتمني في ميادين ّ
اجتماعية وبيئية مختلفة .توفر
املوسوعة معلومات تعريفية وتوثيقية
عن املخيمات ،وتتضمن إحصائيات
وأرقامًا عن تاريخ كل مخيم ،فيما
تهدف إلى تقديم مواد للباحثني إلنجاز
مشاريعهم حول املخيمات ومعرفة
استخدام املفردات والتفاصيل املتشعبة،

إلى جانب تسليط الضوء على واقع
املخيم بكل جوانبه (صحة ،تعليم،
بيئة ،الواقع اإلغاثي .)...كذلك ،ترمي
املوسوعة إلى تخليد أسماء املناضلني
واألسرى والشهداء ،والتذكير بأهم
األحداث في تاريخ املخيم ،والتعريف
بأسماء شيوخه وأبرز وجهائه وباملدن
والقرى التي وفدوا منها .املوقع
اإللكتروني للموسوعة يحتوي أيضًا
مساحة تعريفية بالحركة الشبابية
وأنشطتها في املخيم ،خصوصًا
ً
فضال عن أبواب ّ
عدة ،من
الرياضية،
ضمنها «املخيمات الفلسطينية»،
و«املكتبة الرقمية» ،و«قضايا وتقارير»
و«وميديا» ،مع اإلضاءة على نقاط
ّ
والتميز التي ّ
يتصف بها أهل
اإلبداع
املخيم (الرابط متوافر على موقعنا)

يضم الموقع عدة أبواب تتشعب فيها موضوعات المخيمات الفلسطينية

تلفزيون لبنان
ّ
بث رقمي أم صناعة برامج؟
يقول اختصاصيون في وزارة
ّ
اإلعالم إن الوزيرة ًمنال عبد
الصمد ترتكب خطأ ،عن غير
قصد ّ
ربما ،بتركيزها في كل
أحاديثها عن «تلفزيون لبنان»
على ضرورة وجود خبراء في
ّ
البث الرقمي ،معتبرة أن هذا هو
ّ
التطور الذي
املقياس ملستوى
ستحققه الشاشة الرسمية .في
املقابل ،فأبناء صناعة التلفزيوني
املحيطون بالوزيرة أو الذين
تستمزج آراءهم ،يوافقون
ّ
على ّ أنه رغم أهمية التقنيات،
إال أنها ال بد من أن تأتي بعد
األفكار وطريقة اإلعداد والتقديم
ّ
ويتعي على مجلس
واإلخراج.
ّ
إدارة «تلفزيون لبنان» أن يتضمن
خبراء في وضع خطط إنتاجية:
خبراء إعداد ،تقديم ،إخراج
ودورات تلبي مزاج الجمهور
اللبناني على ّ
تنوعه من حيث
ً
التجديد والعصرنة ،شكال
ومضمونًا ،قبل شهادات التقنيات
املحسومة.

