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لبنان

لبنان
المشهد السياسي

ّ
مشاورات التكليف قبل نهاية األسبوع :فرنسا تسمي الحريري!
االستشارات النيابية في نهاية األسبوع
الجاري على ما تؤكده مصادر بعبدا؛
يحصل ذلك في ظل عدم توافق
الكتل النيابية الكبرى على مرشح
لرئاسة الحكومة .وحده رئيس
الحكومة السابق سعد الحريري في
الميدان لكن تحول دون عودته
مجموعة الءات داخلية وخارجية

فرع المعلومات ُي ّ
فجر
ً
منزال فارغًا في البيرة
ّ
ّ
تتكتم القوى األمنية حيال عملية الدهم التي نفذتها القوة الضاربة
ّ
في فــرع املعلومات فجر أمــس في بلدة البيرة العكارية .وفيما جرى
الـتــداول بخبر مـفــاده ّأن انتحاريًا ّ
فجر نفسه أثـنــاء عملية الــدهــم ،ما
أدى إلى احتراق املنزل الذي كان فيه ،كشفت مصادر أمنية أن الحريق
ّ
تسببت فيه عملية الدهم التي نفذها فرع املعلومات ملنزل يوسف خ،.
الذي ُيشتبه في ارتباطه بتنظيمات متطرفة ،وفي أنه أحد املشاركني في
الجريمة التي وقعت في بلدة كفتون (قضاء الكورة) .وكشفت املصادر
ّأن ّ
القوة الداهمة خشيت من أن يكون باب املنزل مفخخًا ،على اعتبار
أن املطلوب من ذوي األسبقيات في عالم اإلرهاب (كان قد ُس ِجن ألربع
سنوات بشبهة االنتماء إلــى تنظيمات إرهــابـيــة) ،لذلك قــررت تفجير
الداخل
حائط القتحام املنزل ،إال ّأن وجــود مــواد قابلة
لالشتعال في ُ
ّ
ّ
(بنزين أو م ــازوت) أدى إلــى ان ــدالع حــريــق .وتـبــن أن الشخص املــراد
توقيفه لم يكن موجودًا في املنزل الذي ُد ِهمّ .
ورجحت املصادر ّأن يكون
ُ
املشتبه فيه يوسف خ .سائقًا للسيارة التي استخدمت فــي جريمة
كفتون .وبالتزامن مع عمليات الدهم ،أوقفت استخبارات الجيش أربعة
أشخاص من أقرباء املشتبه فيه .وال تزال املصادر األمنية والقضائية
ترفض الكشف عن أي معلومات بشأن جريمة كفتون.
(األخبار)

عـلــى الــرغــم مــن رف ــع رئ ـيــس مجلس
ال ـن ــواب يــديــه مــن مـســاعــي التوفيق
بني القوى السياسية الكبرى إلعادة
سعد الحريري الى رئاسة الحكومة،
ما ّأدى الــى توقف املـشــاورات بشكل
ّ
شبه كلي ،سيدعو رئيس الجمهورية
ميشال عــون الــى استشارات نيابية
م ــا ب ــن ي ــوم ــي ال ـخ ـم ـيــس وال ـس ـبــت
املقبلني .وقد أكدت مصادر بعبدا أن
الوقت متاح لالتفاق قبيل ذلك ،لكن،
وحـتــى فــي حــال عــدمــه ،فــإن الرئيس
متمسك بهذه الــدعــوة .وحتى مساء
أمـ ـ ــس ،ل ــم ي ـك ــن ق ــد س ـ ّـج ــل أي خ ــرق
فـ ــي املـ ـشـ ـه ــد الـ ـسـ ـي ــاس ــي ال ــداخـ ـل ــي،
باستثناء تــداول الفرنسيني مجددًا
بـ ــاسـ ــم ال ـ ـحـ ــريـ ــري كـ ـم ــرش ــح وح ـي ــد
لرئاسة الحكومة ،بعد تيقنهم من أن
ال مرشح آخر في األفق يمكنه تأليف
ح ـك ــوم ــة ت ــوافـ ـقـ ـي ــة .ف ــال ـف ــرن ـس ـي ــون،
وعـ ـل ــى لـ ـس ــان رئ ـي ـس ـه ــم إي ـم ــان ــوي ــل
م ــاك ــرون ،سـبــق أن طــالـبــوا بحكومة
«وح ــدة وطـنـيــة» ،ثــم تــراجـعــوا عنها
تـحــت الـضـغــط األم ـيــركــي ،ليطالبوا
بـحـكــومــة مـحــايــدة بــرئــاســة السفير

الرياض تتعامل مع
مسألة ترشيح الحريري
كما لو أنها ال تعنيها
)أ ف ب(

ال ـس ــاب ــق ن ـ ــواف س ـ ــام .وب ـع ــد فيتو
ثـنــائــي ح ــزب ال ـلــه وحــركــة أم ــل على
األخ ـي ــر ،ع ــاد م ــاك ــرون إل ــى مرشحه
االول ،أي ال ـ ـحـ ــريـ ــري .وف ـي ـم ــا يـعــد
ماكرون بتأمني توافق خارجي على
ع ــودة رئ ـيــس املـسـتـقـبــل إل ــى رئــاســة
الحكومة ،ال تــزال السعودية مصرة
على موقفها ،ليس بإشهار الفيتو
بــوجــه الـحــريــري ،لكن بالتعامل مع

مسألة ترشيحه كما لو أنها ال تعني
ال ــري ــاض ب ـتــاتــا .وت ـلــك طــريــق سبق
أن اعتمدها السعوديون حني جرى
عقد التسوية الــرئــاسـيــة عــام .2016
ع ـلــى أن رئ ـيــس ال ـح ــزب االش ـتــراكــي
ورئيس حزب القوات
وليد جنبالط
ّ
سـمـيــر جـعـجــع ي ـمــثــان االسـتـطــاع
األب ــرز مل ــزاج ولـيــد الـعـهــد الـسـعــودي
م ـح ـمــد ب ــن س ـل ـم ــان .ومـ ــا رفـضـهـمــا

للحريري سوى بإشارة من الرياض
نـفـسـهــا ،ك ـمــا نـتـيـجــة رغـبـتـهـمــا في
ّ
تـ ــرك ال ـت ـي ــار ال ــوط ـن ــي ال ـح ــر يـتـســلــم
حكومة يــريــان أنها «ستفشل حتمًا
وتـقـضــي عـلــى آمـ ــال ج ـب ــران باسيل
املـسـتـقـبـلـيــة» .فــاملــوفــد الـجـنـبــاطــي
الى عني التينة يوم السبت املاضي،
الـنــائــب وائ ــل أب ــو فــاعــور ،أبـلــغ بــري
عـ ــدم س ـيــر زع ـي ــم امل ـخ ـت ــارة بــرئـيــس

الـحـكــومــة الـســابــق م ــرة أخ ــرى ،وهــو
م ــا دف ــع رئ ـيــس مـجـلــس ال ـن ــواب الــى
وق ــف م ـبــادرتــه لـلـحــل .وتــأتــي زي ــارة
جـنـبــاط ال ــى مـنــزل الـحــريــري مساء
أمـ ــس ،ك ـم ـحــاولــة ل ـتــرطـيــب األجـ ــواء
بـ ــن ال ـ ـطـ ــرفـ ــن ،بـ ـع ــد الـ ـت ــوت ــر الـ ــذي
حصل بينهما على خلفية الرسالة
السلبية التي حملها أبو فاعور .أما
جعجع ،فيبدو أكثر حدة في موقفه

ال ــراف ــض ل ـل ـت ــداول ب ــاس ــم ال ـحــريــري
نـهــائـيــا ،وهـنــا تكمن العقبة األكـبــر.
امتناع رئيس التيار الوطني الحر
ج ـبــران بــاسـيــل عــن الـتـعــاون مـجــددًا
مــع ال ـحــريــري معطوفًا عـلــى الفيتو
ال ـقــواتــي ،يــرفـعــان الـغـطــاء املسيحي
عـنــه .وقــد سبق للحريري أن رفض
تسميته سابقًا عقب ق ــرار الحزبني
مقاطعته ،وبــالـتــالــي سيكون أمامه

خ ـي ــار م ــن اثـ ـن ــن :ت ـج ــاه ــل ال ـقــوتــن
املـسـيـحـيـتــن واالس ـت ـعــاضــة عنهما
ب ـ ـ ـحـ ـ ــزب امل ـ ـ ـ ـ ـ ــردة وب ـ ـ ـعـ ـ ــض ال ـ ـ ـنـ ـ ــواب
امل ـس ـت ـق ـل ــن ،أو ت ـ ـكـ ــرار ال ـس ـي ـنــاريــو
ال ـســابــق ن ـف ـســه .م ـس ــاء أمـ ــس ،ب ــدأت
امل ـ ـ ـشـ ـ ــاورات فـ ــي ب ـي ــت الـ ــوسـ ــط عـبــر
اجـتـمــاع ض ـ ّـم ال ــى ال ـحــريــري رؤس ــاء
الحكومة السابقني ،نجيب ميقاتي
وف ـ ــؤاد ال ـس ـن ـيــورة وت ـم ــام سـ ــام .لم
يخرج املجتمعون بأي بيان ،تاركني
اجـتـمــاعــاتـهــم م ـ ف ـ ت ــوحــة .وق ــد علمت
«األخـبــار» أن اجتماعًا آخ ــر سيعقد،
وس ـ ـي ـ ـضـ ـ ّـم ـ ـنـ ــه رؤس ـ ـ ـ ـ ـ ــاء الـ ـحـ ـك ــوم ــة
السابقون موقفًا حــادًا نتيجة تأخر
مشاورات التكليف.
فـ ــي سـ ـي ــاق آخ ـ ـ ــر ،يـ ـك ــاد «ال ـت ــدق ـي ــق
الـ ـجـ ـن ــائ ــي» فـ ــي حـ ـس ــاب ــات م ـصــرف
لبنان يسلك طريقه النهائي بانتظار
تــوقـيــع رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة ميشال
عــون عليه في األيــام القليلة املقبلة.
وتسلم عــون املـســودة األولـيــة للعقد

مع شركة التدقيق من وزير املال في
حكومة تصريف األعمال غازي وزني
ال ـ ــذي ل ـفــت الـ ــى أن «ال ـع ـق ــد ينقصه
بعض النقاط التي ال تعد جوهرية،
وس ـت ـتــم م ـعــال ـج ـت ـهــا» ،ع ـلــى أن يتم
«التنفيذ ف ــورًا بـعــد الـتــوقـيــع ،ليبدأ
بعد  4أو  5أيام» .وأوضح أن «الفريق
الــذي سيعمل في لبنان يفوق عدده
 16ش ـخ ـص ــا ،فـ ــي حـ ــن أن ال ـف ــري ــق
الدائم يتألف من  9أشخاص» .ووفقًا
للعقد ،يجب أن يكون التقرير األولي
للتدقيق الجنائي جــاهـزًا خــال 10
أسابيع .وأشار وزني الى أن «مطلب
عون إصالحي وليس هدفه التدقيق
الجنائي بما يتعلق بمصرف لبنان
فـقــط ،بــل سيطال جميع املؤسسات
العامة وال ــوزارات» .من جهة أخــرى،
ّ
وقـ ــع وزيـ ــر الــداخ ـل ـيــة مـحـمــد فهمي
مرسوم الدعوة الى انتخابات نيابية
فرعية وأرسله الى رئاسة الحكومة.
(األخبار)

تقرير

عن محدودية القدرة الفرنسية على التمايز
لينا كنوش
مـنــذ انـفـجــار ال ــراب ــع مــن آب ،بــاشــرت
فـ ــرن ـ ـسـ ــا سـ ـلـ ـسـ ـل ــة مـ ـ ــن االت ـ ـ ـصـ ـ ــاالت
ال ــدبـ ـل ــوم ــاسـ ـي ــة ل ـت ـش ـج ـي ــع ت ــأل ـي ــف
ح ـك ــوم ــة ج ــدي ــدة ف ــي ل ـب ـن ــان تـحـظــى
بدعم أبــرز الـقــوى الفاعلة فيه ،وهي
مقاربة تمثل عودة لدورها التقليدي
كقوة وسيطة.
سعت فرنسا خالل حقبة طويلة إلى
ال ـت ـمــايــز ف ــي مــواق ـف ـهــا ح ـي ــال ال ـشــرق
األوسـ ـ ــط ل ـل ـظ ـهــور بـمـظـهــر الــوس ـيــط
ال ـ ــذي ال ب ــد م ـن ــه ل ـح ــل األزمـ ـ ـ ــات لـكــن
الربيع العربي شكل منعطفا حقيقيا
ف ــي الـسـيــاســة ال ـخــارج ـيــة الـفــرنـسـيــة.
ف ـ ـفـ ــي سـ ـ ـي ـ ــاق اس ـ ـتـ ــرات ـ ـي ـ ـجـ ــي م ـع ـقــد
وش ــدي ــد االض ـ ـطـ ــراب ،ت ـخ ـلــت فــرنـســا
خ ـ ـ ــال رئ ـ ــاس ـ ــة نـ ـيـ ـك ــوال س ـ ــارك ـ ــوزي

وخلفه فرنسوا هوالند عن مقاربتها
امل ـت ــوازن ــة ل ـش ــؤون اإلق ـل ـيــم وتــورطــت
في نزاعاته من دون امتالك مقومات
ملثل هذا الدور .أدى ذلك الى جملة من
اإلخفاقات ،خاصة في امللف السوري
ّ
أضرت بمصداقيتها .حاولت فرنسا،
بـعــد وص ــول اي ـمــانــويــل م ــاك ــرون الــى
ال ـس ـل ـطــة ،اس ـت ـع ــادة دوره ـ ــا كــوسـيــط
ل ـل ـح ـفــاظ ع ـل ــى االت ـ ـفـ ــاق ال ـ ـنـ ــووي مــع
إيـ ــران لكنها لــم تتمكن مــن ذل ــك .في
الــواقــع ،لم تستطع باريس أن تبتعد
عن املواقف األميركية وظهرت أحيانا
بــاع ـت ـبــارهــا نــاط ـقــة ب ــاس ــم واش ـن ـطــن
أكـثــر مــن كــونـهــا وسـيـطــا .فــي الـظــرف
اللبناني الراهن ،حيث ما زالت فرنسا
تمتلك قــدرة على التأثير ،هي عبرت
عن متانة دعمها لهذا البلد واختارت
إح ـيــاء دورهـ ــا الـتـقـلـيــدي كـجـســر بني

ال ـط ــوائ ــف م ــن دون إق ـص ــاء أي منها
من اللعبة السياسية ،على الرغم مما
سبق أن بدر عن وزير خارجيتها من
تعاط إقصائي خالل زيارته لبنان في
ٍ
تموز املاضي.
«ل ـقــد ورث وزي ــر ال ـخــارج ـيــة الـحــالــي
هذا البعد املعادي إليران في السنوات
الـتــي عمل خاللها فــي وزارة الــدفــاع.
م ــن امل ـم ـكــن وص ــف مــوق ـفــه بــاألحـمــق
ـراع الخصوصية اللبنانية.
ألنــه لم ي ـ ِ
الكارثة التي وقعت في لبنان أعــادت
االعتبار إلى مقاربة فرنسية واقعية.
إذا أردنــا إعمار هــذا البلد ،ينبغي أن
يـتــم ذل ــك ف ــي ظ ــل إج ـم ــاع وط ـن ــي ،وال
يمكن استبعاد حــزب الـلــه مهما كان
مــوقـفـنــا م ـنــه .إذا كــانــت ه ـنــاك مــآخــذ
عليه مرتبطة باملوقف الفرنسي من
ال ـن ـظــام الـ ـس ــوري ،فـيـجــب أال يـقــودنــا

ذل ـ ــك ال ـ ــى ت ـص ـف ـي ــة حـ ـس ــاب ــات م ـع ــه.
املـ ـف ــروض ه ــو االنـ ـط ــاق م ــن ال ــواق ــع
اللبناني ،ال من أخطاء الدبلوماسية
الفرنسية ،وهو أمر يبدو أن ماكرون
أدركـ ـ ـ ــه» ،ي ـق ــول ب ـي ـيــر كــون ـي ـســا ،أحــد
ك ـبــار املــوظـفــن الـســابـقــن فــي الــدولــة
ال ـف ــرن ـس ـي ــة والـ ـخـ ـبـ ـي ــر فـ ــي الـ ـش ــؤون
االستراتيجية.
كريستيان لــومــن ،الخبير فــي مركز
الـ ـ ــدراسـ ـ ــات ال ــدولـ ـي ــة الـ ـت ــاب ــع ملـعـهــد
العلوم السياسية في باريس ،يشارك
كونيسا استنتاجه ،ويرى أن املقاربة
الـفــرنـسـيــة بــراغـمــاتـيــة« :م ــن املـنـظــور
الفرنسي ،فــإن مــن األفـضــل العمل مع
حزب الله مع معرفتنا الكاملة بحدود
ما يمكن الوصول إليه معه لخضوعه
التام لدولة أجنبية».
إذا ك ـ ــان ـ ــت فـ ــرن ـ ـسـ ــا ت ـ ـعـ ــي ضـ ـ ـ ــرورة

إيـ ــاء األول ــوي ــة ف ــي ال ــوض ــع الـحــالــي
ل ــاس ـت ـق ــرار واألم ـ ـ ــن ،فـ ــإن سـيــاسـتـهــا
فـ ــي لـ ـبـ ـن ــان ت ـب ـق ــى مـ ـتـ ـمـ ـح ــورة ح ــول
مصالح استراتيجية وثقافية« .على
الــرغــم مــن هشاشة لبنان ،فإنه يمثل
مــوطــئ ق ــدم لتعويم ال ــدور الفرنسي
واس ـت ـعــادة ق ــدر مــن الـنـفــوذ بوسائل
دب ـل ــوم ــاس ـي ــة ف ــي الـ ـش ــرق األوس ـ ــط»،
وف ـق ــا ل ـكــون ـي ـســا .أم ــا دونـ ــي ب ــوش ــار،
الـ ـسـ ـفـ ـي ــر ال ـ ـسـ ــابـ ــق وامل ـ ـس ـ ـت ـ ـشـ ــار فــي
املـعـهــد الـفــرنـســي لـلـعــاقــات الــدولـيــة،
فـهــو يعتقد أن ــه إضــافــة ال ــى الــروابــط
الـتــاريـخـيــة واالجـتـمــاعـيــة  -الثقافية
بــن الـبـلــديــن ،ه ـنــاك اه ـت ـمــام فرنسي
متعاظم بمنطقة شرق املتوسط .وفي
رأي الـعــديــد مــن ال ـخ ـبــراء واملــراق ـبــن،
فــإن ترسيخ الــوجــود الفرنسي شرط
ضروري لزيادة نفوذ باريس في هذه

هامش المناورة
الفرنسي يبقى ضيقًا
برغم الضوء األخضر
األميركي الذي حظيت
به مبادرة ماكرون

املـنـطـقــة .وق ــد تـشـكــل الــرغـبــة بتفاهم
ظــرفــي مــع ط ـهــران الــرافـعــة الرئيسية
املتوافرة لباريس للتصدي للنفوذين
التركي والصيني في شرق املتوسط.
لكن هــامــش امل ـنــاورة الفرنسي يبقى
ضيقًا برغم الضوء األخضر األميركي
ال ـ ـ ــذي ح ـظ ـي ــت بـ ــه مـ ـ ـب ـ ــادرة م ــاك ــرون

الدبلوماسية« .من يتجرأ على االدعاء
بــأنــه ق ــادر عـلــى الـتـحـكــم بالعقالنية
تــرامــب ،ال ــذي يمثل أمـيــركــا العميقة،
والـ ـ ــذي ي ــراه ــن ع ـلــى األزم ـ ـ ــات وعـلــى
اختراع األعــداء لكي يتمكن من الفوز
ف ــي االن ـت ـخ ــاب ــات؟» ،ي ـس ــأل كــونـيـســا.
ك ــري ـس ـت ـي ــان لـ ــوكـ ــن ب ـ ـ ـ ــدوره مـقـتـنــع
بـ ــأن ال ـس ـي ــاق االن ـت ـخ ــاب ــي األم ـي ــرك ــي
وإرادة ت ــرام ــب بـتـلـبـيــة مـطــالــب قسم
مــن قاعدته ومــن داعميه بــن اليهود
األميركيني يضعفان احتمال النجاح
الدبلوماسي الفرنسي .ومن الواضح
أن تراجع الوزن السياسي والعسكري
لفرنسا في السنوات األخيرة قد ّ
حد
جديا من قدرتها على بناء تحالفات
على قــاعــدة التقاطع فــي املــواقــف مع
العـ ـب ــن دول ـ ـيـ ــن آخـ ــريـ ــن ب ـع ـي ــدا عــن
السياسة األميركية.
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في الواجهة

الحسيني:
ً
ِّ
ُ
الرئيسان ملزمان مهال مقيدة
في كل مرة تستقيل
حكومة تشكو البالد من ازمة
دستورية مزدوجة ومتالزمة:
اجراء استشارات نيابية ملزمة
وتأليف حكومة جديدة .ما
تنص عليه المادة  53عنهما
واضحة وصريحة .يومًا بعد
آخر ّ
تفرخ اعراف تحيل تطبيق
المادة تلك مشكلة عويصة
نقوال ناصيف
لـ ـي ــس س ـ ـ ـ ّـرًا ان ت ـط ـب ـي ــق امل ـ ـ ـ ــادة  53فــي
ال ــدس ـت ــور ،ف ــي ال ـح ـق ـبــة ال ـس ــوري ــة ،كــان
اس ـهــل ال ـخ ـيــارات لـسـبــب وح ـيــد ،هــو ان
دمشق تقرر َمن يكون رئيس الحكومة،
وتــرســل الـيــه الئحتها الـجــديــدة مــا خال
ب ـض ــع خـ ــانـ ــات ق ـل ـي ـلــة فـ ــارغـ ــة ،ي ـمــأهــا
رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة او الــرئـيــس املكلف
بــأس ـمــاء مــرشـحـيـهـمــا .ل ــم ي ـت ـعـ َّـد وزراء
هــذا وذاك مــرة الثلث  .1+ال ترضى بهم
دمشق اال ألنها تعرفهم او تطمئن اليهم.
ليس اكثر وال اقل.
على مر الحكومات املتعاقبة بني عامي
 1989و ،2004كانت ارقام املواعيد سهلة
ال ـ ـقـ ــراءة :امل ـ ـ ّـدة االق ـص ــر م ــا ب ــن تكليف
رئـ ـي ــس ل ـل ـح ـكــومــة وت ــألـ ـي ــف ال ـح ـكــومــة
ال ـج ــدي ــدة ي ــوم ــان م ــع ح ـكــومــة الــرئـيــس
رفيق الحريري عام ّ ،2003
واملدة االطول
له ايضًا وهي  14يومًا في حكومة .1996
بينهما ترجحت االرق ــام مــا بــن  3ايــام
و 9ايام .اما تكليف الخلف حينذاك ،فال
يتأخر حصوله اكـثــر مــن ثــاثــة اي ــام ما
ان يستقيل السلف .منذ اتـفــاق الدوحة
عام  ،2008لم يعد االمر كذلك .انتقل قرار
التكليف والتأليف برمته الــى االفــرقــاء
اللبنانيني وحدهم ،فأخفقوا تدريجًا في
َ
احترام املادة  53التي لم تحظ في االصل
باحترام السوريني اال في الظاهر .ألنهم
ارادوا دائـ ـم ــا ال ـن ـص ــاب امل ــوص ــوف فــي
الحكومة ،ايًا يكن رئيسها ،احالوا املادة
 53عربة توصلهم الى ذلك النصاب.
ب ـعــد ات ـف ــاق ال ــدوح ــة الـ ــذي ط ــوى فعليًا
اتـ ـف ــاق ال ـط ــائ ــف ودفـ ـن ــه ربـ ـم ــا ،اض ـحــت
امل ـ ــادة ال ــدس ـت ــوري ــة س ـب ـبــا ألزم ـ ــة نـظــام
ت ـت ـكـ ّـرر اسـتـحـقــاقــا بـعــد آخـ ــر ،م ــن ج ــراء
االع ــراف التي راحــت تحوط بتطبيقها.
بعد اعـتـبــار الــرئـيــس املكلف ان ال مهلة
ِّ
مقيدة له لتأليف الحكومة ،صار لرئيس
ِّ
الجمهورية ان يـقــول ان ال مهلة مقيدة
ل ــه ل ـلــدعــوة ال ــى االس ـت ـش ــارات الـنـيــابـيــة
امللزمة .بذلك تساويا في استخدام فيتو
س ـلـبــي لـكـلـيـهـمــا ،ي ـت ـيــح ل ـصــاح ـيــة كل
منهما ان تـكــون عـصــا فــي وج ــه اآلخ ــر.
اتــى ه ــذان الـ ُـعــرفــان كــي ُيضافا الــى تلك
املنبثقة مــن اتـفــاق الــدوحــة ،غير املتفق
عليها في وثيقة الطائف وغير الــواردة
في منت الدستور املنبثق منها :النصاب
املعطل ،تقاسم الحقائب وتوزيعها على
االفرقاء على نحو يحيلها ملكًا للحزب
او التيار الذي يحوزها واحيانًا تصير
ملك طائفته ،اختيار اسماء ال ــوزراء في
معزل عــن رئيس الجمهورية والرئيس
املكلف .يحدث ذلك باسم املادة  ،53فيما
الواقع ّ
يتكرر باسم االعراف الناشئة عن
اتفاق الدوحة.
ّ
في حكومة  ،2020أخر رئيس الجمهورية
الدعوة الى استشارات نيابية ملزمة 50
يومًا .هو املوعد الرابع بعدما كان ّ
حدد
موعدًا اول في  9كانون االول ،ثم موعدًا
ثــان ـيــا ف ــي  16ك ــان ــون االول ،ث ــم مــوع ـدًا
ثالثًا في  19كانون االول بناء على طلب
الرئيس سعد الحريري بسبب افتقاره
الــى اص ــوات املسيحيني .قبل عــون فعل
سـلـفــه الــرئ ـيــس م ـي ـشــال سـلـيـمــان االم ــر

نفسه مع حكومة ّ ،2011
بمدة اقل ،لكنه
انشأ السابقة :ارجــأ اسـتـشــارات نيابية
م ـلــزمــة اس ـبــوعــا ب ـعــدمــا حـ ـ ّـدد مــوعــدهــا
ف ــي  17ك ــان ــون ال ـثــانــي ث ــم ص ــار ف ــي 24
كانون الثاني بذريعة «تأمني املصلحة
الـ ــوط ـ ـن ـ ـيـ ــة» .م ـ ــا ب ـ ــن س ـل ـي ـم ــان وع ـ ــون
اض ـحــت م ـ ّـدة ال ــدع ــوة ال ــى االس ـت ـشــارات
املـلــزمــة مفتوحة ،وصــاحـيــة دستورية
بــن يــدي رئـيــس الجمهورية يجبه بها
حجة الرئيس املكلف ان ال مهلة ملزمة
لــه لتأليف الحكومة .بــذلــك بــدت هاتان
الصالحيتان ملك طائفتي الرئيسني ال
ُ
تمس.
لـ ــم يـ ـك ــن االمـ ـ ــر ك ــذل ــك ابـ ـ ــان ال ــواليـ ـت ــن
ال ـطــوي ـل ـتــن لـلــرئـيـســن ال ـي ــاس هـ ــراوي
وام ـ ـيـ ــل ل ـ ـحـ ــود .ك ــاه ـم ــا ح ـك ــم فـ ــي ظــل
الحقبة الـســوريــة كحليفني قــويــن لها،
مــا ات ــاح لكل منهما االجـتـهــاد اكـثــر من
مرة في لعبتي التكليف والتأليف ،كما
ف ــي لـعـبــة ال ـت ــواط ــؤ الس ـق ــاط الـحـكــومــة:
االول اسقط حكومة الرئيس عمر كرامي
ع ــام  1992ك ــي يـخـلـفــه ال ـح ــري ــري االب،
وال ـثــانــي اس ـقــط تكليف ال ـحــريــري االب
مــرتــن عــامــي  1998و 2004ك ــي يخلفه
الرئيس سليم الحص وكــرامــي .مع ذلك
لم يستنبطا اعرافًا غير مسبوقة.

الحسيني :وضعنا آلية
تأليف الحكومة بمهلة
ِّ
مقيدة وفق قاعدة
الطالق عند المسلمين

ما يواجهه تأخير االستشارات النيابية
امللزمة اليومُ ،
سي َرد عليه  -ما ان يحصل
التكليف  -بتأخير تأليف الحكومة الى
ان يستقر الــرئـيــس املـكـلــف مــع االفــرقــاء
املعنيني  -الشركاء الفعليني في التأليف
مـ ـن ــذ اتـ ـ ـف ـ ــاق الـ ـ ــدوحـ ـ ــة  -عـ ـل ــى ت ـق ــاس ــم
الحصص .كــان يحصل ذلــك في حكومة
الــوحــدة الوطنية ( 2008و 2009و2014
و 2016و ،)2019وحكومة الفريق الواحد
سياسيني او تكنوقراط ( 2011و.)2020
عندما ُيسأل الرئيس حسني الحسيني
ع ــن ُعـ ــرف املـ ــدد املـف ـتــوحــة لـكـلــي رئـيــس
الجمهورية والرئيس املكلف ،يجيب ان
ات ـف ــاق ال ـطــائــف قـ َّـيــدهـمــا بـمـهــل ال يسع
ايــا منهما ال ـخــروج عليها :على رئيس
ال ـج ـم ـه ــوري ــة ف ـ ــور اس ـت ـق ــال ــة ال ـح ـكــومــة
امل ـ ـبـ ــادرة الـ ــى ال ــدع ــوة الـ ــى اس ـت ـش ــارات
نيابية ملزمة لتسمية الــرئـيــس املكلف
ال ــذي يقتضي بــه تــألـيــف الـحـكــومــة في
اربعة اسابيع او يعتذر.
يـ ـق ــول ال ـح ـس ـي ـن ــي ان ه ــذي ــن ال ـب ـنــديــن
)هيثم الموسوي(

نوقشا في مــداوالت الطائف عــام ،1989
استنادًا الى وثيقة اصالحات ّ
اعدها هو
والبطريرك املاروني الراحل مارنصرالله
بـطــرس صفير فــي بـضــع ج ــوالت حــوار
ب ـي ـن ـه ـمــا ،بـ ـ ــدأت ف ــي رومـ ـ ــا ع ـ ــام ،1987
واستكملت حتى عام  1989على جوالت
فــي الــديـمــان .لـهــذه الوثيقة ثــاث نسخ:
اولـ ــى اح ـت ـفــظ ب ـهــا ال ـح ـس ـي ـنــي ،وثــانـيــة
ص ـف ـيــر ،وثــال ـثــة الــرئ ـيــس حــافــظ االس ــد
الــذي كان يطلع على تطورات صيغتها
يومًا بيوم الى ان وافق عليها.
ّ
تضمنته الــورقــة تـلــك ،وناقشها
فــي مــا
البرملانيون في الطائف ،في الفقرة هاء
في باب تشكيل الحكومة:
« - 1يجري رئيس الجمهورية استشارات
نيابية ملزمة في حضور رئيس مجلس
الـ ـن ــواب ،وي ـص ــدر ف ــي نـتـيـجـتـهــا كـتــابــا
يسمي فيه رئيس الحكومة املكلف.
 - 2يـ ـج ــري رئـ ـي ــس ال ـح ـك ــوم ــة امل ـك ـلــف
اس ـت ـش ــارات ــه لـتـشـكـيــل ال ـح ـكــومــة خــال
مهلة اربعة اسابيع من تاريخ تكليفه.
 - 3في حال اعتذار الرئيس املكلف تشكيل
الحكومة ،يعمد رئيس الجمهورية الى
استشارات جديدة وفقًا ملا ورد في البند
( )1اعاله.
 - 4ت ـص ــدر مــراس ـيــم تـشـكـيــل الـحـكــومــة
باالتفاق بني رئيس الجمهورية ورئيس
الحكومة.
 - 5في حال عدم اصدار مراسيم تشكيل
الحكومة بعد انقضاء مهلتي التكليف،
ينعقد مجلس ال ـنــواب مــن دون تأخير
ب ــدع ــوة م ــن رئ ـي ـس ــه ،فـيـنـتـخــب رئـيـســا
ل ـل ـح ـكــومــة ي ـق ــوم بـتـشـكـيـلـهــا ف ــي مهلة
اسبوعني:
أ  -ي ـت ـقــدم الـ ــى م ـج ـلــس الـ ـن ــواب بخطة
ع ـمــل ال ـح ـكــومــة ،وت ـع ـت ـبــر ث ـقــة املـجـلــس
ب ــال ـح ـك ــوم ــة ك ــافـ ـي ــة ب ـن ـس ـب ــة  %55مــن
مجموع االعـضــاء املــؤلــف منهم مجلس
النواب.
ب  -في حال اعتذار الرئيس املنتخب او
عدم قدرته على تشكيل الحكومة ،او عدم
نيلها ثقة مجلس النواب ،يبادر املجلس
م ـج ـ ّـددًا ال ــى ان ـت ـخــاب رئ ـيــس للحكومة
يقوم بتشكيلها وفقًا ملا ّ
تقدم».
ُ
ع ـن ــدم ــا ط ـ ـ ــرح هـ ـ ــذا ال ـ ـجـ ــزء مـ ــن وث ـي ـقــة
االصالحات  -يروي الحسيني  -اعترض
النائب بطرس حرب على حضور رئيس
املجلس االس ـت ـشــارات النيابية امللزمة،
ّ
وعدها سوء ائتمان لرئيس الجمهورية
ِّ
ُ
ُ
او قـلــة ث ـقــة ،ف ــص ــوب ال ـنــص ب ــأن يطلع
رئيس الجمهورية رئيس املجلس على
نتائج االستشارات تلك بعد حصولها.
وهو ما اوردته املادة .53
ُ
عـنــدمــا طــرحــت مهلة االرب ـع ــة االســابـيــع
ل ـل ـتــأل ـيــفّ ،ق ــوب ـل ــت اي ـض ــا ب ــاع ـت ــراض ــات
زع ـمــاء الـســنــة مــن بــن ال ـن ــواب ،ول ــم يكن
الحريري بعيدًا منهم في غرفة مجاورة
لـقــاعــة املــؤتـمــر ،خـصــوصــا بـعــد مناقشة
صالحيات نائب رئيس الحكومة .ارتؤي
ع ـن ــدئ ــذ وض ـ ــع اآللـ ـي ــة املـ ـق ـ ِّـي ــدة لـتــألـيــف
الحكومة في نظام اعمال مجلس الوزراء
عندما يصير الحقًا الى اعداده ،خصوصًا
ان صالحيات نائب رئيس مجلس النواب
مـنـصــوص عـلـيـهــا ف ــي ال ـن ـظــام الــداخـلــي
مل ـج ـل ــس الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــواب ،م ـ ــا ي ـق ـت ـض ــي وض ــع
صــاح ـيــات نــائــب رئ ـيــس ال ـح ـكــومــة في
نظام داخلي ملجلس الوزراء.
وفق الرئيس السابق للبرملان ،لم تسقط
ف ــي م ـ ـ ـ ــداوالت ال ـط ــائ ــف امل ـه ـل ــة امل ـق ـ ِّـي ــدة
لـلــرئـيــس امل ـك ـلــف ،وات ـف ــق ع ـلــى ابـقــائـهــا
مـهـلــة ارب ـعــة اســابـيــع تـبـعــا لــآلـيــة التي
ّ
مستمدة من قاعدة
يقول الحسيني انها
ُ
ال ـط ــاق ع ـنــد امل ـس ـل ـمــن :ب ـعــد ان يـطـلــق
الزوج ثالث مرات ،ال يسترجع زوجته اال
بعد زواجها من آخر.
عـ ـل ــى نـ ـح ــو م ـ ـطـ ــابـ ــقُ ،ي ـ ـسـ ـ ّـمـ ــي رئ ـي ــس
ال ـج ـم ـهــوريــة ال ــرئ ـي ــس امل ـك ـلــف  -امل ـقـ َّـيــد
ب ـم ـه ـلــة  -م ــرت ــن ،ف ـ ــاذا اخـ ـف ــق انـتـقـلــت
ال ـصــاح ـيــة ال ــى زوج آخ ــر ه ــو مجلس
النواب.
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لبنان

لبنان
قضية اليوم

تقرير

ِّ
ُ
نتنياهو يحدد وجهة التوظيف بعد تفجير المرفأ:

بعبدا :الدعاية اإلسرائيلية
ّ
تهدد المجلس البلدي!

ِّ
صوبوا على مخازن حزب الله وصواريخه
علي حيدر
م ـ ـنـ ــذ ال ـ ـل ـ ـح ـ ـظـ ــة االولـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى الن ـ ـ َّف ـ ـجـ ــار
م ــرف ــأ بـ ـي ــروت يـ ــوم  4آب ،شــخـصــت
«إس ـ ــرائـ ـ ـي ـ ــل» وجـ ـ ـ ــود ف ــرصـ ــة يـمـكــن
ال ــره ــان عـلـيـهــا  -ب ـح ـســب تـقــديــرهــا
 م ـ ــن أجـ ـ ــل حـ ـ ــرف وج ـ ـهـ ــة ال ـغ ـضــبالشعبي عبر استثمار هذا املستجد
للتصويب على القدرات الصاروخية
لـحــزب الـلــه الـتــي تعتبرها التهديد
التقليدي االول على أمنها القومي.
ق ــررت قيادتها السياسية واالمنية
ب ـش ـك ــل صـ ــريـ ــح ومـ ـب ــاش ــر وع ـل ـن ــي،
توجيه الرأي العام اللبناني والعاملي
فــي ات ـجــاهــات مــرســومــة وم ــدروس ــة،
ف ــي رهـ ـ ــان ع ـل ــى م ـح ــاول ــة اس ـت ـغــال
امل ـ ـخـ ــاوف الـ ـت ــي ن ـت ـجــت ع ــن تـفـجـيــر
امل ــرف ــأ ،وال ـت ــروي ــج مل ـقـ ّـولــة أن وج ــود
مخازن وصــواريــخ يمثل خطرًا على
املــدنـيــن .لــم يتمظهر هــذا التوظيف
ع ـلــى أل ـس ـنــة مـعـلـقــن وخـ ـب ــراء فـقــط،

يراهن العدو على أن
تؤدي «الحرب على الوعي»
ّ
 ولو الحقًا  -الى نتائج مرجوةبل شمل أيضًا رأس الهرم السياسي
وم ــروح ــة م ــن ال ـق ـي ــادات ال ـع ـل ـيــا الــى
ج ـ ــان ـ ــب كـ ـ ـب ـ ــار ال ـ ـخ ـ ـب ـ ــراء مـ ـ ــن ذوي
املناصب االمنية السابقة.
م ـح ــاول ــة ال ـتــوظ ـيــف األبـ ـ ــرز واالك ـث ــر
م ـب ــاش ــرة ك ــان ــت ع ـل ــى ل ـس ــان رئ ـيــس
وزراء ال ـ ـعـ ــدو ب ـن ـي ــام ــن ن ـت ـن ـيــاهــو،
خ ــال مـحــادثــة هــاتـفـيــة مــع الــرئـيــس
الفرنسي ايمانويل مــاكــرون( ،مكتب
رئيس حكومة العدو)2020/8/11/ ،
ح ــن أوض ـ ــح لـ ــه ،م ــن ض ـمــن مــواقــف
أخ ـ ــرى ،أن ــه «م ــن أج ــل ت ـف ــادي وق ــوع
مــآس مماثلة النفجار مرفأ بيروت،
يجب إبـعــاد املتفجرات والـصــواريــخ
التي قام بها حزب الله بتخزينها في
جميع املناطق املــأهــولــة فــي لبنان».
الالفت أن مكتب نتنياهو اختار هذه
الـفـقــرة التحريضية عـلــى ح ــزب الله
تـحــت ع ـنــوان ال ـصــواريــخ ،مــن ضمن
فقرات مـحــدودة تضمنتها املحادثة
التي كــان لها سياق سياسي ُم َّ
حدد
ف ــي أع ـق ــاب زي ـ ــارة م ــاك ــرون االخ ـيــرة

ل ـل ـب ـن ــان ،ل ـن ـق ـل ـهــا الـ ــى ال ـ ـ ــرأي الـ ـع ــام.
وب ــالـ ـت ــأكـ ـي ــد ال ي ـ ـعـ ــود ذلـ ـ ــك الـ ـ ــى أن
رئيس وزراء العدو يخاف على أمن
اللبنانيني ،بل كــان واضحًا جـدًا أنه
ُي ِّ
حدد بذلك وجهة التوظيف للجهات
ال ـس ـي ــاس ـي ــة واالعـ ــام ـ ـيـ ــة واالم ـن ـي ــة
حول ضــرورة التصويب على قدرات
حــزب الله الصاروخية ،تحت شعار
املـ ـخ ــاوف م ــن تـ ـك ــرار تـفـجـيــر امل ــرف ــأ.
ولتظهير هــذا املـفـهــوم ال ــذي ينبغي
شعار ملرحلة ما بعد
أن يتحول الى
ٍ
تفجير املرفأ ،اختار نتيناهو القناة
الفرنسية( ،كجزء من القنوات الدولية
املــؤثــرة في الــواقــع اللبناني) ،بهدف
الــدفــع فــي هــذا االت ـجــاه ،على أمــل أن
ينعكس ذلك في الواقع اللبناني.
مع ذلــك ،لــدى التدقيق في املضمون
َ
الذي أورده نتنياهو ،فقد كان ُم ْحكمًا
عـ ـل ــى مـ ـسـ ـت ــوى ال ـ ـش ـ ـعـ ــار وال ـ ـهـ ــدف
وال ــره ــان وتـحــديــد املـطـلــوب .وألجــل
ذلــك ،تدخل فــي تفاصيل التوظيف،
ف ـح ـ َّـدد ال ـش ـعــار ف ــي ف ـق ــرة «م ــن أجــل
تـ ـ ـف ـ ــادي وقـ ـ ـ ــوع مـ ـ ــآس م ـ ـمـ ــاث ـ ـلـ ــة،»...
وحــاول بذلك أن يضفي عليه طابعًا
ان ـس ــان ـي ــا ،كـ ـج ــزء م ــن ع ـ ــدة ال ـش ـغــل.
وكـشــف ايـضــا عــن رهــانــه باستغالل
ح ــادث ــة امل ــرف ــأ ،ع ـبــر رب ـط ــه امل ـبــاشــر
بـ ـه ــا .وح ـ ـ ـ ـ َّـدد املـ ـط ـل ــب االس ــرائ ـي ـل ــي
بــاالس ـت ـنــاد ال ــى م ــا ت ـق ــدم ب ـض ــرورة
«إبعاد املتفجرات والصواريخ التي
قــام حــزب الله بتخزينها فــي جميع
امل ـنــاطــق امل ــأه ــول ــة ف ــي ل ـب ـن ــان» ،كما
يزعم .وهكذا يصبح جليًا أن الهدف
م ــن ذلـ ـ ــك ،إث ـ ـ ــارة ال ـب ـي ـئــة ال ـحــاض ـنــة
ل ـل ـم ـقــاومــة م ــن خـ ــال م ـح ــاول ــة قلب
الـ ـص ــورة ،ع ـبــر االيـ ـح ــاء ب ــأن م ــا هو
م ـص ــدر قـ ــوة ل ـب ـنــان وح ـم ــاي ـت ــه ،هو
مـصــدر الـخـطــر عـلـيــه .وألن القضية
لـيـســت مــوقـفــا ع ــاب ـرًا ،بــل تعبير عن
سـيــاســة مــدروســة وه ــادف ــة ،أت ــى في
االطـ ـ ـ ــار ن ـف ـس ــه ح ــدي ــث وزي ـ ـ ــر االمـ ــن
اإلسرائيلي بني غانتس ،امام لجنة
الخارجية واالمن التابعة للكنيست،
التي عادة ما تكون جلساتها سرية.
ومع ذلك ،فقد ُسمح بنشر بعض مما
يتصل بالفقرات املتصلة بالتحريض
على مخازن حزب الله وصواريخه،
فتناول غانتس في سياق حديثه عن
تفجير املرفأ ما ّ
سماه تخزين حزب
الله للوسائل القتالية داخل البلدات
والقرى اللبنانية...

)مروان طحطح(

َ
َع ــك ـ َـس هـ ــذا ال ـت ـصــويــب ع ـلــى لـســان
نتنياهو ووزيــر األمــن ،وجــود خطة
رس ـم ـيــة ت ـب ـلــورت م ــن ق ـبــل مــؤسـســة
القرار للدفع باتجاه هــذا التوظيف.
فـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــددت م ـ ـنـ ــاس ـ ـبـ ــات وأسـ ــال ـ ـيـ ــب

ت ـظ ـه ـيــره ،وتـ ـك ــررت إثـ ـ ــارة املـفــاهـيــم
وال ـش ـع ــارات نـفـسـهــا ،ع ـبــر أك ـثــر من
جهة إعــامـيــة وسـيــاسـيــة .وفــي هذا
السياق ،تصدى ايضًا لهذا الترويج
بعض كبار خبراء اسرائيل االمنيني،

م ــن أم ـث ــال الـ ـل ــواء ع ــام ــوس ي ــادل ــن،
رئيس معهد ابـحــاث االمــن القومي،
وال ــرئ ـي ــس ال ـس ــاب ــق لــاس ـت ـخ ـبــارات
العسكرية ،الذي رأى أن «االنفجار في
مرفأ بيروت يوضح مخاطر تخزين

مـ ـ ــواد ق ــاب ـل ــة ل ــان ـف ـج ــار ف ــي مـحـيــط
مــدنــي» .هــذا إضــافــة الــى الـعــديــد من
املعلقني االسرائيليني الذين تساوقوا
م ــع ال ـخ ـطــاب الـتــوظـيـفــي وم ـحــاولــة
إنتاج جو إعالمي يدفع نحو إثــارة

هذه القضية االستراتيجية بمعايير
االمن القومي االسرائيلي.
مع ذلك ،ينبغي أال يكون مفاجئًا هذا
املستوى من التوظيف .فهو ينسجم
مــع استراتيجية اسرائيلية معلنة،
تـتـمـحــور ح ــول م ــا يـطـلــق عـلـيــه في
ال ـس ـيــاق االســرائ ـي ـلــي «ال ـح ــرب على
ال ــوع ــي» .وه ــي بــذلــك تــأتــي ام ـت ــدادًا
لـ ـلـ ـح ــروب الـ ـتـ ــي ت ـ ـحـ ــاول تـ ــل أب ـي ــب
فيها استغالل كل محطة اقتصادية
أو س ـيــاس ـيــة أو أم ـن ـي ــة ب ـم ــا ي ـخــدم
أولويات أمنها القومي .وضمن هذا
االطار ،يأتي أيضًا ما سبق أن َّ
روج له
نتنياهو من على منبر االمم املتحدة
قبل سنوات ،والــذي هــدف في حينه
اي ـض ــا الـ ــى ال ـت ـحــريــض ع ـلــى قـ ــدرات
حــزب الله التي عجزت إسرائيل عن
م ـن ــع ت ــراك ـم ـه ــا وتـ ـط ــوره ــا ،فـلـجــأت
ك ـجــزء مــن خ ـي ــارات بــديـلــة ومــوازيــة
ف ــي آن واحـ ــد ،ال ــى تـحــريــض البيئة
الحاضنة للمقاومة .وبـهــذا املعنى،
ال يوجد جديد على مستوى املفهوم
فــي ه ــذه الـسـيــاســة الـتـحــريـضـيــة إال
بكونها مصداقًا جديدًا من مصاديق
الحرب على الوعي ،ولكونها تستند
الى استغالل حدث أمني خطير جدًا.
مــع أن هــذه املحاولة املتجددة تأتي
بعد فشل مساعي مماثلة فــي أكثر
م ـ ــن م ـح ـط ــة سـ ــاب ـ ـقـ ــة ،إال أن ـ ـهـ ــا مــن
منظور إسرائيلي خطوة فــي مسار
تــراك ـمــي ي ــراه ـن ــون ف ــي ك ـيــان ال ـعــدو
ع ـلــى أن ي ـ ــؤدي  -ولـ ــو الح ـق ــا  -الــى
ن ـت ــائ ــج مـ ــرجـ ــوة ،أو ع ـل ــى االقـ ـ ــل أن
ي ـكــون جـ ــزءًا م ــن ال ـج ـهــود امل ـســاعــدة
لخيارات أخرى ،كما تنص على ذلك
استراتيجيته في مقاربتها للحرب
على الوعي.
وب ـ ـع ـ ـي ـ ـدًا عـ ـ ــن صـ ــدق ـ ـيـ ــة ال ـ ـ ـعـ ـ ــدو فــي
تـ ـق ــدي ــره ألسـ ـ ـب ـ ــاب االنـ ـ ـفـ ـ ـج ـ ــار ،ب ــأي
اتـ ـ ـج ـ ــاه كـ ـ ـ ــان ،ال ـ ــاف ـ ــت أن االج ـ ـهـ ــزة
االمنية االسرائيلية ،بحسب معلقني
عسكريني ،وبالرغم من أنها خلصت
ال ـ ــى أن ال ـت ـف ـج ـيــر ن ــات ــج ع ــن ح ــادث
ع ـ َـرض ــي (خـ ـل ــل) ،فــإن ـهــا أض ــاف ــت أن
ح ــزب الـلــه يبقى متهمًا! وه ــي بذلك
تؤكد أنه أيًا كانت االسباب والجهات
وال ـن ـت ــائ ــج ،يـنـبـغــي ف ــي ك ــل االحـ ــوال
تــوظ ـيــف أي مـسـتـجــد اق ـت ـص ــادي أو
مالي أو سياسي أو أمني للتصويب
على حزب الله ،ولو كان على قاعدة
«عنزة ولو طارت».

تقرير

سد القرعون ...هل يمكن تفادي الكارثة؟
آمال خليل

)مروان طحطح(

ّ
تلقت املصلحة الوطنية لنهر الليطاني
أمس كتابًا من وزير الطاقة واملياه في
حكومة تصريف األعمال ريمون غجر،
يطلب فيه «وضع خطة طــوارئ إلخالء
املـ ـن ــاط ــق املـ ـع ــرض ــة ل ـل ـم ـخــاطــر أس ـفــل
مـشــروع ســد الـقــرعــون ،قيد الجهوزية
والتنفيذ» .ويأتي طلب ال ــوزارة إعــداد
دراسة «تحليل املخاطر وسيناريوهات
االن ـه ـي ــار» ب ـعــد ان ـك ـشــاف ال ـت ـحــذيــرات
الـتــي كــانــت قــد أطلقتها املصلحة منذ
ع ــام  ،2018مــن احـتـمــال ت ـعــرض السد
ل ـل ـت ـخ ــري ــب أو ال ـع ـم ــل اإلره ـ ــاب ـ ــي ،مــا
ّ
يهدد سالمة آالف املواطنني وعشرات
الـبـلــدات .حــال ط ــوارئ أعلنتها الــدولــة
الستباق الخطر اآلتــي مــن خلف السد
بعد كــارثــة انـفـجــار مــرفــأ ب ـيــروت التي

نـ ّـبـهــت املعنيني إل ــى أهـمـيــة املــراســات
التي كانت وجهتها املصلحة للوزارات
واألجهزة األمنية ،وأخيرًا إلى املجلس
األعلى للدفاع قبل أيام من كارثة املرفأ.
وردًا ع ـلــى ط ـلــب ال ـ ـ ـ ــوزارة ،ق ــال رئـيــس
املصلحة سامي علوية لــ«األخـبــار» إن
املصلحة أع ـ ّـدت بالفعل خطة «ليست
صالحة لتطبيقها على ســد القرعون
األخرى،
فحسب ،بل على سائر السدود ُ ّ
وال سـيـمــا ســد ب ـســري فــي ح ــال نــفــذ».
وت ـض ـم ـن ــت الـ ـخـ ـط ــة ت ـج ـه ـي ــز أجـ ـه ــزة
اإلنذار واإلخالء بالتعاون مع البلديات
وطــواقــم الــدفــاع املــدنــي بالتنسيق مع
دائرة إدارة الكوارث في رئاسة مجلس
الوزراء.
ورغم إقرار الدولة بخطر سد القرعون
وتـ ـ ـ ّه ـ ــاف ـ ــت األجـ ـ ـ ـه ـ ـ ــزة األمـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة ع ـلــى
ت ـفــقــد ال ـس ــد وس ــد ال ـث ـغ ــرات املـحـتـمــل

استغاللها لتخريبه ،ال يــزال البعض
َ
غير آبه بالخطر .أمس ،لم يتوان أحد
أص ـح ــاب امل ـقــالــع ف ــي م ـجــدل بلهيص
وال ـقــرعــون ال ــواق ــع عـلــى بـعــد عـشــرات
األم ـ ـتـ ــار ف ـق ــط م ــن الـ ـس ــد ،ع ــن ال ـق ـيــام
ب ــأع ـم ــال ت ـف ـج ـيــر ،مـسـتـفـيـدًا م ــن ق ــرار
الـحـكــومــة قـبــل اسـتـقــالـتـهــا بــالـسـمــاح
بنقل «الستوك» من املقالع والكسارات،
علمًا ب ــأن املصلحة كــانــت قــد تقدمت
ضد األخير بشكوى بسبب االرتدادات
واالهـ ـ ـت ـ ــزازات ف ــي ج ـس ــم الـ ـس ــد ال ـتــي
تـتـسـ ّـبــب فـيـهــا الـتـفـجـيــرات الضخمة
التي يقوم بها!
وكانت املصلحة قد تنبهت إلى خطورة
تعد قد يطال السد
أي عمل تخريبي أو ٍ
أو األنفاق التابعة له أو حتى مفيضه
أو «سـكــورة» تفريغ املـيــاه منه .ووفــق
إمـ ـك ــانـ ـي ــات م ـ ـح ـ ــدودة ،نـ ـف ــذت بـعــض
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ما زالت آثار انفجار مرفأ
بيروت تثير الذعر لدى
األهالي .بعض أعضاء بلدية
بعبدا  -اللويزة ركنوا إلى رواية
ّ
سوقها رئيس وزراء العدو
االسرائيلي بنيامين نتنياهو
حول تخزين حزب الله للسالح
في منطقة الفياضية،
للطلب من الجيش التحقق
بشأنها .وهو ما أعاد إشعال
الخالف بين رئيس البلدية
وبعض األعضاء ،الذين ّ
ّ
يهددون باالستقالة وحل
المجلس
رلى إبراهيم
أواخــر تموز املــاضــي ،نشرت صحيفة
«جـ ـي ــروزالـ ـي ــم ب ــوس ــت» االســرائ ـي ـل ـيــة
تـ ـق ــريـ ـرًا أعـ ـ ـ ـ ّـده م ــرك ــز أب ـ ـحـ ــاث «أم ـ ــا»
االس ــرائـ ـيـ ـل ــي ،ي ـت ـض ـمــن خ ــري ـط ــة لـ ــ28
موقعًا زعـمــت أنـهــا تستخدم مــن قبل
حزب الله كمنصات إلطالق الصواريخ
أو تخزينها .ووف ــق الـتـقــريــر« ،تتركز
هـ ـ ـ ــذه امل ـ ـ ــواق ـ ـ ــع بـ ـشـ ـك ــل رئ ـ ـي ـ ـسـ ــي فــي
املناطق السكنية الستعمال املواطنني
ك ــدروع بشرية» ،وإحــداهــا فــي منطقة
الـ ـفـ ـي ــاضـ ـي ــة ب ـ ــن م ـس ـت ـش ـف ــى الـ ـس ــان
ش ـ ــارل ونـ ـ ــادي ال ـض ـب ــاط .ل ـي ـســت هي
املــرة األول ــى التي يـحــاول فيها العدو
تأليب املــواطـنــن على حــزب الـلــه عبر
ادعــاء تخزينه أسلحة وصــواريــخ بني
مـنــازلـهــم وتـعــريــض حياتهم للخطر.
سبق لرئيس وزراء العدو االسرائيلي
بـنـيــامــن نتنياهو أن ح ــاول تسويق
الـ ــدعـ ــايـ ــة ن ـف ـس ـه ــا فـ ــي ال ـ ـعـ ــام ،2018
وثمة من حــاول الربط بني هــذا الكالم
وانـ ـفـ ـج ــار م ــرف ــأ ب ـ ـيـ ــروت مـ ــن نــاح ـيــة
احتمال وجود مخازن أسلحة للحزب
تدخل
هناك .على أن كل هذه االدعاءات ّ
ضـمــن ال ـحــرب الـنـفـسـيــة ال ـتــي يشنها
العدو.
عـقــب ان ـف ـجــار امل ــرف ــأ ،ان ـس ــاق البعض
وراء ك ـ ـ ـ ــام ن ـ ـت ـ ـن ـ ـيـ ــاهـ ــو وال ـ ـت ـ ـقـ ــريـ ــر
االســرائـيـلــي .سبعة أعـضــاء فــي بلدية
بعبدا  -اللويزة ،نشروا رسالة بعثوا
بـ ـه ــا إلـ ـ ــى رئ ـ ـيـ ــس املـ ـجـ ـل ــس الـ ـبـ ـل ــدي،
طالبوه فيها بمخاطبة وزير الداخلية
وقـ ـ ـي ـ ــادة الـ ـجـ ـي ــش ،بـ ـش ــأن «مـ ـخ ــاوف

املـ ـجـ ـل ــس الـ ـبـ ـل ــدي واألهـ ـ ــالـ ـ ــي مـ ــن أي
ان ـف ـج ــار ي ـقــع ف ــي مـنـطـقــة ب ـع ـب ــدا ،وال
سـيـمــا ق ــرب مستشفى ال ـس ــان ش ــارل،
ك ـمــا اش ـ ــار ال ـي ــه م ـنــذ ن ـحــو الـشـهــريــن
رئ ـ ـيـ ــس وزارة الـ ـ ـع ـ ــدو االس ــرائـ ـيـ ـل ــي
بنيامني نتنياهو في مؤتمر صحافي
عـلـنــي» .واعـتـبــر االع ـضــاء السبعة أن
كتابهم «ض ــرورة لرفع املسؤولية عن
البلدية وتجنبًا للضرر وحفاظًا على
األرواح واملمتلكات في منطقتي بعبدا
واللويزة».
انـ ـتـ ـش ــار الـ ـكـ ـت ــاب ع ـل ــى ن ـح ــو واس ـ ــع،
أثـ ــار ذع ــر األه ــال ــي الـقــاطـنــن ف ــي تلك
املـنـطـقــة ،ف ـب ــدأوا بــالـتــوافــد ال ــى مبنى
ال ـب ـل ــدي ــة ،وم ـن ـهــم م ــن وصـ ــل الـ ــى حـ ّـد
تــرك منزله .على األث ــر ،قــامــت مديرية
باالستماع الى
املخابرات في الجيش
ّ
أعضاء املجلس البلدي املوقعني على
الـ ـكـ ـت ــاب ،الس ـت ـي ـضــاح ـهــم ح ـ ــول ه ــذه
امل ـ ـخـ ــاوف ،بـحـســب م ــا جـ ــاء ف ــي بـيــان
أص ــدره الـجـيــش .وق ــد ج ــاءت «جلسة
االستماع استنادًا إلى إشارة قضائية
مــن النيابة العامة التمييزية تقضي
بالتحقيق في مضمون الكتاب املرفوع
من أعضاء املجلس إلى رئيس البلدية
ال ــذي رفـعــه ب ــدوره الــى قـيــادة الجيش

أعضاء البلدية اتهموا
الحلو بالوشاية عليهم
الى الجيش اللبناني

إلجـ ــراء امل ـق ـت ـضــى» .وأش ـ ــارت مــديــريــة
امل ـخــابــرات ال ــى «إجــرائ ـهــا كـشـفــا على
امل ـك ــان امل ــذك ــور ل ـل ـمــرة ال ـثــان ـيــة خــال
هــذا الـعــام ،ليتبني عــدم صحة املــزاعــم
واالدعــاءات التي تحدثت عن إمكانية
وجود أسلحة وذخائر أثارت مخاوف
املواطنني».
وال بد من اإلشارة ّإلى أن كالم أعضاء
املجلس البلدي املوقعني على الرسالة،
يــأتــي فــي السياق ال ــذي أتــت فيه عظة
الـ ـبـ ـط ــري ــرك ب ـ ـشـ ــارة ال ـ ــراع ـ ــي أول مــن
أمـ ــس ،ح ــن ط ــال ــب «ب ـم ـب ــادرة ال ــدول ــة
اللبنانية ملداهمة كل مخابئ السالح
واملتفجرات ومخازنه املنتشرة بشكل
غير شرعي بني األحياء السكنية».
ما كــاد األعـضــاء املــذكــورون يخرجون
م ـ ــن ج ـل ـس ــة االس ـ ـت ـ ـمـ ــاع حـ ـت ــى ألـ ـق ــوا
)هيثم الموسوي(

اإلجـ ـ ـ ــراءات الـفـنـيــة واإلداري ـ ـ ـ ــة ،لكنها
وجهت كتبًا إلى قيادة الجيش ووزارة
الدفاع منذ العام  2018لطلب الحماية
ّ
األمنية .لكن ّ
ردهما لم يتخط مستوى
النصيحة باالستعانة بنواطير القرى
والعاملني فــي املصلحة وطلب تدخل
ال ـج ـيــش ع ـنــد ح ـصــول أي ط ـ ــارئ ،من
دون ال ـق ـيــام ب ـتــداب ـيــر األمـ ــن الــوقــائــي
ومــوج ـبــات الـسـلـطــات الـعـسـكــريــة إزاء
املنشآت االستراتيجية.
بعد كارثة  4آب ،وبموجب قرار املجلس
األعـلــى لـلــدفــاع وق ــوى االم ــن الــداخـلــي،
جــرى تثبيت نقطة حماية ثابتة على
الجهة الشرقية لسد القرعون ،وتعمل
املـصـلـحــة عـلــى تـثـبـيــت نـقـطــة حــراســة
ثابتة على الجهة الغربية للسد وإقفال
جميع املــداخــل وتثبيت  150طـنــا من
امل ـك ـع ـب ــات االس ـم ـن ـت ـيــة ع ـل ــى امل ــداخ ــل

واالبـ ــواب ،وتجهيز بــوابــاب حديدية،
وتعمل على تجهيز املداخل بكاميرات
مراقبة وأجهزة إنذار.
ّ
ّ
يقر علوية بــأن اإلج ــراءات التي نفذت

ّ
يقر علوية بأن
ّاإلجراءات التي
نفذت حتى اآلن
ليست كافية

حتى اآلن ،ليست كافية .مــن املطلوب
«ات ـخ ــاذ جـمـيــع ال ـتــداب ـيــر االح ـت ــرازي ــة
لحماية املنشآت كــافــة ،وإقـفــال جميع
مـ ــداخـ ــل األنـ ـ ـف ـ ــاق واملـ ـ ــآخـ ـ ــذ ،وال ـق ـي ــام
بأعمال الـحــراســة واملــراقـبــة على مــدار
ال ـس ــاع ــة،وت ـك ـل ـي ــف م ـه ـن ــدس م ـس ــؤول
لإلشراف على االمــن والسالمة العامة
وإدارة املخاطر فــي منشآت املصلحة
كــافــة» ،قــال عـلــويــة ،علمًا بــأن املجلس
األعلى كان قد أوصــى «بتكليف لجنة
فـنـيــة مــن مـهـنــدســي املـصـلـحــة لتقييم
واق ــع إنـ ـش ــاءات س ــد ال ـقــرعــون ومـســح
تحرك جسم السد سنويًا ،وكيل ّ
علو
املـيــاه الجوفية فــي آب ــار املــراقـبــة التي
تـحـيــط ب ــه ،وك ـم ـيــات امل ـي ــاه املـتـســربــة
مــن فــواصـلــه ،والــوضــع الـفـنــي ألب ــواب
الـســد وال ـبــوابــات الـحــديــديــة ومــداخــل
األنفاق».

بغضبهم على رئيس البلدية أنطوان
ّ
الحلو ،متهمني إياه بالوشاية عليهم
ال ــى مــديــريــة امل ـخــابــرات .فــوفــق بعض
األعـضــاء« ،انتشرت صــورة لنتنياهو
يـ ّـدعــي فيها وج ــود مـخــازن لألسلحة
فـ ــي م ـن ـط ـق ـت ـنــا ،مـ ــا أث ـ ـ ــار خ ــوف ـن ــا مــن
احتمال حدوث انفجار مماثل النفجار
املرفأ .رفعنا كتابًا الى رئيس البدلية
نطلب فيه إحالته الى وزارة الداخلية
وق ـ ـيـ ــادة ال ـج ـي ــش ل ـف ـتــح ت ـح ـق ـيــق فــي
األم ـ ـ ـ ــر» .ل ـك ــن مـ ــا ك ـ ــان مـ ــن ال ـح ـل ــو إال
«اتـهــامـنــا بالتسويق لــروايــة الـعــدو».
بـ ـن ـ ً
ـاء ع ـلــى م ــا ج ـ ــرى ،قـ ــرر  11عـضـوًا
تقديم استقاالتهم من املجلس البلدي
ال بسبب مــا سبق فحسب ،بــل «لعدم
اتفاقنا نحن ورئيس البلدية على أي
مــوضــوع ،وألن ال إنـجــازات تذكر منذ
 4سـ ـن ــوات الـ ــى ال ـ ـيـ ــوم» .رغـ ــم إصـ ــرار
األع ـض ــاء الـ ـ ــ 11ع ـلــى اس ـت ـقــاالت ـهــم ،لم
يتسلم الحلو أي استقاالت بعد.
ي ـن ـق ــض ال ـ ـ ّ
ـري ـ ــس كـ ــل رواي ـ ـ ـ ــة أعـ ـض ــاء
مجلسه ،وال سيما اتهامه بالوشاية
للجيش ،ألن األعضاء هم الذين طلبوا
منه في الكتاب تبليغ الجيش .ويقول
ال ـح ـل ــو إن األع ـ ـضـ ــاء نـ ـش ــروا ال ـك ـتــاب
على أحــد املــواقــع قبل رفـعــه الـيــه بعد
 4أي ــام ،مــا يــؤكــد «نيتهم إث ــارة الذعر
بــن األه ــال ــي ،وق ــام ــوا بـبـنــاء حجتهم
على كذب العدو االسرائيلي رغم مسح
الجيش اللبناني للمنطقة» .ويشير
الــى أن أح ـدًا لــم يتقدم باستقالته ،بل
«تأتي هذه الشائعات في إطار الضغط
ال ـس ـيــاســي ح ـتــى أتـ ـق ــدم بــاسـتـقــالـتــي
ويسيطروا هــم على املجلس البلدي.
أط ـم ـئ ـن ـهــم إلـ ــى أن ـن ــي ل ـســت ف ــي وارد
االستقالة ولــن أتنحى ســوى لتسليم
البلدية الى محافظ جبل لبنان محمد
مـكــاوي ال ــذي أثــق بــه» (فــي حــال تقدم
أكـثــر مــن نصف األع ـضــاء باالستقالة
ّ
يتم حل البلدية وتسلم الى املحافظ).
إشارة هنا الى أن األعضاء املعارضني
للرئيس ينتمون بغالبيتهم الى َ
حزبي
القوات والكتائب ،وبعضهم محسوب
ع ـل ـي ـه ـم ــا ،فـ ـيـ ـم ــا األع ـ ـ ـضـ ـ ــاء األرب ـ ـعـ ــة
الباقون أقرب الى التيار الوطني الحر،
بمن فيهم الحلو املحسوب على قوى
 8آذار.
هـكــذا ،استفاقت ال ـشــرارة النائمة في
ال ـب ـل ــدي ــة مـ ــن جـ ــديـ ــد ،وع ـ ـ ــاد ال ـخ ــاف
الـسـيــاســي بــن ق ــوى  8و 14آذار .هــذا
ال ـخــاف ال ــذي ك ــان قــد ب ــدأ عـنــد إع ــداد
رئ ـي ــس ال ـب ـلــديــة ل ـل ـن ـظــام الـتــوجـيـهــي
فـ ــي امل ـن ـط ـق ــة ومـ ـنـ ـع ــه تـ ـك ــاث ــر ال ـب ـن ــاء
فـ ــي م ـن ـط ـق ـتــي ال ـ ـيـ ــرزة وال ــري ـح ــان ـي ــة،
ن ـظ ـرًا الـ ــى ش ــح املـ ـي ــاه وت ـ ـ ـ ّ
ـردي الـبـنــى
التحتية ،وأيضًا للحفاظ على املناطق
الـ ـخـ ـض ــراء .وت ـش ـي ــر امل ـ ـصـ ــادر الـ ــى أن
«املشكلة الرئيسية هي في منح الحلو
تراخيص البناء والسكن للجميع من
دون الـتـفــرقــة بــن ال ـطــوائــف ،وه ــو ما
أث ــار غـضــب حــزبــي ال ـقــوات والكتائب
وبـ ـع ــض مـ ــن الـ ـتـ ـي ــار ال ــوطـ ـن ــي ال ـح ــر،
إذ يــرغــب هـ ــؤالء ف ــي م ـعــادلــة شبيهة
ب ـت ـل ــك امل ـ ـفـ ــروضـ ــة فـ ــي ب ـ ـلـ ــدة الـ ـح ــدت
بمنع املسلمني من السكن من منطلق
الحفاظ على التوازن الطائفي» .وعليه،
يقاطع األعضاء «الذين يهولون اليوم
بــاالس ـت ـقــالــة ،الـجـلـســات الـبـلــديــة منذ
نحو سنة ونـصــف ،فيضطر الرئيس
ال ـ ــى الـ ــدعـ ــوة م ــرت ــن ل ــاج ـت ـم ــاع م ــرة
بــالـنـصــاب ال ـع ــادي وأخـ ــرى بــالـثـلــث»،
علمًا بأن بعضهم طرح الثقة برئيس
ال ـب ـلــديــة م ـنــذ ن ـحــو عـ ــام ع ـلــى خلفية
الخالف بني بلديتي بعبدا والحازمية
بـ ـ ـش ـ ــأن ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــدود ،ف ـ ــوق ـ ــف األعـ ـ ـض ـ ــاء
املـحـســوبــون عـلــى ال ـق ــوات ال ــى جانب
رئـ ـي ــس ب ـل ــدي ــة الـ ـح ــازمـ ـي ــة .وثـ ـم ــة مــن
ي ـقــول إن ه ــؤالء أنـفـسـهــم يستعملون
حجة «الوشاية» اليوم ملحاولة تطيير
الرئيس مجددًا.
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لبنان

لبنان
قضية

مع إعالن موعد مبدئي لبدء العام الدراسي ،وإدارات المدارس والمعلمين واألهالي) بعدم
ّ
دراسي آخر .لكن الرغبة شيء
ضياع عام
اعتبارًا من نهاية أيلول ،بدا خيار اعتماد
ّ
والعمل على تأمين مقومات تحقيقها أمر
«التعليم المدمج» (يجمع بين التعليم
الحضوري والتعليم «أونالين») األكثر ترجيحًا ،آخر .فعلى صعيد التعليم اإللكتروني ،تبرز
ّ
تحديات الجاهزية التكنولوجية من موارد
وسط طغيان رغبة أساسية لدى كل مكونات
ّ
العائلة التربوية (وزارة تربية والمركز التربوي تربوية رقمية وبرامج ومنصات وإنترنت

للبحوث واإلنماء ووزارة التربية
وكهرباء ،في حين ال تبدو العودة
لمواجهة التحديات في التعليم
اآلمنة صحيًا بسبب جائحة كورونا
اإللكتروني والوجاهي على السواء؟
التحدي الوحيدللتعليم الحضوري،
وهل يقوم الطرفان بمسؤولياتهما؟
ال سيما في المدارس الرسمية،
وهل ستكون الحلول على قدر آمال
مع غياب تأمين الكتاب المدرسي
ّ
يستعد المركز التربوي التالمذة وأهاليهم؟
الوطني .كيف

ثان على إيقاع «كورونا»
عام دراسي ٍ

دعم الكتاب المدرسي أو زيادة سعره  10أضعاف!
فاتن الحاج
ّ
أق ـ ـ ـ ــل م ـ ــن شـ ـه ــر يـ ـفـ ـص ــل ع ـ ــن م ــوع ــد
ان ـط ــاق ــة الـ ـع ــام الـ ــدراسـ ــي ال ـج ــدي ــد،
ف ـي ـمــا ال تـ ـ ــزال أزمـ ـ ــة ال ـك ـت ــاب تـ ــراوح
مكانها ،وإن كانت للمركز التربوي
للبحوث واإلنماء رؤيته واقتراحاته
فـ ــي هـ ـ ــذا امل ـ ـجـ ــال الـ ـت ــي رف ـع ـه ــا إل ــى
وزيــر التربية ،بحسب رئيسة املركز
بالتكليف (قـبــل إقالتها أم ــس) ندى
ّ
ع ــوي ـج ــان .وف ــي تـفــاصـيــل األزم ـ ــة أن
املركز أجــرى مناقصة «تلزيم إنتاج
وط ـب ــاع ــة وت ــوزي ــع س ــاس ــل ال ـك ـتــاب
املدرسي الوطني» مرتني متتاليتني،
ص ـتــان عن
م ــن دون أن تـسـفــر امل ـنــاق ـ ّ
نتيجة إيجابية ،بسبب تــدنــي سعر
ال ـل ـيــرة مـقــابــل الـ ـ ــدوالر .أم ــا الـتـ ّ
ـوجــه
إل ــى الـعـقــد بــال ـتــراضــي ال ــذي يسمح
ب ـ ــه ن ـ ـظـ ــام املـ ـن ــاقـ ـص ــات ف ـ ــي املـ ــركـ ــز،
فـ ـل ــم ي ــؤخ ــذ بـ ــه هـ ــو اآلخ ـ ـ ـ ــر ،ب ـعــدمــا
ت ـبــن خـ ــال االج ـت ـم ــاع م ــع مـلـتــزمــي
ّ
امل ـنــاق ـصــة األخ ـ ـيـ ــرة ،م ـج ـت ـم ـعــن ،أن
ال ـت ــزام ـه ــم إنـ ـت ــاج وط ـب ــاع ــة وت ــوزي ــع
س ــاس ــل ال ـك ـت ــاب امل ــدرس ــي الــوطـنــي
تـسـتــوجــب شـ ــراء مـ ــواد أول ـ ّـي ــة (مـثــل
الــورق والكرتون والحبر والتلزيق)
ّ
لزوم طباعة هذا الكتاب ،وكلها مواد
ّ
م ـس ـتــوردة م ــن الـ ـخ ــارج ،أي مـســعــرة
بـ ـ ــالـ ـ ــدوالر األم ـ ـيـ ــركـ ــي ،مـ ــا سـ ـي ـ ّ
ـؤدي
إل ـ ــى ارت ـ ـفـ ــاع س ـع ــر ال ـك ـت ــاب ح ــوال ــى
 10أض ـع ــاف س ـعــره ال ـحــالــي (أي إن
م ـج ـم ــوع أسـ ـع ــار ال ـك ـت ــب الـ ـ ــذي ك ــان
يتراوح بني  10آالف و 75ألفًا بحسب
ال ـصــف وال ـف ــرع ،س ـي ـتــراوح بــن 100
ألــف و 750ألفًا ما عــدا القرطاسية!).
هـ ـك ــذا ،رب ـ ــط امل ـل ـت ــزم ــون مــواف ـق ـت ـهــم
ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـت ـ ـعـ ــاقـ ــد ب ـ ــالـ ـ ـت ـ ــراض ـ ــي ،ك ـمــا
قــالــت عــويـجــانّ ،إم ــا بــدعــم الحكومة
مل ـس ـت ـل ــزم ــات املـ ـ ـ ــواد األول ـ ـ ّـي ـ ــة (ل ـ ــزوم
ط ـبــاعــة ال ـك ـتــاب امل ــدرس ــي الــوط ـنــي)
ّ
ض ـمــن م ــا ُس ـ ّـم ــي بــال ـســلــة ال ـغــذائـ ّـيــة،
أو زيـ ــادة سـعــر ال ـك ـتــاب نـحــو عشرة
أضـ ـع ــاف ،م ـش ـيــرة إل ــى أن ـهــا أرس ـلــت
املحاضر والتقارير ذات الصلة إلى
الوزير لتقرير املناسب.
ووفق عويجان ،وضع املركز التربوي

ً
اق ـتــراحــا تـضـ ّـمــن ح ـلــوال استثنائية
مـ ــن أجـ ـ ــل ت ـس ـي ـي ــر ال ـ ـعـ ــام الـ ــدراسـ ــي
ّ
بــأقــل الـخـســائــر ،وح ــدد لـكــل مــن هذه
ال ـح ـل ــول إي ـجــاب ـيــات ـهــا وسـلـبـيــاتـهــا.
فمن حسنات إبــرام العقد بالتراضي
ت ـ ــأم ـ ــن ال ـ ـك ـ ـتـ ــب ف ـ ــي مـ ـطـ ـل ــع ال ـ ـعـ ــام
ال ــدراس ــي ،لـكــن زيـ ــادة سـعــر الـكـتــاب
نحو  10أضعاف سيضع على عاتق
أهالي التالمذة في املدرسة الرسمية
ً
أعباء هائلة لن يقووا على سدادها.
أضــف إلــى ذلــك أن مـصــادر الشركات
امل ـل ـتــزمــة أوضـ ـح ــت ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار» أن
ط ــرح زي ـ ــادة  10أض ـع ــاف اف ـتــراضـ ّـي
وقــد تكون الــزيــادة أكبر من ذلــك .في
امل ـق ــاب ــل ،ف ــإن دع ــم ال ـك ـتــاب يـمـكــن أن

ُ
عليه
يبقي سعر الكتاب على ما هو ّ
أو زي ــادت ــه بـنـسـبــة م ـق ـبــولــة ،إال أن ــه
سيكون هناك تأخير بالتلزيم بسبب
انـ ـتـ ـظ ــار صـ ـ ـ ــدور قـ ـ ـ ــرار عـ ــن مـجـلــس
ال ـ ــوزراء يـقـضــي بــدعــم ال ـك ـتــاب ومــن
ثم إجــراء مناقصة جــديــدة .إلــى ذلك،
ّ
فإن وضع الكتب بصيغة الـ  pdfعلى
ّ
منصة املركز التربوي  DLIمن شأنه
أن ُيسهم في إيصال محتوى الكتاب
إل ــى ال ـتــامــذة بـســرعــة مــع املحافظة
ّ
ّ
سلبياته
امللكية الفكرية ،لكن من
على
ع ـ ــدم ال ـت ـك ــاف ــؤ فـ ــي الـ ـت ــوزي ــع لـجـهــة
ت ــواف ــر س ــرع ــة اإلنـ ـت ــرن ــت واألجـ ـه ــزة
اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة ال ــازم ــة (كــوم ـب ـيــوتــر،
جهاز لوحي ،خليوي  )...لدى العديد

ّ
من التالمذة واملعلمني واألهل.
ومن الحلول األساسية التي يطرحها
املركز التربوي قيام مديري الثانويات
وامل ـ ـ ـ ـ ــدارس ال ــرس ـم ـي ــة (وال ـ ـخـ ـ ّ
ـاصـ ــة)

قرار مجانية
اإلنترنت للطالب يعود
لوزير االتصاالت

باستعادة الكتب من التالمذة وإعادة
توزيعها عليهم بحسب الصفوف ،ما
ّ
يؤمن كمية من الكتب من دون نفقة
وي ـضــع ال ـك ـتــاب ب ــن أيـ ــدي الـتــامــذة
ف ــي مـطـلــع ال ـع ــام ال ــدراس ــي .لـكــن من
س ـل ـب ـيــات هـ ــذا اإلج ـ ـ ــراء أيـ ـض ــا ،وفــق
املــركــز ،عــدم تـجــاوب بعض التالمذة
بإعادة الكتب ،ما يعني تأمني الكتاب
بصورة جزئية.
ّ
ً
مــع ذل ــك ،رأى ّ املــركــز أن هـنــاك حلوال
داعمة منها أنه يوجد لدى امللتزمني
الـســابـقــن ع ــدد م ـحــدود مــن عناوين
الـكـتــب يـمـكــن ش ــراؤه ــا واالسـتـعــانــة
بـهــا ،كما يــوجــد فــي مستودع املركز
ال ـت ــرب ــوي عـ ــدد م ــن ع ـن ــاوي ــن الـكـتــب

(هيثم الموسوي)

«غ ـ ـيـ ــر مـ ـخ ـ ّـص ــص لـ ـلـ ـبـ ـي ــع» ب ـك ـم ـيــة
محدودة يمكن االستعانة بها أيضًا
حيث يلزم .ويوجد أيضًا في بعض
املـكـتـبــات ك ـمـ ّـيــات قـلـيـلــة م ــن الـكـتــاب
املدرسي الوطني.
الخيار األنـســب بالنسبة إلــى املركز
ّ
سويًا بما ّ
ّ
يؤمن
اعتماد أكثر من حل
إيصال محتوى الكتاب إلى الجميع
من خالل تكافؤ التوزيع بني الكتاب
الرقمي للذين يتوافر لديهم االنترنت
والـ ـتـ ـجـ ـهـ ـي ــزات الـ ـ ــازمـ ـ ــة ،والـ ــورقـ ــي
ل ـلــذيــن ال ي ـت ــواف ــر لــدي ـهــم اإلن ـتــرنــت
وال ـت ـج ـه ـيــزات ال ــازم ــة ب ــأس ــرع وقــت
ّ
وب ـ ــأق ـ ــل ك ـل ـف ــة م ـم ـك ـن ــة ،آخـ ــذيـ ــن فــي
ّ
االعتبار حسنات كل من هذه الحلول
ّ
وسلبياته.
ورغـ ـ ـ ـ ـ ــم االت ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــال مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرارًا ب ـ ــوزي ـ ــر
تستطع
التربية طارق املجذوب ،لم
ِ
ّ
توجهات
«األخـبــار» الحصول على
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة ف ـ ــي م ـ ــا ي ـت ـع ـل ــق ب ـت ــأم ــن
م ـق ـ ّـوم ــات «الـتـعـلـيــم امل ــدم ــج» س ــواء
بــالـنـسـبــة إل ــى ال ـك ـتــاب امل ــدرس ــي أو
امل ــوارد الـتــربــويــة الــرقـمـيــة واملـنـ ّـصــة
اإللكترونية والبرامج التي ستتبع
وإم ـكــان ـيــة تــأمــن اإلن ـتــرنــت مـ ّـجــانــا
ل ـ ـل ـ ـطـ ــاب ب ــالـ ـتـ ـنـ ـسـ ـي ــق مـ ـ ــع وزارة
االت ـ ـصـ ــاالت و«أوج ـ ـ ـيـ ـ ــرو» ،ومـ ــا إذا
كانت الوزارة جاهزة لهذا التعاون.
علمًا أن الوزير أطلق نداء استغاثة
لـلـجـهــات املــان ـحــة ل ـتــأمــن األج ـه ــزة
اإللكترونية لجميع الطالب.

اليونسكو :الدعم للوزارة
وكــانــت وزارة التربية أوكـلــت ملنظمة
اليونسكو دور قيادة وتنسيق جهود
ّ
ج ـم ـيــع األطـ ـ ـ ــراف (مـ ـم ــول ــن ،وكـ ــاالت
أمم متحدة ،جهات رسمية وخاصة)
إلع ــادة تأهيل امل ــدارس املـتـضــررة من
انـفـجــار مــرفــأ بـيــروت وإع ــادة فتحها
بأسرع وقت لضمان استمرار التعليم.
ونفى مدير مكتب اليونسكو اإلقليمي
فــي ال ــدول العربية ،حمد الهمامي ،لـ
«األخبار» أن تكون التكلفة اإلجمالية
لعملية إع ــادة اإلع ـمــار/ال ـتــأه ـيــل ،قد
ُح ـ ـ ــددت ح ـت ــى اآلن .وب ــال ـن ـس ـب ــة إل ــى
آلـيــة الــدعــم ،أكــد أن املـســاعــدة ستصل

مباشرة إلى الوزارة وتقوم اليونسكو
بمراقبة عملية اإلعـمــار .وفــي حــال لم
بداية
يتم ترميم جميع املــدارس قبل ّ
الـعــام الــدراســي الجديد ،و/أو تفشى
وباء كورونا أكثر ،ستقوم اليونسكو،
بحسب الـهـمــامــي ،بمساعدة ال ــوزارة
وتـ ـع ــزي ــز ق ــدراتـ ـه ــا ل ـت ـط ــوي ــر ب ــرام ــج
التعليم عن ُبعد/عبر اإلنترنت .ووفق
ال ـه ـم ــام ــي ،ي ـن ـق ـســم دعـ ــم ال ـيــونـس ـكــو
إلــى جــزء يــن :جــزء يهدف إلــى تسهيل
وصول جميع الطالب إلى التعليم عن
بعد ،مــن خــال تقديم م ـ ّ
ـواد تعليمية
رق ـم ـي ــة م ـج ــان ـي ــة وأدوات تـعـلـيـمـيــة
للطالب (أجـهــزة إلكترونية) .والجزء
الـ ـث ــان ــي يـ ـه ــدف إلـ ـ ــى ضـ ـم ــان جـ ــودة
التعليم عن ُبعد من خالل تقديم الدعم
التقني والفني لواضعي السياسات
ّ
ومطوري املناهج واملعلمني
التربوية
ُ
ل ـت ـط ــوي ــر بـ ــرامـ ــج ال ـت ـع ـل ـيــم عـ ــن ب ـعــد
ّ
مسرعة).
(تطوير برامج تعليمية

َ
أوجيرو :ال تواصل مع «التربية»

فــي سياق متصل ،أبــدى املــديــر العام
ل ـه ـي ـئ ــة «أوجـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرو» ع ـ ـمـ ــاد ك ــري ــدي ــة
اس ـت ـع ــداد ال ـه ـي ـئــة ل ـت ـقــديــم امل ـســاعــدة
الـتـقـنـيــة خـصــوصــا م ــن خ ــال توفير
مـنـصــة «( »google classroomوه ــي
منصة مجانية والستخدامها يجب
ف ـق ــط أن ي ـك ــون ل ـل ـم ـس ـت ـخــدم ح ـســاب
غــوغــل ،ومــن خالله يمكن إنـشــاء عدة
ص ـف ــوف ودع ـ ــوة ال ـط ــاب لــانـضـمــام
وم ـ ـ ـشـ ـ ــاركـ ـ ــة الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدروس واألن ـ ـش ـ ـطـ ــة
واالمتحانات عليها) .كريدية أكــد أن
مـشـكـلــة س ــرع ــة اإلن ـت ــرن ــت ستحصل
ّ
ّ
فقط فــي األمــاكــن الـبـعـيــدة ،مــؤك ـدًا أن
ّ
ق ــرار تــأمــن اإلنـتــرنــت للطالب مجانًا
ّ
يتعلق بوزير االتصاالت .وأوضح أن
«ال ـتــواصــل حــالـيــا مـقـطــوع مــع وزارة
التربية ،رغم أن اجتماعات عدة ُعقدت
فـ ــي ه ـ ــذا اإلط ـ ـ ـ ــار .وال نـ ـع ــرف مـ ــا إذا
كــانــت ال ــوزارة ال ت ــزال مهتمة بــاألمــر،
خصوصًا بعد استقالة الحكومة ،في
حني ّأن امللف ال يحتمل ّ
أي «استلشاء»
ويجب أن يبقى على نــار حامية ،من
أجل مستقبل التالمذة».

إقالة رئيسة المركز التربوي بغطاء من دياب« :التيار ما معو خبر»!
فاتن الحاج
لم يكن مفاجئًا أن يتخذ وزيــر التربية
طـ ــارق امل ـج ــذوب ق ـ ــرارًا بــإع ـفــاء رئيسة
املـ ــركـ ــز الـ ـت ــرب ــوي ل ـل ـب ـحــوث واإلن ـ ـمـ ــاء
بالتكليف ،نــدى عويجان ،من مهامها
في املركز وإعادتها إلى مالك الجامعة
الـلـبـنــانـيــة ،بــالـنـظــر إل ــى ال ـتــوتــر ال ــذي
س ـ ــاد ال ـع ــاق ــة ب ــن ال ـط ــرف ــن والـ ـن ــزاع
على التحكم بمفاصل القرار التربوي.
فمن ناحية يــرى املجذوب أن عويجان
تتجاوز صالحياتها وتتصرف وكأنها
الوزير وال تعير اعتبارًا له ،فيما كررت
عويجان مرارًا بأن الوزير غير متعاون
مـ ــع طـ ــروحـ ــات املـ ــركـ ــز .الـ ـكـ ـب ــاش ط ــال

ملفات عــدة منها رفــض الــوزيــر توقيع
مناقصات ،عــدم موافقته على تجديد
عقود يبرمها املركز ملدة  6أشهر بأجور
مرتفعة لخبراء ومستشارين بال عمل،
ومـنـهــم أص ـحــاب حـظــوة وأق ـ ــارب ،نقل
موظفني في املركز يداومون في الوزارة،
ع ـ ــدم امل ــوافـ ـق ــة ع ـل ــى مـ ـش ــروع املـنـصــة
ّ
االلكترونية للمركز التي تكلف ماليني
ال ـ ـ ـ ــدوالرات .وب ــذل ــك اع ـت ـبــر ال ــوزي ــر أنــه
يـقــوم بخطوات إصــاحـيــة .وقــد علمت
«األخ ـبــار» أن ق ــرار إقــالــة عويجان كان
قيد التداول منذ فترة في أوساط رئيس
حكومة تصريف األعمال حسان دياب
ّ
ول ــم يتخذ إال بعد استقالة الحكومة
والتحرر من الضغوط السياسية.

لكن ما هو غير منتظر أن ينضم وزير -
قاض وعارف بقوانني اإلدارة العامة إلى
ٍ
الئحة مــن سبقه مــن ال ــوزراء املخالفني
ل ـل ـقــانــون لـجـهــة اع ـت ـمــاد الـتـكـلـيــف في
رئاسة املركز التربوي (تكليف استاذة
الرياضيات في كلية العلوم في الجامعة
اللبنانية فدى الشامي) ،وهي حالة غير
قانونية ،بحسب ما تنص عليه املــادة
 49من املرسوم االشتراعي 1969/112
(قانون املوظفني) التي تحظر أي حالة
أخ ــرى غـيــر ح ــاالت األص ــال ــة والــوكــالــة
واالن ـتــداب .ثــم أن سلطة تعيني رئيس
امل ــرك ــز ه ــي مل ـج ـلــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء ولـيـســت
للوزير.
وأشـ ـ ـ ـ ــارت م ـ ـصـ ــادر ق ــان ــون ـي ــة إلـ ـ ــى أن

ات ـخ ــاذ ال ـق ــرار ف ــي  10آب الـ ـج ــاري ،أي
في يــوم استقالة الحكومة ،يخفي نية
مبيتة لدى الوزير ،ويخالف كل قواعد
اإلدارة ،ألن ال ــوزي ــر ي ـع ــرف أن هـنــاك
تعميمًا يـصــدر مباشرة بعد استقالة
أي حكومة وحمل هــذه املــرة الــرقــم ،27
يشترط أن تأخذ القرارات اإلدارية التي
تــدخــل ف ــي ن ـطــاق األعـ ـم ــال الـتـصــرفـيــة
(وقـ ــرار تكليف رئـيــس للمركز هــو من
ضـمــن ه ــذه ال ـ ـقـ ــرارات) ،ال ـتــي تقتضي
الضرورة اتخاذها خالل فترة تصريف
األعمال بموافقة استثنائية من رئيسي
ال ـج ـم ـهــوريــة وال ـح ـك ــوم ــة ،وك ـ ــان على
ال ــوزي ــر أن يــأخــذ ه ــذه املــواف ـقــة بالحد
األدنــى .كذلك طرحت عالمات استفهام

بشأن الوقت الفاصل بني تاريخ إصدار
القرار وتاريخ تبليغه وهو  14يومًا! في
الواقع ،فإن توقيف دفتر القيد السجل
لـتــدويــن قـ ــرارات بـتــواريــخ ســابـقــة بــات
سمة عامة في اإلدارات العامة ،واملركز
التربوي نفسه ال يشذ عن هذه القاعدة،
وهو ما يطرح السؤال عن دور التفتيش
اإلداري فــي مــراقـبــة ه ــذه املـســألــة التي
تدخل في صلب عمله وصالحياته.
مــع ذلــك ،الـقــرار بحد ذاتــه يعد سابقة،
إذ لــم يـحــدث أن نقل وزي ــر موظفًا فئة
ً
أولــى من منصبه وكلف بديال عنه من
دون التنسيق مع املرجعية السياسية
للموظف ،وهــي في هــذه الحالة التيار
ال ــوطـ ـن ــي الـ ـح ــر ،ك ــي يـ ـك ــون م ـث ــل ه ــذا

ّ
ال ـت ــدب ـي ــر ض ـم ــن س ـل ــة ت ـح ــاص ــص .إال
أن الـتـيــار فــوجــئ بالتدبير ،كما قــال لـ
«األخبار» املسؤول التربوي في التيار
روك مهنا .األخـيــر تـحــدث عــن «عملية
تزوير» ،إذ صــادر الوزير السجل الذي
تـ ّ
ـدون فيه تــواريــخ ال ـق ــرارات وأرقــامـهــا
مـ ــن املـ ــوظـ ــف فـ ــي امل ـص ـل ـح ــة اإلداري ـ ـ ـ ــة
املـشـتــركــة فــي  11آب ول ــم يــرجـعــه إليه
قبل يــوم أم ــس ،ليضع تــاريــخ تسجيل
القرار ورقمه قبل الدخول في تصريف
األع ـم ــال .وأضـ ــاف« :ال ــوزي ــر اتـخــذ هــذا
الـ ـق ــرار لـيـغـطــي فـشـلــه ف ــي تـحـقـيــق أي
انجاز للتربية ،لكنه لم يعرف بأنه فتح
عليه نار جهنم ،والقصة لم تنته هنا،
سندعي عليه في النيابة العامة ولدينا

كل الوثائق التي تثبت عملية التزوير،
كذلك سنبطل القرار في مجلس شورى
الدولة».
وفــي تعليق على الـقــرار ،رأت عويجان
أن ـهــا دف ـعــت «ث ـمــن مــواق ـفــي الـتــربــويــة
وال ــوطـ ـنـ ـي ــة ووض ـ ـعـ ــي ل ـل ـن ـق ــاط عـلــى
الحروف» ،و«أنــا ال أزال مصرة على أن
وزارة الـتــربـيــة غـيــر جــاهــزة الستقبال
عام دراسي جديد».
الشامي ،من جهتها ،رفضت الخوض
فــي التفاصيل ،مكتفية بــالـقــول« :لــدي
ت ـص ــور وأفـ ـك ــار ك ـث ـيــرة بــالـنـسـبــة إلــى
األمــور التي أود القيام بها ،لكن أفضل
دراسة املوضوع بشكل معمق مع فريق
عمل املركز قبل التحدث الى اإلعالم».

الدوالر الطالبي:
القصة عند بري
هل ّ
يحرر رئيس مجلس النواب
نبيه بري اقتراح قانون «الدوالر
الطالبي»؟ وهل ّ
يقر املشروع في
الجلسة التشريعية في غضون
أسبوع كما طالبت جمعية أهالي
الطالب اللبنانيني في الخارج ،أم
ً
أنه ُدفــن فعال بعد تعميم حاكم
م ـصــرف لـبـنــان ري ــاض ســامــة
عـ ـل ــى امل ـ ـ ـصـ ـ ــارف ب ـت ـخـصـيــص
 10آالف دوالر ملـ ــن يـمـلـكــون
حسابات بالدوالر األميركي؟
ّ
فــي حـســابــات الـجـمـعـيــة ،يكلف
إق ـ ــرار اقـ ـت ــراح ال ـق ــان ــون املـعـ ّـجــل
املكرر خزينة الدولة 60 ،مليون
دوالر ك ـحــد أقـ ـص ــى ،بــاعـتـبــار
أن ع ــدد ال ـط ــاب الـلـبـنــانـيــن في
الخارج ال يتجاوز  6آالف طالب.
لكنهم ال يخفون تشاؤمهم من
عــدم التئام الجلسة التشريعية
ب ـص ــورة عــاج ـلــة ف ــي وق ــت بــات
«الـ ــوقـ ــت ي ــداه ـم ـن ــا وال ـج ــام ـع ــات
بدأت تستقبل طالبها».
ّ
أمــس ،حــط األهــالــي رحالهم في
قـصــر عــن الـتـيـنــة بـعــد مسيرة
عـ ـل ــى األق ـ ـ ـ ـ ــدام م ـ ــن م ـس ـت ــدي ــرة
األونـ ـيـ ـسـ ـك ــو ل ـت ـس ـل ـيــم رس ــال ــة
م ـ ـبـ ــاشـ ــرة إل ـ ـ ــى بـ ـ ـ ــري ،وكـ ــانـ ــوا
ّ
ّ
يـ ـتـ ـم ــن ــون أن ي ـت ـس ــل ـم ـه ــا أح ــد
الـسـيــاسـيــن فــي فــريــق الرئيس
ً
وليس رجال أمنيًا وعدهم خيرًا
باتجاه إقرار املشروع.
ال ـج ـم ـع ـيــة اع ـت ـق ــدت ّأن ال ــذه ــاب
إلـ ـ ــى ال ــرئـ ـي ــس بـ ـ ــري قـ ــد ي ـك ــون
آخــر «خرطوشة» يمكن اللجوء
إلـ ـيـ ـه ــا إلي ـ ـج ـ ــاد آل ـ ـيـ ــة س ــري ـع ــة
إلقــرار املشروع الــذي تقدمت به
كتلة الــوفــاء للمقاومة ويقضي
بــ«إلــزام مصرف لبنان بصرف
عشرة آالف دوالر أميركي وفق
سعر الصرف الرسمي للدوالر
(1515ل.ل)» .وقــالــت فــي بيان
ّإن تعميم مصرف لبنان األخير
ال ـ ــذي ح ـمــل ال ــرق ــم  ،13257لم
َ
يلحظ أن  95فــي املـئــة مــن ذوي
ال ـط ــاب ،لـيــس لــديـهــم حـســابــات
مصرفية ،وخصوصًا بالدوالر،
كما أن التعميم لم يشمل جميع
ال ـط ــاب ،بــل املـلـتـحـقــن فــي عــام
 ،2019ما يمكن أن يمنع الطالب
الجدد من االلتحاق بالجامعات.
الـجـمـعـيــة سـ ّـج ـلــت عـتـبـهــا على
وزير التربية الغائب كليًا عن هذا
امللف وكذلك بالنسبة إلى الكتل
الـسـيــاسـيــة ال ـتــي قـصــدتـهــا في
وق ــت ســابــق ول ــم ت ـحـ ّـرك ساكنًا
فيه حتى اآلن.
(األخبار)
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كورونا

مساع لتعزيز ثقافة التباعد االجتماعي في ظل
رجوح كفة االقتصاد على اإلقفال (مروان بو حيدر)

«الصحة» :الخطأ في نتائج الفحوصات
ضمن «الهامش المقبول»

نحو التراجع
عن قرار اإلغالق؟
هديل فرفور

خمسة آالف ،على األقل ،هو ّ
معدل الفحوصات اليومية للكشف
ُ
عــن فـيــروس كــورونــا التي تـجــرى فــي لبنان .وقــد وصــل معدل
ُ
الفحوصات إلى  67ألفًا و 812فحصًا لكل مليون مقيم (أعلى
ُ
من ذلــك املسجل في إيــران حيث يجرى  36ألفًا و 393فحصًا
لكل مليون مقيم ومن أوكرانيا حيث يبلغ  32ألفًا و 621فحصًا
في املليون) .ويستورد لبنان ،شهريًا ،أكثر من  50ألف فحص
 .pcrبالتالي ،فإن ارتفاع أعداد الفحوصات يبرر ارتفاع تسجيل
اإلصابات ،كما ُي ّبرر  -وفق منطق وزارة الصحة  -األخطاء التي
ُس ّجلت أخيرًا في نتائج بعض الفحوصات ودفعت إلى ّالتشكيك
فــي األعـ ــداد اإلجـمــالـيــة لــإصــابــات ،خـصــوصــا فــي ظ ــل تنامي
الشكاوى من عملية إجراء الفحوصات في املطار وربط النتائج
املغلوطة بآلية إجراءات الفحص هناك.
ُمستشار وزير الصحة الدكتور إدمون عبود أوضح لـ«األخبار»
أن نسبة هامش الخطأ الطبيعي في الفحوصات هو  ،%1ويمكن
أن يحدث خــال العملية التي تسبق إجــراء الفحص (خطأ في
االســم أو تبادل ّ
عينات) ،أو أثناء إجرائه (خطأ تقني) أو بعده
ً
(أثـنــاء طبع النتائج مـثــا) ،وعليه «إذا كــان مـعــدل الفحوصات
 ،5000فـ ـ ّ
ـإن ال ـخ ـطــأ ف ــي  50فـحـصــا ه ــو م ــن ض ـمــن الـهــامــش
املقبول» .أما التأخر في إعالن النتائج فيعود الى «الضغط الكبير
من قبل العمال السوريني الراغبني في مغادرة البالد» ،الفتًا إلى
أن «املسؤولية ّ
يتحملها أيضًا من لم ينتظر إعالن نتيجة فحصه
الحجر والتباعد االجتماعي».
وتمرد على إجراءات
ّ
في غضون ذلك ،يبدو التفلت من تطبيق قرار اإلغالق واضحًا
جـدًا في مختلف املناطق ،في غياب شبه تــام لألجهزة األمنية
ّ
املخولة تطبيق اإلجــراءات التي أعلنتها وزارة الداخلية ،وهو ما
ّ
جعل خيار التراجع عن اإلغــاق مطروحًا بجدية ،فيما تتركز
املساعي حاليًا على بناء «ثقافة وعــي» كـ«سبيل وحيد للنجاة
في ظل تفاقم األزمتني الصحية واالقتصادية» ،بحسب عضو
اللجنة الوزارية للتدابير الوقائية ملواجهة فيروس كورونا مازن
بو ضرغم ،الفتًا إلى أن اللجنة ستجتمع اليوم بنقابة أصحاب
واملنتجعات السياحية «للبحث في
املطاعم واملقاهي واملــاهــي ّ
إمكانية مراعاة وضعهم في ظل اإلقفال» .وقال بو ضرغم ،عقب
اجتماع للجنة أمس ،إن قرار التراجع عن االقفال «لم يتخذ بعد»،
ّ
ملمحًا إلى إمكانية التوصل الى تسويات في ما يخص بعض
املصالح «باستثناء السماح بإجراء األعراس وتجمعات العزاء».
وف ــي ه ــذا الـسـيــاق ،يعقد وزي ــرا الـصـحــة واالعـ ــام فــي حكومة
ت ـصــريــف األع ـم ــال ح ـمــد ح ـســن وم ـن ــال ع ـبــد ال ـص ـمــد مــؤتـمـرًا
صـحــافـيــا ال ـي ــوم «لـلـتــركـيــز عـلــى أهـمـيــة ال ـشــراكــة ب ــن مختلف
م ـكــونــات امل ـج ـت ـمــع ،وال سـيـمــا اإلع ــام ـي ــة وال ـص ـح ـيــة ،لـتـعــزيــز
سبل املواجهة وتعميمها فــي معركة مواجهة التفشي املحلي
للفيروس» ،في ما يبدو أنه تمهيد نحو إعادة فتح البالد ،في ظل
القلق من استمرار تسجيل مئات اإلصابات يوميًا 457( ،إصابة
أمس وثالث وفيات) .وبني املصابني  10من العاملني في القطاع
الصحي (بلغ اجمالي املصابني في القطاع  ،)509ما دفع نقيبة
املمرضني واملمرضات ميرنا ضومط إلى الطلب من املؤسسات
الصحية كافة تأمني لوازم ووسائل الحماية الشخصية للطواقم
التمريضية بالكمية الالزمة تفاديًا اللتقاط العدوى« ،ومن أجل
اسـتـمــرارهــا فــي عملها ودفــاعـهــا فــي الـصـفــوف األمــامـيــة ضد
كورونا».
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NBA

و«صدام» في الدور الثاني
ليلة تاريخية لدونتشيتش ِ

حقق البايرن ثالثية الدوري والكأس ودوري األبطال (أ ف ب)
ّ

سبوت اليت

سياسات جديدة في ّبايرن ميونيخ

ّ
«البافاري» يتغلب على كل الظروف

تغيير في سياسة
التعاقدات .بداية «مهزوزة»
محليًا .إقالة مدرب .تعيين
مدرب آخر .توقف الموسم
بسبب انتشار فيروس كورونا.
ّ
كل هذه العقبات وغيرها
لم تمنع بايرن ميونيخ من
اعتالء ّ
المنصة األوروبية
للمرة األولى منذ عام ً ،2013
وذلك إثر تتويجه بطال لدوري
األبطال بعد إلحاقه الهزيمة
بباريس سان جيرمان في
ٌ
موسم آخر يثبت
النهائي.
ثقل النادي البافاري ،ومدى
ّ
تميز إدارته في عالم كرة
القدم
حسين فحص
م ــوس ـ ٌـم ت ــاري ـخ ــي ع ــرف ــه ف ــري ــق بــايــرن
ميونيخ األملاني .النادي الــذي اعتمد
س ـي ــاس ــات ع ــدي ــدة الع ـت ــاء املـنـصــات
األوروب ـ ـي ـ ــة م ــن ج ــدي ــد ،ح ـق ــق أخ ـي ـرًا
الـهــدف ال ــذي وضـعــه عــام ( 2013آخــر
مـ ــرة فـ ــاز ب ـه ــا ب ـ ـ ــدوري األب ـ ـطـ ــال عـلــى
ح ـســاب بــروسـيــا دورت ـم ــون ــد) بعدما
أنـ ـه ــى مـ ـغ ــام ــرة الـ ـ ـن ـ ــادي ال ـب ــاري ـس ــي
عـلــى اس ـت ــاد «دا لـ ــوز» ف ــي الـعــاصـمــة
البرتغالية لشبونة.
ّ
ٌ
موسم استثنائي بكل املقاييس،
هو
ن ـظ ـرًا إل ــى ت ـغ ـي ـيــرات الـ ـن ــادي الـفـنـيــة،
فاإلدارية ،ثم انتكاسة فيروس كورونا
التي عصفت بالنشاط الـكــروي حول
العالم تباعًا .عوائق كفيلة بأن تودي
بموسم ّ
ناد في العالم ،لكن بايرن
أي ٍ
ميونيخ هو بايرن ميونيخ .التتويج
بـلـقــب ب ـطــولــة دوري أب ـط ــال أوروب ـ ــا،
جعل النادي البافاري يحقق الثالثية

ـدوري
هذا املوسم ،بعد الفوز بلقب الـ ّ
األملاني ،وبطولة كأس أملانيا ،ليحقق
بايرن ميونيخ إنجاز حصد الثالثية
للمرة الثانية في تاريخه ،بعد موسم
(.)2013-2012
لـ ــم تـ ـك ــن الـ ـط ــري ــق مـ ـع ـ ّـب ــدة أوروب ـ ـيـ ــا
ّ
أم ــام ال ـبــافــاريــن ،ل ـكــن ال ـفــريــق تمكن
م ــن ت ـج ــاوز أن ــدي ــة بـحـجــم تشيلسي
اإلن ـ ـك ـ ـل ـ ـيـ ــزي ،ب ــرشـ ـل ــون ــة اإلسـ ـب ــان ــي
وليون الفرنسي بنتائج كبيرة وأداء
مقنع .هكذا ،وصــل بايرن إلــى نهائي
األبطال ،ليواجه باريس سان جيرمان
ّ
الـفــرنـســي ال ــذي تـســلــح بـحــافــز كتابة
ال ـتــاريــخ فــي امل ــرة األول ــى الـتــي يصل
بها إلــى نهائي البطولة األعــرق .لقاء
َ
بــن منظومتني شبه كاملتني أعطى
النهائي ُبعدًا آخر.
عــرفــت الــدقــائــق األولـ ــى مــن امل ـبــاراة
ه ـف ــوات م ــن ك ــا ال ـفــري ـقــن ،أظ ـهــرت
م ــدى تــوتــر ال ــاع ـب ــن ،وق ــد أتـيـحــت
فـ ــي ال ـ ـشـ ــوط األول ب ـع ــض ال ـف ــرص
السانحة للتسجيل ،غير أنها القت
تــألــق ال ـح ــارس ــن ،ت ـحــدي ـدًا األملــانــي

مانويل نوير.
فــي ال ـشــوط ال ـثــانــي ،تـحـ ّـســن الـبــايــرن
أكثر وكان مسيطرًا في أغلب الدقائق،
ّ
وت ـم ــك ــن م ــن ت ـس ـج ـيــل هـ ــدف املـ ـب ــاراة
األول والــوح ـيــد فــي الــدقـيـقــة  59عبر
الع ـ ٌب ــه ال ـفــرن ـســي كـيـنـغـسـلــي ك ــوم ــان.
هـ ــدف صـمــد حـتــى الــدقــائــق األخ ـيــرة
بـفـعــل ُح ـس ــن ًإدارة ال ـف ــري ــق م ــن ِقـبــل
امل ــدرب إضــافــة إل ــى مـتــانــة املنظومة،
ّ
ال ـت ــي ش ـه ــدت ت ــأل ًـق ــا واضـ ـح ــا ألغـلــب
الع ـب ـي ـهــا ،خ ــاص ــة ت ـيــاغــو أل ـكــان ـتــارا
ومانويل نوير.
ُ
هكذا ،ت ِّو َج بايرن ميونخ بلقب دوري
أب ـط ــال أوروب ـ ــا ل ـل ـمــرة ال ـس ــادس ــة في
تــاريـخــه ،بـعــد األعـ ــوام ( 1974و1975
و 1976و 2001و ،)2013وأصـبــح أول
فريق يتوج بلقب «تشامبيونز ليغ»
مــن دون أن يتعرض ّ
ألي خـســارة في
موسم واحد للبطولة ،منذ مانشستر
يونايتد اإلنكليزي في عام ّ ،2008كما
أنــه بــات الـنــادي الوحيد الــذي يحقق
البطولة منتصرًا في جميع مبارياته
( 11مباراة).

ه ــذا ال ـل ـقــب ل ـيــس ول ـيــد ال ـص ــدف ــة ،بل
ّ
هــو نتيجة خــطــة عملت عليها إدارة
النادي البافاري لتحقيق لقب دوري
سنوات أوروبية عجاف.
األبطال بعد
ٍ
ي ـظ ـهــر ج ـل ـيــا اخـ ـت ــاف ب ـط ــل أوروبـ ـ ــا
الـيــوم عــن بطل أوروب ــا  .2013رغــم أن
َ
النادي البافاري كان بطل املناسبتني،

ّ
غير بايرن ميونيخ أسلوب
تعاقداته أخيرًا من
أجل التتويج األوروبي
غير أن األسماء واألسلوب والسياسة
امل ـع ـت ـم ــدة ف ــي ال ـت ـع ــاق ــدات ه ــي ال ـتــي
ت ـغـ ّـيــرت أخ ـي ـرًا .ق ــرار تـغـيـيــر سياسة
التعاقدات ،لم يتم بني ليلة وضحاها،
بــل كــان بمثابة الطلقة األخ ـيــرة بعد
تجربة أكثر من سيناريو وخطة ،بدءًا
بتغيير فلسفة النادي الكروية (ظهر
ذل ــك عـنــد اس ـت ـقــدام امل ــدرب اإلسـبــانــي

ً
بيب غوارديوال) ،وصوال إلى استقدام
م ــدرب ــن أصـ ـح ــاب ت ــاري ــخ ك ـب ـيــر فــي
املسابقة األوروب ـي ــة بينهم اإليطالي
كــارلــو أنـشـيـلــوتــي .مــع فـشــل املــدربــن
ّ
أوروبـ ـي ــا ،ات ـج ـهــت اإلدارة السـتـقــدام
العـ ـ ـب ـ ــن جـ ـ ـ ــدد مـ ـ ــن خـ ـ ـ ـ ــارج الـ ـ ـ ـ ــدوري
األملاني ،سعيًا وراء الحلم األوروبي.
ف ــي األعـ ـ ــوام امل ــاض ـي ــة ،اع ـت ـمــد بــايــرن
مـيــونـيــخ ع ـلــى س ـيــاســة شـ ــراء نـجــوم
ال ـ ـ ـ ـ ــدوري األمل ـ ــان ـ ــي ب ـ ـهـ ــدف إضـ ـع ــاف
ال ـخ ـصــوم .سـيــاســة سـمـحــت للبايرن
بالسيطرة على األلقاب املحلية ،غير
أن الضريبة كانت حينها كبيرة ،وهي
الفشل األوروب ــيّ .
تغير األسلوب هذا
املـ ــوسـ ــم ،وأص ـب ـح ــت اإلدارة تـعـتـمــد
ع ـلــى فـلـسـفــة ق ـ ُ
ـوام ـه ــا خ ـلــق الـ ـت ــوازن
َ
بـ ــن الـ ـجـ ـي ــل ــن املـ ـخـ ـض ــرم وال ـ ـشـ ــاب،
مـ ـ ــع اسـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــدام مـ ـ ــواهـ ـ ــب مـ ـ ــن خـ ـ ــارج
بوندسليغا ،مــا عكس نجاحًا باهرًا
عـلــى مـخـتـلــف امل ـس ـتــويــات .ب ــدأ األم ــر
عـنــدمــا كـســر ال ـن ــادي ال ـبــافــاري الــرقــم
القياسي لصفقات ال ــدوري األملــانــي،
بعد أن استقدم مدافع أتلتيكو مدريد
هيرنانديز مقابل
الفرنسي لــوكــاس ّ
 80مليون يورو ،ثم وقع مع البرازيلي
فيليبي كوتينيو وإيفان بيريسيتش.
ع ـ ــرف ال ـف ــري ــق ب ـع ــض ال ـت ـق ـل ـب ــات فــي
ب ــداي ــة امل ــوس ــم ،ف ـتـ ّـمــت إق ــال ــة املـ ــدرب
ال ـس ــاب ــق الـ ـك ــروات ــي ن ـي ـكــو كــوفــاتــش
لـيـخـلـفــه ه ــان ــس دي ـت ــر ف ـل ـيــك ،م ــدرب
الفريق الحالي وكاتب التاريخ برفقة
البافاريني.
السياسة الجديدة التي تقضي بشراء
الـنـجــوم مــن خ ــارج ال ـ ــدوري األملــانــي،
ُ
اع ــت ـم ــدت ل ـج ـلــب إم ـك ــان ـي ــات ت ـتــوافــق
ّ
مع متطلبات التتويج بــدوري أبطال
ٌ
أوروبا ،وهو رهان نجحت فيه اإلدارة
بعد بنائها منظومة متكاملة تجمع
بني املهارة والخبرة والفاعلية.
ه ــو م ــوس ـ ٌـم اس ـت ـث ـن ــائ ــي أثـ ـب ــت م ــدى
تـمـ ّـيــز إدارة ب ــاي ــرن مـيــونـيــخ .ثالثية
ُ
تــاريـخـيــة تـفـيــد ب ــأن ال ـبــايــرن ال يــزال
ّ
الــرقــم األصـعــب فــي أملانيا ،كما تؤكد
عودة العمالق البافاري إلى الواجهة
األوروبية من جديد.

لحق تورونتو رابتورز حامل اللقب
ببوسطن سلتيكس إلى الدور الثاني
م ــن «بـ ــاي أوف» دوري ك ــرة الـسـلــة
األميركي للمحترفني بعد أن حسما
َ
مــواج ـهــت ـي ـه ـمــا م ــع ب ــروك ـل ــن نـتــس
وفيالدلفيا سفنتي سيكسرز (،)0-4
ّ
فيما خطف السلوفيني املتألق لوكا
دونتشيتش األضواء ّ
مجددًا بقيادته
داالس مافريكس إلــى الفوز بثالثية
قاتلة.
وكـ ـ ـ ــان س ـل ـت ـي ـك ــس ّأول م ـ ــن يـحـجــز
بطاقته إلى الدور الثاني إن كان في
املنطقة الشرقية أو الغربية بعدما
حسم أول ــى مـبــاريــات األح ــد املاضي
بفوزه على بروكلني نتس ()106-110
فــي امل ـب ــاراة الــراب ـعــة بينهما لينهي
السلسلة ( ،)0-4ثم سرعان ما عرف
ه ــوي ــة ال ـفــريــق الـ ــذي س ـيــواج ـهــه في
ال ــدور الثاني اعـتـبــارًا مــن الخميس،
بـعــد أن ح ــذا راب ـت ــورز ح ــذوه بـفــوزه
ال ـس ــاح ــق ف ــي مـ ـب ــارات ــه ال ــرابـ ـع ــة مــع
سيكسرز (.)122-150
وب ـف ــوزه ال ـح ــادي عـشــر مــن أص ــل 12
مـبــاراة خاضها فــي «فـقــاعــة» مجمع
وورل ــد ديــزنــي فــي أورالن ـ ــدو بــواليــة
فلوريدا حيث ُيستكمل املوسم خلف
أبـ ـ ـ ــواب مـ ــوصـ ــدة ب ـس ـب ــب ت ــداع ـي ــات
ف ـيــروس «ك ــوف ـي ــد ،»19-أك ــد راب ـتــورز
مرة أخرى أنه سيكون الرقم الصعب
ه ـ ـ ــذا امل ـ ــوس ـ ــم عـ ـل ــى رغ ـ ـ ــم خ ـس ــارت ــه
ج ـه ــود ك ــواه ــي ل ـي ـن ــارد ال ـ ــذي ق ــاده
املــوســم املــاضــي إلــى اللقب األول في
تاريخه قبل أن يتركه لالنتقال إلى
لوس أنجليس كليبرز .وهذا األخير
خ ـس ــر األحـ ـ ــد مـ ـب ــارات ــه ال ــرابـ ـع ــة مــع
داالس مــافــريـكــس ( )135-133بسلة
ّ
قاتلة للمتألق لوكا دونتشيتش في

الثانية األخيرة من الشوط اإلضافي.
وبـ ـع ــدم ــا كـ ـ ــان ال ـ ـشـ ــك ي ـ ـحـ ــوم ح ــول
مشاركته فــي اللقاء بسبب ّ
تعرضه
اللـ ـ ـت ـ ــواء فـ ــي ك ــاح ـل ــه األي ـ ـسـ ــر خ ــال
امل ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاراة ال ـ ـثـ ــال ـ ـثـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي خ ـس ــره ــا
مـ ــافـ ــري ـ ـكـ ــس ( ،)130-122فـ ــرض
دون ـت ـش ـي ـتــش ن ـف ـســه مـ ـج ـ ّـددًا كــأحــد
أفـ ـ ـض ـ ــل نـ ـ ـج ـ ــوم الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوري ،فـ ــارضـ ــا
الـ ّتـعــادل على كليبرز ( )2-2بعد أن
حقق الـ«تريبل دابــل» الثاني تواليًا
بتسجيله  43نقطة مــع  17متابعة
و 13تمريرة حاسمة.
واعتقد كليبرز أنه ّ
تقدم ( )1-3وبات
ّ
ع ـل ــى م ـ ـشـ ــارف الـ ـت ــأه ــل إل ـ ــى نـصــف

نهائي املنطقة الغربية حني وضعه
ماركوس موريس في ّ
املقدمة بثالثية
ثوان من الشوط اإلضافي،
في آخر 9
ٍ

فاز رابتورز في  11من
أصل  12مباراة خاضها
داخل فقاعة أورالندو
لـكــن دونتشيتش «يـعـشــق الــدرامــا»
بحسب ّ
مدربه ريك كاراليل و«شاب
ي ـع ـيــش م ــن أج ـ ــل ه ـ ــذه ال ـل ـح ـظ ــات».
وس ـ ّـدد السلوفيني ثالثيته القاتلة

وه ــو بـعـيــد ق ــراب ــة مـتــر ع ــن ال ـقــوس،
مختبرًا «أح ــد أفـضــل املـشــاعــر التي
راودتني كالعب .إنه أمر مميز ّ
جدًا».
وبالنسبة إلى زميله تراي بورك ،فإن
دونتشيتش «العــب كبير .لقد سبق
له أن أثبت ذلك في هذا الدوري».
ولعب السلوفيني دورًا حاسمًا في
قيادة فريقه ألكبر عــودة في تاريخ
مـشــاركــاتــه فــي ال ـبــاي أوف بـعــد أن
ّ
ك ــان مـتـخــلـفــا ب ـف ــارق  21ن ـق ـطــة في
ّ
الــربــع الـثــانــي ،قـبــل أن يتسلم زمــام
املبادرة في الربع الثالث بتسجيله
أي ّ
 16نقطة من دون ّ
رد لكليبرز ،ثم
ّ
وسع الفارق إلى  12نقطة في الربع

ّ
سجل لوكا دونتشيتش ثالثية قاتلة لداالس في سلة كليبيرز

األخ ـيــر قـبــل أن ي ـعــود األخ ـيــر بقوة
ويدرك التعادل ( )121-121برميتني
حــرتــن ل ـلــو ول ـيــامــز ( 36نـقـطــة في
الـلـقــاء) قبل  50,6ثانية على نهاية
ال ــوق ــت .وب ـع ــد أن ف ـشــل داالس فــي
االس ـت ـف ــادة م ــن االس ـت ـح ــواذ الـتــالــي
ل ـل ـكــرة ،ح ـصــل كـلـيـبــرز ع ـلــى فــرصــة
حـســم الـلـقــاء وت ـفــادي الـتـمــديــد لكن
املحاولة الثالثية للينارد ( 32نقطة
مــع  9متابعات فــي الـلـقــاء) فــي آخر
 0.2ث ــان ـي ــة لـ ــم ت ـج ــد ط ــري ـق ـه ــا إل ــى
السلة.
وفـ ــي امل ـن ـط ـقــة ال ـغــرب ـيــة أيـ ـض ــا ،بــات
يوتا جــاز على بعد فــوز مــن ضمان
ب ـط ــاق ـت ــه إلـ ـ ــى ال ـ ـ ـ ــدور الـ ـث ــان ــي بـعــد
أن ت ـق ـ ّـدم ع ـلــى دن ـف ــر نــاغ ـتــس ()1-3
بالفوز عليه ( ،)127-129في مباراة
تــاري ـخ ـيــة ل ــدون ــوف ــان مـيـتـشــل ال ــذي
انـضـ ّـم إلــى العظماء مايكل جــوردان
والــن أيفرسون وويلت تشامبرالين
بتسجيله  51نـقـطــة ،بـيـنـهــا  18في
ال ــرب ــع األخ ـ ـيـ ــر .وسـ ـب ــق مل ـي ـت ـشــل أن
سـجــل  57نـقـطــة فــي امل ـب ــاراة األول ــى
من هذه السلسلة ،ليكون بذلك أحد
أربعة العبني فقط في تاريخ الدوري
بــ 50نقطة أو أكثر ملباراتني أو أكثر
في األدوار اإلقصائية.
ونجح ميتشل في  15من محاوالته
الـ ــ 27وبـ ــ 17رمـيــة حــرة مــن أصــل ،18
راف ـع ــا م ـعـ ّـدلــه ف ــي املـ ـب ــاراة ال ــواح ــدة
خالل هذه السلسلة إلى  39.5نقطة،
ليلعب دورًا حاسمًا في وضع فريقه
ّ
ع ـل ــى م ـ ـشـ ــارف الـ ـت ــأه ــل إل ـ ــى ال ـ ــدور
ّ
ال ـث ــان ــي وإقـ ـص ــاء دن ـف ــر ال ـ ــذي تــألــق
ف ــي ص ـفــوفــه ال ـك ـنــدي ج ـمــال م ــوراي
ب ـت ـ ّس ـج ـي ـلــه  50ن ـق ـط ــة مـ ــن دون أن
يجنبه ذلك الهزيمة.

أخبار محلية

وقفة تضامنية إعالمية
مع الالعب عطوي
ّ
ن ــظ ــم ع ـ ــدد ك ـب ـيــر م ــن اإلع ــامـ ـي ــن الــريــاض ـيــن
اللبنانيني وقـفــة تضامنية مــع الع ــب ك ــرة الـقــدم
محمد عطوي الذي أصيب برصاصة طائشة يوم
الجمعة املاضي ،وذلــك أمــام مستشفى املقاصد،
حـيــث يــرقــد الــاعــب فــي حــالــة خ ـطــرة ،اعـتــراضــا
منهم على حال التفلت والدعوة الى تحقيق جدي
وتحديد املسؤوليات وعدم تجهيل الفاعل.
شـ ــارك ف ــي الــوق ـفــة الـتـضــامـنـيــة أك ـث ــر م ــن 100
إع ــام ــي ،إض ــاف ــة الـ ــى م ـش ــارك ــة ات ـح ــادي ــة عبر
عضوي اللجنة التنفيذية لالتحاد اللبناني لكرة
القدم الدكتور مــازن قبيسي ووائــل شهيب الذي
يـشـغــل أي ـض ــا مـنـصــب أمـ ــن س ــر ن ـ ــادي اإلخـ ــاء
األهلي عاليه الــذي هو آخــر فريق لعب له عطوي
قبل أن ينتهي عقده املوسم املاضي.
ول ــم ينحصر الـحـضــور الــريــاضــي بــاإلعــامـيــن
والــرسـمـيــن ،بــل ش ــارك أيـضــا ع ـ ٌ
ـدد مــن الالعبني
الحاليني والقدامى اضافة الى عدد من اإلداريني.
وت ـحــدث رئـيــس جمعية االعــام ـيــن الــريــاضـيــن
فــي لبنان الــزمـيــل رشـيــد نـصــار مطالبًا بــإجــراء
تحقيق فــي مــا ج ــرى وداع ـي ــا الـسـلـطــات املعنية
ال ــى ال ـت ـحــرك بـســرعــة ملـعــرفــة حقيقة مــا حصل
ومحاسبة الفاعلني .كذلك ،طالب الزميل علي فواز
بــإجــراء تحقيق فــي الـحــادثــة ،وخـصــوصــا أن ما
جــرى مــن إط ــاق نــار خــال جـنــازة تشييع أحد

شهداء املرفأ موثق لدى إحدى القنوات التي كانت
تنقل التشييع مباشرة على الهواء لحظة إطالق
النار ،والذي تزامن مع إصابة عطوي .ودعا فواز
الى اعتبار ذلك إخبارًا الى النيابة العامة التخاذ
التدابير القضائية املطلوبة.
أمــا الزميل حسان محيي الدين الــذي ألقى كلمة
باسم اإلعالميني فقد طرح القضية كقضية رأي
ع ــام ،مـطــالـبــا بتحقيق ســريــع وش ـف ــاف «ك ــي ال
يضيع حــق محمد عطوي وكــل الـحــاالت املماثلة
إلط ــاق ال ـنــار فــي امل ـنــاس ـبــات» ،واض ـعــا القضية
بــرســم وزي ــر الــداخـلـيــة ووزيـ ــرة الــدفــاع والـقـضــاء
املختص.

دورة صقل حكام عربية في «الطائرة»
تـ ّحــت إشـ ــراف االت ـح ــاد ال ـعــربــي لـلـكــرة ال ـطــائــرة،
نظم «مركز تطوير الكرة الطائرة» في البحرين
دورة صـقــل لـلـحـكــام الــدول ـيــن ال ـع ــرب ع ــن بـعــد،
عـبــر تطبيق «زوم» .حــاضــر فــي ال ـ ــدورة عضو
لجنة الحكام في االتحاد الدولي للعبة التونسي
عبد املجيد جراد ونائب رئيس لجنة الحكام في
االتحاد العربي اللبناني الياس طايع (الصورة)
والـحـكــم الــدولــي البحريني جعفر علي ابــراهـيــم.
ودامت دورة الصقل أربعة أيام ،وفي ختامها ّنال
الحكام املشاركون فيها شهادات مشاركة موقعة
مــن رئـيــس االت ـح ــاد الـعــربــي عـلــي بــن محمد بن
راشد آل خليفة ومن جراد وطايع وابراهيم.
وش ــارك ستة حـكــام لبنانيني فــي دورة الصقل

ّ
وهم :الياس وهبهّ ،
الجميل ،مصطفى جراد،
بسام
جوزيف خرما ،جوني اللقيس وداني حبيب.
ّ
إلشرافه
ووجــه طايع الشكر الى االتحاد العربي
ّ
ع ـلــى الـ ـ ــدورة والـ ــى املـنـظـمــن الخ ـت ـي ــاره ّ ،وتـلــقــى
ش ـهــادة شـكــر وتـقــديــر مــن املنظمني مــوقـعــة من
رئيس االتحاد العربي.

تقنية المساعدة بالفيديو
في دوري أبطال آسيا
أع ـلــن االتـ ـح ــاد اآلسـ ـي ــوي ل ـكــرة ال ـق ــدم إن تقنية
املساعدة بالفيديو «في ايه ار» ستعتمد ألول مرة
في دوري أبطال آسيا بدءًا من الدور ربع النهائي
املقرر في أيلول/سبتمبر املقبل.
وتـسـتــأنــف املـســابـقــة ال ـقــاريــة الـعــريـقــة نشاطها
منتصف أيـلــول/سـبـتـمـبــر بـعــد تــوقــف دام ستة
أشهر نتيجة تفشي فيروس كــورونــا املستجد،
وتـحــديـدًا منذ آذار/م ـ ــارس املــاضــي عقب الجولة
الثانية من دور املجموعات ،بعد فرض حظر على
السفر.
وق ـ ــال االتـ ـح ــاد ف ــي ب ـي ــان ل ــه «ي ــواص ــل االت ـح ــاد
اآلس ـيــوي لـكــرة ال ـقــدم الـتــزامــه بتطوير التحكيم
واالرت ـق ــاء بــه إلــى مستويات جــديــدة ،حيث قرر
تطبيق تقنية حكم الفيديو املساعد «في ايه ار»
اعتبارًا من ربع نهائي دوري أبطال آسيا ،2020
حيث سيتم للمرة األولى تطبيق هذه التقنية في
مسابقات األندية لالتحاد».
وأضاف البيان أن االتحاد اآلسيوي «قام بتنظيم
العديد من دورات حكم الفيديو املساعد منذ آذار/
مــارس  ،2017وقــد أنجز االتـحــاد خـطــوات ثابتة
ناجحة في تطبيق هذا النظام املعتمد من االتحاد
الدولي لكرة القدم واملجلس الدولي لكرة القدم».
وكانت كرة القدم اآلسيوية شهدت للمرة األولى
تطبيق تقنية حكم الفيديو املساعد عــام ،2019
وذلـ ــك اع ـت ـب ــارًا م ــن رب ــع ن ـهــائــي ك ــأس آس ـيــا في
اإلم ــارات ،قبل أن يتم تطبيق النظام على جميع
امل ـبــاريــات الـ ــ 32فــي بـطــولــة آسـيــا تـحــت  23عامًا

 2020في تايالند .وعلى الصعيد اللبناني ،يعتبر
الحكم اللبناني حسني أبو يحيى (الصورة) من
ال ـح ـكــام املـعـتـمــديــن ف ــي االت ـح ــاد اآلس ـي ــوي على
صعيد حكام الـ«في ايه ار» الذين خضعوا لدورات
في هذا الصعيد قبل اعتماده آسيويًا.
وتــابــع الـبـيــان «وم ــن أج ــل اإلعـ ــداد لتطبيق نظام
حـكــم الـفـيــديــو املـســاعــد فــي دوري أب ـطــال آسـيــا،
يقوم االتحاد اآلسيوي لكرة القدم بعمل ورشة
عـمــل ملنسق مـعـلــومــات نـظــام الـفـيــديــو املـســاعــد،
وذلك خالل الفترة من  26آب/أغسطس الجاري،
لضمان إط ــاع منسقي نـظــام الفيديو املساعد
على أحدث تطورات هذه التقنية».
وأوضـ ــح «يـسـعــى ن ـظــام حـكــم الـفـيــديــو املـســاعــد

لتحقيق أقــل تدخل مع الحصول على أكبر قدر
من الفائدة ،وهــو يقتصر في تطبيقه على أربع
حــاالت فقط ،وهــي حسم قــرار احتساب الهدف،
وضربات الجزاء ،والبطاقات الحمراء املباشرة ،أو
الخطأ في تحديد هوية الالعب».
وتنطلق مباريات الــدور ربــع النهائي لفرق غرب
ال ـقــارة فــي  30أيلول/سبتمبر وشــرقـهــا فــي 25
تـشــريــن الـثــانــي/نــوفـمـبــر ،عـلــى ان ت ـقــام امل ـب ــاراة
النهائية في الخامس من كانون االول/ديسمبر
املقبل.
وم ــا زالـ ــت ه ـنــاك أربـ ــع جـ ــوالت ع ـلــى إن ـه ــاء دور
امل ـج ـمــوعــات م ــن مـســابـقــة دوري األبـ ـط ــال الـتــي
يشارك فيها  32فريقًا (ثماني مجموعات).
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عامر محسن
بعد رحيل جمال عبد الناصر غاب ،تدريجيًا،
عــن أدب ـي ــات ال ـحــركــة الــوطـنـيــة الفلسطينية
مـصـطـلــح «ال ــرج ـع ـي ــة ال ـع ــرب ـي ــة» ،ال ـ ــذي كــان
سمى في أوس ــاط واسعة ع ـ ّ
ُي ّ
ـدوًا ،إلــى جانب
ٍ
ّ
«الـصـهـيــونـيــة» و«أمـ ـي ــرك ــا» .شــكـلــت هــزيـمــة
ّ
العربية،
 1967ضــربــة حقيقية للراديكالية
ّ
بمعنى أن الهزيمة لم تدفع الجذريني العرب
إل ــى إعـ ـ ــادة ال ـن ـظــر ف ــي وســائ ـل ـهــم ،والـبـحــث
عــن أدوات واستراتيجيات جــديــدة لتحقيق
ّ
أهدافهم ،بل جعلتهم يشككون في إمكانية
الصراع وواقعية هذه األهداف من األساس.
ّ
وألن عـمـلـيــة ال ـ ّت ــراج ــع األي ــدي ــول ــوج ــي ،حني
ّ
تـبـتــدئ ،ال تـتــوقــف ببسهولةٍ عـنــد ح ــد ،فقد
حصل استبدال لخطاب «الرجعية العربية»
بخطاب مديح امللوك والشيوخ ،واملبالغة فيه،
وتقليدهم وسام فلسطني ّكلما ّ
تبرع أحدهم
ّ
بدراهم .توقف التشكيك في شرعية العروش
ِ
ال ـع ـ ّـرب ـي ــة وت ـ ــوزي ـ ــع الـ ـ ـث ـ ــروة بـ ــن أقـ ـط ــاره ــا،
وتهذبت اللغة فاختفت ـ ـ ـ في حضور هؤالء
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ت ـعــاب ـيــر م ـكــافـحــة الـصـهـيــونـيــة وال ـك ـفــاح
َّ
املسلح وتحرير فلسطني ،فتراجعت لصالح
ال ـح ــدي ــث امل ـب ـه ــم ع ــن «م ـق ــاط ـع ــة إس ــرائ ـي ــل»
و«دعــم الشعب الفلسطيني» .هنا نعود إلى
لعقود طويلة ـ ـ ـ
أصل املشكلة ،فهذه الدول ـ ـ ـ
ٍ
ُ
إسرائيل ،والتزمت
لم ت ِقم عالقات رسمية مع
ّ
ظ ــاه ـ َـري ــا بـمـقــاطـعــة ال ـك ـي ــان ،ول ـكــن ـهــا كــانــت
بـيــادق في املنظومة األميركية التي تحرس
االسـتـعـمــار الصهيوني وتضمن اسـتـمــراره
وت ـم ـ ّـدده (وج ــزء كبير مــن الـنـقــاش الــداخـلــي
بني النخب الخليجية ،في السنوات املاضية،
ٌ
قسم
ك ــان ي ــدور ح ــول ه ــذه النقطة تـحــديـدًا:
مــن مثقفي املــؤسـســة يـطــالــب حـكــومــاتــه بــأن
ّ
ّ
تستمر على حال «التستر» ،أي التعامل مع
إسرائيل كالسابق من تحت الطاولة أو عبر
واسطة أميركا ،ولكن ليس مباشرة وعالنية.
ّ
ولكنهم ال يذهبون للمطالبة بــإعــادة النظر
الخيارات والوالءات السياسية ألنظمتهم
في ُ
ـ ـ ـ وألنـهــم ينتقدون شكلية التطبيع وليس
امل ـســار ال ـ ُـذي أوص ــل إل ـيــه ،فـمــن الطبيعي أن
ُيهزم منطقهم في نهاية األمر).
ف ــي ص ــراع ــات ع ـلــى ه ــذا امل ـس ـت ــوى ،ال مـكــان
لفكرة «أضعف اإليمان» أو االلتزام باملظاهر
وال ـش ـك ـلـ ّـيــات ،فــال ـتــاريــخ ي ـت ـحـ ّـرك وأنـ ــت ّإم ــا
أن ت ـكــون عـلــى جــانـ ٍـب م ـنــه ،أو ال وج ــود لــك.
وتعبير «العجز الـعــربــي» عند الشكوى من
حـ ــال ف ـل ـس ـطــن ،ه ــو اآلخ ـ ــر م ــن ن ـت ــاج حقبة
الهزيمة وعصر الصعود الخليجي« .العجز
ّ
ّ
العربي» يشبه معادلة «كلن ّيعني كلن» في
ّ
السياسة اللبنانية ،بمعنى أنــه يعمم حيث
يـجــب أن يـخـ ّـصــص ،ويـخـ ّـصــص حـيــث يجب
ً
يعمم (أي ّ
أن ّ
يوجه إلــى أفــراد وقـيــادات بدال
ّ
م ــن أن تـ ـح ــدد امل ـش ـك ـلــة ف ــي امل ـن ـظــومــة الـتــي
أوجــدتـهـ ٌـم) ،ويـبــدو جــذريــا فــي الـظــاهــر فيما
هو وصفة للعجز والشكوى.
أكثر من ذلــك ،ال وجــود لشيء اسمه «العجز
العربي» ،بل كان لدى الدول العربية ،في أية
مرحلة سابقة ،ما يكفي من املوارد واإلمكانات
ـ ـ ـ ـ عسكرية ومــاديــة وبـشــريــة ودبلوماسية
ـ ـ ـ لــانـتـصــار عـلــى امل ـشــروع الـصـهـيــونــي ،أو
ّ
أقله لجعل الحياة في إسرائيل جحيمًا ،وأن
ّ
ال يتمكنوا مــن سحق الفلسطينيني ،وأن ال
يعيش أكثرنا تحت إمرة السالح اإلسرائيلي
ّ
وس ـط ــوت ــه (حـ ــن ي ـت ـكــلــم ال ـب ـع ــض ع ــن أن ـهــم
يــريــدون سالمًا وحـيــادًا وال ّيــريــدون السالح
والعنف ،فهم ال يقصدون أننا سنعيش في
َّ
ستجرد
مسالم من غير ســاح ،بل إنك
عالم
ٍ
ٍ
ّ
مــن ســاحــك وح ــدك ،وي ـظــل س ــاح غـيــرك في
امليدان مسلطًا عليك) .وهــم استخدموا هذه
ّ
املوارد بكثافة في كل الحروب العربية خارج
ّ
ص»
فلسطني؛ بل إن كان قد صار من «تخص ٍ
ل ـل ـس ـعــوديــن م ـنــذ ال ـس ـب ـع ـي ـن ـيــات ،وب ـعــدهــم
ق ـطــر واإلم ـ ـ ـ ــارات ،ف ـهــو ف ــي إض ـ ــرام ال ـث ــورات
ّ
ـاد أخ ــرى ،وتأسيس شبكات
املسلحة فــي بـ ٍ
دعـ ــم وم ـي ـل ـي ـش ـيــات وت ـص ــدي ــر م ـقــات ـلــن ّ ،مع
أيديولوجيا تحيط بهذه الجهود ـ ـ ـ ولكنهم
ّ
وضد
يستخدمونها حصرًا لصالح أميركا
أعدائها.
ّ
اليوم ،ال معنى لهذا الكالم ،فكل الحكومات
ال ـعــرب ـيــة تـقــريـبــا ت ـق ـيــم ،ب ــدرج ــةٍ أو بــأخــرى،
ع ــاق ــات وت ــواص ــل م ــع ال ـك ـيــان الـصـهـيــونــي.
هـ ــي ال ـ ـجـ ــزائـ ــر وس ـ ــوري ـ ــا وال ـ ـ ـعـ ـ ــراق (خـ ـ ــارج
كــردس ـتــان) ولـبـنــان والـيـمــن (خـ ــارج «الـيـمــن
ال ــرس ـمــي») ،ال ت ــزال عـلــى املــوقــف املـبــدئــي ال
أكثر .وفي هذا السياق ،سيكون من الغباء أن
ّ
ـيء للفلسطينيني،
يقدم اإلسرائيليون أي شـ ٍ

فاملحيط العربي لم ُ
يعد معاديًا (ومن األسهل
أن تنتظر تـغـ ّـيــر مــواقــف ال ــدول «امل ــارق ــة» أو
تغيير أنظمتها أو تــدمـيــرهــا ،وه ــي جـهـ ٌ
ـود
ً
جــاريــة ،مــن أن تعطي الفلسطينيني تـنــازال
حقيقيًا .لم ُ
يعد «معسكر السالم» اختراقًا في
املنظومة العربية ،نحن أصبحنا االخـتــراق
والعنصر الغريب) ،وال تواجه إسرائيل خطرًا
وجوديًا من الحركة الوطنية الفلسطينية ـ ـ ـ ـ
ّ
ليس ّألن الفلسطينيني ليسوا شعبًا مكافحًا،
َّ
بــل ألن ــه مــن شبه املستحيل أن تـشــن «حــرب
تحرير» ضد إسرائيل فيما الدول الحدودية
ٍ
حليفة لـهــا ،وت ـشــارك فــي حـصــارك ومـنــع أي
ّ
شكل من أشكال التنظيم والكفاح املسلح.
ٍ

عن العنصرية ّ
ضد الفلسطيني

مــن نـتــائــج مــرحـلــة أف ــول الــراديـكــالـيــة أيـضــا،
تـ ـ ـس ـ ـ ّـرب م ـ ــا ي ـم ـك ــن ت ـس ـم ـي ـت ــه بـ ــ«الـ ـنـ ـظ ــري ــة
ّ
الـتـمــويـلـيــة ل ـل ـن ـضــال» :ي ـقــول ل ــك أح ــده ــم إن
ه ــذا امل ـل ــك أو ذاك ال ـش ـيــخ ،رح ـم ــه ال ـل ــه ،كــان
ّ
يحب فلسطني ،وكــان «معنا» .فتسأل كيف،
تحديدًا ،كــان معنا؟ هــذا تآمر عليك وساهم
فــي ضـيــاع فلسطني وك ــان رج ــل األميركيني
في املنطقة .هل أخذ موقفًا مكلفًا لصالحنا؟
هل نــزف معنا؟
هل شــارك معنا في معركة؟ ّ
ف ـي ـكــون الـ ـج ــواب بــاخ ـت ـصــار أن ـ ــه «دع ـم ـن ــا»،
ً
أي دفــع مــاال ال أكثر وال أقــل ،أو «سـمــح» لنا
بالعمل في بــاده ولم يطردنا (وفــي حركات
ّ
التحرر الوطني ،املال ّمن غير سالح هو ليس
ّ
دعمًا بل مفسدة ،إذ إنــه سيرتب عليك ثمنًا
سـيــاسـيــا وتـبـعـيــة ،وس ـت ـكــون ه ــذه التبعية
ملن ال يريدك أن تقاتل) .لسنا في صدد سرد
الـتــاريــخ ال ــذي أوصـلـنــا إل ــى هـنــا ،والـعــوامــل
كــانــت مـتـعـ ّـددة .جــزء منها بــراغـمــاتــي ،فأنت
لن تعادي وحدك نظامًا عربيًا أصبح مركزه
الخليج ،بعدما تراجعت حتى أكثر األنظمة
«ال ـث ــوري ــة» عــن مــواجـهــة الــرجـعـيــة الـعــربـيــة،
وج ـن ـحــت إلـ ــى ال ـت ـصــالــح والـ ـتـ ـع ــاون مـعـهــا؛
ّ
وجـ ـ ــزء م ـن ـهــا انـ ـتـ ـه ــازي ،ي ـت ـع ــل ــق بـمـصــالــح
ّ
وخياراتك
النخب والقيادات؛ كما أن عالقاتك
ً
ً
ِّ
تــأخــذ ح ـيــاة خــاصــة بـهــا ،وت ــول ــد ثـقــافــة لها
ّ
ّ
العدو الفعلي
مشوهة ،تتسامح مع
معايير
وال يغريها الحليف الفقير وتقيس النضال
بالقرش قبل الدم.
ّ ّ
ـف الـشـعــب
ـ
ع
ـ
ي
ـم
ـ
ل
ـذا
ـ
ـ
ه
ـل
ـ
ـ
ك
امل ـش ـك ـلــة ه ــي أن
ِ
ّ
ّ
متكررة من
ملوجات
ض
التعر
الفلسطيني من
ٍ
ّ
وقضيته ،ب
العنصرية وتحقير وطنه
ـ«رعايةٍ
ّ
حكومية» ،وهي تأتي دائمًا بالترافق مع كل
انفتاح عربي على إسرائيل .وهذه الهجمة ال
تقتصر على ما ّ
اإللكتروني»،
يسمى بـ«الذباب
َ
نخبٌ
الحكومي واألمـنــي ،بــل تقودها أيضًا

ّ
ووجوه ومثقفون يتماهون مع البالط (وفي
حالة الخليج فإن الشعب في الداخل ،إن كان
يعارض قــرار حكوماته وتطبيعها ،فهو لن
ّ
بأمان عن رأيه في العلن.
يتمكن من التعبير
ٍ
ّ
ول ـك ــن بـنـيــامــن نـتـنـيــاهــو وص ــف اإلمـ ـ ــارات،
ً
في مقابلة أجراها مباشرة بعد اإلعــان ،مع
قناة «سكاي» ،بـ«الديموقراطية») .واملفارقة
ّ
ف ــي امل ـ ــوض ـ ــوع ،ه ــي أن هـ ـ ــؤالء ي ـت ـعـ ّـرضــون
ّ
ويبررون التقارب مع
للفلسطينيني جماعيًا،
ّ
قاتلهم ،بدعوى أن الفلسطينيني «يحقدون»
ّ
وحكامه.
على الخليج ّ
امل ـف ــارق ــة ه ــي أن ـ ــك ،ح ــن تـنـظــر إل ــى ال ـتــاريــخ
ّ
القريب ،تجد أن مئات اآلالف من الفلسطينيني
ق ــد ه ــاج ــروا وع ـم ـل ــوا ف ــي ال ـخ ـل ـيــج ،وك ــان ــوا
ـ ـ ـ ـ رغ ــم مــأســاتـهــم ودور أنـظـمــة الـخـلـيــج في
ٌ
كثير
استمرارها ـ ـ ـ ـ بمثابة «املهاجر املثالي».
منهم جاءوا إلى تلك البالد في الخمسينيات
والـسـتـيـنـيــات ،ح ــن ل ــم تـكــن ثــريــة بـعــد ولــن
تجذب إليها األستاذ البريطاني أو املهندس
ٍّ
ـود وخــدمــوا
األم ـيــركــي ـ ـ ـ ـ وعـمـلــوا بـجــد لـعـقـ ٍ
ّ
تلك البالد بمواهبهم وأعمارهم (قد أفهم أن
تحقد على نـمــوذج «اللبناني» فــي الخليج،
ّ
ّ
ال ــذي يستغل حيثما يـتـمــكــن ،ويــرتـقــي عبر
املـظــاهـ ّـر وال ــزي ــف ،وي ـنــال غــالـبــا ام ـت ـيــازات ال
ّ
بفوقية.
أهل البالد
ّ
يستحقها ،ثم ينظر إلى ّ
ول ـكــن الـفـلـسـطـيـنــي!) .ب ــل إنـ ــي ورف ــاق ــي كــنــا
نـسـتـغــرب حــن نـجــد حــولـنــا بـعــض املـعــارف
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن فـ ــي ال ـخ ـل ـي ــج ،ن ـج ـح ــوا فــي
األعمال أو الهندسة وأصبح بعضهم وكيل
أعمال كبيرًا ،وكيف
ّاألمير والشيخ أو رجــل
ٍ
ّ
أنـهــم خــدمــوهــم بـكــل نــزاهــةٍ وإخ ــاص .هناك
ٌ
شيء خطأ في هذه الصورة ،وإن كان املوقف
األيديولوجي في بعض الحاالت غير متاح.

ال وجود لشيء اسمه
«العجز العربي» بل لطالما
كان لدى الدول العربية
ما يكفي من الموارد
واإلمكانات لالنتصار على
المشروع الصهيوني

هذا الرجل الذي تعمل لديه يحمل مسؤولية
م ـبــاشــرة ع ـ ّـم ــا يـحـصــل ل ــك ول ـش ـع ـبــك ،وأن ــت
تـعــامـلــه ب ـكــرم ون ــزاه ــة (ع ـلــى ال ـه ــام ــش :لــوم
الجالية الفلسطينية في الكويت على موقف
ب ـع ــض أب ـن ــائ ـه ــا عـ ــام  ،1990ل ـي ــس مـنـطـقـيــا
ً
لنظام
وال عـ ــادال .أن ــت هــربــت وتــركــت الـبـلــد
ٍ
جــديـ ًـد .مــاذا تريدهم أن يفعلوا؟ أن يقاتلوه
ّ
نيابة عنك؟ وهــل تظن أن باقي املقيمني في
ال ـب ـل ــد ،ع ــرب ــا وآس ـي ــوي ــن ،ق ــد أخ ـ ــذوا مــوقـفــا
ّ
أيديولوجيًا من العراقيني ،أو علقوا صورة
األمير في منازلهم ّ
سرًا؟).
ّ
امل ـق ـصــد ه ـن ــا ،ه ــو أن س ـل ــوك هـ ــذه الـنـخــب
ـواع ــد قــديـمــة
واألنـ ـظـ ـم ــة ي ـع ـيــد ال ـت ــذك ـي ــر ب ـق ـ ّ
وب ــدي ـه ـي ــة ،ن ـسـ َـي ـ ّهــا ال ـب ـع ــض م ــن ــا ألس ـبــابــه
الخاصة؛ ومنها أنك ال تحصل على االحترام
عبر الـتـنــازل والتصالح مــع مــن ال يــراك نـ ّـدًا،
ّ
وأن الجميع سيحترمك فحسب حني تفرض
ّ
اح ـت ــرام ــك ع ـل ـيــه (ول ـ ـكـ ــل ،ب ـح ـســب طـبـيـعـتــه،
ّ
ّ
ـون من
طريقة وسـبـيــل) ـ ـ ـ وأن األخ ــوة ال تـكـ ّ
ـرف واحــد .هــذا يشبه تمامًا بديهية أنــه ال
طـ ٍ
ّ ّ
يمكن أن ّ
تحرر أرضــا محتلة إل عبر الكفاح
ّ
كيفية
ال ـع ـس ـكــري ،والـ ـس ــؤال ال ــدائ ــم ه ــو ع ــن
تحقيقه وليس حول ّجــدواه ـ ـ ـ ـ إن كنت تريد
أن تستعيد أرضــك حــقــا ،ال أن تـفــاوض على
شروط االستسالم.
ّ
من يقدر على إجبارك على التخلي عن نصف
ّ
أرض ــك ،سيجبرك على التخلي عــن نصفها
اآلخر ،فاملفاوضات والتنازالت تجريها على
«الهوامش» وحــول التفاصيل ،حني يحصل
ح ـسـ ٌـم عـسـكــري أو يـصــل ط ــرف ــان إل ــى درج ــة
ُ
ّ
الندية ،وال يمكن لها ـ ـ ـ ـ في ذاتها ـ ـ ـ ـ أن تخرج
ً
أرض ،ناهيك عن االستيطان .حني
احتالال من
ٍ
ّ
قدم الجزائريون «واجهة سياسية» لثورتهم،
ل ـك ــي «ت ـ ـفـ ــاوض» وتـ ـم ــارس الــدب ـلــومــاس ـيــة،
قــام الفرنسيون باختطافهم واعتقالهم؛ ّ
ثم
ف ــاوض ــوه ــم وه ــم ف ــي ال ـس ـج ــون ،ح ــن فــرض
الـجــزائــريــون واقـعــا جــديـدًا على األرض .كان
مــن املـحـتـمــل ،نـظــريــا ،أن تنسحب إســرائـيــل
مــن أرضـنــا فــي الـجـنــوب عبر «املـفــاوضــات»،
ولكن فقط لكي تستفرد بسوريا ،أو أن تعيد
الجوالن لسوريا كي تستفرد بالفلسطينيني،
ولـكــن ّ
ألي سـبــب يمكن للصهاينة الـيــوم أن
يتنازلوا عن ّ
شبر أو سياد ٍة في فلسطني؟
أي
ٍ
فلسطني «قضية مركزية» ليس ّألنها أهم من
سوريا أو العراق أو ليبيا ،بل ألنه ،بالتمايز
عن الكثير من القضايا ،ال يملك الفلسطيني
ّ
متعددة؛ ال خيار لديه سوى
خيارات وطرق
القتال (أو القبول بأنه ليس شعبًا ،وليست
ّ
لــه أرض ،وأن فلسطني ليست لـنــا) .وسياق
ّ
املعركة وطبيعتها يجعالن كل من ال يعينك

ٌ
يريد الخير لــك ،بــل هو
على القتال طــرف ال ّ
يـمــارس الخيانة فــي حــقــك ،وال تكون بينكم
ّ
أخوة.

أبعد من التطبيع
استطرادًا ،حني نراقب هذا ّ
الكم من التطبيع
وكيف يلتحف
مــع االستعمار والعنصرية،
بــال ـهــويــات الــوط ـن ـيــة وم ـفــاه ـيــم ُق ـط ـ ّ
ـري ــة عن
الـ ـس ـي ــادة وعـ ــن «الـ ـجـ ـي ــران ال ــذي ــن ي ـح ـقــدون
ٌ
علينا» ،هناك ســؤال ال بـ ّـد أن ُيـطــرح :الكثير
ـارات قــوم ـيــةٍ عــربـيــة
م ــن األدبـ ـي ــات تـنـقــد تـ ـي ـ ٍ
وشــوف ـي ـن ـي ـت ـهــا ض ــد غ ـي ــر ال ـ ـعـ ــرب ،وتـمـيـيــز
ّ
اإلسالميني ضد غير املسلمني ،ولكن قلة من
الناس تشير إلى ّ
كم العنصريات والطائفيات
والفاشية التي نتجت عن الوطنيات القطرية
ً
ّ
(ب ـ ــل عـ ـن ــدي نـ ـظ ـ ّ
ـري ــة ب ـ ــأن هـ ـن ــاك مـ ـي ــا ل ــدى
دراسات،
الغربيني ،حكومات وإعالمًا ومراكز
ّ
ملديح الوطنيات املحلية ،وتقديمها على أنها
ُ
شيء «أصيل» وأفضل ،جوهريًا ،من الهويات
ّ
ـرف يمكن
«ال ـعــابــرة لـلـقــومـيــة» ،ودع ــم ك ــل ط ـ ٍ
إلـصــاق صفة «وط ـنــي» بــه ـ ـ ـ ـ ولــو كــان سعد
الحريري أو مقتدى الصدر ـ ـ ـ ـ تحديدًا بسبب
رجعية هذه ّالهويات وطابعها التقسيمي).
املسألة هي أنه حني ِّ
تكرس كيانات تقوم على
التحالف املديد مع الغرب وعلى التمايز في
ّ
ال ـث ــروة (وألن ال ـث ــروة هــي الـنـفــط ،فــالـحــدود
ّ
وتقسيمها يعني ال ـثــروة) ،ثــم تـقــوم النخب
الحاكمة بتصدير هوية «وطنية» تشبه هذه
الكيانات ،فلماذا ال تتماهى مع إسرائيل في
نـهــايــة األم ــر؟ لـيــس لـلـعــروبــة مـفـهـ ٌ
ـوم واضــح
َّ
ّ
تتلون بمصالح من يحملها،
ومحدد ،وهي
وال يوجد «حــزب عــروبــي» لــه مجلس قيادة
مركزية تـصــدر األدب ـيــات واملانيفستو ،وقد
ّ
أث ـبــت ال ـتــاريــخ أن ال صـلــة ض ــروري ــة ب ــن أن
ت ـسـ ّـمــي ن ـف ـســك ع ــروب ـي ــا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ أو إس ــام ـي ــا ،أو
مــاركـسـيــا فــي ه ــذه األيـ ــام ـ ـ ـ ـ وب ــن أن تـكــون
معاديًا لإلمبريالية وإسرائيل.
ّ
ولكن الكالم في موضوع التطبيع ،واملزايدة
ُ
املزعجة بني األجنحة الخليجية ،قد ينسينا
ّ
الصورة األوســع .يجب أن نتذكر دائمًا ،حني
ّ
نستمع إلى التراشق الخليجي ،أن املوضوع
عندهم ليس فلسطني ،بــل ال ـعــداوة بــن تلك
األنـظـمــة واالب ـت ــزاز املـتـبــادل بــن ّ
عمالها في
تخيل أن يعتبر ٌ
ّكل قضيةّ .
أحد نفسه وطنيًا
وم ـن ــاص ـرًا لـفـلـسـطــن بــامل ـقــاي ـســة م ــع اآلخ ــر
العميل :هو أسياده ّ
أسيادي
طبعوا علنًا وأنا
ّ
مــا زال ــوا فــي مــرحـلــة التطبيع الـخـفــي ،كــأنــه
ال توجد في العالم خـيــارات أخــرى .الصورة
ّ
األوس ــع هــي أن ه ــذه األنـظـمــة ،فــي الـسـنــوات
حروب
العشر املاضية ،أشعلت وشاركت في
ٍ

ّ
ف ــي ط ــول وعـ ــرض املـنـطـقــة ال ـعــرب ـيــة ،خــلـفــت
ّ
وراء ه ـ ـ ــا م ــاي ــن ال ـق ـت ـلــى وع ـن ـفــا ال ي ـص ــدق،
ّ
ودم ــرت هــذه ال ــدول ومجتمعاتها ّ
وغيرتها
بالعنف إلــى األبــد .هي لم «تـشــارك» في هذه
ّ
وسببتها وجعلتها
ال ـحــروب ،بــل أشعلتها
ً
مسبوق من الـضــراوة ،ما
مستوى غير
على
ٍ
كانت هذه الحروب لتحصل ،أو لتحصل بهذا
الشكل ،لوالها .هذه ِّهي الجريمة التاريخية
التي ارتكبتها في حقنا ،وهي ّ
أهم موضوع
سياسي بيننا وبــن هــذه األنظمة وال شيء
ي ــوازي ــه ،وال ي ـهـ ّـم ه ـنــا إن كــانــت فـعـلــت ذلــك
بقرارها الذاتي أو بالوكالة عن األميركيني.
أي تبرير أو تخفيف ملا فعلتهّ .
ال يوجد ّ
تخيل
ٍ
ٌ
أن تقوم دول ال يزيد عدد سكانها عن مئات
اآلالف ،وال يــوجــد ب ــن حـكــامـهــا وأعــوان ـهــم
دي ـ ـمـ ــوقـ ــراطـ ــي أو وط ـ ـنـ ــي واح ـ ـ ـ ــد ،ب ـت ـمــويــل
ّ
وتدمر
حروب تقتل املاليني
جيوش وإشعال
ٍ
ٍ
حـيــاة ع ـشــرات امل ــاي ــن .هــل كــانــوا يــدافـعــون
ً
ع ــن أن ـف ـس ـه ــم ،مـ ـث ــا؟ ه ــل هـ ـ ّـددهـ ــم أحـ ــد مــن
ض ـح ــاي ــاه ــم؟ ول ـك ــن م ــن ب ـعــد م ــا ف ـع ـل ــوه ،لو
كانت هناك عــدالــة وكــانــت لدينا كــرامــةّ ،فقد
أص ـبــح م ـ ّـن ال ــواج ــب عـلـيـهــم اآلن أن يـتــوقــوا
وقت
وأن يتحضروا للدفاع عن أنفسهم من ّ ٍ
ُ
التدخل
يسألون فيهّ عن جرائمهم .مستوى ّ
وشـكـلــه ت ـغــيــرا ،وف ــي الـسـ ّبـعـيـنـيــات كــنــا مع
دولة خليجية واحدة تتدخل (وفي السياسة
ف ـق ــط) والـ ـي ــوم أص ـب ـح ـنــا م ــع أربـ ـ ــع ،وهـ ــي ال
تستثني أسلوبًا في التخريب السياسي :من
ّ
االنقالبات إلى االضطرابات إلى شن الحروب
والقتل الجماعي .الـسـنــوات العشر املاضية
هــي نـتــاج هــذه املنظومة العربية الـجــديــدة،
ّ
ول ــو اسـتـمــر ال ـحــال ه ـكــذا ،ف ــإن الـهــزيـمــة في
ـارض جــانـبــي»،
فلسطني سـتـكــون م ـجـ ّـرد «عـ ـ
ٍ
ح ــدث عـلــى هــامــش تــدمـيــر وإخ ـضــاع العالم
ّ
العربي .هنا أيضًا تفهم أن ال فــارق حقيقيًا
ّ
بــن األنـظـمــة املـتـشــابـهــة ،واح ــد يــدمــر باسم
ال ـج ـه ــاد أو ال ـن ـظ ــام ال ـق ــدي ــم وال ـث ــان ــي يـ ّ
ـدمــر

بــاســم الــديـمــوقــراطـيــة ،وميليشيات االثـنــن
عـلــى األرض تـشـبــه بـعـضـهــا تـمــامــا (ال أحــد
ً
ـاّ ،
يميز سياسيًا بني أنظمة
من الناس ،أصـ
الخليج س ــوى مــن يعمل لــديـهــا) .والـطــريــف
ّ
أن هذه األنظمة ،تحديدًا ،هي من يركب على
أيــديــولـ ّـوجـيــا «ال ـغ ــزو اإلي ــران ــي» وأولــوي ـتــه،
ّ
وذلــك ألنـهــا تعتبر أن حــزب الله و«حـمــاس»
وفصائل املقاومة في العراق و«أنصار الله»
ف ــي ال ـي ـمــن ،أسـ ــوأ م ــا ح ـصــل ل ـه ــذه ال ـب ـلــدان،
بـيـنـمــا «ال ـن ـص ــرة» و«داع ـ ـ ــش» ومـيـلـيـشـيــات
القتل والـســرقــة َهــي أفـضــل مــا حصل لها ـ ـ ـ ـ
َ
وم ــن ت ـ ّ
ـورط وأذن ــب فــي جــريـمــةٍ بـهــذا الشكل
ّ
ّ
ـادات فيها وي ــوزع
ال يـحــق لــه أن يــدلــي بـشـهـ ٍ
املسؤوليات.

خاتمة

ال ـس ـب ـ ًـب الـ ـ ــذي ي ـغ ـ ّـي ــب ه ـ ــذا ال ـن ـق ــاش الـ ـي ــوم،
إضــافــة إلــى ضجيج الـحــروب واألزم ــات ،هو
ّ
َ
النخب املشرقية يحلم
معتبرًا مــن
أن ج ــزءًا
ّ
بعودة الحال السابق ،وأننا في نهاية األمر
سـنـتـصــالــح م ــع ه ــذه األن ـظ ـم ــة ونـســامـحـهــا
و«ن ـت ـجــاوز» املــوضــوع ون ـعــود إل ــى املــداهـنــة
الـقــديـمــة .وه ــم فــي نـهــايــة األم ــر لــديـهــم مــال!
ـصــب عربيًا فــي املـشــرق أو مـصــر ،منذ
ولــم يـ ِ
ّ
ً
السبعينياتً ،
وارتقاء طبقيًا حقيقيًا إل
ثراء
وكان للخليج ٌ
دور في املوضوع .لهذا السبب،
موضوع
أنت تجد الفئات الشعبية ،سواء في
ً
فـلـسـطــن أو أن ـظ ـمــة ال ـخ ـل ـيــج ،أك ـث ــر ج ــذري ــة
بكثير من اإلعــام والنخب والسياسيني في
ّ
ليس ألن «الـشـعــب» أكثر عنفًا
دولـهــاً ،وذلــك
ّ
ّ
وش ــراس ــة مــن املـثــقـفــن ،ولـكــن ألن األخـيــريــن
سـ ـيـ ـج ــدون ألن ـف ـس ـه ــم مـ ـك ــان ــا فـ ــي «الـ ـش ــرق
بينما الفقير الذي ال يملك
األوسط الجديد»،
ّ
طريقًا للهجرة يعرف أنه هو من سيدفع ثمن
ه ــذه االن ـه ــزام ــات (إن كـنــت م ــن تـلــك الطبقة
«العليا» ،ففي وسعك أن تحصل على راتـ ٍـب
مريح ســواء من الغرب أو من الخليج أو من
إيران ،فال ّ
يهم من ينتصر ،وهذه الفئة تمتلك
ّ
«ق ــدرة خــارقــة» تميزها عــن أكـثــر ال ـنــاس :أن
ّ
تغير ّ جلدك بسهولة)ّ .
ول ـكــن الــوهــم هــو فــي أن ــه قــد تحصل «ع ــودة
ّ
إلى ما قبل» ّ( ،)restorationفاإلمارات تذكرنا
من جديد بأننا نذهب إلــى حالة جديدة من
انتصروا وسادوا.
«النظام العربي» ،في حال ّ
وامل ـقــاومــات مـحــاصــرة ولكنها تـقــاتــل ،وهي
ال ّ
تقدم التضحيات من أجــل إحياء املاضي.
ّ
ّ
ولكن األمثولة األس ــاس ،حتى ونحن نتكلم
ّ
على التطبيع ،هي أن السؤال القديم عربيًا،
«الرجعية في الخليج» ،هو السؤال السياسي
الحقيقي اليوم.
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فاجعة بيروت واالستغالل السياسي
محمد شقير *
ٌ
ّ
سيؤدي
كان حدثًا استثنائيًا ،وفرض مجموعة من األسئلة املصيرية ،برز من بينها سؤال جوهري ،وهو :هل
َهول الفاجعة وثقلها إلى ّ
ومغادرتهم النقساماتهم ونزاعاتهم،
توحد اللبنانيني في ما بينهم وتضامنهم
ّ
وعملهم على معالجة آثار الفاجعة ،وتحقيق العدالة ،وتحويل الكارثة التي أملت بهم إلى فرصة للعمل على
إنقاذ وطنهم ،وإعادة بناء الدولة؛ أم سيعمد بعض األفرقاء السياسيني ـ ـ ـ ـ كما درجت العادة ـ ـ ـ ـ إلى توظيف
تلك الفاجعة واستغاللها في سبيل تحقيق املكاسب الفئوية ،والعمل على غايات سياسية ِّ
تعمق االنقسام
وتسبب مزيدًا من ّ
ِّ
الخالص؟
التأزم ،وقد تقضي على ّأي أمل بإنقاذ لبنان ،أو وضعه على طريق
الداخلي،
ّ
ّ
لقد كان واضحًا منذ األيام األولى لفاجعة بيروت ،أن حسابات االستثمار السياسي لدى البعض ،قد تغلبت
على ّ ّأي منطق يقتضي الــوحــدة والتعاون والتضامن حــول الوطن ومصلحته في ظــروف عصيبة كهذه،
ّ
ّ
السياسية ،وتمظهرت في
االنتهازية
ويتطلب التعالي على الخالفات والحسابات الفئوية الضيقة .لقد طغت
َ
ّ
مجالنيّ ،
السياسية ،والثاني في طلب املزيد من السلطة.
األول في العداوة
ّ
في املجال األول ُعمل على توجيه االتهام إلى املقاومة ـ ـ ـ ـ تلميحًا أو تصريحًا ـ ـ ـ ـ في محاولة لتشويهها ،بما
ّ
ينسجم مع ّالت ّ
داخلية
أدوات
وجه األميركي ـ ـ ـ ـ اإلسرائيلي الهادف إلى إضعافها وحصارها ،واستخدام
ّ
ّ
ّ
وسياسية لتحقيق ذلك الهدف ،حيث ال ّ
يتم توفير ّأي حدث أو وضع في الداخل اللبناني ،إل وتعمل
إعالمية
ّ
تلك الجهات على توظيفه لإلساءة إلى املقاومة واإلضرار بها .وفي هذا املوضوع ،ينبغي القول إنه ال يوجد
ّ
وأضر به ،من تسعير االنقسامات بني أبنائه ،وزرع الفتنة بني فئاته .وغير
أفتك بالوطن ومصلحته وإنقاذه،
ّ
صادق من ّيدعي الحرص على الوطن ،وبناء الدولة؛ وهو ال يكف عن خطاب التحريض والفتنة والعداوة ،بل
مكون أو آخر من ّ
حتى العنصرية في بعض األحيان تجاه ّ
املكونات الوطنية.
ّأمــا في املجال الثاني ،فقد ُعمل على توظيف الفاجعة بهدف إعــادة تكوين السلطة في مجمل مواقعها،
ّ
وخصوصًا في مصدرها األســاس ـ ـ ـ ـ أي املجلس النيابي ـ ـ ـ ـ من خــال املطالبة بانتخابات نيابية مبكرة،
ّ
ميثاقيته...
وتقصير والية املجلس الحالي ،والسعي إلفقاد املجلس
وهو ما يحتاج إلى أكثر من نقاش وسؤال ،نورده في ما يلي:
 1ـ ـ أال يقتضي الدستور االلتزام بمواعيد َّ
محددة إلجراء االنتخابات النيابية؟
ّ
ّ
 2ـ ـ هل من ّ
نوع من التسيب
املبرر العمل على تقديم
أكثر من سابقة في تجاوز تلك املواعيد ،بما يؤدي إلى ٍ
ّ
في انتظام العملية االنتخابية وعمل املؤسسات؟
ّ
 3ـ ـ هل نملك ّ
ّ
والحساسة ،من ترف الوقت ما يتيح لنا
واملالية الدقيقة
حاليًا ،وفي هذه الظروف االقتصادية
ّ
ّ
ُ
صــرف مجمل الجهد في إعــادة تكوين السلطة ،أم أن هــذا الجهد يجب أن يصرف في أولــويــة إنقاذ لبنان
ّ
ّ
واجتماعيًا ،واملسارعة إليه ،للحؤول دون انهياره؟
وماليًا
اقتصاديًا
 4ـ ـ هل ّ
تغير بعض الوجوه النيابية ،أو حصول تغيير طفيف في الثقل النيابي لهذه الجهة أو تلك؛ هو الذي
ّ
جوهريًا في مشروع اإلصالح ومواجهة الفساد ،أم ّأن هذا املشروع يحتاج إلى مقاربة مختلفة
ُيحدث فارقًا
لعوامل وأسباب من نوع آخر؟
نوع من التوافق السياسي على مبدأ تقصير والية املجلس الحالي ،وهو ما قد ال
 5ـ أال
يحتاج هذا األمر إلى ٍ
ّ
يفضي إلى توفير سبب إضافي لزيادة ّ
التأزم السياسي ورفع منسوبه ،وهو ما ال
ما
حاليًا،
ًا
ر
متوف
يكون
ٍ
يخدم مشروع اإلنقاذ الوطني.
 6ـ أال ينبغي التوافق هنا على قانون انتخابي مختلف ّ
عما هو موجود حاليًا ،بما يفضي إلى الدفع نحو
إعادة بناء الدولة ،ومعالجة مكامن الخلل فيهاّ ،
ّ
ألن تحديد الهدف من االنتخابات يقود إلى تحديد أي قانون
ِ
انتخابي نريد ،فإن كان الهدف إعــادة بناء السلطة ،ليأخذ هذا الطرف أو ذاك حصة إضافية منها ،فليتمّ
اعتماد القانون الحالي؛ أما إن كان الهدف إعادة بناء الدولةُ ،
فليعمل حينها على اختيار القانون االنتخابي
الذي يفضي إلى تلك النتيجة ومواصفاته.
بناء على ما ّ
7ـ ً
مكامن الخلل في النظام القائم ،وإلــى تعريف الفساد،
تقدم ،أال يحتاج األمــر إلــى معرفة
ِ
ّ
ومعرفة حدوده ومناشئه ،حتى يمكن وضع رؤية وخطط وبرامج ملعالجة ذاك الخلل ومواجهة الفساد؛ في
حني ّأن التأكيد على إعادة تكوين السلطة من خالل انتخابات نيابية مبكرة حصرًا ،بمعزل عن أية رؤية أو
استراتيجية لتحقيق اإلصالح وإعادة بناء الدولة؛ قد يستبطن نوع استغالل سياسي بهدف تعديل موازين
القوى الداخلية ،والحصول على نصيب أوفر من السلطة .وهو ما سوف يؤدي إلى زيادة االحتراب السياسي،
أشد ما نحتاج فيه إلى مغادرة هذا ّ
وتأجيج صراعاته ،في وقت ّ
التضامن والتعاون الوطنيني.
التأزم إلى
ّ
ّإن ما ينبغي قوله ،هو ّأن األزمــة إن كانت في السلطة حصرًا ،فهو ما يتطلب طريقة مقاربة ،قد تكون
االنتخابات النيابية قطب الرحى فيها .وأما إن كانت األزمــة في النظام اللبناني السياسي واالقتصادي ـ ـ ـ
ُ
بل في االجتماع اللبناني العام ـ ـ ـ فهو ما يحتاج إلى طريقة مقاربة مختلفة ،وإلى رؤية علمية هادفة تعنى
مكمن الخلل في ذاك النظام ،حيث قد تكون االنتخابات النيابية إحدى مفرداتها ،وواحدة من ُ
بمعالجة َ
سبلها،
ً
في حال حصولها بناء على قانون قادر على التعبير بشكل أفضل عن أي تغيير في اختيارات اللبنانيني
وفئاتهم ،أي قانون يساعد على تكريس قيم الوحدة والتضامن والتقارب بينهم ،ويسهم في إيجاد أسس
مناسبة لنموذج من الدولة املدنية ـ ـ ـ أي الدولة الالطائفية ـ ـ ـ ّ
يتم التوافق عليه من قبلهم.
لكن من الواضح هناّ ،أن مشروع اإلصالح بهذا املستوى يتجاوز معطى االنتخابات إلى ما هو أبعد من ذلك
ّ
منصبًا على صوغ مشروع قادر على إحداث تغيير جوهري في النظام
بكثير ،بحيث يكون البحث عندها
القائم ،بما ّ
يؤدي إلى تحقيق اإلصالح ،ومواجهة الفساد ،وإعادة بناء الدولة.
ّ
بمعنى آخر؛ لو فرضنا أن االنتخابات النيابية قد حصلت منذ اليوم ،وعادت مجمل تلك القوى السياسية إلى
ّ
بالحد األدنى ـ ـ ـ لتحقيق اإلصالح ومواجهة
الندوة البرملانية من دون وجود إرادة جدية وصادقة لدى أغلبها ـ ـ ـ
ُ
الفساد ،ومن دون التوافق على مشروع يفضي إلى إعادة بناء الدولة على أسس مختلفة؛ ففي هذا الحال لن
تغير ما في بعض الوجوه النيابية ،أو ّ
ّ
تقدم تلك االنتخابات فارقًا في هذا املشروع ،حتى لو حصل ّ
تبدل ما
في الثقل النيابي لهذه الجهة أو تلك.
ّ
وفي املقابل ،لو فرضنا ّأن مجمل تلك القوى السياسية املمثلة في املجلس الحالي قد توافقت على تحقيق
اإلصالح ،وعلى مشروع هادف لبناء الدولة ،وحصل لديها نوع إرادة ّ
جدية وصادقة ملعالجة أكثر من خلل
ّ
في النظام القائم؛ فسوف يتحقق عندها مستوى أو آخر من ذلك اإلصالح ،وذاك املشروع ،حتى لو لم تحصل
ّ
تلك االنتخابات املبكرةّ ،
ألن األمر مرهون ـ ـ ـ ـ بشكل أساس ـ ـ ـ ـ بإرادة تلك القوى السياسية املؤثرة في املجلس
النيابي ،ومدى ّ
ّ
ّ
جديتها وصدقيتها في ذلك ،ألن مؤديات ذلك املجلس ونتاجه إنما هو في الواقع حصيلة
اإلرادة السياسية وغير السياسية لتلك القوى ،أو ملجملها والغالب منها.
 8ـ ـ ّأما الحديث عن ظرف استثنائي ،فيمكن مناقشته بما يلي:
ً
ّأوالّ :إن ما يقتضيه هذا الظرف هو العمل سريعًا على منع انهيار الدولة ،وليس إطالق العملية االنتخابية
بعض من الثقل النيابي لهذه الجهة أو تلك.
بهدف تعديل
ٍ
ثانيًا :قد يقتضي الظرف االستثنائي إعــادة تكوين السلطةً ،
بناء على مشروعية شعبية مختلفة بشكل
ّ
فارق؛ لكن عندما يكون االجتماع السياسي املراد إجراء االنتخابات املبكرة فيه اجتماعًا طائفيًا ومذهبيًا
ّ
مستنسخ عن سابقه ،أو
بالدرجة األولــى ـ ـ ٍّـ ـ كاالجتماع اللبناني ـ ـ ـ ـ فهو ما ّسوف يــؤدي إلى إنتاج مجلس ّ
ُ
مشابه له إلى حد بعيد .واالنتخابات النيابية املتكررة خير شاهد على هذا األمر .إل إذا عمل على تغيير
القانون االنتخابي ،إذ ّإن ما ُيحدث الفارق بشكل أســاس في النتيجة االنتخابية ّهو طبيعة هذا القانون،
أكثر مما ُيحدثه ّ
تغير أو آخر في املــزاج الشعبي لهذا املجتمع أو ذاك .وهو ما يتطلب االتفاق مسبقًا على
ّ
هذا القانون وعلى وظيفته والهدف منه ،ليكون أشد عدالة وتعبيرًا عن أوسع تمثيل شعبي ممكن في لبنان،
ُ ّ
وليفسح املجال أمام قوى جديدة أو قديمة يحرمها القانون الحالي من أن تمثل في الندوة البرملانية ،وليكون
مكامن الخلل في النظام القائم ،بل في االجتماع اللبناني العام ،وليكون له
قادرًا على اإلسهام في معالجة
ِ
ّ
دوره املؤثر في إعادة بناء الدولة.
* أستاذ الفلسفة في الجامعة اللبنانية
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العالم

العالم

على الغالف

حرب ابن زايد على فلسطين

تقرير

دائمًا ما سعت الفصائل الفلسطينية كافة ،ومعها
السلطة في ٌّرام الله ،إلى نسج عالقات جيدة مع
دول الخليج ،كل ألسبابه .وبينما كانت السعودية
في ّ
مد وجزر في العالقة مع «فتح» و«حماس»
ما بين ّ
تحسن حينًا وتدهور أحيانًا (باستثناء عالقة
دائمة مع «الجهاد اإلسالمي» وفصائل
سلبية ّ
اليسار) ،اتبعت اإلمارات سياسة ثابتة في هذا

االستدراج ،أو الضرب من تحت الحزام .لكن
الملفَ :
ّ
ّ
فارقتين :األولى في
مرحلتين
في
ر
غي
ت
شيء
كل
َ
ً
 2011ل ّما خرج محمد دحالن مفصوال من «فتح»
إلى أبو ظبي ،والثانية مع «حصار قطر» في 2017
حين انتهى زمن المجامالت وبات على «حماس»
أن تختار بين محورين في الخليج .في المرحلة
األولى ،عمل دحالن على كسب ثقة آل زايد حتى

جاسوسية واعتقاالت ومصادرة أموال :هكذا تحارب اإلمارات المقاومين
غزة ــ رجب المدهون
بالتوازي مع جهود العدو اإلسرائيلي
الكثيفة ،خالل العقد األخير ،لتجفيف
م ـنــابــع دعـ ــم امل ـق ــاوم ــة الـفـلـسـطـيـنـيــة
ف ــي ال ـ ــدول ال ـعــرب ـيــة ،كــانــت اإلم ـ ــارات
الدولة األبرز في التجاوب مع مطالب
االحـ ـت ــال ،ب ــل كــانــت األولـ ــى واألك ـثــر
ش ــراس ــة ف ــي ذل ـ ــك ،ك ـمــا ت ـصــف األمـ ـ َـر
ُ
مصادر في فصائل فلسطينية آثرت
السكوت طوال املدة املاضية ألسباب
ِم ـن ـهــا م ــا ي ـخـ ّـص ـهــا ،وأخ ـ ــرى تـخـ ّـص
ال ـجــال ـيــة الـفـلـسـطـيـنـيــة هـ ـن ــاك .وفــق
معلومات حصلت عليها «األخـبــار»،
ُبذلت على مدى سنوات جهود أمنية
واسـتـخـبــاريــة ض ـ ّـد حــركــة «ح ـمــاس»

أوصلت أبو ظبي جزءًا من
المعلومات التي حصلت عليها
إلى تل أبيب وآخر إلى الرياض
ُ ّ
ت ـح ــدي ـدًا ،ون ــف ــذت اع ـت ـق ــاالت طــاولــت
عـنــاصــر وق ـي ــادات فـيـهــا ،إضــافــة إلــى
ـارات تابعة
م ـصــادرة أم ــوال واسـتـ ّثـمـ ّ
على
ظ
التحف
لـهــا ،وهــو مــا كــان يـتــم
َ
كشفه سابقًا ،أما اليوم فباتت ممكنة
إماطة اللثام عنه.
ت ـ ـ ـقـ ـ ــول مـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر ف ـ ـ ــي «حـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاس»،
لـ«األخبار» ،إن عمر العمل اإلماراتي
ّ
ضد الحركة يعود إلى تاريخ فوزها
ف ــي االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ـت ـشــري ـع ـيــة ع ــام
ّ
ـرض الحصار
 ،2006ث ــم ازداد مــع َ ف ـ ّ
ع ـلــى ق ـط ــاع غ ـ ــزة ،وت ـم ــث ـلــت ب ـ ــوادره
آنـ ـ ــذاك ف ــي تـجـفـيــف م ـنــابــع ال ـحــركــة
املالية داخــل االم ــارات ،حيث أوقفت

عمر العمل اإلماراتي ّ
ضد «حماس» يعود إلى تاريخ فوز الحركة في االنتخابات التشريعية عام ( 2006أ ف ب)

السلطات عمليات تحويل األم ــوال،
إض ــاف ــة إل ــى مـ ـص ــادرة أم ـ ــوال كــانــت
في طريقها للتحويل إلــى غــزة ،بعد
معلومات ّ
قدمتها سلطات االحتالل
ـف أبــو
عــن تـلــك الـعـمـلـيــات .ول ــم تـكـتـ ِ
ظ ـبــي ب ــذل ــك ،ب ــل اع ـت ـق ـلــت ال ـع ـشــرات
م ــن ق ـي ــادات «ح ـم ــاس» وعـنــاصــرهــا
ِمن الذين كانوا مقيمني لديها ،وقد
ّ
تعرض عدد منهم للتعذيب الشديد
عـلــى أي ــدي األج ـه ــزة األمـنـيــة ملعرفة
الـ ـش ــرك ــات ال ـت ــي تــدع ـم ـهــم ورؤوس
أموالهاِ ،ب َمن فيهم أحد أقارب عضو
املكتب السياسي موسى أبو مرزوق،
والذي أوشك على املوت في السجون

تل أبيب أرضت أبو ظبي بـ«التكنولوجيا»
بعد اغتيال المبحوح!
نقل موقع «تايمز أوف إسرائيل» عن دان شابيرو ،سفير الواليات املتحدة لدى تل أبيب
( ،)2017 – 2011أن اإلمارات حصلت على تكنولوجيا إسرائيلية في أعقاب اغتيال وقع
عام  2010في دبــي ،منسوب إلى «املــوســاد» ،وسط محاوالت في ذلك الوقت إلعــادة بناء
العالقات بني البلدين .ووفقًا لشابيرو ،فإن العالقات كانت قوية لسنوات ،لكنها توترت
ُ
ّ
قياديي حركة «حـمــاس» ،في غرفته داخل
عندما قتل محمود املبحوح (الـصــورة) ،أحــد
فندق في دبي.
«بـعــد اغتيال املبحوح فــي دب ــي ،حصل انقطاع دام نحو عــام ونـصــف ع ــام ،ثــم ساعدنا
الجانبني على التقارب مرة أخرى .بدآ يتحادثان عبر الواليات املتحدة بشأن ما هو املطلوب
إلعادة العالقات إلى كانت عليه قبل االغتيال» ،بحسب تصريح السفير األسبق لـ«إذاعة
الجيش اإلســرائـيـلــي» .يضيف شابيرو« :شعر (محمد) بــن زايــد بــاألذى شخصيًا مما
حدث في أعقاب االغتيال .طالب ّ
بتعهد بعدم تكرار ذلك على أراضيه ،كما طلب مجموعة
من التكنولوجيات التي لم تكن إسرائيل قد وافقت حتى تلك اللحظة على مشاركتها»،
لتقوم عند ذاك بتلبية طلبه .ويتابع املبعوث السابق« :كانت عملية تعاون طويلة األمد بدأت
حتى قبل إدارة (باراك) أوباما .عندما كنت سفيرًا ،كان هناك اتصال ّ
سري بني إسرائيل
واإلمارات ،عادة في واشنطن .ذات مرة ،جلس مسؤول أميركي كبير مع الجانبني معًا ،لكن
في ذلك الوقت كان األمر وراء الكواليس فقط .ثم َت ّ
طور ببطء حتى اإلعالن».
(األخبار)
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اإلماراتية ،قبل أن ّ
يتم إخراجه بعد
وساطات عربية مع اإلمارات ،إضافة
إلـ ـ ــى رجـ ـ ــل األع ـ ـم ـ ــال ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي،
ُ
عـبــد الـعــزيــز ال ـخــالــدي ،ال ــذي اعتقل
 45يــومــا وت ـع ـ ّـرض لـتـعــذيــب شــديــد.
ب ــالـ ـت ــوازي ،أغ ـل ـقــت أبـ ــو ظ ـبــي أرب ــع
شـ ــركـ ــات ل ـش ـخ ـص ـي ــات فـلـسـطـيـنـيــة
ل ـ ـي ـ ـسـ ــت م ـ ــرتـ ـ ـبـ ـ ـط ـ ــة بـ ـ ـ ــ«حـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاس»،
وص ــادرت أموالها وطــردت مالكيها
بحجة أنها تدعم الحركة أو أن لهم
أقــارب فيها ،ثـ ّـم نقلت إلــى السلطات
ال ـس ـع ــودي ــة م ـع ـلــومــات ع ــن ق ـي ــادات
وعـ ـن ــاص ــر مـ ـق ـ ّـرب ــن مـ ــن «حـ ـم ــاس»
داخــل اململكة ،وهــو مــا ّ
مهد لعملية

االع ـت ـق ــاالت ال ـتــي ط ــاول ــت الـعـشــرات
ه ـن ــاك ،وف ــق امل ـص ــدر «ال ـح ـم ـســاوي»
الـ ــذي أك ــد ص ـحــة م ــا ن ـشــرتــه وثــائــق
«ويـكـيـلـيـكــس» ع ــن اع ـت ـقــال عناصر
ال ـحــركــة وإج ـب ــاره ــم عـلــى االع ـت ــراف
تحت التعذيب بمعلومات ّ
يتم الحقًا
تزويد إسرائيل بها.
ك ــذل ــك ،ت ـك ـشــف مـ ـص ــادر أم ـن ـي ــة عــن
ع ـم ــل إم ـ ــارات ـ ــي أمـ ـن ــي داخ ـ ـ ــل ق ـطــاع
غ ـ ـ ــزة ،مـ ــن بـ ــن وجـ ــوهـ ــه مـ ـح ــاوالت
ّ
للتجسس على
تجنيد فلسطينيني
املقاومة خالل األعوام املاضية .وأقرّ
ّ
أح ــد امل ـجــنــديــن م ــن ِق ـ َـب ــل امل ـخــابــرات
ُ
اإلماراتية بأنه طلبت منه معلومات

أمر عمليات لمصر:
ّ
شددوا الحصار على غزة
القاهرة  -رمزي باشا
ـال األي ـ ــام املــاض ـيــة،
بـ ــدأت م ـص ــر ،خ ـ ّ
حملة ضغوط مكثفة على «حماس»،
تـضـ ّـمـنــت تـجــديــد الـهـجــوم اإلعــامــي
ع ـل ـي ـه ــا ،وت ــوجـ ـي ــه اتـ ـه ــام ــات إل ـي ـهــا
باملسؤولية عن سوء أوضاع الشعب
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي عـ ـل ــى رغـ ـ ــم «الـ ـجـ ـه ــود
املصرية» لتحسينها طوال السنوات
ً
امل ــاضـ ـي ــة ،ف ـض ــا ع ــن إع ـ ـ ــادة تـفـعـيــل
ات ـه ــام ــات «األخـ ــونـ ــة» وال ـع ـم ــل وفــق
أجـنــدة جماعة «اإلخـ ــوان املسلمني»،
بالتزامن مع سلسلة ضغوط تشمل
إجراءات اقتصادية وسياسية إلجبار
ال ـح ــرك ــة ع ـلــى اتـ ـخ ــاذ م ــوق ــف مـغــايــر
مــن اإلم ــارات خــال األسابيع املقبلة.
وعـ ـل ــى رغ ـ ــم أن االت ـ ـص ـ ــاالت ج ــاري ــة
حاليًا بني القاهرة ورام الله لتهدئة
موقف السلطة ،فإن موقف «حماس»

حاليًا ّهو األهـ ّـم بالنسبة إلــى مصر،
َ
التي تلقت «أم ـرًا» إماراتيًا بالضغط
على األطــراف الفلسطينيني كافة من
أج ــل ق ـب ــول ال ــدخ ــول ف ــي م ـفــاوضــات
ستكون أبــو ظبي شريكة فيها هذه
ّ
املرة إلى جانب القاهرة .وهي ضغوط
ت ــوازي ـه ــا أخـ ــرى مـمــاثـلــة م ــن األردن،
ال ــذي يــريــد مــن الفلسطينيني قـبــول
األم ــر الــواقــع ال ــذي فــرضـتــه اإلم ــارات
بتطبيع العالقات مع إسرائيل ،والذي
ّ
ستتبعه دول عربية أخ ــرى ،وفــق ما
ّ
تكشفه مصادر مصرية مطلعة.
وي ــأت ــي هـ ــذا ال ـت ـح ـ ّـرك املـ ـص ــري على
ّ
التحسن النسبي خالل السنتني
رغم
األخيرتني في العالقة مع «حماس»،
وال ـت ـن ـس ـي ــق ال ـك ـب ـي ــر ب ـي ـن ـه ـم ــا عـلــى
جـمـيــع امل ـس ـتــويــات ،األم ــر ال ــذي ّ
مهد
لـ ـ ـع ـ ــودة شـ ـب ــه ك ــامـ ـل ــة لـ ـلـ ـع ــاق ــة ،مــع
ّ
تـقــديــم تـسـهـيــات إل ــى ال ـغــزيــن أكثر

ع ـ ـ ــن أم ـ ـ ــاك ـ ـ ــن األن ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــاق وم ـ ـن ـ ـصـ ــات
ال ـصــواريــخ والـجـنــود اإلسرائيليني
األسرى والقادة العسكريني ،وأيضًا
مـصــادر الــدعــم املــالــي والشخصيات
ال ـت ــي ل ـهــا ع ــاق ــة ب ـت ـحــويــل األم ـ ــوال
إل ـ ــى غـ ـ ــزة .وت ـش ـي ــر امل ـع ـل ــوم ــات إل ــى
أنـ ـ ــه بـ ـع ــد كـ ـش ــف الـ ـعـ ـن ــاص ــر ال ــذي ــن
حــاولــت أبــو ظبي تجنيدهم ،عمدت
امل ـخــابــرات اإلم ــارات ـي ــة إل ــى الـتـعــاون
األمني مع عناصر يتبعون القيادي
«الفتحاوي» السابق محمد دحالن،
ُ ّ
لجمع املعلومات التي ّ
تهمها وتعزز
عالقتها بتل أبيب.
وسـ ـب ــق ،خ ـ ــال الـ ـ ـع ـ ــدوان ع ـل ــى غ ــزة
ع ــام  ،2014أن ك ـشــف أم ــن امل ـقــاومــة
ّ
للتجسس»
«مخططًا إماراتيًا خطيرًا
خالل الحرب ،تحت عنوان مستشفى
م ـيــدانــي ل ـل ـهــال األح ـم ــر االم ــارات ــي
بـحـ ّـجــة تـقــديــم م ـســاعــدات إنـســانـيــة.
َ
وتـ ـب ـ ّـن لــأج ـهــزة األم ـن ـيــة آن ـ ــذاك أن
جميع أفراد الطاقم اإلماراتي ضباط
فــي جـهــاز امل ـخــابــرات ،وأن ّ
مهمتهم
الـســريــة الـتــي ج ــاؤوا مــن أجلها إلى
غ ـ ــزة تـ ـن ـ ّـص ع ـل ــى ج ـم ــع م ـع ـلــومــات
اس ـتـ ـخ ـب ــاري ــة عـ ــن مـ ــواقـ ــع «ك ـت ــائ ــب
ّ
ومنصات إطالق الصواريخ.
القسام»
ُ
ّ
واكتشف الفريق اإلماراتي من جراء
ّ
معلومات قدمها ّفلسطينيون دخلوا
امل ـس ـت ـش ـفــى ل ـت ـلــقــي الـ ـع ــاج ،لكنهم
ف ــوج ـئ ــوا ب ـت ـعـ ّـرض ـهــم لــاس ـت ـجــواب
بـطــريـقــة غ ـيــر م ـبــاشــرة م ــن ال ـطــاقــم،
إض ــاف ــة إل ــى اك ـت ـشــاف أم ــن املـقــاومــة
األس ـم ــاء الحقيقية ألع ـضــاء الــوفــد،
الذين خضعوا آنــذاك للتحقيق قبل
أن ُي ـف ـ َـرج عـنـهــم بــوســاطــات عــربـيــة،
وي ـ ـت ـ ـ ّـم ت ــرح ـي ـل ـه ــم إلـ ـ ــى م ـع ـب ــر رف ــح
ل ـي ـغــادروا الـقـطــاع مــن دون امل ـعـ ّـدات
التي جاؤوا بها.

َت ّ
سبب في تدهور العالقة بينهم
وبين السلطة إلى ّ
حد انقطاع العالقة
( ،)2014وفي الثانية ،باتت «حماس»
مضطرة إلى مواجهة علنية مع الرياض
ً
ظبي ،علمًا
أبو
تلحقها
أن
قبل
،
أوال
ّ
بأن الحركة حرصت على تجنب قطع
«شعرة معاوية» مع األخيرة ،على رغم

كثرة الضغوط القطرية والتركية في
هذا اإلطار .كان ذلك الحرص تحت شعار
أن العالقة مع اإلمارات ّ
ممر لـ «عالقة
أفضل» مع مصر ،لكن اليوم ،بعد أن
صارت األولى علنًا ّ
منصة إلسرائيل في
الخليج على أكثر من صعيد ،بات ال ّبد من
كشف المستور

محمد دحالن ...احتراق ورقة أبو ظبي
غزة ــ رجب المدهون
عـ ـل ــى رغ ـ ـ ــم م ــوقـ ـف ــه غـ ـي ــر امل ـ ـعـ ــارض
لتوقيع اتفاق التطبيع بني اإلمارات
وال ـ ـعـ ــدو اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ،ظـ ــاه ـ ـرًا ،بــل
تمهيده لــه خــال الـسـنــوات املاضية
وع ـم ـل ــه ع ـل ـي ــه مـ ــن ت ـح ــت الـ ـط ــاول ــة،
فـ ـ ــإن تـ ـي ــار ال ـ ـق ـ ـيـ ــادي املـ ـفـ ـص ــول مــن
«فـتــح» محمد دح ــان ،يــرى أنــه أكثر
ّ
املتضررين حاليًا من االتفاق ،لكونه
ََ
فقد بسببه دورًا أساسيًا ّأداه طوال
السنوات املاضية ،إضافة إلى إفقاده
ّ
أي امتيازات محتملة على مستوى
ال ـقــاعــدة الـجـمــاهـيــريــة ،ك ــان دح ــان
ّ
يمهد لها منذ نحو عقد.
وعـلـمــت «األخ ـ ـبـ ــار» ،م ــن م ـصــدر في
«ال ـت ـيــار اإلص ــاح ــي فــي ف ـتــح» الــذي
ي ـقــوده دح ــان ،أن زعـيــم الـتـيــار كــان
يــرغــب فــي أن يـتـ ّـم االتـفــاق ّاإلمــاراتــي
ُ
 اإلسرائيلي سـ ّـرًا ،وأن تنفذ بنودهم ـ ــن دون أن ي ـ ـكـ ــون ه ـ ـنـ ــاك إع ـ ــان
رس ـم ــي ،ك ــي يـبـقــى دح ــان الــوسـيــط
ال ـ ــذي ي ـت ـكـ ّـســب م ــن ال ـج ـه ـتــن ،علمًا
بــأن معارضته إع ــان االت ـفــاق خالل
املاضيني ّأدت إلى تقليص
الشهرين
ّ
الدعم الذي يتلقاه من االمارات ،األمر
ال ــذي انعكس على روات ــب العاملني
َ ّ
في ّ
مؤسسات التيار ،والتي تقلصت
بنسبة .%30
وعلى رغــم ال ــدور الــذي لعبه دحــان
ف ــي الـتـمـهـيــد ل ــات ـف ــاق ،فـ ــإن إعــانــه
بهذه الطريقة وضعه في حــرج أمام
ّ
قاعدته ،ما عــزز مخاوفه من تراجع
ف ـ ــرص مـ ـش ــروع ــه ب ـخ ــاف ــة م ـح ـمــود
ع ـ ـبـ ــاس .وك ـ ـ ــان ت ـ ـيـ ــاره ب ـ ــذل ج ـه ــودًا
ً
كـبـيــرة وأن ـفــق أمـ ــواال كـثـيــرة إليـجــاد
قــاعــدة جماهيرية داخ ــل قـطــاع غــزة
ب ــال ـت ـح ــدي ــد ،ع ـب ــر امل ـ ـسـ ــاعـ ــدات مـنــذ

عــام  ،2016لكن ارتـبــاط اســم دحــان
باإلمارات ونظرة الفلسطينيني إلى
االتـ ـف ــاق األخ ـي ــر بــاع ـت ـبــاره «خـيــانــة
للقضية الفلسطينية» يؤثران سلبًا
في وضعية الرجل.
وعلى إثر إشهار العالقات اإلماراتية
 اإلسرائيلية ،قـ ّـرر بعض الفصائلوقف التعامل مع دحــان ،وتهميش
أنـ ـص ــاره م ــن ّ
أي لـ ـق ــاءات ،وال ـع ــودة
إل ــى الـتـعــامــل معهم عـلــى أنـهــم جــزء
ً
منفصال
مــن «ف ـتــح» ولـيـســوا كـيــانــا
ّ
عن الحركة .وكانت «حماس» تلقت،
خالل العامني املاضيني ،اعتراضات
من عــدد من الفصائل على التعامل
ً
م ــع ت ـيــار دحـ ــان بــاع ـت ـبــاره فصيال
فـلـسـطـيـنـيــا؛ إذ رف ـض ــت الـجـبـهـتــان
«الـ ـشـ ـعـ ـبـ ـي ــة» و«الـ ــدي ـ ـمـ ــوقـ ــراط ـ ـيـ ــة»
و«ح ـ ــزب ال ـش ـعــب» وف ـصــائــل أخ ــرى
م ـ ــن «م ـن ـظ ـم ــة الـ ـتـ ـح ــري ــر» ح ـض ــور
االجـتـمــاعــات فــي حــال دع ــوة التيار.
كما زاد سخط الفصائل بعد بيان
دحالن األخير الذي لم ُي ِدن التطبيع
اإلماراتي  -اإلسرائيلي ،بل سعى إلى
تلطيف املوقف عبر إشادته بـ«الدور
التاريخي لإلمارات العربية املتحدة
ف ــي دع ــم ص ـمــود شـعـبـنــا وثــورت ـنــا،
وم ـســانــدت ـهــا ال ــدائ ـم ــة لـشـعـبـنــا في
نضاله من أجل الحرية واالستقالل».
لكن ،وفــق ما علمته «األخ ـبــار» ،فإن
«حـ ـم ــاس» ب ـ ــدأت تـضـيـيــق ال ـخ ـنــاق
ع ـلــى ت ـي ــار دحـ ــان م ـنــذ ق ــراب ــة ع ــام،
بعد فشله في تنفيذ كامل ّ
تعهداته
بتوفير دع ــم مــالــي وإنـســانــي لـغــزة،
ّ
وتجنيد أموال لحل مشكالت القطاع
املزمنة ،كما كان وعد سابقًا.
أما على املستوى الخارجي وعالقات
َ
فت ّ
بي أن الحركة
«حماس» بتركيا،
ّ
تـ ـل ــق ــت خ ـ ـ ــال الـ ـ ـسـ ـ ـن ـ ــوات امل ــاضـ ـي ــة

ّ
قلص اإلماراتيون
دعم تيار دحالن بنحو
 %30في األشهر
األخيرة

مراجعات وتـســاؤالت مــن مسؤولني
أت ــراك عـلــى خلفية الـسـمــاح لــدحــان
بالعمل في غزة بحرية ،وخاصة أن
ّ
أنقرة تتهمه باملشاركة في التخطيط
لالنقالب العسكري الفاشل في عام

ً
 ،2016إض ــاف ــة إل ــى ت ـن ـف ـيــذه أع ـم ــاال
أمـنـيــة ض ـ ّـد املـصــالــح الـتــركـيــة ،وهــو
مــا ّ
ردت عليه الـحــركــة بــأنـهــا تتابع
ّ
ّ
تـحـ ّـركــات الـتـيــار وتــرفــض أي تحرك
خــارجــي لــه ض ـ ّـد أي مــن الـ ــدول ،وأن
عـ ـم ــل دح ـ ـ ـ ــان ف ـ ــي غ ـ ـ ــزة «إنـ ـس ــان ــي
وإغاثي» في الغالب.
إلى ذلــك ،نفت مصادر في «حماس»
األن ـب ــاء ال ـتــي نقلتها و َســائــل إعــام
عبرية عن أن اإلمــارات ق ّدمت عرضًا
بتوفير منحة مالية إماراتية لقطاع
غ ــزة بــديـلــة مــن الـقـطــريــة ،وأن يكون
توزيعها عبر ّ
تيار دحالن ،وذلك بعد
توقيع اتفاق التطبيع ،مؤكدة أن هذا
األم ــر لــم يـطــرح على الفلسطينيني،
ُ
وفي حال طرح ،فـ«لن تتعامل حماس
مع املانحني تحت قاعدة أن أحدًا ما
ً
يجب أن يكون بديال من أحد».

كان دحالن يرغب في أن ّ
يتم االتفاق اإلماراتي  -اإلسرائيلي ّ
سرًا (أ ف ب)

أعربت أبو ظبي عن
غضبها من «إهانة العائلة
الحاكمة» ،محذرة من تكرار
ذلك (األناضول)

من ّ
أي وقــت مضى ،منذ وصــول عبد
ال ـف ـتــاح الـسـيـســي إل ــى ال ــرئ ــاس ــة قبل
سـ ّـت سنوات .لكن ضغوط أبــو ظبي،
امل ــدع ــوم ــة أي ـض ــا م ــن واش ـن ـط ــن وتــل
أبيب ،دفعت إلى التوتير ،خاصة في
ّ
ظل التشابك املصري  -اإلمــاراتــي في
مـلـفــات ك ـث ـيــرة ،فــي مـقـ ّـدمـتـهــا املـجــال
ّ
تتضمن
االقتصادي .ووفق املصادر،
سـيــاســة «ال ـض ـغــوط ال ـق ـصــوى» على
«ح ـ ـمـ ــاس» ،ب ـط ـلــب إم ـ ــارات ـ ــي ،جميع
الـخـيــارات املـتــاحــة ،بما فيها تشديد
ال ـح ـص ــار ع ـل ــى ق ـط ــاع غـ ــزة ب ـص ــورة
أق ـس ــى م ـمــا س ـب ــق ،ومـ ـح ــاول إق ـصــاء
الحركة من املشهد السياسي ،وتقييد
خروج قياداتها من القطاع ودخولها
إليه خالل األسابيع املقبلة.
كــذلــك ،أبـلــغ املـســؤولــون اإلمــاراتـيــون
نـ ـظ ــراء ه ــم املـ ـص ــري ــن غ ـض ـب ـهــم مــن
«اإلس ــاءات» التي ّ
تعرض لها محمد

ب ــن زايـ ـ ــد ف ــي ال ـ ـشـ ــارع الـفـلـسـطـيـنــي
(ك ـ ـ ـحـ ـ ــرق صـ ـ ـ ـ ــوره ودوسـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا خـ ــال
املسيرات) ،طالبني منهم نقل تهديد
ّ
ف ـحــواه أن ــه فــي «ك ــل م ــرة ُي ـهــان فيها
ّ
أي ف ـ ــرد مـ ــن األسـ ـ ـ ــرة ال ـح ــاك ـم ــة فــي
ٍّ
اإلم ـ ــارات عـلـنــا ،وم ــن دون ت ـصــد من
األم ــن ،سيكون ثمن ذلــك غاليًا على
الجميع» ،خــاصــة أن «مــا حــدث عند
إعالن اتفاق التطبيع لم يكن جيدًا...
اإلمـ ــارات لديها ق ــدرة م ـحــدودة على
الـتـســامــح وصـبــرهــا سينفد قــريـبــا».
وبـحـســب مــا علمته «األخـ ـب ــار» ،فــإن
األجهزة املصرية باتت على علم بنية
رئيس ال ــوزراء اإلسرائيلي بنيامني
ن ـت ـن ـي ــاه ــو زي ـ ـ ـ ــارة أبـ ـ ــو ظـ ـب ــي خ ــال
أسابيع ،وهي الخطوة التي ستراقب
فيها اإلمارات ردود الفعل في الشارع
الـفـلـسـطـيـنــي قـبــل ات ـخ ــاذ «إج ـ ــراءات
قـ ــاس ـ ـيـ ــة ب ـ ـحـ ــق ح ـ ـم ـ ــاس خ ـ ــاص ـ ــة»،

وك ــذل ــك الـسـلـطــة الـفـلـسـطـيـنـيــة الـتــي
ت ـقــول ال ـقــاهــرة إن ـهــا وصـلـتـهــا منها
رســائــل إيجابية مضمونها العدول
عــن املــواقــف الرسمية الـســابـقــة ،لكن
تدريجيًا.
مــن جـهـتـهــا ،أبـلـغــت مـصــر اإلم ـ ــارات،
ب ـ ـ ـصـ ـ ــورة رسـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــة ،ت ـ ـقـ ــديـ ــرهـ ــا أنـ ــه
ت ــوج ــد «ف ــرص ــة حـقـيـقـيــة السـتـكـمــال
املـســار الــدبـلــومــاســي» ،وال سيما مع
ت ــوق ــع «تـ ــراجـ ــع أصـ ـ ـ ــوات امل ـع ــارض ــة
ّ
الـ ـفـ ـلـ ـسـ ـطـ ـيـ ـنـ ـي ــة قـ ـ ــري ـ ـ ـبـ ـ ــا» ،ف ـ ـ ــي ظـ ــل
وع ــود إمــارات ـيــة بتحقيق املــزيــد من
املـكـتـسـبــات لـجـمـيــع األطـ ـ ــراف وعـلــى
املـ ـسـ ـت ــوي ــات كـ ــافـ ــة ،س ـ ـ ــواء ل ــ«ف ـت ــح»
و«حـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاس» ،أم فـ ــي ال ـ ـعـ ــاقـ ــات مــع
إس ــرائـ ـي ــل ،ل ـك ــن ذل ـ ــك م ــره ــون ب ـفــوز
دونالد ترامب بوالية رئاسية ثانية
في االنتخابات األميركية املقبلة ،من
وجهة نظر أبو ظبي.

بومبيو :ستواصل واشنطن
فحص مسار صفقة األسلحة (أ ف ب)

بومبيو ُ
طمئن
ي
ّ
«تفوقها»
إسرائيل إلى
العسكري
ي ـش ـه ــد كـ ـي ــان ال ـ ـعـ ــدو اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي حــركــة
ديبلوماسية كثيفة بــدأهــا وزي ــر الخارجية
األميركي مايك بومبيو ،أمس ،على أن يلحق به
اليومّ وزير خارجية بريطانيا ،دومينيك راب.
وحط بومبيو في تل أبيب في زيارة قصيرة،
التقى خاللها رئـيــس الحكومة اإلسرائيلية
بنيامني نتنياهو ،ووزير األمن بيني غانتس،
ووزي ــر الخارجية غابي أشـكـنــازي ،ورئيس
املــوســاد يوسي كوهني ،لبحث اتفاق تطبيع
العالقات بني إسرائيل واإلمارات ،واستئناف
العقوبات على إيرانَ .
وسي ّ
توجه بومبيو ،من
بعد ذلــك ،إلــى البحرين ومنها إلــى الـســودان
ّ
لحثهما على ًإقامة عالقات رسمية مع الكيان
الـعـبــري أس ــوة بــأبــو ظـبــي ،الـتــي يــزورهــا هي
األخرى أيضًا.
وقال الوزير األميركي ،خالل لقائه نتنياهو،
إن ب ـ ــاده م ـل ـتــزمــة بــال ـح ـفــاظ ع ـلــى ال ـت ـفـ ّـوق
ال ـع ـس ـكــري إلس ــرائّ ـي ــل ف ــي مـنـطـقــة ال ـشــرق
األوسط ،وذلك في ظل الحديث عن بيع الواليات
املتحدة طائرات «إف  »35لإلمارات ،مستدركًا
بــأن «لدينا عالقات عسكرية وطيدة مع أبو
ظ ـبــي ،وس ـتــواصــل واشـنـطــن فـحــص مسار
صـفـقــة األس ـل ـحــة وب ـيــع اإلمـ ـ ــارات ال ـطــائــرات
للدفاع عن ذاتها من التهديد اإليــرانــي» .من
جــانـبــه ،ك ـ ّـرر نتنياهو قــولــه إن «االت ـف ــاق مع
اإلمــارات ال يشمل موافقة إسرائيل على ّأي
صفقة أسـلـحــة» ،وإن ــه «ال يـعــرف بمثل هذه
الصفقة» ،مضيفًا« :لقد سمعت التزامًا قويًا
املتحدة ستضمن امليزة النوعية
بأن الواليات َ
ّ
إلسرائيل .وقــد ثبتت صحة ذلــك على مدى
أربعة عقود مع مصر ،وعقدين مع األردن».
وفــي شــأن استئناف العقوبات على إي ــران،
اعـتـبــر نـتـنـيــاهــو أن «مـجـلــس األمـ ــن يجلس
ّ
جانبًا وال ُي ّ
ينضم إلى آليات
حرك ساكنًا وال
ف ــرض الـعـقــوبــات ،ه ــذه فضيحة .ه ــذا يعني
أن الـنـظــام اإليــرانــي سيحصل على دبــابــات
وطائرات وأسلحة ملواصلة حملته العدوانية
ً
في املنطقة والعالم» .وتابع« :نسمع دوال في
الخليج الـفــارســي تـتـحـ ّـدث بـحــزم كـمــا أفعل
اآلن .أق ـتــرح عـلــى أصــدقــائـنــا األوروب ـي ــن أنــه
ّ
عندما يتفق العرب واإلسرائيليون ،فإن األمر
يستحق االنتباه».
إلــى ذل ــك ،يصل وزي ــر الخارجية البريطاني
دومـيـنـيــك راب إل ــى تــل أب ـيــب ال ـي ــوم ،فــي أول
زيــارة له إلى إسرائيل ،حيث يلتقي نتنياهو
وغانتس ،ومن ّثم رئيس السلطة الفلسطينية
محمود عباس ،سعيًا من لندن للضغط على
للعودة إلى طاولة املفاوضات على
الجانبني ّ
أســاس «حــل الــدولـتــن» .ورأى راب ،في بيان
قـبـيــل ب ــدء زي ــارت ــه ،أن «اإلع ـ ــان عــن تطبيع
العالقات بني إسرائيل واإلمارات لحظة ّ
مهمة
لـلـمـنـطـقــة» ،واص ـف ــا «تـعـلـيــق إســرائ ـيــل ضــمّ
أراض» بــأنــه «خ ـطــوة أســاسـيــة نـحــو تعزيز
ال ـس ــام ف ــي ال ـش ـ ّـرق األوسـ ـ ــط» ،وداع ـي ــا إلــى
«التفاوض على حل الدولتني ،الالزم لضمان
تـحـقـيــق س ــام دائـ ــم ب ــن حـكــومــة إســرائـيــل
والسلطة الفلسطينية».
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العالم

العالم

قضية

 1200ك ـ ـلـ ــم ،وم ـ ــا ي ـت ـط ـل ـب ــه مـ ــن ضــخ
استثمارات كبيرة ،ومـعــارضــة القوى
الوطنية العراقية ألي شكل من أشكال
التطبيع مع إسرائيل ،حاال دون السير
ف ــي ه ــذا املـ ـش ــروع ،الـ ــذي أع ـيــد طــرحــه
بشكل غير رسمي في العام  ،2015وهو
ما جعل وفدًا من وزارة النقل السورية
يـطـيــر إل ــى ب ـغ ــداد ل ـلــوقــوف ع ـلــى رأي
الحكومة العراقية ،والــذي جاء رافضًا
ألي م ـش ــروع م ــن ه ــذا ال ـق ـب ـيــل (راج ــع
«األخبار»  27شباط .)2015

أيًا كان سبب انفجار مرفأ بيروت ،فإنه يأتي في وقت تبلورت فيه رؤية غربية
وعربية لتغيير مسارات التجارة الشرق متوسطية ،بحيث تتحول المرافئ السورية واللبنانية إلى
مجرد مرافئ محلية ال مكان لها على خريطة التجارة اإلقليمية والدولية

مرفآ طرطوس وبيروت وسكة بغداد:

في ظل الحرب

تجارة شرق المتوسط
إلى حضن إسرائيل؟
زياد غصن

قبل الحرب
مقابل املساعي اإلسرائيلية ،املدعومة غربيًا وعربيًا ،كانت دمشق تحاول قبل
حربها ّ
املدمرة تعزيز حضورها على خريطة تجارة الترانزيت اإلقليمية ،من خالل
العمل على عدة مشروعات استراتيجية ،أبرزها مشروع للربط السككي مع كل
من العراق وإيران ،كان من شأنه أن يرفع من حجم البضائع اإليرانية والعراقية
املستوردة عبر مرفأ طرطوس .كان املشروع قاب قوسني أو أدنى من اإلنجاز لوال
بعض الصعوبات التي واجهته ،ثم اندالع الحرب السورية ،إذ لم يكن قد تبقى سوى
جزء صغير بحاجة إلى استكمال في كل من سوريا والعراق .ففي سوريا باتت
شبكة الخطوط الحديدية جاهزة حتى منطقة خنيفيس ،التي ال تبعد عن الحدود
مع العراق سوى قرابة  120كلمّ ،أما في العراق فإن املسافة الفاصلة بني العكاشات
والتنف السورية ال تتجاوز  80كلم ،وتاليًا فإن املسافة التي تحتاج إلى استكمال
في كال البلدين ال تتجاوز  200كلم ،خاصة أن طهران كانت أنجزت بالكامل القسم
تكتف دمشق بذلك ،فقد سعت قبل الحرب إلى طرح مشروع لشق
املتعلق بها .ولم
ِ
طريقني دوليني بمواصفات دولية يربطان شمال سوريا بجنوبها ،وشرقها مع
َّ
غربهاُ ،وينفذان وفق نظام الـ  ،B.O.Tبغية تحديث البنية التحتية الستقبال املزيد
من السيارات الشاحنة املحملة بالبضائع القادمة من مرفأ طرطوس أو من تركيا
ولبنان واملتجهة نحو دول املنطقة شرقًا وجنوبًا .ووفق البيانات الرسمية السورية،
فإن عدد السيارات الشاحنة التركية العابرة لألراضي السورية كترانزيت ،وصل
قبل الحرب ألكثر من  54ألف شاحنة سنويًا ،فيما لم يكن يتجاوز عدد السيارات
الشاحنة السورية املتجهة إلى أوروبا عبر األراضي التركية سوى ما يقرب من
 1200شاحنة سنويًا.

تقرير

أعـ ـ ــاد ان ـف ـج ــار م ــرف ــأ بـ ـي ــروت تـسـلـيــط
الضوء مجددًا على الـصــراع اإلقليمي
وال ــدول ــي ،ال ــرام ــي إل ــى الـسـيـطــرة على
ت ـ ـجـ ــارة ش ـ ــرق ال ـب ـح ــر املـ ـت ــوس ــط ،وال
سيما أن االنـفـجــار ّتبعه بــأيــام قليلة
حدث استثنائي ،تمثل في اإلعالن عن
اتفاق إماراتي  -إسرائيلي على تطبيع
العالقات ،ما يعني بنظر كثيرين فتح
ال ـبــاب أم ــام ت ـجــارة عــربـيــة متوسطية
عـ ّـرابـهــا مرفأ حيفا اإلســرائـيـلــي ،الــذي
شـهــد خ ــال ال ـف ـتــرة املــاض ـيــة عمليات
توسعة وتحديث.
والـ ـص ــراع امل ـش ــار إل ـي ــه ال يـنـطـلــق من
غايات اقتصادية فقط ،بل له حسابات
وم ـص ــال ــح س ـيــاس ـيــة خ ــاص ــة بـجـمـيــع
ً
األط ـ ــراف؛ ف ـم ـثــا ه ـنــاك ح ــرص غــربــي
إسرائيلي على منع إيران من الوصول
إلـ ــى ال ـب ـحــر امل ـت ــوس ــط ،ي ـقــاب ـلــه سـعــي
م ــن ب ـعــض ال ـ ــدول ال ـعــرب ـيــة للحيلولة
ّ
دون تـمــكــن إســرائـيــل مــن الـتــواصــل أو
التطبيع الـتـجــاري مــع العمق العربي
لألردن .الخبير االقتصادي زياد أيوب
عربش ،يرى ،في حديث إلى «األخبار»،
أن «م ـحــاولــة الـسـيـطــرة عـلــى مـيـنــاءي
البصرة وطــرطــوس مــن قبل الــواليــات
امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة ،والـ ـسـ ـيـ ـط ــرة عـ ـل ــى مـ ـم ــرات
العبور واستبدالها بموانئ أخرى من
اإلمـ ـ ــارات إل ــى حـيـفــا املـحـتـلــة ،هــدفـهــا:

وجود القوات األميركية في منطقة التنف لم يكن أكثر من محاولة
لقطع الطريق أمام أي محاولة إلحياء مشروع الربط السككي (أ ف ب)

مــرســن .ســوريــا كــانــت بمنزلة «حجر
في تلك التجارة ،بالنظر إلى
القبان» ّ
كونها تمثل املمر البري  -االقتصادي
ل ـت ـلــك ال ـت ـج ــارة امل ـت ـج ـهــة إلـ ــى ال ـع ــراق
واألردن ودول الـخـلـيــج ال ـعــربــي .لكن
م ــع ب ــداي ــة الـنـصــف ال ـثــانــي م ــن العقد
املــاضــي ،ب ــدأت تظهر مــامــح مـشــروع
إســرائـيـلــي ،قــوامــه إدخ ــال مــرفــأ حيفا
على خــط الـتـجــارة اإلقليمية لتخديم
كــل مــن األردن والـعــراق ودول الخليج
العربي ،مستفيدًا في ذلــك من عاملني
اثنني:
ّ
األول ،وج ـ ــود رغ ـب ــة أردن ـ ـيـ ــة ،تـجـلــت
ّ
بوضوح في الطلب الذي تقدم به وزير
النقل األردن ــي فــي اجـتـمــاع ضـ ّـمــه إلى
وزيري النقل السوري والسعودي قبل

منع نـجــاح م ـبــادرة ال ـحــزام والـطــريــق،
ومحاصرة الصني في بحرها ،وعزلها
م ــع ال ـه ـن ــد وروس ـ ـيـ ــا ب ـخ ــط أوك ــران ـي ــا
دمشق ،ومحاصرة األوراسية ،إضافة
إلـ ـ ــى الـ ـسـ ـيـ ـط ــرة عـ ـل ــى مـ ـن ــاب ــع ال ـن ـفــط
والغاز ،ليس فقط لضمان إمداد الغرب
ب ــال ـط ــاق ــة ،ول ـك ــن ل ـك ـبــح ج ـم ــاح الـ ــدول
الصاعدة».

من البر والبحر!
لـسـنــوات عــديــدة ،كــانــت املنافسة على
ت ـجــارة ش ــرق الـبـحــر املـتــوســط ،والـتــي
ت ـخــدم ســوقــا يـبـلــغ ع ــدد مستهلكيها
أكثر من  200مليون مستهلك ،تنحصر
بــن ثــاثــة مــرافــئ رئـيـسـيــة ،ه ــي :مرفأ
ط ـ ــرط ـ ــوس ،وم ـ ــرف ـ ــأ ب ـ ـي ـ ــروت ،وم ــرف ــأ

نحو  11عــامــا للحصول على موافقة
ال ـب ـلــديــن إلدراج م ـش ــروع ي ـه ــدف إلــى
إن ـش ــاء خ ــط لـلـسـكــك ال ـحــديــديــة يــربــط
مــرفــأ حـيـفــا بـ ـ ــاألردن ،عـلــى اع ـت ـبــار أن
م ـشــاريــع رب ــط الـسـكــك ال ـحــديــديــة بني
البلدان العربية هي مشاريع متضمنة
ضمن اتفاقية «األسكوا» حول السكك
الحديدية الدولية بني الــدول العربية،
وإدراج أي م ـش ــروع ضـمـنـهــا يحتاج
إلـ ـ ــى م ــوافـ ـق ــة بـ ــاإلج ـ ـمـ ــاع مـ ــن الـ ـ ــدول
األعضاء في «األسكوا» ،وهو ما قوبل
آنــذاك ،وفــق ما صـ ّـرح به مصدر مطلع
لـ ــ»األخـ ـب ــار» ،بــالــرفــض م ــن الــوزيــريــن
السوري والسعودي ،ما دفع بمؤيدي
املشروع داخــل األردن إلى التفكير في
خـ ـي ــارات أخ ـ ــرى ،م ــع ال ـع ـلــم أن الــربــط

ال ـ ّس ـك ـكــي ب ــن ال ـ ــدول الـ ـث ــاث كـ ــان قــد
تعثر بسبب تأخر تنفيذ األردن الجزء
املتعلق بــه ،في الوقت الــذي كانت فيه
ك ــل م ــن دم ـشــق وال ــري ــاض ق ــد أنـجــزتــا
الجزء املتعلق بهما.
ال ـثــانــي ،يـتـعـلــق بــالــوجــود الـعـسـكــري
للواليات املتحدة ونفوذها السياسي
ال ــواس ــع ف ــي الـ ـع ــراق ،ح ـيــث ك ــان ــت تل
أبيب تـعـ ّـول على موافقة عراقية على
مشروع ملد سكة حديد يبدأ من مرفأ
حيفا فــالـحــدود الـعــراقـيــة األردن ـيــة ثم
ً
العاصمة بغداد ،وهــذا سيكون كفيال
بفتح طــريــق تـجــاري جــديــد الستيراد
اح ـت ـي ــاج ــات ال ـ ـعـ ــراق امل ـ ـقـ ــدرة سـنــويــا
بــأك ـثــر م ــن  40م ـل ـيــون ط ــن ع ـبــر مــرفــأ
حيفا .إال أن طــول الـخــط املـقــدر بنحو

تقرير

ّ
تفجير «خط الغاز العربي» :سوريا تغرق في العتمة

ّ
َ
ف ّّجر مسلحون ،فجر أمس،
خط الغاز الرئيس في سوريا،
عند االمتداد الواقع ما بين
الضمير وعدرا في ريف
دمشق .ونجم عن التفجير،
الذي وصفته وزارة النفط
المعدنية بـ»اإلرهابي»،
والثروة ّ
ُ
خروج محطات توليد الكهرباء
الجنوبية عن الخدمة تباعًا،
لتغرق البالد في ظالم دامس،
ّ
استمر لنحو تسع ساعات
متواصلة
طارق علي
ّ
يـنـقــل خـ ــط ال ـغ ــاز «الـ ـع ــرب ــي» ،ال ـ ــذي تـ ّـم
تـ ـفـ ـجـ ـي ــره أمـ ـ ـ ــس ،س ـب ـع ــة مـ ــايـ ــن م ـتــر
ّ
مكعب من الغاز بصورة يومية ،لتغذية
ّ
م ـحــطــات تــول ـيــد ال ـك ـهــربــاء ف ــي تـشــريــن
ودي ــر عـلــي والـنــاصــريــة والح ـقــا جـنــدر،
والـتــي خــرجــت عــن الـخــدمــة تباعًا عقب

ّ
املعنية تعاونت
االعـتــداء عليه .ال ــوزارة
مع فرق اإلطفاء والدفاع املدني الحتواء
ّ
املتضررة تمهيدًا
الحريق وعزل املنطقة
ّ
إلي ـصــال ال ـغــاز إل ــى امل ـحــطــات املـتــوقـفــة،
قبل أن تباشر وح ــدات الصيانة العمل
ّ
على إعادة تفعيل الخط األساسي الذي
َ
تـ ـع ـ ّـرض لـلـتـفـجـيــر ،ن ـظ ـرًا إلـ ــى أهـمـيـتــه
ّ
فــي تــأمــن التغذية لـكــل ســوريــا .ووفقًا
معنية ّ
ّ
تحدثت إلــى «األخـبــار»،
ملصادر
ف ــإن «ف ـت ــرة ال ـص ـيــانــة ق ــد تـنـتـهــي خــال
ّ
ّ
أقــل مــن  24ســاعــة ،وذلــك بعد إطـفــاء كل
ال ـن ـي ــران ب ـف ـعــل ال ـت ــدخ ــل ال ـس ــري ــع ال ــذي
أسـهــم فــي مـنــع ام ـتــداد الـنـيــران باتجاه
املزارع والقرى املجاورة».
وتـعـلـيـقــا عـلــى ال ـح ــدث ،ق ــال زي ــر النفط
والثروة املعدنية ،علي غانم ،في حديث
إلــى «األخ ـب ــار» ،إن «ال ـ ــوزارة استطاعت
ف ـصــل ال ـص ـم ــام ــات امل ـق ـط ـع ـيــة ال ـخــاصــة
بـ ـمـ ـك ــان ال ـ ـض ـ ــرر ،وت ــالـ ـي ــا عـ ـ ــزل امل ــوق ــع
ّ
امل ـ ـعـ ــطـ ــل ،وي ـ ـجـ ــري الـ ـعـ ـم ــل إلع ـ ـ ـ ــادة م ـ ّـد
ّ
محطة الناصرية بالغاز إلعــادتـهــا إلى
ّ
الخدمة ،وبعدها محطة جندر ،لتحقيق
اس ـت ـق ــرار ن ـس ـبــي ف ــي ال ـك ـه ــرب ــاء ،بينما
تجري معالجة آثــار التخريب بالسرعة
امل ـط ـلــوبــة ،عـبــر إي ـص ــال م ـع ـ ّـدات خــاصــة
للكشف عن مدى الضرر الفعلي».
بدورهَ ،ر ّجح املبعوث األميركي الخاص

إل ــى س ــوري ــا ،جـيـمــس ج ـي ـف ــري ،وق ــوف
تنظيم «داع ـ ــش» خـلــف االعـ ـت ــداء ،الــذي
قــال إن ب ــاده ال ت ــزال فــي طــور تحليله.
ّ
وف ـي ـم ــا ل ــم ت ـع ــل ــق ال ـس ـل ـط ـ ًـات ال ـس ــوري ــة
على كــام جـيـفــري ،مكتفية بــوصــف ما
ح ـص ــل ب ــأن ــه «ع ـم ــل إره ـ ــاب ـ ــي» ،أوض ــح
ّ
مـ ـص ــدر أمـ ـن ــي م ــط ـل ــع لـ ـ ــ»األخـ ـ ـب ـ ــار» أن
«مـ ــا حـ ــدث ل ـيــس ش ـي ـئــا ع ــادي ــا ،ب ــل هو
أمــر م ــدروس ،وال سيما أن املـفـ ّـجــر كان
ّ
ي ـع ـلــم ح ـســاس ـيــة الـ ـخ ــط وقـ ــدرتـ ــه عـلــى
إغــراق سوريا في العتمة» .وفــي دالالت
ال ـح ــادث ،اعـتـبــر رئ ـيــس ال ـ ــوزراء حسني
عرنوس ،في تصريح إلى وسائل إعالم

ّ
ُيمثل استهداف
اإلنتاج النفطي
والغازي جزءًا من
أدوات الحرب

ونـقـلـهــا بــاتـجــاه دول ال ـج ــوار .وفيما
ك ــان مــرفــأ حيفا ينتظر تطبيع مزيد
مــن ال ــدول الـعــربـيــة مــع إســرائ ـيــل ،كــان
مرفأ مرسني يستثمر تطورات الحرب
السورية وتأثيراتها الجيوسياسية،
ويستثمر حتى التفجير األخير الذي
ت ـع ــرض ل ــه م ــرف ــأ بـ ـي ــروت ،ل ـيــرفــع من
حجم البضائع التي يستقبلها لصالح
دول ع ــدي ــدة ،أب ــرزه ــا إي ـ ــران وال ـع ــراق
وسـ ـ ـ ــوريـ ـ ـ ــا ،بـ ــأسـ ــواق ـ ـهـ ــا الـ ـخ ــاضـ ـع ــة
ل ـس ـي ـط ــرة ال ـح ـك ــوم ــة أو امل ـج ـم ــوع ــات
ً
املسلحة ،فضال عن نشاطه املتزايد في
إع ــادة تـصــديــر بـضــائــع مختلفة نحو
م ــرف ــأي ط ــراب ـل ــس ف ــي ل ـب ـن ــان ،وحـيـفــا
فــي فلسطني املحتلة .وبحسب خبير
سوري في مجال النقل ،فإن منع السفن
الـتــركـيــة م ــن دخ ــول امل ــراف ــئ الـســوريــة
منذ بــدايــة الـحــرب ألسـبــاب سياسية،
كــان لــه تأثيرات اقتصادية على مرفأ
ط ــرط ــوس ،وف ــي امل ـقــابــل ت ـعــزيــز مــرفــأ
مــرســن بــالـتـجــارة املـتــوسـطـيــة ،إذ إن
هـنــاك الـكـثـيــر مــن الـبـضــائــع ،وأبــرزهــا
القادمة مــن إيــران ووجهتها األســواق
الـ ـس ــوري ــة ،ت ـن ـقــل ب ـع ــد وص ــول ـه ــا ب ـرًا

محلية ،أن «العصابات املجرمة أعطت
رســالــة لـلـمـحــادثــات الــدس ـتــوريــة (الـتــي
انعقدت أمــس فــي جـنـيــف)» ،مضيفًا أن
«اإلرهــاب ـيــن أرادوا أن يـ ّ
ـوجـهــوا رسالة
واضـ ـ ـح ـ ــة ف ـ ــي ت ـ ـمـ ــام الـ ـس ــاع ــة ال ـث ــال ـث ــة
والنصف فجرًا ،ما أسفر عن تعتيم كامل
في سوريا بفعل خروج  1100ميغا عن

الخدمة ،وهو رقم كبير ،أدى إلى اختالل
عمل الشبكة».
وليست هذه ّ
املرة األولى التي يستهدف
ّ
ف ـي ـه ــا مـ ـس ــلـ ـح ــون خ ـ ـطـ ــوط نـ ـق ــل الـ ـغ ــاز
والنفط .وقد كان ّأول استهداف من هذا
ال ـنــوع ق ــرب تلكلخ فــي ري ــف حـمــص في
َ
تـمــوز /يوليو عــام  ،2011ت ِبعه آخــر في

ّ
الخط سبعة ماليين متر ّ
مكعب من الغاز يوميًا (أ ف ب)
ينقل

ّ
حي بابا عمرو في حمص في الثامن من
كــانــون األول /ديسمبر مــن الـعــام نفسه،
ّ
مرورًا بسيطرة املسلحني على حقول جزل
ً
وح ـي ــان وش ــاع ــر ش ــرق ح ـم ــص ،وص ــوال
إل ــى ال ـس ـي ـطــرة امل ـس ـت ـمـ ّـرة ل ــ»ق ـس ــد» على
مـنــاطــق ال ـشــرق الـ ـس ــوري .وك ــان ــت وزارة
النفط أعـلـنــت ،فــي مطلع الـعــام الـجــاري،
ّ
اس ـ ّت ـهــداف مـســلـحــن لـلـمــرابــط الـبـحــريــة
املغذية للطاقة عبر عبوات ناسفة قبالة
شواطئ طرطوس.
ُ ّ
وي ـ ـمـ ــثـ ــل اس ـ ـت ـ ـهـ ــداف اإلن ـ ـت ـ ــاج ال ـن ـف ـطــي
ّ
املستمرة
والغازي جزءًا من أدوات الحرب
منذ تسع سنوات .وقــد بــدا ذلــك واضحًا
فــي استماتة تنظيم «داع ــش» للسيطرة
ع ـلــى ح ـق ــول ت ــدم ــر ،ف ــي م ـع ــارك ك ـ ّـر وفــر
ُ
ّ
حكم الجيش
استمرت لعامني ،قبل أن ي ِ
الـ ـ ـس ـ ــوري س ـي ـط ــرت ــه عـ ـل ــى اآلب ـ ـ ـ ــار ال ـت ــي
أسهمت نسبيًا في تحسني وضع الطاقة
ّ
في سوريا .غير أن الثقل اليوم يتركز في
آبــار املناطق الشرقية التي كــان يسيطر
عليها «داعش» ،قبل أن تصبح في عهدة
ّ
امل ـســل ـحــن األكـ ـ ــراد ال ــذي ــن اس ـت ـم ـ ّ ّـروا في
اس ـت ـخ ــراج نـفـطـهــا وب ـي ـعــه .وت ـمــثــل آ ّخــر
ّ
تـجــلـيــات ه ــذا الــواقــع فــي االت ـفــاق املــوقــع
بــن «ق ـســد» وشــركــة أمـيــركـيــة فــي نهاية
الـشـهــر ال ـفــائــت ،تـحــت ع ـن ــوان« :تـحــديــث
حقول النفط».

مع بدء الحرب السورية ،وما شهدته
م ــن خ ـ ــروج ل ـل ـم ـعــابــر الـ ـح ــدودي ــة عــن
سـ ـيـ ـط ــرة الـ ـحـ ـك ــوم ــة وفـ ـ ـ ــرض الـ ـغ ــرب
عـ ـق ــوب ــات اقـ ـتـ ـص ــادي ــة عـ ـل ــى م ــرف ــأي
طرطوس والالذقيةّ ،
تعرض املشروع
ال ـس ــوري لـلــربــط الـسـكـكــي وال ـت ـجــاري
م ــع دول امل ـن ـط ـقــة الن ـت ـكــاســة ك ـب ـيــرة،
تجلت فــي التوقف شبه الـتــام لحركة
الترانزيت الـقــادمــة مــن تركيا ولبنان
أو ع ـ ـبـ ــر م ـ ــرف ـ ــأ طـ ـ ـ ــرطـ ـ ـ ــوس .وحـ ـت ــى
عندما عــادت الحكومة لتسيطر على
م ـع ـبــري ن ـص ـيــب م ــع األردن وال ـقــائــم
م ــع ال ـ ـعـ ــراق ،فـ ــإن ح ــرك ــة ال ـشــاح ـنــات
الـ ـق ــادم ــة واملـ ـ ـغ ـ ــادرة ب ـق ـيــت م ـح ــدودة
جـ ـ ـدًا مـ ـق ــارن ــة ب ــال ـف ـت ــرة الـ ـت ــي سـبـقــت
سيطرة املـجـمــوعــات املسلحة عليها،
ب ـس ـبــب اإلج ـ ـ ـ ـ ــراءات األم ـي ــرك ـي ــة ال ـتــي
ت ـحــركــت بــات ـجــاهــات ع ــدي ــدة لـضـمــان
استمرار عــزل دمشق .فوجود القوات
ً
األمـيــركـيــة فــي منطقة التنف مـثــا لم
يكن أكـثــر مــن مـحــاولــة لقطع الطريق
أمام أي محاولة إلحياء مشروع الربط
السككي بني إيــران والـعــراق وسوريا.
وق ــد ق ــام تنظيم «داعـ ــش» فــي الـعــراق
بتخريب السكة الحديدية املمتدة من
ب ـغــداد حـتــى منطقة الـعـكــاشــات .كما
أن الضغوط التي مارستها واشنطن
ع ـلــى ال ـح ـكــومــة األردن ـ ـيـ ــة لـلـحـيـلــولــة
دون الـ ـسـ ـم ــاح ل ــدمـ ـش ــق بــاس ـت ـث ـمــار
إعـ ــادة سيطرتها عـلــى مـعـبــر نصيب
ال ـحــدودي ،تعزز مــن فرضية الجهود
الـ ـغ ــربـ ـي ــة إلعـ ـ ـ ـ ــادة ت ـش ـك ـي ــل خ ــري ـط ــة
ال ـت ـج ــارة املـتــوسـطـيــة ع ـبــر إخــراج ـهــا
مرفأي طرطوس وبيروت من حسابات
املرحلة القادمة ،أو على األقل تحجيم
دور كل منهما .و هــذا ربما ما ّ
شجع
الـحـكــومــة الـســوريــة عـلــى الــدخــول في
شــراكــة استثمارية مــع شركة روسية
السـ ـتـ ـثـ ـم ــار مـ ــرفـ ــأ طـ ـ ــرطـ ـ ــوس ،ب ـغ ـيــة
محاولة إخــراجــه من دائــرة العقوبات
وتذليل الصعوبات التي تحول دون
استعادة دوره في استقبال البضائع

أسهم غياب التنسيق والتعاون
االقتصادي السوري  -اللبناني في
إضعاف موقف مرافئ البلدين
م ــن مــرفــأ مــرســن إل ــى مــرفــأ طــرابـلــس
وم ـنــه تــدخــل إل ــى األراض ـ ــي ال ـســوريــة.
وه ــذا مــا دف ــع بـ ــوزارة الـنـقــل الـســوريــة
إل ــى أن تـطـلــب م ــن ال ـح ـكــومــة املــواف ـقــة
ع ـلــى شـ ــراء سـفـيـنـتــي «رورو» ،لتسد
ج ــزءًا مــن حــاجــة املــرافــئ الـســوريــة في
تفعيل دورها داخل اإلقليم ،وذلك عبر
نقلها ج ــزءًا مــن الـبـضــائــع بــن مــرافــئ
كل من تركيا ولبنان ومصر وقبرص
وروسيا والقرم وبني مرفأي طرطوس
والالذقية.

غياب التعاون
أسـ ـه ــم غـ ـي ــاب ال ـت ـن ـس ـي ــق والـ ـتـ ـع ــاون
االق ـت ـصــادي ال ـس ــوري  -الـلـبـنــانــي في
إضعاف موقف مرافئ البلدين في هذه
املعركة ،التي تتضح مالمحها بجالء
اليوم مع ما ّ
تعرض له مرفأ بيروت وما
تشهده املــرافــئ الـســوريــة مــن عقوبات
أميركية وغربية تستهدفها بــاالســم،
ل ـي ـكــون ال ـب ــدي ــل ال ــوح ـي ــد املـ ـت ــاح أم ــام
التجارة املتوسطية بنظر الغرب ،هو
إمــا مرفأ مرسني بالنسبة إلــى العراق
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وإي ـ ـ ـ ــران وال ـ ـ ـ ــدول امل ـح ـي ـطــة ب ـه ـم ــا ،أو
مرفأ حيفا بالنسبة إلــى األردن ودول
الـخـلـيــج ال ـع ــرب ــي ،وه ــو خ ـيــار يـتـعــزز
اليوم مع خطوات التطبيع املتسارعة
بني بعض دول الخليج وإسرائيل.
وع ـ ـلـ ــى خ ـ ـ ــاف م ـ ــا ّ
روج ف ـ ــي اآلون ـ ـ ــة
األخ ـ ـيـ ــرة ،فـ ــإن ازدهـ ـ ـ ــار م ــرف ــأ ب ـي ــروت
خــال السنوات القليلة املاضية حمل
معه أيضًا فــائــدة اقتصادية لسوريا،
إذ إن املــرفــأ ،بحسب خبير اقتصادي،
«ل ـ ــم ي ـك ــن لـ ــه ق ـب ــل ال ـ ـحـ ــرب ال ـس ــوري ــة
ذل ـ ــك الـ ـحـ ـض ــور املـ ــؤثـ ــر فـ ــي ال ـت ـج ــارة
املـتــوسـطـيــة ف ــي ظ ــل ط ــرق الـتــرانــزيــت
الـبــريــة النشطة بــن أوروب ــا واملنطقة
ع ـب ــر األراضـ ـ ـ ــي ال ـت ــرك ـي ــة والـ ـس ــوري ــة،
حيث لم يكن عدد السيارات الشاحنة
املحملة بالبضائع ،واملتجهة من لبنان
إل ــى األردن ع ـبــر األراضـ ـ ــي ال ـســوريــة،
ي ـت ـجــاوز آنـ ــذاك  700شــاحـنــة سـنــويــا.
لـكــن مــع خ ــروج معبر بــاب الـهــوى من
الـ ـخ ــدم ــة ،وت ــوق ــف ح ــرك ــة ال ـت ــران ــزي ــت
ال ـب ــري ــة ب ــن دم ـش ــق وأن ـ ـقـ ــرة ،نـشـطــت
التجارة املتوسطية عبر مرفأ بيروت،
وهــذا ما تظهره البيانات اإلحصائية
التي تؤكد أن عدد السيارات الشاحنة
الـقــادمــة مــن لبنان بــاتـجــاه األردن في
العام  2015وصــل إلــى حوالى  18ألف
شاحنة» .ويضيف الخبير أن «زيــادة
ح ـج ــم الـ ـتـ ـج ــارة ال ـ ـ ـ ـ ــواردة ع ـب ــر مــرفــأ
ب ـيــروت س ــوف ينعكس إيـجــابــا أيضًا
على سوريا من خالل ارتفاع حصيلة
اإلي ـ ـ ـ ــرادات املـتـحـقـقــة م ــن ج ـ ــراء عـبــور
شاحنات الترانزيت ،ولهذا جاء القرار
األخـ ـي ــر ب ــإع ـف ــاء الـ ـسـ ـي ــارات الـشــاحـنــة
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ،والـ ـت ــي يـ ـك ــون مـقـصــدهــا
األخير سوريا ،من أي رسوم تشجيعًا
للتجارة الثنائية بني البلدين».
وتأكيدًا ملــا سبق ،تكشف مـصــادر في
وزارة االقتصاد والـتـجــارة الخارجية
ال ـســوريــة أن م ـس ـت ــوردات س ــوري ــا عن
طــريــق لـبـنــان أو م ــن ل ـب ـنــان ،ال تشكل
وسطيًا خالل السنوات الثالث األخيرة
أكثر مــن  8إلــى  10فــي املئة فــي أفضل
األحـ ـ ـ ــوال ،ال ب ــل إن ت ـلــك امل ـس ـت ــوردات
تـ ــراج ـ ـعـ ــت فـ ـ ــي ال ـ ـعـ ــامـ ــن األخ ـ ـيـ ــريـ ــن
والـ ـنـ ـص ــف ّ
األول مـ ــن ال ـ ـعـ ــام ال ـحــالــي
لتصبح أقل من الرقم املسجل في العام
 ،2017وهــي فــي طريقها إلــى التراجع
مـ ــع ت ـط ـب ـي ــق ب ــرن ــام ــج إح ـ ـ ــال ب ــدائ ــل
وترشيد املستوردات .وعليه فإن تأثر
املستوردات السورية بحادثة انفجار
م ــرف ــأ ب ـي ــروت مـ ـح ــدود ،خ ـصــوصــا أن
امل ـ ـس ـ ـتـ ــوردات الــرئ ـي ـس ـيــة ل ـل ـب ــاد تـتــم
عـبــر امل ــراف ــئ ال ـســوريــة كـمــا تــؤكــد تلك
املصادر.

ّ
ّ
قمة مصرية  -أردنية  -عراقية في عمان

تـنـعـقــد الـ ـي ــوم ،ف ــي ع ـ ّـم ــان ،ق ـ ّـمــة ثــاثـيــة
تجمع املـلــك األردنـ ــي عـبــد الـلــه الـثــانــي،
ورئ ـ ـيـ ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء الـ ـع ــراق ــي مـصـطـفــى
الـ ـك ــاظـ ـم ــي ،والـ ــرئ ـ ـيـ ــس املـ ـ ـص ـ ــري عـبــد
ّ
الفتاح السيسي ،وذلــك وســط إجــراءات
اس ـت ـث ـن ــائ ـي ــة ف ــرض ـت ـه ــا إصـ ــابـ ــة وزيـ ــر
االت ـصــاالت الـعــراقــي ،أرك ــان الشيباني،
بفيروس كورونا ،علمًا بأنه كان وصل
فــي وقــت سابق إلــى العاصمة األردنـيــة
ّ
من أجل اإلعداد ّ
للمتحدث
للقمة .ووفقًا
الرسمي باسم رئيس ال ــوزراء العراقي،
ّ
أح ـم ــد م ــا طـ ــال ،ف ــإن «ال ـق ـ ّـم ــة ستعقد
ال ـثــاثــاء ،لـكــن حـجــم ال ــوف ــود ومــواعـيــد
االجـتـمــاعــات ستكون مـحــدودة كــإجــراء
احترازي».
ُ
وتـعـ ّـد هــذه ّ
القمة الثالثة من نوعها؛ إذ
ُع ـق ــدت األول ـ ــى ف ــي ال ـعــاص ـمــة املـصــريــة
الـ ـق ــاه ــرة ف ــي آذار /م ـ ــارس م ــن ال ـع ــام
املـ ــاضـ ــي ،وت ـب ـع ـت ـهــا أخ ـ ــرى ف ــي مــديـنــة
نيويورك األميركية في أيلول /سبتمبر
مــن الـعــام ذات ــه .وعـلـيــه ،يمكن الـقــول إن
الكاظمي يستكمل حراك سلفه عادل عبد
املهدي في هذا اإلطار ،علمًا بأنه كان له
دور بـعـيــد ع ــن األضـ ـ ــواء ف ــي ع ـهــد عبد
امل ـه ــدي ،ت ــرك بصمته فــي ال ـت ـقــارب بني
البلدان الثالثة .وأشــار الكاظمي ،قبيل
ّ
تتضمن
انطالق القمة ،إلى أن «الــزيــارة

اس ـت ـك ـمــال الـ ـح ــوار ال ـع ــراق ــي  -األردنـ ــي
 امل ـص ــري ،والـ ــذي ب ــدأ فــي ال ـقــاهــرة فيزمـ ُـن الحكومة السابقة» ،واصـفــا ّإياها
بـ«امل ّ
همة لتطوير العالقات الثالثية ،في
ما يخص املجال االقتصادي ،وكذلك في
ّ
ما يتعلق بالتطورات في املنطقة».
ّ
ووفق املعلومات ،فإن ّ
القمة ستركز على
«تعزيز التعاون االقتصادي والتجاري
واالسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ً بـ ــن الـ ـ ـع ـ ــراق واألردن
ومـ ـص ــر ،إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى ب ـح ــث ال ـق ـضــايــا
اإلقـلـيـمـيــة» ،فــي وقــت يشير فـيــه بعض
املـ ـص ــادر ال ـس ـيــاس ـيــة امل ـتــاب ـعــة إلـ ــى أن
الهدف من تفعيل هذا اللقاء هو محاولة

تربط مصادر
سياسية بين زيارة
الكاظمي لواشنطن
وموعد القمة

القادة الثالثة إظهار نوع من «التمايز»
عن دول املنطقة ،وتحديدًا على مستوى
العالقات مع طهران من جهة والرياض
وواشـنـطــن مــن جـهــة أخ ــرى ،و»صـيــاغــة
خ ـطــاب عــربــي جــديــد ض ـ ّـد الـسـيــاســات
ً
التركية في املنطقة» ،فضال عن الهدف
االقتصادي الذي لم يتبلور بعد بشكل
ك ــام ــل ،عـلـمــا ب ــأن ال ـكــاظ ـمــي ي ــرغ ــب في
تفعيل ال ـســوق االق ـت ـصــادي مــع األردن
ومصرً.
إض ــاف ــة إل ــى م ــا س ـب ــق ،ت ــرب ــط امل ـص ــادر
بني زيــارة الكاظمي األخيرة لواشنطن،
ومـ ــوعـ ــد الـ ـق ـ ّـم ــة ال ـ ـ ــذي ُ
«ح ـ ـ ـ ـ ّـدد فـ ـج ــأة»،
ً
مــوض ـحــة ف ــي حــديـثـهــا إل ــى «األخ ـب ــار»
أن ــه «رب ـمــا ت ـكــون ه ـنــاك رغ ـبــة أمـيــركـيــة
في تظهير اصطفاف جديد في املنطقة،
أكثر مــرونــة مــن معسكر الــريــاض  -أبو
ظ ـبــي ،ب ـهــدف إب ـق ــاء خ ـطــوط ال ـتــواصــل
م ـف ـت ــوح ــة مـ ــع ط ـ ـه ـ ــران» .ل ـك ــن م ـص ــادر
ّ
املتقدم ،الفتة
الكاظمي ترفض الحديث
إلــى أن هــدف الــزيــارة األول اقتصادي -
تـجــاري ،بما «يعود باملنفعة على دول
املنطقة وشعوبها ،خصوصًا أن انهيار
أس ـ ـعـ ــار ال ـن ـف ــط يـ ـف ــرض إي ـ ـجـ ــاد آل ـي ــات
ج ــدي ــدة ت ـح ــول دون إيـ ـق ــاع امل ــزي ــد مــن
الخسائر في امليزان التجاري العراقي».
(األخبار)

تقول مصادر الكاظمي إن الهدف من القمة
اقتصادي بالدرجة األولى (أ ف ب)
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إعالنات

العالم

إعالنات
◄ وفيات ►
تقرير

ُ ّ
ٌ
ترامب مرشحًا رسميًا :واثق من الفوز!
ّ
الرئيس األميركي ،دونــالــد ترامب،
عبر َ
ّ
الــذي نصبه ّ الـحــزب الجمهوري ،أمــس،
رس ـم ـيــا ،مــرش ـحــا ل ـخــوض االنـتـخــابــات
الـ ــرئـ ــاس ـ ـيـ ــة فـ ـ ــي  3تـ ـش ــري ــن الـ ـث ــان ــي/
نوفمبر لــواليــة ثانية ،عــن ثقته بالفوز
ع ـل ــى م ـن ــا ّف ـس ــه جـ ــو بـ ــايـ ــدن ،ع ـل ــى رغ ــم
تـ ـق ـ ّـدم امل ــرش ــح ال ــدي ـم ـق ــراط ــي ع ـل ـيــه فــي
استطالعات الرأي.
ومــن دون ّ
أي مفاجآتَ ،س ّمى نحو 330
مندوبًا اجتمعوا في شارلوت في والية
ـارواليـنــا الشمالية ،الــرئـيــس الحالي،
كـ ّ
مرشحًا لـهــم ،وذل ــك فــي الـيــوم األول من
مؤتمر الـجـمـهــوريــن .وق ــال تــرامــب ،في
ّ
مستهل خطاب طويل أمام املؤتمر أشاد
ف ـيــه ب ــأدائ ــه« :إن ـه ــا االن ـت ـخ ــاب ــات األه ــمّ
فــي تــاريــخ ب ــادن ــا» .وحــرصــا مـنــه على
ّ
إظهار تمايزه عن جو بايدن الــذي تقل
إطالالته الجماهيرية ،حضر ترامب إلى
مــركــز املــؤتـمــر فــي شــارلــوت ،م ـبـ ّـررًا ذلك
ّ
بـ ــ«(أنـ ـن ــي) ش ـع ــرت بـ ــأن م ــن ال ـض ــروري

نتائج اللوتو اللبناني
34 39 26 25 21 17 16
جــرى مـســاء أمــس سحب الـلــوتــو اللبناني
لــإصــدار رقــم  1834وج ــاءت النتيجة على
الشكل اآلتي:
األرق ــام الــرابـحــة26 – 25 – 21 – 17 – 16 :
– 39
الرقم اإلضافي34 :
● المرتبة األولى ستة أرقام مطابقة
 قيمة الـجــوائــز اإلجـمــالـيــة1638967856 :ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة :شبكة واحدة قيمة الجائزة اإلفرادية 1638967856 :ل.ل.● المرتبة الثانية خمسة أرقام مطابقة مع
الرقم اإلضافي:
 قيمة الجائزة اإلجمالية: عدد الشبكات الرابحة :ال شي قيمة الجائزة اإلفرادية:● المرتبة الثالثة خمسة أرقام مطابقة:
 قيمة الجائزة اإلجمالية 29353770 :ل.ل. عدد الشبكات الرابحة 8 :شبكات قيمة الجائزة اإلفرادية 3669221 :ل.ل.● المرتبة الرابعة أربعة شبكات مطابقة:
 قيمة الجائزة اإلجمالية 29353770 :ل.ل. عدد الشبكات الرابحة 530 :شبكة قيمة الجائزة اإلفرادية 55384 :ل.ل.● المرتبة الخامسة ثالثة أرقام مطابقة:
 قيمة الجائزة اإلجمالية 64960000 :ل.ل. عدد الشبكات الرابحة 8120 :شبكة قيمة الجائزة اإلفرادية 8000 :ل.ل. املبالغ املتراكمة للمرتبة األولــى للسحباملقبل 678317713 :ل.ل.
نتائج زيد
جـ ــرى م ـس ــاء أمـ ــس س ـحــب زيـ ــد رقـ ــم 1834
وجاءت النتيجة على الشكل اآلتي:
الرقم الرابح63648 :
قيمة الجائزة األولى 25000000 :ل.ل.
عدد األوراق الرابحة :ورقة واحدة
الجائزة اإلفرادية 25000000 :ل.ل.
● األوراق التي تنتهي بالرقم3648 :
الجائزة اإلفرادية 450000 :ل.ل.
● األوراق التي تنتهي بالرقم648 :
الجائزة اإلفرادية 45000 :ل.ل.
● األوراق التي تنتهي بالرقم48 :
الجائزة اإلفرادية 4000 :ل.ل.
نتائج يومية
جــرى مساء أمــس سحب يومية رقــم 1056
وجاءت النتيجة كاآلتي:
● يومية ثالثة587 :
● يومية أربعة6148 :
● يومية خمسة33840 :

ال ـح ـض ــور إلـ ــى ك ــاروالي ـن ــا ال ـش ـمــال ـيــة»،
مضيفًا« :قمنا بذلك احترامًا لكاروالينا
ّ
ال ـش ـمــال ـيــة ،وأع ـت ـق ــد أن ـك ــم س ـت ـتــذكــرون
ذل ــك ف ــي  3تـشــريــن ال ـثــانــي /نــوفـمـبــر»،
ّ
ُمذكرًا بأن خصمه بايدن لم يحضر إلى
مؤتمر الديموقراطيني في ميلووكي في
ويسكونسن.
ّ
وأعلن املندوبون الذين يمثلون خمسني
والي ــة أمـيــركـيــة دعـمـهــم للرئيس واح ـدًا
تـلــو آخـ ــر ،بـ ــدءًا ب ــوالي ــة آالب ــام ــا بحسب
التسلسل األبجدي .وفي تغريدة أرسلها
مـ ــن الـ ـط ــائ ــرة ال ــرئ ــاسـ ـي ــة «اي ـ ـ ــر فـ ــورس
وان» ،أبــدى ترامب استياءه لعدم قيام
َ
شـبـكــتــي «س ــي أن أن» و«أم أس أن بي
ســي» بنقل وقــائــع التصويت مباشرة.
وكـتــب« :تضليل إخ ـبــاري .على الحزب
ّ
يتصدى لهذا األمر».
الجمهوري أن
وف ــي وق ــت ســابــق م ــن ي ــوم أمـ ــس ،أع ــاد
ال ـج ـم ـهــوريــون تـ ّسـمـيــة نــائــب الــرئ ـيــس،
مــايــك ب ـنــس ،مــرش ـحــا للمنصب نفسه.

وق ـ ـ ـ ــال بـ ـن ــس ف ـ ــي مـ ــداخ ـ ـلـ ــة م ـق ـت ـض ـبــة:
«ت ـح ـتــاج أم ـيــركــا إل ــى أن يـبـقــى دونــالــد
تــرامــب أربـعــة أع ــوام إضافية فــي البيت
األب ـي ــض» .وأضـ ــاف« :سـمـعــت األسـبــوع
املــاضــي أن الديموقراطية على املـحـ ّـك»،
ف ـ ــي إشـ ـ ـ ـ ــارة إل ـ ـ ــى عـ ـ ـب ـ ــارة اس ـت ـخ ــدم ـه ــا
الديموقراطيون مــرارًا خــال مؤتمرهم،
م ـس ـتــدركــا بـ ــ«(أنـ ـن ــا) ن ـع ـلــم جـمـيـعــا أن
االق ـت ـص ــاد ه ــو ع ـلــى املـ ـح ـ ّـك ،وال ـق ــان ــون
ّ
املحك».
والنظام هما على
فعاليات املؤتمر عبر
وسيجري معظم
ّ
اإلنترنت من جـ ّـراء تفشي وبــاء «كوفيد
  ،»19ت ـمــامــا مـثـلـمــا ك ــان ــت ال ـح ــال فيمؤتمر الـحــزب الــديـمــوقــراطــي األسـبــوع
ّ
املــاضــي .لكن ذلــك قــد ال يـكــون إل بداية
التغييرات املخالفة للتقاليد ،الـتــي قد
ّ
يضطر حزب ترامب إلى السير بها .وفي
ّ
ّ
ه ــذا اإلط ـ ــار ،ن ــدد ت ــرام ــب ،م ــرة جــديــدة،
بــالـلـجــوء إل ــى الـتـصــويــت عـبــر املــراسـلــة
ً
بسبب الوباء ،قائال ،من دون أي أدلة ،إن

هذه العملية تفسح ّاملجال أمام حصول
ت ــزوي ــر .وأض ـ ـ ــاف« :إنـ ـه ــم يـسـتـخــدمــون
كوفيد لسرقة االنتخابات».
وسـيـشـهــد مــؤتـمــر ال ـح ــزب الـجـمـهــوري
إلـقــاء كلمات ألوالد الرئيس األميركي،
إذ إل ـ ــى ج ــان ــب زوجـ ـت ــه م ـيــان ـيــا ال ـتــي
ّ ّ
سيتحدث كل من دونالد
ستلقي خطابًا،

ُ
تظهر استطالعات
الرأي على المستوى
الوطني منذ أسابيع
ّ
تقدم بايدن

جونيور وإريك وتيفاني وإيفانكا.
ُ
وفـيـمــا تـظـهــر اس ـت ـطــاعــات الـ ــرأي على
ّ
امل ـس ـت ــوى ال ــوطـ ـن ــي ،م ـن ــذ أس ــابـ ـي ــع ،أن
ب ــاي ــدن ي ـت ـقـ ّـدم عـلــى ت ــرام ــب ف ــي الـعــديــد
مــن الــواليــات األســاسـيــة ،يــأمــل الرئيس
األمـ ـي ــرك ــي ت ـح ـق ـيــق ق ـف ــزة ك ـب ــرى وف ــوز
مـ ـف ــاج ــئ ،ك ـم ــا ح ـص ــل فـ ــي ع ـ ــام .2016
ولتحقيق ذل ــك ،يــراهــن ،بحسب مــا قال
فريق حملته ،على مؤتمر «متفائل جدًا
وف ـ ــرح» ،يــريــد م ــن خــالــه أي ـضــا الــدفــاع
عن أدائــه ،في وقت يواجه فيه انتقادات
حــ ّ
ـادة إلدارتـ ـ ــه ال ـفــاش ـلــة ألزمـ ــة انـتـشــار
فـ ـي ــروس «ك ـ ــورون ـ ــا» امل ـس ـت ـج ــد ،وال ـت ــي
جعلت أه ـ ّـم ورق ــة فــي ي ــده  -أي الــوضــع
الجيد لالقتصاد األميركي ّ -
ّ
مهددة.
والخميس ،سيقبل الرئيس األميركي،
مـ ــن حـ ــدائـ ــق ال ـب ـي ــت األب ـ ـيـ ــض رس ـم ـي ــا،
للمرة الثانية ،تسمية الحزب له مرشحًا
لالنتخابات.
(أ ف ب)

انتقل إلى رحمة الله تعالى
املرحوم الدكتور
ابراهيم حسني كوثراني
وال ـ ــد مـحـمــد ك ــوث ــران ــي وال ــدك ـت ــور
فـ ــراس كــوثــرانــي وهــالــة كــوثــرانــي
ّ
زوجة الدكتور باسل صلوخ
ينقل جثمانه إلــى بلدته املروانية
ويـ ــوارى ال ـثــرى ظـهــر ي ــوم الثلثاء
الواقع فيه  ٢٥آب .٢٠٢٠
بـ ـسـ ـب ــب الـ ـ ــوضـ ـ ــع ال ـ ـحـ ــالـ ــي ت ـق ـبــل
ال ـت ـع ــازي هــاتـفـيــا او ع ـلــى الـبــريــد
التالي:
Ibrahim.h.kawtharani@gmail.com

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات
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إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طلبت املحامية سامرة يزبك ملوكلها
أحـمــد محمد عليان سند بــدل ضائع
للعقار  151شمع.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
باسم حسن
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أفقيا

 -1من الطيور ُيعرف بالبلشون األبيض –  -2من الطيور – مجلة أملانية عاملية متخصصة
–  -3طعم الحنظل – متشابهان – إله مصري –  -4مغنية إبنة العب كرة القدم األرجنتيني
مارادونا – مادة قاتلة –  -5يجري في العروق – جزيرة دانماركية في البلطيق –  -6أحد
ّ
وتلهب – والــدة –  -7عائلة رئيس جمهورية ألباني سابق إستقال
أبناء نوح – إضطرم
عام  – 1992التفسير والتبسيط –  -8بلدان وأوطان – إسم ثالث سالالت فرنسية ملك أحد
فروعها في القدس وانكلترا وملك الفرعان اآلخران في صقلية وبارما –  -9خراب الحروب
– في القميص – ظرف زمان –  -10نسبة الى مذهب ديني ملواطن إنكليزي

عموديًا
 -1ممثل فلسطيني راحل عاش في لبنان –  -2قبض عليه في الحرب – فلوس ودراهم –
إسم موصول –  -3للتمني – مكان سباق الخيل –  -4عائلة كيميائي أميركي راحل إشتهر
بأبحاثه في الهورمونات ونــال جائزة نوبل عــام  – 1950آلــة موسيقية –  -5مدينة في
ساحل العاج –  -6قلب الثمرة – مكان حصني إلعتصام السكان به أثناء الغارات ّ
الجوية
ّ
جنوبي دمشق إشتهرت بزراعة القمح
– حــرف نصب –  -7هضبة بركانية في سوريا
منذ العصور القديمة – عاتبك – َ -8
بذر األرض – جديد من الثياب لم ُيلبس بعد –  -9في
الجسم – من األحجار الكريمة –  -10ضد خشنة – سائق عربة الخيل

أفقيا

شروط اللعبة

1

 -1قم – الريم –  -2روستوك – تبر –  -3ري – ل ل ل – رس –  -4ايسوس – بردى – ّ -5لد –
مساهم –  -6جرير –  -7بم – سافوار –  -8قريش – ور – نو –  -9اغريبينا –  -10عالء الدين

عموديًا
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إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طلب محمد حــرب بوكالته عــن رفيق
م ـح ـم ــود ش ـن ـب ــورة ب ـص ـف ـتــه مـشـتــري
س ـنــد بـ ــدل ض ــائ ــع ل ـل ـع ـقــار  373ارزي
بإسم محمود علي شنبورة.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
باسم حسن

مشاهير 3529

حلول الشبكة السابقة

ّ -1ذر – الب – قاع –  -2وريد – برغل –  -3قسيس – جميرا –  -4مت – وتر – شيء –  -5ولس – يس
– با –  -6أكل – مراويل –  -7لبس – فرند –  -8رت – رادو – اي – ّ -9
يبرده – ان –  -10مرسى مطروح

3528

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.

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

رئـيــس الــواليــات املـتـحــدة الـثــامــن والـعـشــريــن ( .)1924-1856أبـقــى بــاده
مـحــايــدة خــال الـحــرب العاملية األول ــى حتى سنة  .1917أول مــن أعطى
الحمامة كرمز للسالم
 = 11+6+7+8مدينة فرنسية ■  = 9+5+4+3واجبات مدرسية ■ 6+10+1+2
= أحرف متشابهة

حل الشبكة الماضية :رشاد أبو شاور

إعالن
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
ّ
يبلغ إلى املطلوب إبالغه طوني حليم
البعيني مجهول محل اإلقامة
ً
عـ ـم ــا ب ــأحـ ـك ــام املـ ـ ـ ــادة  /409/أ.م.م.
تخطركم هــذه الــدائــرة بــأن لديها في
املـعــامـلــة التنفيذية رق ــم 2018/2730
إنذارًا إجرائيًا موجهًا إليكم من طالب
ال ـت ـن ـف ـيــذ ب ـن ــك عـ ـ ــوده ش.م.ل .نــاتـجــا
عــن تنفيذ عـقــد فـتــح اعـتـمــاد وعـقــدي
بـ ـط ــاق ــة ائـ ـتـ ـم ــان وك ـ ـشـ ــوفـ ــات بـقـيـمــة
/1.191.331.68/د.أ .و/6.45471.36/
ل.ل .عدا الفوائد والرسوم واملصاريف.
وعليه تدعوكم هذه الدائرة للحضور
إل ـي ـه ــا ش ـخ ـص ـيــا أو ب ــواس ـط ــة وك ـيــل
ق ــان ــون ــي السـ ـت ــام اإلنـ ـ ـ ــذار واألوراق
امل ــرف ـق ــة ب ـ ــه ،ع ـل ـمــا ب ـ ــأن ال ـت ـب ـل ـيــغ يـتــم
قــانــونــا بانقضاء مهلة عشرين يومًا
عـلــى نـشــر ه ــذا اإلع ــان وعـلــى تعليق
نسخة عنه وعــن اإلن ــذار املــذكــور على
ل ــوح ــة اإلعـ ــانـ ــات لـ ــدى دائـ ـ ــرة تنفيذ
بيروت ليصار بعد انقضاء هذه املهلة
ومهلة اإلنــذار البالغة عشرة أيــام إلى
ً
متابعة التنفيذ بحقكم أص ــوال حتى
الدرجة األخيرة.
مأمور تنفيذ بيروت
فاطمة عمر

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طلب محمد بزيع بوكالته عــن حسن
ح ـج ــازي بـصـفـتــه م ـش ـتــري س ـنــد بــدل
ضائع للعقار  873معركة بإسم آمنه
محمد حسان.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
باسم حسن

9

3

◄ إعالنات رسمية ►

إعالن
من أمانة السجل العقاري في بيروت
طـلـبــت م ـيــرا ه ـشــام ال ـش ـعــار بصفتها
مــالـكــة الــرقـبــة وبــالـتـفــويــض عــن رقية
ح ـس ــن ال ـج ـس ــر وعـ ــن ه ـش ــام اب ــراه ـي ــم
ال ـش ـع ــار بـصـفـتــه وص ـي ــا شــرع ـيــا عن
ابـ ـن ــه الـ ـق ــاص ــر ك ــري ــم هـ ـش ــام ال ـش ـعــار
(بصفتهما مــالـكــي االسـتـثـمــار) سند
تمليك ب ــدل عــن ضــائــع بــاســم  /ميرا
هـشــام الـشـعــار بالقسم  11مــن العقار
 2532راس بيروت.
للمعترض مراجعة األمانة خالل 15
يوم
أمني السجل العقاري في بيروت
جويس عقل

استراحة

هاتف 759555 :ــ 01
فاكـس 759597 :ــ 01
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إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طلبت فــاطـمــه حـســن وهـبــي ملوكلتها
زي ـنــب خـلـيــل ع ـبــود عــامــة س ـنــد بــدل
ضائع للعقار  412عدلون.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
باسم حسن
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
ط ـل ــب اب ــراه ـي ــم م ـح ـمــد ف ـ ــواز بـصـفـتــه
الـشـخـصـيــة واب ــراهـ ـي ــم ح ـســن حـمــود

ملوكله نجيب محمد فواز سندات بدل
ضائع للعقار  553غسانية.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
باسم حسن
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
ط ـلــب ب ـي ــار اب ــراه ـي ــم بــاس ـيــل ملــوكـلـتــه
نورا جبران اندراوس سند بدل ضائع
للعقار  225مطرية جباع.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
باسم حسن
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طلب أحـمــد حبلي بوكالته عــن خالد
م ـص ـط ـفــى س ـن ـج ــر ب ـص ـف ـتــه م ـش ـتــري
س ـ ـنـ ــدات بـ ـ ــدل ض ــائ ــع ل ـل ـع ـق ــار 1619
وس ـ ـط ـ ــان ـ ــي بـ ـ ــإسـ ـ ــم ك ـ ـ ــل م ـ ـ ــن م ـح ـم ــد
وسعدالدين وحليمة وسعدية خليل
الحريري.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
باسم حسن
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طلب محمد الربيع بوكالته عن غريس
م ــوس ــى سـلـيــم بــوكــال ـتــه ع ــن ايــزاب ـيــل
فريد سليم ملورثها فريد يوسف سليم
شـ ـه ــادات ق ـيــد بـ ــدل ل ـل ـع ـق ــارات - 717
1897 - 1890 - 1887 - 1885 - 1750
 3054 - 3053 - 3025 - 2943 - 2800  4894 - 3449 - 3447 - 3298 - 3118و 4899جزين.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
باسم حسن
إعالن
صــادر عن أمانة السجل التجاري في
النبطية
بموجب الطلب املـقــدم مــن املستدعية
سجى هشام تقش بتاريخ 2020/8/10
وامل ـ ـس ـ ـج ـ ـلـ ــة لـ ـ ـ ــدى امـ ــان ـ ـت ـ ـنـ ــا ب ــال ــرق ــم
/6003288عـ ـ ـ ــام تــاريــخ 2015/12/15
ت ـح ــت اس ـ ــم ان ـج ـل ـيــك بـ ــريـ ــدال بــوتـيــك

 Angelique Bridal Boutiqueوال ــذي
تطلب بموجبه شطب قيدها نهائيًا
من قيود السجل التجاري في النبطية
وبتاريخ  2020/8/13تقرر النشر.
الرقم املالي3165953 :
مهلة االعتراض  10أيام تلي آخر نشر
أمني السجل التجاري في النبطية
فاطمة فحص
إعالن قضائي
بـ ـ ـت ـ ــاري ـ ــخ  2020/8/5قـ ـ ـ ــرر رئـ ـي ــس
الغرفة االبتدائية املدنية في النبطية
ً
املناوب القاضي وسيم ابراهيم عمال
بأحكام الفقرة الرابعة من املــادة 512
أ.م.م .نشر خــاصــة االسـتــدعــاء املقدم
م ــن امل ـس ـتــدعــي ن ــاص ــر ت ــوب ــي بــوكــالــة
املـ ـح ــام ــي ذو الـ ـفـ ـق ــار ضـ ــاهـ ــر سـجــل
تحت رقم أساس /2020/333ع والذي
يطلب بموجبه شطب اشــارة الدعوى
وامل ـس ـج ـلــة بــرقــم يــومــي  1959تــاريــخ
.2009/4/25
حـ ـج ــز تـ ـنـ ـفـ ـي ــذي :صـ ـ ـ ــادر ع ـ ــن دائ ـ ـ ــرة
تنفيذ بعبدا ملصلحة الحاجز الياس
القاضي
املحجوز عليه :ناصر حسن توبي
ً
مــوضــوع الحجز :تحصيال لدين رقم
األوراق  2009/22تاريخ 2009/4/14
وذلك عن صحيفة العقار  /885منطقة
ميفدون العقارية
من له مصلحة أو اعتراض بيديه
خالل عشرين يومًا تلي النشر.
رئيس القلم:
فاطمة فحص
إعالن قضائي
م ـح ـك ـمــة إيـ ـ ـج ـ ــارات بـ ـي ــروت بــرئــاســة
الـ ـق ــاض ــي الرا ك ـ ـ ــوزاك ت ــدع ــو امل ــدع ــى
ع ـل ـيــه م ـي ـشــال ال ـب ـطــش أو م ــن يمثله
لحضور جلسة  2020/4/23وإستالم
أوراق الـ ــدعـ ــوى  2019/831امل ـقــامــة
مــن املــدعـيــة نبيهة سليمان الـسـمــارة
والرامية التخاذ القرار بتسليم املدعية
املأجور  -محل السمانة مع مستودع
صغير الـكــائــن بــالـطــابــق األرض ــي من
العقار /4040األشــرفـيــة وإجــراء جردة
باملوجودات إن وجدت وتعيني حارس
قضائي عليها بعد سقوط حق املدعى
عليه بــاالنـتـفــاع مــن املــأجــور وتوجب
البدالت بحقه.

رئيس القلم سامر طه
تبليغ قضائي
مــن محكمة ال ــدرج ــة األولـ ــى فــي جبل
لـبـنــان بـعـبــدا الـغــرفــة الـثــالـثــة برئاسة
ال ـ ـقـ ــاضـ ــي مـ ـحـ ـم ــد وس ـ ـ ـ ــام امل ــرتـ ـض ــى
تـقــدم املستأنف سمير أسـعــد املقهور
بــاإلسـتـئـنــاف  2020/367يـطـلــب فيه
تسليمه سـنــد تمليك ب ــدل عــن ضائع
بــاألسـهــم الـعــائــدة للمرحومة حنينه
يوسف الهبر والبالغة  1200سهم في
العقار  272املنصورية وعني املرج.
لكل ذي مصلحة إبداء موقفه أمام قلم
هذه املحكمة ضمن مهلة  15يومًا تلي
النشر.
رئيس القلم جمانة املصري عويدات
إعالن قضائي
رقم األفالس 1201
صادر عن محكمة اإلفالس في بيروت
في تفليسة شركة أنترتايمنت بلوس
ش.م.م.
ب ـتــاريــخ  2020/8/19ص ــدر قـ ــرار عن
الــرئـيـســة زي ـنــة زي ــن بصفتها قاضيًا
مشرفًا على التفليسة بــاجــراء النشر
عن رغبة الشركة املفلسة باقفال طابق
اإلفـ ـ ـ ــاس إلنـ ـتـ ـف ــاء م ـص ـل ـحــة ج ـمــاعــة
الدائنني.
وعـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــه يـ ـ ـح ـ ــق لـ ـ ـك ـ ــل ذي م ـص ـل ـح ــة
االعتراض شخصيًا أو بواسطة وكيل
قانوني خالل مهلة أسبوع من تاريخ
النشر.
رئيس القلم
سوزان توتيو
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي أحمد مزهر
إل ــى املـنـفــذ عليهما عـمــاد مـهــدي نــور
ال ــدي ــن امل ــوس ــوي وي ــاس ــر م ـه ــدي نــور
ال ــدي ــن امل ــوس ــوي م ــن الـنـبـطـيــة الـفــوقــا
ً
ومـ ـجـ ـه ــول ــي مـ ـح ــل اإلقـ ـ ــامـ ـ ــة ،وعـ ـم ــا
بأحكام املادة  409أ.م.م ،.تنبئكما هذه
الدائرة بأن لديها باملعاملة التنفيذية
رق ــم  2020/201واملـتـكــونــة بــن املنفذ
مــروان عباس غندور بوكالة املحامي
ع ـل ــي ج ــاب ــر وب ـي ـن ــك ورف ـ ــاق ـ ــك إن ـ ـ ــذارًا
تنفيذيًا بموضوع القرار الصادر عن
ح ـض ــرة ال ـق ــاض ــي امل ـن ـف ــرد امل ــدن ــي في
النبطية بتاريخ  2020/6/30املتضمن
م ـنــح ع ـق ــار امل ـن ـفــذ رق ــم  /48الـنـبـطـيــة
الفوقا مـمـرًا مؤقتًا عبر العقار 3610
مــن منطقة النبطية الـفــوقــا العقارية
وفقًا لإلقتراح الثالث املحدد في تقرير
الخبير لقاء كفالة مالية ضامنة بقيمة
عشرة ماليني ليرة لبنانية.
وعليه تدعوكما هذه الدائرة للحضور
ال ـي ـه ــا ش ـخ ـص ـيــا أو ب ــواس ـط ــة وك ـيــل
ق ــان ــون ــي إلس ـت ــام االن ـ ـ ــذار ومــرف ـقــاتــه
تـحــت طــائـلــة مـتــابـعــة الـتـنـفـيــذ بحقك
ً
أصــوال بانقضاء  20يومًا تلي النشر
مضافًا اليها مهلة اإلنذار واملسافة.
مأمور التنفيذ فاطمة سلهب
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تصوير مروان طحطح

جهود إلعادة النسيج العمراني واالجتماعي إلى المناطق المنكوبة

تراث بيروت العمراني ...ذاكرة برسم الترميم
اليوم الثاني النفجار
منذ ّ
المرفأ ،تولت المديرية
العامة لآلثار ّ
ّ
مهمة العمل
على ترميم األبنية التراثية
ّ
المتضررة ّبالتعاون مع
فريق مؤلف من 39
ّ
متطوعًا من
مهندسًا
مركز الترميم والمحافظة
في الجامعة اللبنانية إضافة
إلى جمعيات ومراكز
الفريق حاليًا
أخرى .يقوم
ّ
بإجراء مسح أكثر دقة
ّ
المتضررة،
لألبنية التراثية
بعدما كان قد أجرى في
األيام األربعة األولى مسحًا
تقديريًا أوليًا ،خلص إلى
وجود حوالى  600مبنى
ّ
متضرر ،من ضمنها األبنية
الحديثة المبنية قبل سنة
سوى
 .1971هذه ليست ّ
بداية رحلة طويلة وشاقة
من أجل إعادة ترميم
البيوت المنكوبة وإرجاع
الناس إليها
روان عز الدين
ّ
مرت عشرون يومًا على انفجار مرفأ
بيروت .مثلما أضيف صوت الزجاج
ّ
املتكسر إلى ذاكرة املدينة السمعية،
هناك فعل أضيف إليها أيضًا ،وهو
إحصاء الخسائر املــاديــة والبشرية
واملعنوية ،فــي وقــت ال يــزال فيه 52
شـخـصــا م ـف ـقــودًا ح ـتــى ك ـتــابــة هــذه
ال ـس ـطــور .أم ــا ال ـســؤال ال ــذي يرتسم
ع ـل ــى وج ـ ـ ــوه املـ ــاشـ ــن فـ ــي األحـ ـي ــاء
املنكوبة ،قبل أن تنطق به ألسنتهم
فهو «من سيرفع هذا الــركــام؟» .هذا
املشهد يـتـكـ ّـرر يــومـيــا ،بينما تعمل

ّ
المهددة
بلغ عدد األبنية
بالسقوط  81حتى اآلن
عشرات الفرق واللجان والجمعيات
م ـنــذ ال ـي ــوم ال ـثــانــي لــان ـف ـجــار على
مـ ـس ــح أضـ ـ ـ ـ ــرار األب ـ ـن ـ ـيـ ــة ال ـس ـك ـن ـ ّـي ــة
والـتـجــاريــة ،منها نقابة املهندسني
و«الـنـقــابــة تـنـتـفــض» الـلـتــان ّ
ضمتا
م ـه ـنــدســن م ـت ـطـ ّـوعــن لـلـعـمــل على
م ـســح امل ـبــانــي وال ـب ـي ــوت الـسـكـنـيــة،
إضــافــة إلــى لـجــان أخــرى والجامعة
ال ـل ـب ـنــان ـيــة وال ـج ــام ـع ــات ال ـخ ـ ّ
ـاص ــة.
الــدمــار هائل في بـيــروت ،خصوصًا
ً
في املنطقة املحيطة باملرفأ وصوال
إل ــى األح ـي ــاء وامل ـنــاطــق األخـ ــرى في
ّ
كـ ــل االتـ ـجـ ــاه ــات :ال ـكــرن ـت ـي ـنــا وم ــار

أخيرًا  ...إنصاف التراث الحديث
قبل أيــام ،قرر «املجلس األعلى للتنظيم املدني» إحالة جميع طلبات الترخيص
والتصاريح لترميم األبنية املنجزة قبل عــام  1971إلــى املديرية العامة لآلثار،
اعتبره املهندس عبد الحليم جبر سابقة تاريخية،
التخاذ التدابير املناسبة .قرار
ّ
ّ
خصوصًا أن فترة الحداثة التي تمثل حقبة مضيئة من تطور العمارة في لبنان
لــم تنل فــي السابق األهمية الـتــي نالتها األبنية األكـثــر ِقـ َـدمــا .بعد االستعمار
الفرنسي ،تسابق معماريون محليون وعامليون أمثال خليل خوري ،وتيو كنعان،
وعاصم ســام ،وجــورج ّريــس ،وغريغوار سيروف وفريد طــراد وآخرين على
التفكير بعمارة حديثة تلبي املتطلبات املحلية في األربعينيات والخمسينيات
والستينيات .يشير جبر إلى إحدى أهم املفارقات التي عرقلت في السابق حماية
ّ
التراثية الذي يعود إلى سنة  ،1933أي إلى عام
اإلرث الحديث ،وهي قانون األبنية
لم يكن قد ّ
عمر فيه معظم األبنية الحديثة في بيروت .ويضيف أن قانون البناء
ّتم تعديله سنة  ،1969بما يسمح لألبنية بأن ترتفع أكثر وأن تتراجع عن حدود
الشارع ،أي إن األبنية حتى صدور ذلك القرار كانت تلتزم بكل املعايير السابقة
قبل أن ّ
يتغير املشهد املديني الحقًا .في إطــار مـبــادرة املديرية ّ
العامة لآلثار،
ّ
ّ
يتولى «املركز العربي للعمارة» مهمة مسح األبنية الحديثة ،ضمن عمل املركز
منذ سنوات على التوثيق لإلرث املعماري الحديث .ال أرقام دقيقة لعدد األبنية
ّ
املتضررة حتى اآلن بحسب املهندسة املعمارية وعضو «املركز العربي
الحديثة
للعمارة» جوي كنعان التي تشارك في املسح .في حديث مع «األخبار» ،تخبرنا
كنعان «أننا بحاجة إلى مزيد من الوقت لتحديد األضرار التي طالت هذه األبنية
والعمارات ،خصوصًا أن الضرر ال يظهر دائمًا على الهيكل الخارجي ،إال أنه قد
ً
يكون هناك خلل وإصابات في األساسات مثال» ،علمًا بأن مسح هذه األبنية ال
مستمرًا في مناطق منها املـ ّ
ّ
ـدور والجميزة ومار مخايل ،حيث يقع مبنى
يزال
ّ
شركة كهرباء لبنان الذي يعد أبرز معالم تلك الفترة.

ّ
والجميزة وأحياء
مخايل والرميل
األش ــرفـ ـي ــة وبـ ـع ــده ــا زق ـ ـ ــاق ال ـب ــاط
والـ ـخـ ـن ــدق الـ ـغـ ـمـ ـي ــق ...وحـ ــن يــأتــي
الـحــديــث عــن ّاإلع ـم ــار ،ال أح ــد ينكر
ّ
املهمة شاقة وطويلة ،خصوصًا
أن
بالنسبة إلــى األبنية التراثية التي
ّ
ً
تتطلب م ــواد م ـحـ ّـددة وعـمــا دقيقًا
فــي الـتــرمـيــم .إنـهــا رحـلــة طويلة من
أجـ ــل إرج ـ ـ ــاع م ــا ت ـب ـقــى م ــن الـ ـت ــراث
العمراني والنسيج االجتماعي إلى
ّ
األحـيــاء م ـجـ ّـددًا .الـكــل يـقـ ّـر بـضــرورة
عـ ـ ـ ــودة الـ ـ ـن ـ ــاس إل ـ ـ ــى ه ـ ـ ــذه ال ـب ـي ــوت
املـ ـتـ ـض ـ ّـررة ال ـت ــي ال ق ـي ـمــة لـهـيـكـلـهــا
ال ـع ـم ــران ــي وح ـ ــده م ــا ل ــم ي ـع ــد إل ـيــه
ً
السكان .وقــع الكارثة ال يــزال ثقيال،
غـيــر أن ع ــددًا م ــن املـهـنــدســن ي ــرون
أنـهــا قــد تـكــون فــرصــة إلع ــادة النظر
فــي آلـيــات الـحـفــاظ على ال ـتــراث ،في
ّ
ظل غياب قانون حديث يحمي هذه
ّ
األبنية التي يتوزع جزء كبير منها
ّ
املتضررة بشكل مباشر.
في املناطق
ب ـعــد االن ـت ـه ــاء م ــن م ـعــال ـجــة أض ــرار
املتحف الوطني من جـ ّـراء االنفجار،
ّ
ـول ــت «امل ــدي ــري ــة الـ ـع ـ ّ
ـام ــة ل ــآث ــار»،
تـ
ّ
بـتــوصـيــة مــن وزارة الـثـقــافــة ،مهمة
امل ـســح لــأبـنـيــة ال ـتــراث ـيــة ،م ــع مــركــز
ال ـتــرم ـيــم وامل ـح ــاف ـظ ــة ف ــي الـجــامـعــة
الـلـبـنــانـيــة ال ــذي ي ـضـ ّـم  39مهندسًا
ّ
متطوعًا من خبراء الترميم ،إضافة
إل ـ ـ ــى «املـ ـ ــركـ ـ ــز ال ـ ـعـ ــربـ ــي لـ ـلـ ـعـ ـم ــارة»
ّ
ال ــذي ي ـتــولــى مـهـ ّـمــة امل ـســح لألبنية
ً
ال ـح ــدي ـث ــة (راجـ ـ ـ ــع ال ـ ـ ـكـ ـ ــادر) ،ف ـضــا
عــن «الـيــونـيـسـكــو» ،و«إي ـكــومــوس»،
و«إيـ ـك ــروم» ،و«آبـ ـس ــاد» وجـمـعـيــات
أخــرى ،وحــوالــى  200طالب هندسة

مـتـطـ ّـوع .لــم يكن قــد مـ ّـر يــومــان على
ّ
تشكلت ّ
خلية أزمــة
االنـفـجــار ،حتى
إلنقاذ التراث العمراني في السادس
م ــن آب (أغ ـس ـط ــس) .ال ـب ــداي ــة كــانــت
بمسح ّأولــي أنجز خــال أربعة أيام
لـثــاث مناطق ّ
مقسمة (األكـثــر قربًا
مــن املــرفــأ ،ومـنـطـقـتــان خلفية أولــى
ّ
تضرر
وخلفية ثانية) ،وخلص إلى
أكـ ـث ــر مـ ــن  600ب ـي ــت تـ ــراثـ ــي ،ت ـق ـ ّـدر
كلفة إصالحها وترميمها بحوالى
 300م ـ ـل ـ ـيـ ــون دوالر .يـ ـبـ ـق ــى هـ ــذا
الــرقــم ت ـقــديـ ّ
ـريــا ،كـمــا يـخـبــرنــا مــديــر
ّ
امل ــدي ــري ــة الـ ـع ــام ــة ل ــآث ــار ســركـيــس
خ ــوري ،أي إنـهــا مـجـ ّـرد أرق ــام يمكن
أن تتضاعف أو تنقص مــع الــوقــت.
وفيما تتفاوت األضــرار بني املباني
وهياكلها ،يجري التركيز اآلن على
حـمــايــة األبـنـيــة امل ـه ـ ّـددة بــالـسـقــوط،
والـ ـت ــي ب ـلــغ ع ــدده ــا  81ب ـي ـتــا حـتــى
اآلن ،مــن أص ـ ّـل  301مـبـنــى خضعت
ملـســح أك ـثــر دق ــة فــي ّ
األي ـ ــام األخ ـيــرة
فــي مـنــاطــق امل ـ ـ ّ
ـدور ومـحـيــط املـيـنــاء
واألشرفية والصيفي والرميل ،كما
أشـ ــار الـت ـقــريــر األخ ـي ــر ال ـص ــادر عن
هـكــذا ،بــدأ الفريق بتدعيم
امل ـبــادرةّ .
هيكلي مؤقت لعدد من هذه األبنية
كخطوة أول ــى ،قبل الـبــدء بالترميم
وإح ـصــاء امل ــواد الـتــي تحتاج إليها
هــذه الـعـمـلـ ّـيــة .ثـ ّـمــة تـحـ ّ
ـديــات كثيرة
ت ــواج ـه ـه ــا رح ـل ــة ال ـت ــرم ـي ــم وإع ـ ــادة
البناء ،رغــم أن املهندسني العاملني
ّ
يتمسكون بأمل إعــادة
على األرض
األبنية والـنــاس إلــى مــا كــانــت عليه
فــي السابق .منذ ّ إطــاق امل ـبــادرة ،ال
يكاد الفريق يتوقف عن العمل ،وفق

خوري الذي ّيشير إلى أن التحديات
األخـ ــرى تـتـمــثــل ف ــي ال ـح ـصــول على
ال ـت ـم ــوي ــل ،وعـ ـل ــى ال ــدع ــم ف ــي م ــواد
الـبـنــاء .هـنــاك بالطبع عــامــل الــوقــت،
ّ
الـ ـ ــذي ي ـح ــت ــم ع ـل ــى الـ ـف ــرق ال ـعــام ـلــة
إنـهــاء الـخـطــوات األســاسـيــة الـقــادرة
على حماية هــذه األبنية قبل فصل
ّ
ال ـ ـش ـ ـتـ ــاء .كـ ـ ــل هـ ـ ــذا ي ــدف ــع امل ــدي ــري ــة
وامل ـه ـن ــدس ــن إلـ ــى م ــواص ـل ــة الـعـمــل

ب ــامل ـق ـ ّـوم ــات املـ ـت ــواف ــرة ح ــال ـي ــا .وإن
كان محافظ بيروت القاضي مروان
ع ـب ــود ق ــد أص ـ ــدر أخ ـي ـرًا ب ــاغ ــا يـقـ ّـر
أبنية
بعدم إعطاء أي رخصة إلقامة ّ
حــديـثــة ألص ـحــاب األب ـن ـيــة املـصــنـفــة
تراثية ،إال أن الـقــرار وحــده ال يكفي
إلب ـع ــاد شـبــح املـسـتـثـمــريــن .ه ــذا ما
ّ
ّ
أكده ويؤكده يوميًا أصحاب البيوت
الــذيــن يتلقون عــروضــا مـغــريــة جــدًاّ

تصنيف األبنية التراثية
بالطبع
مــا هــي املعايير التي تمنح مبنى مــا قيمته العمرانية؟
ّ
ال يـقـتـصــر األمـ ــر ع ـلــى الـهـيـكــل والـتـصـمـيــم ال ـخــارج ـيــن لـكــل
مبنى بمفرده ،رغــم أن هــذا أحــد الـشــروط التي تتبعها املديرية
الـعــامــة لــآثــار فــي تصنيف األبـنـيــة .فــي حــديــث مــع «األخ ـبــار»،
ي ـعـ ّـدد املـهـنــدس املـعـمــاري عـبــد الحليم جـبــر مجموعة معايير
ّ
العمرانية للمباني .هـنــاك بالطبع جمالية املبنى
تـحــدد القيمة
ونمطه املعماري ،وعمر البناء ،إضافة إلــى األبنية ذات األهمية
التاريخية (الــذاكــرة) مثل بيت فيروز في زقــاق البالط ،وقصر
بشارة الخوري في البطركية .يشير جبر إلى أن بعض األبنية
تكتسب أهميتها من املوقع نفسه ،لكونه يبقى شاهدًا على فترة
أو حقبة آفلة ،مثل البيت األحمر في منطقة الحمرا ،الــذي ّ
يعد
شاهدًا على فترة كانت فيها البساتني تنتشر في املنطقة بينما
ّ
تبدلت مالمحها اآلن بشكل ّ
كلي .ومن املعايير األخــرى ،يذكر
ّ
العمراني املحيط ،أي مجموعة األبنية التي تشكل
جبر النسيج
ّ
طابعًا ّ
معينًا وتتمثل قيمتها العمرانية في كونها متجاورة ،ال
بقيمة مبنى بمفرده.

منذ األيام األولى لالنفجار .الخوف
مــن املستثمرين ومشاريعهم يبقى
م ـ ـبـ ـ ّـررًا ،خ ـصــوصــا ل ـنــاح ـيــة ال ـق ــدرة
على تنفيذ هذا القرار في املستقبل،
ّ
والـ ـتـ ـم ـ ّـس ــك بـ ــه أم ـ ـ ــام كـ ـ ــل الـ ـظـ ــروف
االقتصادية الصعبة التي ّ
يمر بها
املــواطـنــون ومــؤسـســات الــدولــة على
ّ
التراثية في
السواء .كما أن لألبنية
ّ
مثالية يومًا منذ
املدينة ذاكرة لم تكن

أن أسقطت مئات األبنية من الئحة
الـجــرد الـعــام نهاية التسعينيات.
صـ ـحـ ـي ــح أن بـ ـ ـي ـ ــروت ال ت ـح ـت ــاج
اليوم إلى ما ينكأ نــدوب املاضي،
إال أن ـنــا ال يـمـكــن تـجــاهــل عـشــرات
امل ـ ـ ـعـ ـ ــارك ال ـ ـخـ ــاسـ ــرة ف ـ ــي ق ـض ــاي ــا
هــدم األبنية التراثية وتشويهها
فـ ــي حـ ـ ــاالت ال ـس ـل ــم واالس ـ ـت ـ ـقـ ــرار،
مـ ـ ــا ي ـ ـضـ ــاعـ ــف ال ـ ـق ـ ـلـ ــق فـ ـ ــي ح ــال ــة

الـكــارثــة الـتــي تـجــذب املستثمرين
وال ـت ـجــار .وبــال ـعــودة إل ــى م ـبــادرة
امل ـ ــدي ـ ــري ـ ــة الـ ـ ـع ـ ـ ّ
ـام ـ ــة لـ ـ ــآثـ ـ ــار ،ف ــإن
خــوري يستخدم مصطلح التراث
ّ
أهمية حماية
الحي لــإشــارة إلــى
ال ـن ـس ـي ــج الـ ـعـ ـم ــران ــي وق ــاط ـن ـي ــه،
واملهن واملحال التجارية املتنوعة
ف ــي امل ـن ــاط ــق امل ـن ـك ــوب ــة .وه ـ ــذا مــا
تـ ـسـ ـع ــى املـ ـ ـ ـب ـ ـ ــادرة إل ـ ـ ــى ت ـح ـق ـي ـقــه

مـنــذ ال ـيــوم ّ
األول ،رغ ــم أن عملها
ّ
ّ
يـ ـن ــدرج ض ـمــن خ ــط ــة دف ــاع ــي ــة في
وجــه الكارثة .لطاملا كانت حماية
ّ
ال ـتــراث تعمل وفــق خــطــة دفاعية،
ّ
يتم اللجوء إليها ما أن يعلن عن
األبنية .يخبرنا خــوري
هــدم أحــد
ّ
أن املديرية توقفت منذ سنة 2010
عن االستعانة بالئحة الجرد التي
أجــرتـهــا شــركــة «خـطـيــب وعلمي»
سـ ـن ــة  1997ل ــأب ـن ـي ــة الـ ـت ــراثـ ـي ــة.
ً
ثـ ّـمــة أس ـب ــاب ع ــدي ــدة ل ــذل ــك .فـضــا
عــن أنـهــا أسـقـطــت ع ــددًا كـبـيـرًا من
األب ـن ـي ــة ال ـت ــراث ـ ّـي ــة ت ـح ــت ض ـغــوط
سـيــاسـ ّـيــة ،إال أن التصنيف الــذي
اعتمدته الشركة كــان يتم بحسب
املبنى الفردي ويتجاهل النسيج
الـ ـعـ ـم ــران ــي وال ـ ـب ـ ـشـ ــري ل ــأح ـي ــاء.
وب ـ ـس ـ ـبـ ــب امل ـ ـيـ ــزان ـ ـيـ ــة ال ـض ـئ ـي ـل ــة،
ّ
بحسب خوري ،لم تتمكن املديرية
فــي الـســابــق مــن الـقـيــام ب ـجــردة أو
بــإعــداد الئـحــة للمباني الـتــراثـيــة.
ه ـك ــذا ،ي ـقــوم ال ـفــريــق اآلن بــوضــع
ّ
التراثية
مــا يشبه الئـحــة لألبنية
ّ
املتضررة ،بالتوثيق لهذه املباني
بــالـصــور والـبـيــانــات واملعلومات،
عبر تقسيمها إلــى قسمنيّ :
األول
يـمـتـ ّـد م ــن ال ـف ـتــرة الـعـثـمــانـيــة إلــى
فترة االنـتــداب الفرنسي ،والثاني
يـ ـشـ ـم ــل األب ـ ـن ـ ـيـ ــة الـ ـح ــديـ ـث ــة م ـنــذ
األربـعـيـنـيــات إل ــى سـنــة  ،1971ما
ّ
يعد سابقة في التعامل مع اإلرث
ال ـ ـحـ ــديـ ــث ف ـ ــي الـ ـ ـب ـ ــاد وتـ ـج ــارب ــه
ّ
الكثيرة التي تتوزع في كل أحياء
ب ـي ــروت ،خـصــوصــا ف ــي تـلــك الـتــي
نالت القسط األكبر من الدمار.

رهيف ّ
فياض:
جرح جديد في
جسد المدينة
فقدت املدينة روحها منذ زمن طويل .ال يمكن للمعمار
اللبناني رهيف ّفياض أن يتجاهل هذه الحقيقة .حني
َ
ّ
الشعبية،
ُج ِرفت سينما الريفولي ،ومن خلفها األسواق
صارت ساحة النجمة عبارة عن «فراغ رمادي» .لم تعد
النجمة ساحة تربط أحياء العاصمة .يستعيد ّفياض
هذا التاريخ ،بينما يحصي ما خسرته بيروت أيضًا في
األشهر األخيرة :ساحة رياض الصلح ،بعدما ّ
طوقتها
القوى األمنية باألسالك الشائكة في انتفاضة  17تشرين
ّ
األول وقطعت عنها السبل إلى الشوارع املحيطة بها.
ّ
اآلن ال يختلف األمر كثيرًا عما كانت عليه بيروت في
السنوات املاضية بحسب فياض ،سوى أن الركام طال
أحياء جديدة .املحال في الوسط ،كانت مقفلة في السابق،
أما اآلن فقد «لفظت أحشاءها إلى الخارج» وفق تعبيره.
على ضوء الكارثة الحالية ،يستذكر فياض تاريخ إعادة
إعمار بيروت بعد الحرب ،أي حني ّتم «فتح هذا الجرح
ُ
العريض في جسد املدينة وترك فارغًا حتى اليوم».
الجرح سابق وعتيق على هذا االنفجار الذي وصل إلى
مناطق أخرى مثل الجميزة ومار مخايل والجعيتاوي
ّ
الجميزة – مار
وفسوح .في استعادته لتاريخ شارع
ّ
ّ
مخايل ،يبدو فياض كمن يعيد مد ما تقطع من أوصال
املدينة« .بعد خروج بيروت من أسوارهاّ ،
تمددت في
اتجاهني؛ األول باتجاه زقاق البالط ،والثاني عن طريق
ّ
الجميزة – مار مخايل التي كانت طريق بيروت –
ّ
طرابلس» .يخبرنا أن ما يمنح الشارع أهميته هو أنه ال
يزال على حاله منذ القرن التاسع عشر لناحية التصميم
املديني ،إذ إن إحدى أهم مميزات املنطقة هي احترام
ّ
حدود الشارع حيث تشكل األبنية املتجاورة ما يشبه
جدارًا ُي ّ
سمى  .Wallstreetتضاف إلى هذه العوامل
ّ
سمة أخرى كما يشير ،وهي التراكم التاريخي والتنوع
العمراني في الشارع الذي يحوي طبقات زمنية عديدة:
أوالها األبنية التي تعود إلى النصف الثاني من القرن
التاسع عشر ،مع صعود البيت اللبناني والبيت ذي
األقواس الثالثة .إلى جانب هذه البيوت في الجميزة،
هناك عمارات كولونيالية خرسانية بطبقات عديدة
ً
تعود إلى أوائل الثالثينيات ،فضال عن العمارات الحديثة
في األربعينيات والخمسينيات والستينيات ،وأخرى
ّ
تعد هجيبنة مثل مبنى املخفر في الجميزة وفق تعبير
فياض .يواصل املعمار اللبناني استعادة تاريخ الشارع
ّ
املمتد إلى مار مخايلّ ،
وتفرعاتها الحديثة باتجاه املرفأ،
وعماراتها املرصوفة على الجوانب منذ الخمسينيات.
ً
يشدد على ضرورة ّ
متفائال ،إال أنه ّ
الحد
ال يبدو فياض
ّ
املتضررة ،إضافة إلى القيام
من رقعة الهدم في املناطق
بالجهود اإلنشائية القصوى لتدعيم األبنية املصابة .في
ّ
التذرع بالسالمة ّ
يحذر من ّ
العامة من أجل
هذا السياق،
تبرير الهدم ،مشيرًا إلى أن أكثر ما يمكن أن يضمن
السالمة ّ
العامة هو الحفاظ على هذه األبنية ،خصوصًا
«إذا كنا نسعى إلى إرجاع الناس إلى أماكن سكنهم،
الذي كان موجودًا من قبل،
وإعادة املجتمع املديني ّ
والنسيج االجتماعي الذي ألف األمكنة وعناصرها ،مثل
القرميد والقوس والخشب ،»...مضيفًا أن «هجمة الريع
حتمية اآلن ،لذلك ينبغي النضال ّ
العقاري ّ
ّ
ضد الريع
تعد
العقاري .هذه فرصة للمستثمرين للقول إن الحل هو في
ّ
املتصدعة» .يدعو ّفياض العاملني على ترميم
هدم األبنية
هذه األبنية إلى ضرورة تحديد مفهوم الترميم وأخذ
إشكالية الترميم بعني االعتبار بوضوح والعمل ّ
بجدية
إلعادة األمور كما كانت من دون ّ
التعدي على روحها.
ّ
يكرر ّفياض عبارة «روح املكان» مرارًا ،لتأكيد أن حماية
العلمية واإلنشائيةّ
ّ
ّ
باالعتماد على التقنيات
األبنية ال تتم ّ
فحسب ،بل «تتطلب إحاطة ثقافية باألبنية ووظائفها،
وبخصوصية املناطق واألحياء وتراكمها التاريخي،
والحرص على إنجاز الترميم بالتقنيات نفسها التي
ّ
التراثية».
بنيت فيها املباني
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قارئ العزاء السيد عبد األمير فضل الله

وثائقي يتتبع ّ
تطورها ونشأتها على مدى أكثر من نصف قرن

«سراج الحق» :تاريخ السيرة العاشورائية في لبنان
زينب حاوي

صورة
وخبر

شـهد متحـف «أودون بـازار» فـي واليـة أسـكي شـهير وسـط تركيـا،
ً
إقبـاال كبيـرًا منـذ إعـادة فتـح أبوابـه فـي مطلع شـهر تمـوز (يوليو)
الماضـي ،بعدمـا كانـت مغلقـة مؤقتـا ضمـن تدابيـر مكافحـة وبـاء
كورونـا .الصـرح الثقافـي الحديـث الواقـع ضمـن المنـازل التقليديـة
القديمـة فـي قضـاء أودون بـازار ،اسـتقبل لغايـة هـذه السـطور 10
آالف و 629زائـرًا( .دنيـز أجيـك ـــ األناضـول)

في نمط إخراجي وسردي سعى لكسر كالسيكية تنفيذ الوثائقيات ،يعرض فيلم «سراج
الحق» (إعــداد :بتول صـ ّـوان مـ ّـروة  -إخــراج :محمد كمال الدين  -منتج منفذ :شركة إبداع)
غـدًا على شاشة «امل ـنــار»« .س ــراج الـحــق» وثــائـقــي ،يسرد السيرة العاشورائية فــي لبنان،
وتطورها ونشأتها ،عبر استضافة مروحة من العلماء والشيوخ ،إلى جانب شخصيات
أخرى واكبت هذه املسيرة على مدى أكثر من نصف قرن .هؤالء سيسردون ّ
كيفية نشوء
ّ
واجتماعية ّ
ّ
العاشورائية ،من زوايــا مختلفةّ ،
ّ
وفنية .طيلة الفيلم املمتد على
دينية
املجالس
ست وأربعني دقيقة ،تجول الكاميرا على وجوه ضيوفه ،من دون أن يتخلل الفيلم تعليق
صوتي ( .)voice overإذ سعى املخرج محمد كمال الدين ـ كما يقول لنا ـ إلى إرساء عنصر
التشويق في الشريط ،وربط أحداثه عبر كالم وتصريحات ضيوفه ،من خالل االنتقال من
محور إلــى اآلخــر عبر هــذه الخاصية في السرد ،وقــد ّ
غيب النمط الكالسيكي في اعتماد
التعليق الصوتي لتنفيذ هذه الغاية .ومن ضمن الشخصيات املستضافة :املسؤول الثقافي
في «تجمع علماء جبل عامل» الشيخ علي خازم ،واملحقق في التاريخ والدراسات اإلسالمية
الشيخ جعفر املهاجر ،قارئ العزاء السيد عبد األمير فضل الله ،إلى جانب الخطيب الحسيني
الشيخ حسن بدوي ،والسيد حسني شرف الدين ،صهر اإلمام موسى الصدر ،الذي ّ
يتحدث
ّ
هنا ،عن دور القاص العاشورائي ويربطه بمسيرة اإلمــام الصدر .إلى ذلــك ،ارتــأى صناع
ّ
السير الحسينية ،بل عمدوا إلى تطعيمه
الفيلم ،عدم االتكاء فقط إلى آراء علماء الدين وقراء
ّ
بشخصيات أخــرى تــدور في هــذا الفلك .هكذا ،سيطل في الفيلمّ ،
املصور علي مزرعاني
ّ
ّ
الذي واكب ووثق هذه السير منذ السبعينيات ،كما سيحضر قاسم قديح الذي جسد دور
«الشمر بن ذي الجوشن» (قاتل اإلمام الحسني) على مدى أكثر من نصف قرن على املسرح
العاشورائي في مدينة النبطية .ويروي قديح في الفيلم كيفية تفاعله مع هذا الدور وردود
فعل الجمهور التي قد تصل إلى الهجوم الكالمي املباشر عليه لشدة اندماجهم وتأثرهم
بهذا الدور وبما حصل في واقعة كربالء .هكذا ،في أقل من ساعة تلفزيونية ،سنكون أمام
ّ
تشويقية ،في التصوير (جالت كاميرا الفيلم على مدن :النبطية ،صور ،بعلبك ،عدلون،
مادة
ً
ُ
بيروت وعيناتا) واإلخــراج والحبكة ،تخرج الفيلم من النمط الكالسيكي الذي يحكم عادة
ّ
تنفيذ شرائط مماثلة ،قد تتسم بالجمود ،كما سنكون أمام مادة غنية ،قوامها الشخصيات
املستضافة التي ستسرد السيرة العاشورائية كل من زاويته الخاصة.
«سراج الحق» غدًا األربعاء  22:30على «املنار»

«مهرجان ربيع بيروت»ّ :
تحية خاصة

ّ
«تجمع إغاثة المسرح»
امألوا االستمارة
ّ
«تجمع إغاثة
قبل أيامُ ،ولد
املسرح في لبنان» على يد
مسرحيني لبنانيني (من
بينهم سحر عساف ،وكريم
دكروب ،وحنان الحاج علي)
مجتمع
بهدف
ّ
مساعدة أفراد ً
املسرح املتأثرين مباشرة
بانفجار مرفأ بيروت على
مستويات ّ
عدة .في هذ
ّ
السياق ،أطلق التجمع أخيرًا
استمارة ،يطلب من العاملني
في مجال املسرح أو الطالب
تعرضوا ّ
الذين ّ
ألي ضرر
ّ
بفعل ما جرى مألها في مدة
(أغسطس)
أقصاها  31آب
ّ
 .2020كما ّ
شدد على أنه
سوف «نتابع معك وسنحاول
االستجابة الحتياجاتك.
وسنسعى جاهدين لتأمني
دعم مادي و/أو دعم نفسي ـ
اجتماعي» ،مؤكدًا في الوقت
ّ
نفسه أن املعلومات التي
ّ
متطوعي
«نتشاركها مع
ّ
«تجمع إغاثة املسرح في
لبنان» ستبقى قيد الكتمان».
(رابط االستمارة متوافر على
موقعنا)

مايا أبو الحيات:
الكتابة من القدس وعنها
ضمن فعاليات «الكتابة
من القدس ُوعنها :سلسلة
ّ
مقدسيني»،
حوارات مع أدباء
يدعو «املتحف الفلسطيني»،
اليوم الثالثاء ،إلى حضور
لقاء مع الروائية مايا أبو
الحيات (الصورة) عبر
تطبيق «زوم» ،على أن
ّ
تضم
يحاورها بدر عثمان.
هذه السلسلة حوارات منفردة
ّ
مقدسيني بارزين من
مع أدباء
ُ
أجيال مختلفة ،لتلقي نظرة
ُم ّ
عمقة على الكتابة عن
القدس املحتلة بني املاضي
والحاضر ،من خالل تسليط
ّ
الضوء على مسيرة أدباء
انشغلوا باملدينة الفلسطينية
ّ
وقاموا بعكسّ مركباتها
ُ
عدد من
املختلفة واملعقدة في ٍ
أعمالهم.
حوار مع مايا أبو الحيات :اليوم
ً
مساء
الثالثاء ـ الساعة السادسة
بتوقيت القدس املحتلة وبيروت ـ
تطبيق «زوم» (الرابط متوافر على
موقعنا)

أصدرت إدارة «مهرجان ربيع بيروت»
َ
بيانًا أعلنت فيه عن أمسيت ْي ،اليوم
الثالثاء وفي ّ
األول من أيلول (سبتمبر)
 ،2020في تمام الساعة التاسعة مساءً،
ّ
ّ
يتخللهما بث مباشر على صفحة
املهرجان الفايسبوكية لعروض
ّ
فنية قصيرة ،بمشاركة فنانني عرب
وعامليني سبق واستضافهم الحدث
منذ تأسيسه عام  ،2009من بينهم
عازف الكالرينت واملؤلف السوري
العظمة (الصورة) ،والفنان
كنان
ّ
اللبناني بشار مار ـ خليفة ،وعازفة
البيانو واملؤلفة املوسيقية البريطانية
ـ الرومانية ألكساندرا داريسكو.
ّ
سيقدم هؤالء الفنانون عروضًا جديدة

في تحية ّ
لبيروت وللشعب
حب خاصة
ّ
بعد االنفجار الدامي الذي هز قلب
العاصمة اللبنانية في الرابع من آب
(أغسطس) الحالي .وكان املهرجان قد
اضطر إلى تأجيل موعد دورته الثانية
عشرة التي كانت ّ
مقررة في حزيران
(يونيو) املاضي ،بسبب الظروف
القاسية التي يرزح تحتها اللبنانيون
ّ
ّ
واقتصاديًا
وصحيًا
سياسيًا
واجتماعيًا.
الدورة الثانية عشرة من «مهرجان ربيع
بيروت» :اليوم الثالثاء والثالثاء  1أيلول ـ
ً
مساء ـ صفحة Beirut
الساعة التاسعة
 Spring Festivalعلى فايسبوك

«مغرب الحكايات»
في مواجهة كورونا
لغاية  31آب (أغسطس)
الحالي ،تتواصل فعاليات
الدورة الـ  17من مهرجان
ّ
«مغرب الحكايات» ،الذي ينظم
افتراضيًا تحت شعار «الكلمة
للعالم في مواجهة جائحة
كورونا».
تسعى الدورة الحالية إلى
«جعل الحكايات لسانًا يساهم
بها في مواجهة األزمات
والجوائح بكل أشكالها وكذلك
في العمل على توثيقها».
ّ
يتضمن برنامج الدورة
حصصًا من الحكايات الدولية
يتم بثها على السوشال ميديا
بكل اللغات ،باإلضافة إلى
ندوات وورش عمل وسوق
الحكايات االفتراضي وغيرها
من األنشطة .وفي نهاية
ّ
الحدث الذي تنظمه «جمعية
لقاءات للتربية والثقافة»،
ّ
ستوزع جوائز «أوسكار
راو دولي» ،و«أفضل
أفضل ٍ
حكاية مكتوبة عن جائحة
كورونا» ،و«دبليج (سوار)
الذهب الوطني ألفضل جدة
راو طفل».
حكواتية» ،و«أفضل ٍ

