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لبنان

لبنان
المشهد السياسي

ّ
دياب :نرحب بالصين
تقرير

ّ
ّ
لن نتحمل مسؤولية ما اقترفنـاه

حزب المصارف ينتفض على صندوق النقد:

ّ
شدت الطبقة المهيمنة أحزمتها ،وقررت الرجوع عن «الخطأ» .ممنوع ّ
بالقطاع المصرفي ،حتى لو كان الثمن إفشال
المس
ً
المفاوضات مع صندوق النقد .هذا يعني تحميل مسؤولية الخسائر لكل الناس ،بدال من الذين قامروا بأموال المودعين .هنا،
ليس مهمًا كيف يمكن استعادة عافية االقتصاد .األولوية لبقاء أصحاب المصارف متربعين على عروشهم حتى لو انهار البلد
ّ
شكلت الخالصة التي ّ
توصلت إليها
لـجـنــة املـ ــال ِإشـ ـ ــارة االن ـط ــاق لحملة
م ــدروس ــة ع ـلــى ال ـخ ـطــة االق ـت ـصــاديــة
لـلـحـكــومــة ،ت ـتــوالهــا امل ـص ــارف بــدعــم
مــن غالبية الـكـتــل الـسـيــاسـيــة .ترتكز
الحملة على إفقاد الخطة الحكومية
ص ــدق ـ ّـي ـت ـه ــا ،م ــن خـ ــال إظـ ـه ــار خـطــأ
األرقـ ــام الـتــي تضمنتها .فــي الخطة،
ُح ـ ـ ـ ــددت خـ ـس ــائ ــر الـ ـقـ ـط ــاع املـ ــالـ ــي ب ـ
 241أل ــف مـلـيــار ل ـيــرة ،فـيـمــا خلصت
الـلـجـنــة الـنـيــابـيــة لـتـقـ ّـصــي الـحـقــائــق،
برئاسة النائب إبــراهـيــم كنعان ،إلى
أن هذه الخسائر تقارب  80ألف مليار
بحسب
ل ـي ــرة .ال ـف ــارق الـكـبـيــر ي ـع ــود،
ّ
كـنـعــان ،إلــى مـقــاربــة مختلفة وتــرقــب
مـغــايــر ل ــأرق ــام ول ـيــس إل ــى خـطــأ في
الحسابات .هــذا نصف الحكاية ،لكن
نصفها ال ـثــانــي أن الـطـبـقــة املهيمنة
أعـ ــادت ملـلـمــة نفسها بمهمة وحـيــدة
هي إبعاد القطاع املصرفي عن ّ
تحمل
مسؤوليته في تبديد أموال املودعني.
بــدت الخطة الحكومية ،وخــاصــة في
الـ ـج ــزء امل ـت ـع ـلــق ب ـت ــوزي ــع ال ـخ ـســائــر،
كـخـطــأ تـكـتـيـكــي م ــن جــانــب الـسـلـطــة،
كان ال بد من العودة عنه بأي طريقة.
ف ـ ـهـ ــذه الـ ـخـ ـط ــة اقـ ـت ــرح ــت اسـ ـتـ ـخ ــدام

لجنة المال تخفض الخسائر
من  241تريليون ليرة
إلى  80تريليون ليرة!
لجنة المال :الدولة مسؤولة
عن الخسائر ال المصارف!
رسـ ــام ـ ـيـ ــل املـ ـ ـص ـ ــارف (أي ح ـصــص
مالكيها) إلطـفــاء جــزء مــن الخسائر،
وتقترح شطب جزء من َّ
الدين الداخلي
ال ـ ــذي ت ـح ـمــل املـ ـص ــارف ج ـ ــزءًا كـبـيـرًا
منه .وهنا «مربط فــرس» املعترضني
على األرقــام الحكومية .فاعتماد هذه
األرقـ ــام منطلقًا لـلـخــروج مــن األزم ــة،
يـعـنــي تـحـمـيــل املـ ـص ــارف مـســؤولـيــة
مــا ارتـكـبـتــه ط ــوال ع ـقــود .وه ــذا األمــر
ممنوع في قاموس «حزب املصرف»،
العابر للكتل السياسية والطائفية.
الخطوة األول ــى على طــريــق «الـعــودة
عــن خطيئة امل ـ ّـس بــالــذات املصرفية»
أت ــت م ــن اج ـت ـم ــاع ب ـع ـب ــدا ،الـ ــذي ضـ ّـم
م ـع ـظــم قـ ـي ــادات الـ ـط ــوائ ــف ،ث ــم كــانــت
لـجـنــة امل ـ ــال ال ـت ــي ض ـ ّـم ــت مـمـثـلــي كل
الكتل النيابية واجتماع السرايا الذي
أخضع حسان ديــاب لسلطة مــن أتى
به رئيسًا للحكومة ،وأعــاد املصارف
إلى طاولة القرار.
ال ـل ـج ـن ــة لـ ــم ت ــدخ ــل بـ ـع ــد فـ ــي ن ـق ــاش
كيفية تعويض الخسائر ،لكنها في
ت ـحــديــدهــا ل ـه ــذه ال ـخ ـســائــر صـ ّـعـبــت
م ـه ـم ــة ال ـ ــوف ـ ــد الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي امل ـ ـفـ ــاوض
ل ـص ـن ــدوق ال ـن ـق ــد .فــال ـص ـن ــدوق ال ــذي
ّ
اعتبر أن خطة الحكومة تشكل نقطة
ان ـطــاق لـبــدء امل ـفــاوضــات ،لــن يــوافــق
عـلــى تـخـفـيــض رق ــم الـخـســائــر بشكل
درامــاتـيـكــي ،وخــاصــة أن تـقــديــره لها
يـفــوق تـقــديــرات الـحـكــومــة .لــم يصدر
ت ـق ــري ــر ل ـج ـنــة املـ ـ ــال بـ ـع ــد ،ل ـك ــن ص ــار
معلومًا أن انخفاض الخسائر يعود
ب ــال ــدرج ــة األول ـ ـ ــى إلـ ــى إلـ ـغ ــاء إعـ ــادة
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كنعان :أرقام الحكومة ليست خاطئة ،لكننا اعتمدنا مقاربة مختلفة! (مروان طحطح)

ه ـي ـك ـل ــة ال ـ ـ َّـدي ـ ــن الـ ــداخ ـ ـلـ ــي (س ـ ـنـ ــدات
الخزينة بالليرة) ،وخفض تقديرات
التسليفات املتعثرة من  40ألف مليار
إل ــى  14أل ــف م ـل ـيــار وعـ ــدم احـتـســاب
القروض املستحقة ما بعد عام 2027
في خانة الخسائر.
الرئيس نبيه بري سبق أن أعلن أنه تم
االتفاق على مخاطبة صندوق النقد
بلغة واحـ ــدة .الـتـقــريــر ال ــذي يفترض
ّ
أن ي ـت ـســل ـمــه م ــن رئ ـي ــس ل ـج ـنــة امل ــال
وض ــع قــواعــد ه ــذه الـلـغــة .لـكــن معظم
امل ـ ـفـ ــاوضـ ــن ال ـل ـب ـن ــان ـي ــن ي ــرف ـض ــون
ال ـت ـح ــدث ب ـل ـغــة ت ـع ـفــي املـ ـص ــارف من

مسؤوليتها .قيل إن وزير املالية وافق
على مقاربة لجنة املــال ،لكن مصادر
م ـط ـل ـع ــة تـ ــؤكـ ــد أن ـ ــه ال ي ـ ــواف ـ ــق عـلــى
أرقــام ـهــا ويـتـمـســك بـخـطــة الـحـكــومــة.
األيام املقبلة ستظهر كيف ستتصرف
الحكومة مع الوضع املستجد.
ح ـت ــى الـ ـ ـي ـ ــوم ،ال أحـ ـ ــد ي ـع ـل ــن رف ـضــه
الـحـصــول عـلــى بــرنــامــج مــن صـنــدوق
الـ ـنـ ـق ــد الـ ـ ــدولـ ـ ــي ،لـ ـك ــن الـ ـح ــدي ــث عــن
احـتـمــال فـشــل االت ـفــاق ي ــزداد .املــوقــف
املـعـلــن لـكــل األط ـ ــراف أن «ال مصلحة
لنا بعدم االتـفــاق مــع صـنــدوق النقد،
ألنه يؤدي إلى وقف أي عملية تمويل

محتملة» .فموافقة الصندوق على أي
خطة إنقاذية ضرورية ليتمكن لبنان
م ــن اس ـت ـع ــادة ال ـث ـقــة ال ــدولـ ـي ــة« ،لـكــن
املطلوب اتفاق يناسب إمكاناتنا».
من دون إعادة هيكلة للقطاع املصرفي
ومن دون تغيير السياسة النقدية ،لن
يضمن الصندوق تسديد األموال التي
يمكن أن يـقـ ّـدمـهــا .مــوقـفــه ه ــذا مبني
على أولوية الحفاظ على املؤسسات
الــرأسـمــالـيــة ،ومـنـهــا امل ـص ــارف ،لكنه
ال يهتم بالطريقة ،وال يهتم بمصير
ملكيات هــذه امل ـصــارف .هنا تحديدًا
يكمن ال ـت ـعــارض .أص ـحــاب املـصــارف

م ـتــواف ـقــون م ــع ال ـص ـنــدوق ف ــي ك ــل ما
ي ـ ــؤدي إلـ ــى إفـ ـق ــار الـ ـن ــاس (الـتـقـشــف
وتـ ـح ــري ــر س ـع ــر ال ـ ـصـ ــرف وت ـح ـج ـيــم
الـقـطــاع الـعــام وإل ـغــاء بــرامــج الــدعــم)،
لكنهم يعارضونه بشدة عندما يمس
بـمـنـظــومــة مـصــالـحـهــم .وامل ـف ــارق ــة أن
حزب املصارف ،في الدولة وخارجها،
ً
صـ ـ ــار م ـ ـيـ ــاال إلـ ـ ــى رفـ ـ ــض ال ـخ ـض ــوع
لـ ـب ــرن ــام ــج ي ـض ـع ــه ص ـ ـنـ ــدوق ال ـن ـق ــد.
فــال ـصـنــدوق ،وف ــق الــوقــائــع الـحــالـيــة،
رب ـ ـمـ ــا ي ـت ـب ـن ــى األرقـ ـ ـ ـ ـ ــام ال ـح ـك ــوم ـي ــة
ل ـل ـخ ـس ــائ ــر وك ـي ـف ـي ــة ت ـغ ـط ـي ـت ـهــا ،مــع
مـ ــا ي ـع ـن ـيــه ذل ـ ــك مـ ــن ق ـ ــوة «ج ـب ــري ــة»

ت ـفــرض عـلــى امل ـص ــارف امل ـشــاركــة في
إط ـفــاء الـخـســائــر .أم ــا مــوازيــن الـقــوى
ّ
التهرب
الداخلية ،فتتيح للمصارف
مــن مسؤوليتها ،وتحميل الخسائر
ل ـل ـط ـب ـقــات ال ـت ــي دف ـع ــت س ــاب ـق ــا ثـمــن
ّ
تراكم الثروة بيد القلة.
فـ ـش ــل االت ـ ـف ـ ــاق مـ ــع ص ـ ـنـ ــدوق ال ـن ـقــد
س ـي ـع ـن ــي ف ـ ــي ه ـ ـ ــذه ال ـ ـحـ ــالـ ــة ال ـس ـي ــر
ف ــي ب ــرن ــام ــج ي ـحـ ّـمــل امل ـج ـت ـمــع تكلفة
الخسائر ،من خالل بيع أمالك الدولة
وخ ـص ـخ ـص ـت ـه ــا ،ب ـح ـج ــة أن ـ ـهـ ــا هــي
امل ـســؤول األول عــن الـخـســائــر .هـنــا ال
م ـســؤول ـيــة ت ـقــع ع ـلــى م ــن بـ ـ ّـدد أم ــوال
امل ــودع ــن لـتـمــويــل ال ــدول ــة .وحـتــى لو
ّ
تحملت املـصــارف املسؤولية ،فيكون
ذل ــك طــوع ـيــا ،وب ـم ـب ــادرة م ــن مـصــرف
لبنان لدعم أي اندماجات محتملة ،ال
تلغي امللكية الحالية للمصارف.
م ـقــاربــة لـجـنــة امل ــال مــؤلـفــة مــن ثــاثــة
م ـكــونــات يـعـتـبــرهــا ك ـن ـعــان مـســؤولــة
بنسب متفاوتة عن الخسائر.
املسؤول األول هو الدولة بسياستها
املــال ـيــة ،ووع ــوده ــا بــإصــاح لــم ينفذ
على مدى عقدين من الزمن .باألخص
يشار هنا إلى ملفات :الكهرباء ،خدمة
الدين ،الجمارك وإعادة هيكلة القطاع
ال ـ ـعـ ــام .وانـ ـط ــاق ــا م ــن م ـســؤول ـي ـت ـهــا،
ي ـف ـتــرض أن تـتـحـمــل امل ـس ــؤول ـي ــة من
أمالكها.
امل ـســؤول الـثــانــي هــو مـصــرف لبنان،
الــذي أفــرط في تغطية سياسة مالية
غير سليمة وتمويل عجز املــوازنــات
والـقـطــاع ال ـعــام ،فــي الــوقــت ال ــذي كان
ف ـيــه واضـ ـح ــا أن ال ــدول ــة ذاهـ ـب ــة إلــى
االن ـه ـي ــار .لـكــن م ــع ذل ــك ،ف ــإن الـتــوجــه
هــو ملكافأته مــن خــال اسـتـمــراره في
إدارة السياسة النقدية بالطريقة التي
أث ـب ـتــت ف ـش ـل ـهــا ،وبـتـغـطـيــة خـســائــره
من خالل إنشاء صندوق يضم أمالك
الدولة.
امل ـســؤول الـثــالــث هــو امل ـص ــارف ،التي
أســرفــت أيـضــا فــي تـمــويــل الــدولــة من
أمـ ـ ـ ــوال امل ـ ــودع ـ ــن ،مـ ــن دون احـ ـت ــرام
املعايير العلمية والعاملية في عملية
التسليف.
الخط األحمر في لجنة املال هو املودع.
إذ ال يعقل أن يتحمل مسؤولية أخطار
لــم يرتكبها ،فـهــذه خـطــوة ت ــؤدي إلى
إبعاد أي استثمارات محتملة .هنا ،ال
يميز دعاة تحييد املودعني عن تحمل
ال ـخ ـســائــر ب ــن ك ـبــار امل ــودع ــن الــذيــن
استفادوا من كل السياسات النقدية،
وبني مودع صغير بالكاد كان يحصل
على فائدة محدودة.
ع ـ ـضـ ــو ف ـ ـ ــي لـ ـجـ ـن ــة ال ـ ـ ـت ـ ـ ـفـ ـ ــاوض م ــع
ص ـنــدوق الـنـقــد يعتبر أن ثـمــة فــارقــا
بــن الـتـفــاوض على الـحــل واالعـتــراف
باملشكلة .واالعتراف يسمح هنا ببناء
برنامج على أساس الخسائر املحققة.
لذلك ،فإن اإلصــرار على تحديد أرقام
خـ ـس ــائ ــر تـ ـق ــل عـ ــن ال ـ ــواق ـ ــع سـ ـي ــؤدي
إل ــى تطيير بــرنــامــج ال ـص ـنــدوق .هــذا
ت ـحــدي ـدًا سـيـكــون امل ـط ـلــوب .م ــن راك ــم
األربــاح على مدى  30عامًا ،قــرر ،عند
الخسارة ،أن ّ
يحمل املسؤولية للناس،
كل الناس ،من دون تمييز بني من راكم
الثروات على حساب املال العام ،ومن
سحقته السياسات املالية والنقدية.
الـخــاصــة أن ال ـخ ـيــارات تضيق أمــام
ال ـل ـب ـنــان ـيــن .ل ــم ي ـع ــد أم ــام ـه ــم س ــوى
الـهـجــرة أو ال ـجــوع ،مــع تــوقـعــات بــأن
يصل سعر الدوالر إلى أرقام «فلكية»
فــي ح ــال إق ـفــال ال ـب ــاب أم ــام صـنــدوق
النقد .سبق أن قال كثر إن األخطر من
الـلـجــوء إلــى صـنــدوق النقد هــو فشل
املفاوضات معه.
(األخبار)

أك ــد رئـيــس الـحـكــومــة حـســان دي ــاب أن
ال خطوط حمراء أمــام أي جهة أو بلد
يريد دعم لبنان أو االستثمار في بناه
التحتية ،إن أتى هذا الدعم من الشرق
أو الجنوب أو الشمال أو الغرب .وقال
إن األولوية هي لتأمني مصلحة لبنان.
كذلك قرر مجلس الــوزراء أن تحدد كل
وزارة املجاالت التي يمكن أن تشملها
ع ـق ــوب ــات ق ــان ــون «ق ـي ـص ــر» األم ـيــركــي
املـ ـخـ ـص ــص ل ـت ـش ــدي ــد الـ ـحـ ـص ــار عـلــى
الشعب السوري .وعلمت «األخبار» أن
الـحـكــومــة ستتجه إل ــى تـقــديــم طلبات
لـلــواليــات املـتـحــدة األمـيــركـيــة مــن أجل
إعفاء لبنان من العقوبات في عدد من
القطاعات.
وكان وزير الصناعة عماد حب الله قد
ط ـلــب ،خ ــال اجـتـمــاع مـجـلــس الـ ــوزراء
أمس ،البحث في فرص التوجه شرقًا.
وعلى املـنــوال نفسه ،أكــد وزيــر الطاقة
ريمون غجر أن الوزارة ستأخذ العرض
ال ـص ـي ـن ــي إلن ـ ـشـ ــاء م ـع ــام ــل ال ـك ـه ــرب ــاء
بعني االعتبار ،مشيرًا إلى أن األولوية
س ـت ـك ــون ل ـل ـع ــرض األفـ ـ ـض ـ ــل ،ب ـصــرف
النظر عن اسم الجهة التي تقدمت به.
كــذلــك نــاقــش مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء م ـجــددًا
مسألة التدقيق في حسابات مصرف
ل ـ ـب ـ ـنـ ــان .وق ـ ــال ـ ــت وزي ـ ـ ـ ـ ــرة ال ـ ـع ـ ــدل إن ــه
سـيـتــم ال ـت ــواص ــل م ــع مـكـتــب مـقــاطـعــة
إسرائيل في القاهرة للتأكد من وضع
الـشــركــات املـطــروحــة ،وال سيما شركة
«كــرول» ،التي ّ
تبي أن بني مسؤوليها
إسرائيليني .لكن نظرًا إلى كون بيانات
املكتب ص ــارت قديمة ،ولــم تـحـ ّـدث من
زم ــن بسبب ع ــدم اك ـتــراث أغـلــب ال ــدول
ّ
املطبعة أو املهادنة إلسرائيل
العربية
بتحديث ه ــذه الــائ ـحــة ،ف ــإن املطلوب
إجــراء بحث وطني عن تلك الشركات،
ع ـل ـم ــا ب ـ ــأن األم ـ ـ ــن ال ـ ـعـ ــام ومـ ـخ ــاب ــرات
الجيش كانا قد ّ
أعدا تقريرين يؤكدان
ارتـ ـ ـب ـ ــاط ش ــرك ــة «ك ـ ـ ـ ـ ــرول» ،الـ ـت ــي ك ــان
مجلس ال ــوزراء قد وافــق على التعاقد
معها ،بإسرائيل.
في سياق آخر ،وبعد فشل املناقصات
ال ـت ــي أطـلـقـت ـهــا وزارة ال ـط ــاق ــة ل ـشــراء
امل ــازوت ،قــرر مجلس ال ــوزراء السماح
مل ـن ـشــآت ال ـن ـفــط وبـمـهـلــة أق ـصــاهــا 31
آب  2020االس ـت ـعــانــة بــآل ـيــة «س ـبــوت
ك ــارج ــو» (الـ ـش ــراء م ــن ال ـب ـحــر) لتأمني

الكميات الالزمة من املشتقات النفطية
لـلـســوق املـحـلـيــة بشكل ســريــع ،ريثما
تنجح املناقصات املطروحة والعودة
الى العمل بحسب األصول.
كــذلـ ّـك واف ــق املجلس على إب ــاغ العقد
املوقع بني وزارة االتصاالت وأوجيرو
ل ـع ــام  ،2019واملـ ــوافـ ــق ع ـل ـيــه م ــن قبل
ال ـغ ــرف ــة ال ـس ــاب ـع ــة لـ ــديـ ــوان امل ـحــاس ـبــة
بموجب القرار  2580على  ،2019وذلك
سندًا إلى مبدأ استمرارية املرفق العام
وشرط التقيد بما ورد في قرار الغرفة
مـ ــن م ــاحـ ـظ ــات ،ع ـل ــى أن ي ـت ــم ال ــدف ــع
لهيئة أوجيرو بموجب فواتير ترفعها
الهيئة الــى وزارة االتـصــاالت ،املديرية
ال ـع ــام ــة لــاس ـت ـث ـمــار وال ـص ـيــانــة بـهــذا
الشأن.
وكـ ـ ـل ـ ــف املـ ـجـ ـل ــس وزي ـ ـ ـ ــر االت ـ ـ ـصـ ـ ــاالت
واملديرية العامة للبريد إعداد مشروع
دف ـت ــر ش ـ ــروط خـ ــاص إلط ـ ــاق م ــزاي ــدة
عــاملـيــة لـتـلــزيــم ق ـطــاع ال ـبــريــد وعــرضــه

عـلــى مجلس ال ـ ــوزراء لـلـمــوافـقــة عليه،
ت ـم ـه ـي ـدًا إلط ـ ــاق امل ـنــاق ـصــة ف ــي مهلة
أقصاها  3أشهر.
وت ـم ــت امل ــواف ـق ــة بـ ـص ــورة اسـتـثـنــائـيــة
على طلب وزارة الداخلية والبلديات
تحقيق مليون بطاقة هوية بيومترية
م ـ ــع مـ ـتـ ـمـ ـم ــاتـ ـه ــا بـ ـط ــريـ ـق ــة االت ـ ـف ـ ــاق

ّ
الحكومة تتجه إلى
تقديم طلب إعفاء
من عقوبات قيصر في
عدد من القطاعات

بالتراضي على أســاس سعر البطاقة
يحدد بالعملة الوطنية ويبلغ حوالى
 4آالف ليرة لبنانية ،وذلك من احتياط
موازنة وزارة الداخلية لعام .2020
وطلب الى وزير الطاقة واملياه وخالل
م ـه ـل ــة أقـ ـص ــاه ــا شـ ـه ــر مـ ــن ت ــاريـ ـخ ــه،
اس ـت ـط ــاع م ــوق ــف ال ـ ـ ــدول الـ ـت ــي تــريــد
الـتـعــامــل مــع ال ــدول ــة الـلـبـنــانـيــة لـشــراء
املحروقات« ،فيول أويل» و«غاز أويل»،
وإطــاع مجلس ال ــوزراء على النتيجة
الع ـت ـم ــاد آل ـي ــة املـ ـف ــاوض ــات امل ـب ــاش ــرة
مــن دول ــة ال ــى دول ــة ودون أي وسـيــط،
وضمن القرار نفسه ،ثانيًا :تعديل قرار
مجلس الــوزراء الرقم  ،2020/7بتاريخ
 2020/3/19لجهة ما ورد فيه أن تكون
الصفقة مــن دول ــة الــى دول ــة ودون أي
وسـ ـي ــط ب ـح ـيــث ت ـص ـبــح ال ـص ـف ـق ــة مــن
خ ــال م ـنــاق ـصــة دول ـي ــة ت ـش ـتــرك فيها
شركات نفط وطنية وعاملية.
(األخبار)
(هيثم الموسوي)

تقرير

ّ
آخر إبداعات الصرافين :نعطيك ليرات مجانًا!
يتهافت مـئــات اللبنانيني عـلــى شــراء
ّ
الصرافني وفق السعر الذي
الدوالر من
ّ
حــددتــه نـقــابــة ال ـصــرافــن بنحو ٣٩٠٠
ل ـي ــرة .ف ــي امل ـق ــاب ــل ،ب ـلــغ س ـعــر الـ ــدوالر
فــي ال ـســوق ال ـس ــوداء نـحــو  5300ليرة
للدوالر الواحد .الشروط التي قيل إنها
م ـشـ ّـددة لتحديد مــن يمكنه الحصول
ّ
على الدوالرّ ،
مشددة».
تبي أنها «غير
ّ
هذه ليست دعوة للتشدد ،وال للتراخي،
ف ـ ــي دولـ ـ ـ ــة تـ ـ ـق ـ ـ ّـدس م ـ ــا ت ـس ـم ـي ــه زورًا
َ
«االقتصاد الحر» ،واقتصادها مدولر
بــالـكــامــلُ .يـسـمــح لـكــل مــواطــن لبناني
ّ
بمجرد إبراز
بشراء  200دوالر شهريًا،
هــويـتــه ل ـشــراء الـ ــدوالر .وق ــد ُمـ ِـنــح هــذا
الـتـسـهـيــل لـيـسـمــح ّ
ألي م ــواط ــن عليه
ّ
دفـعــة شهرية بــالــدوالر أن يتمكن من
سدادها بموجب سعر الصرف األدنى.
ّ
غ ـيــر أن م ـئــات األشـ ـخ ــاص وق ـف ــوا في
الطوابير لشراء  200دوالر ،لكل منهم،
بـسـعــر  3900ل ـيــرة لـ ـل ــدوالر .مـبــاشــرة،
يأخذ الشاري الدوالرات التي ال يحتاج
ً
إليها أص ــا ،ويبيعها لـصــراف آخــر بـ
 5000لـيــرة ل ـلــدوالر الــوحــد .إزاء ذلــك،
ّ
وب ـمــا أن ال ـش ــاري يــريــد تحقيق ربــح،
سـمــح ص ـ ّـراف ــون ألنـفـسـهــم بــاخـتـصــار

(مروان طحطح)

ه ــذه ال ـل ـع ـبــة ،فـ ـص ــاروا ب ـم ـجـ ّـرد ق ــدوم
شـخــص ل ـشــراء  200دوالر ،يـحــاولــون
أن يفهموا منه إن كان ُيريد بيعها في
السوق السوداء .وإذا كان الجواب نعم،
يعطي الصراف الزبون  200ألف ليرة،
من دون أن يدفع األخير شيئًا ،ليبقي
الـ ـص ــراف ال ـ ـ ــدوالر ف ــي خ ــزن ـت ــه .ك ــل ما
تحتاج إليه هــذه العملية هو تصوير
ب ـطــاقــة ه ــوي ــة ال ــزب ــون لـتـقــديـمـهــا إلــى
مـصــرف لـبـنــان .وف ــي امل ـقــابــل ،يحتفظ
الـ ـ ـص ـ ـ ّـراف بـ ـ ــالـ ـ ــدوالرات ل ـي ـب ـي ـع ـهــا فــي
السوق السوداء بسعر أعلى.
هـ ـ ــذا األداء ي ـك ـش ــف أن اآلل ـ ـيـ ــة ال ـت ــي
اع ـت ـم ــده ــا مـ ـص ــرف ل ـب ـن ــان لـتـخـفـيــف
س ـعــر ال ـ ـ ــدوالر ،ت ـحـ ّـولــت ب ــدوره ــا إلــى
آلية لزيادة سعره في السوق السوداء،
وســاهـمــت أي ـضــا فــي تـحــويــل ال ــدوالر
إلـ ـ ـ ــى سـ ـلـ ـع ــة ل ـ ـيـ ــس لـ ـ ـ ــدى ال ـ ـصـ ــرافـ ــن
وح ـس ــب ،ب ــل ل ــدى ال ـع ـم ــوم .وم ــن غير
املستبعد أن يستند مصرف لبنان إلى
هذه العملية االحتيالية ،ليعاود وقف
ضــخ ال ــدوالر فــي ال ـســوق ،وت ــرك األمــر
م ــرة جــديــدة لـلـســوق ال ـس ــوداء لتحدد
سعر الدوالر.
(األخبار)

4

الجمعة  19حزيران  2020العدد 4078

الجمعة  19حزيران  2020العدد 4078

لبنان

لبنان

ّ
الـ«ليبانو دوالر» :أموالكم الوهمــية!
قضية اليوم

ٌ
واحد منها .هو ليس تعبيرًا
مفردات كثيرة تآلف اللبنانيون معها منذ تشرين األول الماضي« ،اللوالر» أو «الدوالر اللبناني»
عن عملة جديدة ،بل عن حقيقة ُم ّرة ُيراد إخفاؤها عن أصحاب الودائع بالدوالر األميركي :خسرتم أموالكم ،وإن أردتم
الحصول عليها فعليكم سحبها بالليرة بعد فقدانها أكثر من نصف قيمتها
ليا القزي
ك ـ ـ ـمـ ـ ــا ي ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــوم األه ـ ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـ ــي ب ـ ـ ـخـ ـ ــداع
أطـفــالـهــم ب ــرواي ــات تـقـيـهــم «صــدمــة
الـ ـحـ ـقـ ـيـ ـق ــة» مـ ـنـ ــذ ال ـ ـ ِّـصـ ـ ـغ ـ ــر ،هـ ـك ــذا
ي ـت ـعــامــل امل ـس ــؤول ــون الـسـيــاسـيــون
واملـ ـ ـص ـ ــرفـ ـ ـي ـ ــون مـ ـ ــع الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــن.
نـ ـ ّـيـ ــة األه ـ ـ ــل حـ ـسـ ـن ُــة ،ف ـي ـم ــا الع ـب ــو
ال ـحــالــة الـثــانـيــة «خ ـب ـث ــاء» .مــن بني
أالعيبهم الكثيرة ،يبرز اختراعهم
ملفهوم «ال ــدوالر الـلـبـنــانــي» .أرادوا
ّ
إي ـه ــام امل ــودع ــن بـ ــأن امل ـب ــال ــغ الـتــي
وض ـع ــوه ــا ف ــي املـ ـص ــارف بــالـعـمـلــة
الخضراء محفوظة .فكانت الحاجة
إلــى اخـتــراع تسمية جــديــدة لعملة
ّ
غـ ــري ـ ـبـ ــة ،ح ـ ــت ـ ــى يـ ـ ّسـ ـه ــل ت ـص ـن ـي ــف
ال ـ ــودائ ـ ــع الـ ـت ــي ب ــخ ــرت ـه ــا س ـيــاســة
املـ ـ ـص ـ ــارف وم ـ ـصـ ــرف لـ ـبـ ـن ــان ،ول ــن
ُي ـ ـعـ ــاد ت ـك ــوي ـن ـه ــا مـ ــن جـ ــديـ ــد .ه ــذا
هــو «ال ـل ــوالر» ،ال ــذي بــات ج ــزءًا من

ارتفع التداول بالنقد
اللبناني ،في  7أشهر،
 10آالف مليارات ليرة
يوجد  115.5مليارات
«ليبانو دوالر» في المصارف
اللبنانية
يــوم ـيــات الـلـبـنــانـيــن .ب ــدأ الـحــديــث
عـنــه أخ ـيــرًا حــن تـهــافــت املــودعــون
ليسحبوا دوالراتـهــمّ من املصارف،
ف ـ ُـر ّدوا خائبني .ولكنه قــديــم العهد
في البلد ،منذ أن اعتمدت املصارف
«نـهــج ب ــون ــزي» ،عـبــر تـقــديــم فــوائــد
ع ــالـ ـي ــة ل ـ ـقـ ــاء الـ ـ ـ ــودائـ ـ ـ ــع ،وتـ ـم ــوي ــل
الـ ـف ــوائ ــد واملـ ــدفـ ــوعـ ــات مـ ــن أم ـ ــوال
امل ــودع ــن ،ح ـتــى وص ـلــت امل ـصــارف
إل ــى مــرحـلــة تـعـجــز خــالـهــا ع ــن ّ
رد
الفائدة أو أصــل املبلغ إلــى الناس.
هذه هي واحــدة من نتائج سياسة
املـ ـ ـ ـص ـ ـ ــارف ب ــاسـ ـتـ ـقـ ـط ــاب «ودائ ـ ـ ـ ــع
ساخنة» ،خروجها من البلد أسهل

قبل «اللوالر» ...كان «الزوالر»
ّ
ٌ
ولكن توجد حالة في العالم ُتشبه إلى ّ
ّ
حد
نادرة هي البلدان التي يوجد فيها «دوالر محلي»،
االستنساخ الحالة اللبنانية« :الزوالر» ( )RTGSفي زيمبابوايّ ،
وتقرر اعتماده منذ كانون الثاني
 2019بسعر صرف عائم ،بعد أن انخفضت قيمة العملة  .%60في الـ ،2019نشرت أسبوعية
ً
ّ
«االيكونوميست» مقاال يشرح كيف أنه منذ الـ ،2015عجزت زيمبابواي عن استقطاب الدوالرات
مسموحًا التداول في الدوالر والعمالت األجنبية األخرى في
الكافية لتمويل اإلنفاق .يومها ،كان
ّ
البلد .فقامت السلطات بـ«صناعة عملة محليةُ ،ح ّولت إلكترونيًا إلى حسابات املودعني بالدوالر،
ّ
مع الزعم بأنها ُمطابقة للدوالر األصلي .ولكن حني يسحبها الزبون من املصرف ،فلن يحصل
على الورقة الخضراء ،بل الورقة التي أصدرها البنك املركزي في زيمبابواي ...كان يوجد في النظام
املصرفي قرابة الـ 9.7مليارات دوالر ّمن الودائع بالزوالر ،وفقط  660مليون دوالر أصلي» .بقيت
بأن كل «زوالر» ُيساوي دوالرًا واحدًا ،إلى أن اضطرت بعد ّ
الحكومة ُم ّصرة على روايتها ّ
تأزم
الوضع إلى الكشف عن خديعتها .قام البنك املركزي الزيمبابواي «ببيع كمية صغيرة من الدوالر
األميركي بسعر الصرف الرسمي ،واحتفظ بما يحتاج إليه لتأمني االستيراد من الحبوب والوقود
ُ
واملواد األساسية لإلنتاج» ،بحسب مقال «االيكونوميست» .وبعد اعتماد «الزوالر» ،فرضت قيود
على التحويالت إلى عمالت أخرى وضوابط على حركة رأس املال ،ما ّأدى إلى نشاط السوق
السوداء ،وفقدان األسر لقيمة مداخيلها.

(هيثم الموسوي)

م ــن دخ ــولـ ـه ــا ،م ــن دون أن تـسـعــى
إلـ ــى اإلتـ ـي ــان ب ــودائ ــع اس ـت ـث ـمــاريــة
ُ
ه ــادف ــة ُ
وم ـن ـت ـج ــة ،ت ـ ـحـ ـ ّـرك الـعـجـلــة
االقتصادية وتنتج قيمة مضافة.
يـتـحـ ّـدث الخبير االقـتـصــادي ،روي
ّ
بدارو عن أن «الدوالر اللبناني» بدأ
ـMultiplier
ح ــن ج ــرى اع ـت ـمــاد «الـ ـ ـ ـ ـ ُ
 ،Effectsأي عملية األثــر املضاعف،
نـسـتـقـطــب الـ ـ ــدوالرات م ــن ال ـخ ــارج،
وتـ ـت ــم ُم ـض ــاع ـف ـت ـه ــا .هـ ـن ــاك أم ـ ــوال
اف ـتــراض ـيــة عـلــى الــدف ـتــر وال تــوجــد
سـبــة كــاف ـيــة م ــن الـعـمـلــة
مـقــابـلـهــا نـ ُ
الورقية إذا أريــد استبدالها» .رغم
ذلك ،بقيت العملية «مقبولة بسبب
اس ـت ـمــرار ال ـتــدف ـقــات م ــن ال ـخ ــارج»،
ب ـح ـس ــب ب ـ ـ ـ ــدارو .م ــام ــح ال ـت ـغ ـي ـيــر
ظـ ـه ــرت م ـن ــذ ص ـي ــف ال ـ ـ ـ ـ ــ 2019حــن
ّ
ّ
وتتشدد
بــدأ يتفلت سعر الـصــرف
املصارف في تلبية طلبات الزبائن.
ّ
ت ـ ـجـ ــلـ ــت األزم ـ ـ ـ ـ ــة بـ ـشـ ـك ــل ب ـ ـ ـ ــارز فــي
تشرين األول من العام نفسه ،بعد
أن ت ـ ّ
ـذرع ــت امل ـص ــارف بــاالنـتـفــاضــة
إلقـ ـف ــال الـ ـف ــروع ووضـ ــع «كــاب ـي ـتــال

كونترول» غير قانوني.
«ب ـ ـ ــاالس ـ ـ ــم ،ال تـ ـ ـ ــزال ه ـ ـ ــذه ال ّ ـع ـم ـل ــة
ه ـ ـ ــي دوالر .مـ ـشـ ـكـ ـلـ ـتـ ـه ــا أنـ ـ ـ ـ ـ ــه ال
ُيـ ـمـ ـك ــن تـ ـح ــويـ ـلـ ـه ــا إل ـ ـ ــى الـ ـ ـخ ـ ــارج،
وأصـبــح هـنــاك فــرق فــي القيمة بني
الـ ـ ــدوالر امل ـس ـج ــون ف ــي ال ـح ـســابــات
وال ــدوالر ال ــذي ُيـسـتـخــدم لعمليات
االس ـت ـي ــراد» ،ي ـقــول رئ ـيــس مجلس
اإلدارة ،امل ـ ــدي ـ ــر ال ـ ـ ـعـ ـ ــام ،ملـ ـص ــرف
« »FFAجان رياشي.
ك ـ ــام ريـ ــاشـ ــي يـ ـق ــود إل ـ ــى امل ـش ـك ـلــة
الــرئ ـي ـس ـيــة ف ــي ل ـب ـن ــان ،وهـ ــي رب ــط
ّ ّ
حد أن التداول
الليرة بالدوالر ،إلى
باألخير في السوق املحلية بات يتمّ
ّ
بسهولة كـمــا لــو أن ــه عملة وطنية.
ّ
تدفع لصاحب الدكان  50ألف ليرة
لـشــراء سلعة ب ــ 30ألــف لـيــرة ،فـيــردّ
لك ّ 10دوالرات وخمسة آالف ليرة.
تــوقــع عـقــد عـمــل مــع شــركــة محلية،
ً
بالدوالر األميركي .تستأجر منزال،
ب ـ ـ ــال ـ ـ ــدوالر .تـ ـج ــد سـ ـلـ ـع ــة ُمـ ـس ـ ّـع ــرة
بــ 150ألف ليرة ،فتدفع ثمنها 100
دوالر .هــذا إضــافــة إلــى التسليفات

ب ــال ــدوالر ووجـ ــود م ـقــاصــة محلية
(أي ع ـم ـل ـيــة تـ ـب ــادل ل ـل ـش ـي ـكــات بــن
املصارف) ضخمة في الدوالر (بلغ
ب ــن  2019/12/20و،2020/1/20
عـ ـ ــدد الـ ـشـ ـيـ ـك ــات  423أل ـ ـفـ ــا و680
ش ـي ـك ــا ،ب ـق ـي ـمــة  4مـ ـلـ ـي ــارات و417
مليون دوالر) ،نوعًا ما «مستقلة»
ّ
الحد
عن مركز نيويورك ...إلى هذا
كان التعامل بعملة أجنبية ُمباحًا،
ُما ّأدى إلى توسيع الكتلة النقدية
املـ ـك ـ ّـون ــة م ــن الـ ـ ـ ــدوالر ،م ــن دون أن
ت ـكــون ل ــدى امل ـصــرف امل ــرك ــزي قــدرة
ع ـ ّلــى مــواكـبـتـهــا ب ـتــأمــن الـسـيــولــة،
ّ
ألنه ال يطبع إل العملة املحلية.
م ــا ه ــو ح ـج ــم ال ـ ـ ــدوالر امل ـح ـل ــي فــي
الـ ـبـ ـل ــد؟ يـ ـق ــول ّ املـ ـص ــرف ــي ال ـس ــاب ــق،
ف ــري ــدي ب ــاز إنـ ــه ي ــوج ــد ف ـقــط 16.8
مـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـي ـ ـ ــارات دوالر أم ـ ـ ـيـ ـ ـ ّـركـ ـ ــي ف ــي
ال ـق ـط ــاع امل ـص ــرف ــي ،ول ـكــن ـهــا أ ّي ـضــا
«لـ ـيـ ـس ــت مـ ـل ــك املـ ـ ـ ـص ـ ـ ــارف ،وإن ـ ـمـ ــا
م ـح ـج ــوزة ف ــي امل ـص ــرف امل ــرك ــزي»،
أي االح ـ ـت ـ ـيـ ــاط الـ ـ ـ ــذي ي ـس ـت ـخ ــدم ــه
«املـ ــركـ ــزي» ل ـت ـمــويــل االح ـت ـي ــاج ــات

ال ــرئـ ـيـ ـسـ ـي ــة .فـ ــي امل ـ ـقـ ــابـ ــل« ،ي ــوج ــد
 115.5م ـل ـيــارات لـيـبــانــو دوالر في
امل ـص ــارف الـل ـب ـنــان ـيــة» .ب ـكــام آخ ــر،
ّ
كــل دوالر خ ــارج حـســاب االحـتـيــاط
اإلل ـ ــزام ـ ــي ف ــي ال ـب ـن ــك املـ ــركـ ــزي هــو
ع ـم ـلــة وه ـم ـي ــة غ ـي ــر مـ ــوجـ ــودة ،وال
ُيمكن الحصول عليها إال بتحويل
املبلغ إلــى الـلـيــرة .بــدأ الــوعــي يكبر
ح ــول ه ــذه «الـ ــورطـ ــة» ،ل ــذل ــك بــاتــت
«أغ ـل ـب ـيــة ال ـت ـ ّـج ــار وال ـص ـنــاع ـيــن ال
ت ـق ـب ــل ال ـش ـي ـك ــات بـ ـ ــالـ ـ ــدوالر ،حـتــى
ولـ ــو أصـ ـ ــدرت ف ــات ــورت ـه ــا بــالـعـمـلــة
الـصـعـبــة» ،يـقــول ب ــاز ،مستندًا إلــى
إ ّحـ ـص ــاء ات م ـصــرف ل ـب ـنــان ،لـيــذكــر
أنه بني تشرين األول  2019ونهاية
أيــار « ،2020ارتـفــع الـتــداول بالنقد
اللبناني  10آالف مليارات ليرة ،ما
ّ
يعني أن اقتصادنا أصبح اقتصاد
نـ ـق ــد (ك ـ ـ ـ ـ ــاش) ّ ،ويـ ـضـ ـط ــر املـ ـص ــرف
امل ــرك ــزي ل ـض ــخ ك ـم ـيــات ك ـب ـيــرة مــن
ال ـل ـيــرة ف ــي الـ ـس ــوق ،س ـت ـن ـصـ ّـب إمــا
لـشــراء الــدوالر مــن الـســوق الـســوداء
وتجفيف النقد أو الدفع وفق سعر
ال ـ ــ 4000لـيــرة و 4200لـيــرة لـلــدوالر
ّ
الواحد»ُ .
ويشير إلى أن سحب هذه
ّ
املبالغ «كلف أصحابها  6مليارات
ّ
ونـ ـص ــف م ـل ـي ــار الـ ـ ـ ـ ــدوالر ،غــط ـت ـهــا
املـ ـص ــارف ح ـســب ال ـس ـعــر الــرس ـمــي
 1500ل ـ ـ ـيـ ـ ــرة ،واشـ ـ ـ ـت ـ ـ ــروا ب ـح ـســب
قيمتها في السوق بقيمة مليارين
ونصف مليار دوالر .هــذا هو ّ
قص
ال ـش ـع ــر ال ـح ـق ـي ـقــي ع ـل ــى ح ـس ــاب ــات
ّ
يتحدث
اللبنانيني فــي املـصــارف».
باز عن الحسابات الكبيرة وسوق
ال ـ ـتـ ــداول (س ـل ــع وخـ ــدمـ ــات) ول ـيــس
ال ـح ـس ــاب ــات امل ـص ــرف ـي ــة ال ـص ـغ ـيــرة
ال ـت ــي ُس ـم ــح ألص ـحــاب ـهــا بــالـسـحــب
ّ
وفق سعر  3000ليرة لكل دوالر.
ّ
ك ـ ـ ــل ه ـ ـ ــذه الـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــة تـ ــدخـ ــل ض ـمــن
«ال ـ ـ ـ ـ ــدوالر الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي» ،ال ـ ـ ــذي ب ــات
ح ـج ـمــه ك ـب ـي ـرًا ب ـم ــا ي ـن ـع ـكــس سـلـبــا
على مستوى عيش املواطنني .وقد
عمدت املصارف أخيرًا إلى ُمضاعفة
ك ـ ـت ـ ـلـ ــة «الـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ــوالر» ،ح ـ ـ ــن ط ــرح ــت
ُم ـن ـت ـج ـه ــا الـ ـج ــدي ــد وهـ ـ ــو تـسـجـيــل
وديعة «الدوالرات الجديدة» (Fresh
 )Moneyالتي يأتي بها الزبون2.1 ،
مـ ـ ّـرة ض ـعــف امل ـب ـلــغ (إذا أت ــى زب ــون
ً
إلــى املصرف حامال  10آالف دوالر،
ُيـفـتــح لــه ح ـســاب بـ ــ 21أل ــف دوالر)،
ولدى بعض املصارف تصل النسبة
إل ــى  ،2.5وال ُي ـس ـمــح بـسـحـبـهــا إال
بالليرة وفق سعر الصرف الرسمي
( 1500ل ـ ـي ـ ــرة ل ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ــدوالر) .وعـ ـل ــى
ال ــرغ ــم م ــن ال ـت ـح ـ ّـذي ــرات ال ـقــانــون ـيــة
ُللمصارف بالتوقف عن توفير ّهذا
ّ
ّ
امل ـن ـتــج ،ف ــإن املـعـلــومــات تــؤكــد أنـهــا
ُ
ُمستمرة بتقديمه بطريقة مستترة
ّ
ولزبائن نافذين .يقول ُبــاز إن أكثر
امل ـس ـت ـف ـيــديــن م ــن هـ ــذا امل ـن ـت ــج «ه ــو
املدين بالـ «ليبانو دوالر» ،سيكون
أوفر بالنسبة إليه إن أتى بدوالرات
جـ ــديـ ــدة يـ ــوفـ ــي بـ ـه ــا دي ـ ـنـ ــه ب ــأدن ــى
م ــن قـيـمـتــه ال ـف ـع ـل ـيــة» ،وف ــي املـقــابــل
تستفيد املصارف من إعادة تكوين
م ــوج ـ ّـودات ـه ــا بــال ـع ـمــات األجـنـبـيــة
وض ـ ــخ الـ ـ ـ ـ ــدوالرات ف ــي ح ـســابــات ـهــا
بالخارج.
صـحــاب الحسابات بــالــدوالر
ولكن أ ّ
ال ـتــي ُب ــخ ــرت ،هــل سيستعيدونها؟
ّ
ُيـجـيــب ج ــان ريــاشــي ب ــأن «الــوديـعــة
ليست أمانة ،بل َديــن على املصرف،
يـجــب عليه أن ُيـعـيــده .قــانــون النقد
ّ
والـتـسـلـيــف يـسـمــح ل ــه أن يــوظـفـهــا،
ع ـل ــى أن ي ـل ـت ــزم ب ـق ـي ــود ال ـس ـل ـطــات
الـنـقــديــة واملـصــرفـيــة» .هــل ستتمكن
امل ـص ــارف ّم ــن إي ـف ــاء امل ـبــالــغ؟ «تـبـ ّـن
وجـ ــود ت ـعــثــر ك ـب ـيــر .ال ـخ ــاف ال ـيــوم
محليًا ،هــو حــول إمكانية استعادة
الودائع في املدى املنظور».
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مقالة

عبرة  2006في حوار بعبدا:
استجالب غطاء داخلي للحصار الدولي
فتح البازار السياسي حول طاولة
الحوار ،المنوي عقدها في بعبدا،
لكن الحركة السياسية تمحورت
حول الرئيس نبيه بري ال حول رئيس
الجمهورية ميشال عون .في
المحصلة ،يشكل بري مفتاح إدارة
الحوار وهدفه ،بأبعد من الصراع
المحلي ،كما حصل قبل  14عامًا
هيام القصيفي
في آذار عام  2006عقدت أول طاولة حوار ً
بناء
على دع ــوة أطلقها رئـيــس مجلس ال ـنــواب نبيه
بري في كانون األول عام  ،2005لجمع األقطاب
السياسيني لحوار موسع في ساحة النجمة .بعد
 14عامًا يتولى بري نفسه دعوة القوى السياسية
لحوار موسع ،لكن في قصر بعبدا ،وإن كانت
الــدعــوات قــد ّ
وجـهــت بــاســم رئــاســة الجمهورية.
مواكبون للحوار األول والثاني يطرحون أوجه
ّ
والجو السياسي الذي
شبه كثيرة بني العناوين
رافــق الطاولة األولــى ويرافق الثانية ،في انتظار
بلورة أكثر لعناوينها املعلنة ومن يلبيها.
في الفكرة العامة ،انبثق الحوار األول من الظروف
التي عاشها لبنان بعد مرحلة اغتيال الرئيس
رفيق الحريري ووقــوع سلسلة اغتياالت أخرى
وخ ــروج الجيش الـســوري مــن لـبـنــان ،ومقاطعة
الجمهورية العماد إميل لحود واالنقسام
رئيس
َ
الحاد بني فريقي  8و 14آذار وبدء حملة تطويق
حــزب الله داخليًا ودول ـيــا .وحــدد بــري عناوينه
العامة :اغتيال الحريري واملحكمة الدولية ،القرار
 ،1559العالقات اللبنانية ـ ـ السورية وما يترافق
معها من مزارع شبعا وسالح املقاومة .تفرعت
العناوين يومها الى سالح الفلسطينيني وترسيم
ال ـح ــدود م ــع س ــوري ــا .لـكــن ال ـح ــوار ال ــذي انتهى
باالتفاق على عناوين جمع سالح الفلسطينيني
خـ ــارج املـخـيـمــات وتــرس ـيــم ال ـح ــدود والـحـقـيـقــة
ف ــي اغ ـت ـي ــال ال ـح ــري ـ ّـري ،ك ــان كــام ـيــا فـحـســب.
فاملحكمة الدولية شكلت الحقًا عنوان انقسام
وت ــرح ـي ــل ل ـح ـكــومــة ال ــرئ ـي ــس س ـعــد ال ـح ــري ــري،
فيما ترسيم الحدود لم يترجم عمليًا ،وسحب

الفلسطيني خ ــارج املخيمات بقي من
الـســاح
ُ ِّ
وعلق مجددًا الكالم على ّ .1559لكن
دون تنفيذ،
نتيجة الحوار في تلك املرحلة أنه شكل ،بحسب
معارضي حــزب الـلــه ،مظلة حماية للحزب ،في
لتصاعد
ظل االنقسام الداخلي والرفض الدولي
ً
دوره والـنـظــر إلـيــه مــن الــوجـهــة السلبية ،فضال
عن سحب التشنج السني ـ ـ الشيعي الذي أعقب
ّ
الحاد
مرحلة اغتيال الحريري ومن ثم االنقسام
بني  8و 14آذار .انتهى الحوار بعدما أرجئ مرات
عدة وأطاحت حرب تموز  2006كل مفاعيله.
تنبثق ف ـكــرة ال ـح ــوار ال ـيــوم مــن ال ـجــو الـضــاغــط
ن ـف ـســه .فـلـبـنــان وإن ك ــان ال يـعـيــش ع ـلــى وقــع
الـتـفـجـيــرات واالغ ـت ـي ــاالت ،إال أن ــه يـعـيــش حــربــا
مالية واقتصادية ،ستكون كلفتها عليه غالية
أيـ ـض ــا .ك ــذل ــك ف ــإن ــه ي ـت ـع ــرض ل ـح ـم ـلــة تـضـيـيــق
دول ـي ــة نــاتـجــة م ــن ط ــرح مـتـجــدد لـتـغـيـيــر مهمة
قــوات اليونيفيل وترسيم الـحــدود وإع ــادة طرح
ال ـق ــرار  1559عـلــى ب ـســاط الـبـحــث ،إضــافــة الــى
الـعـقــوبــات عـلــى ح ــزب ال ـلــه الـتـصــاعــديــة ومعها

كل ما عدا التضامن
الداخلي في وجه العاصفة
الدولية ،سيكون صورة
تذكارية ألقطاب االنهيار

ال ـشــق املـتـعـلــق بـلـبـنــان فــي قــانــون قـيـصــر .هــذا
ال ـح ـصــار االق ـت ـص ــادي وال ـس ـيــاســي ،املـعـطــوف
على أداء السلطة السياسية واملصرفية السيئ،
من شأنه أن يؤدي الى سيناريو أكثر سوداوية
مما جرى بعد  .2005وإذا كانت عناوين 2006
ليست مطروحة بوضوح في هذا الحوار ،إال أنها
تبقى في خلفية املشهد السياسي مع تظهيرها
في التحركات الدولية تجاه لبنان والضغط عليه
وعلى حــزب الـلــه .وهــذا يعني أن الـحــوار يتطلب
تغطية ملوقف الحكم الــذي بــات الـيــوم أقــرب الى
ال ـل ــون ال ــواح ــد ،ف ــي مــواج ـهــة ال ــوالي ــات املـتـحــدة
األمـيــركـيــة وحلفائها وشــروطـهــم الـتــي تترجم

بالسياسة واالقـتـصــاد وإط ــار محاصرة حزب
الله ،وزيــادة شــروط َصندوق النقد .وهــذا يضع
املشاركني أمــام أجندتني :محلية وإقليمية .ألنه
ال يـمـكــن فـهــم أب ـع ــاد ه ــذه ال ــدع ــوة وت ـح ـ ّـول عني
َ
مركزي استقطاب حول
التينة وبيت الوسط إلى
الــدعــوة ،فــي حــن أن بعبدا آخــر مــن يدخل على
خــط االت ـص ــاالت ،مــن دون أخــذ الـعــامــل املحلي،
والشخصي ،أيضًا في االعتبار .صحيح أن عون
سيستقبل املـتـحــاوريــن ،وهــو ال ــذي كــان واح ـدًا
منهم عــام  ،2006لكن امل ـبــادرة ليست فــي يــده،
تمامًا كما كانت الحال خالل رئاسة لحود الذي
ظل شاهدًا على حــوار جرى في ساحة النجمة
وكانت رئاسته واختيار خلف له أحد مواضيع
الـنـقــاش .والنقطة الثانية هــي فــي مــوقــع رئيس
الحكومة حسان ديــاب مــن معادلة الـحــوار ،بني
ّ
حيثيتهم في
أقطاب سياسيني ال يجاريهم في
الـقــرار السياسي والشعبي .وصحيح أيضًا أن
هـنــاك مـعــارضــة وم ــواالة حــالـيــا ،لكن املعارضة
ليست على الـقــدر نفسه مــن التوافق الــذي كان
ســابـقــا .فــالـحــريــري على خــاف تــام مــع رئيس
حـ ــزب الـ ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة سـمـيــر ج ـع ـجــع ،وهــو
وجنبالط على تنسيق تــام مع بــري ومــع حزب
الـلــه ،وإن كــانــا على خصومة مــع عــون ورئيس
التيار الوطني الحر جـبــران باسيل ،كما كانت
حالهما في عام  ،2006وفي خلفية الصورة دائمًا
هاجس عــودة الحريري إلى السرايا الحكومية.
ورئيس تيار املــردة سليمان فرنجية يقف إلى
جــانــب ح ــزب ال ـلــه وبـ ــري ،لـكـنــه يـضــع الـحــريــري
في منزلة مناقضة تمامًا ملنزلة عــون وباسيل،
ويـتـعــامــل مـعــه ال كـصــديــق بــل أي ـضــا كصديق
أصدقائه في عني التينة والحزب معًا.
فــي عــام  ،2006كــان االهـتـمــام العربي والغربي
بلبنان واضحًا ،رغم كل املالحظات والتشرذمات،
وترجم في املساهمة في اإلحاطة بالحوار وما
تال حرب تموز .اليوم ،ال يحظى أي حوار داخلي
بــاهـتـمــام دول ــي أو عــربــي ،ال بــل الـعـكــس تمامًا،
ألن السيناريوات املرسومة في التضييق على
لبنان أكثر حدة .كل ما سيكون عليه الحوار في
ظل املأزق املالي واالقتصادي استنساخ تجربة
انـتـهــت بالفشل وأعـقـبـتـهــا ح ــرب مــدمــرة ،بغية
تأمني تضامن داخلي في وجه العاصفة الدولية.
مــا عــدا ذل ــك ،يـكــون عـبــارة عــن ص ــورة تذكارية
ألقطاب االنهيار.

تقرير

ّ
ّ
ّ
االدعاء على  SGBLوصحناوي بالمس بهيبة الدولة المالية
ّادعى النائب العام املالي علي إبراهيم
ع ـل ــى مـ ـص ــرف «س ــوس ـي ـت ـي ــه جـ ـن ــرال»
ً
 ،SGBLممثال برئيس مجلس إدارت ــه
أن ـط ــون ص ـح ـنــاوي ،وع ـلــى صـحـنــاوي
أيضًا بصفته الشخصية بجرم مخالفة
قــانــون الصيرفة وامل ـ ّـس بهيبة الــدولــة
املالية بموجب املــواد  ٢٩٧و ٣١٩و٧٧٠
م ــن ق ــان ــون ال ـع ـقــوبــات ال ـل ـب ـنــانــي .كما
ادعـ ــى ع ـلــى امل ــدي ــر ال ـع ــام امل ـســاعــد في
املـ ـص ــرف جـ ـ ــورج ص ـغ ـب ـي ـنــي بـمــوجــب
املــواد نفسها وأحــال امللف على قاضي
الـتـحـقـيــق األول ب ــاإلن ــاب ــة ف ــي ب ـيــروت
شــربــل أبــو سـمــرا .ويــأتــي االدع ــاء بعد
اس ـت ــدع ــاء ص ـح ـنــاوي م ــن ق ـبــل املــدعــي
الـ ـع ــام امل ــال ــي الس ـت ـج ــواب ــه ف ــي قضية
التالعب بسعر صرف الليرة اللبنانية،

ّ
عـلـمــا بـ ــأن ص ـح ـنــاوي م ــوج ــود خ ــارج
لبنان.
وأت ـ ــى ادعـ ـ ـ ــاء الـ ـق ــاض ــي اب ــراهـ ـي ــم بـعــد
املقابلة التي أجراها عضو كتلة الوفاء
للمقاومة النائب حسن فضل الله على
ّ
فيها ّاملصرف
قناة «املنار» ،والتي سمى ُ
املــذكــور ،ثــم «الحملة» التي شــنــت على
ص ـ ـح ـ ـنـ ــاوي وم ـ ـصـ ــرفـ ــه عـ ـب ــر وس ــائ ــل
ال ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــي ،اس ـت ـن ــادًا إلــى
املعلومات املـسـ ّـربــة مــن التحقيق الــذي
أجــري فــي مـفــرزة الضاحية القضائية،
بــإشــراف النيابة العامة املالية ،والــذي
ُ
كـشــف فـيــه عــن قـيــام مـصــرف «»SGBL
بـشــراء دوالرات مــن الـســوق ،وبتسهيل
م ـ ــن م ـ ـصـ ــرف ل ـ ـب ـ ـنـ ــان ،وش ـح ـن ـه ــا إل ــى
الخارج.

ّ
ت ـجــدر اإلش ـ ــارة إل ــى أن املـ ــادة  ٢٩٧من
قانون العقوبات تعاقب بالسجن ستة
أشـهــر على األق ــل كــل لبناني ُيــذيــع في

من المتوقع أن
معظم وسائل
تتجاهل
ّ
اإلعالم خبر االدعاء على
صحناوي ومصرفه

الخارج وهــو على ّ
بينة أنباء كاذبة أو
ّ
مبالغًا فيها من شأنها أن تنال من هيبة
الدولة أو مكانتها املالية .أما املادة ٣١٩
من قانون العقوبات ،فتنص على إنزال
عقوبة الحبس من ستة أشهر إلى ثالث
وبغرامة مالية بحق كل من أذاع
سنوات ّ
وقــا ّئــع ملفقة أو مــزاعــم كــاذبــة إلحــداث
التدني فــي سعر صــرف النقد الوطني
أو لزعزعة الثقة فــي متانة نقد الدولة
وسنداتها وجميع األسناد ذات العالقة
ّ
بالثقة املالية العامة ،فيما تتعلق املادة
 ٧٧٠بمخالفة األنظمة اإلدارية.
ومن املتوقع أن تتجاهل معظم وسائل
اإلعـ ـ ــام ،امل ــرئ ــي وامل ـس ـمــوع وامل ـك ـتــوب،
خبر االدعاء على صحناوي ومصرفه.
(األخبار)
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لبنان

لبنان
على الغالف بعد تصنيفه غاز البنج كأحد «الغازات الصناعية» التي ال تستلزم الدعمّ ،
قرر مصرف لبنان عدم دعم
فواتير استيراد كل شحنات ُ
المستلزمات واألدوات الطبية التي جرت قبل أيلول الماضي .هذا اإلجراء الذي يصفه
ُ
المستوردون بـ«االعتباطي» ،والمنسجم مع سلوك المصرف حيال قطاعات أساسية عدة ،دفع بشركة soal
المختصة باستيراد األوكسيجين وغاز البنج الى التهديد باالمتناع عن تسليم بعض هذه المنتجات الحيوية إلى
المستشفيات إذا لم يعالج مصرف لبنان األمر اليوم

تقرير

الخوف من اإلصابة انعكس خوفًا من المصابين

مصرف لبنان يقطع األوكسيجين ...والبنج
هديل فرفور
ُعـ ـم ــر ال ـك ـب ــاش ُ ب ــن مـ ـص ــرف ل ـب ـنــان
ُ
وم ـس ـتــوردي املـسـتـلــزمــات واألدوات
ُ
الـ ـطـ ـبـ ـي ــة م ـ ــن ع ـ ـمـ ــر انـ ـ ـ ـ ــدالع األزم ـ ـ ــة
ال ـن ـق ــدي ــة .ق ـب ــل ن ـح ــو س ـب ـعــة أش ـه ــر،
وتزامنًا مع احتجاز أمــوال املودعني
في املـصــارف ،امتنعت هــذه األخيرة
ع ـ ـ ــن فـ ـ ـت ـ ــح اعـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــادات ب ـ ـ ــال ـ ـ ــدوالر
ل ـل ـ ُـم ـس ـت ــوردي ــن .ط ـ ــوال ت ـلــك ال ـف ـتــرة،
ص ــدرت تعاميم وقـ ــرارات عــن حاكم
مـصــرف لـبـنــان ري ــاض ســامــة ،بعد
ك ـث ـيــر م ــن األخـ ـ ــذ وال ـ ـ ــرد ب ــن وزارة

 6إصابات جديدة بـ«كورونا»
ست إصابات بفيروس كورونا ُسجلت
أمــس من أصــل  1461فحصًا (خمسة
ُمقيمني ووافــد واح ــد) ،ليرتفع إجمالي
ُاإلصـ ـ ــابـ ـ ــات إلـ ـ ــى  1495إص ـ ــاب ـ ــة .فــي
املـقــابــل ،ارتـفــع عــدد حــاالت الشفاء إلى
 ،944فيما بقي عدد ُالوفيات ثابتًا عند
 ،32مــا يجعل عــدد املـصــابــن الفعليني
 .519ووفق األرقــام الصادرة عن غرفة
العمليات الوطنية إلدارة ال ـكــوارث ،فـ ّ
ـإن
ُ
 490شـخـصــا مــن امل ـصــابــن الفعليني
ي ـخ ـض ـعــون ل ـل ـع ــزل ُاملـ ـن ــزل ــي ،وإن 29
ُمصابًا ُيقيمون في املستشفيات؛ ستة
منهم في حالة حرجة.

ُ
ا ُل ـ ـص ـ ـحـ ــة وامل ـ ـ ـس ـ ـ ـتـ ـ ــورديـ ـ ــن وق ـ ـطـ ــاع
املستشفيات من جهة ،واملصارف من
تضمنت صيغًا مختلفة
جهة أخرىُ ،
لدعم استيراد املستلزمات واألدوات
ال ـط ـب ـي ــة ع ـل ــى غـ ـ ــرار دع ـ ــم اس ـت ـي ــراد
املـ ـ ــواد األس ــاس ـي ــة ك ــال ــدواء والـقـمــح
واملحروقات.
ُ
آخـ ــر ال ـص ـي ــغ «املـ ـكـ ـت ــوب ــة» ،وامل ـت ـف ــق
ّ
ع ـل ـي ـهــا ،ك ــان ــت ت ـق ـضــي بـ ــأن ُي ـغــطــي
مصرف لبنان  %85من قيمة الفواتير
سعر الصرف الرسمي،
على أســاس ُ
امل ـس ـتــوردون الـ ـ %15
على أن يــؤمــن ُ
مــن الـ ـ ــدوالرات املـتـبـقـيــة مــن الـســوق.
إال أن ه ــذه الـصـيـغــة ل ــم ت ـس ـ ِـر يــومــا
ُباالنتظام وبالوضوح الذي ُوعد به
املستوردون الذين كانوا ،وال يزالون،
ّ
يــتـهـمــون امل ـص ــارف باالستنسابية
والتحايل لعدم تنفيذ التعميم.
أم ـ ـ ـ ــس ،ه ـ ـ ـ ـ ـ ّـددت شـ ــركـ ــة  soalال ـت ــي
ت ـس ـت ــورد األوك ـس ـي ـج ـ ّـن وعـ ـ ــددًا من
الغازات الطبية بالتوقف عن توريد
ُأي من هذه املنتجات في حال امتناع
املستشفيات وغيرها عن الدفع نقدًا
ب ــال ــدوالر عـنــد التسليم ،و«ف ــي حــال
عدم التجاوب حتى يوم غد الجمعة
(اليوم) من قبل مصرف لبنان» ،وفق
ك ـت ــاب أرس ـل ـتــه ال ـشــركــة ُإل ــى ك ــل من
وزارة الصحة ونقابة ُاملستشفيات
ونـ ـق ــاب ــة م ـ ـس ـ ـتـ ــوردي امل ـس ـت ـل ــزم ــات
الطبية .ومــع استحالة تطبيق هذا
الـشــرط فــي ظــل أزم ــة سعر الـصــرف،
بمثابة إعــان
يـغــدو تهديد الشركة ُ
ُعن انقطاع مرتقب لتلك املستلزمات.
امل ــدي ــر ال ـت ـج ــاري لـ ـ  ،soalف ــي لـبـنــان
جورج كوفدارالي أوضح في اتصال
مــع «األخ ـبــار» أن الشركة لــن تمتنع
عـ ــن ت ـس ـل ـيــم األوكـ ـسـ ـيـ ـج ــن« ،ألن ـن ــا
نـقــوم بتصنيعه ،إال أنـنــا سنضطر
إلــى االمـتـنــاع عــن تسليم غــاز البنج
الـ ـ ــذي ال ي ـق ــل أه ـم ـي ــة ب ـس ـبــب رف ــض
م ـص ــرف ل ـب ـنــان االع ـ ـتـ ــراف ب ــه كـغــاز
ً
طبي واعتباره غازًا صناعيًا ،فضال
عن جملة من التصرفات االعتباطية
التي يقوم يها املصرف»ّ .
وكــان كتاب الشركة قد فند املشاكل
التي تشوب آلية التعاطي فــي ملف

ُ
امل ـس ـت ـل ــزم ــات والـ ـ ـغ ـ ــازات ع ـبــر ثــاث
ن ـقــاط ،أوالهـ ــا ُ«ال ــرف ــض االعـتـبــاطــي
مللفات عائدة ملستلزمات استعملت
في فترة كورونا» ،و«التأخير الكبير
ـات عـ ـل ــى الـ ـتـ ـح ــوي ــات
ف ـ ــي امل ـ ــوافـ ـ ـق ـ ـ ُ
التابعة لبقية املستلزمات ،ما يعيق
االس ـ ـت ـ ـيـ ــراد وال ـ ــدف ـ ــع لـ ـلـ ـم ــوردي ــن»،
ً
ف ـضــا ع ــن «رف ــض ك ــل امل ـل ـفــات الـتــي
يعود تاريخ استيرادها إلى ما قبل
أيـلــول  ،2019مــع العلم بأننا ُوعدنا
بتحريرها سابقًا».
ُ
رئيسة نقابة ُمستوردي املستلزمات

ّ
قرر مصرف لبنان
عدم دعم استيراد
البنج بعد ّتصنيفه
«غازًا صناعيًا»!

واألدوات ال ـط ـب ـي ــة س ـل ـمــى عــاصــي
أك ــدت ل ــ«األخ ـب ــار» أن ق ــرار مـصــرف
ُلبنان بالتراجع عــن تغطية فواتير
املـسـتـلــزمــات واألدوات الطبية التي
ت ــم اس ـت ـ ُيــرادهــا ق ـبــل أي ـل ــول املــاضــي
«ي ّ
ُ
خسائر ،إذ إنهم
كبد املستوردين
ُ
ّ
سلموا بضاعتهم إلــى املستشفيات
على أساس السعر املدعوم ،في حني
أن سـعــر ال ـصــرف حــالـيـ ُـا فــي تــدهــور
ُمـسـتـمــر ،ول ــن تـتـمـكــن املـسـتـشـفـيــات
والـ ـجـ ـه ــات مـ ــن ت ـس ــدي ــد ف ــوات ـي ــره ــا
على أساس السعر الراهن»ّ .
ونبهت

ُ
ع ــاص ــي إلـ ــى أن واق ـ ــع امل ـس ـت ـلــزمــات
الـطـبـيــة «إلـ ـ ُـى مــزيــد م ــن ال ـخ ـطــر في
ستشفيات والدولة عن
ظل امتناع امل
ُ
تـســديــد ال ـ ُفــوات ـيــر املـسـتـحـقــة عليها
ملـصـلـحــة امل ـس ـتــورديــن وال ـت ــي ُي ـقـ ّـدر
مجموعها بنحو  350مليون دوالر».
وعلمت «األخ ـبــار» أن وزيــر الصحة
حمد حسن سيلتقي الـيــوم ممثلني
ّ
للتوصل إلى
عن الشركة في محاولة
مخرج لألزمة والحؤول دون انقطاع
الـ ـس ــوق م ــن ال ـ ـغـ ــازات ال ـط ـب ـيــة وم ــن
ضمنها البنج.

ّ
ّ
أزمات «مستشفى الحريري» مستمرة :عالمات استفهام حول التبرعـات والهبات

هديل فرفور
ح ـتــى اآلن ،ال رق ــم نـهــائـيــا وواض ـحــا
حـ ــول م ـج ـم ــوع ال ـت ـب ــرع ــات وال ـه ـب ــات
الـ ـ ـت ـ ــي «أغـ ـ ـ ــدقـ ـ ـ ــت» ع ـ ـلـ ــى م ـس ـت ـش ـفــى
رف ـيــق ال ـح ــري ــري ال ـح ـكــومــي ف ــي زمــن
«كورونا» .وفق معلومات «األخبار»،
ّ
تسلمت إدارة املستشفى ،حتى اآلن،
نحو خمسة مليارات ليرة فقطُ .وهو
رقــم أقــل بكثير مــن املبالغ التي أعلن
أن ـهــا سـتـخـصــص لـلـ ُـمـسـتـشـفــى ال ــذي
يرزح تحت عجز مزمن ،ودين متراكم
ي ـفــوق ال ـ ـ  100مـلـيــار ل ـي ــرة .فـفــي آذار
ّ
املاضي ،نظمت قناة  mtvحملة لجمع
ال ـت ـبــرعــات م ــن أج ــل دع ــم املــؤس ـســات
املعنية بمواجهة انتشار «كــورونــا»،
وفـ ـ ــي م ـق ــدم ـه ــا «رف ـ ـيـ ــق ال ـ ـحـ ــريـ ــري».
يــومـهــا أخـ ــذت «ال ـح ـمـ ّـيــة» سياسيني

«االختبار األهم» :الوصمة قبل الـ !pcr
راجانا حمية
«الــوص ـمــة» .تـحـمــل ه ــذه الـكـلـمــة أبـعــادًا
كثيرة ،في مقدمها البعد النفسي .ويمكن
ـف مــا،
أن تـ ــؤدي ،فــي لـحـظــةٍ مــا أو مــوقـ ٍ
إلــى حافة اليأس .وثمة وصمات كثيرة
تــرافــق ال ـنــاس فــي كــل نــواحــي حياتهم،
لـكــن األبـ ــرز هــي تـلــك ال ـتــي تــرافـقـهــم في
املرض .واألمثلة كثيرة ،من السمنة إلى
اإليـ ــدز ...وال ـيــوم «ك ــورون ــا» .ففي اآلونــة
األخيرة ،مع انتشار الفيروس ،بات في
اإلمكان اختصار الوصمة بذلك الخوف
امل ــزدوج :خــوف من اإلصــابــة بالفيروس
ان ـع ـكــس خ ــوف ــا م ــن املـ ـص ــاب بـ ــه .غــالـبــا
مــا ي ــداري ال ـنــاس ذل ــك ال ـخــوف بــاملــزاح،
َ
وليست عبارة «مك ْو ِرن» التي يواجه بها
بعضهم بـعـضــا س ــوى دل ـيــل عـلــى ذلــك.
وألن فـيــروس «كــورون ــا» لــم يعد ّ
مجرد
مرض عضوي ،بل «جرجر» خلفه تبعات
نفسية ،كانت الحملة الوطنية للتصدي
للوصمة املتعلقة بفيروس «كــورونــا»،
تـحــت ش ـعــار «االخ ـت ـبــار األه ـ ــم» ،والـتــي
تطلقها وزارة الصحة الـيــوم ،من خالل
ال ـبــرنــامــج الــوط ـنــي لـلـصـحــة الـنـفـسـيــة،
بالشراكة مع منظمة «أبعاد» وبرنامج
األمم املتحدة اإلنمائي ومنظمة الصحة
العاملية.
«االختبار األهم» ليس نتيجة الفحص
املـخـبــري ال ـتــي يـنـتـظــرهــا املـشـتـبــه في
إصــاب ـت ـهــم ب ــال ـف ـي ــروس ،ب ــل «اخ ـت ـبــار
مدى وقوف بعضنا إلى جانب بعض
في هذه املحنة» ،يقول رئيس البرنامج
ال ــوط ـن ــي لـلـصـحــة الـنـفـسـيــة الــدك ـتــور
ربـيــع شـ ّـمــاعــي ،إذ إن الــوصـمــة أخطر
من املرض ،بحسب ّ
شماعي .وفي حالة
املـصــابــن بـفـيــروس «ك ــورون ــا» ،كانت
سببًا في «الفشل النفسي» لكثير من

املصابني ،وهو ما تشير اليه بوضوح
الزيادة الكبيرة في اآلونة األخيرة في
عدد االتصاالت على «الخط الساخن»
للبرنامج الوطني .وهذه الزيادة تعني
أن عــاج «كــورونــا» ليس دوائـيــا فقط،
بــل نـفـسـ ّـي أي ـضــا .ولـئــن ك ــان ّ
القيمون
ع ـلــى ال ـب ــرن ــام ــج ال ي ـم ـل ـكــون إلـ ــى اآلن
ّ
أدل ــة بــاألرقــام على مــا آلــت إليه صحة
امل ـصــابــن الـنـفـسـيــة ،لـكــن األك ـي ــد أنـهــا
زادت ك ـث ـي ـرًا ع ــن ال ـس ـن ــوات ال ـســاب ـقــة،
خصوصًا أن هؤالء ال يعانون فقط من
إصابتهم بفيروس كــورونــا ،بل أيضًا
م ــن «ظـ ـ ــروف غ ـيــر م ـس ـت ـقــرة (ال ــوض ــع
االقـتـصــادي االجـتـمــاعــي واالنـهـيــارات
امل ـت ــاح ـق ــة) ت ـج ـع ـل ـهــم أكـ ـث ــر ه ـشــاشــة
للتأثر بتلك الوصمة».
باألدلة العادية (دراسة تعود إلى العام
خال من الفيروس،
 ،)2008وفي مجتمع ٍ
ي ـنــاهــز ع ــدد ال ـس ـكــان ال ــذي ــن اخ ـت ـبــروا
على األقل سمة واحــدة من االضطراب
الـنـفـســي  ،%25,5فـيـمــا  %10.5عــانــوا
م ــن اضـ ـط ــراب نـفـســي واح ـ ــد ،ويـنــاهــز
ع ــدد م ــن ع ــان ــوا م ــن اضـ ـط ــراب نفسي
شديد  .%4,6وقد وصل ّ %4,3إلى حد
التفكير فــي االن ـت ـحــار ،فـيـمــا نــفــذ %2
ً
فعال محاولة انتحار .األرقام ال تكذب.
والصحة النفسية أصعب من الصحة
أحيان كثيرة ،خصوصًا إذا
العادية في
ٍ
ارتبطت بوصمة .من هنا دور الحملة
التي تأتي مــن ضمن الخطة الوطنية
ل ــاسـ ـتـ ـج ــاب ــة عـ ـل ــى ص ـع ـي ــد ال ـص ـح ــة
ً
الـنـفـسـيــة لـكــوفـيــد ـ  ،19وت ـه ــدف أوال
الــى «دفــع» الوصمة و«تعزيز الصحة
النفسية والتخفيف من الضغوط ذات
الصلة بفيروس كــورونــا ،بما في ذلك
ال ــوص ـم ــة وال ـت ـم ـي ـيــز ض ــد األش ـخ ــاص
املـتـضــرريــن ،كما الـعــامـلــون فــي مجال

الصحة النفسية» ،و«تقديم الدعم في
مجال الصحة النفسية لألشخاص في
الحجر الصحي في املستشفى أو في
املنزل وأسرهم ،ودعم الصحة النفسية
ل ـل ـعــام ـلــن ال ـص ـح ـيــن وال ـع ــام ـل ــن في
الصفوف األمامية» ،وأخـيـرًا «ضمانة
اس ـت ـمــراريــة رع ــاي ــة ال ـص ـحــة النفسية

واحد فقط من كل
عشرة أشخاص قادر
على الوصول إلى
الخدمات النفسية

لألشخاص الذين يستخدمون خدمات
ال ـص ـح ــة ال ـن ـف ـس ـي ــة» .وتـ ـتـ ـن ــوع أوجـ ــه
املتابعة في إطــار الحملة ،إذ سيعقب
اإلطــاق تخصيص مقدمات النشرات
اإلخ ـبــاريــة ل ــ«االخ ـت ـبــار األه ـ ــم» .كذلك
سـتـكــون ه ـنــاك «ب ــوس ـت ــرات» تــوعــويــة
ستوزع بالتوازي ،إضافة إلى أنشطة
منها ما هو مخصص لعرض «قصص
تضامن وتعاون حدثت على األراضي
اللبنانية» ،إضــافــة إلــى «مـقــابــات مع
اختصاصيني ستتطرق إلــى خطورة
ال ـ ــوصـ ـ ـم ـ ــة ع ـ ـلـ ــى األش ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــاص» وفـ ــق
شماعي .أما املتابعة األهم فستكون مع
األشخاص أنفسهم لناحية وصولهم
إلى الخدمات ،إذ تشير األرقــام إلى أن
 1مــن  10هــو مــن يـصــل إل ــى الـخــدمــات
النفسية فقط .وهذا التحدي األصعب،
خ ـص ــوص ــا ف ــي ظ ــل زي ـ ـ ــادة ال ـض ـغــوط
م ــع ف ـي ــروس ك ــورون ــا واألزم ـ ـ ــات الـتــي
تشهدها البالد .من هنا ،عملت وزارة
الصحة ،بالتعاون مع شركائها ،على
«تسهيل» وصول هؤالء إلى الخدمات
ع ـبــر إتــاح ـت ـهــا م ــن خـ ــال الـجـمـعـيــات
وامل ـس ـت ـش ـف ـي ــات ال ـح ـك ــوم ـي ــة .ول ـه ــذه
وضعت أيضًا «الخط الوطني
الغاية،
ّ
الساخن» لتلقي االتصاالت .وبحسب
ّ
شماعي ،فقد زادت نسبة «الطلب على
الخدمات النفسية ،خصوصًا في ظل
هــذا الــواقــع» .ولهذا السبب« ،توجهنا
إل ــى رئــاســة الـحـكــومــة بــرســالــة طلبنا
بموجبها جعل هذا االتصال مجانيًا،
إلتــاحــة الـفــرصــة أم ــام آخــريــن ال قــدرة
لـهــم عـلـ َّـى الـقـيــام ب ــه ،إال أنـنــا إل ــى اآلن
ل ــم ن ـت ـلــق ج ــواب ــا» .وإلـ ــى ح ــن يصبح
االتصال متاحًا للجميع ،يمكن عندها
تـقــديــر حــاجــات ال ـنــاس النفسية التي
ستزيد ال محالة.

(هيثم الموسوي)

قضية

كـثـرًا اتـصـلــوا وتــواصـلــوا مــع الحملة
ّ
التبرع للمستشفى الذي كان
وأعلنوا
ي ـص ــارع ال ــوب ــاء وحـ ـيـ ـدًا ،م ــن بـيـنـهــم،
ً
مـثــا ،الـنــائــب الـســابــق ولـيــد جنبالط
ّ
الذي تبرع بـ  500ألف دوالر.
«األخ ـبــار»
مـصــادر فــي الـقـنــاة أبلغت ُ
أن إجـ ـم ــال ــي املـ ـبـ ـل ــغ الـ ـ ـ ــذي خ ـص ــص
للمستشفى ،ضمن الحملة ،وصل الى
نحو خمسة مـلـيــارات لـيــرة (ملياران
و 821مـ ـلـ ـي ــون ل ـ ـيـ ــرة ل ـل ـم ـس ـت ـش ـفــى،
و 74مليونًا و 650أل ــف لـيــرة إضــافــة
الـ ــى  2000دوالر ق ـي ـ ُمــة ال ـت ـحــويــات
ُملصلحة املوظفني ،وأودع في حساب
املستشفى مليار و 781مليون ليرة،
و 393أل ــف دوالر ،فـيـمــا بـلـ ُغــت قيمة
الشيكات التي ُح ّولت باسم املستشفى
نحو  291مليون ليرة).
إلى ذلك ،أعلنت الهيئة العليا لإلغاثة
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أنها ستدفع مليارًا و 50مليون ليرة،
ً
فضال عن شيك مصرفي بقيمة ستة
ّ
ماليني دوالر تسلمه رئيس الحكومة
حـســان دي ــاب تـبــرعــا للمستشفى من
رئيس جمعية املصارف سليم صفير.
ونـقــل مــوقــع «امل ــدن» اإللـكـتــرونــي ،في
 25آذار امل ــاض ــي ،ع ــن «مـ ـص ــادر» في
املستشفى أن مـجـمــوع الـهـبــات التي
تبلغت بها وزارة الصحة وصل آنذاك
الى نحو  14مليار ليرة.
ُغير أن املعطيات املتوافرة تفيد بأن
ّ
املـسـتـشـفــى ل ــم يـتـســلــم س ــوى خمسة
مـلـيــارات لـيــرة فـقــط ،مـصــدرهــا حملة
ال ـ ـ ـ  .mtvمـ ـص ــدر إداري فـ ــي «رف ـي ــق
الـ ـح ــري ــري» أوضـ ـ ــح ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار» أن
ال ـت ـب ــرع ــات جـ ـ ــاءت م ــن جـ ـه ــات ع ــدة،
«وي ـج ــري الـعـمــل حــالـيــا عـلــى تبويب
التبرعات النقدية والعينية بحسب

خمسة مليارات ليرة
فقط وصلت إلى
المستشفى الرازح تحت
 100مليار من الديون

ال ـج ـه ــة املـ ـتـ ـب ــرع ــة ،وس ـي ـت ــم اإلعـ ـ ــان
رسـمـيــا عـنـهــا وع ــن مـجـمــوع األم ــوال
وج ـ ــداول إنـفــاقـهــا األس ـب ــوع املـقـبــل».
ولفتت إلــى أن هــذه التبرعات «كانت
مهمة للعمل على تأمني تكاليف أزمة

كورونا ودفع جزء من رواتب املوظفني
العاملني ،وخصوصًا أن املستشفى لم
َ
يـتـقــاض كــامــل مستحقاته مــن وزارة
الصحة عن  ،2019كما لم يتقاض أيًاّ
من املستحقات هذا العام» .إال أن هذا
يتناقض مــع ُتأكيدات لجنة موظفي
ُ
ومستخدمي املستشفى الـتــي نفذت
اعتصامًا قبل يومني ،مطالبة بكشف
م ـص ـيــر األم ـ ـ ــوال ال ـت ــي خ ـصــص جــزء
م ـن ـهــا لـلـمــوظـفــن «ال ــذي ــن ل ـ ُـم ي ـنــالــوا
شيئًا منها» ،الفتني إلى أن املستشفى
ُ«يتجه إلــى االنهيار مــع نفاد أكثرية
املـسـتـلــزمــات واملـ ــواد الـطـبـيــة» .عضو
اللجنة سامر نزال لفت في اتصال مع
«األخبار» ُإلى وجود نقص فادح في
املعدات واملستلزمات ،وقال إن األموال
التي تبرعت بها جمعية املصارف «لم
تصل بعد» .وفيما أوضحت مصادر

الستة التي
وزارة الصحة أن املاليني ُ
تـ ـب ــرع ــت بـ ـه ــا ال ـ ّج ـم ـع ـي ــة خ ـص ـص ــت
ّ
ـراء أج ـهــزة تـنــفــس ،أك ــدت مـصــادر
ل ـشـ ُ
فـ ــي امل ـس ـت ـش ـف ــى أن إدارت ـ ـ ـ ــه سـتـعـلــن
ع ــن م ـج ـمــوع األم ـ ـ ــوال ال ـت ــي حصلت
إنفاقها وفـقــا لـجــداول
عليها وأوج ــه
ُ
تفصيلية األسبوع املقبل.
إال أنـ ـ ـ ــه ب ـ ـم ـ ـعـ ــزل عـ ـ ــن مـ ـصـ ـي ــر هـ ــذه
ّ
ال ـت ـب ــرع ــات والـ ـهـ ـب ــات ،فـ ـ ــإن الـخـشـيــة
األس ــاس ـي ــة تـكـمــن ف ــي أن املـسـتـشـفــى
ّ
منسيًا ،وح ــارب «كــورونــا»
الــذي كــان
ألش ـه ــر وحـ ـيـ ـدًا ،ال يـ ــزال يـ ــرزح تحت
وط ــأة األزمـ ــات ال ـتــي عــانــاهــا مـنــذ ما
قبل «زمــن الفيروس» ،وأن أحـدًا ربما
لم يدرك ضرورة االستثمار في األزمة
مــن أج ــل الـنـهــوض بــه م ـج ــددًا ،وعــدم
العودة إلى سلوك اإلهمال املمنهج له
بعد انقضاء زمن «كورونا».

تقرير

ّ
التدخين يزيد مرة ونصف مرة مضاعفات «كورونا»

لمنع السماح بعودة «األراكيل» في المطاعم
إيلده الغصين
ّ
بـعـكــس دراسـ ـ ــات زع ـمــت أن املــدخـنــن
أقل عرضة لإلصابة بفيروس كورونا،
فــإن «الـتــدخــن يــزيــد مــن خطر حــدوث
م ـ ـضـ ــاع ـ ـفـ ــات ش ـ ـ ــدي ـ ـ ــدة ب ـ ـ ــن م ــرض ــى
كــوفـيــد 19-ب ـ  1.4إلــى  1.45م ــرة ،ومن
احـ ـتـ ـم ــاالت ت ـق ــدم حـ ـ ــاالت املـ ـ ــرض بــن
املدخنني بحوالى  1.73إلــى  2.25مرة
أكثر من غير املدخنني» ،كما أن «لدى
املدخنني املصابني خطرًا أعلى بنحو
 2.4مــرة للحاجة إلــى أجـهــزة التنفس
ّ
والـعـنــايــة امل ــرك ــزة أو ال ــوف ــاة .ولــوحــظ
ازيـ ـ ـ ــاد ن ـس ـب ــة الـ ــوف ـ ـيـ ــات بـ ــن مــرضــى
كــوف ـيــد 19-املــدخـنــن بـحــوالــى %38.5
مقارنة بغير املدخنني» ...هي خالصات
ّ
دراسات مستقلة استندت إليها جهات
ع ـ ّـدة ف ــي ك ـتــاب م ـف ـتــوح ،تـ ّ
ـوج ـهــت فيه
ّ
إلى الحكومة والــوزارات املعنية أمس،
للمطالبة بـ«االستمرار في تطبيق قرار
منع النرجيلة في األماكن العامة».
ال ـ ـك ـ ـتـ ــاب املـ ـ ـفـ ـ ـت ـ ــوح ،ي ـ ـسـ ــابـ ــق الـ ــوقـ ــت
لالستفادة من انعكاس التعبئة العامة
على منع التدخني في األماكن العامة،
ول ـل ـض ـغ ــط ل ـت ـن ـف ـيــذ أح ـ ـكـ ــام ال ـق ــان ــون
 174الـ ـخ ــاص ب ـم ـنــع الـ ـت ــدخ ــن .وه ــو
ج ــاء غ ــداة ق ــرار وزي ــر الـسـيــاحــة رمــزي
م ـشــرف ـيــة بـ ـ ــ«إع ـ ــادة ال ـس ـم ــاح بـتـقــديــم
األراكيل في املطاعم واملقاهي واملسابح
ّ
واملــؤس ـســات الـسـيــاحـيــة ك ــاف ــة» .وذك ــر

بـ ـ ــأن «دراسـ ـ ـ ـ ـ ــات م ـس ـت ـق ـل ــة أثـ ـبـ ـت ــت أن
الـتــدخــن عـلــى أن ــواع ــه يــزيــد مــن خطر
اإلصــابــة بـفـيــروس ك ــورون ــا ،مــن خــال
تـ ـك ــرار ح ــرك ــات االت ـ ـصـ ــال ب ــن ال ــوج ــه
والـ ـي ــدي ــن ،ومـ ـش ــارك ــة م ـخ ـت ـلــف أجـ ــزاء
الـنــرجـيـلــة (ح ـجــرة امل ـي ــاه ،والـنــربـيــش،
وال ـق ـط ـعــة الـبــاسـتـيـكـيــة ال ـتــي تــوضــع
في الفم (املبسم) ،وضرب مبدأ التباعد
االج ـت ـمــاعــي ،وت ــدن ــي امل ـنــاعــة ،وزي ــادة
االسـتـعــداد لـعــدوى الـجـهــاز التنفسي.
ّ
كما أن النرجيلة بطبيعتها تعزز بقاء
الكائنات الجرثومية الحية فيها ،مهما
تشددت أساليب تنظيفها».

وفـ ــي م ـع ــرض ن ـفــي م ــزاع ــم تــأث ـيــر منع
ال ـت ــدخ ــن ع ـلــى االق ـت ـص ــاد وال ـس ـيــاحــة،
ل ـف ــت ال ـك ـت ــاب ال ـ ــى «أن عـ ــائـ ــدات ق ـطــاع
السياحة والضيافة ازدادت بنسبة %3
خ ــال الـتـطـبـيــق ال ـكــامــل لـلـقــانــون ،174
بني أيلول وكانون األول عام  ،2012وفق
دراسـ ـ ــة مـحـلـيــة اس ـت ـن ــدت إلـ ــى ب ـيــانــات
وزارة املــالـيــة» ،فــي حــن «تـبـ ّـن أن %83
م ــن ال ـس ـيــاح ف ــي ل ـب ـنــان ي ــؤي ــدون حظر
التدخني في األماكن العامة».
ّ
منسقة «الحملة  174لتطبيق قانون منع
التدخني» رانيا بارود ،أشارت في اتصال
مــع «األخ ـب ــار» الــى أن «منظمة الصحة
(مروان طحطح)

العاملية دعــت ال ــدول إلــى االسـتـفــادة من
الـتـعـبـئــة خ ــال أزم ــة ك ــورون ــا لـلـحــد من
ال ـت ــدخ ــن ،ف ــي ح ــن أن إعـ ـ ــادة ال ـس ـمــاح
بـتـقــديــم األرك ـي ـل ــة ف ــي امل ـطــاعــم يـتـنــافــى
الصحية .إذ إن ّ
ّ
حجة تبديل
واملعايير
النربيش وسواها غير خاضعة للرقابة،
في حني أن املدخن ينشر ـ ـ مثل من يقوم
بالسعال ـ ـ الفيروس».
ال ـك ـتــاب ل ـفــت ال ــى أن ل ـب ـنــان الـ ــذي يـعـ ّـد
«من أعلى الــدول عامليًا بنسبة التدخني
ونسب تدخني النرجيلة بني فئة الشباب
اللبناني»ّ ،
صدق على االتفاقية اإلطارية
ملنظمة الصحة العاملية بشأن مكافحة
التبغ ( )FCTCعام  ،2005و«هي معاهدة
ً
وبناء عليها ،أصدر
دولية ملزمة قانونًا،
لبنان الـقــانــون  174للحد مــن التدخني
وتنظيم صنع وتغليف ودعاية منتجات
التبغ عام  ،2011وأي تعديل للقرارات أو
القوانني بما يسمح بالنرجيلة هو غير
دستوري».
قانوني وغير
ّ
ي ــذك ــر أن ال ـك ـت ــاب وقـ ـع ــت ع ـل ـيــه جـهــات
ن ـقــابـ ّـيــة عـ ـ ـ ّـدة ،بـيـنـهــا ن ـق ــاب ــات األط ـب ــاء
وامل ـم ــرض ــن وامل ـم ــرض ــات وامل ـه ـنــدســن
واملحامني في بيروت ،وجامعات خاصة
م ـن ـه ــا األمـ ـي ــركـ ـي ــة وال ـ ـقـ ــديـ ــس ي ــوس ــف
واألنـ ـط ــونـ ـي ــة وال ـل ـب ـن ــان ـي ــة األم ـي ــرك ـي ــة،
ومركز ترشيد السياسات في الجامعة
األم ـي ــرك ـي ــة ،إض ــاف ــة إلـ ــى ال ـح ـم ـلــة 174
ومركز منظمة الصحة العاملية للمعارف
حول تدخني النرجيلة وسواها.
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رياضة

رياضة
كالشيو

بريميرليغ

خسارة الكأس ...مسمار جديد في نعش ماوريتسيو ساري
انتهت القمة اإليطالية التي
جمعت يوفنتوس مع نابولي في
نهائي كأس إيطاليا ،بفوز األخير عبر
الوقت
ركالت الجزاء بعد أن انتهى ٌ
األصلي بدون أهداف .بطولة أخرى
خسرها المدرب ماوريتسيو ساري
في موسمه األول مع البيانكونيري،
وضعته من جديد تحت الضغط
الكبير ،وسط غضب جماهير فريق
السيدة العجوز

لندن تستضيف «شياطين مانشستر»

أبرز مباريات اليوم
الدوري اإلنكليزي
نوريتش سيتي
x
ساوثهامبتون

20:00

توتنهام
x
مانشستر يونايتد

22:15

الدوري اإلسباني

حسين فحص
ٌ
ال جديد ُيذكر وال قديم ُيعاد .مباراة
أخ ــرى يـخـســرهــا يــوفـنـتــوس بسبب
سوء اإلدارة الفنية من املــدرب ،وهو
ّ
األمر الذي كلف خزائن النادي كأسًا
ج ــدي ــدة .ج ــاء س ــاري مطلع الصيف
ّ
الفنية
املــاضــي على رأس الـعــارضــة
َ
لـيــوفـنـتــوس خــلـفــا لـلـمــدرب الـســابــق
ماسيميليانو ألـيـغــري .تجربة هي
األصعب لـســاري ،الــذي بــدأ مسيرته
ّ
الـتــدريـبـيــة فــي ســن مـتــأخــر ،وتمكن
رغ ـ ـ ــم ذل ـ ـ ــك م ـ ــن ف ـ ـ ــرض اس ـ ـمـ ــه ع ـلــى

ريال مايوركا
x
ليغانيس

20:30

غرناطة
x
فياريال

20:30

إشبيلية
x
برشلونة

23:00

التتويج في بطولة الدوري المحلي قد تعطي ساري فرصة أخرى حتى العام المقبل (ا ف ب)

الساحة التدريبية نظرًا إلى أسلوبه
الهجومي الالفت.
مل ــع اس ــم سـ ــاري م ــع ن ــاب ــول ــي ،حيث
أع ـ ـ ـ ــاد ال ـ ـفـ ــريـ ــق إل ـ ـ ــى ال ـ ــواجـ ـ ـه ـ ــة مــن

نابولي تحتفل
كان املشهد في شوارع وساحات مدينة نابولي مختلفًا تمامًا عن أجواء امللعب
األومل ـبــي فــي العاصمة روم ــا ال ــذي اسـتـضــاف األرب ـعــاء نهائي مسابقة الكأس
اإليطالية خلف أبــواب موصدة ،إذ احتشد اآلالف لالحتفال باللقب الذي أحرزه
نادي املدينة الجنوبية على حساب يوفنتوس بالفوز عليه بركالت الترجيح .وهو
اللقب األول لنابولي في املسابقة منذ  2014والسادس
في تاريخه ،فيما فشل يوفنتوس في رفع الكأس للمرة
الـخــامـســة فــي امل ــواس ــم الـسـتــة األخ ـي ــرة وتـعــزيــز رقمه
القياسي ( 13لقبًا حتى اآلن) .وقدرت شبكة «سكاي»
عدد املشجعني الذين تجمعوا لالحتفال باللقب الغالي
ّ
الذي تحقق بعد توقف منذ آذار /مارس بسبب تفشي
فيروس كورونا املستجد بقرابة خمسة آالف.
بدأت مسيرات السيارات والدراجات النارية بعد صافرة
نهاية الـلـقــاء ال ــذي احتكم خــالــه مـبــاشــرة إلــى ركــات
الترجيح بعد الـتـعــادل فــي الــوقــت األصـلــي مــن دون أه ــداف ،عوضًا عــن خوض
شوطني إضافيني ،وذلك من أجل تخفيف العبء البدني على الالعبني الذين عادوا
للتو إلــى املــاعــب .وحــدثــت التجمعات فــي أج ــزاء مختلفة مــن املدينة ،حيث قام
املشجعون بإضاءة مشاعل الدخان ،وإطــاق األلعاب النارية وعــرض األوشحة
والــاف ـتــات املــادحــة بـنــابــولــي وال ـســاخــرة مــن يــوفـنـتــوس .وك ــان أكـبــر تجمع في
ساحة ترييستي وترينتو ،مكان االلتقاء التقليدي ملشجعي النادي لالحتفال
باالنتصارات ،ورمى العشرات بأنفسهم في النافورة املوجودة وسط الساحة.

جديد .ثــاث سنوات ناجحة عرفها
ســاري هناك بعد أن ساهم في بناء
ّ
منظومة ُ متكاملة بــأقــل اإلمكانيات
ّ
املــاديــة املـتــاحــة ،تمكنت مــن مقارعة
يوفنتوس على اللقب دون تحقيقه.
لـ ــم ي ـك ــن س ـ ـ ــاري م ـط ــال ـب ــا بـتـحـقـيــق
الـ ـبـ ـط ــوالت ال ـك ـب ــرى ب ــرف ـق ــة ال ـن ــادي
الجنوبي ،ما جعله بعيدًا عن الضغط
اإلعالمي ،وبالتالي ساهم هذا األمر
في فــرض أسلوبه الهجومي املميز.
إثــر نجاحه في عملية البناء ،انتقل
س ــاري إل ــى تشلسي اإلنـكـلـيــزي ،في
ظروف مشابهة لفريقه القديم ،حيث
كان النادي اللندني ّ
يمر بفترة إعادة
ب ـنــاء وبـعـيــد عــن الـضـغــط اإلعــامــي
ّ
مـ ــا خ ـ ــدم س ـ ـ ــاري مـ ـ ـج ـ ـ ّـددًا ،لـيـتـمــكــن
م ــن تـقــديــم فــريــق جـيــد اح ـتــل املــركــز
ال ـث ــال ــث م ـح ـل ـيــا ،ك ـمــا ت ـ ـ ّـوج بـبـطــولــة
الـ ـ ـ ــدوري األوروب ـ ـ ـ ــي «ي ــوروب ــالـ ـي ــغ».
ال ـن ـج ــاح ف ــي عـمـلـيــة ال ـتــأس ـيــس مع
نابولي وتشلسي تباعًا ،جذبا إدارة
ي ــوف ـن ـت ــوس ،ال ـت ــي رأت ف ــي أس ـلــوب
س ـ ـ ـ ــاري الـ ـهـ ـج ــوم ــي آخ ـ ـ ــر الـ ـحـ ـل ــول
ل ـل ـت ـتــويــج ب ـ ـ ــدوري أبـ ـط ــال أوروب ـ ـ ــا.
ّ
عرفت اإلدارة سلفًا املخاطر املترتبة
عن اختالف أسلوب ساري عن ثقافة
النادي ،كما عرفت الضغوطات التي
ستتعرض لها في حال فشل املدرب،
غير أنها استقدمته على أي حال.
واجــه ســاري مــع يوفنتوس العديد
مـ ـ ــن الـ ـ ـضـ ـ ـغ ـ ــوط ،مـ ـنـ ـه ــا ت ـ ـحـ ـ ّـديـ ــات
شخصية لـلـتـكـ ّـيــف مــع حـجــم نــادي

يــوف ـن ـتــوس ،وم ـن ـهــا ت ـحــديــات فنية
ّ
لـ ـلـ ـت ــوص ــل إل ـ ـ ــى ح ـ ـ ــل وس ـ ـ ــط ي ـخ ــدم
أس ـ ـ ـلـ ـ ــوبـ ـ ــه ويـ ـ ـ ـت ـ ـ ــواف ـ ـ ــق م ـ ـ ــع ج ـ ـ ــودة
الـ ــاع ـ ـبـ ــن .مـ ــع تـ ــوالـ ــي امل ـ ـبـ ــاريـ ــات،
ّ
ت ـم ــك ــن سـ ـ ــاري م ــن ت ــوظ ـي ــف ّ بـعــض
الالعبني بالشكل املالئم ،فوفق بني
كريستيانو رونالدو وباولو ديباال،
ّ
كما تمكن من إشراك أغلب الالعبني
بــال ـتــداور مــن دك ــة ال ـب ــدالء .املشكلة
ك ــان ــت فـ ــي اإلص ـ ـ ـ ــرار ع ـل ــىّ ان ـت ـه ــاج
بغض النظر
أسلوب هجومي واحد ّ
عن العناصر املوظفة ،وبغض النظر
عــن إمكانيات الخصم .هـكــذا ،خسر
ي ــوف ـن ـت ــوس ال ـع ــدي ــد م ــن امل ـب ــاري ــات
بـفـعــل سـ ــوء ال ـ ـقـ ــراءة ال ـف ـن ـيــة ،حيث
ظهر جليًا عدم تأقلم الالعبني حتى
ال ـل ـح ـظــة م ــع أسـ ـل ــوب سـ ـ ــاري ،ال ــذي
عجز بدوره عن الثبات على تشكيلة

خسر نادي يوفنتوس
نهائيين ّ هذا العام
ولم يسجل لمباراتين
متتاليتين

متوازنة من حيث األداء والنتائج.
في نهائي الكأس األخير الذي خسره
الفريق أمام نابولي ،ظهر جليًا عقم
ّ
الفريق أمام تكتل فريق املدرب اآلخر
غـيـنــارو غ ــات ــوزو ،ال ــذي لـعــب ب ــدوره
عـلــى نـقــاط قــوتــه مستخدمًا التكتل
الدفاعي .بعد خسارة النهائي ،أعاد
سـ ـ ــاري األمـ ـ ــر إلـ ــى سـ ــوء ال ـجــاهــزيــة
ال ـب ــدن ـي ــة وال ــذه ـن ـي ــة ل ــاع ـب ـي ــه ،غـيــر
ّ
أن ذل ــك ال يـخـفــي حقيقة ع ــدم تعلم
سـ ـ ـ ــاري مـ ــن أخ ـ ـطـ ــائـ ــه ،إذ سـ ـب ــق لــه
أن خ ـس ــر م ــن ن ــاب ــول ــي ف ــي الـ ـ ــدوري
وب ـن ـفــس األسـ ـل ــوب ،م ــن دون إغ ـفــال
خسارته خــال استحقاقات املوسم
الحالي مرتني متتاليتني أيضًا أمام
الت ـس ـي ــو ف ــي الـ ـ ـ ــدوري وف ـ ــي نـهــائــي
ك ــأس ال ـســوبــر اإلي ـط ــال ــي .وال ـجــديــر
ذك ــره أن يــوفـنـتــوس خـســر نهائيني
م ـت ـت ــال ـي ــن ،ولـ ـ ــم ي ـس ـج ــل مل ـب ــارات ــن
م ـت ـت ــال ـي ـت ــن .بـ ـط ــولـ ـت ــان خ ـســره ـمــا
ســاري في موسمه األول مع اليوفي
ضغط
حتى اللحظة ،وضعتاه تحت
ٍ
إع ــام ــي وج ـم ــاه ـي ــري ه ــائ ــل .ره ــان
ّ
اإلدارة ك ــان عـلــى ال ـتــألــق األوروبـ ــي
والتتويج في بطولة دوري األبطال،
ّ
غير أن ذلك يبدو بعيد املنال أيضًا.
ال ـف ــري ــق م ـت ـخـ ّـبــط وغ ـي ــر ج ــاه ــز هــذا
العام.
التتويج ببطولة الــدوري املحلي قد
ت ـع ـطــي س ـ ــاري ف ــرص ــة أخ ـ ــرى حـتــى
ّ
ال ـعــام املـقـبــل ،ال ــذي سـيـشــكــل فرصة
أخيرة ملاوريتسيو.

ب ـ ـعـ ــد أن ع ـ ـ ـ ــاود ن ـ ـشـ ــاطـ ــه األرب ـ ـ ـعـ ـ ــاء
عقب توقف منذ
بمباراتني مؤجلتني ّ
آذار /م ــارس بسبب تـفــشــي فـيــروس
ك ــورون ــا امل ـس ـت ـجــد ،ي ــواص ــل الـ ــدوري
اإلنـكـلـيــزي لـكــرة الـقــدم رحـلــة الـعــودة
خ ـل ــف أب ـ ـ ــواب م ــوص ــدة اعـ ـتـ ـب ــارًا مــن
اليوم ،حني يخوض توتنهام مواجهة
م ـص ـي ــري ــة ض ـ ــد ض ـي ـف ــه مــان ـش ـس ـتــر
ي ــون ــايـ ـت ــد (ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم ال ـ ـسـ ــاعـ ــة 22:15
ب ـتــوق ـيــت ب ـ ـيـ ــروت) ،وذلـ ـ ــك بــان ـت ـظــار
درب ــي األح ــد بــن لـيـفــربــول املـتـصـ ّـدر
وجاره إيفرتون.
وافـ ـتـ ـتـ ـح ــت ال ـ ـ ـعـ ـ ــودة بـ ـع ــد ال ـت ــوق ــف
األرب ـ ـعـ ــاء ب ـم ـب ــارات ــن مــؤج ـل ـتــن من
املــرح ـلــة ال ـثــام ـنــة وال ـع ـشــري ــن ،حيث
تغلب مانشستر سيتي على آرسنال
(-3صـ ـ ـ ـف ـ ـ ــر) م ـ ــا سـ ـيـ ـح ــرم ل ـي ـف ــرب ــول
م ــن ف ــرصــة ح ـســم ال ـل ـقــب األحـ ــد ضد
إي ـفــرتــون ،فيما ت ـعــادل أ ّس ـتــون فيال
الذي يصارع من أجل تجنب الهبوط،
من دون أهداف مع شيفيلد يونايتد
الذي يملك فرصة حقيقية للمشاركة
ّ
ف ــي دوري األب ـ ـطـ ــال ك ــون ــه يـتـخــلــف
بفارق أربع نقاط عن تشلسي الرابع.
وفـ ــي امل ــرح ـل ــة األولـ ـ ــى ال ـكــام ـلــة بعد
االسـ ـتـ ـئـ ـن ــاف ،ت ـغ ـي ــر امل ـش ـه ــد ك ـث ـي ـرًا
ب ــال ـن ـس ـب ــة إلـ ـ ــى ت ــوتـ ـنـ ـه ــام ومـ ـ ّ
ـدربـ ــه
ال ـبـ ّـرت ـغــالــي ج ــوزي ــه مــوري ـن ـيــو ال ــذي
تـمــنــى بـعــد ال ـظ ـهــور األخ ـي ــر لفريقه
عـ ـل ــى أرض امل ـ ـل ـ ـعـ ــب ،ل ـ ــو ب ــإم ـك ــان ــه
االنـتـقــال مباشرة إلــى املــوســم املقبل
فــي ظــل األداء املـتــواضــع ال ــذي عانى
منه الفريق اللندني.
ف ــي ذل ـ ــك الـ ــوقـ ــت ،ف ـش ــل س ـب ـي ــرز فــي
تحقيق الفوز في آخر ست مباريات
له في جميع املسابقات ،ما ّأدى إلى
خ ــروج ــه م ــن دوري أبـ ـط ــال أوروب ـ ــا
وكــأس االتحاد اإلنكليزي ،وتراجعه
ب ـفــارق سـبــع نـقــاط عــن املــركــز الــرابــع
ّ
األخ ـي ــر امل ــؤه ــل إل ــى دوري األب ـط ــال
يستفد
املــوســم املـقـبــل .ومــع ذل ــك ،لــم
ِ
ّ
أي مدرب من فترة التوقف التي دامت

ّ
تغلب مانشستر سيتي على آرسنال بعد العودة ما سيحرم ليفربول من فرصة حسم اللقب األحد (أ ف ب)

ل ـث ــاث ــة أشـ ـه ــر أكـ ـث ــر م ــن مــوري ـن ـيــو،
حيث سيعود إلــى صفوف توتنهام
صــاحــب املــركــز ال ـثــامــن (بــرص ـيــد 41
ن ـق ـطــة) ،ق ــائ ــده وه ــداف ــه هـ ــاري كــايــن
ون ـج ـم ــه الـ ـ ـك ـ ــوري ال ـج ـن ــوب ــي س ــون
هـ ـي ــون ــغ-م ــن والـ ـه ــولـ ـن ــدي سـتـيـفــن
بيرغوين واألرجنتيني إريــك الميال
وال ـفــرن ـســي م ــوس ــى سـيـســوكــو بعد
ت ـع ــاف ـي ـه ــم واسـ ـتـ ـع ــادتـ ـه ــم ل ـيــاق ـت ـهــم
البدنية.
ّ
ويـ ـنـ ـبـ ـغ ــي أن يـ ـش ــك ــل ذل ـ ـ ــك ال ــدفـ ـع ــة
امل ـث ــال ـي ــة ل ـل ـفــريــق ف ــي ال ـس ـب ــاق نـحــو
التأهل لدوري أبطال أوروبــا ،خاصة

ّ
ّ
ُ
االتحاد يقر النظام الفني لـ«النخبة» و«التحدي»
الدوري من مرحلة واحدة .وفي نهاية
ه ــذه املــرحـلــة ،ينتقل الـفــريـقــان ّ
األول
والـثــانــي مــن كــل مجموعة للعب في
ب ـطــولــة كـ ــأس ال ـن ـخ ـبــة ،ف ـي ـمــا ينتقل
ال ـفــري ـقــان ال ـثــالــث وال ــراب ــع لـلـعــب في
ّ
التحدي.
بطولة كأس
ُ ّ
وفي البطولتني ،تــوزع األندية الستة
املـ ـت ــأهـ ـل ــة مـ ــن امل ــرحـ ـل ــة ال ـت ـم ـه ـيــديــة
بالقرعة على مجموعتني ،وتضم كل
مـجـمــوعــة ثــاثــة فـ ــرق ،تـلـعــب ف ــي ما
بينها على طريقة الدوري من مرحلة
ّ
واح ـ ــدة .وف ــي نـهــايــة املــرح ـلــة يـتــأهــل
م ـت ـص ـ ّـدر ك ــل م ـج ـمــوعــة إلـ ــى امل ـب ــاراة
النهائية لتحديد الـبـطــل .وف ــي حــال
انتهاء املباراة النهائية بالتعادل ،يتم
الـلـجــوء إلــى رك ــات الـتــرجـيــح لحسم
ّ
هوية الفائز.

وأش ـ ـ ــار االت ـ ـحـ ــاد إلـ ــى أنـ ــه ال ُيـسـمــح
العب أجنبي في البطولة،
بمشاركة أي ٍ
ُ
فـيـمــا يـحــق لــأنــديــة أن تـسـ ّـجــل على
َ
َ
فلسطينيي (من
العبي
كشف املباراة
ّ
الفلسطينيني املسجلني لدى املديرية
ال ـعــامــة لــاج ـئــن الـفـلـسـطـيـنـيــن في
وزارة ال ــداخ ـل ـي ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة) ،شــرط
ُ
أن تـ ـش ــرك ع ـلــى أرض امل ـل ـعــب العـبــا
فلسطينيًا واحدًا.
كـ ـم ــا يـ ـح ــق لـ ــأنـ ــديـ ــة أن تـ ـض ــم إل ــى
ّ
مسجلني على
صفوفها  5العبني غير
ّ
كـشــوفــات االت ـحــاد ،شــرط أل يكونوا
ّ
محلية أخرى.
منتسبني إلى أندية
ُ
ويـ ـعـ ـتـ ـم ــد م ـ ـبـ ــدأ ت ـ ــراك ـ ــم اإلنـ ـ ـ ـ ـ ــذارات
(الـبـطــاقــات الـصـفــراء) خــال البطولة
ك ـم ــرح ـل ــة م ـت ـك ــام ـل ــة ،ب ـح ـي ــث يــوقــف
الالعب عن اللعب في مبارا ٍة واحــدة،

يختلف نظام موسم
 2021-2020عن
المواسم السابقة،
بسبب إلغاء الدوري
لموسم -2019
 ،2020من دون
تحديد مراكز األندية

سيعود إلى صفوف توتنهام
قائده وهدافه هاري كاين ونجمه
الكوري الجنوبي سون هيونغ-مين
وف ــي املـقـلــب اآلخـ ــر ،الــوضــع مختلف
ت ـمــامــا ،ألن يــونــايـتــد صــاحــب املــركــز
الخامس ( 45نقطة) بفارق أربع نقاط

ّ
وسجل فيرنر  32هدفًا مع  13تمريرة حاسمة في 43
املغربي حكيم زياش.
مباراة في مختلف املسابقات هذا املوسم ،بينها  26هدفًا في  30مباراة في
بوندسليغا.

ّ
لبرشلونة
قوي
اختبار
ّ

فيرنر رسميًا في لندن

تلي املباراة التي يكون قد نال خاللها
اإلنـ ــذار الـثــانــي ،وال يـكــون ألي إن ــذار
متراكم مفعول عقب انتهاء البطولة.
ّ
وح ــدد االت ـحــاد طــريـقــة تــأهــل الفريق
فــي ح ــال ال ـت ـســاوي مــع فــريـ ٍـق آخ ــر أو
أكثر ،عبر قواعد ّ
فنية ،تبدأ باعتماد
نتيجة املباراة التي جمعت الفريقني
املتساويني بالنقاط ،على أن ُيعتبر
ً
متأهال مــن فــاز فــي املـبــاراة املباشرة.
ُ
وفــي حــال التعادل بالنتيجة ،يعتمد
فـ ــارق األهـ ـ ــداف ف ــي مـجـمــل م ـبــاريــات
ال ـب ـطــولــة ،وف ــي ح ــال ال ـت ـعــادل أيـضــا،
ُيعتمد فوز من ّ
سجل أهدافًا أكثر خالل
ُ
البطولة ،وإذا استمر التعادل ،يعتمد
مبدأ اللعب النظيف ،باحتساب عدد
البطاقات الصفراء والحمراء.
(األخبار)

م ــع م ـب ــاراة أولـ ــى حــاسـمــة م ــع ع ــودة
املـنــافـســات ضــد أح ــد منافسيه على
بلوغ نفس الهدف مانشستر يونايتد.

ع ــن تــوتـنـهــام وث ــاث خـلــف تشلسي
ال ــراب ــع ك ــان ف ــي أف ـضــل ح ــاالت ــه ،قبل
ّ
أن يعك ّر فـيــروس «كــوف ـيــد »19-فترة
تألق حقق خاللها ثمانية انتصارات
وثــاثــة تـعــادالت فــي آخــر  11مـبــاراة،
عدا عن كونه قطع ثالثة أرباع املسافة
ن ـحــو الـ ـ ــدور ربـ ــع ال ـن ـهــائــي ل ـل ــدوري
األوروبـ ـ ـ ـ ـ ــي «يـ ـ ــوروبـ ـ ــا ل ـ ـيـ ــغ» بـ ـف ــوزه
خـ ــارج أرضـ ــه ع ـلــى الس ــك الـنـمـســوي
ب ـخ ـمــاس ـيــة ن ـظ ـي ـفــة ف ــي ذهـ ـ ــاب ثـمــن
النهائي.
وبـ ـع ــد عـ ــودتـ ــه امل ـخ ـي ـب ــة إل ـ ــى مـلـعــب
ف ــري ـق ــه ال ـس ــاب ــق ف ــي ك ــان ــون األول/

ديـسـمـبــر ح ــن خ ـســر تــوت ـن ـهــام على
«أولـ ــد ت ــراف ــورد» ( )2-1بـعــد ثنائية
لراشفورد ،يأمل مورينيو أن يستعيد
اع ـت ـبــاره ال ـي ــوم وق ـي ــادة سـبـيــرز إلــى
ف ــوزه األول على يونايتد فــي ملعبه
منذ  31كانون األول /ديسمبر 2018
(-2صفر) ،وإن كان بغياب الجمهور.
وق ـب ــل املـ ـب ــاراة املــرت ـق ـبــة ب ــن سـبـيــرز
ويونايتد ،يخوض نوريتش مباراة
حـ ـ ـي ـ ــاة أو مـ ـ ـ ــوت ع ـ ـلـ ــى أرضـ ـ ـ ـ ــه ضــد
ســاوثـمـبـتــون ،بما أنــه يقبع فــي ذيل
الـتــرتـيــب ب ـفــارق  6ن ـقــاط عــن منطقة
األمان.

حول العالم

الكرة اللبنانية

أقـ ـ ّـر االتـ ـح ــاد ال ـل ـب ـنــانــي ل ـك ــرة ال ـق ــدم،
أمـ ـ ـ ــس ال ـ ـخ ـ ـم ـ ـيـ ــس ،الـ ـ ـنـ ـ ـظ ـ ــام ال ـف ـن ــي
لـ ـبـ ـط ــولـ ـت ــي كـ ـ ـ ــأس الـ ـنـ ـخـ ـب ــة وكـ ـ ــأس
ال ـت ـح ـ ّـدي الـتـنـشـيـطـ ّـيـتــن ،بـمـشــاركــة
أندية الــدرجــة األولــى ال ــ .12ويختلف
نظام موسم  2021-2020عن املواسم
السابقة ،بسبب إلغاء الــدوري ملوسم
 ،2020-2019مــن دون تـحــديــد مــراكــز
األندية.
ويتم تحديد املشاركني في البطولتني،
ُ
عـبــر مــرح ـلــةٍ تـمـهـيــديــة ،ت ـقـ ّـســم فيها
األن ـ ــدي ـ ــة الـ ـ ـ ـ ـ ّـ 12إلـ ـ ــى  3م ـج ـم ــوع ــات،
ب ـح ـيــث ي ـ ـتـ ــرأس ك ــل م ـج ـم ــوع ــة ،أول
وث ــان ــي وث ــال ــث الـ ـ ـ ــدوري ف ــي مــوســم
 ،2019-2018أي ال ـع ـه ــد واألنـ ـص ــار
والـنـجـمــة ،وتـتـنــافــس ال ـفــرق األرب ـعــة
في كل مجموعة في ما بينها بطريقة
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ّ
أعلن نادي تشلسي رابع الدوري اإلنكليزي لكرة القدم ّ
توصله إلى اتفاق مع
نادي اليبزك األملاني للتعاقد مع مهاجمه الدولي تيمو فيرنر .وقال النادي
اللندني فــي بـيــان إن الــاعــب الـبــالــغ مــن العمر  24عــامــا «واف ــق على البنود
الشخصية للعقد وسيبقى مع فريقه األملاني حتى نهاية موسم بوندسليغا.
سيلتحق بــزمــائــه ال ـجــدد فــي تـمــوز /يــولـيــو املـقـبــل بـعــد الـخـضــوع للفحص
الطبي» ،من دون اإلشارة إلى قيمة الصفقة ومدتها .وقال فيرنر ملوقع النادي:
ّ
«يسعدني أن أوقع مع تشلسي ،إنها حقًا لحظة فخر بالنسبة لي االنضمام
إلــى هــذا ال ـنــادي الــرائــعّ .
أود ّبالطبع أن أشـكــر الي ـبــزك ،ال ـنــادي ّوالجماهير،
على أربع سنوات رائعة .ستظل في قلبي إلى األبــد» .وتابع «أتطلع للموسم
املقبل مع زمالئي الجدد ومدربي الجديد (فرانك المبارد) وبالطبع جماهير
تشلسي .معًا أمامنا مستقبل ناجح جدًا».
من جهتها قالت مديرة النادي اللندني الروسية الكندية مارينا غرانوفسكايا:
ّ
متحمسون جدًا لكون فيرنر اختار االنضمام إلى تشلسي .إنه العب
«نحن
كــان َمطمعًا للجميع فــي أنـحــاء أوروب ــا وليس مستغربًا أن لديه هــذا املزيج
ومجربًاّ .
َّ
نتلهف لوجود تيمو معنا ،ولكن حتى
النادر من كونه شابًا ومثيرًا
ّ
ذلك الحني نتمنى له ولاليبزيغ كل التوفيق في ما تبقى من هذا املوسم».
وبــات فيرنر الــذي ســاهــم هــذا املــوســم فــي بـلــوغ فريقه ربــع نهائي مسابقة
دوري أبطال أوروبا للمرة األولى في تاريخه ،ثاني العب يتعاقد معه النادي
اللندني للموسم املقبل ،بعد العب وسط أياكس أمستردام الهولندي الدولي

ّ
اختبار حقيقي منذ استئناف
يخوض برشلونة املتصدر وحامل اللقب أول ّ
عقب توقفها ألكثر من ثالثة أشهر
منافسات الدوري اإلسباني لكرة القدم
ّ
بسبب فيروس كورونا املستجد ،عندما يحل ضيفًا على إشبيلية في قمة
ّ
املــرحـلــة الـثــاثــن (ال ـيــوم  23:00بتوقيت ب ـيــروت) .ودش ــن برشلونة عودته
لـلــدفــاع عــن النقطتني اللتني كانتا تفصالنه عــن م ـطــارده املـبــاشــر وغريمه
التقليدي ريــال مدريد ،بفوز كاسح على مضيفه مايوركا برباعية نظيفة،
ّ
قبل أن ّ
يعمق جــراح ضيفه ليغانيس الــذي يترنح في املركز األخير بثنائية
نظيفة.
بدوره ضرب إشبيلية بقوة في مباراته األولى عندما حسم «الغران دربي»
ّ
لكنه ّ
فرط بفوز ثمني على
أمام جاره ريال بيتيس في صالحه بثنائية نظيفة،
مضيفه ليفانتي وسقط في ّ
فخ التعادل اإليجابي (.)1-1
وتكتسي املـبــاراة أهمية كبيرة بالنسبة إلــى الفريقني ،فالنادي الكاتالوني
يأمل في مواصلة طريقه نحو تكريس هيمنته على الليغا والظفر باللقب
الـثــالــث تــوالـيــا والـخــامــس فــي الـسـنــوات الخمس األخ ـيــرة والـ ــ 27فــي تاريخه،
فيما يطمح إشبيلية إلى حجز إحدى البطاقتني األخيرتني املؤهلتني ملسابقة
دوري أبطال أوروبا املوسم املقبل.

ّ
مستمرة
التحقيقات في حادثة مقتل كوبي براينت

كشف التحقيق فــي حــادثــة املروحية التي أدى تحطمها إلــى وفــاة أسطورة
كرة السلة األميركية السابق كوبي برايت وثمانية أشخاص آخرين بينهم
ابنته جيانا في مطلع العام الحالي ،أن طيارها أبلغ املراقبني الجويني بأنه كان
يحاول الخروج من ضباب كثيف قبل أن تصطدم بتل .وأوضــح الطيار آرا
ّ
أنه سيصعد إلى مستوى  4آالف قدم
زوبيان للمراقبني في اتصال السلكي ّ
( 1200متر) قبل وقت قصير من تحطم املروحية بالقرب من كاالباساس
في  26كانون الثاني /يناير املاضي ،ما تسبب بوفاة جميع ركابها .ويوجد
ّ
جوي من بني
تسجيل جزئي من االتصاالت التي دارت بني زوبــان ومراقب
الوثائق التي نشرها األربعاء املجلس الوطني لسالمة النقل املكلف بالتحقيق.
وق ــال زب ـيــان« :آه ،نحن نتسلق على بعد أربـعــة آالف» ،وبـعــد ذلــك ّ
رد عليه
املــراقــب «ثــم مــاذا ستفعل عندما تـكــون على مستوى هــذا االرت ـفــاع؟» دون
جواب .وكشفت التحقيقات األولية أن املروحية هوت لعدة مئات من األقدام
قبل تحطمها.
وشـ ّـدد املجلس الــذي يواصل التحقيق على أن «امللف العام» لم يكن تقريرًا
نهائيًا «وأنه ال يحتوي على تحليالت أو استنتاجات أو توصيات أو تحديدات
محتملة ألسباب الحادث».
وأكــد املجلس الــذي سينشر تقريره النهائي في وقت الحق لم يتم تحديده
بعد أنه «على هذا النحو ،ال ينبغي استخالص ّأي استنتاجات حول سبب
الحادث والطريقة التي وقع بها من املعلومات الواردة في امللف».
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محمد شقير *
ف ــي خـضــم ال ـح ــرب عـلــى امل ـقــاومــة ف ــي لـبـنــان،
يسعى الـبـعــض إل ــى تحميلها مـســؤولـ ّـيــة ما
ً
آل إليه الــوضــع االقـتـصــادي فيه ،وصــوال إلى
امل ـطــال ـبــة ب ـن ــزع الـ ـس ــاح ،وت ـص ــوي ــره بـمـثــابــة
أساس لإلنقاذ االقتصادي.
سوف أعمد في هذه املقالة إلى إثارة أكثر من
نـقـطــة تـشـيــر إل ــى الـ ــدور اإلي ـجــابــي للمقاومة
فــي االق ـت ـصــاد الـلـبـنــانــي ،بـمــا فـيــه االقـتـصــاد
االج ـت ـمــاعــي ،مـتـعـ ّـرضــا إل ــى ال ــدع ــوة إل ــى نــزع
س ــاحـ ـه ــا ،واس ـ ـت ـ ـغـ ــال املـ ـط ــال ــب امل ـع ـي ـشـ ّـيــة
ً
للتصويب عليها ،وصوال إلى تقديم توصية
إلى الحراك في هذا الشأن.
لــإشــارة إل ــى ال ــدور اإليـجــابــي لـلـمـقــاومــة في
االقتصاد اللبناني ،من املجدي لفت االنتباه
إلى النقاط التالية:
 .1أم ـك ــن ل ـل ـم ـقــاومــة ع ـل ــى مـ ــدى سـ ـن ــوات ،أن
تحمي لبنان من العدوان
توجد معادلة ردع
ِ
ّ
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ،ب ـم ـعـنــى أنـ ـه ــا ت ـج ـعــل م ــن هــذا
ال ـ ـعـ ــدوان أم ـ ـرًا ص ـع ـبــا وم ـك ـل ـفــا ل ـل ـغــايــة عـلــى
ومن
الكيان
اإلسرائيلي ،بما يؤدي إلى ردعهّ .
ّ
الواضح أن العدوان اإلسرائيلي املحتمل يمثل
ّ
خطرًا كبيرًا على لبنان واقتصاده ،في حني أن
تكريس معادلة ردع فاعلة لعدوانه ،توفر بيئة
مناسبة ،ومناخًا مساعدًا الزدهــار االقتصاد
وتعافيه.
ّ
 .2لــو فــرضـنــا أن الــدولــة اللبنانية أمـكــن لها
أن تأخذ الـقــرار لتوفير بنية عسكرية رادعــة،
ميزانيات ّ
ّ
مالية قادرة على تحقيق ذاك
وتاليًا
ُ
الردع؛ فكم كانت ستنفق الدولة على مدى ما
يقرب من نصف قرن ،من مرحلة اإلمام الصدر
إلى ما بعدها ،من عشرات مليارات الدوالرات
ّ
على هذا األمر؟ وخصوصًا في ظل ما تعانيه
من ضعف وأزمات وفساد وغير ذلك.
تحمل هذه ّ
ّإن مبادرة املقاومة إلى ّ
املهمة ،قد
ّ
وف ــرت عـلــى الــدولــة ه ــذا املـسـتــوى الكبير من
اإلنفاق العسكري ،وتلك املبالغ الضخمة ،لو
ك ــان هـنــاك ق ـ ٌ
ـرار بتحقيق ق ــدرة ردع مــن ِقبل
الدولة للعدو اإلسرائيلي.
ّ
واملصداقية واملكانة
 .3تملك املقاومة من الدور
وال ـع ــاق ــات ف ــي ال ــداخ ــل ال ـل ـب ـنــانــي وخ ــارج ــه
العربي واإلقليمي ،ما يمكن توظيفه في خدمة
االقتصاد اللبناني ومعالجة أزماته الحالية،
وخصوصًا مع الجوار العربي ،وكونه منفذًا
تجاريًا حصريًا إلــى أس ــواق واع ــدة ،وهــو ما
س ــوف ي ـكــون ل ــه أث ــر إي ـجــابــي بــالــغ عـلــى هــذا
ّ
االقتصاد وحل أزماته.
 .4ســاهـمــت املـقــاومــة ،بشكل فــاعــل ،مــن خــال
مـ ّ
ـؤسـســاتـهــا امل ـت ـنـ ّـوعــة وإم ـكــانـ ّـيــات ـهــا املــالـ ّـيــة

ّ
وصحي
في أكثر من دور اجتماعي وتربوي
وغـ ـي ــره ،ب ـمــا ي ـف ـضــي إلـ ــى تـنـشـيــط أك ـث ــر من
ّ
ّ
محلية ،واإلسهام في تحريك
اقتصادية
دورة
ّ
عـجـلـتـهــا ،وه ــو م ــا ي ـصــب ف ــي نـهــايــة املـطــاف
ف ــي االق ـت ـص ــاد ال ــوط ـن ــي ،وم ـعــال ـجــة األزمـ ــات
التي يعاني منها املجتمع اللبناني من الفقر
ّ
واألمية وغيرها من األمور
والبطالة واملرض
ّ
التي تترتب على تدهور الوضع االقتصادي.
هذا لو كان الحديث على املستوى االقتصادي
عمومًا ،واالقتصاد االجتماعي خصوصًا.
 .5ع ـط ـفــا ع ـل ــى ال ـن ـق ـط ــة ال ـس ــاب ـق ــة ،ف ـق ــد ك ــان
ل ـل ـم ـقــاومــة ـ ـ ـ ـ وم ـ ــا زال ـ ـ ـ ـ ب ـع ــض امل ـ ّ
ـؤس ـس ــات
ّ
ّ
ّ
الجمعيات التعاونية
التنموية ،والعديد من
ال ـ ـتـ ــي تـ ـسـ ـه ــم ف ـ ــي ال ـت ـن ـم ـي ــة االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة،
ّ
الزراعية في األريــاف
وخصوصًا في التنمية
وغيرها ،وقد كان لها العديد من اإلسهامات
في هذا املجال.
 .6لقد كان للمقاومة في لبنان دور أساس في
الحفاظ على االستقرار الداخلي فيه ،من خالل
ّ
النهج السياسي املعتمد لديها ّ ،في الحرص
ع ـلــى ال ـت ــواف ــق ال ــوط ـن ــي ،وت ـج ــن ــب االنـ ـج ــرار
إل ــى ال ـن ــزاع ــات ال ــداخ ـل ـي ــة ،واع ـت ـم ــاد ال ـح ــوار
واإلنـ ـص ــاف وال ـع ـقــانـ ّـيــة وال ــواق ـ ّع ـ ّـيــة والـبـعــد
ّ
عن جميع عوامل التوتر والتشنج والتأزيم،
وهو ما يترك أثرًا حاسمًا في االقتصاد ،الذي
ـؤات ،وإلــى بيئة
يحتاج إلــى مناخ سياسي م ـ ٍ
س ـيــاسـ ّـيــة أقـ ــرب إل ــى االسـ ـتـ ـق ــرار ،وأب ـع ــد عن
االحتراب.
ّ
ّ
األساسية في
 .7إن املقاومة هي من األطــراف
الداخل اللبناني التي تمتلك رؤية ومشروعًا،
بما في ذلك في اإلطار االقتصادي واالجتماعي
واملالي ،وهي تملك من الرصيد القيمي ومن
ّ
ّ
ّ
واملسؤولية والعقالنية
واملصداقية
الجدية
والعلمية ،ما يجعلها طرفًا موثوقًا ومعتمدًا
ً
عليه ـ ـ فضال عــن فــرقــاء آخــريــن ـ ـ فــي مشروع
اإلن ـق ــاذ الــوط ـنــي عـلــى امل ـس ـتــوى االق ـت ـصــادي
واالجتماعي واملالي .وبالتالي ،يمكن أن يكون
لها ّإسهامها الفاعل في هذا امليدان ،ودورها
املــؤثــر فــي الــدفــع نـحــو نـجــاح تـجــربــة اإلنـقــاذ
االقتصادي واملالي ،بما ينعكس إيجابًا على
املستقبل االقتصادي واملعيشي للوطن وأهله.
ّ
 .8وهـنــاك أمـ ٌـر ال بـ ّـد مــن ذك ــره ،وإن كــان محل
ّ
ن ـقــاش ،م ـفــاده أن وج ــود امل ـقــاومــة فــي لبنان
كطرف أساس وفاعل ،قد يدفع أكثر من جهةٍ
دولية وغير ّ
ّ
دولية ،لإلسهام في دعم مستوى
من مستويات اإلنـقــاذ االقتصادي ،أو بالحدّ
األدنى دعم عدم االنهيار االقتصادي واملالي،
لـحـســابــات تــرتـبــط بـمــا يـمـكــن أن يـتــركــه هــذا
االنهيار من ارتدادات وتبعات قد تطال الكيان
اإلسرائيلي وأمنه.

المقاومة من
تملك
ّ
الدور والصدقية
والمكانة والعالقات
الداخلية والعربية
واإلقليمية ما يمكن
توظيفه في خدمة
االقتصاد اللبناني
ومعالجة أزماته الحالية

«مقاومة» ملصق من تصميم الفنان البريطاني Simon C. Page

ـزل عــن أي نـقــاش تفصيلي فــي أي من
وب ـم ـعـ ٍ
النقاط السالفة وغيرها ،يمكن القول ،وبيقني
ّ
ثــابــت ،إن املـقــاومــة فــي لـبـنــان ،وبــاملـقــارنــة مع
ّ
ّ
جميع األطراف السياسيني وغير السياسيني
من دون استثناء ،هي الطرف األفضل من حيث
انعكاس مشروعها ونهجها وفعلها وأدائها
بشكل أكثر إيجابية على املجالني االقتصادي
واالجتماعي في لبنان ،وهي الطرف الذي كان
له ،وما زال ،أكثر من إسهام إيجابي وأفضله
في تلك املـجــاالت ،باملقارنة مع أطــراف أخرى
م ـســؤولــة ع ـ ّـم ــا آل إل ـي ــه ال ــو ّض ــع االق ـت ـصــادي
ً
وغـ ـي ــره .ويـكـفـيـهــا ف ـض ــا أنـ ـه ــا ت ـحـ ّـم ـلــت عن
ّ
ّ
لبنان ،كــدولــة ،وعــن جميع اللبنانيني ،مهمة
تنوء بها الدول ذات الثقل ،وما زالت تفعل ،في
الدفاع عن الوطن والتحرير والردع.
إذًا ،يطرح السؤال التالي :ملاذا التصويب على
املقاومة من ّ
البوابة املعيشية واالقتصادية؟
ّ
الجواب هو بكل وضوح :املشروع اإلسرائيلي
ّ
واألميركي ،الذي ال هم له وال هدف يصبو إليه
ّ
إل العمل على إضعاف املقاومة وتشويهها،
ّ
ّ
وت ــوظـ ـي ــف أي م ـع ـط ــى ،ول ـ ــو ك ـ ــان م ـع ـي ـشــيــا
واقـ ـتـ ـص ـ ّ
ـادي ــا ،م ــن أجـ ــل اإلضـ ـ ـ ــرار بــامل ـقــاومــة
واإلساءة إليها.
وس ـ ـ ـ ــوف يـ ـج ــد ه ـ ـ ــذا امل ـ ـ ـشـ ـ ــروع ف ـ ــي الـ ــداخـ ــل
ً
َّ
الـلـبـنــانــي ،مــن ارت ـضــى أن يـكــون أداة تــوظــف
ُ
لتحقيق هــدفــه ،ومـطـ ّـيــة تــركــب لبلوغ وطـ ّـره؛
وا ّخـتــار أن ينحاز إلــى ع ــداوة املـقــاومــة ،ألنها
هشمت أسـطــورة الكيان اإلســرائـيـلــي ،وخــاب
به حلفاؤه.
ّ
إن استغالل الحراك من ِقبل بعض املجموعات
أو الجهات للمطالبة بنزع سالح املقاومة ،لن
ّ
ينتج ّإل ّ
مجرد عراضة إعالمية ،ال تصلح إل
معاد ملشروع املقاومة
بائس،
إعالم
كخبر في
ٍ
ٍ
ٍ
في املنطقة.

ولنا على ّهذا التوظيف أكثر من مالحظة:
-1لـ ـ ــن ي ــؤث ــر ع ـل ــى مـ ـش ــروع املـ ـق ــاوم ــة ،ول ــن
يضعف فعلها أو يوهن من دورها.
ّ
ويقوي
-2ســوف يزيد من االلتفاف حولها،
ّ
ّ
التشبث بقيمها ،وتصلب قاعدتها بنهجها.
-3سـ ـ ــوف ي ـس ـهــم ف ــي م ــزي ــد م ــن ال ــدع ــم لـهــا،
ّ
واسـ ـتـ ـجـ ـم ــاع عـ ـن ــاص ــر الـ ـ ـق ـ ـ ّـوة ل ــديـ ـه ــا ،ألن
ّ
التجارب تفيد الناظر بــأن املقاومة يصلب
ّ
ـزال ،وت ـج ـتــرح عـنــاصــر قــوتـهــا
ع ــوده ــا ب ــال ـن ـ ّ
بــاالخ ـت ـبــار ،وأن ـه ــا بــالـتـحـ ّـديــات ـ ـ ـ هــزلــت أو
عظمت ـ ـ تستولد اإلنجاز.
ّ
-4أقصى ما ينتجه ذاك التوظيف أنه يفضح
أدواتهُ ،
ويسفر عن خوائها.
ّ
ّ
-5إن استغالل املطالب املعيشية للتصويب
على املقاومة هو بمثابة عدوان على الشعب
اللبنانيّ ،وذلك من جهتني:
األولـ ــى ،أن ــه يـنـطــوي عـلــى دع ــوة إل ــى تعرية
اإلسرائيلي.
لبنان وإضعافه أمام العدوان
ّ
ّ
الـثــانـيــة ،إن مــن يـمــارس ذاك االسـتـغــال إنما
ي ـس ـت ـهــن ب ـف ـقــر ال ـ ـنـ ــاس ،ويـ ـه ــزأ ب ـحــاج ـت ـهــم،
ويسيء إلى مطالبهم ،ويعتدي على حقوقهم،
ّ
وي ـ ــدوس ع ـلــى أوج ــاع ـه ــم ،ويــت ـخــذ م ــن أملـهــم
ّ
مطية له إلــى مــآرب ّ
خاصة وغايات رخيصة.
ّ
وبيان ذلك ،أنه من خالل فعله هذا:
 -1ي ـع ـم ــل ع ـل ــى ح ـ ــرف الـ ـ ـح ـ ــراك عـ ــن أه ــداف ــه
ّ
ّ
واإلصالحية ،ويدعو إلى تضييعها.
املعيشية
 -2يـسـهــم فــي إحـ ــداث ش ــرخ فــي ال ـح ــراك ،بما
ّ
يؤدي إلى تشتيته وإفشاله.
ّ
 -3يــدفــع بــاتـجــاه الفتنة الطائفية واملذهبية
واالحـ ـت ــراب ال ــداخ ـل ــي ،بـمــا ي ــؤدي إل ــى تفاقم
املشكلة االقتصادية واملعيشية ،وهــو خالف
هدف الحراك.
قويًا
ًا
ر
ظهي
الصادق
الحراك
إفقاد
 -4يدعو إلى
ّ
ّ
ملطالبه وأهدافه املحقة والصحيحة ،واملتمثل
ـ ـ ـ أي الظهير ـ ـ ـ فــي أكـثـ ّ
ـريــة الـشـعــب اللبناني،
والقوى املقاومة ،والداعمة لها في لبنان.
ّ
املعيشية وتفاقم
 -5يسهم في زيــادة املشكلة
األزم ــة االقـتـصـ ّ
ـاديــة مــن خــال مــا يقوم بــه من
ّ
اسـتـفــزاز ،ومــا يحدثه مــن فــوضــى ،أو يسببه
ّ
من توتر أو آخــر ،يسيء إلى االستقرار ،الذي
يحتاج له االقتصاد.
وع ـل ـي ــه ،ه ــو يـ ـم ــارس عـ ــدوانـ ــا ع ـل ــى الـ ـن ــاس،
وعـلــى الـفـقــراء ،وعـلــى ال ـحــراك ،وال ــذي عليه ـ ـ
تقدم ـ ـ أن ّ
بناء على ما ّ
ً
يحدد موقفه بوضوح
ّ
وحــزم مــن أي جـهــةٍ  ،أو شخصية ،تعمل على
رك ــوب ال ـح ــراك ،لتنفيذ أج ـنــدة ت ـخــدم الـعــدو
اإلسرائيلي ،وعدوانه على لبنان وعلى شعبه
واقتصاده.
ّ
اللبنانية
* أستاذ الفلسفة في الجامعة

ّ
تعقيدات األزمة الليبية ...حرب االستقطابات اإلقليمـية والدولية
محمد سيد رصاص *
ّ
يبدو أن أربعة عقود من حكم معمر القذافي لم
تكن أكثر من قشرة رقيقة على سطح البنية
االجتماعية الليبية .ظهر ذلك في فترة ما بعد
مقتل القذافي ،في 20تشرين األول  /أوكتوبر
 ،2011عندما ّ
ّ
السياسيان
تحول الثقل والصراع
ّ
في «ليبيا ما بعد القذافي» إلــى املهمشني في
عـهــده ،أي مصراتة فــي الـغــرب ومعها الــزاويــة
وال ــزن ـت ــان ،ضــد ال ـشــرق الـلـيـبــي .ك ــان الـقــذافــي
قد حكم من خالل تحالف ثالثي أفــرز القاعدة
االجتماعية لسلطته عند قبائل الـقــذاذفــة في
َ
مدينتي سرت وسبها وورفلة في مدينة بني
ول ـيــد وامل ـقــارحــة فــي منطقة فـ ــزان ،ال ـتــي ّ
تعد
سبها مدينتها الرئيسية .كــان حكمًا ملنطقة
الوسط والجنوب الليبيني ،مع استبعاد الغرب
والشرق ،وخصوصًا مع إبعاد املصراتيني ،عام
 ،1975إثر املحاولة االنقالبية الفاشلة لعضو
مجلس قيادة الثورة عمر املحيشي.
ف ــي «ل ـي ـب ـيــا م ــا ب ـعــد الـ ـق ــذاف ــي» ،ه ـن ــاك غ ـ ٌ
ـرب
َ
بـ ــان ثـقـلــه ف ــي ال ـس ـل ـطــة ال ـج ــدي ــدة ف ــي مــديـنــة
طرابلس (التي هي مثل الكثير من العواصم
الـتــي تنحني للمنتصر ،ال ــذي غــالـبــا هــو من
خ ــارجـ ـه ــا) ،م ـنــذ ال ـل ـح ـظــة األولـ ـ ــى م ــع تـ ّ
ـوجــه
إســامــي ،مقابل منطقة الـشــرق (بــرقــة) ،التي
أحـ ّـســت بــأن مــن سيطر على طرابلس الغرب،
سيتابع سياسة التهميش للشرق التي بدأها
ً
ال ـق ــذاف ــي ،ب ـعــدمــا ك ــان ــت ب ــرق ــة ق ــاع ــدة للحكم
امل ـل ـكــي ال ـس ـنــوســي م ـنــذ اس ـت ـقــال ع ــام 1951
وحتى يوم األول من أيلول  /سبتمبر ،1969

عـنــدمــا حـصــل ان ـقــاب ال ـقــذافــي .ك ــان الفـتــا أن
يـتـ ّ
ـزعــم أحــد أبـنــاء عــائـلــة الـسـنــوســي «مؤتمر
ب ــرق ــة» ،ف ــي ي ــوم 6آذار  /م ــارس  ،2012ال ــذي
دعا إلى الفدرالية الليبية بأقاليمها الثالثة:
طرابلس ،برقة وفــزان ،والتي كانت في ليبيا
مـنــذ االس ـت ـق ــال ،حـتــى ع ـ ـ ــام .1963عـنــدمــا تـ ّـم
انتخاب «املؤتمر الوطني الـعــام» ،عــام ،2012
كــان الـتـ ّ
ـوجــه اإلســامــي مــوجــودًا عند أكثرية
أعـ ـض ــاء هـ ــذا امل ـج ـلــس ال ـتــأس ـي ـســي ،وع ـنــدمــا
ق ــام ال ـلــواء خليفة حفتر بحركته العسكرية
الفاشلة ضد هذا املجلس والحكومة املنبثقة
عـنــه ،القــى تــأيـيـدًا فــي ال ـشــرق ،ثــم عندما كـ ّـرر
ذلك في «عملية الكرامة» ،بعد ثالثة أشهر في
أيــار  /مايو  ،2014كانت قاعدته ممتدة بني
قـبــائــل ال ـشــرق (الـعــواقـيــر وال ـع ـب ـيــدات) وعند
الــورفـلــة وعند أتـبــاع الـقــذافــي فــي ف ــزان .تحت
ضغط حركة حفتر ،جرت انتخابات شهر آب
 /أغسطس  2014ملجلس الـنــواب الــذي خلف
«املؤتمر الوطني الـعــام» ،وكانت أكثريته من
غـيــر اإلس ــام ـي ــن ،وق ــد ق ــام املـجـلــس بتعيني
حـفـتــر قــائ ـدًا لـلـجـيــش الـلـيـبــي ،فــي شـهــر آذار
 /م ــارس  .2015عمليًا ،كــان اإلســامـيــون في
«املــؤتـمــر» ،وفــي «املـجـلــس» ،مــن الـغــرب ،فيما
كــان الليبراليون و«املـعـتــدلــون» والفدراليون
وم ـم ـث ـل ــو الـ ـقـ ـب ــائ ــل ،مـ ــن ال ـ ـشـ ــرق والـ ـجـ ـن ــوب
والـ ـ ــوسـ ـ ــط .كـ ـثـ ـي ـ ٌـر مـ ــن اإلسـ ــام ـ ـيـ ــن رفـ ـض ــوا
ّ
«املـجـلــس» ،ورفـضــوا حــل «املــؤتـمــر» ،وأقــامــوا
ح ـكــومــة «اإلن ـ ـقـ ــاذ» ،بــرئــاســة خـلـيـفــة الـغــويــل
ف ــي ط ــراب ـل ــس الـ ـغ ــرب ،وكـ ــان يـسـيـطــر عليها
ُ
«اإلخـ ــوان املـسـلـمــون» ،و الـتــي لــم تـنــه نفسها

سوى عام  ،2016بعد اعترافها بحكومة فايز
ّ
السراج التي انبثقت عن «اتفاق الصخيرات»
(17كانون األول  /ديسمبر  )2015الذي وافق
عليه مجلس األم ــن ال ــدول ــي ،ثــم ن ــال ال ـسـ ّـراج
اعـتــراف رئيس مجلس الـنــواب عقيلة صالح
ف ــي  31كـ ــاون األول  /ديـسـمـبــر  ،2015وثـقــة
ال ـبــرملــان ف ــي 12آذار  /م ــارس  ،2016قـبــل أن
يـسـحــب املـجـلــس اع ـتــرافــه بـحـكــومــة «ال ــوف ــاق
الــوط ـنــي» فــي صـيــف  ،2016بـعــد انـتـقــالــه من
طرابلس نحو الشرق ملدينة طبرق ،فيما كان
حفتر قــد أعلن تـمـ ّـرده على الـسـ ّـراج ،فــي آب /
أغسطس  ،2016بالتزامن مع البرملان.
في يوم ،2020 / 6 / 6قال حفتر العبارة التالية
فــي ال ـقــاهــرة ،وك ــان ب ـجــواره الــرئـيــس املـصـ ّـري
عبدالفتاح السيسي ،وعقيلة صالح« :التدخل
العسكري التركي يقود إلى استقطابات داخلية
فــي لـيـبـيــا ،وكــذلــك إل ــى اسـتـقـطــابــات إقليمية
ودول ـيــة» .عبارة حفتر صحيحة ،ولكن يمكن
االنطالق منها لرسم الزاوية الثانية ،عندما قاد
االنقسام الليبي الداخلي السياسي ـ ـ ـ املجتمعي،
مـنــذ صـيــف  ،2014إل ــى اسـتـقـطــابــات إقليمية
(مصر والسعودية واإلمــارات) ودولية (فرنسا
ـ ـ ـ ـ روسـ ـي ــا) م ــع حـفـتــر ،ف ــي وج ــه اسـتـقـطــابــات
إقليمية (تــركـيــا ـ ـ ـ قـطــر ـ ـ ـ ال ـج ــزائ ــر) ،ودول ـيــة
(ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ـ ـ ـ بــريـطــانـيــا ـ ـ ـ إيـطــالـيــا)،
وقفت مع حكومة ّ
السراج .يلفت النظر في هذه
ّ
االستقطابات ،إلــى أن هناك حلفاء أوروبـيــن
لواشنطن ،مثل باريس ،وإقليميني مثل القاهرة
والرياض وأبوظبي ،ليسوا على الخط ذاته مع
األميركيني في املوضوع الليبي ،كما الخالف

الليبي بني باريس وروما التي كانت تستعمر
ليبيا فيما سيطر الفرنسيون على إقليم فزان
بعد هزيمة اإليطاليني في الصحراء الليبية،
بني عامي  1943و ،1951وكذلك الخالف الروسي
ـ ـ ـ التركي في ليبيا ،فيما موسكو وأنقرة على
توافق في األزمة السورية .الجزائر التي حاربت
سلطتها اإلســام ـيــن فــي مــواج ـهــات دمــويــة،
بــن عــامــي 1992و ،2002تتحالف مــع حكومة
ّ
السراج التي يساندها اإلسالميون ،في صورة
ّ
ال يمكن تفسيرها سوى بالتوجس الجزائري
ّ
ـداد
مــن أن تـتـحــول ليبيا ،عبر حفتر ،إلــى امـتـ ٍ
ّ
للنفوذ املـصــري ،وهــو مــا يفسر قــول الرئيس
الجزائري عبد املجيد تبون ،في يوم  5كانون
الثاني  /يناير  ،2020عقب استقباله ّ
السراج،
ّ
بــأن «طرابلس خط أحمر» ،وذلــك عندما كانت
الليبية،
قوات حفتر على أبوابها .في الصورة ّ
هـنــاك مشهد يـجــب التنقيب فـيــه ،يـتـمــثــل في
ّ
واشنطن التي فكت تحالفها مع اإلسالميني،
وه ــو مــا ظـهــر مــع تــأيـيــدهــا الن ـقــاب السيسي
على الرئيس املـصــري السابق محمد مرسي،
عــام  ،2013وفــي التباعد األمـيــركــي ـ ـ ـ التركي،
م ـن ــذ ذل ـ ــك االن ـ ـقـ ــاب الـ ـق ــاه ــري لـلـعـسـكــر ضــد
حكم اإلسالميني املصريني ،ولكن التي نراها
تستند
فــي ليبيا تــدعــم حكومة ال ـســراج الـتــي
ّ
إل ــى اإلســام ـيــن ،ول ــم تقل كلمة ضــد التدخل
العسكري التركي في ليبيا ،منذ خريف ،2019
الذي قلب الطاولة العسكرية ضد حفتر املدعوم
مــن حـلـفــاء واشـنـطــن املـصــريــن والـسـعــوديــن
ّ
وضد حلفاء حفتر الروس الذين
واإلماراتيني،
َ
رضيت واشنطن بوجودهم في سوريا ،ولكن

على ما يبدو ال ترضى بامتدادهم إلى الشواطئ
ً
ال ـل ـي ـب ـيــة ،ال ـت ــي ال ت ـب ـعــد إال ق ـل ـيــا ع ــن ب ـلــدان
«ح ـلــف ش ـمــال األط ـل ـســي» ال ـج ـنــوب أوروب ـي ــة.
أيـضــا ،هناك اللغز التركي ،الــذي يريد القول،
مــن خــال اتـفــاق  28تشرين الثاني  /نوفمبر
 2019مع الـسـ ّـراج ،الخاص بالحدود البحرية
التركية ـ ـ ـ الليبية ،إن املنطقة البحرية الفاصلة
بـ ــن ج ــزي ــرت ــي قـ ـب ــرص وك ـ ــري ـ ــت ،هـ ــي حـ ــدود
بحرية تركية ـ ـ ـ ليبية ،حيث سيمر خط الغاز
اإلســرائـيـلــي إلــى أوروب ــا عبر قـبــرص وكــريــت،
رئيس
وم ــن ثــم الـيــونــان حتى إيـطــالـيــا .وك ــان
ّ
الحكومة اإلسرائيلية بنيامني نتنياهو قد وقع
ّ
االتفاق املتعلق به مع القبارصة واليونانيني،
يوم  2كانون الثاني  /يناير  ،2020فيما كانت
تركيا تريد ربطه مع «توركيش ستريم» ،الذي

ّ
يلفت النظر إلى أن هناك
حلفاء أوروبيين لواشنطن
وإقليميين ليسوا على
الخط ذاته مع األميركيين
في الموضوع الليبي

ينقل ال ـغــاز الــروســي عـبــر تــركـيــا إل ــى أوروب ــا،
مــن خ ــال م ـسـ َ
ـربــن ،واح ــد مــن ال ـيــونــان وآخــر
عـبــر بـلـغــاريــا ،وه ــو مــا رفـضــه اإلســرائـيـلـيــون
والقبارصة .يمكن ،أيضًا ،أن يكون هدف رجب
طيب أردوغان ،عبر ليبيا ،إسقاط السيسي في
اإلسالميني إلى مصر،
القاهرةّ ،من خالل إعادة ُ
الشباك الليبي ،بعدما أخرجوا من الباب
عبر
ال ـقــاهــري ،مــن خ ــال ان ـقــاب العسكر املـصــري
فــي  3تـمــوز  /يــولـيــو  .2013الـسـعــوديــة تدعم
حـفـتــر ،م ــن خ ــال صــراع ـهــا ض ــد اإلســامـيــن
بعد االنشقاق الوهابي ـ ـ ـ اإلخــوانــي ،الــذي بدأ
فــي عهد املـلــك عبدالله ،ثــم تـكـ ّـرس مــع صعود
األمـ ـي ــر م ـح ـمــد ب ــن س ـل ـم ــان .ف ــي 22ن ـي ـس ــان /
أبريل  ،2020قــال فتحي باشاغا وزيــر داخلية
حكومة السراج ،الكالم التالي في تفسير الدعم
اإلم ــارات ــي ال ـقــوي لحفتر« :اإلمـ ـ ــارات ت ــرى في
صالحها ع ــدم اسـتـقــرار ليبيا ،كــونـهــا تشكل
خ ـط ـرًا اقـتـصــاديــا كـبـيـرًا عـلـيـهــا ،إذا اسـتـقـ ّـرت
ّ
ّ
بتفسيرات عن أن
وحصل فيها نمو» ،بما يذكر
ٍ
الحرب األهلية اللبنانية  1975ـ ـ ـ 1990قد نقلت
العاصمة املالية للشرق األوسط من بيروت إلى
دبي .ولكن لتفسير كالم الوزير باشاغا ،يجب
ّ
الـقــول إن النفط الليبي يمكن أن ينافس نفط
يحتاج للوصول إلى
دول الخليج ،وهو الذي ال
َ
الغرب األوروبــي ،املرور بمضيقي هرمز وباب
املندب ،حيث طهران وحلفاء إيــران اليمنيون.
لكل مــا سبق وألس ـبــاب أخ ــرى ستبقى ليبيا
محور إستقطابات استراتيجية خطيرة.
* كاتب سوري
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يوم الشهيد الشيوعي

على درب التحرير والتغيير
ّ
حنا غريب *
هو  ٢١حزيران ،يوم «الشهيد الشيوعي» ،يوم شهداء الحزب الذين سقطوا على درب النضال الطويل،
درب التحرير والتغيير ،درب فرج الله الحلو وجورج حاوي وأحمد املير األيوبي ...وكل الشهداء .يوم
ّ
نوجه فيه أسمى التحيات إلى قوافل شهداء الحزب ،الذين سقطوا في مسيرته الطويلة تحت التعذيب
والخطف واالغتيال ،وفي مقاومة االحتالل الصهيوني ومشاريع التقسيم والفدرلة الطائفية ،ومن
أجل الخبز والعلم والحرية.
ّ
ّ
ولكل الــوطــن ،وسقطوا في كـ ّـل ميادين النضال ّ
مجسدين
إنهم الشهداء الذين أتــوا من كل الوطن
ّ
التحرر الوطني واالجتماعي ،من
بدمائهم تاريخ حزبهم ونضال شعبهم من أجل تحقيق أهدافه في
الهيمنة اإلمبريالية والنهب االستعماري ،ومن االستغالل الطبقي الذي تمارسه البرجوازية الداخلية
ّ
وتبعيته لإلمبريالية.
عبر نظامها السياسي الطائفي
وفي هذه املواجهة الطويلة والشاقة التي ال تــزال مفتوحة ،حصلت إخفاقات ووقعت خسائر ،كما
ّ
تحققت إنجازات بفضل دماء هؤالء الشهداء وكل الشهداء املناضلني ومن مختلف القوى واألحزاب
ّ
فتتجسد راهنًا
املقاومة ،وكان إنجاز التحرير أبرزهاّ .أما معاني االحتفال بيوم الشهيد الشيوعي،
تحت عنوان وحيد وواضــح هو متابعة املواجهة املفتوحة التي بدأها هــؤالء األبطال ،حتى تحقيق
ّ
ّ
التحرر الوطني واالجتماعي .إنه عنوان للمسؤولية التاريخية
ُالتغيير املطلوب واإلنجاز الكامل ملهام
ّ
امللقاة على عاتقنا ً
وفاء لتضحيات شعبنا ودماء شهدائنا ،ومن أجل تحقيق ما حلموا به وضحوا
من أجله واستشهدوا.
والتغيير واجب وطني لحماية التحرير:
• فيكفي أن نرى أمام ناظرينا املشاهد املخزية لسلطة سياسية تابعة ومرتهنة ،تلهث إلعادة جثث
القتلى الصهاينة إلى العدو الصهيوني ،وتسرع في اإلفراج عن العميل عامر الفاخوري ،وتعمل لعودة
العمالء تحت مسمى َ
«املبعدين» في قانون «العفو» العام ،في حني ال ّ
تحرك ساكنًا إلعادة جثامني
شهدائنا املقاومني املحتجزة لــدى العدو الصهيوني وعمالئه :جمال ساطي ،إيــاد قصير ،ميشال
صليبا ،إلياس حرب ،فرج الله فوعاني ،حسام حجازي ،يحيى الخالد ،حسن موسى وحسن ضاهر،
وتترك املناضل جورج إبراهيم عبد الله محتجزًا ظلمًا وعدوانًا في سجون السلطات الفرنسية.
والتغيير واجب وطني لحماية التحرير:
ّ
ّ
ووجوده وطنًا
ناظرينا هذا الواقع املتردي للبنان الذي أصبح مهددًا بمصيره
ّ
• ويكفي أن نرى أمام ّ
ّ
وتفجرها دفعة واحــدة بــدءًا من سقوط كل صيغ
وكيانًا ،بفعل استحقاق كل مظاهر أزمــة نظامه
املحاصصة السياسية الطائفية املتعاقبة ،إلى انهيار النظام االقتصادي والنقدي واملالي واملصرفي،
ً
ُ
ووصــوال إلى األزمة االجتماعية التي تنذر بعواقب وخيمة ُوبخطر املجاعة والفوضى بفعل انهيار
سعر ًصرف الليرة وتدهور أوضاع الطبقة العاملة وسائر األجراء واملوظفني واملتعطلني عن العمل،
إضــافــة إلــى انهيار نظم التأمينات وشبكات األم ــان االجتماعي ،وازدي ــاد مـعـ ّـدالت البطالة والفقر
واستشراء الغالء وإقفال مئات املؤسسات.
والتغيير واجب وطني لحماية التحرير:
• فالسلطة السياسية ورأسماليتها التابعة التي بدل أن تعلن فشلها وتتنازل لشعبها الذي يطالبها
بدفع الثمن ،تذهب للتفاوض مع صندوق النقد الدولي لتقديم التنازالت وتدفيع شعبها ووطنها
الثمن ،وأخطر ما في هذا القرار السياسي هو ما قد ينتج عنه من مخاطر الخضوع لشروط الدول
السياسية واالقتصادية واالجتماعية ،التي تطرحها هذه الدول وفي مقدمها تنفيذ «صفقة
«املانحة» ّ
ّ
وإبقاء
القرن» بشقها اللبناني في ضم مزارع شبعا وتالل كفرشوبا وتوطني الالجئني الفلسطينيني،
ّ
النازحني السوريني وترسيم الحدود ونهب النفط والغاز ونزع سالح املقاومة وقانون قيصر ،وكل
ما يتعلق بالشروط املالية والتقشفية والخصخصة التي ّ
عبرت عنها خطة الحكومة االقتصادية إلى
ٍّ
كبير.
حد ّ ٍ
ُ
ّ
فلكل ما تقدم ،وأمــام ما ارتكبته هذه السلطة السياسية ونظامها من جرائم تكاد تطيح بإنجاز
التحرير وبمصير الـبــاد على وجــه الـعـمــوم ،تتأكد الحاجة اآلنـيــة واملوضوعية وفــي هــذه اللحظة
التاريخية لقيام نظام سياسي جديد ينقذ لبنان من نظامه الحالي ويقيم نظامًا جديدًا يصيغ ويبني
الدولة الوطنية الديموقراطية املقاومة على أنقاض الدولة الطائفية الفاشلة.
ّ
ّ
هذه التحديات واملخاطر ،والذي يشكل القسط املطلوب الذي علينا القيام
إنه التغيير املطلوب ملواجهة ّ
العربي واإلقليمي ،والذي يجعل من هذا التغيير
به إلسقاط «صفقة القرن» بشقها اللبناني وببعدها
ّ
فعل ّ
تحرر وطني يتكامل مع كل املواجهات الجارية في كل الساحات العربية ضد هذه الصفقة وال
سيما في فلسطني وسوريا واألردن والعراق ومصر.
ومهام التغيير املطروحة أمامنا تتمحور حول نقطة واحدة تتعلق في تغيير موازين القوى وخريطة
الطريق لقيام أوســع ائتالف وطني للتغيير ،وذلــك انطالقًا ّ
مما أنجزته االنتفاضة والتي بقدر ما
ً
ّ
ّ
شكلت ذروة املواجهات الشعبية ضد هذا النظام ،لكنها بالنتيجة أظهرت خلال واضحًا تمثل في تعدد
السقوف السياسية ملكوناتها وغياب البرنامج والقيادة ّ
املوحدة القادرة على طرح البديل وتعديل
موازين القوى.
وما نعنيه بمهام تثوير االنتفاضة هو العمل ملعالجة هذه النقطة بالذات عبر االرتقاء إلى مستوى
امل ـبــادرة وطــرح مـشــروع سياسي بــديــل وسلطة بديلة ق ــادرة على ممارسة الحكم وإدارة املرحلة
االنتقالية إلفساح ّ املجال أمام الناس لتحقيق مطالبها الحيوية واملشروعة.
وما هذه املبادرة إل إحدى الثمار السياسية األساسية التي أنتجتها االنتفاضة ،فما تطرحه يجب أن
ّ
ّ
املضي في عملية تفعيل وتصعيد وتنظيم املواجهة
يشكل قوة دفع لها ،كما للمجتمع عمومًا ،لجهة
ّ
الشعبية ،لتشكل مرتكزًا إلى جانب مرتكزات أخرى متمثلة في لقاء التغيير والتحالف االجتماعي
النقابي والشعبي ومجموعات الشباب والشابات في الساحات وسائر لجان العمل البلدي والشعبي
ً
ّ
القوى علىً األرضً .
ّوالثقافي أبرز مكونات االئتالف الوطني املطلوب تعزيزًا وتعديال ملوازين ّ
كل ذلك يضع هذه املهام في مصاف األولويات ألن اآلتي أعظم ،فنحن ال نتوقع حلوال سحرية لألزمة
وال ضبطًا ّ
خروقات إيجابية وازنة
للتردي االجتماعي
والبطالة والفقر ال بل انعدام األمل ،بتحقيق ّ
ّ
ّ
على أيدي هذه الحكومة ،وهو ما يعزز موضوعيًا استمرار االنتفاضة ويتطلب تثويرها ،لتتمكن
من مواجهة التحديات التي تنتظرها وفي مقدمها ما تمارسه السلطة من قمع ضد املنتفضني ،ومن
محاوالت لدفع البالد نحو الفوضى والصدامات عبر ما ُيطرح من مشاريع تحت عناوين الفدرلة أو
املثالثة أو ّ
التمسك الشكلي بالطائف بهدف تعديل نظام املحاصصة الطائفية واملذهبية تحت سقف
النظام السياسي.
*األمني العام للحزب الشيوعي ّاللبناني –
ّ
االفتتاحية بالتزامن مع مجلة «النداء»
تنشر
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ً
طهران المعاقبة أصال ال تخشى «قيصر»:
نحو تعزيز الروابط مع دمشق
سوريا
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المقابلة

أجرى الحوار وليد شرارة

يكاد ال ّ
يمر يوم من دون أن تتخذ الواليات املتحدة ً
إجراء تصعيديًا ضد الصني .فقد صادق الرئيس األميركي ،األربعاء املاضي ،على مشروع قانون يدعو إلى فرض عقوبات على
مسؤولني صينيني بحجة اعتماد بالدهم سياسات قمعية بحق أقلية اإليغور في إقليم سني كيانغ ،بعدما صادق مجلس الشيوخ عليه في  15أيار /مايو ومجلس النواب في  27منه.
يترجم هذا اإلجراء عمليًا ،مع ما سبقه من تصريحات رسمية واتهامات وقرارات سياسية وعسكرية واقتصادية وتجارية ،استراتيجية يجمع حولها القطاع األوسع من النخبة
ّ
املهمة الرتفاع ّ
ّ
حدة املواجهة بني بكني وواشنطن ،بداية فسخ للشراكة االقتصادية التي
األميركية ،تصنف الصني على أنها التهديد األبرز للريادة األميركية .من بني النتائج
أفضت إلى تبعية متبادلة بينهما في املاضي ،تتفاوت تقديرات الخبراء حول مداه الفعلي حاليًا ووتيرته .ليونيل فيرون ،الدبلوماسي الفرنسي السابق وأحد أبرز الخبراء في الشؤون
الصينيةّ ،
قدم إلى «األخبار» تحليله ملسار فسخ الشراكة الصينية ــــ األميركية وللعوامل واملستجدات التي قد تفضي إلى تجميده مؤقتًا أو إلى تعاظمه ،مع االنعكاسات
ّ
املتوقعة في أي من الحالتني.

ّ
أعدت طهران جملة
خيارات لمساعدة حليفها
السوريّ ،
لتحدي عقوبات
«قيصر» األميركية،
لن تقتصر على بعض
اإليراني على
السفن .الدور ّ
هذه الجبهة سيتضح
أكثر في األيام المقبلة.
وطهران التي تختبر
العقوبات الشاملة في
األساس ،بحملة «الضغوط
القصوى» ،لن تتجاهل
«قيصر» فقط ،بل ستدفع
باتجاه ّ
تحدي الحملة
األميركية وانتهاز الفرصة
لزيادة التعاون بين َ
قطبي
محور المقاومة

السابق
الفرنسي
الدبلوماسي
ّ
الصينية
والخبير في الشؤون

ليونيل ّفيرون:
ّ
الشركات الصينية متعطشة للمشاريع
ّ
المتضرر األكبر من «فسخ الشراكة» مع بكين
• واشنطن هي
ُ
• نقطة ضعف الصين هيمنة الدوالر على النظام العالمي

(أ ف ب)

لن تكون فنزويال ،وراء املحيطات،
أقـ ـ ـ ــرب إل ـ ـ ــى إيـ ـ ـ ـ ــران م ـ ــن ح ـل ـفــائ ـهــا
اإلقـلـيـمـيــن ،عـلــى رأس ـه ــم ســوريــا.
ّ
املضي
مع كاراكاس ،قـ ّـررت طهران
ـاون اقـ ـتـ ـص ــادي ،ع ـم ـلــي ،ال
ف ــي تـ ـع ـ ّ
ّ
لتحدي سطوة
فقط كمحفز رمزي
الـ ـعـ ـق ــوب ــات ،الـ ـس ــاح الـ ـ ــذي ت ـفــرط
إدارة دونالد ترامب في استخدامه
منذ مجيئها .تعاون بدأ بشحنات
ال ــوق ــود ال ـتــي سـتـتــواصــل بـصــورة
روتـ ـيـ ـنـ ـي ــة ،ول ـ ــن ي ـن ـت ـهــي ب ـم ــا هــو
أك ـب ــر ك ـتــرم ـيــم م ـح ـط ــات ال ـت ـكــريــر.
ّ
ـؤكــد االختبار الفنزويلي أن ّ
ثمة
يـ
«بدائل» يمكن أن تصيغ العالقات
بـ ــن ال ـ ـ ـ ــدول ،ب ـع ـي ـدًا مـ ــن الـهـيـمـنــة
ّ
االقتصادية والسياسية .ال يتعلق
األمـ ــر بــام ـتــاك ال ـق ـي ــادة اإليــران ـيــة
ّ
لتحدي األميركيني
لإلرادة الصلبة
ف ـح ـس ــب ،إذ إن س ـي ــاس ــة ال ـح ــرب
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ت ـض ــع ط ـ ـهـ ــران مـنــذ

جهانغيري لعرنوسّ :اغتيال
سليماني لم يحدث أي تغيير
في دعم جبهة المقاومة
أمــد على رأس مهدافها ،مــا يعني
أن ال ش ــيء ل ــدى ط ـهــران لتخسره.
ّ
يـ ــذكـ ــر دبـ ـل ــوم ــاس ــي إيـ ـ ــرانـ ـ ــي ،فــي
حــديــث إل ــى «األخـ ـب ــار» ،ب ــأن بــاده
ت ـع ـي ــش ت ـج ــرب ــة الـ ـحـ ـص ــار فـعـلـيــا
مـنــذ  40ع ــام ــا .والـ ـي ــوم ،وال سيما
مـ ـن ــذ االن ـ ـس ـ ـحـ ــاب األم ـ ـيـ ــركـ ــي مــن
االتـفــاق ال ـنــووي ،ع ــادت العقوبات
ل ـت ـطــاول ك ــل ك ـب ـيــرة وص ـغ ـيــرة في
بـنـيــة إي ـ ــران االق ـت ـص ــادي ــة .بمعنى
آخ ــر ،تـقــول امل ـص ــادر ،إن كــل حركة
إيـ ـ ـ ــران فـ ــي سـ ــوريـ ــا ،مـ ــن ال ـط ـي ــران
ال ــذي يهبط فــي دمـشــق ،إلــى باقي
ً
ال ـ ـش ـ ــرك ـ ــات وال ـ ـك ـ ـي ـ ــان ـ ــات ،فـ ـض ــا
ع ــن الـ ــوجـ ــود ال ـع ـس ـك ــري ،يـخـضــع

أساسًا للعقوبات .يفيد هذا الكالم
ب ـ ــأن طـ ـه ــران س ـت ـص ـبــح ،ت ـل ـ ّقــائ ـيــا،
الـبـلــد الــوحـيــد ال ــذي لــن تــؤثــر فيه
العقوبات األميركية .على العكس
مــن ذل ــك ،سيفتح قــانــون «قيصر»
فرصًا أكبر وأفضلية للتعاون بني
سوريا وإيــران ،وربما يزيل بعض
يملكون
العوائق ،كون اإليرانيني ال ّ
أي حساسية أو حسابات تؤثر في
قرار عملهم في سوريا ومعها ،على
عكس دول أخــرى .املوقف اإليراني
م ــن املـشـهــد ال ـجــديــد ،ي ـكــاد يشابه

املوقف السياسي وامليداني عشية
ال ـح ــرب ال ـســوريــة ف ــي  ،2011وهــو
امل ـعــاكــس تـمــامــا ل ــأه ــداف املعلنة
مــن وراء «قـيـصــر» :إن ـهــاء الــوجــود
اإليــرانــي فــي ســوريــا .تعامل إيــران
ّ
مع امللف سيشكل حلقة من حلقات
املــواج ـهــة الـتــي سيضطلع ب ــأدوار
فيها باقي الحلفاء ،كروسيا ،بما
يصب في هدف أن ال يسمح بضياع
ثمن الصمود واإلنـجــاز العسكري
طوال العقد املاضي ،بسالح الحرب
االقـتـصــاديــة .وبـحـســب املعطيات،

فـ ـ ــإن ط ـ ـهـ ــران أع ـ ـ ـ ـ ّـدت س ـل ـس ـل ــة مــن
ال ـخ ـيــارات ،بالتنسيق مــع دمشق،
س ـي ـع ـلــن عـ ــن ب ـع ـض ـهــا فـ ــي األيـ ـ ــام
املقبلة ،لــن يـكــون لها سقف سوى
مــا تقتضيه آل ـيــات االل ـت ـفــاف على
ال ـع ـق ــوب ــات ،وهـ ــي آلـ ـي ــات تـتـقـنـهــا
التجربة اإليرانية الطويلة.
فــي إط ــار املــوقــف اإلي ــران ــي ،جـ ّـددت
طـ ـه ــران أمـ ــس ت ـنــديــدهــا بــالـجــولــة
الـجــديــدة مــن العقوبات األميركية
عـ ـل ــى سـ ـ ــوريـ ـ ــا ،ف ـ ــي إطـ ـ ـ ــار ق ــان ــون
«ق ـي ـص ــر» ال ـ ــذي أع ـل ـنــت واش ـن ـطــن

ّ
ّ
الروسية تتخلف عن الدورية المشتركة
القوات
للمـ ّـرة األولــى منــذ بــدء تســيير الدوريــات الروســية التركيــة
املشــتركة علــى طريــق حلــب  -الالذقيــة الدولــي ( ،)M4قبــل
ُ ّ
ـ 18بــا
حوالــي ثالثــة أشــهر ،ســيرت باألمــس الدوريــة الـ َّ
مشــاركة القــوات الروســية .وقالــت تنســيقيات املســلحني
إنــه تـ ّـم تســيير الدوريــة م ًــن قريــة ترنبــة فــي ريــف إدلــب
الجنوبــي الشــرقي ،وصــوال إلــى قريــة الكفيــر جنــوب مدينــة
جســر الشــغور فــي ريــف إدلــب الجنوبــي الغربــي ،وبذلــك
الدوريــة هــذه هــي األطــول مــن بــن الدوريــات الســابقة،
تكــون ُ
بمســافة تقــدر بنحــو  50كلــم .وذكــرت التنســيقيات أنــه
عنــد وصــول الدوريــة إلــى جســر أريحــاُ ،ســئل املترجــم
التركــي عــن الدوريــة عــن غيــاب الجانــب الروســي «فأجابهــم
مؤك ـدًا غيــاب الــروس» .وســبب الغيــاب هــو انفجــار عبــوة
ناســفة بآليــة روســية قبــل يومــن خــال تســيير الدوريــة
املشــتركة الــ.17
ّ
وكانت وزارة الدفاع الروســية قد علقت على الحدث حينها،
واعتبــرت أن «التنظيمــات اإلرهابيــة فــي إدلــب تواصــل
محاوالتهــا لتعطيــل عمــل الدوريــات» .وقــال املتحــدث باســم
الــوزارة اللــواء إيغــور كوناشــينكوف ،فــي بيــان ،إن «األوضــاع
األمنية في ســوريا ال تزال متوترة» ،مضيفًا أنه في «الوقت
الــذي تركــز فيــه الوحــدات العســكرية الروســية جهودهــا
لبســط األمــن فــي منطقــة خفــض التصعيــد فــي إدلــب ،فــي

إطــار االتفــاق الروســي  -التركــي ،ال تتوقــف التنظيمــات
املســلحة عــن محــاوالت تعطيــل هــذا االتفــاق» .وقــال املتحــدث
إن «الجماعــات اإلرهابيــة حاولــت تنفيــذ هجــوم خــال مــرور
دورية مشــتركة على الطريق الســريع  ،M4ونتيجة لتفجير
املســلحني عبــوة ناســفة عنــد مــرور الدوريــةّ ،
تعرضــت ناقلــة
ّ
جنــد مدرعــة روســية ألضــرار طفيفــة ،ولــم ُيصــب أي مــن
عناصــر الدوريــة املشــتركة بــأذى».

ع ــن ال ـح ــزم ــة األولـ ـ ــى م ـنــه ّأول من
أم ـ ــس ،كــاش ـفــة أن ـه ــا س ـت ــواج ــه من
قبلها بتعزيز ال ــرواب ــط التجارية
مـ ـ ــع دم ـ ـ ـشـ ـ ــق .ووصـ ـ ـ ـ ــف املـ ـتـ ـح ــدث
بــاســم الـخــارجـيــة اإليــرانـيــة عباس
موسوي ،العقوبات الجديدة بأنها
«إرهـ ـ ـ ـ ــاب اق ـ ـت ـ ـصـ ــادي ولـ ـ ــن تـ ــؤدي
س ــوى إل ــى زيـ ــادة م ـعــانــاة الشعب
ّ
السوري».
وشدد على أن إيران «ال
تحترم مثل هذه العقوبات القاسية
األحادية والعدائية» ،وأضاف« :في
ال ــوق ــت الـ ـ ــذي ي ــواج ــه ف ـي ــه ال ـعــالــم
جائحة فيروس كورونا ،لن يؤدي
ف ـ ــرض م ـث ــل ه ـ ــذه ال ـع ـق ــوب ــات غـيــر
اإلنـســانـيــة إال إلــى تعميق معاناة
الـشـعــب ال ـس ــوري» .وأك ــد مواصلة
طـ ـه ــران دعـ ــم دمـ ـش ــق« :ن ـح ــن على
عهدنا السابق ،سنواصل التعاون
االقـ ـتـ ـص ــادي م ــع ال ـش ـع ــب املـ ـق ــاوم
والحكومة في ســوريــا ،على الرغم
من هذه العقوبات»ّ .
ف ـ ــي غ ـ ـضـ ــون ذلـ ـ ـ ــك ،تـ ـل ــق ــى رئ ـي ــس
م ـج ـلــس الـ ـ ـ ــوزراء الـ ـس ــوري حسني
ً
ع ـ ـ ــرن ـ ـ ــوس ،اتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاال ه ــاتـ ـفـ ـي ــا مــن
ن ــائ ــب ال ــرئ ـي ــس اإليـ ــرانـ ــي إس ـحــاق
ج ـه ــان ـغ ـي ــري ،ق ـ ـ ّـدم خ ــال ــه األخ ـي ــر
ّ
ال ـ ـت ـ ـه ـ ـن ـ ـئـ ــة ل ـ ـ ـعـ ـ ــرنـ ـ ــوس بـ ـتـ ـس ــلـ ـم ــه
مـهـمــاتــه ال ـجــديــدة رئـيـســا ملجلس
الــوزراء .وأكد جهانغيري ثقته في
«استمرار العمل لترسيخ العالقات
امل ـت ـم ـيــزة وتـمـتـيـنـهــا ب ــن ســوريــا
وإيـ ـ ـ ــران ،وال س ـي ـمــا االق ـت ـص ــادي ــة،
في مواجهة اإلجراءات والعقوبات
الغربية الظاملة» .وقال جهانغيري
إن «اغتيال القائد قاسم سليماني
لم يحدث أي تغيير في دعم إيران
لجبهة امل ـقــاومــة» ،م ـشــددًا عـلــى أن
«إي ـ ــران ل ــن ت ـ ّـدخ ــر ج ـه ـدًا لتقليص
الضغوط على ســوريــا ...وشعبها
سيشهد قوة واستقرارًا».
(األخبار)

يـ ـعـ ـتـ ـق ــد ل ـ ـيـ ــون ـ ـيـ ــل فـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرون أن مــن
ال ـ ـض ـ ــروري اعـ ـتـ ـم ــاد م ـج ـم ــوع ــة مــن
امل ـع ــاي ـي ــر امل ــوض ــوعـ ـي ــة ل ـف ـه ــم ت ـطــور
الـ ـع ــاق ــات االق ـت ـص ــادي ــة ب ــن ال ـصــن
والواليات املتحدة ،وما يمكن أن تؤول
إليه في املستقبل« .من الصعب على
أي محلل أن ّ
يتنبأ بالقرارات التي قد يتخذها ترامب
حيال موضوع العالقات االقتصادية مع الصني في
األي ــام واألســابـيــع املقبلة .البعض يـقــوم بمحاوالت
الس ـت ـشــراف مــا سـتـكــون عليه ه ــذه ال ـعــاقــات بعد
سنة أو سنتني ،ولكن ال أحد يعلم ما الذي قد يفعله
ً
ترامب في حال إعادة انتخابه .من املحتمل مثال ،بما
أنه يعطي األولوية لالقتصاد ،وأن قسمًا من فريقه
يعي أن للتوتر املتعاظم مع الصني تداعيات شديدة
السلبية على هذا األخير ،أن يتراجع عن سياساته
ت ـجــاه ـهــا وي ـخ ـطــب ّ
وده ـ ـ ــا .امل ـع ـي ــار ال ـث ــان ــي يــرتـبــط
باألضرار التي لحقت باقتصاد الصني نتيجة للحرب
التجارية وجائحة كورونا ،والتي تحملها على عدم
الذهاب في الحرب التجارية مع الواليات املتحدة إلى
الحد األقصى .سيعقد اجتماع بني ّ
وزيري خارجية
البلدين في ه ــاواي ،وأعتقد أنهما أصبحا يدركان
املفاعيل الكارثية ملستوى املواجهة الحالي بينهما،
بـمـعــزل عــن خـطــاب بومبيو األيــديــولــوجــي املـغــالــي.
وعـلــى الــرغــم مــن أن الـصــن اسـتـطــاعــت أن تتعامل
بـشـكــل أف ـضــل م ــن ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة م ــع الـجــائـحــة
ومــا نجم عنها ،ربـمــا بسبب طبيعة نظامها ،فإن
شركاتها ال تعمل بشكل طبيعي ،وهـنــاك تراجع
كبير فــي مستوى النشاط االقـتـصــادي فــي البالد.
صحيح أن هناك غضبًا كبيرًا في بكني ناجمًا عن
سلسلة القرارات املعادية لها التي اتخذتها واشنطن،
لكن الصينيني براغماتيون جدًا ،ولالقتصاد ّ
أهمية
مركزية بنظرهم .نظرًا إلى هذه املعطيات ،ال أظن أننا
ً
سنشهد فسخًا كــامــا للشراكة بــن االقتصادين
ً
في السنة القادمة مثال ،لكن هذا األمر وثيق الصلة
بكيفية تـعــاطــي تــرامــب فــي ح ــال انـتـخــابــه م ـجــددًا.
ّ
بالنسبة إلى بايدن ،الذي يتبنى مقاربة أيديولوجية
تـجــاه الـصــن قــريـبــة مــن تـلــك الـتــي تتبناها اإلدارة
الحالية ،فهو من جهة أخرى أكثر واقعية من ترامب

وأقل تقلبًا في مواقفه ،ما يسهل التعامل معه».
العديد من الدراسات والتقارير ،األميركية والغربية
أســاســا ،أش ــارت فــي األش ـهــر األخ ـيــرة إل ــى تـســارع
مـســار «فـســخ ال ـشــراكــة» ،ال ــذي بــات أيـضــا مفهومًا
ً
متداوال في وسائل اإلعالم .يرى فيرون أنه «ينبغي
ال ـحــذر مــن الـتـحـلـيــات الـتــي كـثـيـرًا مــا تـكــون جــزءًا
م ــن ال ـح ـم ــات ال ــدع ــائ ـي ــة .األرق ـ ـ ــام ت ـظ ـهــر أن هـنــاك
ان ـخ ـفــاضــا ف ــي ال ـت ـب ــادل ال ـت ـج ــاري واالس ـت ـث ـم ــارات
بــن الـبـلــديــن ،لكنني مقتنع ب ــأن تـلــك الصينية في
الواليات املتحدة هي املرشحة للتراجع أكثر من تلك
األميركية فــي الصني فــي املــدى املـنـظــور ،والخاسر
األك ـبــر هــو ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة .لـلـشــركــات الصينية
ال ـيــوم ف ــرص هــائـلــة لــاسـتـثـمــار ،وخــاصــة فــي دول
االتـ ـح ــاد األوروب ـ ـ ــي ،كـفــرنـســا وأمل ــان ـي ــا وبــريـطــانـيــا
بعد البريكسيت ،ولم تعد الواليات املتحدة الوجهة
األك ـثــر جــاذبـيــة لــاسـتـثـمــار .وال شــك أن العقوبات
على عدد من الشركات الصينية وقــرار منع الطلبة
الصينيني من التخصص في بعض مجاالت العلوم
والتكنولوجيا في الجامعات األميركية قد ّأدت دورًا
فــي تــراجــع االسـتـثـمــارات .الــواليــات املـتـحــدة لــم تعد
مركز العالم ،وهناك استدارة صينية على مستوى
االسـتـثـمــارات نحو أوروب ــا .غير أن هـنــاك ق ــدرًا من
املـبــالـغــة فــي وت ـيــرة عملية فـســخ ال ـشــراكــة ومــداهــا.
هي ستتعاظم بالضرورة إذا عمد األميركيون ،كما
اقترح بعض املسؤولني في اجتماع عقد في البيت
األبيض ،إلى فرض عقوبات تهدف إلى منع الصني
من استخدام الشبكات املالية املدولرة .سيكون مثل
ه ــذا ال ـقــرار بمثابة اسـتـخــدام لـســاح دم ــار شــامــل،
وسترد عليه الصني بوقف شــراء سندات الخزينة
األميركية ،ولست متأكدًا ،نظرًا إلى صدقية ترامب
الضعيفة على النطاق الدولي ،من أن أميركا ستجد
ً
بديال من الصني في هذا املضمار .وعندما يحاول
بــومـبـيــو اإلي ـح ــاء ب ــأن اإلدارة ت ــدرس فــرضـيــة عــدم
تسديد دينها للصني كتعويض عن األض ــرار التي
تسببت بها جائحة كورونا ،فإن اتخاذ هكذا قرار
سيؤدي إلــى قتل ثقة جميع املستثمرين الحاليني،
واملحتملني ،في سندات الخزينة األميركية ،بالدولة
األميركية ،ما سيدخلها في أزمة وجودية .إذا رأينا

تطورات من هذا القبيل ،سنكون أمام فسخ شراكة
تام».
ك ـيــف سـيـنـعـكــس «ال ـت ـن ــاف ــس االس ـت ــرات ـي ـج ــي» بني
الدولتني على الشرق األوسط؟ لقد رشحت معلومات
كثيرة عن اهتمام صيني بسوريا وبميناءي الالذقية
وطرطوس في إطار مشروع «عقد اللؤلؤ» الصيني،
وفي مقابل الضغوط األميركية على إسرائيل إللغاء
اتفاقها مع الصني على إدارة إحدى شركاتها مليناء
حـيـفــا« .ال ـش ــرق األوسـ ــط لـيــس أول ــوي ــة رئـيـسـيــة في
سياق املواجهة االستراتيجية الصينية ـ ـ األميركية.
على املستوى االقـتـصــادي ،وحسب معلوماتي ،لم
تقرر الحكومة الصينية حتى اآلن ّ
ّ
تحدي العقوبات
األمـيــركـيــة واألوروبـ ـي ــة عـلــى ســوريــا .هـنــاك اهتمام
صيني بكل تأكيد بامليناءين في سوريا ،وهو يندرج
في سياق املشروع الذي ذكرتمْ ،
لكن هناك حساب ما
زال جاريًا لألرباح والخسائر .نقطة ضعف الصني
املــركــزيــة هــي الـعـقــوبــات املــالـيــة فــي إط ــار نـظــام مالي
عاملي ما زال خاضعًا لهيمنة الــدوالر .نرى ذلك في
َ
مجالي النفط والغاز ،حيث تتردد الشركات الصينية
العاملة في هذا الحقل من التعامل مع بلدان خاضعة
للعقوبات األميركية ،أو تتعامل معها بحذر كبير.
إذا لــم تنجح الصني فــي بناء شبكات مالية موازية
ّ
املضي
ومستقلة عن تلك املدولرة ،فهي لن تقدر على
بسياسات حازمة في مقابل الــواليــات املتحدةّ .أما

الواليات المتحدة لم تعد
مركز العالم ،وهناك استدارة
صينية على مستوى
ّ
االستثمارات نحو أوروبا

فــي جــوارهــا ،كبحر الصني وتــايــوان والـيــابــان ،فهي
تتبع مثل هذه السياسات بوضوح دفاعًا عن أمنها
القومي .تسعى الــواليــات املتحدة إلــى ّ
الحد من ّ
نمو
ن ـف ــوذ ب ـكــن االق ـت ـص ــادي وال ـس ـيــاســي ف ــي ال ـشــرق
األوس ــط وأوروبـ ــا وإفــريـقـيــا وآس ـيــا ،وتـطــالــب جميع
شــركــائـهــا بــاالمـتـنــاع عــن تـطــويــر عــاقــاتـهــم معها،
بالتهديد والوعيد أحيانًا».
يعتبر الخبير الفرنسي أن الحملة األميركية والغربية
على الرئيس الصيني شي جني بينغ ،واتهامه باتباع
سياسة خارجية عدوانية والتخلي عن الثوابت التي
كان قد حددها لها الرئيس األسبق دينغ سياو بينغ،
يتغاضى عن أن وصوله إلى السلطة عام  2012تزامن
مع تدشني أوباما لسياسة «االسـتــدارة نحو آسيا»:
ّ
«تمثل هذه السياسة في الواقع إعالن حرب أميركية
ع ـلــى ال ـص ــن .ه ــي اس ـتــرات ـي ـج ـيــة ت ـطــويــق واح ـت ــواء
شبيهة بالتي طبقت ضد االتـحــاد السوفياتي .قال
األم ـي ــرك ـي ــون رس ـم ـيــا إن ـه ــم ب ـص ــدد تـشـكـيــل حلف
معاد للصني ،وزار وزير دفاعهم آنذاك غالبية الدول
املـجــاورة لها لحضها على االنضمام إليه .سياسة
شي جني بينغ جــاءت كــرد على هــذه االستراتيجية
العدوانية األميركية املستجدة حيال بالده».
دعا السيد حسن نصر الله في عدة خطابات له ،وفي
ّ
«التوجه شرقًا» ،سعيًا
مقابلته مع إذاعة «النور» إلى
للخروج من أســر االستتباع االقتصادي األميركي
ل ــه ،وكـشــف فــي آخ ــر ه ــذه الـخـطــابــات عــن اسـتـعــداد
صيني لـبـنــاء قـطــار ســريــع وشـبـكــة سـكــك حديدية
فــي لـبـنــان واملـســاهـمــة فــي مـشــاريــع أخ ــرى لتطوير
ّ
بناه التحتية« .الـشــركــات الصينية التي تتولى هذه
املشاريع هي شركات ّ
عامة وهي متعطشة اليوم ،أي
بعد الجائحة ومفاعيلها ،أكثر من البارحة للمشاريع.
هي باإلجمال راهنًا شبه متوقفة عن العمل .الحكومة
ّ
معنية بــأن تساعد شركاتها على العمل
الصينية
ّ
مجددًا وبأن تؤمن لها التمويل الــازم ملشاريع بنى
تحتية كالسكك الحديد ومحطات الكهرباء وغيرها.
يصح هذا األمر على لبنان ،كما على دول أخرى في
مناطق مختلفة من العالم .واالعتبارات االقتصادية
في هــذه الحالة بالنسبة إلــى الــدولــة الصينية تسبق
تلك االستراتيجية» ،يختم فيرون.
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العالم

العالم

ّ ّ
العدو يوزع التصاريح مباشرة:
وداعًا لـ«الشؤون المدنية»!
فلسطين

حتى خطوات الحرد التي أعلنتها السلطة
الفلسطينية لم تتكلل بالنجاح .فمن
ّأسس لمنهج التسوية والتنسيق ال
بضغطة زر أن يوقفه ،ثم يطالب
يمكنه ّ
الناس بالتمنع عنه .وما دامت السلطة
لم تتجاوز حتى الخطوط الصفر أو
البرتقالية ًلدى إسرائيل ،ستبقى األخيرة
تجد حلوال سريعة إلى أن تعود األولى
إلى وظيفتها بالكامل
رام الله ــ مي رضا
ف ـ ــي تـ ـ ـج ـ ــاوز واض ـ ـ ـ ــح وس ـ ــري ـ ــع ل ـ ــدور
السلطة ،بعد إعالنها وقــف التنسيق
األمـنــي واملــدنــي مــع إســرائـيــل ،شرعت
األخـ ـي ــرة ف ــي ال ـق ـي ــام ب ـ ــدور «الـ ـش ــؤون
املــدنـيــة» الفلسطينية ،وذلــك بمنحها
الفلسطينيني تـصــاريــح الــدخــول إلــى
فـلـسـطــن املـحـتـلــة إل ـك ـتــرون ـيــا ،بـعــدمــا
ك ــان ــت ورق ـ ـيـ ــة م ـط ـب ــوع ــة وتـ ـم ــر عـبــر
ال ـش ــؤون .ت ـقــول الـسـلـطــة إن ـهــا أوقـفــت
التواصل مع «اإلدارة املدنية» التابعة
للعدو على جميع املستويات ،لكن منذ

ّ
«منسق
الثالثاء املــاضــي ،أعلن مكتب
ال ـح ـكــومــة اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة ف ــي امل ـنــاطــق
الفلسطينية» (املنسق) إصــدار معظم
التصاريح من دون طباعة ،بتسجيله
عـلــى ال ـن ـظــام اإلل ـك ـتــرونــي ف ـقــط ،بزعم
أن ذل ـ ـ ــك يـ ــأتـ ــي ف ـ ــي إط ـ ـ ـ ــار «م ـ ـشـ ــروع
واس ــع ال ـنـطــاق ت ـقــوده وح ــدة تنسيق
أعـمــال الحكومة فــي املـنــاطــق واإلدارة
املــدنـيــة لتحسني الـخــدمــة للمواطنني
الفلسطينيني» .وفق اإلعالن ،يمكن ّ
ألي
شخص من املعنيني تجديد التصريح
أو تـقــديــم طـلــب جــديــد عـبــر «شبابيك
اس ـت ـق ـب ــال ال ـج ـم ـه ــور» امل ـن ـت ـش ــرة فــي
ال ـض ـف ــة .وت ـخ ـت ـلــف ال ـت ـص ــاري ــح ال ـتــي

هي المرة األولى
التي تصدر فيها
إسرائيل التصاريح
بهذه الطريقة

ت ـ ـتـ ــراوح ب ــن  74ن ــوع ــا وفـ ــق طـبـيـعــة
النشاط والــوقــت ،لكن أهمها :رخصة
عـمــل ،زي ــارة عــائـلـيــة ،مــرافـقــة مــرضــى،
تـ ـج ــارة ،ب ـحــث ع ــن ع ـم ــل ،اح ـت ـيــاجــات
طبية.
تـقــول م ـصــادر فــي «ال ـش ــؤون املــدنـيــة»
للسلطة ،إن اآللية اإلسرائيلية الجديدة
ه ــي تـعـبـئــة ط ـلــب الس ـت ـص ــدار بـطــاقــة
بـيــومـتــريــة مــن أح ــد مـكـ ّـاتــب التنسيق
البالغ عددها  ،31إذ يتلقى املراجعون
البطاقة لتقصير وقــت االنـتـظــار عند
املـعــابــر ،ثــم يــراجــع طــالــب العبور أحد
ض ـب ــاط االتـ ـص ــال ف ــي ال ـس ـل ـطــة ،ال ــذي
يتصل بدوره بالسلطات اإلسرائيلية،
ما يعني أن جزءًا من التنسيق األمني
م ـس ـت ـم ــر .وت ـ ـجـ ــري م ـع ــال ـج ــة غــال ـب ـيــة
ال ـط ـل ـبــات وامل ــواف ـق ــة عـلـيـهــا خ ــال 24
ساعة ،وفي حال املوافقة تؤخذ بصمة
رق ـم ـيــة ل ـكــل ش ـخــص ُي ـس ـمــح بــدخــولــه
فـلـسـطــن املـحـتـلــة .تـعـقـيـبــا عـلــى ذل ــك،
ي ـقــول مــديــر دائـ ــرة اإلعـ ــام فــي «هيئة
الـ ـش ــؤون امل ــدن ـي ــة» ،ول ـي ــد وه ـ ـ ــدان ،إن
«ال ـت ـس ـج ـيــل ي ـج ــري ع ـب ــر م ــوق ــع عـلــى
صـفـحــة املـنـســق الـ ــذي يـعـطــي مــوافـقــه
بتصريح يتعامل ممغنط» ،مضيفًا:
«ال ـه ــدف تـعــزيــز دور اإلدارة املــدنـيــة،
ولــذلــك نــدعــو ال ـنــاس إل ــى ال ـت ــزام قــرار

تختلف التصاريح الممنوحة للفلسطينيين بين  74نوعًا وفق النشاط والتوقيت (أ ف ب)

القيادة وموقف السلطة».
والعمل في البناء في الداخل من أكثر
امل ـج ــاالت اس ـت ـق ـطــابــا ،وه ــو م ــا تثبته
األرقام الرسمية التي تظهر أن  %70من
الـعــامـلــن داخ ــل «ال ـخــط األخ ـضــر» هم

في هذا املجال ،في حني يعمل  %22في
ّ
الــزراعــة .أمــا مــن تبقى ،%8 ،فيعملون
في قطاع الصناعة والـخــدمــات .يعلق
الـ ــوزيـ ــر األسـ ـب ــق ف ــي ال ـس ـل ـط ــة حـســن
ع ـص ـف ــور ،بـ ــأن «الـ ـكـ ـي ــان ي ـع ـلــم كـثـيـرًا

حقيقة املشهد وتعقيداته ،فهو لم يقف
متفرجًا على قــرار وقــف التنسيق من
دون بــديــل رس ـمــي فـلـسـطـيـنــي ،ف ـقـ ّـدم
بــديـلــه الـعـمـلــي عـبــر تـطـبـيــق املـنـســق،
م ــا يـتـيــح ال ـح ـصــول ع ـلــى الـتـصــاريــح

ّ
ّ
مظلة واشنطن ال تتسع لبرلين :ال حدود البتزاز ترامب
تقرير

ّ
عمق الرئيس األميركي الخالف مع
قوات بالده
برلين بقراره سحب جزء ِمن ّ
المرابطة في ألمانيا ،بحجة تخلفها عن
سداد مساهمتها في «الناتو» .لكن
المسألة ّ
تتعدى ّ
اعة الحلفّ ،إلى
شم
ً
العالقات المتذبذبة أصال على ضفتي
«األطلسي» نتيجة سياسة االنكفاء
األميركية ،وعجز دول االتحاد األوروبي
عن الفكاك ِمن التبعية التي تحكم ّ
عالقتها بـ«األخ األكبر» ،خشية ما سيترتب
على تزعزع «حلف استراتيجي تاريخي»
من تداعيات
مالك حمود

ي ـط ـ ِّـب ــق ال ــرئ ـي ــس األمـ ـي ــرك ــي ،دون ــال ــد
لالبتزاز في غير مكان،
ترامب ،وصفته
ً
ح ـت ــى ب ــات ــت مـ ـت ــازم ــة ت ـح ـك ــم عــاقــة
واشـنـطــن بحلفائها ،قـبـ ّـل خصومها.
آخــر حلقات االب ـتــزاز تمثلت فــي قــرار
واشنطن االنسحاب الجزئي ِمن برلني،
في محاكاة لسيناريو تهديد الرياض
ب ـح ــرم ــان ـه ــا ِمـ ـ ــن الـ ـحـ ـم ــاي ــة .س ـيــاســة
ً
االن ـك ـفــاء تـحــت ش ـعــار «أم ـيــركــا ّ ّأوال»،
ّأدت إل ــى ات ـس ــاع الـ ـه ـ ّـوة ع ـلــى ضــفـتــي
األطلسي ،حيث يحكم الحذر العالقات
بني الحلفاء منذ ّ
تبوء ترامب منصبه.
بـ ــاك ـ ـرًا ،وضـ ـع ــت واش ـن ـط ــن حـلـيـفـتـهــا
بــرلــن (وبــاقــي دول أوروب ــا املنضوية
ـار م ــن اث ـنــن:
ف ــي «ال ـن ــات ــو») أمـ ــام خ ـي ـ ٍ
«تـ ـق ــاس ــم ع ـ ــبء» ت ـم ــوي ــل الـ ـحـ ـل ــف ،أو
أنـ ـه ــا س ـت ـك ــون م ـض ـط ــرة إل ـ ــى سـحــب
أو ن ـق ــل ج ـن ــوده ــا م ــن غـ ــرب أوروب ـ ـ ــا،
ل ـت ـح ـق ـيــق أه ـ ـ ــداف اإلن ـ ـفـ ــاق ال ــدف ــاع ــي.
حول «الــدروس املستفادة» ِمن سقوط

ج ــدار بــرلــن ،ي ـشـ ِّـدد وزي ــر الـخــارجـيــة
األميركي ،مايك بومبيو ،على «أنــه ال
َّ
يمكننا أب ـدًا أن نعتبر األم ــور مسلمًا
بها» .بوضوح شديد ،يشير املسؤول
ّ
األميركي إلى أن الزمن ّربما ولى على
«األطـلـســي» ،إذا اعتقدت بعض الــدول
بــأن فــي إمكانها الحصول على األمــن
مــن دون تــزويــد الحلف بــاملــوارد التي
تف (هذه الدول)
يحتاج إليها ،وإذا لم ِ
بــالـتــزامــاتـهــا (إن ـف ــاق  %2مــن ناتجها
ّ
املحلي اإلجمالي على موازنات الدفاع،
ملوازنة التزام الواليات املتحدة البالغ
 .)%3.5حـمــل ت ــرام ــب ،م ـنــذ انـتـخــابــه،
راي ــة إل ــزام حـلـفــاء ب ــاده فــي «الـنــاتــو»
بإنفاق املزيد من املال مقابل الحماية،
ونـسـ َـب إلــى نفسه الفضل فــي اجـتــرار
س ـيــاســة ل ــم يـبـتـكــرهــا ه ــو أو إدارت ـ ــه،
ُّ
فق عليها في عــام  ،2014أي قبل
بل ات ّ
أن يـتــرشــح األخ ـيــر لــرئــاسـيــات .2016
حينهاَّ ،
تقرر أن ترفع دول «األطلسي»
نـســب مساهمتها ت ـبــاعــا ،لـتـصــل إلــى
نسبة الـ  %2بحلول عام .2024
بداية األسبوع الـجــاري ،وضــع ترامب
تهديداته موضع التنفيذ ،حــن أعلن
ق ــراره خفض عــديــد الـقــوات األميركية
ّ
بحجة أن
فــي أملانيا بمقدار النصف،
ّ
برلني «متخلفة» عن سداد مساهمتها
ً
فــي «حـلــف شـمــالــي األط ـل ـســي» ،فضال
ع ــن أن ـهــا تـتـعــامــل «بـشـكــل س ـ ّـي ــئ» مع
الواليات املتحدة في املجال التجاري.
بحسب الرئيس األميركي ،يبلغ عديد
القوات العسكرية األميركية املتمركزة
ّ
ف ــي ه ــذا ال ـب ـلــد  52أل ـف ــا ،لـكـنـهــا تــرتــب
ّ
«كلفة باهظة على الواليات املتحدة...
ل ــذل ــك ،سـنـخـفــض ال ـع ــدد إل ــى  25ألــف
عسكري» .تشير أرقــام البنتاغون إلى
وجــود نحو  35ألــف عسكري دائــم في
أملانيا ،هــم عماد املساهمة األميركية
في «األطلسي» ،لكن عدد هؤالء يمكن
أن يـصــل ،فــي بعض األح ـيــان ،إلــى 50
ألـفــا بسبب عمليات الـتـنــاوب .ويبدو

أن السفير األمـيــركــي املنتهية ّ
مهمته
في ّ برلني ،ريشارد غرينيلّ ،أدى دورًا
ّ
مؤثرًا في هذا السياق ،بعدما اتخذ في
العام املاضي خطًا صداميًا مع برلني،
حــن ق ــال إن «أم ـيــركــا ال تـفـهــم مل ــاذا ال
ت ـف ــي أمل ــان ـي ــا ب ــال ـت ــزام ــات ـه ــا ف ــي حـلــف
الناتو ملساعدة الغرب» .وغداة اإلعالن
األمـ ـي ــرك ــي ،تـ ـح ـ ّـدث وزي ـ ــر ال ـخــارج ـيــة
األملــانــي ،هايكو مــاس ،من بولندا ،عن
«أهمية» الــوجــود األميركي فــي بــاده
ألمــن الــواليــات املـتـحــدة وأوروب ــا على
الـســواء ،الفتًا إلــى أن أي تغييرات في
الهيكلية األمـنـيــة فــي ال ـقــارة «تحتاج
بالتأكيد إلى بحث».
اسـتـعــاد الــوجــود العسكري األميركي
فـ ــي أمل ــانـ ـي ــا أه ـ ّـم ـي ـت ــه خ ـ ــال ال ـع ـقــديــن
ّ
الفائتني مع تطلع دول أوروبا الوسطى
ّ
والـ ـش ــرقـ ـي ــة إلـ ـ ــى الـ ـ ــواليـ ـ ــات امل ــتـ ـح ــدة
ل ـل ــوق ــوف ف ــي وجـ ــه ال ـن ـف ــوذ ال ــروس ــي.
وفـ ـيـ ـم ــا ت ـس ـع ــى وارسـ ـ ـ ـ ـ ــو ،مـ ـن ــذ وق ــت
طــويــل ،إل ــى تـعــزيــز الــوجــود األمـيــركــي
ع ـلــى أرضـ ـه ــا وتـ ـج ــري م ـح ــادث ـ ّـات في
هـ ــذا الـ ـش ــأن م ــع واشـ ـنـ ـط ــن ،ت ـمــنــت أن
بعض مــن الـقــوات األميركية
يتم نشر
ٍ
امل ـق ـ َّـرر سحبها ِم ــن أملــانـيــا فــي بولندا
التي اقترح رئيسها ،أندري دودا ،العام
امل ــاض ــي ،فــي حــالــة االسـتـجــابــة ملطلب
بالده ،تسمية القاعدة األميركية «فورت
ت ــرام ــب» ام ـت ـنــانــا ل ـن ـظ ـيــره األم ـي ــرك ــي.
ّ
املضي قدمًا
ويبدو ترامب عازمًا على
في توسيع الوجود العسكري األميركي
ّ
يتوجه دودا
في وارسو .ولهذه الغاية،
ّ
إلى واشنطن األسبوع املقبل لعقد قمة
رئاسية من ّ
املقرر أن تناقش ،إلى جانب
«تعزيز الـتـعــاون» فــي مـجــاالت الــدفــاع
وال ـت ـجــارة والـطــاقــة وأم ــن االت ـصــاالت،
تحريك ق ــوات أميركية مــن أملــانـيــا إلى
بولندا .وهذه املسألة ،وإن كانت تقنيًا
قــاب ـلــة لـلـتـنـفـيــذ ،إال أن ِم ــن شــأن ـهــا أن
ت ـسـ ّـعــر ال ـخ ــاف ــات م ــع م ــوس ـك ــو ،الـتــي
سـتـعـتـبــر ال ـخ ـط ــوة ب ـم ـثــابــة اس ـت ـفــزاز

ي ـس ـتــدعــي ال ـ ـ ـ ّ
ـرد ع ـل ـيــه .ك ــذل ــكّ ،
رح ـبــت
التـفـيــا بــاحـتـمــال نـشــر ق ــوات أميركية
ف ــي امل ـنــاطــق امل ـحــاذيــة لــروس ـيــا ،وق ــال
وزيــر الدفاع لديها ،أرتيس بابريكس،
إن بـ ــاده «ت ـ ّ
ـرح ــب ب ــان ـخ ــراط أمـيــركــي
أكبر في أمن دول البلطيق ،بما في ذلك

ّ
تتطلع دول أوروبا
والشرقية
الوسطى
ّ
إلى الواليات المتحدة
للوقوف في وجه
النفوذ الروسي

القوات األميركية املتمركزة هنا» .األمر
نفسه ينطبق على ليتوانيا التي أمل
رئيسها جيتاناس نوسيدا ،أن «تبقى
بـعــض ال ـق ــوات ال ـتــي تـعـتــزم ال ــوالي ــات
املتحدة سحبها من أملانيا في أوروبا»،
مـضـيـفــا إن بـ ــاده «س ـت ـكــون م ـســرورة
بــاسـتـضــافــة ال ـق ــوات األمـيــركـيــة بشكل
منتظم».
م ـ ـسـ ــألـ ــة االن ـ ـ ـس ـ ـ ـحـ ـ ــاب ت ـ ـق ـ ـلـ ــق أيـ ـض ــا
األمـ ـ ـ ــن ال ـ ـعـ ــام ل ـ ــ«األط ـ ـل ـ ـسـ ــي» ،يـنــس
س ـتــول ـت ـي ـن ـب ـيــرغ ،ال ـ ــذي يـ ـتـ ـح ـ ّـدث عــن
ال ـت ـه ــدي ــد الـ ـص ــاروخ ــي الـ ــروسـ ــي فـ ّـي
وج ــه أوروب ـ ــا .فــي اإلطـ ــار ذاتـ ــه ،يـحــذر
القائد األعـلــى السابق للقوات البرية
هودجز ،من
األميركية في أوروبــا ،بن ً
أن االنـسـحــاب سيكون «خـطــأ فــادحــا»
و«هــديــة» للرئيس الــروســي فالديمير
ب ــوت ــن« :ال ــوح ــدات األم ـيــرك ـيــة ليست
مــوجــودة فــي أوروب ــا لحماية األملــان»،
فـ ـج ــزء مـ ــن حـ ـل ــف «ال ـ ـنـ ــاتـ ــو» م ـهـ ّـم ـتــه
«حماية جميع األعـضــاء ،بما في ذلك

يعتزم ترامب خفض عديد قواته البالغ  35ألف عسكري إلى  25ألفًا (أ ف ب)

الخاصة مــن دون الــذهــاب إلــى مكاتب
االحتالل املنتشرة في الضفة أو منطقة
إيرز مع قطاع غزة» .ويضيف عصفور:
«ال ـب ــدي ــل اإلل ـك ـت ــرون ــي االح ـت ــال ــي لن
ي ـح ـت ــاج سـ ــوى ال ـت ـع ــام ــل امل ـن ــزل ــي مــع
ذل ــك الـتـطـبـيــق ،وه ـنــا سـيـنـتــج تفاعل
قد يفوق تقدير األجهزة الفلسطينية،
األمنية واملدنية».
لذلك ،يرى القيادي في حركة «فتح»،
ع ـبــد ال ـل ــه ع ـبــد ال ـل ــه ،أن ه ــذا اإلجـ ــراء
مـ ـح ــاول ــة ل ــ«ت ـط ـب ـي ــع ال ـ ـعـ ــاقـ ــات مــع
امل ــواط ـن ــن ف ــي ال ـض ـفــة وخ ـل ــق بلبلة
ّ
املتمسك
فــي مــوقــف السلطة الـصـلــب
بالحق الفلسطيني ...تحاول إسرائيل
أن تكسب دعاية لها في الخارج وأمام
الـعــالــم أنـهــا ليست دول ــة عـنـصــريــة».
ويقول عبد الله« :نراهن على وطنية
أبـنــاء شعبنا وأنـهــم لــن ينجروا وراء
هذه الرشوات الهادفة إلى خلق فجوة
بــن املــواطــن الفلسطيني والـقـيــادة».
الرأي نفسه يحمله يحيى رباح ،وهو
عضو املجلس االستشاري في «فتح»،
إذ ي ـق ــول إن هـ ــذا اإلج ـ ـ ــراء «م ـحــاولــة
لتطبيع الناس من أجــل قبول عملية
الضم واستدراجهم للتعامل مع األمر
الـ ــواقـ ــع» .أم ــا األمـ ــن ال ـع ــام ل ــ«حــركــة
امل ـ ـب ـ ــادرة ال ــوط ـن ـي ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة»،
م ـص ـط ـفــى الـ ـب ــرغ ــوث ــي ،ف ـي ـق ــول إن ـهــا
«املــرة األولــى التي تقوم بها إسرائيل
بهذا اإلجــراء وبهذه الطريقة ،ويأتي
كـ ّ
ـرد على وقــف التنسيق في محاولة
ل ـ ـت ـ ـجـ ــاوز الـ ـسـ ـلـ ـط ــة كـ ـلـ ـي ــا ول ـ ـفـ ــرض
ال ـس ـي ـط ــرة ال ـك ــام ـل ــة ب ـق ـضــم الـسـلـطــة
قطعة قـطـعــة» .يـشــار إل ــى أن ــه مــا بني
 130إل ــى  150أل ـفــا م ــن ع ـمــال الضفة
يتوجهون يوميًا للعمل في فلسطني
املحتلة بعد الحصول على تصاريح،
وف ـقــا ل ــأرق ــام الـ ـص ــادرة ع ــن الـجـهــاز
املــركــزي لإلحصاء الفلسطيني حتى
عام .2018
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نتنياهو يؤكد المضي بالضم
 ...وعبد الله يستنفر الخليج
مرة جديدةّ ،
توعد رئيس حكومة العدو
اإلســرائـيـلــي بنيامني نتنياهو ،أمــس،
بتمرير مخطط ضــم أج ــزاء مــن الضفة
امل ـح ـت ـلــة خ ـ ــال األي ـ ـ ــام ال ـق ــري ـب ــة ،حـتــى
ل ــو رف ــض وزيـ ــر األمـ ــن بـيـنــي غــانـتــس،
وتحالفه «كاحول الفان» ،دعم املخطط.
ون ـق ـل ــت ص ـح ـي ـفــة «يـ ـس ــرائـ ـي ــل ه ـي ــوم»
العبرية عن نتنياهو قوله في أحاديث
مغلقة إنــه سيمرر قــرار الضم حتى لو
عــارضــه ح ــزب غــانـتــس ،وذل ــك ب ــأن يتم
ال ـت ـم ــري ــر ب ـغــال ـب ـيــة ص ـ ــوت واح ـ ـ ــد ،هــو
الــوزيــر يــوعــاز هـنــذل ال ــذي أعـلــن دعمه
الـ ـض ــم ح ـت ــى ل ــو عـ ـ ــارض وزيـ ـ ــر األم ـ ــن،
خــاصــة أن ــه ال يــوجــد مــا يـلــزم بــالـعــودة
إل ــى الكنيست لـلـحـصــول عـلــى موافقة
ً
الغالبية ،فضال عن أن رئيس الحكومة
ال يـنــوي ع ــرض م ـشــروع ال ـقــانــون على
ً
الكنيست أصال.
يأتي ذلك بعد أيام على ضغط أميركي
عنوانه الحصول على إجماع إسرائيلي
داخلي على خطة الضم ،بالتوازي مع
رب ــط نـتـنـيــاهــو ب ــن م ـعــارضــة تـحــالــف
غــانـتــس خـطــة الـضــم بشكلها الـحــالــي،
والــذهــاب نحو انتخابات جــديــدة .كما
ي ـتــزامــن م ــع ت ـعــديــات ع ــدي ــدة أجــراهــا
«الليكود» على خطة الضم ،آخرها ما
نقلته الصحيفة نفسها أمــس عــن ضم
كـتــل اسـتـيـطــانـيــة صـغـيــرة (ن ـحــو %10
مــن الـضـفــة) فــي مرحلة أول ــى قبل ضم
الكتل الكبرى ( .)%20وقالت «يسرائيل
هيوم»« :إذا حصل نتنياهو على ضوء
أخضر ألي من الخرائط (التي عرضها
قبل أيــام على السفير األميركي ديفيد

فــريــدمــان) ،فــإنــه سيتوجه نـحــو الضم
بكل قوة».
ف ــي املـ ـق ــاب ــل ،وع ـق ــب ي ــوم ــن م ــن ع ـقــده
ً
اتـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــاال دوريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا مـ ـ ـ ــع أع ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــاء ف ــي
ال ـك ــون ـغ ــرس ،ح ــرك امل ـل ــك األردنـ ـ ــي عبد
ال ـلــه ال ـثــانــي ج ـه ــازه الــدب ـلــومــاســي في
ات ـ ـجـ ــاهـ ــن؛ األول ع ـ ــواص ـ ــم ال ـخ ـل ـي ــج،
والثاني إلــى رام الله حيث أرســل وزير
الخارجية أيمن الصفدي للقاء رئيس
السلطة مـحـمــود ع ـبــاس .فـفــي تغريدة
على «تويتر» ،قــال ولــي عهد اإلم ــارات،
م ـح ـمــد ب ــن زايـ ـ ــد ،أم ـ ــس« ،أكـ ـ ــدت ألخــي
امل ـل ــك ع ـبــد ال ـل ــه ال ـث ــان ــي خـ ــال ات ـصــال
هاتفي تضامن دول ــة اإلمـ ــارات الكامل

م ــع األردن الـشـقـيــق ،ورف ـض ـنــا الـقــاطــع
ل ـخ ـط ــوة االح ـ ـتـ ــال اإلس ــرائ ـي ـل ــي لـضــم
أراض فلسطينية بصورة غير قانونية.
ٍ
نتحرك سياسيًا ضمن اإلجماع العربي
ضــد هــذه الـخـطــوة» .كما نـشــرت وكالة
األنباء األردنية «بترا» خبرًا عن اتصال
بــن عبد الله ونظيره البحريني حمد
بــن عـيـســى ،ش ـ ّـددا فـيــه عـلــى «رفضهما
ال ـقــاطــع ألي إجـ ــراء إســرائ ـي ـلــي أح ــادي
لضم أراض في الضفة ،الــذي من شأنه
تقويض فرص تحقيق السالم».
لـ ـك ــن ال ـ ـخ ـ ـطـ ــوة األبـ ـ ـ ـ ــرز كـ ــانـ ــت إرس ـ ـ ــال
الـ ـصـ ـف ــدي ل ـل ـق ــاء عـ ـب ــاس أم ـ ـ ــس ،وه ــي
الف ـت ــة ل ـج ـهــة تـفـعـيــل الـ ـح ــراك األردن ـ ــي
السياسي ،لكن ضمن السقف املسموح
بــه إسرائيليًا .هـنــاك ،قــال الصفدي في
مؤتمر مشترك مع نظيره الفلسطيني،
ري ـ ــاض امل ــال ـك ــي ،إن «قـ ـ ــرار ال ـض ــم غير
م ـ ـس ـ ـبـ ــوق ع ـ ـلـ ــى الـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــة ال ـس ـل ـم ـي ــة،
وسيقتل حــل الــدولـتــن وسينسف كل
األسـ ـ ــس الـ ـت ــي ق ــام ــت ع ـل ـي ـهــا الـعـمـلـيــة
السلمية ،وسيحرم كل شعوب املنطقة
حقهم في العيش بأمن وسالم» ،مشيرًا
إلى نقله رسالة من امللك إلى عباس .أما
املالكي ،فقال« :اللقاء ...كان مركزًا حول
كيفية مـنــع الـتــوجــه اإلســرائـيـلــي لضم
أج ــزاء واسـعــة مــن األرض الفلسطينية
املحتلة ،وتنسيق الـخـطــوات املشتركة
الفلسطينية ـ األردنية للوصول إلى ما
يمنع الضم» ،الفتًا إلى «جاهزية دولة
فـلـسـطــن ،بــدعــم م ــن املـمـلـكــة األردن ـي ــة،
ل ـل ـج ـل ــوس والـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــاوض عـ ـل ــى أس ـ ــاس
الشرعية الدولية واملرجعيات الدولية».

تقرير

ّ
بولتون يشعل الجدل عشية نشر كتابه:
الـ ــواليـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة» .وي ـل ـف ــت إلـ ــى أن
ترامب يريد استهداف أملانيا من خالل
«ممارسة الضغط باألمن» ،ملمحًا إلى
أن املطلوب صــرف مثل هــذا النوع من
ال ـقــرارات فــي السياسة ،خــال الحملة
ال ــرئ ــاسـ ـي ــة وت ـ ـحـ ــت ش ـ ـعـ ــار «أمـ ـي ــرك ــا
ً
أفغانستان
أوال»« :نـعـيــد ال ـقــوات مــن
ً
والـعــراق وأملــانـيــا ،رغــم كــون ذلــك خطأ
اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــا» .ل ـك ــن رئـ ـي ــس ال ـك ـت ـلــة
الـبــرملــانـيــة ل ـحــزب «ال ـي ـســار» األملــانــي،
ديتمار بارتش ،كان له موقف مختلف،
إذ دعا حكومة بالده إلى أن «تقبل هذا
االنسحاب بامتنان ،وأن ُت ّ
عد قريبًا مع
ً
إدارة تــرامــب انسحابًا كــامــا للجنود
األميركيني .وعندما ينسحب الجنود،
ّ
يتعي أن يأخذوا معهم في الوقت ذاته
القنابل الـنــوويــة األمـيــر ّكـيــة ...سيكون
إضافية تتمثل في أن دافع
لهذا فائدة ّ
الضرائب سيوفر املليارات ألنه لن يتم
شراء طائرات مقاتلة جديدة (من أجل
هذه القنابل)».

ّ
الرئيس «غير مؤهل»

ت ـص ــاع ــد األخـ ـ ــذ وال ـ ـ ــرد ب ــن مـسـتـشــار
األم ــن الـقــومــي األمـيــركــي الـســابــق جون
بولتون ،والرئيس دونــالــد تــرامــب ،في
اليومني املاضيني ،على خلفية محاولة
اإلدارة األم ـيــرك ـيــة عــرق ـلــة ن ـشــر كـتــاب
ّ
وتسريب
بولتون املقرر األسبوع املقبلُ ،
م ـق ـت ـط ـفــات م ـن ــه ،م ــن ب ـي ـن ـهــا م ــا ن ـش ــر،
ّ
أخـ ـيـ ـرًا ،ع ــن أن ت ــرام ــب ط ـلــب مـســاعــدة
الــرئ ـيــس الـصـيـنــي شــي جــن بـيـنــغ في
إعادة انتخابه.
وبـيـنـمــا أع ـلـ ُـن بــول ـتــون ،فــي مقتطفات
ّ
م ــن م ـقــاب ـلــة نـ ـش ــرت أمـ ـ ــس ،أن ت ــرام ــب
ّ
«غـيــر مــؤهــل ملـنـصــب» الــرئــاســة ،رفــض
ّ
هـ ـ ــذا األخـ ـ ـي ـ ــر الـ ـتـ ـص ــريـ ـح ــات امل ـ ــدوي ـ ــة
ملستشاره السابق لألمن القومي .وكتب
ف ــي ت ـغ ــري ــدة ع ـلــى م ــوق ــع «ت ــوي ـت ــر» أن
«كـتــاب بــولـتــون ،هــو مجموعة أكــاذيــب
ّ
وروايات مختلقة ،كلها بهدف إظهاري
بـصــورة سـيـئــة» .وأض ــاف« :الكثير من
الـتـصــريـحــات السخيفة الـتــي ينسبها
ّ
إلي لم أقلها يومًا ،خيال بحت .يحاول
فقط االنتقام ألنني أقلته».
فـ ــي غـ ـض ــون ذل ـ ـ ــك ،قـ ـ ــال بـ ــول ـ ـتـ ــون ،فــي
مقابلة
مـعــرض حديثه عــن تــرا ُمــب فــي ً
مع قناة «إيه بي سي» تنشر كاملة في
نـهــايــة األس ـب ــوع« :ال أعـتـقــد أن ــه مؤهل
لـلـمـنـصــب .ال أع ـت ـقــد أن ل ــدي ــه ال ـك ـفــاءة
لتولي هذا املنصب».
ويــأتــي ذلــك بينما تسعى إدارة ترامب
ّ
جــاهــدة لــوقــف نشر مــذكــرات «ذا رووم
ويـ ــر إت ه ــابـ ـن ــد» ،م ــؤك ــدة ّأن ال ـك ـتــاب
ي ـت ـض ـ ّـم ــن م ـع ـل ــوم ــات م ـص ــن ـف ــة ُس ـ ّـري ــة
ل ـل ـغ ــاي ــة .وفـ ـ ــي الـ ـكـ ـت ــاب ال ـ ـ ــذي ن ـش ــرت
مـقـتـطـفــات م ـنــه ف ــي ث ــاث ص ـحــف هي
«نيويورك تايمز» و«واشنطن بوست»
و«وول س ـت ــري ــت ج ـ ــورن ـ ــال»ّ ،أول مــن
ّ
أم ـ ــس ،ك ـتــب ب ــول ـت ــون أن ت ــرام ــب طلب
مــن الــرئ ـيــس الـصـيـنــي شــي جــن بينغ

املساعدة في إعادة انتخابه ،وأعرب عن
دعمه لسياسة بكني القاضية بالسجن
الـجـمــاعــي ملسلمي اإلي ـغــور واألقـلـيــات
ّ
األخ ــرى ،مشيرًا إلــى أن الرئيس يظهر
ً
جـ ـه ــا كـ ـبـ ـيـ ـرًا ملـ ـس ــائ ــل ال ـ ـعـ ــالـ ــم .وقـ ــال
ب ــولـ ـت ــون ل ـش ـب ـكــة «أي ب ــي سـ ـ ــي»« :ل ــم
أمـ ّـيــز فــي الحقيقية أي مـبــدأ توجيهي
باستثناء ما هو مفيد إلعــادة انتخاب
ّ
يصب
ترامب» .وأضاف« :أعتقد أنه كان
تــركـيــزه على إع ــادة االنـتـخــاب إلــى ّ
حد
سقوط االعتبارات الطويلة األجل».
ّ
وذك ـ ــر ب ــول ـت ــون ف ــي ك ـتــابــه أن ت ــرام ــب،
وخالل ّ
قمة مع شي في حزيران /يونيو
َّ َ
من العام املاضي« ،حول املحادثة بشكل
م ـف ــاج ــئ إل ـ ــى االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات الــرئــاس ـيــة
األمـيــركـيــة ،مـلـ ّـمـحــا إل ــى قـ ــدرات الصني
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ل ـل ـت ــأث ـيــر فـ ــي ال ـح ـم ــات
الـجــاريــة ،وملتمسًا مــن شــي أن يضمن
أن ــه س ـي ـفــوز» .كــذلــك ،ق ــال بــول ـتــون ،في
ّ
مقتطفات كتابه ،إن تــرامــب شـ ّـدد على
أه ـم ـيــة املـ ــزارعـ ــن األم ـي ــرك ـي ــن ،وكـيــف
ّ
أن «زي ــادة الصني مشترياتها مــن فول
الـصــويــا وال ـق ـمــح» ،يـمـكــن أن تــؤثــر في
ال ـن ـت ـي ـجــة االن ـت ـخ ــاب ـي ــة فـ ــي الـ ــواليـ ــات
املـتـحــدة .وأض ــاف« :كـنــت ّ
أود أن أطبع
ّ
ك ـل ـم ــات ت ــرام ــب ن ـف ـس ـه ــا ،لـ ـك ــن عـمـلـيــة
امل ــراج ـع ــة ال ـح ـكــوم ـيــة امل ـس ـب ـقــة للنشر
قـ ـ ـ ـ ّـررت ع ـك ــس ذلـ ـ ـ ــك» ،فـ ــي إشـ ـ ـ ــارة إل ــى
ضرورة إخضاع ّ
مسودة كتابه للتدقيق
م ــن قـبــل وك ـ ــاالت أمـيــركـيــة قـبــل أشـهــر.
واعتبر بولتون في وصفه لحلقات ّ
عدة
ّ
سلوكيات ترامب ،أن «إعاقة العدالة
من
ّ
ّ
بدت كأنها أسلوب حياة لم نتمكن من
ّ
تقبله».
ّ
السياسي املحافظ املثير
وكان بولتون،
للجدل ،قــد أمضى  17شهرًا مستشارًا
ّ
القومي في البيت األبيض ،قبل
لألمن
استقالته في أيلول /سبتمبر املاضي.

ترامب عن كتاب بولتون« :خيال بحت .يحاول فقط االنتقام ألنني أقلته» (أ ف ب)

وه ـ ــو رف ـ ــض اإلدالء ب ـش ـه ــادت ــه خ ــال
مـحــاكـمــة تــرامــب فــي مـجـلــس الـشـيــوخ،
بهدف عزله في كانون األول /ديسمبر

تحاول اإلدارة األميركية
منع نشر كتاب
ّ
بولتون ألنه ّ«يتضمن
معلومات سرية»

ّ
ً
املــاضــي ،قائال إنــه لن يفعل ُذلــك إل إذا
قاض .ولم يقل بولتون
أجبره ًعلى ذلك
ٍ
ْ
ص ــراح ــة إن كــانــت أف ـع ــال ت ــرام ــب الـتــي
ّ
كـشــف عـنـهــا تـسـتــوجــب تــوجـيــه ات ـهــام

ّ
ّ
إلــى الــرئـيــس ،لكنه ذكــر ّأن ــه أبـلــغ وزيــر
ال ـعــدل ،بيل ب ــار ،بها وأن ــه كــان ينبغي
ع ـلــى مـجـلــس ال ـ ـنـ ـ ّـواب إجـ ـ ــراء تـحـقـيــق.
ّ
ّ
الديموقراطيني ارتكبوا
وقــال أيضًا إن
ّ
«ســوء تـصـ ّـرف» بحصر االت ـهــام بشكل
ضـ ّـيــق بــأوكــران ـيــا ،فــي وق ــت كــانــت فيه
تجاوزات ترامب الشبيهة بما فعله مع
كـيـيــف م ــوج ــودة عـلــى ن ـطــاق سياسته
الخارجية بالكامل .وكتب بولتون« :لو
ّ
لم ُيــركــز مجلس الـنــواب على الجوانب
ّ
األوكرانية وحسب في تضارب املصالح
ّ
الشخصية لترامب ،لكانت هناك فرصة
ّ
أكبر إلقناع اآلخــريــن بــأن جرائم كبرى
وجـ ـنـ ـح ــا قـ ــد تـ ـ ـ ّـم ارت ـ ـكـ ــاب ـ ـهـ ــا» .وأشـ ـ ــار
بــولـتــون إل ــى تــواصــل تــرامــب مــع زعيم
ً
كوريا الشمالية كيم جونغ أون ،قائال
ّ
إن ترامب كان يركز على «فرصة التقاط
ص ـ ــورة ّ
ورد ف ـعــل ال ـص ـحــافــة عـلـيـهــا»،
عـ ــوضـ ــا عـ ــن الـ ـت ــركـ ـي ــز عـ ـل ــى امل ـص ــال ــح
األميركية الطويلة األجل.
(األخبار ،أ ف ب)
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إعالنات

إعالنات
◄ وفيات ►

السعودية

«أرامكو» تخفض
أعداد موظفيها
بدأت شركة النفط السعودية
«أرامكو» بتسريح مئات
املوظفني هذا الشهر ،مع
تقليص شركات الطاقة العاملية
أعداد عامليها في مواجهة
أزمة فيروس «كورونا» ،حسب
ما كشفت وكالة «رويترز» من
ّ
معلومات عن مصادرها ،أكدت
ما كانت وكالة «بلومبيرغ»
قد نشرتها في وقت سابق.
وبحسب املعلومات ،فإن
معظم من فقدوا وظائفهم في
«أرامكو» هم من األجانب.
ّ
وقدر مصدر لـ«رويترز» أن
التسريحات شملت نحو 500
شخص ،مضيفًا إنها استندت
في معظمها إلى األداء ،وإن
خطوات مماثلة تجري في كل
عام ،مع العلم بأن عدد موظفي
«أرامكو» يتجاوز الـ  70ألفًا.
وذكر بيان لـ«أرامكو» أن
الشركة ّ
تتكيف مع بيئة أعمال
معقدة للغاية وسريعة التغير
بسبب الجائحة ،وأنها تراجع
باستمرار نفقاتها التشغيلية.
ّ
إال أن البيان تحفظ عن إيضاح
تفاصيل أي إجراء في الوقت
الحالي.
وقال الرئيس التنفيذي
للشركة أمني ناصر ،أمس،
إن «أرامكو» ستلجأ إلى
االستدانة لتوزيع أرباح على
املساهمني ،موضحًا أن
الشركة ستستخدم السيولة
والدين لسداد توزيعات أرباح
تبلغ  18,75مليار دوالر للربع
ّ
األول من العام الحالي .يأتي
ذلك بعد يوم على إتمام الشركة
صفقة استحواذ على %70
من «سابك» بشراء حصة
الصندوق السيادي السعودي
مقابل  69مليار دوالر.
وسبقت «قطر للبترول» إلى
تسريح أجانب وتقليص خطط
اإلنفاق للتأقلم مع التراجع
الحاد في الطلب على النفط
والغاز .كذلك تعتزم الكويت،
وفق ما أعلن وزير النفط ،وقف
تعيني األجانب في قطاعها
النفطي ملدة عام.
ّ
وسجلت السعودية ،أمس،
 48وفاة بفيروس «كورونا»
و 4757إصابة ،ليرتفع إجمالي
اإلصابات إلى  ،145991بينها
 1139وفاة ،و 93915حالة
تعاف.

آل ج ــدي ــد وع ـم ــوم آل م ــرق ــص وآل
األصيل وآل الحكيم ينعون ببالغ
األسى فقيدهم الغالي
غيث جديد
إبن الشهيد غسان جديد
والدته املرحومة سهيلة جدید
زوجته الدكتورة وفاء األصيل
أوالده غسان ،وائل ،خالد
أشقاؤه الدكتور فداء
ش ـق ـي ـق ــات ــه :وفـ ـ ـ ــاء زوجـ ـ ـ ــة م ـي ـشــال
مرقص ،رجاء زوجة لؤي معروف
أع ـم ــام ــه :امل ــرح ــوم فـ ـ ــؤاد ،امل ــرح ــوم
صــديــق ،امل ــرح ــوم ص ــاح ،املــرحــوم
منير ،طالل ،بسام
ع ـمــاتــه :املــرحــومــة م ـلــك ،املــرحــومــة
ص ــديـ ـق ــة ،سـ ـه ــام زوج ـ ـ ــة امل ــرح ــوم
ح ـ ـسـ ــن مـ ـ ـخـ ـ ـل ـ ــوف ،آس ـ ـ ـيـ ـ ــا زوج ـ ـ ــة
مـ ـحـ ـم ــود ج ـ ــدي ـ ــد ،ن ـ ـجـ ــوى زوج ـ ــة
املرحوم محمد علي عبود
خاله املرحوم عبد الله محمود
خ ـ ــاالت ـ ــه :امل ــرح ــوم ــة م ــري ــم زوجـ ــة
املرحوم عيسى الحكيم ،املرحومة
كريمة زوجــة املــرحــوم فــؤاد جديد،
امل ــرح ــوم ــة رابـ ـي ــة زوجـ ـ ــة امل ــرح ــوم
مأمون األصيل ،هند زوجة املرحوم
صالح جدید
وق ــد تــوفــي بـعــد ص ــراع طــويــل مع
املرض في املستشفى ليل األربعاء
 17حــزيــران  ،وجــرت مــراســم الدفن
ص ـب ــاح ي ــوم الـخـمـيــس ف ــي مــدافــن
الباشورة ،بيروت .ونظرًا للظروف
ال ــراه ـن ــة تـقـبــل ال ـت ـع ــازي بــواسـطــة
الـهــاتــف والــواتــس أب على األرق ــام
التالية:
زوج ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ــه الـ ـ ـ ـ ـ ــدك ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ــورة وفـ ـ ـ ـ ـ ــاء
+9613262341 / +971526451260
ش ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــه :الـ ـ ـ ـ ـ ــدك ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ــور ف ـ ـ ـ ـ ـ ــداء
+9613723644
أبناؤه:
غسان +64211368614
وائل +96171431784
خالد +96181425918

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

(رويترز ،األناضول)
(أ ف ب)

هاتف 759555 :ــ 01
فاكـس 759597 :ــ 01
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◄ إعالنات رسمية ►
إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان ع ــن رغ ـب ـت ـهــا في
إج ـ ـ ـ ـ ــراء اسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــدراج ع ـ ـ ـ ــروض ل ـص ـي ــان ــة
وتعبئة مطافئ الحريق.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
الـعــروض املــذكــور اعــاه الحصول على
نسخة مــن دفـتــر ال ـشــروط مــن مصلحة
ال ـ ــدي ـ ــوان  -ام ــان ــة الـ ـس ــر  -ال ـط ــاب ــق 12
(غ ــرف ــة  ،)1223مـبـنــى ك ـهــربــاء ل ـب ـنــان -
طريق النهر وذلك لقاء مبلغ قدره 000/
/30ل.ل.
تـسـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد إل ــى ام ــان ــة سر
كـهــربــاء لبنان  -طــريــق النهر  -الطابق
« - »12املبنى املركزي (غرفة .)1223
علمًا إن آخر موعد لتقديم العروض هو
ن ـهــار الـجـمـعــة ال ــواق ــع فــي 2020/7/24
ع ـن ــد ن ـه ــاي ــة الـ ـ ـ ــدوام ال ــرس ـم ــي ال ـســاعــة
 11:00قبل الظهر.
بيروت في  16حزيران 2020
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 584
شراء علف مركز للخراف واملاعز
رقم املناقصةG23/2019 :
 حصلت وزارة ال ــزراع ــة عـلــى هـبــة منال ـص ـن ــدوق ال ــدول ــي لـلـتـنـمـيــة الــزراع ـيــة
(إيـفــاد) بهدف تغطية تكاليف مشروع
تنفيذ ال ــزراع ــة الــذكـيــة مـنــاخـيــا :تعزيز
ّ
التكيف
قدرات املجتمعات الريفية على
فــي لبنان (أغــريـكــال) وتـنــوي استعمال
قسم مــن هــذا التمويل مــن أجــل تغطية
تكاليف دفعات مستحقة بموجب عقد
شراء علف مركز للخراف واملعاعز.
 يمكن للعارضني املتهمني بالحصولعلى دفتر الشروط (باللغة اإلنكليزية)
إرس ــال طلبهم عبر الـبــريــد اإللكتروني
إل ـ ــى الـ ـب ــري ــد اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي لـلـمـهـنــدســة
أم ـ ــل ال ــدغ ـي ـل ــي مـ ـس ــؤول ــة ال ـ ـتـ ــوريـ ــدات:
 procurement.agrical@gmail.comعلى
أن ي ـتــم ذكـ ــر اسـ ــم ال ـش ــرك ــة وصــاحـبـهــا
ورقم التلفون في الطلب.
 يـ ـج ــب تـ ـق ــدي ــم ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض ف ـ ــي م ـه ـلــةأقصاها يــوم الخميس  23تـمــوز 2020
عـ ـن ــد ال ـ ـسـ ــاعـ ــة  15:30ب.ظ( .ح ـس ــب
الـتــوقـيــت املـحـلــي ملــديـنــة ب ـي ــروت) على
العنوان التالي :املشروع األخضر ،بناية
بلطجي (الطابق األول) ،مقابل املديرية
الـعــامــة ألم ــن ال ــدول ــة ،ال ـج ـنــاح ،بـيــروت،
لبنان .هاتف01 853 141 :
 يتم فــض الـعــروض يــوم الخميس 23ت ـم ــوز  2020ع ـنــد ال ـســاعــة  15:45ب.ظ
(حسب التوقيت املحلي ملدينة بيروت)
ع ـلــى ال ـع ـن ــوان ال ـت ــال ــي :ب ـنــايــة بلطجي
(الـ ـط ــاب ــق األرضـ ـ ـ ـ ــي) ،م ـق ــاب ــل امل ــدي ــري ــة
الـعــامــة ألم ــن ال ــدول ــة ،ال ـج ـنــاح ،بـيــروت،
لبنان .هاتف01 853 141 :
 يـحــب إرفـ ــاق جـمـيــع ال ـع ــروض ببيانتأمني العطاء.
ً
 يمكن للعارضني قــراءة اإلعــان كامالم ــن خ ــال مــراج ـعــة امل ــوق ــع اإللـكـتــرونــي
ل ــوزارة الــزراعــةwww.agriculture.gov. :
.lb
 يجب على العارضني مراجعة املوقعاإللكتروني لـلــوزارة بشكل دائــم لقراءة
أيــة توضيحات أو تعديالت حــول هذه
املناقصة.
وزير الزراعة
عباس مرتضى
التكليف 598
بطالن زواج
ي ــوس ــف س ــرك ـي ــس ج ــوع ـي ــت – اي ـل ـي ــان
يوسف طنوس
بيروت
إعالن قضائي
إن املحكمة االبتدائية املوحدة املارونية
فــي ذوق مصبح تــدعــو الــزوجــة ايليان
ي ــوس ــف طـ ـن ــوس ،ل ـل ـح ـض ــور ال ـ ــى ه ــذه
امل ـح ـك ـمــة ،غ ــرف ــة ال ـق ــاض ــي األب مـ ــارون
ح ـ ـ ـ ـ ــرب ،ي ـ ـ ـ ــوم ال ـ ـخ ـ ـم ـ ـيـ ــس الـ ـ ـ ــواقـ ـ ـ ــع ف ــي
 ،2020/7/2الساعة العاشرة والنصف
قبل الظهر مــن أجــل اسـتـجــوابـهــا ،وفي
ّ
ح ــال تخلفها عــن الـحـضــور ُي ـصــار الــى
إعالنها متغيبة والسير بالدعوى وفقًا

لألصول حتى صدور الحكم النهائي.
ذوق مصبح ،في 2020/6/3
املسجل
االستاذة ريتا ّ
نصار
الرئيس
األب مارون حرب
إعالن مناقصة
تـعـلــن مـسـتـشـفــى تـبـنــن الـحـكــومــي عن
إجـ ـ ــراء م ـنــاق ـصــة ع ـمــوم ـيــة ل ـ ــزوم ش ــراء
 19 Kits for COVIDو Automated
 RNA extractionوتــرك ـيــب فـيـنـيــل في
بعض أقـســام املستشفى وش ــراء بعض
الـتـجـهـيــزات ألق ـســام الـتـمـيـيــل وتفجير
الحصى عن بعد.
آخـ ــر م ـه ـلــة ل ـت ـقــديــم الـ ـع ــروض ال ـســاعــة
الـثــانـيــة عـشــر مــن تــاريــخ 2020/07/06
ع ـ ـلـ ــى أن ت ـ ـفـ ــض الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــروض بـ ـت ــاري ــخ
 2020/07/07الساعة الثانية عشرة في
مبنى املستشفى.
رئيس مجلس اإلدارة
د .محمد علي حمادي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طـ ـل ــب م ـص ـط ـف ــى أح ـ ـمـ ــد حـ ـم ــو مل ــوك ـل ــه
احـســان يــوســف عبد الــرضــى سند بدل
ضائع للعقار  760قانا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
باسم حسن
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
ط ـلــب م ـح ـمــد ف ــري ــد ب ـن ــدر بــوكــال ـتــه عن
ف ــوزي ــة ع ـبــدال ـلــه ب ـنــدر ملــورث ـي ـهــا غــزالــه
سليمان العبد ومحمود عبدالله بندر
سند بدل ضائع للعقار  120معروب.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
باسم حسن
إعالن

من أمانة السجل العقاري في صور
طلب علي حسن علم الدين بوكالته عن
سلمى قاسم عبد الرضا ملورثها قاسم
ي ــوس ــف ع ـبــد ال ــرض ــا س ـنــد ب ــدل ضــائــع
للعقار  796قانا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
باسم حسن
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طلبت جيهان محمد ابو هواش ملورثها
زي ـ ــاد م ـح ـمــود االرن ـ ـ ـ ــاؤووط س ـنــد بــدل
ضائع للعقار  84/573الدكرمان.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
باسم حسن
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طلب ابراهيم نمر دايخ بوكالته عن فهد
عبداللطيف دايــخ ملوكلته نهاية احمد
سليمان سـنــد ب ــدل ضــائــع للعقار 441
معروب.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
باسم حسن
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طلبت ناهد خليل حــزبــوز شـهــادة قيد
بدل ضائع للعقار  165املحاربية.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
باسم حسن
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طلب محمد أحـمــد قنديل ملوكله ماهر
محمد صــالــح سند بــدل ضــائــع للعقار
 338املروانية.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري

باسم حسن

الشمال
طلبت رشــا فــاخــوري ملورثتها خديجة
خ ـلــف سـ ـن ــدات تـمـلـيــك بـ ــدل ض ــائ ــع 83
و 59/180و  59/257النوري.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري بالتكليف

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
ط ـل ــب ب ــاس ــم م ـح ـم ــود ب ــدي ــري ملــوكـلـتــه
ثريا نديم جوهري سندات بدل ضائع
للعقارين  55و 3/72مدينة صيدا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
باسم حسن

إعالن
ألمـ ــانـ ــة ال ـس ـج ــل الـ ـعـ ـق ــاري األولـ ـ ـ ــى فــي
الشمال
طلب احـمــد الـحــاق ملوكلته مــونــا عبد
الـلــه سند تمليك بــدل ضــائــع 1507/40
بساتني طرابلس.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري بالتكليف

إعالن
ألمـ ــانـ ــة ال ـس ـج ــل الـ ـعـ ـق ــاري األولـ ـ ـ ــى فــي
الشمال
طلب مايز درويش وبديعة ماضي سند
تمليك بدل ضائع  623/B 17امليناء .12
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري بالتكليف

إعالن
ألمـ ــانـ ــة ال ـس ـج ــل الـ ـعـ ـق ــاري األولـ ـ ـ ــى فــي
الشمال
طلب مثال املحمد بالتفويض بتنفيذ
وك ــال ــة غ ـي ــر ق ــاب ـل ــة ل ـل ـع ــزل ع ــن نــرجــس
م ـح ـم ــد س ـل ـي ــم م ـح ـم ــد س ـل ـي ــم ال ـش ـه ـيــر
بكامل بوكالتها عن عبد املطلب سباعي
سند تمليك بدل ضائع  140/15التل.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري بالتكليف

إعالن
ألمـ ــانـ ــة ال ـس ـج ــل الـ ـعـ ـق ــاري األولـ ـ ـ ــى فــي
الشمال
طلب طــونــي جــرجــس سند تمليك بدل
ضائع  459/2التل.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري بالتكليف

إعالن
ألمـ ــانـ ــة ال ـس ـج ــل الـ ـعـ ـق ــاري األولـ ـ ـ ــى فــي

إعالن
ألمـ ــانـ ــة ال ـس ـج ــل الـ ـعـ ـق ــاري األولـ ـ ـ ــى فــي

الشمال
طـلــب خــالــد اح ـمــد مــرعــب سـنــد تمليك
بدل ضائع  2412/8بساتني طرابلس.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري بالتكليف
إعالن
ألمـ ــانـ ــة ال ـس ـج ــل الـ ـعـ ـق ــاري األولـ ـ ـ ــى فــي
الشمال
ط ـل ــب بـ ـش ــار حـ ـم ــزة مل ــوك ـل ــه ع ـم ــر عـبــد
اللطيف حمزة سند تمليك بــدل ضائع
 743/5بساتني طرابلس.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري بالتكليف
إعالن نشر فقرة حكمية
تدعو محكمة الغرفة االبتدائية الثانية
ف ــي ال ـب ـق ــاع /زح ـل ــة ب ــرئ ــاس ــة الـقــاضـيــة
نوال صليبا.
املستدعى ضدها منتهى ابراهيم جحا
امل ـق ـي ـم ــة س ــاب ـق ــا فـ ــي ح ـ ــوش األم ـ ـ ـ ــراء –
زحلة – واملجهولة محل اإلقــامــة حاليًا
ل ـل ـح ـضــور ش ـخ ـص ـيــا أو ب ــواس ـط ــة مــن
ينوب عنها قانونًا الى قلم املحكمة في
زحلة لتبلغ الحكم الصادر عن املحكمة
ب ـتــاريــخ  2020/3/17ب ــرق ــم 2020/44
بـ ــاالس ـ ـتـ ــدعـ ــاء امل ـ ـقـ ــدم مـ ــن امل ـس ـت ــدع ـي ــة
نيللي فيليب داري ــدو ورفــاقـهــا بوكالة
املحامية سونيا جرجس املسجل لدينا

نتائج اللوتو اللبناني

استراحة
كلمات متقاطعة 3 4 7 6
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Estimated
Quantity
42

Delivery Site

Unit

Akkar/Tripoli
Warehouses
Akkar
Warehouses
Tripoli
Warehouses

Person /
month
Truck

3

Truck

2

10

6
9

2

Delivery Site
DM Centers in: Hasbaya/ Hermel/
Jounieh/ Kob Elias/ Tripoli/ Beirut
Delivery Site
Akkar
warehouse,
Hermel
warehouse and
Saida warehouse
Sahel Akkar,
Zahle, Baalbak,
Saida and
Hasbaya.

5

2

6

Daily Workers
)(8hrs/day
Truck 10 Ton with
)Driver (6 months
Truck 10 Ton with
)Driver (6 months

1

8

2

9

3

10

Lot description
Various Supplies
Kitchen Supplies
Linen
PPEs

Item #
Lot 1
Lot 2
Lot 3
Lot 4

Items in each lot
5
13
5
2

Prefabricated Container
2
Electrical and Wash Items
v
Desludging and Water Trucking 2

Lot 5
Lot 6
Lot 7

TENDER DETAILS
The Tender details are as follows:
DDP – Beirut Delivery Duty Paid

INCOTERMS

As mentioned in the above tables

Delivery address

Friday 19 June 2020

ITB Published

All documents can be downloaded from http://www.redcross.org.lb/ (Please select “Tender” from
the menu at the top right of the page). Tenderers are advised to check the website regularly as any
changes or additional information related to this tender will be updated via the website.
Tenders must be submitted in a sealed envelope

Lebanese Red Cross Society Head Quarters,
Spears Street, Kantari, Beirut, Lebanon
Date:2020-011/012 Friday 03 July, 2020
2020-013 Friday 17 July 2020

Mailing address
Tender deadline

1

5

6

3

4

Lot description

Quantity
6

1

4
8

Item #

Lot Description
Electrical
Generator

8

1

7

Item No.
1

39 34 25 24 21 17 11

3476 sudoku

3

Invitation to bid No: 2020-011 Trucks And Daily Workers for a Duration of 1 Year
Invitation to bid No: 2020-012 for the Supply of Electrical Generator
Invitation to bid No: 2020-013 Quarantining Intervention
The Lebanese Red Cross Society (LRCS) hereby invites sealed bids from manufacturers/
reputed firms/ registered suppliers for the supply of the following supplies/ services:

برقم اســاس  2018/602تــاريــخ الــورود
.2018/7/30
مضمون الحكم:
ً
أوال :بــإعــان قسمة الـعـقــار  141حوش
األم ــراء أراض ــي بــن الشركاء فــي ملكية
هذا العقار وذلك عن طريق افرازه.
ثــانـيــا :الـحـكــم بــاألخــذ بــامل ـشــروع األول
( )1املنظم من قبل الخبيرة ناتالي مراد
املعلوف.
واع ـت ـب ــار ه ــذا ال ـت ـقــريــر جـ ــزءًا ال يـتـجــزأ
م ــن ه ــذا ال ـق ــرار واع ـت ـبــار ه ــذا امل ـشــروع
اي املشروع ( )1هو الذي يرعى القسمة
الواقعة بني الشركاء في العقار رقم 141
حوش األمراء أراضي.
ثـ ــال ـ ـثـ ــا :ش ـ ـطـ ــب إش ـ ـ ـ ـ ــارة ال ـ ـ ــدع ـ ـ ــوى عــن
ال ـص ـح ـي ـفــة ال ـع ـي ـن ـيــة ل ـل ـع ـقــار رقـ ــم 141
حـ ــوش األمـ ـ ـ ــراء أراض ـ ـ ــي ب ــال ـت ــزام ــن مــع
انفاذ البند األول وثانيًا من هذه الفقرة
الحكمية.
رابعًا :برد ما زاد أو خالف من أسباب.
خــام ـســا :تـضـمــن امل ـس ـتــدعــن الـنـفـقــات
كافة.
وللمستدعى ضدها مهلة ثالثني يومًا
لالستئناف اعتبارًا من تاريخ التبليغ
الــذي يتم بانقضاء عشرين يــومــا على
التعليق ونشر آخر إعالن.
رئيس القلم
راغب شحاده

5

8

4

1

9

2

5

3
2

5
4

9

5

6
2

3

1

7

8

7

7

أفقيا

 -1دولة أفريقية يقسمها نهر النيل الى شطرين شرقي وغربي – شقيق –  -2عاصمة
جزر فيجي – أحدى أنواع األسماك التي تعيش في املحيط األطلسي –  -3موضع
الجنني في بطن األم – قنديل ومصباح –  -4مدينة أردنية – هيئة املالبس – وضع
ّ
الصرة – ّ -5إبن الحصان – عاصمة دولة الباهاماس –  -6كان في لونه
الدراهم في
ســواد وبـيــاض – يحل العقدة –  -7دولــة آسيوية تعني األرض النقية أو األرض
الطاهرة – للنداء –  -8حرف نصب – وزن مقداره ألف كيلو – حاجب في شركة – -9
من الحبوب –  -10عسكري ورجل سياسة فرنسي راحل

عموديًا

 -1عاصمة آسيوية –  -2للتمني – رجال دين –  -3فيلم سينمائي شهير لألخوين
رحباني – إسم موصول –  -4من األعداد – جزء من دين مستحق –  -5صفة لرجل
بليد كسالن –  -6أصل البناء – معركة جرت بني روما وهنيبعل أدت الى إنكسار
القائد القرطاجي – جواب –  -7فتى أسطوري يوناني رائع الجمال عشق صورته
املنعكسة فــي املــاء ومــات لعجزه عــن اإلمـســاك بمعشوقته فنبتت على قبره زهــرة
حملت إسمه – نريد ونروم –  -8آللىء عظام – للتفسير – شرب الكلب ما في اإلناء
من ماء بأطراف لسانه –  -9معلم تاريخي مشهور في مدينة اسطنبول التركية –
 -10سكني عظيم – عاصمة آسيوية

أفقيا

شروط اللعبة

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

حلول الشبكة السابقة

 -1تبولة – كمبس –  -2وا – مشروع –  -3شنغهاي – آرو –  -4يارون – د د د د –  -5بم – رجال – ال –
 -6ايم – ليما –  -7روسي – الصف –  -8مكسيكو – ّ
جوي –  -9خامد – حاريص –  -10لن – الشروال
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مشاهير 3476
1

 -1توشيبا – مخل –  -2بان اميركان –  -3غر – موسم –  -4الهور – سيدا –  -5انجليك –  -6مي
– اي – وحش –  -7كش – دملا – آر –  -8مراد – الجرو –  -9بوردل – صويا –  -10سعود الفيصل

عموديًا

حل الشبكة 3475

2

3

4
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6

7
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رئـيــس وزراء عــراقــي ســابــق .عضو ب ــارز فــي حــزب الــدعــوة اإلســامـيــة .نال
درجة الدكتوراه سنة  1980من جامعة مانشستر البريطانية في الهندسة
الكهربائية
إعداد
نعوم
مسعود

 = 4+2+8+7+6+5الرائحة الزكية ■  = 10+11+3+1معدن صلب ■  = 8+9والد

حل الشبكة الماضية :مايكل الندون

جــرى مساء أمــس سحب اللوتو اللبناني
لإلصدار الرقم  1816وجاءت النتيجة على
الشكل اآلتي:
األرقام الرابحة34 - 25 - 24 - 21 - 17 - 11 :
الرقم اإلضافي39 :
¶ المرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة)
 عدد الشبكات الرابحة0 : الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 0 :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 اإلجمالية حسب املرتبة: 34,907,490ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 16 :شبكة الجائزة اإلفرادية لكل شبكة2,181,718 :ل.ل.
¶ المرتبة الرابعة (أربعة أرقام مطابقة):
قـيـمــة ال ـجــوائــز اإلجـمــالـيــة حـســب املــرتـبــة:
 34,907,490ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 661 :شبكة. الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 52,310 :ل.ل.¶ المرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):
 قيمة الـجــوائــز اإلجمالية حسب املرتبة: 84,620,000ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 10565 :شبكة. الجائزة لكل شبكة 8,000 :ل.ل. املبالغ املتراكمة للمرتبة األولى واملنقولةللسحب املقبل 784,657,080 :ل.ل.
نتائج زيد
ج ــرى م ـس ــاء أم ــس س ـحــب زي ــد رق ــم 1816
وجاءت النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح32099 :
¶ الجائزة األولى 75,000,000 :ل.ل.
 عدد األوراق الرابحة2 :قيمة37,500,000 :
¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.2099 :
 الجائزة اإلفرادية 900,000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.099 :
 الجائزة اإلفرادية 90,000:ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم .99
 الجائزة اإلفرادية 8,000 :ل.ل.نتائج يومية
جرى مساء أمس سحب «يومية» رقم 1032
وجاءت النتيجة كاآلتي:
• يومية ثالثة616 :
• يومية أربعة8494 :
• يومية خمسة33497 :

18

الجمعة  19حزيران  2020العدد 4078

الجمعة  19حزيران  2020العدد 4078

ثقافة وناس
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خوارج الفن العربي ...معرضًا افتراضيًا في بيروت

خليل زغيب وطالل وعبد الحي مسلم زرارة وأبو صبحي التيناوي وناديا ّ
األيوبي الخوري وثيو منصور
طالل
المظلوم وجورج رياض كرون وبولس ريشا ورمزي سالمة وشيبيا ّ
ومصطفى خالدي وشاكر ّ
وصوفي يراميان وإبراهيم غنام وبرهان كركوتلي وإ .جرداق ...تجربة هؤالء الفنية الفطرية تشكل

ّ
موضوع معرض «الفنان العربي الساذجُ /سذج ،فن من نوع ّ آخر ،والفن الخام في الشرق األوسط»
(تنسيق أوكتافيان إيسانو) .يستعيد الحدث تجارب فنانين ظلوا ُيعاملون كخوارج عن الفن السائد
والتيارات النقدية في العالم العربي والشرق األوسط

«الفن الخام»
ابتكر الفنان الفرنسي جان دوبوفيه ( 1901ـ  )1985مصطلح «الفن الخام» لوصف
ّ
والطفولية ،ورسمات السجناء واملجانني .وقد
أعمال الغرافيتي ،وأعمال الفن الساذج
طرحه تحديدًا في ّ
نص كتبه ألحد املعارض الفنية في باريس ملجموعة من  60فنانًا
مــن خــارج التجربة والـتــدريــب األكــاديـمــي« :نقصد بالفن الـخــام األعـ ّمــال الفنية التي
أنجزها أشخاص لم ّ
تمسهم الثقافة الفنية .وبعكس ما يحدث لدى املثقفني ،فإن هؤالء
الفنانني يرسمون ويختارون املوضوعات واملواد املستخدمة والوسائل واإليقاعات...
من أعماقهم الخاصة ال باالستناد إلى كليشيهات الفن الكالسيكي أو الفن الدارج».
ظهرت هــذه األعـمــال خــارج السياق الفني األكاديمي أو املؤسساتي ،ولــو أنها القت
الحقًا احتفاء من قبل املتاحف والغاليريهات ّ
الفنية .أراد دوبوفيه ممارسة فنية أكثر
دفعه هذا الرفض
أصالة وإنسانية من تلك ّالتي تفرضها األكاديميات على الفنونّ .
إلى االمتناع عن الرسم ملدة ثماني سنوات قبل أن يعود بأسلوبه املتفلت من سطوة
ّ
التلقائية للوصول إلى تعبيره ّ
األول ،حيث
التعليم .في لوحاته ومنحوتاته ،اتبع هذا
تجاوز املقاييس املعتادة كما يمكن رؤية ذلك في لوحاته ،خصوصًا لكائناته املنتفخة
بتعبيرات مباشرة وخطوط واضحة على كثافة ّ
لونية .اهتم الفنان بهذه التجارب الفنية
الهامشية في العالم .جمع حوالى  5000عمل فني ساذج أو خام ،ومنحها ملتحف «الفن
الخام» في لوزان.

«لباس خمس
مناطق من
فلسطين»
للفلسطيني
عبد الحي
مسلم
زرارة (زيت
وأكريليك
على لوح
خشبي ــ
 80×63سنتم
ــ )1990

خ ـل ـي ــل زغ ـ ـيـ ــب ،امل ـغ ــرب ـي ــة ال ـش ـع ـي ـب ـيــة
ط ــال ،الفلسطيني عـبــد الـحــي مسلم
زرارة ،السوري أبو صبحي التيناوي،
ناديا ّ
األيوبي الخوري ،ثيو منصور،
م ـص ـط ـفــى خ ـ ــال ـ ــدي ،ش ــاك ــر امل ـظ ـل ــوم،
ج ـ ــورج ري ـ ــاض كـ ـ ــرون ،ب ــول ــس ري ـشــا،
رم ــزي ســامــة ،شـيـبـيــا ط ّــال ،صــوفــي
ي ـ ــرامـ ـ ـي ـ ــان ،إبـ ــراه ـ ـيـ ــم غـ ـ ــنـ ـ ــام ،ب ــره ــان
كركوتلي وإ .جرداق.
ّ
ي ـ ـت ـ ــوق ـ ــف املـ ـ ـ ـع ـ ـ ــرض ع ـ ـنـ ــد املـ ــواف ـ ـقـ ــة
ّ
ّ
االستعمارية أو الغربية ،والدور الذي
ّ
لعبته فــي ّ
تقبل هــذه األعـمــال كـفــن ،ما
فتح لها بــاب الـعــرض فــي الغاليريات
واملـ ـت ــاح ــف امل ـح ـل ـيــة وال ـع ــامل ـي ــة .وف ــي
ال ـ ـشـ ــرق األوس ـ ـ ـ ــط وال ـ ـعـ ــالـ ــم ال ـع ــرب ــي،
تـ ـض ــاف ه ـ ــذه ال ـس ـل ـط ــة إل ـ ــى ال ـس ـل ـطــة
األكاديمية التي ّ
تفرق بني ما هو فني
وغ ـي ــر ف ـ ّن ــي .ب ـع ــض أعـ ـم ــال ه ـ ــؤالء لــم
تعتبر فــنــا فــي بــادهــم إال حــن أخــذت
الفنانة
مــوافـ ّقــة غــربـيــة كـمــا فــي حــالــة ّ
املغربية الشعيبية طــال التي حققت
شهرة بعدما وقعت أعمالها بيد ناقد
فني فرنسي يدعى بيار كودير .كانت
طـ ــال ف ــاح ــة ،وأمـ ـ ــا ع ــازب ــة ف ــي وق ــت
مـبـكــر ،قـبــل أن تـتـحـ ّـول إلــى الــرســم في
طفولية ّ
ّ
ملونة.
لوحات
ّ
أم ــام ـن ــا س ـي ــاق ــات مـ ـتـ ـع ــددة ل ـلــدخــول
إلـ ــى هـ ــذه الـ ـتـ ـج ــارب .غــال ـبــا م ــا تـبــدو
سيرهم فــي صلب ممارستهم الفنية
وج ـ ــزءًا جــوهــريــا م ـن ـهــا ،م ـثــل ح ـيــوات

لوحة للفنان اللبناني مصطفى خالدي (من مجموعة الفنان)

روان عز الدين

أعمال للسوري أبو صبحي التيناوي واللبناني شاكر مظلوم (من المعرض)

ّ
ثمة صفة ُتجمع عليها َ
ّ
الجزائرية
سير
باية محيي الدين ( 1931ـ  ،)1998رغم
تفاوتها ،هي أنها الفنانة التي ألهمت
بيكاسو في مرحلة من حياته .يسبق
ه ــذا التفصيل أي معلومة أخ ــرى عن
باية الفالحة ،التي عملت في الخدمة
امل ـنــزلـ ّـيــة ل ــدى فـنــانــة فــرنـسـيــة قـبــل أن
تفضي
تبدأ الرسم .كأن هذه الكتابات
ّ
إلــى أن لوحتها لــم تـ ّكــن ،قبل أن تؤثر
ً
ف ـ ــي ب ـي ـك ــاس ــو وي ـ ــؤث ـ ــر فـ ـيـ ـه ــا .مـ ـث ــا،
تـقــول «ســوذب ـيــز» إن «بـيـكــاســو أغنى
األسـ ـل ــوب ال ـج ـمــالــي ل ـب ــاي ــة ،ال سيما
اس ـت ـخــدام ـهــا ل ـل ــون والـ ـخ ــط ،ف ــي حني
أن حيوية باية الثقافية كانت بمثابة
شــريــان إبــداعــي لبيكاسو» خصوصًا
ف ــي م ـج ـمــوع ـتــه «نـ ـس ــاء ج ــزائ ــري ــات».
وصلت لوحة الفنانة باكرًا إلى باريس
ف ــي مـ ـع ــرض ّأول أق ــام ــه ل ـه ــا أن ــدري ــه
بــروتــون ،لـكــن هـنــاك تفصيل أســاســي
يظهر عادة على الهامش هو امتناعها
ع ــن الـ ـقـ ـب ــول ب ـ ـ ـ ــإدراج أع ـم ــال ـه ــا تـحــت
تسمية السوريالية ،الذي قبلته الحقًا.
لم ترد الفنانة ّربما أن تأخذ لوحتها
في أي اتجاه آخر غير بيئتها األولى،
ّ
الخاصة باللوحة وحدها،
تلك البيئة
بتأثيراتها من الفن القبلي في الجزائر

والزخارف املستخدمة في املنسوجات
الـيــدويــة .ل ــذا ،ستكون الطريقة املثلى
ل ـل ـت ـع ـ ّـرف إل ـي ـه ــا ه ــي االس ـت ـغ ـن ــاء عــن
ّ
ك ــل م ــا س ـبــق ،واالك ـت ـف ــاء بــالـنـظــر إلــى
ّ
لــوحـتـهــا ال ـن ـضــرة بـعـصــافـيــر م ـلــونــة،
ونساء يمشني في الحقول بعباءاتهن
املــزرك ـشــة .األل ـ ــوان وحــدهــا كــافـيــة ألن
ّ ّ
تسد كل حاجة إلى التصنيف.
ت ـل ـت ـقــي ف ــي ت ـج ــرب ــة ب ــاي ــة ،وس ـيــرت ـهــا
الح ـ ـ ـقـ ـ ــا ،مـ ـعـ ـظ ــم اإلشـ ـ ـك ـ ــالـ ـ ـي ـ ــات ال ـت ــي
ي ـت ـنــاول ـهــا ّم ـع ــرض «الـ ـفـ ـن ــان ال ـعــربــي
الساذجُ /سذج ،فن من نوع آخر ،والفن
ال ـخــام ف ــي ال ـش ــرق األوس ـ ــط» (تنسيق
أوك ـت ــاف ـي ــان إي ـس ــان ــو) ف ــي اس ـت ـعــادتــه
ّ
وجمعه لتجارب فنانني ظلوا ُيعاملون
ك ـخ ــوارج عــن الـفــن الـســائــد وال ـت ـيــارات
ال ـن ـقــديــة ف ــي ال ـعــالــم ال ـعــربــي وال ـشــرق
األوسـ ــط .امل ـعــرض ك ــان م ـقـ ّـررًا أن ُيـقــام
فــي «الجامعة األميركية فــي بـيــروت»،
لكن الوباء منح هؤالء الفنانني فرصة
أخ ــرى لـلـهــرب مــن اإلق ــام ــة بــن ج ــدران
الصالة .فــي السابق كــان هربهم هربًا
بــدي ـهـ ّـيــا م ــن م ـ ــدارس ال ـف ــن ف ــي الـعــالــم
أو مــن أي مـمــارســة مـ ّ
ـوجـهــة مـثــل الفن
الثقافي كما أطلق عليه الفنان الفرنسي
جان دوبوفيهّ ،
مميزًا الفارق بني تجربة
ّ
تلقائية وأخرى موجهة (راجع الكادر).
بعضهم ج ــاء إلـيــه بــاملـصــادفــة ،بينما
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ً
كان بالنسبة إلى آخرين حاجة ال أكثر،
أو انـفــاتــا يخلو مــن أي طـمــوحــات أو
ّ
تكلف ،على هامش مهنهم اليومية.
أمامنا فرصة واحدة إذًا لرؤية األعمال
الـفـنـيــة ،اف ـتــراضـ ّـيــا ف ــي ف ـيــديــو ،ون ـ ّـص
ي ـت ـن ــاوالن الـ ـظ ــروف وال ـ ــرواي ـ ــات الـتــي
رافقت الفن الساذج والتلقائي الخارج
عن التعليم األكاديمي ،وال يغفالن األطر
ُ
الـكـســولــة ال ـتــي اســت ـخــدمــت لتصنيف
هذه التجارب الفنية .وباعتماده طرح
ّ
سيرة كل فنان على حدة برفقة أعماله،

ّ
يتنصل قــدر اإلم ـكــان من
فــإن املـعــرض
تأطير هذه األعمال التي وقعت أسيرة
تسميات إيـجــابـ ّـيــة وسلبية مـثــل الفن
ّ
املدعي السذاجة أو أخرى تمدح صدقه
ّ
وبراءته .وإذا كان من سبب لتعدد هذه
ال ـتــوص ـي ـفــات ،ف ــإن ــه ي ـع ــود وفـ ــق بـيــان
املـعــرض إلــى مـحــاوالت الـتــاريــخ الفني
ملقاربة هــذه الـتـجــارب ،وعـجــزه أحيانًا
عن وضعها في سياق واحد.
ّ
ال يحيط املـعــرض بـكــل هــذه التجارب
ً
في العالم العربيّ .
ّ
يقدم أعماال متفرقة

من املغرب وفلسطني وسوريا ولبنان
وم ـص ــر والـ ـج ــزائ ــر وال ـ ـعـ ـ َـراق ألج ـي ــال
م ـت ـعـ ّـددة مــن فـنــانــن لــم تــنــل أعمالهم
االه ـت ـم ــام نـفـســه الـ ــذي نــال ـتــه ت ـجــارب
ُ
اعتبرت أكثر ّ
جدية أو انضوت
أخــرى
تحت تصنيفات الـفــن الثقافي .لذلك،
ت ـب ــدو ال ـط ــري ـق ــة األج ـ ــدى ل ــرؤي ــة ه ــذه
األعمال من خالل موادها ،وأساليبها
الـفـنـ ّـيــة املـخـتـلـفــة ال ـتــي تــدفــع وتـ ّ
ـوســع
ح ـ ـ ــدود ه ـ ــذا ال ـ ـفـ ــن .ال ي ـغ ـط ــي ف ـيــديــو
املعرض الفنانني كافة ،وهم اللبناني

ّ
عند الموافقة
المعرض
ف
يتوق
ّ
ّ
الغربية ،والدور
أو
ة
االستعماري
الذي لعبته في ّ
تقبل هذه
ّ
األعمال كفن محليًا وعالميًا

ال ـف ـق ــر والـ ـه ــام ــش والـ ـسـ ـي ــر ال ـبــائ ـســة
ّ
التي ولــدت هذه األعمال الفنية .هناك
ّ
ّ
امل ـهــن ال ـع ــادي ــة ،مـثــل ال ـح ــاق والـفـنــان
ال ـل ـب ـنــانــي خ ـل ـيــل زغـ ـي ــب .كـ ــان ع ــرض
أع ـم ــال ــه ف ــي ال ـجــام ـعــة األم ـي ــرك ـ ّـي ــة في
ب ـيــروت ،بمثابة عـبــور لــه إلــى الوسط
ال ـف ـنــي ف ــي ب ـي ــروت وم ـت ـحــف ســرســق،
قبل أن ُيقتل برصاص القناص بداية
الـحــرب األهـلـ ّـيــة .فــي لــوحــاتــه ،مشاهد
وم ـنــاس ـبــات م ــن الـضـيـعــة الـلـبـنــانـيــة،
ومساحات طبيعية بأسلوب تبسيطي
ّ
ملون يقترب من الكاريكاتورية .الفنان

اللبناني بولس ريشا جاء إلى الفن من
ً
عمله ك ـحـ ّـداد ّأوال ،قبل أن ينتقل إلى
النحت من الحديد ومواد معدنية منها
األسلحة وقطع السيارات...أنجزها في
محترفه فــي أجــدبــرا (الـبـتــرون) بعيدًا
ّ
الثقافية في بيروت .الفنان
عن الحياة
الفلسطيني عـبــد ال ـحــي مـسـلــم زرارة
ً
كان عامال في الكهرباء .تأثراته تلتقي
بـطــريـقــة أو بــأخــرى بــأعـمــال جـيــل من
ال ـف ـنــانــن الـفـلـسـطـيـنـيــن م ـمــن عـمـلــوا
ب ـع ــد ال ـن ـك ـب ــة واسـ ـتـ ـع ــان ــوا بـ ـ ــاألدوات
ال ـف ــول ـك ـل ــوري ــة ال ـش ـع ـب ـيــة مـ ــن ال ــوط ــن
الغائب ،إذ استخدم الخشب والصمغ
فـ ــي ل ــوح ــات ــه ل ـش ـخ ــوص ب ــال ـع ـب ــاءات
ّ
ّ
وبالكوفية .واحدة من النظرات
املطرزة
الـ ـت ــي راف ـ ـقـ ــت ه ـ ــذا الـ ـف ــن هـ ــي ن ـظ ــرات
األط ـب ــاء الـنـفـسـيــن ،حـيــث ع ـث ــروا فيه
على مساحة وافــرة للتأويل .ارتبطت
أع ـ ـمـ ــال الـ ـفـ ـن ــان ال ـل ـب ـن ــان ــي مـصـطـفــى
خـ ــالـ ــدي ب ــالـ ـع ــاج ال ـن ـف ـس ــي .ال ـت ـحــق
بأكاديمية للفنون في بنسلفانيا ،لكنه
لــم يكمل دراس ـت ــه .راف ـقــه الــرســم خــال
فترة عالجه النفسي ،حيث رسم بعض
الـ ـل ــوح ــات ت ـح ــت ت ــأث ـي ــر األدوي ـ ـ ـ ــة .فــي
لوحاته ،وجــوه ّ
ملونة بأعني واسعة،
ّ
ورسومات للمسيح ،ولكائنات مركبة
بــن الحيوانية والبشرية ،وتعبيرات
ت ـق ــوم ع ـلــى ال ـت ـكـ ّـســر واالنـ ـقـ ـس ــام وإن
ّ
كانت مسطحة في الظاهر.
ّ
ـرض وال ـب ـحــث امل ــرف ــق بــه،
يـشــكـ ًـل ا ّمل ـع ـ ً
خـ ـط ــوة أول ـ ـيـ ــة م ــن أجـ ــل ب ـحــث أشـمــل
ّ
محليًا
فــي ه ــذه ال ـت ـجــارب الـ ّهــامـشـ ّـيــة
وع ــرب ـ ّـي ــا ،ال ّ س ـ ّـي ـم ــا أنـ ـه ــا ل ـي ـســت مــن
األعمال املفضلة للغاليريات .ما يثير
ً
ّ
كيفية كتابة تاريخ
ســؤاال ّأوليًا حــول
لـلـفــن ال يـبـقــى م ـح ـصــورًا ب ـمــا تنتجه
وت ـع ــرض ــه امل ــؤس ـس ــات ال ـف ـن ـيــة .ه ـكــذا
ّ
ي ـس ـت ــرج ــع املـ ـع ــرض ت ـج ــرب ـت ــن ظــل ـتــا
خ ــارج تقليد الـعــرض الـســائــد .األولــى
للفنان السوري أبو صبحي التيناوي
( )1937 – 1888ال ـ ـ ـ ــذي رس ـ ـ ــم ع ـلــى
الــزجــاج مــع تــأثـيــرات شعبية مختلفة
ّ
يتصدرها األبـطــال الـعــرب مــن القرون
الوسطى على األل ــواح الزجاجية .أما
ـذي
الـثــانـيــة فللفنان شــاكــر مـظـلــوم ،الـ ً
ح ـم ـلـ ًـت ل ــوح ــات ــه وج ــداري ــات ــه وظ ـي ـفــة
ديـنـيــة بــن ثــاثـيـنـيــات وخمسينيات
القرن املاضي ،إذ كان يرسم الزخارف
والوجوه الدينية الشيعية في مساجد
ّ
الدينية.
بعلبك واملقامات
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نزيه أبو عفش

يوميات ناقصة

ُ
البستان

صورة
وخبر

ّ
ونادر االسـتعمال،
تسـعى تونـس إلـى إعـادة إحياء فن الخـط العربي الذي بات مهمشـا ّ
عبـر المشـاركة فـي مبـادرة عربيـة طموحـة تهـدف إلـى إدراج هـذا الفـن علـى قائمـة
المـادي .الخطـاط التونسـي ،عمـر الجمنـي ،يلفـت فـي حديـث
اليونسـكو للتـراث غيـر ّ
ّ
ويعد على
كاف
إلـى «فرانـس بـرس» إلـى أن «عـدد الخطاطيـن األصلييـن في ّالبلاد غيـر ٍ
أصابـع اليـد ويعملـون فـي ظـروف قاسـية فـي فـن ال يـدر المـال» .ويؤكـد «ضعـف
الحركـة الفنيـة» فـي تونس مقارنة بدول عربية وآسـيوية ،مشـيرًا إلى التجـارب اليابانية
واإليرانيـة والمغربيـة فـي هـذا المجـال( .فتحـي بلعيـد ـــ أ ف ب)

قانون االنتخاب واإلصالح السياسي :نقاش افتراضي
يدعو «معهد عصام فارس
للسياسات العامة والشؤون
الدولية» في الجامعة األميركية
في بيروت ،في  24حزيران
(يونيو) الحالي ،إلى جلسة
نقاش افتراضية بعنوان «كيف
يكون القانون االنتخابي
ً
مدخال لإلصالح السياسي؟»،
بمشاركة املحاضر والباحث
في العلوم السياسية في
«جامعة كامبريدج» صالح
املشنوق ،والباحثة ومستشارة
التطوير زينة الحلو (الصورة)
وأستاذ العلوم السياسية في
الـ  AUBميشال دويهي .على
ّ
أن يتولى األكاديمي والباحث
زياد الصائغ إدارة الجلسة.

التعريفي للنشاط،
في النص
ّ
يقول املنظمون إنه «لطاملا
خضع قانون االنتخابات
ّ
النيابية في لبنان خالل العقود
الثالثة املاضية ّملشيئة السلطة
ّ
السياسية ،ما مت قدرتها
على اإلمساك بمفاصل السلطة
التشريعية ،وبالتالي التنفيذية...
قبل أن تبرز بعد انتفاضة 17
تشرين مطالبات بانتخابات
نيابية مبكرة تعيد تشكيل
السلطة كمدخل لإلصالح
السياسي ،ومن ثم في باقي
القطاعات».
استنادًا إلى هذا السياق،
سيناقش املشاركون مجموعة
من األسئلة ،من بينها :ما
هي إمكانية إجراء انتخابات
نيابية مبكرة أو في ِّموعدها؟
ما هي العوائق واملحفزات؟
ّ
أي معايير لقانون انتخابي
ّ
ّ
يؤمن صحة التمثيل وعدالته؟
ّ
وأي مآالت مرتقبة لخوض
االنتخابات النيابية
االنتفاضة
ً
بخيارات ّ
موحدة رؤية وبرنامجًا
ّ
ومرشحني/ات؟
ً
«كيف يكون القانون االنتخابي مدخال
لإلصالح السياسي؟» :األربعاء 24
حزيران ـ الساعة الرابعة بعد الظهر ـ
صفحة «معهد عصام فارس» على
فايسبوك.
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«يأس وأمل» في «نابو» :الفن شاهدًا على الحرب والتاريخ

«رصاصة طايشة»
على «نتفليكس»
ضمن مجموعة من اإلنتاجات
العربية التي تحرص
«نتفليكس» على توفيرها في
أمس
اآلونة األخيرة ،أضيف،
ّ
إلى مكتبة منصة البث التدفقي
األميركية الشريط اللبناني
«رصاصة طايشة» ( 2011ـ  75د ـ
سيناريو وحوار وإخراج جورج
هاشم) .تدور أحداث العمل في
 ،1976ويروي
بيروت صيف عام ُ
قصة امرأة ثالثينية تدعى
«نهى» ُمقبلة على الزواج من
ً
«جان» الذي ال ّ
تحبه ،امتثاال
ً
لرغبة أهلها وأمال في أن تنقذها
هذه الخطوة من «العنوسة».
ّ
غير أن طيف حبيبها «جوزيف»
يعود من املاضي ليقلب كيانها
رأسًا على عقب .يرتكز هاشم إلى
حميمية العائلة ،ليرسم صورة
بيروت الجريحة ،مع املمثلني:
نادين لبكي (الصورة) ،بديع
أبو شقرا ،تقال شمعون ،رودريغ
سليمان ،باتريسيا نمور ،بولني
حداد ،هند طاهر ونزيه يوسف.

غدًا السبت ،يفتتح متحف «نابو»
(الهري ـ شمال لبنان) معرضه الرابع
تحت عنوان «يأس وأمل ـ ـ عندما
ّ
يتبصر الفن الحرب والتاريخ» ،على
أن يستمر لغاية  20أيلول (سبتمبر)
 .2020يضم الحدث مجموعة من
الفنية ّ
ّ
املنوعة بني اللوحات
األعمال
واملنحوتات وامللصقات ،لباقة من
الفنانني اللبنانيني والسوريني
والفلسطينيني والعراقيني .ومن بني
هؤالء ،نذكر :جنان مكي باشو ،ضياء
ّ
ّ
الشوا وأحمد معل...
العزاوي ،ليلى
تحاول القطع املعروضة اإلجابة
عن سؤال أساسي ،هو :ما هي
ّ
علتنا ...وإلى أين؟ فمع تفاقم
املشاكل االجتماعية والديموغرافية
واالقتصادية ،أضحى العالم العربي

على مفترق طرق .وبحسب القائمني
ّ
عليه ،جاء هذا املعرض لـ «يذكرنا
باملاضي والواقع األليمني ،وليفتح
باب النقاش حول انفجار املجتمعات
الطائفية نتيجة الصراعات الداخلية
ّ
والتدخل األجنبي وطرق التعبير في
العراق وفلسطني».
لبنان ،سوريا،
ّ
تجدر اإلشارة إلى أنه تم التعاون
في «يأس وأمل» مع «غاليري صالح
بركات» ،و«الفرات للنشر والتوزيع»
و«الدولية للمعلومات».
افتتاح معرض «يأس وأمل» :غدًا السبت ـ
الساعة الخامسة بعد الظهر ـ متحف «نابو»
(الهري ـ قضاء البترون /شمال لبنان).
لالستعالم  06/541941 :أو �info@nabu
museum.com

