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كارثة المرفأ تتكررّ
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لبنان

لبنان

ّ
كارثة المرفأ  :2نظام «التلحيم» فــجر وأحرق!
على الغالف

ّ
كارثة جديدة حلت في المرفأ أمــس .مهما قيل
فيها ،فهي ال ّ
تعبر سوى عن عجز كامل للسلطة.
أن يحصل حريق ضخم في المرفأ بعد شهر من انفجار
 ٤آب ،الذي تلته إجراءات استثنائية لمنع حصول أي
حادثة جديدة ،يعني ببساطة أن الدولة قد تحللت
بالكامل .ليست المشكلة في مسؤولية هذا الجهاز
أو ذاك .صحيح أن الجيش ،بوصفه المسؤول عن
منطقة المرفأ هو المسؤول المباشر عن الحادثة ،إال
أن ذلك ال يلغي أن الترقيع لم يعد يجدي نفعًا .هي
مشكلة نظام ومؤسسات بلغ فيها الهريان حدًا لم
يعد ينفع معه الترقيع
مع كل كارثة صار بديهيًا االستعداد
للتي تليها .قدر يعيشه سكان لبنان
الذين ال يزالون يراهنون على سلطة
ّ
وأذلتهم وقتلتهم ّ
وشردتهم.
أفقرتهم
بالكاد بدأ الناس بتخطي جريمة 4
آب ،ح ـتــى أن ـع ــش ح ــري ــق  10أي ـلــول
ذاكرة مآسيهم مجددًا .هلع وقلق من
ُ
تكرار املــأســاة ،لم تـبـ ّـدده التطمينات
التي تأتي ممن سبق أن طمأن أن ال
مواد خطرة في املرفأ.
مـ ــا ح ـص ــل ي ــؤك ــد أن انـ ـفـ ـج ــار  4آب
ال ـ ـ ـ ــذي أدى إل ـ ـ ــى مـ ـقـ ـت ــل نـ ـح ــو 200
شخص وجــرح اآلالف ،لم يكن كافيًا
لتغيير الـنـهــج .ال الـقــوى السياسية
وال ال ـق ــوى األم ـن ـيــة وال ال ـق ـضــاء وال
اإلدارة ات ـع ـظــت .طــري ـقــة ال ـع ـمــل هي
نفسها واالسـتـهـتــار بـ ــأرواح الـنــاس
ه ــو ن ـف ـســه .صـ ــار ج ـل ـيــا أن اإله ـم ــال
والفساد الــذي انفجر مــرة قــادر على
االنفجار ألــف مــرة ،ما دامــت السلطة
ه ــي نـفـسـهــا ،إن ك ــان ــت سـيــاسـيــة أو
أمنية أو قضائية أو إداريــة أو مالية
أو نقدية ،ومــا دامــت التحقيقات في
االن ـف ـج ــار ت ـل ـتــف ع ـلــى امل ـســؤول ـيــات
ال ـس ـي ــاس ـي ــة .لـ ــم ي ـع ــد ي ـن ـف ــع تــأل ـيــف
لجان التحقيق أو تحميل املسؤولية
لفالن أو عالن .صار جليًا أن العطب
بنيوي .وصار جليًا أن الترقيع يزيد
ّ
من شــدة الـضــرر .النظام كله معطل،
وك ــذل ــك امل ــؤس ـس ــات .ال الـصــاحـيــات
واضحة ،وال املسؤوليات ،وال آليات
اتخاذ القرار ،وال سبل التواصل بني
امل ــؤس ـس ــات .ث ـمــة مـنـظــومــة مـهـتــرئــة
تمامًا ،وال مجال إلصالحها .بحسب
التجربة ،ليس أحـ ٌـد فــي الجمهورية

ق ـ ــادرًا ع ـلــى الـتـعـهــد ب ــأن م ــا يحصل
لن يتكرر .انفجار املرفأ نموذجًا .كل
االس ـت ـن ـفــار الـ ــذي ت ــاه ل ــم يـحــل دون
ع ــودة ال ـنــار إل ــى قـلــب امل ــرف ــأ .وم ــا لم
يحصل تغيير ج ــذري يعيد ترتيب
الـسـلـطــة ،ال أح ــد يـضـمــن أن ال تــأكــل
ال ـن ــار ك ــل ش ـ ــيء .ل ـل ـمــرة ال ـثــان ـيــة في
غضون أقل من  40يومًا ،ينجو الجزء
الشرقي من املرفأ (محطة الحاويات)
الــذي يمر عبره أكثر من  70في املئة
من أعمال االستيراد والتصدير .لكن
ال ـصــدفــة وح ــده ــا تـنـجـيــه ،ال اإلدارة

الجيش المسؤول عن
األمن في بيروت وفي
المرفأ عجز عن ضمان
أمن  2كلم مربع

واألم ـ ـ ـ ــن وال الـ ـقـ ـض ــاء وال ال ـس ـل ـطــة
السياسية.
مـنــذ  ٤آب ،ح ـ ّـول الـجـيــش امل ــرف ــأ إلــى
م ـن ـط ـق ــة عـ ـسـ ـك ــري ــة ،ي ـم ـن ــع الـ ــدخـ ــول
ّ
مشددة
والخروج إال بإذنه؛ إجــراءات
تسبق السماح بدخول أي كان ،حتى
ً
لــو كــان م ـســؤوال ،ثــم يتبني أن ورشــة
لحام تهدف إلى إجراء أعمال تصليح
في منطقة السوق الحرة ،قد انطلقت.

الـ ـجـ ـي ــش نـ ـفـ ـس ــه خ ـ ـ ـ ــرج ،مـ ـن ــذ ن ـحــو
أس ـب ــوع ــن ،ع ـلــى ال ـل ـب ـنــان ـيــن بـبـيــان
لـيــؤكــد أن ــه «خ ــال الـفـتــرة املـمـتــدة ما
بــن  14و 22آب تــم الـكـشــف عـلــى 25
مستوعبًا يحتوي كل منها على مادة
حمض الهيدريك .كما تم اكتشاف 54
مستوعبًا تحتوي على م ــواد أخــرى
(لــم يحددها) ،قد يشكل تسربها من
املستوعبات خ ـط ـرًا» .طـمــأن الجيش
ح ـي ـن ـه ــا إل ـ ـ ــى أن ـ ـ ــه «ت ـ ـمـ ــت م ـع ــال ـج ــة
ت ـلــك امل ـ ــواد ب ــوس ــائ ــل عـلـمـيــة وط ــرق
آم ـنــة ،وت ـجــري متابعة ه ــذه األعـمــال
ب ــال ـت ـن ـس ـي ــق م ـ ــع اإلدارات امل ـع ـن ـيــة
العاملة ضمن املرفأ» .أوحى الجيش
فــي بيانه أن األم ــور تحت السيطرة.
وفي  10أيلول ّ
تبي أنها لم تكن كذلك.
فاجأ الحريق الجميع ،خاصة أولئك
الذين لم يكن انفجار  4آب كافيًا لهم
ليدركوا خـطــورة تخزين مــواد قابلة
ل ــاشـ ـتـ ـع ــال مـ ــن دون ع ـم ـل ـي ــة حـفــظ
عـلـمـيــة وآمـ ـن ــة ،ومـ ــن دون إجـ ـ ــراءات
بديهية تمنع تكرار املصيبة.
بشكل أدق ،بدا الجيش الــذي يعطيه
قــانــون ال ـط ــوارئ مـســؤولـيــة الـحـفــاظ
ع ـ ـلـ ــى األمـ ـ ـ ـ ــن فـ ـ ــي بـ ـ ـ ـي ـ ـ ــروت ،عـ ــاج ـ ـزًا
ع ـ ــن الـ ـسـ ـيـ ـط ــرة عـ ـل ــى ك ـي ـل ــوم ـت ــري ــن
ً
مربعني في املــرفــأ .وهــذا يتطلب أوال
إقـ ــالـ ــة الـ ـضـ ـب ــاط امل ـ ـسـ ــؤولـ ــن ،وق ـبــل
انـتـظــار نتيجة التحقيق ال ــذي كلف
امل ــدع ــي الـ ـع ــام ال ـت ـم ـي ـي ــزي ال ـقــاضــي
غ ـســان ع ــوي ــدات ال ـشــرطــة العسكرية
ومخابرات الجيش واألجهزة األمنية
والـ ـجـ ـم ــارك والـ ــدفـ ــاع امل ــدن ــي وف ــوج
إطفاء بيروت بإجرائه ملعرفة أسباب
الحريق.
ب ـح ـس ــب املـ ـعـ ـل ــوم ــات ال ـ ـتـ ــي اط ـل ـعــت
عـ ـلـ ـيـ ـه ــا «األخـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ــار» ،ف ـ ـ ـ ــإن ورش ـ ـ ــة
ال ـ ـحـ ــدادة ال ـخ ــاص ــة ب ـ ـ أ .خ .اع ـت ــادت
الـعـمــل فــي املــرفــأ بـسـبــب تـعــاقــد عــدد
مــن مـسـتــأجــري الـبــاحــات فــي الـســوق
الحرة معها .وقد دخل عمالها أمس
للقيام بــأعـمــال ق ـ ّـص حــديــد وتلحيم
بـنـ ً
ـاء على طلب ج .ح .الــذي يستأجر
ب ــاح ــة مـ ــن إدارة املـ ــرفـ ــأ فـ ــي مـنـطـقــة
ال ـس ــوق ال ـح ــرة ،حـيــث بـنــى ع ــددًا من
العنابر الـتــي يـ ّ
ـؤجــر مـســاحــات فيها
للشركات .الهدف من ورشــة الحديد،
عـلــى م ــا تـ ــردد ،ك ــان إزالـ ــة ال ـع ــوارض
الحديدية التي سقطت على البضائع
مـ ــن جـ ـ ـ ـ ّـراء انـ ـفـ ـج ــار امل ـ ــرف ـ ــأ ،ت ـم ـه ـي ـدًا
إلخراجها .بدأت األعمال باالستعانة
ّ
وتبي
بمعدات تنتج شــرارات نارية.
أنـهــا كــانــت تـجــري فــوق بــرامـيــل زيت
ومـ ـئ ــات اإلطـ ـ ـ ــارات ومـ ـ ــواد الـتـجـمـيــل
ال ـســري ـعــة االش ـت ـع ــال .ك ــل ت ـلــك امل ــواد
الـ ـخـ ـط ــرة لـ ــم ت ـس ـت ــرع اهـ ـتـ ـم ــام أحـ ــد؛
ال م ــن أع ـط ــى اإلذن بــال ـع ـمــل وال من

للمرة الثانية في غضون أقل من  40يومًا ،تنجو
محطة الحاويات ،بالصدفة (هيثم الموسوي)

حصل عليه .هكذا ببساطة ،انطلقت
األع ـمــال مــن دون االت ـعــاظ مــن كــارثــة
املــرفــأ .فــا أزيـحــت امل ــواد الخطرة وال
اتخذت إجراءات وقائية ،كاالستعانة
بمهندس لــإشــراف على الــورشــة أو
االستعانة بفوج اإلطفاء ملواجهة أي
حالة طارئة.
م ـ ــن شـ ـ ـ ـ ــرارة ان ـ ــدل ـ ــع حـ ــريـ ــق اس ـت ـم ــر
ل ـس ــاع ــات ط ــوي ـل ــة ،وأدى إلـ ــى تـكــون
سحب س ــوداء فــي سماء فــي بيروت،
ك ـم ــا أدى إل ـ ــى ه ـ ــرب ع ـ ــدد ك ـب ـيــر مــن
الـ ـق ــاطـ ـن ــن م ـ ــن امل ـ ـنـ ــاطـ ــق امل ـح ـي ـط ــة
خوفًا مــن انفجار جــديــد .ومــع إطفاء

الـحــريــق فــي ســاعــة مـتــأخــرة مــن ليل
أم ــس ،ك ــان ق ــد قـضــى عـلــى ك ــل امل ــواد
املــوجــودة فــي العنابر الــرقــم  15و16
و ،17والـ ـت ــي ت ـح ـتــوي ع ـلــى بـضــائــع
بـقـيـمــة  4.4م ــاي ــن دوالر ،وتـشـمــل:
إطـ ــارات ال ـس ـيــارات ،م ــواد التنظيف،
مــواد تجميل وعـطــور ،مــواد غذائية،
م ـشــروبــات كـحــولـيــة ،آالت صناعية
وم ـ ـ ـ ــواد ط ـب ـي ــة ،وأخ ـ ـ ـ ــرى ك ـي ـم ـيــائ ـيــة
(هيدروكسيد الـصــوديــوم) تستعمل
في الصناعات الغذائية وفي صناعة
األدوية وأدوات التنظيف...
ال ـح ــري ــق اس ـت ــدع ــى اج ـت ـمــاعــا طــارئــا

لـلـمـجـلــس األع ـل ــى ل ـلــدفــاع ،دع ــا إلـيــه
رئـ ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة م ـي ـش ــال عـ ــون.
وبعد كلمتني لكل من عون والرئيس
ح ـس ــان ديـ ـ ــاب ،أك ـ ــدا فـيـهـمــا ض ــرورة
اإلسـ ـ ـ ــراع ف ــي ك ـش ــف املـ ـس ــؤول ــن عــن
الحريق ومحاسبتهم ،توالى الوزراء
املعنيون وق ــادة األج ـهــزة العسكرية
واألمـنـيــة على شــرح واق ــع املــرفــأ ،من
دون التطرق بالتفصيل إلى ما جرى
أمس ،لكن مع الحديث عن اإلجراءات
ً
الواجب اتخاذها ملنع تكراره ،فضال
ع ــن ت ــداب ـي ــر مـسـتـقـبـلـيــة وتـعـلـيـمــات
ع ــام ــة لـتـنـظـيــم ال ـع ـمــل ف ــي امل ــرف ــأ في

إطــار املحافظة على السالمة العامة.
كما طلب الى األجهزة املعنية وإدارة
املرفأ الكشف على محتويات العنابر
وامل ـس ـتــوع ـبــات امل ــوج ــودة ف ــي املــرفــأ
حــال ـيــا وال ـتــدق ـيــق ف ـي ـهــا ،لـلـتــأكــد من
طبيعة امل ــواد امل ــوج ــودة فــي داخلها
ومــدى خطورتها ،خاصة بعد الشك
فــي أن ال ت ـكــون الـبـضــائــع املــوجــودة
ه ــي نـفـسـهــا امل ـح ــددة ف ــي املــانـفـسـتــو
الجمركي.
وقد عرض رئيس املرفأ باسم القيسي
تقريرًا أشار فيه إلى أن الحريق اندلع
في املنطقة الحرة في املرفأ على أرض
مـسـتــأجــرة مــن شــركــة .bcc logistics
وكان عمال يقومون بصيانة للسقف
وتلحيمه في أماكن عديدة ،وتساقطت
ش ـ ــرارات الـتـلـحـيــم عـلــى مـسـتــودعــات
فيها مــواد غذائية وزي ــوت ودوالـيــب
وم ـ ـ ــواد ت ـج ـم ـيــل س ــري ـع ــة االل ـت ـه ــاب.
وأشار إلى أن الزيوت عائدة للصليب
االحمر الدولي واليونيفيل .وتبني أن
اإلهمال ناتج عن عدم اتخاذ صاحب
املـسـتــودع االحـتـيــاطــات الــازمــة ،ولم
يـطـلــب ال ـح ـص ــول ع ـلــى إذن بعملية
التلحيم.
ونوقشت اإلجــراءات الواجب فرضها
على املستودعات التي تحوي مــواد
خطرة ،وأيضًا جرى نقاش مطول في
االج ـ ــراءات الكفيلة بمنع أي حــادثــة
ُ
خطرة مماثلة .واقــتــرح إنـشــاء جهاز
أمـ ـ ــن م ـ ــراف ـ ــئ .ك ـم ــا ت ـب ــن وج ـ ـ ــود 49
مستوعبًا تـحـتــوي عـلــى م ــواد قابلة
لــاشـتـعــال سـتـجــري ال ـي ــوم معالجة
وضعها مع أصحابها أو تلفها .أما
املستوعبات غير الخطرة فسيطلب
الـ ــى أص ـحــاب ـهــا تـسـلـمـهــا ومـعــالـجــة
وضعها.
واق ـت ــرح ع ــون تــألـيــف لـجـنــة بــرئــاســة
الـ ـ ــوزيـ ـ ــر مـ ـيـ ـش ــال ن ـ ـجـ ــار وع ـض ــوي ــة
ممثلني عن االجهزة االمنية في املرفأ
وم ــن إدارتـ ـ ــه م ــن أج ــل وض ــع تنظيم
جــديــد لـلـعـمــل داخ ــل امل ــرف ــأ وتـحــديــد
املسؤوليات ،أي وضع آلية تنظيمية.
وم ــن ضـمــن املـقـتــرحــات إن ـشــاء جهاز
أمن املرافئ.
م ـ ــن جـ ـه ــة أخـ ـ ـ ـ ــرى ،ت ـ ــم ال ـ ـت ـ ـطـ ــرق فــي
اجـتـمــاع املجلس األعـلــى لـلــدفــاع الى
مـ ــوضـ ــوع ال ـ ـس ـ ـجـ ــون .وأش ـ ـ ـ ــار وزيـ ــر
ال ــداخ ـل ـي ــة إلـ ــى أن ن ـس ـبــة االك ـت ـظ ــاظ
هـ ّـي  200فــي املـئــة ،وهـنــاك خشية من
تفشي وباء كورونا ،ما يهدد بكارثة
اجتماعية ،لكن حتى اآلن ال إصابات.
ومن االقتراحات التي طرحت ،إقامة
مستشفى ميداني أو إضافة أجنحة
أو تخصيص غــرف في املستشفيات
لهؤالء.
(األخبار)

ّ
ّ
هل يتخذ صوان قراراته
بحسب مزاج الرأي العام؟
رضوان مرتضى
يـسـيــر املـحـقــق الـعــدلــي الـقــاضــي فــادي
صـ ـ ـ ـ ّـوان بـ ـب ــطء ش ــدي ــد فـ ــي ال ـت ـح ـق ـيــق
ال ـ ـ ـجـ ـ ــاري لـ ـكـ ـش ــف ح ـق ـي ـق ــة م ـ ــا ح ـصــل
ف ــي م ــرف ــأ ب ـي ــروت ف ــي ال ــراب ــع م ــن آب،
وم ـح ــاس ـب ــة املـ ـس ــؤول ــن ع ــن اإلهـ ـم ــال
واالستهتار الذي أوصل إلى االنفجار
الـ ـ ــذي ت ـس ـ ّـب ــب ب ـن ـك ـبــة ب ـ ـيـ ــروت .ورغـ ــم
ح ـ ـ ــرص صـ ـ ـ ـ ـ ّـوان عـ ـلـ ــى االبـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاد عــن
ّ
األض ـ ـ ـ ــواء ،إال أن ال ــرج ــل ي ـع ـمــل عـلــى
والضغط اإلعالمي
إيقاع الــرأي العام
ّ
ً
بدال من السعي إلحقاق الحق وتطبيق
ّ
ال ـعــدالــة .ول ـعــل أب ــرز إش ــارة عـلــى ذلــك
كانت تراجع املحقق العدلي عن قراره
قـبــل يــومــن بــاملــوافـقــة عـلــى نـقــل املــديــر
العام املوقوف للجمارك بدري ضاهر
إل ــى سـجــن لـلـجـمــارك .ورغ ــم أن الـقــرار
مــرفــوض ،فــإن تــراجــع الـقــاضــي صـ ّـوان
ع ـنــه ،بُـسـّبــب ضـغــط اإلعـ ــام والـحـمـلــة
ال ـت ــي ش ــن ــت ضـ ــده ،ف ـهــو م ـمــا ُي ـسـ ّـجــل
ّ
عـلـيــه ول ـيــس ل ــه .غـيــر أن الـتــدقـيــق في
ّ
م ـس ــار ال ـت ـح ـق ـيــق ُي ـن ـبــئ بـ ــأن خ ـطــوات
ُ َ
القاضي صـ ّـوان تــدوزن إلرضــاء الــرأي
ال ـعــام .وخـيــر مـثــال عـلــى ق ــرار توقيف
عــدد مــن الـضـبــاط العاملني فــي املــر ّفــأ.
ّ
إذ ال مـعـيــار واض ـحــا ات ـب ـعــه .كـمــا أنــه
حـصــر املـســؤولـيــة بــالـضـبــاط الـصـغــار
من دون التأكد من دور رؤسائهم ،وما
إذا كــان هـنــاك تقصير مــن املستويات
األعلى.
أوق ــف الـقــاضــي ص ــوان الـضــابـطــن في
األمــن الـعــام شــربــل فــواز وداود فياض
مـ ــن دون وج ـ ــه ح ـ ــق .ق ـ ــام ال ـض ــاب ـط ــان
بمسؤوليتهما على أكمل وجــه .أبلغا
قـيــادتـهـمــا بـقـ َضـيــة ال ـن ـي ـتــرات وتــابـعــا
َ
املـ ـل ــف عـ ــن كـ ــثـ ــب وكـ ـتـ ـب ــا  14م ــراس ـل ــة
وبعثاها إلى الضابط املسؤول عنهما،
أبـلـغــاه فـيـهــا بـكــل املـعـلــومــات املـتــوفــرة
حـ ــول وج ـ ــود ن ـي ـت ــرات األم ــونـ ـي ــوم فــي
امل ــرف ــأ وامل ـس ـت ـجــدات ال ـتــي طـ ــرأت على
ّ
امللف ،علمًا بأن دور دائــرة األمن العام
فــي املــرفــأ ينتهي هـنــا .أصــل مهماتها
مـ ـحـ ـص ــور بـ ـ ــاألفـ ـ ــراد الـ ــذيـ ــن ي ــدخ ـل ــون
األراض ــي اللبنانية ويـغــادرونـهــا عبر
امليناء البحري.
ملـ ــاذا ل ــم يـسـتـمــع امل ـح ـقــق ال ـع ــدل ــي إلــى
ال ـ ـضـ ــاَبـ ــط امل ـ ـ ـسـ ـ ــؤول ع ـ ــن ال ـض ــاب ـط ــن
املوقوفني أو مدير الجهاز للتثبت من
قيامهما بــواجـبـهـمــا؟ كــان األول ــى قبل
ات ـخ ــاذ قـ ــرار ال ـتــوق ـيــف االس ـت ـم ــاع إلَــى
رئـيــس شعبة املـعـلــومــات العميد ُمنح
صــوايــا أو املــديــر ال ـعــام ال ـل ــواء عـبــاس
إبــراهـيــم ملعرفة مــا إذا كــان الضابطان
فــي املــرفــأ قــد ارتكبا جرمًا أو مخالفة،
أو أنـهـمــا قــامــا بواجبيهما عـلــى أكمل
وج ــه .هــل قــرأ املـحـقــق الـعــدلــي املهمات

املوكلة إلــى استقصاء األمــن الـعــام في
امل ــرف ــأ واك ـت ـشــف م ــا ل ـيــس م ــذك ــورًا في
النصوص الناظمة لعمل األمــن العام؟
ّ
هــل ُيعقل أن املحقق الـعــدلــي ال يعرف
آلـيــة عـمــل ضـبــاط األم ــن ال ـعــام؟ وكيف
ي ـس ـم ــح بـ ــوضـ ــع ب ــريـ ـئ ــن فـ ــي م ـص ــاف
املشتبه فيهم في جريمة بهذا الحجم؟
هـ ــل ي ـس ـت ــوي ل ــدي ــه َم ـ ــن ق ـ ــام ب ــواج ـب ــه
املحدد قانونًا َ
ومــن تخاذل ولــم ُي ّ
حرك
ساكنًا؟
وم ـ ــاذا ع ــن ض ــاب ــط أمـ ــن الـ ــدولـ ــة ال ــذي
انـ ـقـ ـس ــم ال ـ ـ ـ ــرأي ب ـ ــن ق ـ ــائ ـ ـ ٍـل ب ـم ـك ــاف ــأت ــه
ّ
ومطالب بمحاسبته؟ فرغم أن الوثائق
املسربة من تحقيق أمن الدولة توحي
بأنه ّ
قصر في طريقة التعامل مع ملف

أوقف القاضي
صوان ضابطين
قاما بواجباتهما
القانونية على
أكمل وجه

بهذه الخطورة من دون أن ينقل صورة
واضحة ،وبالرغم من طلب مديرية أمن
ال ــدول ــة مـنــه إج ــراء تحقيق فــي الشهر
األول م ــن الـ ـع ــام  ،2020إال أنـ ــه تــأخــر
أرب ـع ــة أش ـهــر قـبــل م ـبــاشــرة الـتـحـقـيــق؛
لكن أال يجب هنا على املحقق العدلي
التحقيق مــع رئـيــس شعبة املعلومات
فــي أمــن الــدولــة أو مــديــر الـجـهــاز العام
ً
ملعرفة ماذا حصل فعال؟
لــم ُيـفـ َـهــم املـعـيــار ال ــذي يـسـيــر الـقــاضــي
صـ ـ ـ ّـوان وف ـق ــه ب ـع ــد .ف ـقــد أوق ـ ــف املــديــر
العام السابق والحالي للجمارك ،لكنه

أوقــف رئيس مكتب أمــن املــرفــأ الحالي
ّ
الـعـمـيــد أن ـط ــوان ســلــوم فـقــط .م ــاذا عن
رئيس املكتب السابق الذي كان رئيسًا
للمكتب يوم رست الباخرة «روسوس»
ُ
نزلت النيترات؟ ملــاذا لم يتم توقيفه
وأ ِ
ُ
بـعــد؟ ملــاذا لــم يستدع مــديــر املخابرات
ال ـس ــاب ــق ال ـع ـم ـيــد إدم ـ ــون ف ــاض ــل ال ــذي
كــان يكتب عيد تقاريره لــه؟ ومــاذا عن
مدير املخابرات الحالي العميد طوني
منصور؟ أوليس واجبًا التثبت مما إذا
كان رئيس مكتب املرفأ قد خابر قيادته
أم أن ــه أه ـمــل ذل ــك ع ــن ق ـصــد أو ع ـف ـوًا؟
وبــال ـتــالــي م ــن يـتـحـ ّـمــل امل ـســؤول ـيــة عن
َ
قائدي
االستهتار الحاصل؟ وماذا عن
ال ـج ـيــش ال ـســابــق وال ـح ــال ــي الـعـمــاديــن
ج ــان قـهــوجــي وج ــوزي ــف ع ــون؟ ألـيــس
لــزامــا ،بـنـ ً
ـاء على كـتــاب الجيش املرفق
بـ ــامل ـ ـلـ ــف بـ ـ ـ ــأن ال ح ـ ــاج ـ ــة ل ـل ـم ــؤس ـس ــة
العسكرية بــالـنـيـتــرات ،سؤالهما عمن
يتحمل مـســؤولـيــة تـخــزيــن املـتـفـجــرات
أو امل ــواد املتفجرة أو تلك الـتــي تدخل
ف ــي تـصـنـيــع امل ـت ـف ـج ــرات ،وم ــن يمتلك
صــاحـيـتـهــا بـحـســب ق ــان ــون األسـلـحــة
والذخائر؟
اندلع ٌأمس حريق في مسرح الجريمة.
حـ ــريـ ــق جـ ــديـ ــد مـ ـم ــاث ــل ل ـ ـلـ ــذي ت ـس ـبــب
ب ــاالنـ ـفـ ـج ــار األول ف ـ ــي م ـن ـط ـق ــة ت ـع ـ ّـج
بــاألجـهــزة األمـنـيــة الـتــي تجهد لكشف
ً
ّ
ما حصل فعال .وهذا يكشف بأن األمن
ّ
ال ـســائــب ال ي ــزال ســيــد املــوقــف فــي ظل
ّ
رأيني .األول مفاده أن العاملني بمداخل
املرفأ ومخارجه وبمحتويات العنابر
مــوجــودون في السجن .والــرأي الثاني
يتحدث عن خشية من املحقق العدلي
الذي لن يتردد في توقيف أحد إرضاء
ل ـ ـلـ ــرأي ال ـ ـعـ ــام ح ـت ــى لـ ــو ك ـ ــان م ـص ــدرًا
قــد ُي ـق ـ ّـدم مـعـلــومــات مـفـيــدة للتحقيق.
ّ
وي ــزع ــم أصـ ـح ــاب ال ـ ـ ــرأي الـ ـث ــان ــي ب ــأن
ّ
َم ــن دل عـلــى م ـكــان األرب ـع ــة أط ـنــان من
ُ
النيترات التي عثر عليها قبل أيام في
املرفأ يقبع في السجن .فمن قد يجرؤ
ويعيد ّ
الكرة؟
(هيثم الموسوي)

المشهد السياسي

تعويضات الضمان ّكالودائع الصغيرة :الدوالر بـ 3900ليرة

«المستقبل» يشكل الحكومة وحيدًا؟
أج ـ ــواء إي ـجــاب ـيــة أشــاع ـت ـهــا م ـصــادر
ال ـق ـص ــر الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري أم ـ ـ ــس ،فـ ــي مــا
يتعلق بتشكيل الحكومة .تشير تلك
األجــواء إلى أن حكومة من  ١٨وزيرًا
ستبصر الـنــور قبل األرب ـعــاء املقبل.
لكن الالفت أن هذه األجواء لم تنتقل
إلى القوى املعنية بتأليف الحكومة
 ومــن بينها التيار الوطني الحر -والتي تقول إنها ال تملك أي مؤشرات
على ذلك .وفي اإلطار نفسه ،خرج من

ال ـت ـقــى الـ ـل ــواء ع ـبــاس اب ــراه ـي ــم ،بعد
عودته من باريس التي زارها موفدًا
من رئيس الجمهورية العماد ميشال
عــون ملناقشة مسألة التأليف وأمــور
أخ ــرى ،بانطباع يفيد أن الــزيــارة لم
ت ـكــن إي ـجــاب ـيــة ،م ــن دون أن يتضح
تأثير ذلك على وجهة الحكومة.
في املقابل ،فإن بني القوى التي سمت
مـصـطـفــى أدي ـ ــب لـ ـت ــرؤس الـحـكــومــة
من يشير إلى أنه ال يزال مصرًا على

ح ـك ــوم ــة مـ ــن  ١٤وزيـ ـ ـ ـ ـرًا ،ي ـخ ـتــارهــم
ويختار حقائبهم بنفسه .وإذا أصر
ً
أدي ـ ـ ــب ع ـل ــى ذل ـ ــك ف ـ ـعـ ــا ،ف ـل ــن ي ـكــون
مستبعدًا أن يزور قصر بعبدا إلطالع
رئـيــس الـجـمـهــوريــة عـلــى التشكيلة،
علمًا بأنه لم يبحث مع عــون في أي
امــر له صلة بالتأليف ،ال بالخطوط
ال ـعــري ـضــة وال ف ــي ال ـت ـفــاص ـيــل .وإذا
راهن أديب على تشكيلة ال تأخذ بعني
االعتبار وجهة نظر القوى املختلفة،

ك ــأن يـسـمــي وزي ـ ـرًا لـلـمــالـيــة م ــن غير
الطائفة الشيعية أو شيعيًا ال يوافق
ً
عليه الرئيس نبيه بري ،فإن احتماال
من اثنني سيتحقق :إمــا يوافق عون
على التشكيلة ويرمي كرة النار نحو
املجلس النيابي ،أو بشكل أدق نحو
بري وحزب الله ،أو يرفض التوقيع،
مـعـتـبـرًا أن الـتـشـكـيـلــة غ ـيــر مطابقة
للمواصفات .لكن بصرف النظر عن
االح ـت ـم ــاالت امل ـط ــروح ــة ،ف ــإن إص ــرار

ب ـ ـ ــري عـ ـل ــى ال ـ ـح ـ ـصـ ــول عـ ـل ــى وزارة
املالية صار مضاعفًا بعد العقوبات
األميركية التي طالت الوزير السابق
ع ـلــي ح ـســن خ ـل ـيــل .م ــا يـعـنــي أن أي
تشكيلة حكومية لن تمر من دون أن
يحصل على املالية.
م ـصــادر الـتـيــار الــوطـنــي الـحــر أكــدت
أنه ال يرغب باملشاركة في الحكومة،
ل ـك ـن ــه س ـي ـس ـ ّـه ــل إلـ ـ ــى أبـ ـع ــد حـ ـ ــدود.
إال أنـ ـه ــا تـ ـس ــاء ل ــت عـ ــن س ـب ــب ع ــدم
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تـ ـش ــاور ال ــرئ ـي ــس امل ـك ـلــف م ــع الـكـتــل
النيابية التي ّ
سمته ،باستثناء تيار
املـسـتـقـبــل .أض ــاف ــت« :ك ـيــف ستبصر
ال ـ ـنـ ــور ح ـك ــوم ــة مـ ــن دون ال ـت ـش ــاور
م ــع ال ـق ــوى ال ـت ــي سـتـمـنـحـهــا الـثـقــة؟
وإذا وافقنا على ذلــك ،فهل سيوافق
اآلخ ـ ـ ــرون؟ وف ــي ح ــال ن ــال ــت حـكــومــة
كهذه الثقة ،فهل ستتمكن من العمل
واالستمرار؟».

تعويضات الضمان
عـ ـل ــى ص ـع ـي ــد آخ ـ ـ ــر ،واف ـ ـ ــق امل ـج ـلــس
املركزي ملصرف لبنان األسبوع على
الطلب املـقـ ّـدم من الصندوق الوطني
لـلـضـمــان االج ـت ـمــاعــي ،تـحــت عـنــوان
«حماية القيمة الشرائية لتعويضات
نهاية الخدمة» .وطلب «الضمان» من
م ـصــرف لـبـنــان مـعــامـلــة تـعــويـضــات
نـهــايــة الـخــدمــة للموظفني واالج ــراء

املسجلني في «الصندوق» بالطريقة
ُ
نـفـسـهــا ال ـتــي اع ــت ـ ِـم ــدت م ــع أصـحــاب
ال ــودائ ــع الـصـغـيــرة فــي امل ـص ــارف ،إذ
يجرى تحويل أموالهم من الليرة إلى
الـ ــدوالر ب ـنـ ً
ـاء عـلــى سـعــر  1515ليرة
ُ
ل ـلــدوالر الــواح ــد ،ثــم ي ـعــاد تحويلها
إل ــى ال ـل ـيــرة بـسـعــر «امل ـن ـصــة» الـبــالــغ
ن ـحــو  3900ل ـي ــرة لـ ـل ــدوالر ال ــواح ــد.
ً
وب ــدال مــن ان تـكــون التعويضات قد
فـقــدت نحو  80فــي املـئــة مــن قيمتها
م ـق ــارن ــة بـ ــالـ ــدوالر ف ــي الـ ـس ــوق ،يتم
تقليص هذه الخسارة إلى أقل من 50
في املئة ،في حــال بقي سعر الــدوالر
فــي الـســوق ال ـســوداء بـحــدود ال ــ7500
ليرة (وهو أمر غير مضمون) .ويبدو
ان حاكم مصرف لبنان رياض سالمة
يميل نحو تطبيق هــذا اإلجــراء ّعلى
كــامــل الـتـعــويـضــات ال ـتــي اسـتـحــقــت
مـنــذ بــدايــة ال ـعــام ال ـج ــاري .وبحسب

األرقام ّ
املقدمة من الصندوق الوطني
للضمان االجتماعي ،فقد تم تحرير
نحو  13600شيك ملستخدمني طلبوا
ال ـح ـص ــول ع ـل ــى ت ـع ــوي ـض ــات نـهــايــة
الخدمة ،منذ بداية العام حتى نهاية
ش ـهــر ت ـم ــوز ،بـقـيـمــة إج ـمــال ـيــة تبلغ
ّ
وتبي ان اكثر
نحو  440مليار ليرة.
م ــن  6650ت ـعــوي ـضــا ت ـق ــل ق ـي ـمــة كــل
منها عن  10ماليني ليرة لبنانية ،في
مقابل  2280تعويضًا يفوق كل منها
عـتـبــة ال ـ ــ 50مـلـيــون ل ـيــرة .وسيغطي
مـ ـص ــرف لـ ـبـ ـن ــان الـ ـ ـف ـ ــارق بـ ــن أص ــل
ال ـت ـع ــوي ـض ــات ومـ ــا س ـت ـص ـبــح عـلـيــه
بـعــد اع ـت ـمــاد الـعـمـلـيــة امل ـشــار إلـيـهــا.
وسيساهم هذا اإلجراء بزيادة الكتلة
النقدية املوجودة في السوق ،كما من
املـتــوقــع ان يــزيــد الضغط على سعر
الليرة في السوق السوداء.
(األخبار)
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لبنان

لبنان
قضية اليوم

مقالة

اتفاق على آلية التفاوض ...ال على الترسيم:
في انتظار رد العدو
الثابت الوحيد في ملف الترسيم البري
والبحري على الحدود مع «فلسطين
أعلن
المحتلة» هو أن االتفاق الذي ِ
عنه جرى على «اإلطار» الذي سبق
أن حدده لبنان كقاعدة النطالق
التفاوض ،وأن الموافقة عليه أتت
من الجانب األميركي الذي يعمل على
ترتيب االتفاق مع «إسرائيل» .لكن يبدو
أن واشنطن حريصة على نزع تنازالت
جديدة ّ
تصب في المصلحة اإلسرائيلية
ميسم رزق
ماذا يحصل في ملف ترسيم الحدود
بــن لـبـنــان و«فَـلـسـطــن املـحـتـلــة»؟ ما
خفي خلف كــام رئيس مجلس
الــذي ِ
َ
ال ـ ـنـ ــواب ن ـب ـيــه ب ـ ـ ّـري م ـط ــل ــع ش ـه ــر آب
َ
امل ــاض ــي ع ــن أن «األم ـ ــور وص ــل ــت إلــى
خــوات ـي ـم ـهــا»؟ ه ــل شـ َـمــل ذل ــك طــريـقــة
الـتـفــاوض وآلـيــة الـتــرسـيــم واألس ــس؟
ملاذا َ
حملت تصريحات مساعد وزير

تريد «إسرائيل» توقيع اتفاق
مع لبنان على إنشاء أنبوب بحري
مشترك لتصدير الغاز
الـخــارجـيــة األم ـيــركــي ديـفـيــد شينكر
ع ــن امل ـل ــف ب ــن س ـطــورهــا الـتـنــاقــض،
فـ ـت ــارة ُي ـع ـ ِـل ــن ع ــن «تـ ـق ـ ّـدم تــدري ـجــي»
وتارة أخرى يتحدث عن «نقاط خالف
سخيفة»؟ ملاذا َ
تزامن إحياء امللف مع
فرض عقوبات على شخصيات حليفة
للمقاومة ،وتحديدًا املعاون السياسي
لرئيس حركة أمل ،النائب علي حسن
خليل ،كإشارة إلى رغبة أميركية في
حـصــد امل ــزي ــد م ــن ال ـت ـن ــازالت ف ــي هــذا
امللف تحقيقًا للمصلحة األميركية؟
َ
قـبــل حــوالــى عــام كــانــت كــل املــؤشــرات
ت ـشــي بــاح ـت ـضــار م ـلــف ال ـتــرس ـيــم أو
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ّ
وضعه على الــرف ،خاصة أن شينكر،
َ
يستكمل
وبخالف ما كان متوقعًا ،لم
ِ
ما بــدأه سلفه ديفيد ساترفيلد الذي
انـتـقــل ال ــى تــركـيــا سـفـيـرًا ل ـب ــاده .ثـ ّـم
أع ــاد األمـيــركـيــون ج ـ ّـس الـنـبــض عبر
شخصيات قريبة من «العهد» أو مع
رئ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة ال ـع ـمــاد مـيـشــال
عون والوزير السابق جبران باسيل،
إذ فاتحتهما السفيرة األميركية في
بيروت دوروثــي ّ
شيا باألمر في أكثر
ّ
م ــن ل ـق ــاء ،م ــع وعـ ــود ب ــأن «حـ ــل املـلــف
سيخفف الضغط عن لبنان ،وسيكون
ج ــزءًا مــن حــل مـشـكــات لـبـنــان املالية

واالقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ـ ــة» .ثـ ــم جـ ـ ــاء ت ـصــريــح
ال ــرئـ ـي ــس بـ ـ ـ ّـري ل ـص ـح ـي ـفــة «الـ ـنـ ـه ــار»
ّ
ال ـش ـهــر ال ـف ــائ ــت ،والـ ـ ــذي أك ـ ــد ف ـيــه أن
«املـحــادثــات مــع األميركيني أصبحت
في خواتيمها ،وأن هــذا ما ُ
سيترجم
على أرض الواقع بني لبنان والجهات
األمـ ـي ــركـ ـي ــة امل ـع ـن ـي ــة وت ـت ـب ـل ــور ه ــذه
الحصيلة في أول لقاء للطرفني» .فتح
تصريح بــري الـبــاب واسـعــا لألسئلة
تجد حتى اآلن جوابًا واحـدًا
التي لم ِ
ّ
أو واضحًا بسبب تكتم املعنيني على
التفاصيل.
تـتـقــاطــع امل ـع ـلــومــات حـتــى اآلن حــول

بديهية وحيدة ،أال وهي أن ما ُيسمى
ال ـي ــوم ات ـفــاقــا ه ــو م ـح ـصــور ب ــاإلط ــار
ال ــذي وضـعــه لبنان كقاعدة النطالق
ال ـت ـفــاوض ،أي آلـيــة ال ـت ـفــاوض؛ وهــي
أن ّ
يتم الترسيم برعاية األمم املتحدة
باعتبارها الجهة الــدولـيــة الضامنة
للتفاوض بــن ال ــدول ،على أن يرعى
ال ـجــانــب األم ـيــركــي الـعـمـلـيــة ،إضــافــة
َ
ـن الحدود ّ
البرية وتلك
إلــى التالزم بـ
ّ
البحرية ،وتحديد فترة زمنية .وتؤكد
مصادر مطلعة على امللف أن «االتفاق
حصل مع الجانب األميركي الوسيط،
وال يعني ذلك أن «إسرائيل» قبلت به،

ونحن في انتظار ما سيحمله شينكر
ال ــذي وع ـ َـد بــالـعــودة خ ــال أسبوعني
السـتـكـمــال االت ـف ــاق» ،وأن كــامــه هــذا
ي ــدل ع ـلــى أن «امل ـل ــف م ـتـ َـابــع م ــن قبل
ً
َ
وليس مهمال».
إدارته
غ ـيـ َـر أن ال ـس ــؤال األه ــم بــالـنـسـبــة إلــى
امل ـص ــادر ،هــو تــزامــن الـعـقــوبــات التي
فــرض ـهــا مـكـتــب مــراق ـبــة األص ـ ــول في
وزارة الخزانة األميركية على وزيرين
لبنانيني سابقني ،أحــدهــا خليل ،في
رســالــة واض ـحــة إل ــى رئـيــس املجلس.
كــأن املقصود بها الضغط لتحصيل
امل ــزي ــد م ــن الـ ـتـ ـن ــازالت؛ إذ ُي ـف ـ َـه ــم من

َ
ّ
حزب الله وأرجحية الدورين الفرنسي والتركي
هيام القصيفي

البيان الذي أصدره املكتب السياسي
لحركة أمل ردًا على العقوبات وكأنها
ال ـت ـق ـط ــت إش ـ ـ ـ ــارة فـ ــي هـ ـ ــذا ال ـ ـصـ ــدد،
فـ ــركـ ــزت فـ ــي ب ـي ــان ـه ــا ع ـل ــى م ــوض ــوع
الترسيمُ ،مــؤكــدة فــي النقطة الثانية
منه أن «حدودنا وحقوقنا السيادية
فــي الـبـحــر وال ـبــر نــريــدهــا كــامـلــة ولــن
نتنازل أو نساوم عليها مهما بلغت
العقوبات والضغوطات ومن أي جهة
أتت .وكشفًا للحقيقة ،فإن اتفاق السير
بترسيم الحدود البحرية في الجنوب
اللبناني اكتمل مع الواليات املتحدة
االمـ ـي ــركـ ـي ــة وواف ـ ـقـ ــت ع ـل ـي ــه ب ـت ــاري ــخ
 ،2020/7/9وحتى اآلن ترفض توقيت
إعالنه دون أي مبرر».
وربـ ـط ــت املـ ـص ــادر هـ ــذه اإلش ـ ـ ــارة في
البيان إلى «وجود ضغوط أو محاولة
أميركية لاللتفاف على االتفاق الذي
ّ
حصل َأو ربما إشارات تدل على ذلك»،
وإال ملا أولت «أمل» هذه النقطة األهمية
إليصال رسالة واضحة في توقيتها.
وقالت املصادر إن «الواليات املتحدة
ال تزال تبحث في هذا امللف عن صفقة
فتنسبها لنفسها كــإنـجــاز ،وه ــذا ما
ُيـفـ ّـســر ع ــدم إع ــان الـجــانــب األمـيــركــي
عــن االتـفــاق حتى اآلن بانتظار شيء
ما .ألن فرض لبنان لشروطه هو أمر
ال تستسيغه «إسرائيل» التي تهدف
من الترسيم َ
ليس فقط إلى الحصول
على جــزء من املنطقة املتنازع عليها
َ
وفــق خط هــوف ،الــذي ُيعطيها مقدار
 360كـيـلــومـتـرًا مــربـعــا مــن أص ــل 860
كـيـلــومـتـرًا يـعـتـبــرهــا لـبـنــان بكاملها
ضمن مياهه اإلقليمية» ،بل أكثر من
ذلك« ،هي تريد توقيع اتفاق مع لبنان
ع ـلــى إنـ ـش ــاء أنـ ـب ــوب ب ـح ــري مـشـتــرك
لـتـصــديــر ال ـغــاز والـتـخـفـيــف مــن كلفة
تـصــديــر ال ـغ ــاز ،وه ــو مــا لــن يـقـ َـبــل به
لـبـنــان ،ألنــه تطبيع اقـتـصــادي ُيمهد
لـعـمـلـيــة أك ـب ــر م ــن ذل ـ ــك» .وبــان ـت ـظــار
عودة شينكر ،تقول املصادر إنه «من
َ
غ ـيــر املـ ـع ــروف إذا م ــا ك ـ ــان امل ـس ــؤول
األمـ ـي ــرك ــي س ـي ــأت ــي وم ـع ــه الـ ـح ــل ،أو
ت ـس ـب ـقــه عـ ـق ــوب ــات ع ـل ــى ش ـخ ـص ـيــات
لـبـنــانـيــة جــديــدة تـعــرقــل م ـســار امللف
وت ـس ـعــى ال ــى م ــزي ــد م ــن ال ـض ـغــط في
اتجاه تنفيذ ما تريده إسرائيل».

الحسنة الــوحـيــدة لحريق املــرفــأ أم ــس ،أنــه أعــاد
تذكير السلطة السياسية واألمنية بأن انفجارًا
ً
هائال وقع في املرفأ ،في الرابع من آب .ألن هذه
السلطة ومنذ ذلك التاريخ ،لم يعنها من االنفجار
عدا عن املساعدات ،سوى االستثمار السياسي.
ّ
كما أنه مثل لألطراف التي تضع عينيها دائمًا
على لبنان مناسبة كي يكون لها فيه موطئ قدم.
فتسارعت مـحــاوالت الــدخــول الــى بـيــروت على
وقع مبادرات مختلفة الطابع ،ومعها دور القوى
الـسـيــاسـيــة فــي الـتـعــامــل مــع األزمـ ــة السياسية
الكبرى ،ال مع جريمة املرفأ.
منذ الرابع من آب ،لحظة سقوط حكومة الرئيس
حـســان دي ــاب ،أصـبــح حــزب الـلــه فــي مـقــدم هذه
ال ـقــوى محليًا ودول ـي ــا .بــن ال ـكــام عــن قصف
إســرائـيـلــي وع ــن دور ال ـحــزب فــي املــرفــأ ونفي
األمــن العام لحزب الله السيد حسن نصر الله
لــه ،كــانــت األن ـظــار موجهة الــى ال ـحــزب ،وكيفية
تعامله مع ملف االنفجار وتداعياته السياسية.
جاءت لحظة التدخل الفرنسي ملبادرة سياسية
حكومية واقـتـصــاديــة ،لتساهم ،رغــم أن حزب
الله ال يحبذ هذه الرواية ،في إعــادة تعويم واقع
الحزب السياسي على األقل من جانب باريس.
وه ــي قــد تعاملت مـعــه ،وخـصــوصــا فــي زي ــارة
الــرئـيــس الـفــرنـســي إيـمــانــويــل مــاكــرون الثانية،
على قدم املساواة ،وحبة مسك فوقها ،مع جميع
القوى السياسية األخرى.
صفقة تسمية الرئيس املكلف مصطفى أديب
ّ
معني بها الحزب تمامًا ،كما أن الرئيس سعد
الحريري وبــاريــس معنيان بها .فالحزب شرع
الـبــاب أمــام التسمية ،وســط رهــان فرنسي ،من
بـعــض دوائ ــر اإلدارة الـفــرنـسـيــة ،ال كـلـهــا ،على
أن الـحــزب سيسهل التأليف ،ولــو تحت عنوان
حـكــومــة ج ــدي ــدة عـنــوانـهــا ان ـت ـظــار االنـتـخــابــات
األميركية وأفق األزمة مع إيران.
م ــع زي ـ ـ ــارة رئ ـي ــس امل ـك ـت ــب ال ـس ـي ــاس ــي لـحــركــة
حـ ـم ــاس ل ـل ـب ـن ــان إس ـم ــاع ـي ــل ه ـن ـي ــة ،ان ـش ـغ ـلــت
األوســاط السياسية املناوئة لحزب الله بالكالم

عن تهديداته بإطالق الصواريخ ،من لبنان ضد
إســرائ ـيــل .ل ـكـ ْـن ل ـلــزيــارة جــانــب يتعلق بعالقة
حماس وهنية نفسه مع حزب الله ،وخصوصًا
الشق املتعلق بــدور املسؤول الفلسطيني اآلتي
من تركيا ولقائه رئيسها رجب طيب إردوغان،
بعد زيارة ماكرون ولقائه حزب الله ،وخصوصًا
فــي ض ــوء رغـبــة فــرنـســا بــإبـعــاد شـبــح التدخل
التركي عن شرقي املتوسط .عالقة هنية بتركيا
 مظلة اإلخ ــوان املسلمني  -وعــاقــة حــزب اللهامل ـعــارضــة ل ــدور تــركـيــا فــي س ــوري ــا ،ويفترض
أيـضــا فــي لـبـنــان خـصــوصــا فــي ض ــوء تماهي
مجموعات تتحرك ضد حزب الله منذ فترة على
األرض معها ،ترسم أسئلة عن توقيت الزيارة

حزب الله شرع الباب
أمام تسمية أديب ،وسط
رهان دوائر فرنسية على أنه
سيسهل التأليف
وما سبقها وما يليها ،وما يمكن أن يبنى عليها
ً
مستقبال ،علمًا بــأن اإلعــام التركي املحسوب
عـلــى إردوغـ ـ ــان يـحـفــل بــأخ ـبــار هـنـيــة وعــاقـتــه
بـتــركـيــا وزي ــارات ــه لـهــا ،وبـتــرحـيـبــه بـتـحــويــل آيــا
صوفيا الــى مسجد ،وانـشـغــل بــزيــارتــه للبنان
بجدول أعمال حافل.
ص ـح ـيــح أن زي ـ ـ ــارة ه ـن ـيــة م ـب ـن ـيــة ع ـل ــى وق ــائ ــع
فلسطينية ،ول ـقــاءه نصر الـلــه محطة أساسية
فيها ،في اإلطــار اإلقليمي واإلسرائيلي ،إال ّأن
ً
لها جانبًا متصال بتوقيت دولــي يتعلق بقبول
الـحــزب بترتيب فرنسي للوضع الــداخـلــي .هذا
األم ـ ّـر قــد يـكــون الرئيس سعد الـحــريــري حــاول
تخطيه بعدما أشـيــع عــن احتمال لقائه بهنية،
واستعيض عنه بلقاء مع النائبة بهية الحريري.
ك ــذل ــك غ ــاب ــت صـ ــورة ل ـق ــاء رئ ـي ــس الـجـمـهــوريــة

تقرير

تقدير الوضع االستراتيجي لجيش العدو :أعداء اسرائيل مردوعون ...لكن حزب الله سيرد!
علي حيدر
ي ـحــرص جـيــش ال ـع ــدو عـلــى مــواكـبــة
ال ـت ـطــورات ال ـتــي تـشـهــدهــا البيئتان
االقـلـيـمـيــة والــدول ـيــة املــؤثــرتــان على
«األمن القومي االسرائيلي» .ويحاول
فــي ض ــوء املـسـتـجــدات تـقــديــم تقدير
الوضع االستراتيجي السرائيل ،أمام
املـسـتــوى الـسـيــاســي ،لـيـحــدد األخـيــر
خـيــاراتــه ويـتـخــذ ق ــرارات ــه بالتشاور
م ــع الـجـيــش واالس ـت ـخ ـب ــارات .ضمن
ه ـ ــذا االط ـ ـ ـ ـ ــار ،أك ـ ـمـ ــل رئ ـ ـيـ ــس أرك ـ ــان
ج ـ ـيـ ــش الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدو ،افـ ـ ـي ـ ــف كـ ــوخـ ــافـ ــي،
سلسلة نقاشات داخل هيئة االركان
ح ــول تـقــديــر الــوضــع االسـتــراتـيـجــي
الـسـنــوي ،انـطــاقــا مــن االس ـت ـعــدادات
عـ ـل ــى ال ـج ـب ـه ــة الـ ـشـ ـم ــالـ ـي ــة ،وج ــول ــة
ال ـت ـص ـع ـي ــد االخـ ـ ـي ـ ــرة فـ ــي ال ـج ـن ــوب،
واتفاق التطبيع مع االمارات العربية
املتحدة ،علمًا بأن تقدير الوضع أكبر
بكثير مما قد يرد في وسائل االعالم

الـتــي تخضع فــي ه ــذا االم ــر للرقابة
العسكرية.
والالفت أنه رغم التقارير االسرائيلية
عـ ــن مـ ـ ـح ـ ــاوالت قـ ـ ــام بـ ـه ــا حـ ـ ــزب ال ـل ــه
الستهداف جنود جيش العدو ،وإعالن
الحزب نيته الردّ ،
يصر الجيش على أن
أعــداء إسرائيل مردوعون ومترددون،
ويستبعد خروجهم الــى معركة ضد
اســرائـيــل .لكنه ،بــذلــك ،يبقي الحديث
ّ
عامًا جدًا ،لكونه ال يميز بني املبادرات
االبتدائية وبني الردود على اعتداءات
اســرائ ـيــل وال ـخ ـطــوط الـحـمــر ال ـتــي قد
يــؤدي تجاوزها الى ما هو أخطر من
امل ـعــركــة .وف ــي وق ــت تــؤكــد فـيــه قـيــادة
املنطقة الشمالية امكانية أن يحاول
حزب الله تنفيذ عملية تستهدف قتل
جندي اسرائيلي ،ردًا على مقتل أحد
عناصره.
وعلى خــط م ــواز ،يالحظ حــرص لدى
جيش العدو على طمأنة املستوطنني
عبر اإليحاء الى وسائل االعالم بأن ما

يجري على الحدود «ال يتعلق بتوتر
كبير ،رغــم اإلق ــرار بــأن أداء حــزب الله
ينطوي على امكانية حصول تصعيد،
لكن ليس باملستوى الــذي يــؤدي الى
دخول املواطنني الى املالجئ .ويالحظ
أن ه ــذا الـتـقــديــر يـتـجــاهــل حـقـيـقــة أن
اس ــرائـ ـي ــل ه ــي امل ـع ـت ــدي ــة ،وأن م ـســار
الـ ـتـ ـط ــورات امل ـي ــدان ـي ــة ومـ ــا إن كــانــت
س ـت ــدخ ــل امل ـس ـتــوط ـنــن الـ ــى امل ــاج ــئ
أو ال ،مــرتـبــط بــاعـتــداءاتـهــا قـبــل الــرد
وبعده.
ف ــي م ــا يـتـعـلــق بــالـجـبـهــة الـجـنــوبـيــة،
لــدى جيش ال ـعــدو ،ايـضــا ،تقدير بأن
حماس اخـتــارت استخدام البالونات
الحارقة في جولة التصعيد االخيرة،
وفي حاالت محددة إطالق الصواريخ،
بسبب الخشية مــن رد الجيش .وهو
بذلك يتجاهل السقوف التي يفرضها
ال ـج ـيــش ع ـلــى ن ـف ـســه ،تـجـنـبــا لـ ــردود
امل ـقــاومــة الـتــي تـتـجــاوز املستوطنات
ال ـج ـن ــوب ـي ــة اي ـ ـضـ ــا .وب ـح ـس ــب ت ـقــديــر

الـ ــوضـ ــع الـ ـ ــذي س ـي ـق ــدم ــه ك ــوخ ــاف ــي،
ف ـ ــإن ق ــائ ــد ح ــرك ــة حـ ـم ــاس ف ــي ق ـطــاع
غـ ـ ـ ـ ــزة ،يـ ـحـ ـي ــى ال ـ ـ ـس ـ ـ ـنـ ـ ــوار« ،ي ـح ـس ــب
خطواته بـحــذر» ،رغــم أن اســرائـيــل لم
تــوافــق عـلــى قــائـمــة مطالبه الطويلة،
بــاسـتـثـنــاء إض ــاف ــة  14م ـل ـيــون دوالر
إلــى املبلغ الــذي تقدمه قطر (والبالغ
 20مليونًا) ،بحسب ما أوضــح موقع
«والــا العبري» .وبني املطالب تحرير
أســرى ،ودخــول عمال (إلــى إسرائيل)،
واملـ ـص ــادق ــة ع ـل ــى مـ ـش ــاري ــع ،وإعـ ـ ــادة
إعمار غزة وتوسيع مساحة الصيد.
وي ـ ـصـ ــف الـ ـتـ ـق ــدي ــر الـ ـفـ ـت ــرة األخ ـ ـيـ ــرة
بأنها «مـسـتـقــرة» ،لـكــون «املــواطـنــن»
يتمكنون من «التجول بمحاذاة حدود
الـ ــدولـ ــة ،وهـ ــو هـ ــدف اس ــرائ ـي ــل خــال
فترة االعياد (اليهودية) القريبة» .إال
أنــه يتجاهل حقيقة أن هــذا التحييد
مــرتـبــط اي ـضــا ب ــارت ــداع اســرائ ـيــل عن
االعـ ـت ــداءات ،وه ــو أكـثــر مــا يـبــرز على
الجبهة الشمالية ،حيث منع الجيش

جـنــوده مــن التجول بلباس عسكري،
نتيجة املـعــادلــة التي نجح حــزب الله
في فرضها على املؤسستني العسكرية
والسياسية.
وت ـن ــاول الـتـقــديــر ،اي ـضــا ،امل ـيــزة الـتــي
ت ـت ـم ـت ــع بـ ـه ــا اسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ل ـج ـه ــة أن ـه ــا
تـ ـق ــوم بـ ـب ــذل «جـ ـه ــود س ــري ــة واس ـع ــة
السـ ـتـ ـه ــداف ت ـع ــاظ ــم ق ـ ــوة ح ـ ــزب ال ـلــه
وحماس وتموضع إيران في سوريا»،
إلــى جانب متابعة البرنامج النووي
اإلي ـ ــران ـ ــي وم ــواجـ ـه ــة االح ـت ـج ــاج ــات
الشعبية فــي الضفة الغربية .لكن ما
يجب االشارة اليه ،هو أن هناك كثيرًا
مــن ال ـن ـقــاش فــي ال ــداخ ــل االســرائـيـلــي
حول تقييم نتائج هذه الجهود.
وتضمن تقدير الوضع اآلثار والفرص
الـتــي يمكن أن تـتــرتــب عـلــى التطبيع
مــع االم ـ ــارات ،مـشـيـرًا ال ــى أن االت ـفــاق
س ـ َّـرع م ـســارات سلبية داخ ــل السلطة
الـ ـفـ ـلـ ـسـ ـطـ ـيـ ـنـ ـي ــة ،بـ ـشـ ـك ــل عـ ـ ـ ـ ــام ،وفـ ــي
ال ـض ـفــة ال ـغــرب ـيــة بـشـكــل خـ ــاص ،رغــم
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غـيــاب الـضــم عــن االج ـنــدة السياسية،
بـحـســب مــوقــع «وال ـ ــا» .وه ــو معطى
يـخــالــف الـتـقــديــرات الـتــي ك ــان اليمني
االسرائيلي ُي ِّ
سوق لها بأن االتفاق مع
الــدول العربية يسمح بااللتفاف على
الفلسطينيني لـفــرض صيغة تسوية
نهائية وفق السقوف التي يرتضيها
اليمني .مع ذلك ،رأت جهات في جيش
العدو أن هناك فرصًا أكثر من املخاطر

فــي االت ـفــاق االم ــارات ــي  -االســرائـيـلــي،
لـكــن ال يـتــوقــع ح ــدوث تغيير إقليمي
ســريــع ألن ــه ال تــوجــد ح ــدود مشتركة
ب ــن ال ــدولـ ـت ــن ،م ــن دون أن ت ـت ـنــاول
طبيعة الفرص واملخاطر املشار اليها.
ولكن يمكن التقدير أن بعضها يتصل
بتقويض الرهان على مسار التسوية
داخ ـ ــل الـ ـش ــارع الـفـلـسـطـيـنــي ،وي ـعــزز
منطق املقاومة ،وامكانية أن ينعكس
ذلـ ـ ــك الحـ ـق ــا عـ ـل ــى الـ ـ ـح ـ ــراك ال ـش ـع ـبــي
واملقاوم الفلسطيني.
وت ــوق ــف ت ـقــديــر ال ـج ـيــش ع ـنــد نـتــائــج
االن ـت ـخ ــاب ــات االم ـي ــرك ـي ــة ف ــي تـشــريــن
الثاني املقبل ،لجهة ما قد يــؤدي الى
تـغـيـيــر ف ــي ال ـس ـيــاســة االم ـيــرك ـيــة في
املـنـطـقــة ،وخــاصــة فــي إي ــران وســوريــا
والـ ـع ــراق .وب ـح ـســب ت ـقــدي ــرات جـهــات
في جيش العدو ،ستكون لنتائج هذه
االن ـت ـخــابــات آثـ ــار ب ـع ـيــدة امل ـ ــدى ،بما
فيها حـصــول «تـغـيــرات دراماتيكية»
س ـت ــؤث ــر ع ـل ــى إس ــرائـ ـي ــل أيـ ـض ــا ،مـثــل

(هيثم
الموسوي)

الـ ـ ـق ـ ــرار األم ـ ـيـ ــركـ ــي ب ــرف ــع حـ ـظ ــر بـيــع
السالح املفروض على قبرص ،والذي
انـتـقــدتــه تــركـيــا ب ـشــدة وم ــن شــأنــه أن
يؤدي إلى تدهور العالقات التركية –
األميركية.
واض ـ ـ ــاف ال ـت ـق ــدي ــر أن م ــن ش ـ ــأن ف ــوز
املــرشــح الــديـمـقــراطــي ،جــو ب ــاي ــدن ،أن
ي ـن ـع ـكــس ع ـل ــى الـ ـع ــاق ــات بـ ــن مـصــر
وليبيا ،وايضًا تغيير األداء الروسي
فـ ـ ــي س ـ ـ ــوري ـ ـ ــا .وحـ ـ ـ ـ ـ ــذرت جـ ـ ـه ـ ــات فــي
امل ـن ـظــومــة االم ـن ـي ــة االس ــرائ ـي ـل ـي ــة مــن
أن التغيير فــي التأثير األمـيــركــي في
املنطقة« ،قــد يبقي إســرائـيــل مــن دون
قـ ـط ــر ،الـ ـت ــي ت ـع ـمــل ك ــوس ـي ــط وتـ ـم ـ ّـول
التهدئة في قطاع غــزة» .ولفت تقرير
موقع «والال» الى أنه الى جانب الحدود
ال ـش ـمــال ـيــة وال ـج ـنــوب ـيــة وال ـت ـغ ـي ـيــرات
امل ـت ــوق ـع ــة ف ــي ال ـب ـي ــت االب ـ ـيـ ــض ،فــإنــه
بحسب تقدير الجيش« ،ال تزال إيران
على رأس أولــويــات املنظومة األمنية
اإلسرائيلية» ،وهــي تأمل فــوز بايدن

ال ـ ــذي ت ـس ـهــل املـ ـف ــاوض ــات م ـع ــه ،وأن
تقديرات االجهزة االمنية االسرائيلية
تـشـيــر ال ــى أن ــه ف ــي ح ــال ف ــوز تــرامــب
بوالية ثانية ،فإنه «سيوعز باستمرار
العقوبات على إيران للسنوات األربع
املقبلة ،وإيران ستعيد حساباتها».
وفــي مــا يتعلق بجيش الـعــدو نفسه،
أش ــار مــوقــع «وال ـ ــا» إل ــى وج ــود قلق
داخــل املؤسسة العسكرية إزاء تنفيذ
الـخـطــة امل ـت ـعــددة ال ـس ـنــوات« ،تـنــوفــا/
زخ ـ ـ ــم» .ويـ ـع ــود ذل ـ ــك ال ـ ــى أن تــأج ـيــل
امل ـي ــزان ـي ــة ال ـع ــام ــة ال ي ـس ـمــح بـتـنـفـيــذ
مشاريع ومسارات تتطلب الكثير من
املــوارد بما يتالءم مع خطة كوخافي.
وم ــع أن ــه ل ــم يـجــر إل ـغ ــاء تــدري ـبــات أو
ت ـش ـغ ـيــل ع ـم ـل ـي ــات ــي ل ــاحـ ـتـ ـي ــاط ،وال
توجد نيات بفعل ذلك ،على االقل حتى
نهاية العام الجاري ،لكن الخشية هي
مـ ــن غـ ــربـ ــاك الح ـ ــق ي ـت ـصــل بـمـنـحـنــى
الـتــدريـبــات الـنــابــع بشكل رئيسي من
تمدد كورونا.

ميشال عون مع هنية ،وهو ما كانت أجواء وفد
حماس قد ّ
تحدثت عنه سابقًا ،علمًا بأن هنية
غالبًا ما يجري اتصاالت بعون ،وآخرها معزيًا
بشهداء انفجار املرفأ.
وسط هذه الصورة املتشابكة إقليميًا ،يصبح
دور حزب الله محوريًا في ترتيبات الساعات
األخ ـي ــرة املـتـعـلـقــة بـتــألـيــف الـحـكــومــة .ألن شد
الـحـبــال اإلقـلـيـمــي سـيــأخــذ م ــداه فــي األســابـيــع
واألشـ ـه ــر امل ـق ـب ـلــة ،وهـ ــذا ل ـيــس ع ـن ــوان ــا يـطــوى
ب ـســرعــة نـتـيـجــة دخـ ــول دول ع ــدة مـتــوسـطـيــة
ودول ـيــة عـلــى خـطــه .لـكــن الـتــرجـمــة املـبــاشــرة له
ستكون عبر ساعات التفاوض املقبلة ،وإمكان
أن يـتــرجــم ح ــزب ال ـلــه ،رغ ــم رســالــة الـعـقــوبــات
األمـيــركـيــة بــاسـتـهــداف أق ــرب حـلـفــائــه ،تفعيل
خطوطه املفتوحة مع فرنسا ،بتسهيل سريع
لــوالدة الحكومة ،كي ال تذهب األوضــاع نتيجة
ض ـغــط ع ـ ّـراب ــي الــرئ ـيــس امل ـك ـلــف ال ــى تصفير
مــرحـلــة التشكيل واالعـ ـت ــذار ،مــا يـعـنــي عمليًا
إط ــاق ال ـنــار عـلــى امل ـب ــادرة الـفــرنـسـيــة ،فتنشأ
حملة دول ـيــة م ـضــادة لتلك الـتــي ج ــرت أخـيـرًا.
فباريس رمت بثقلها رئاسيًا واستخباريًا في
لبنان ،واقفة على خط توتر نتيجة دور تركيا
وأي رصـيــد جــديــد يـضــاف إل ـيــه .وفشلها في
بيروت سيعيدها الى الــوراء بخطوات سريعة،
وإذا مــا ج ــرى ذل ــك ،بـعــد الـعـقــوبــات األمـيــركـيــة
ّ
املرجحة لــازديــاد ،فهذا يعني أن الـحــزب فقد
عنصر مساعدة أساسيًا .في حني أن العكس
يـجـعـلــه ال ي ـف ـ ّـرط ب ــورق ــة فــرن ـسـيــة ،قـ ــادر على
اإلفادة منها في إطار التضييق األوروبي عليه،
وال يقطع فــي الــوقــت نفسه تــرتـيـبــات إقليمية
جديدة على املدى املتوسط يحاول من خاللها
املفاضلة بــن أدوار إقليمية بحيثيات لبنانية
ال س ــوري ــة ،م ــا ي ـف ـتــرض م ــن الـ ـح ــزب حــرصــا
زائدًا على العناية بخطواته حكوميًا ،فال تأتي
ناقصة في املعيار الفرنسي ،في هذا التوقيت،
ب ـعــد خ ـط ــوة ه ـن ـيــة .إال إذا ك ــان م ــا ج ــرى في
األسابيع األخيرة مجرد عملية استطالعية من
جانب الحزب ،خارجة عن السيناريو األساسي
بعدم التراخي قبل االنتخابات األميركية.
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إعالن

كورونا

ّ
العداد تخطى الـ 15ألفًا

صيدا تبدأ معركتها والهرمل تغادر «المنطقة البيضاء»
راجانا حمية
يومًا بعد آخر ،يزيد الخطر على الجسم
الطبي في مواجهة فيروس كورونا ،مع
استمرار تسجيل اإلصابات داخله .فقد
ّ
يسجل،
ب ــات لـهــذا األخ ـيــر عـ ـ ّـداده ال ــذي
يوميًا ،إصــابــات بــالـفـيــروس .أمــس ،بلغ
عــدد املـصــابــن مــن األط ـبــاء واملمرضني
 11مــا رف ــع ال ـعــدد اإلج ـمــالــي إل ــى .733
ولئن كان مؤشر الوفيات هو ما ينتظره
املعنيون لقياس خطورة الفيروسّ ،
ّ
فإن
مؤشر انتشار الفيروس داخــل الجسم
ّ
الطبي ال يقل أهمية ،نظرًا ألولوية الدور
الـ ـ ــذي ي ـل ـع ـبــه هـ ـ ــؤالء ف ــي امل ـع ــرك ــة ضــد
«كورونا».
الجسم الطبي ليس بخير .هذا ما تقوله
األرقام التي يحملها العداد في كل يوم.
وهــو يشبه بــذلــك واق ــع ع ــداد اإلصــابــات
ُ
اليومي املتخم باألرقام التي المست أمس
 560إصابة ،الخطر فيها أنها تعود في
معظمها ملخالطني ( 548إصابة) .وبهذا
الرقم ،يصل العدد اإلجمالي لإلصابات
حتى اآلن إلى  15ألفًا و .125أضف إلى
ذلــك ،ما سجله أيضًا عــداد الوفيات من
زيادة في األرقام بلغت  7وفيات ليرتفع
العدد اإلجمالي إلى  219وفاة.
وال ت ــزال مدينة طرابلس تـشـ ّـد األنـظــار
إلـيـهــا مــع تسجيل  36إصــابــة جــديــدة،
إال أن ـه ــا ل ــم ت ـكــن ال ــوح ـي ــدة أمـ ــس الـتــي
ّ
ت ــدق نــاقــوس الخطر ،إذ خــرجــت طبابة

)أرشيف(

قـضــاء صـيــدا أيـضــا لتعلن أن القضاء
ع ـلــى طــريــق االنـ ـف ــات «خ ـصــوصــا مع
بشكل الفــت خالل
تصاعد اإلصــابــات
ٍ
ث ــاث ــة أش ـه ــر ،إذ ارت ـف ــع ال ـع ــدد م ــن 85
إصابة أواخر شهر أيار إلى  565إصابة
خالل الشهر الحالي» .واعتبرت الطبابة
ّ
أن مــا يـحــدث «مــؤشــر سـلـبــي» ،يتطلب
م ــن ال ـج ـم ـيــع «االلـ ـ ـت ـ ــزام وال ـت ـق ـ ّـي ــد ال ـت ــام
باإلجراءات الصحية املطلوبة وال سيما

وضــع الكمامات والـتــزام املسافة اآلمنة
والـتـبــاعــد االجـتـمــاعــي واملـحــافـظــة على
النظافة الشخصية» .وبحسب تقرير
وزارة ال ـص ـحــة ال ـع ــام ــة ،س ـجــل ُ قـضــاء
ص ـيــدا أم ــس  24إص ــاب ــة ،كـمــا أجــريــت
ال ـف ـحــوص لـلـمـئــات م ــن امل ـخــال ـطــن ولــم
تصدر نتائجها بعد .كذلك تبدو مدينة
الـهــرمــل فــي طريقها إلــى االن ــزالق نحو
االنتشار مــع تسجيل نحو  30إصابة
أمــس ،بعدما حافظت حتى وقــت قريب

ّ
ع ـلــى «سـ ـج ــل ن ـظ ـيــف» م ــن اإلص ــاب ــات
وبقيت في «املنطقة البيضاء».
برغم أرقام عــدادات املناطق املتصاعدة،
وكذلك أعــداد الوفيات فيها ،إال أن ّ
جوًا
من الطمأنينة انبعث من وزارة الصحة
العامة ،أمس ،عقب اجتماع الوزير حمد
حسن واملدير الطبي ملؤسسة Diagnos
 Techsفــي ال ــوالي ــات املـتـحــدة ،الــدكـتــور
م ــارون ال ـخ ــوري .وق ــد لـفــت األخ ـيــر إلــى
أن ــه إل ــى اآلن «ال ت ــزال أع ــداد اإلصــابــات

في لبنان معقولة ومقبولة ،مقارنة مع
الــواليــات املتحدة وأوروب ــا» ،مشيرًا إلى
أن ــه «تـسـجــل فــي لـبـنــان سـيـطــرة معينة
على الــوبــاء فــي ضــوء العوامل الصعبة
املوجودة (.»)...
م ــن ج ــان ــب آخ ـ ــر ،وفـ ــي إط ـ ــار مــواج ـهــة
الـ ـفـ ـي ــروس ،خ ــرج ــت ب ـع ــض األصـ ـ ــوات
الداعية إلى مساعدة البلديات في فرض
تطبيق إجراءات الوقاية .وفي هذا اإلطار،
دع ــا ال ـنــائــب ج ـهــاد عـبــد ال ـص ـمــد ،عقب
َ
لـقــائــه الــوزيــر حـســن ،وزارتـ ــي الداخلية
والــدفــاع إلــى «اإلي ـعــاز لــأجـهــزة األمنية
املختصة مساعدة البلديات فــي فرض
تطبيق إجراءات الوقاية املقررة ،ألن عددًا
من البلديات غير قــادر على أن يفرض
على األهــالــي ضبط حركتهم ،فــي حني
أن االلتزام يساعد في ّ
الحد من التزايد
الكبير في اإلصابات» .من جهته ،طالب
النائب علي املقداد ،في اللقاء نفسه ،بأن
تكون «مواجهة كورونا مواجهة وطنية
بـكــل املـعــايـيــر وال ـح ـســابــات ،خصوصًا
ّ
أن الــوبــاء يـجـتــاح كــل امل ـنــاطــق» ،مـحــذرًا
م ــن «أن ـن ــا ُم ـقـ ِـب ـلــون ف ــي ال ـخــريــف على
موسم اإلنفلونزا ،األمــر الــذي سيشكل
تحديًا إضافيًا يتمثل باختالط عوارض
اإلنفلونزا مع عوارض كورونا» .وشدد
على «أهمية االلتزام باإلجراءات البسيطة
املطلوبة وهــي الكمامة وغسيل اليدين
والتباعد».

تقرير

«مدرسة الشويفات الدولية»:
زيادة األقساط  %35أو اإلقفال!
فاتن الحاج
ه ـ ّـددت «مــدرســة الـشــويـفــات الــدولـيــة»
تستوف زيــادة
بإقفال أبــوابـهــا إذا لــم
ِ
عـلــى أق ـســاط ال ـعــام ال ــدراس ــي الـحــالــي
( )2021- 2020تــراوح بني  %25و%38
مـقــارنــة بــأقـســاط الـعــام الـســابــق ،تبعًا
لـلـمــراحــل التعليمية وبـحـســب فــروع
املدرسة .علمًا أن األقساط تتفاوت بني
فرع وآخر من فروع املدرسة .إذ تراوح
ب ــن  10,5م ــاي ــن ل ـي ــرة و 13مـلـيــونــا
في فــرع الـكــورة ،وبــن  13مليونًا و17
مليونًا في فرع أدما على سبيل املثال.
الرئيس السابق للجنة األهل في فرع
الكورة يحيى الحسن وصف الزيادة بـ
ّ
«الفلكية» ،مشيرًا إلى أن إدارة املدرسة
ضغطت في األيام األخيرة على أولياء
األمـ ـ ـ ــور ل ـت ـس ـج ـيــل أبـ ـن ــائـ ـه ــم ،بـحـجــة
الـ ـحـ ـف ــاظ ع ـل ــى أم ــاكـ ـنـ ـه ــم ،ل ـي ـف ــاج ــأوا
بمطالبتهم بتسديد القسط األول مع
ال ــزي ــادة فــي مـهـلــة ال تـتـجــاوز  5أي ــام،
ّ
علمًا بــأن التالمذة سيبدأون سنتهم
ُ
بالتعليم «أونالين» وسيجبرون على
شراء الكتب اإللكترونية.
ورغــم أن امل ــادة الخامسة مــن القانون
( 1996/ 515ق ــان ــون تـنـظـيــم امل ــوازن ــة
ّ
املدرسية) ،تشترط أل يتجاوز القسط
األول  %30مـ ــن ق ـي ـم ــة قـ ـس ــط الـ ـع ــام
ّ
ال ـ ــدراس ـ ــي املـ ــاضـ ــي ،أك ـ ــد ال ـح ـس ــن أن
املــدرســة تطالب بتسديد نحو نصف
القسط فورًا ،مع رسم تسجيل تتعدى

قيمته الـ %10التي ّ
تنص عليها املادة
ّ
يجر حسم
نفسها ،مشيرًا إلــى أنــه لم
ِ
أي نـسـبــة م ــن ق ـســط ال ـع ــام ال ــدراس ــي
املاضي.
الـحـســن لـفــت إل ــى أن ال ــزي ــادة ال ـتــي ال
ُ
ت ـع ــرض ع ـلــى لـجـنــة األهـ ــل لـلـمــوافـقــة
عـلـيـهــا «غ ـي ــر ق ــان ــون ـي ــة» ،م ـش ـي ـرًا إلــى
ّ
أن ــه يــتـجــه لــرفــع دع ــوى أم ــام الـقـضــاء
امل ـس ـت ـع ـج ــل ال ـ ـيـ ــوم ل ــرف ــض الـ ــزيـ ــادة
الـجــديــدة بـعــد جـمــع تــواقـيــع األهــالــي.
وأكد أنه «ال يمكن التعليم عن ُبعد أن
ّ
يكلف ،بأي حال من األحــوال ،أكثر من
التعليم الحضوري .فرواتب األساتذة

لجنة األهل مقتنعة
ّ
بمبررات المدرسة
وتفاوضها على
إيجاد تسوية!

(هيثم الموسوي)

ّ
واملـ ــوظ ـ ـفـ ــن ال ـ ـتـ ــي تـ ـش ــك ــل  %80مــن
امل ــوازن ــة لــن تتغير ،فيما ستنخفض
امل ـصــاريــف االسـتـهــاكـيــة مــن كـهــربــاء
ومازوت».
إدارة «م ــدرس ــة ال ـشــوي ـفــات الــدول ـيــة»
رف ـضــت ال ـت ـحــدث إل ــى «األخـ ـب ــار» عن
ت ـف ــاص ـي ــل ال ـق ـض ـي ــة وال ـت ـع ـل ـي ــق عـلــى
اع ـ ـ ـتـ ـ ــراض األه ـ ـ ــال ـ ـ ــي ،فـ ـيـ ـم ــا أش ـ ـ ــارت
الــرئـيـســة الـحــالـيــة للجنة األه ــل سمر
ح ـم ـيــة إلـ ــى «أنـ ـن ــا ك ـل ـج ـنــة أهـ ــل أم ــام
ت ـحـ ّـديــن :األول حـمــايــة ح ـقــوق األهــل
وع ـ ــدم فـ ــرض زيـ ـ ــادة ت ــره ــق كــاهـلـهــم،
وال ـثــانــي اس ـت ـمــراريــة امل ــدرس ــة فــي ما
ُ
لو لم تفرض زيــادة ال ــ .»%25والالفت
ّ
أن حمية بدت مقتنعة باملبررات التي
ّ
قـ ّـدم ـت ـهــا اإلدارة لـجـهــة أن «الـتـعـلـيــم
أون ــاي ــن» أم ــر «مـكـلــف خـصــوصــا إذا
كـ ــان م ـه ـن ـيــا وي ـع ـت ـمــد م ـن ـصــة رقـمـيــة
عليها مــوارد تربوية ،يجري شراؤها
بـ ــالـ ــدوالر»! وع ــن ل ـجــوء األه ــال ــي إلــى
الـقـضــاء ،قــالــت إن الــدعــوى القضائية
«مــن الـخـيــارات املـطــروحــة ،لكن علينا
ف ــي مــرح ـلــة أولـ ــى أن ن ـك ــون حكيمني
ونـ ـسـ ـع ــى إلـ ـ ــى تـ ـس ــوي ــة مـ ــع امل ــدرس ــة
تـحــول دون إقـفــال أبــوابـهــا ،نـظـرًا إلى
أن املــدرســة ال ّ تحصل على ِهـبــات من
أي جهة .ونفضل أن نعالج املسألة مع
املدرسة على اللجوء إلى وزارة التربية
التي لم تنظر العام املاضي في ّ
أي من
اعتراضات األهالي ولم تفرض حسم
نسبة معينة من القسط املدرسي».

تقرير

ديوان المحاسبة
يالحق عيتاني وشبيب
قررت النيابة العامة لدى ديوان املحاسبة
كل من رئيس بلدية بيروت جمال
مالحقة ّ
عيتاني ومحافظ مدينة بـيــروت السابق
القاضي زيــاد شبيب أمــام الــديــوان سندًا
ألحكام املادتني  60و 61من قانون تنظيمه.
وكـ ــان االثـ ـن ــان ق ــد ع ـم ــدا ال ــى ب ـيــع فضلة
العقار الرقم  1396ملك بلدية بيروت الى
مــالـكــي الـعـقــاريــن املــاصـقــن الــرقــم 247
ّ
و - 1216امل ــدور ،قبل أن يتبي أن العقار
امل ــذك ــور ك ــان ق ــد ت ـ ّـم اسـتـمــاكــه بموجب
املرسوم  k/14274لوصل محطة بيروت
بخط حديد الناقورة  -بيروت  -طرابلس
بمرفأ بيروت .وبحسب مضمون املراجعة
املقدمة من قبل مصلحة السكك الحديد
وال ـن ـق ــل امل ـش ـت ــرك ط ـع ـنــا بـ ـق ــرار املـجـلــس
البلدي الرقم  698تاريخ  2016/11/15أن
االسـتـمــاك نفذ وقــد مـ ّـر الـخــط الحديدي
فـعـ ًـا وواق ـع ــا فــي املـســاحــة الـفــاصـلــة بني
الـعـقــاريــن املــاصـقــن لـهــا .وتـلــك املساحة
تعتبر ملكًا عــامــا وطـنـيــا يخضع إلدارة
واس ـت ـث ـمــار مـصـلـحــة ال ـس ـكــك وال عــاقــة
للبلدية به ،خالفًا ملا فعله عيتاني بموافقة
ش ـب ـيــب ،أي ال ـت ـص ــرف ب ــأم ــاك عـمــومـيــة
وإسقاطها إلى أمالك بلدية خاصة وبيعها
بالتراضي ،ما استوجب مالحقتهما أمام
الديوان.
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أخبار محلية

بريميرليغ
ّ
غدًا تنطلق منافسات الدوري اإلنكليزي لكرة القدم ،وسط توقعات بأن تكون المنافسة محتدمة بين أكثر من 6
أندية على اللقب ،فيما المنافسة األكبر ستكون على المقاعد المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا .الدوري اإلنكليزي
يضم اليوم أبرز مدربي العالم ،والجميع يريدون تدوين أسمائهم في السجل الذهبي

مواجهات ثنائية منتظرة...
ّ
مدربو إنكلترا تحت المجهر

ينطلق موسم
البريميرليغ غدًا ّ
السبت وسط ترقب
القدم
عشاق كرة
ٌ
حول العالم .جولة
ُ
ستظهر بعض
الفرق الصاعدة
حديثًا إلى دوري
األضواء ،كما
ستعطي انطباعًا
ّ
جاهزية
أوليًا عن
البطل ليفربول
في مشوار
الدفاع عن لقبه

لم يدعم يورغن كلوب صفوف فريقه بالشكل المطلوب (أ ف ب)

اإلنكليزي ينطلق غدًا
الدوري
ّ
َ
ليفربول في مهمة صعبة لالحتفاظ باللقب
حسين فحص
لم يطل انتظار عشاق «البريميرليغ»
كـثـيـرًا ،حـيــث سـيـبــدأ املــوســم الـجــديــد
بعد أسابيع قليلة من انتهاء املوسم
املــاضــي ،وال ــذي تأخر بفعل تداعيات
فـ ـي ــروس كـ ــورونـ ــا .ف ــي ظ ــل ال ـظ ــروف
الراهنة ،واختالف موازين القوة تبعًا
ل ـت ـفــاوت ال ـجــاهــزيــة ،ت ـبــدو األفـضـلـيــة
فــي االن ـط ــاق لــأنــديــة ال ـتــي لــم تدعم
صفوفها كـثـيـرًا ،حيث مــن املـ ّ
ـرجــح أن
تعاني األس ـمــاء الـجــديــدة فــي التأقلم
نظرًا إلى ضيق الوقت.
ّ
بـ ـ ــرز فـ ــي سـ ـ ــوق االن ـ ـت ـ ـقـ ــاالت كـ ـ ــل مــن
تشلسي ومــانـشـسـتــر سـيـتــي ،اللذين

س ـي ـش ـك ــان إل ـ ــى ح ـ ـ ٍّـد ك ـب ـيــر امل ـنــافــس
األبــرز لبطل املوسم املاضي ليفربول.
مــن جهته ،يتجه مانشستر يونايتد
للبناء على نجاح املوسم املاضي في
م ـحــاولــةٍ لـلـبـقــاء ب ــن األرب ـع ــة الـكـبــار،
ف ــي ح ــن سـ ـيـ ـح ــاول ل ـي ـس ـتــر س ـي ـتــي،
تــوتـنـهــام ،وولـفــرهــامـبـتــون وآرس ـنــال
بلوغ املقاعد األوروبية.
يـفـتـتــح ه ــذا األخ ـي ــر «الـبــريـمـيــرلـيــغ»
غ ـدًا عـنــدمــا يـحــل ضيفًا عـلــى فولهام
ف ـ ــي ال ـ ـجـ ــولـ ــة األولـ ـ ـ ـ ــى م ـ ــن امل ـس ــاب ـق ــة
ُ
 .2021/2020ســتـل ـعــب املـ ـب ــاراة على
ملعب كرافني كوتاغ 14:30( ،بتوقيت
ـال الـ ـلـ ـق ــاء
ب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــروت) .ي ـ ــدخ ـ ــل آرسـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ّ
حقق َ
لقبي
بمعنويات مرتفعة بعدما

أبرز مباريات األسبوع
الجمعة 2020/9/11
■ الدوري الفرنسي
 -بوردو  Xليون 22:00

■ الدوري الفرنسي
 مونبولييه  Xنيس 18:00 -سانت ايتيان  Xستراسبورغ 22:00

السبت 2020/9/12
■ الدوري اإلنكليزي
 فولهام  Xآرسنال 14:30 وستهام يونايتد  Xنيوكاسل يونايتد17:00
 كريستال باالس  Xساوثهامبتون 17:00 -ليفربول  Xليدز يونايتد 19:30

االحد 2020/9/13
■ الدوري اإلنكليزي
 وست بروميتش ألبيون  Xليستر سيتي16:00
 -توتنهام  Xإيفرتون

■ الدوري اإلسباني
 إيبار  Xسيلتا فيغو 17:00 قاديش  Xأوساسونا 22:00 -غرناطة  Xأتلتيك بيلباو 22:00

■ الدوري االسباني
 فياريال  Xهويسكا 19:30 فالنسيا  Xليفانتي 22:00■ الدوري الفرنسي
 ليل  Xميتز 14:00 موناكو  Xنانت 18:00 -باريس سان جيرمان  Xمارسيليا 22:00

كأس االتحاد اإلنكليزي وكأس الدرع
الخيرية ،وهــو يــأمــل أن يستمر بهذا
النسق املرتفع مع مدرب الفريق مايكل
أرت ـي ـتــا .فــي امل ـقــابــل ،ع ــاد فــولـهــام إلــى
ال ــدوري اإلنكليزي املمتاز مــن جديد،
بعدما أنهى موسمه رابعًا في دوري
الـ ــدرجـ ــة األولـ ـ ــى ب ــرص ـي ــد  81ن ـق ـطــة.
سيدخل الفريق املباراة بقتالية عالية
لـتـحـقـيــق نـتـيـجــة إي ـجــاب ـيــة ،م ــن أجــل
املنافسة على البقاء في البطولة.
باإلضافة إلــى فولهام ،يشهد املوسم
عـلــى ع ــودة أنــديــة ويـسـتـبــروم ولـيــدز
يونايتد .سيفتتح هذا األخير مشواره
ف ــي «ال ـب ــري ـم ـي ــرل ـي ــغ» أمـ ـ ــام ل ـي ـفــربــول
البطل فــي قمة الجولة األول ــى ،والتي
ُ
ستلعب على ملعب األنفيلد19:30( ،
بتوقيت بيروت).
سـ ـيـ ـط ــر لـ ـيـ ـف ــرب ــول عـ ـل ــى مـ ـج ــري ــات
املوسم املاضي ،بعد أن أنهى الدوري
ً
بـطــا بـفــارق  18نقطة عــن الوصيف
مــان ـش ـس ـتــر س ـي ـت ــي ،و 33ن ـق ـطــة عــن
أق ــرب امل ـطــارديــن .منظومة متكاملة
قدمها املــدرب األملاني يورغن كلوب،
حسمت لقب الدوري باكرًا .لم يعتمد
أسماء جديدة،
ليفربول حينها على
ٍ
بــل اعتمد على االنـسـجــام وال ـتــوازن
ٌ
بــن الــاعـبــن الـســابـقــن .تـ ــوازن بني
مختلف الصفوف عاد على «الريدز»
بلقب الدوري األول منذ  30عامًا.
مـ ــوسـ ـ ٌـم آخ ـ ــر ي ــدخ ـل ــه ل ـي ـف ــرب ــول بــا
تدعيمات بارزة ،حيث ُيعد «الريدز»
أح ــد أق ــل األن ــدي ــة ن ـشــاطــا ف ــي ســوق
االنتقاالت الحالي .اقتصرت صفقات
الـفــريــق حـتــى اآلن عـلــى الـتــوقـيــع مع
بــديــل لـلـظـهـيــر األي ـس ــر روب ــرت ـس ــون.
وبـ ـ ـحـ ـ ـس ـ ــب ال ـ ـ ـشـ ـ ــائـ ـ ــع فـ ـ ـ ــي ال ـ ــوس ـ ــط
الرياضي ،قد تكون هذه الصفقة هي
الوحيدة في حال لم يغادر أي العب
م ــن الـ ـف ــري ــق .أمـ ــا ف ــي حـ ــال ال ـع ـكــس،
فسيتجه ك ـلــوب لـلـتـعــويــض املــائــم.

يلعب آرسنال وفولهام
المباراة األولى ظهر
السبت على ملعب
كرافين كوتاج

ت ـن ـط ـبــق هـ ـ ــذه الـ ـح ــال ــة ع ـل ــى صـفـقــة
تـيــاغــو أل ـكــان ـتــارا ،حـيــث مــن املـ ّ
ـرجــح
أن يــأتــي اإلسـبــانــي إلــى األنفيلد في
ح ــال رح ــل الـهــولـنــدي فـيـنــالــدوم إلــى
برشلونة.
ل ـ ـقـ ــاء ال ـ ـغـ ــد سـ ـيـ ـك ــون ص ـع ـب ــا ل ـب ـطــل
«الـبــريـمـيــرلـيــغ» عـنــدمــا يــواجــه بطل
دوري الـ ـ ــدرجـ ـ ــة األولـ ـ ـ ـ ـ ــى ،وه ـ ـ ــو مــا
ّ
ح ـ ــذر م ـنــه امل ــدي ــر ال ـف ـنــي ل ـل ـي ـفــربــول.
ّ
وعــلــق كـلــوب عـلــى امل ـب ــاراة مــن خــال
ت ـص ــري ـح ــات مل ــوق ــع ن ــادي ــه الــرس ـمــي
ً
قائال« :لقد خضنا فترة إعداد جيدة،
وبالتأكيد ،سنستفيد منها على مدار
املوسم املقبل .مواجهة ليدز يونايتد
سـتـكــون صعبة لـلـغــايــة ،لــذلــك علينا
االستعداد بشكل جيد لبداية الدوري
اإلنكليزي».
ّ
ي ـغ ـيــب ع ــن ال ـل ـق ــاء ك ـ ــل م ــن شــاك ـيــري
وتـ ـش ــامـ ـب ــرل ــن لـ ــإصـ ــابـ ــة ،ف ـ ــي حــن
تبقى مشاركة هندرسون في موضع
ش ـ ـ ــك .م ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،يـ ــأمـ ــل ل ـ ـيـ ــدز ب ــأن
يحقق انـطــاقــة قــويــة فــي عــودتــه إلــى
«البريميرليغ» أمام بطل الدوري.
ت ــاري ــخ حــافــل يمتلكه ل ـيــدز يــونــايـتــد
فــي ال ــدوري اإلنـكـلـيــزي املـمـتــازّ ،
دمــره
ســوء اإلدارة املالية للفريق ،لكنه عاد

مـجــددًا إلــى الــواجـهــة مــع املــديــر الفني
املخضرم مارسيلو بيلسا بعد غياب
دام  16عامًا .ففي عام  ،2003أنهى ليدز
الدوري اإلنكليزي في املركز الخامس
ع ـشــر ،وف ــي الـسـنــة الـتــالـيــة هـبــط إلــى
دوري الدرجة األولــى ولــم يصعد إلى
اآلن.
يعيش لـيــدز أفـضــل أيــامــه مــع بيلسا.
ق ـبــل ذلـ ــك ،كــانــت وظ ـي ـفــة مـ ــدرب لـيــدز
تــوصــف بأنها «أس ــوأ وظيفة شاغرة
ف ــي ال ـع ــال ــم» ،ح ـيــث ت ـعــاقــب ع ـلــى هــذا
املـنـصــب  12مــدي ـرًا فنيًا خ ــال خمس
سنوات .مع بيلساّ ،
تغيرت األمور.
ّ
م ـن ـظــومــة مـتـمــاسـكــة ق ــدم ـه ــا امل ـ ــدرب،
ك ــان ــت ق ــريـ ـب ــة مـ ــن الـ ـت ــأه ــل لـ ـل ــدوري
اإلنكليزي املمتاز فــي املــوســم مــا قبل
امل ــاض ــي ،حـيــث ك ــان الـفــريــق مـتـصــدرًا
لـتــرتـيــب «الـتـشــامـبـيــونـتـشـيــب» حتى
فبراير/شباط من العام املاضي ،لكنه
خسر ستًا مــن آخــر  13مـبــاراة وأنهى
املـ ـس ــابـ ـق ــة فـ ــي املـ ــركـ ــز الـ ـث ــال ــث خـلــف
نوريتش سيتي وتشيفيلد يونايتد.
أم ـ ـ ـ ٌـر دف ـ ــع الـ ـف ــري ــق لـ ـخ ــوض «م ـل ـحــق
الـتــرقــي» للمنافسة على آخــر املقاعد
املــؤهـلــة لـ»البريميرليغ» ،لكنه خسر
ال ـل ـقــاء أم ــام ديــربــي كــاون ـتــي ،الـفــريــق
السابق ملــدرب تشلسي الحالي فرانك
المبارد.
يضم ليدز العديد من املواهب الالفتة،
أغلبها في خط الدفاع ،حيث يبرز كل
من لوك آيلينغ ،بن وايت وليام كوبر،
ويـمـثــل الع ــب الــوســط الــدولــي كالفني
فيليبس نقطة القوة في الفريق.
ّ
وع ــزز الـنــادي منظومته هــذا الصيف
بالعديد من األسماء الالمعة ،أبرزها
رودريـ ـ ـغ ـ ــو مـ ــن ف ــال ـن ـس ـي ــا ،وه ـي ـلــديــر
كوستا من وولفرهامبتون ،لكن يبقى
اإلنـجــاز األكـبــر هــو بقاء بيلسا ،كلمة
السر وراء عودة ليدز إلى الواجهة من
جديد.

ع ـشــرة م ــدرب ــن ه ــم م ــن األف ـض ــل في
ال ـ ـقـ ــارة الـ ـعـ ـج ــوز ،وب ـي ـن ـهــم األف ـض ــل
ف ــي ال ـعــالــم سـيـتـنــافـســون عـلــى لقب
ال ــدوري اإلنـكـلـيــزي املـمـتــاز للموسم
ّ
املـقـبــل ( 2020ـ  .)2021ك ــل م ــدرب له
رؤيته الخاصة ،ويقوم اليوم بتدعيم
تشكيلته بأبرز األسماء في محاولة
للمنافسة على األلقاب املتاحة خالل
املوسم الكروي.
مدرب نادي ليفربول ،األملاني يورغن
كلوب يبدو جاهزًا للدفاع عن اللقب
األغـلــى الــذي قــاد إليه نــاديــه املوسم
امل ــاض ــي ب ـعــد  30عــامــا م ــن ال ـغ ـيــاب.
كـ ـل ــوب لـ ــم ي ــدع ــم ّ ف ــري ـق ــه ب ــال ـص ــورة
الـتــي كــانــت متوقعة خــال الصيف،
إال أنه يمتلك تشكيلة مميزة ،قادرة
على املنافسة محليًا وأوروب ـيــا .في
السباق هناك أيضًا مدرب مانشستر
يــونــاي ـتــد أولـ ــي غــونــايــر ســولـشــايــر
الـ ـ ـ ــذي أث ـ ـبـ ــت ن ـف ـس ــه خ ـ ـ ــال ال ـف ـت ــرة
ّ
التخبط.
السابقة ،رغم بعض مراحل
امل ــدرب النرويجي لفريق الشياطني
الحمر نجح بضم البرتغالي برونو
فيرنانديز الذي ّ
غير كثيرًا من شكل
اليونايتد وجعله قادرًا على مقارعة
الكبار.
فــي البريميرليغ هـنــاك واف ــد جديد
هـ ـ ـ ــذا امل ـ ـ ــوس ـ ـ ــم ،وهـ ـ ـ ــو م ـ ـ ـ ــدرب ل ـي ــدز
يونايتد "العبقري" مارسيلو بيلسا.
ج ـم ـي ــع م ـ ــدرب ـ ــي ال ـ ـ ـ ـ ــدوري ي ـق ــول ــون
إنهم تعلموا كثيرًا مــن بيلسا ،فهو
املـ ـ ــدرب ص ــاح ــب الـفـلـسـفــة الـخــاصــة
والـقــادر على تطوير فريقه والعبيه
بصورة استثنائية .مباريات ليدرز
يونايتد خاصة مع األندية الكبيرة

في إنكلترا سيكون لها طعم خاص
هذا املوسم ،وذلك ألجل مشاهدة ما
يمكن أن يصنعه مــارسـيـلــو ،الـقــادر
ع ـلــى ت ـك ــرار م ـع ـجــزة لـيـسـتــر سيتي
كالوديو رانييري في عام ،2016
مع
ّ
عندما حقق اللقب.
قــائـمــة امل ــدرب ــن ف ــي إنـكـلـتــرا تـطــول،
فهناك أيضًا املــدرب اإليطالي املميز
ك ــارل ــو انـشـيـلــوتــي ،ال ــذي يـقــف على
ال ـع ــارض ــة الـفـنـيــة ل ـن ــادي إي ـفــرتــون.
أنـشـيـلــوتــي ّ
دع ــم الـفــريــق الـثــانــي في
مدينة ليفربول بأسماء مهمة ،كان
آخـ ــرهـ ــا ّج ـي ـم ــس رودري ـ ـغ ـ ـيـ ــز الـ ــذي
مــن امل ـتــوقــع أن ي ـقــدم إضــافــة هائلة
إل ــى "ال ـتــوف ـيــس" امل ــوس ــم امل ـق ـبــل ،مع
وجود العبني جيدين بينهم املهاجم
اإليطالي مويس كني.
أب ــرز مــدربــي إنـكـلـتــرا وال ـعــالــم يقف
هـنــاك عـلــى الـعــارضــة الفنية لـنــادي
مــانـشـسـتــر سـيـتــي ،وه ــو اإلسـبــا ّنــي
ب ـ ـيـ ــب غ ـ ـ ـ ــواردي ـ ـ ـ ــوال .األخ ـ ـ ـيـ ـ ــر ح ــق ــق
العديد من األلـقــاب من "البلو مــون"،
إال أنــه يطمح للظفر ب ــدوري أبطال
أوروبـ ـ ـ ــا .وفـ ــي امل ــوس ــم امل ـق ـبــل يــريــد
بـيــب اس ـت ـعــادة الـلـقــب املـحـلــي ال ــذي
خ ـس ــره ملـصـلـحــة ل ـي ـفــربــول ،ب ـعــد أن
حققه في موسمني متتاليني .املدرب
امل ـمـ ّـيــز يـمـتـلــك ف ــي تـشـكـيـلـتــه كيفني
دي ب ــروي ــن ،وهـ ــو أف ـض ــل العـ ــب في
الـ ـ ـ ـ ــدوري ب ـح ـس ــب ت ـص ــوي ــت راب ـط ــة
الــاع ـبــن امل ـح ـتــرفــن ف ــي ك ــرة ال ـقــدم
(بي اف ايه) ،والذي أصبح أول العب
ف ــي ت ــاري ــخ مــانـشـسـتــر سـيـتــي يـفــوز
بها .كما هناك العبون ّ
مميزون جدًا
بينهم رحـيــم ستيرلينغ وغابرييل

ينتظر الجميع مباريات مارسيلو بيلسا في الدوري الممتاز (أ ف ب)

ّ
يضم الدوري
ُاإلنكليزي عشرة مدربين
يعتبرون من األبرز في
القارة األوروبية

خيسوس ورياض محرز...
في العاصمة لندن هناك صديق قديم
لغوارديوال وهو مايكل ارتيتا ،الذي
شغل منصب املساعد لبيب قبل أن
ينتقل أخيرًا ليتسلم العارضة الفنية
"للمدفعجية" آرسّ ـن ــال .ارتـيـتــا وفــي
مــوسـمــه األول حــقــق بـطــولــة الـكــأس
وم ــن ث ــم أحـ ــرز ال ـ ــدرع الـخـيــريــة قبل
أيام على حساب ليفربول ،ليؤكد أنه
قادم بقوة املوسم املقبل.
امل ـ ـ ــدرب األكـ ـث ــر إث ـ ـ ــارة ل ـل ـج ــدل يـقــف
فــي ن ــادي توتنهام وهــو البرتغالي
جــوزيــه مــوريـنـيــو .األخـيــر لــم يحقق
شيئًا املــوســم املـقـبــل ،ولكنه مطالب
هذا املوسم باملنافسة وتحقيق مقعد
مؤهل إلى دوري أبطال أوروبــا على
أق ــل ت ـقــديــر .ع ـمــل مـ ــدرب مانشستر
يــونــاي ـتــد وريـ ـ ــال م ــدري ــد وتـشـلـســي
السابق على تعديل األوتــار وإطفاء
ال ـخــافــات ال ـتــي ظ ـهــرت ف ــي ال ـنــادي
أخ ـي ـرًا ،كما أع ــاد شيئًا مــن مستوى
العـ ــب ال ـف ــري ــق دي ـل ــي آلـ ــي امل ـع ـه ــود.

وس ـي ـع ـت ـم ــد م ــوري ـن ـي ــو فـ ــي ال ـف ـت ــرة
امل ـق ـب ـلــة ع ـل ــى ه ـ ــاري ك ــاي ــن م ــن أج ــل
محاولة املنافسة.
وليس بعيدًا عن توتنهام في لندن،
هناك املدرب الذي قام بأفضل سوق
ان ـت ـقــاالت ف ــي إنـكـلـتــرا ه ــذا الصيف
وهــو مــدرب تشلسي فرانك المبارد.
األخير أظهر قــدرات تدريبية مميزة
وقاد الفريق إلى مقعد مؤهل لدوري
األب ـ ـ ـطـ ـ ــال ،كـ ـم ــا تـ ـع ــاق ــد مـ ــع الع ـب ــن
مميزين أخـيـرًا بينهم تيمو فيرنير
وح ـي ـكــم زيـ ــاش وكـ ــاي هــاف ـيــرتــس...
وي ـظ ـه ــر واض ـ ـحـ ــا أن ت ـش ـل ـســي هــو
األق ــرب للظفر باللقب املـحـلــي نظرًا
إل ــى التشكيلة واألس ـم ــاء ال ـتــي بــات
يـضـمـهــا ،إال أن ال ـع ـبــرة تـبـقــى على
املستطيل األخضر.
وإضــافــة إلــى كــل ه ــؤالء هـنــاك أيضًا
بريندان روجيرز مع ليستر سيتي،
وال ـبــرت ـغــالــي ال ـق ــوي وامل ـم ـي ــز نــونــو
ســانـتــو م ــع وولـفـهــامـبـتــون ،إضــافــة
إلى كريس ويلدر في شيفيلد وروي
هودسون مع كرستال باالس.
م ــدرب ــون م ـمـ ّـيــزون جـ ـدًا ف ــي ال ــدوري
اإلن ـ ـك ـ ـل ـ ـيـ ــزي امل ـ ـم ـ ـتـ ــاز ل ـ ـكـ ــرة ال ـ ـقـ ــدم،
وستكون املنافسة بينهم هائلة من
أجل تحقيق اللقب املحلي أو الكأس،
واملنافسة في أوروبا سواء في دوري
أبطال أوروبــا ،أم اليوروبا ليغ .كما
أن هــذه املنافسة ستكون شخصية
ف ـ ــي بـ ـع ــض الـ ـ ـلـ ـ ـق ـ ــاءات خـ ــاصـ ــة بــن
غ ــواردي ــوال ومــوري ـن ـيــو ومــارسـيـلــو
بيلسا وفرانك المبارد...
(األخبار)

فوز الساحل على الغازية
بدأ فريق شباب الساحل مشواره في دورة
العهد الودية بفوز على فريق الشباب الغازية
 1-3ضمن املجموعة الثانيةّ .
سجل للساحل
عباس عاصي من ركلة جزاء ،وحسن الحاج
(هدفني) ،وللشباب الغازية حسني خليفة.
وتصدر شباب ّالساحل املجموعة برصيد 3
نقاط ،في حني حل النجمة والبرج في املركزين
الثاني والثالث بنقطة وحيدة لكل منهما ّبعد
تعادلهما سلبًا أول من أمس ،بينما يحتل
الغازية املركز األخير من دون نقاط.
ويلعب اليوم العهد مع األنصار على امللعب عينه
عند الساعة الرابعة والنصف عصرًا في لقاء
قوي يحتاج فيه األنصار إلى الفوز كي يحافظ
على آماله بالتأهل الى نصف النهائي بعد
خسارته املباراة األولى أمام شباب البرج .2-1
أما العهد فإن فوزه اليوم سيضمن تأهله بعدما
فاز باملباراة األولى على الصفاء .0-3

العهد «يحافظ» على لقب
كأس االتحاد اآلسيوي

ألغت اللجنة التنفيذية لالتحاد اآلسيوي لكرة
القدم ،في اجتماعها عبر الفيديو أمس الخميس،
مسابقة كأس االتحاد اآلسيوي الرديفة
لعام  ،2020بسبب تداعيات فيروس كورونا
املستجد.
وأشار االتحاد القاري في بيان «في ضوء
اللوجستيات لتنسيق املناطق الخمس في كأس
االتحاد اآلسيوي ،واستكمال مباريات املناطق،
اتفقت اللجنة التنفيذية في االتحاد اآلسيوي
ّ
على أن الجائحة أوجدت تعقيدات شكلت قوة
قاهرة ،أدت بحزن إلى إلغاء مسابقة .»2020
وكانت البطولة قد توقفت بعد مرور جولتني من
الدور األول في آذار /مارس املاضي ،على إثر
تفشي فيروس كورونا .وحاول االتحاد القاري
إعادة استئناف البطولة ،معتمدًا نظام التجمع،
على أن تقام املباريات بني تشرين األول /أكتوبر
وتشرين الثاني /نوفمبر املقبلني.
ً
وكان العهد قد ّتوج بطال في النسخة املاضية
بفوزه على فريق  25أبريل الكوري الشمالي
 0-1في املباراة النهائية التي استضافتها
العاصمة املاليزية كواالملبور ،وبالتالي سيبقى
العهد البطل األخير للمسابقة بعد إلغاء النسخة
الحالية.

السباق الرابع للسرعة األحد
ّ

ينظم النادي اللبناني للسيارات والسياحة
( )ATCLالسباق الرابع للسرعة (سبيد
تيست) األحد املقبل في  13أيلول على حلبة
«أر بي أم  »RPMفي املتني .ويندرج السباق في
إطار الجولة الرابعة من بطولة لبنان لسباقات
السرعة للعام الجاري .وانطلقت عملية تسجيل
املشاركني ّفي املسابقة في مكتب الراليات التابع
للنادي املنظم في الكسليكُ .
وح ّددت آخر مهلة
للتسجيل عند الساعة الرابعة من بعد ظهر
اليوم الجمعة ،على أن يتم اإلعالن عن الئحة
املشاركني في السباق عند الساعة الواحدة من
غد السبت.
بعد ظهر ٍ
وفي ما يلي برنامج يوم السباق األحد  13أيلول
الجاري:
 بني الساعة  7.15والساعة  :8.00الفحصالتقني والتدقيق اإلداري - .الساعة  - 8.30الطلعة
األولى - ،الساعة  - 10.00الطلعة الثانية- ،
الساعة  - 11.30الطلعة الثالثة - ،الساعة 13.00
 إعالن النتائج الرسمية ،يليه تتويج الفائزينوالفائزات.
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ألليندي َّرئيسًا:
انتخاب
على
عامًا
50
ُ
تحليل ماركسي للهزيمة المحتمة
سعيد محمد
ّ
ّ
الشعبية في سانتياغو،
تفجرت االحتفاالت
مـ ـس ــاء الـ ــرابـ ــع مـ ــن أي ـ ـلـ ــول  /س ـب ـت ـم ـبــر قـبــل
ُ
خ ـم ـس ــن عـ ــامـ ــا ،بـ ـع ــدم ــا ان ــتـ ـخ ــب ال ـط ـب ـيــب
والـ ـن ــاش ــط الـ ـيـ ـس ــاري س ـي ـل ـف ــادور أل ـل ـي ـنــدي
ّ
لجمهورية
(مــن الـحــزب االشـتــراكــي) رئيسًا
تشيلي على رأس تحالف ّ
ّ
يسارية
ست قوى
ّ
ّ
ورادي ـك ــال ـ ّـي ــة (ال ــوح ــدة ال ـش ـع ـبــيــة) ،مـتـفــوقــا
ب ـ ــ %2م ــن األصـ ـ ــوات ع ـلــى مـنــافـســه الــرئـيــس
الـســابــق خيرخو ألـيـســانــدري .كــان ألليندي
يصف نفسه بـ«املاركسي» ،ولذا فقد شعرت
ّ
الطبقة العاملة بأن وقتها قد حان لتصحيح
ال ـف ـســاد الـهـيـكـلــي امل ـ ّ
ـؤس ــس وإنـ ـه ــاء هيمنة
النخبة والبرجوازية على موارد البالد ،كما
ّ
حــالــة الـتـبـعـ ّـيــة ال ـتـ ّ
ـامــة لــواشـنـطــن .ل ـكــن حلم
ّ
ّ
الـيــوتــوبـيــا الـجـمـيــل تـحــطــم بـقـســوة دمــويــة
الفتة في  11أيلول  /سبتمبر  ،1973بعدما
ّ
نفذ الجيش انقالبًا على السلطة بالتنسيق
املباشر مع االستخبارات املركزية األميركية،
ُ
فــق ـتــل ال ــرئ ـي ــس أل ـل ـي ـنــدي ف ــي ق ـصــف قـصــره
ال ـج ـم ـه ــوري ،وتـ ـع ـ ّـرض عـ ـش ــرات اآلالف من
مــؤيــدي الرئيس وق ــادة الطبقة العاملة إلى
أسوأ مذبحة في تاريخ االنقالبات األميركية
ّ
ّ
اليسارية
عبر العالم .هزيمة مذلة للتجربة
ّ
النبيلة ،دفعت بشيوعيي أوروبا إلى التعقل
ّ
ّوالتخلي عــن مـبــدأ الـثــورة االشـتــراكـيــة ،رغم
أنها كانت ـ ـ ـ وفق التحليل املاركسي ـ ـ ـ هزيمة
مـحـ ّـتـمــة مـنــذ ال ـيــوم ّ
األول ،تـنـتـظــر نهايتها
بالنظر إلى الخلل النظري الرئيس الذي رافق
التجربة منذ يومها ّ
األول ،س ــواء مــن طرف
الــرئـيــس الشهيد وحــزبــه االش ـتــراكــي ،أم من
طرف حلفائه الشيوعيني التشيليني.
األدوار ،التي لعبتها االستخبارات املركزية
األم ـي ــرك ـي ــة وال ـن ـخ ـب ــة ال ـت ـش ـي ـلـ ّـيــة وص ـب ـيــان
شـيـكــاغــو (تــام ـيــذ مـيـلـتــون ف ــري ــدم ــان رائ ــد
الفكر االقـتـصــادي النيوليبرالي) والجيش
الـتـشـيـلــي ،ف ــي تـنـفـيــذ االن ـق ــاب ال ــدام ــي يــوم
أيلول  11 /سبتمبر  ،1973وإسقاط الحكومة
ّ
ّ
الشرعية املنتخبة باغتيال رئيسها
التشيلية
ـاق ــه ،وتــالـيــا
س ـي ـل ـفــادور أل ـل ـي ـنــدي ،وذبـ ــح رف ـ ِ
انـتـقــال السلطة عـنــوة إل ــى الـجـنــرال الفاسد
ّ
أوغ ـ َّس ــت ب ـي ـنــوش ـيــه ،كــل ـهــا صـ ــارت مـعــروفــة
ومــوث ـقــة وال طــاقــة ألح ــد مــن املـنـتـصــريــن أو
ّ
حـتــى الـخــاســريــن عـلــى إن ـكــارهــا .ل ـكــن هناك
ّاتـجــاهــا عـ ّ
ـامــا عند اليسار العاملي ـ ـ ـ املعتاد
أبدًا على ّ
تجرع الهزائم ـ ـ ـ لالكتفاء عند مرور
الذكرى الحزينة ،بلعن اإلمبريالية األميركية
وأذنابها ،ومسح التجربة اليسارية القصيرة
لحكومة «الوحدة الشعبية» ( 1970ـ ـ ـ )1973
بـلـمـســة رومــان ـس ـيــة ال ـطــابــع ،ورثـ ــاء الشعب
ّ
ضحية لــواحــدة
التشيلي ال ــذي وقــع بعدها
مــن أقسى تـجــارب النيوليبرالية ،على نحو
م ــا زالـ ـ ــت ت ـع ــان ــي م ـن ــه الـ ـب ــاد ب ـن ـيــويــا بـعــد
نصف قرن .هذه النظرة التبسيطية الثنائية
ُ
األلــوان ـ ـ ـ أبيض أســود ـ ـ ـ تبقي فكرة العدالة
ّ
محتجزة في حيز اليوتوبيا غير
االشتراكية ّ
ّ
وتضيع من
القابلة للتحقق في هذا العالم،
أي ــدي الـشـعــوب املـضـطـهــدة دروس ــا حقيقية
وثمينة فــي تأسيس ال ــدول ،دفــع رفاقنا في
ً
دماء غزيرة.
تشيلي ثمنها
الحقيقة بالطبع أعقد من ذلك بكثير .وهناك
ّ
لديناميكية الثورة والثورة
جانب طبقي مهم
املضادة وأدوار مختلف الطبقات االجتماعية
في الصراع ،منذ ما قبل عهد ألليندي وأثناءه
وبعده ،وتلك أبعاد ال ينبغي إهمالها قط في
ّ
أي محاولة لفهم املناخ الذي أتاح لألميركي
ممارسة دوره التقليدي في تنظيف حديقته
الخلفية من املشاغبني .واألهم من ذلك ،قراءة
ّ
منهجية
مواضع الخلل النظري الـفــادح في
الرئيس ألليندي ،والرمادية التي حكمت أداء
الحزب الشيوعي التشيلي وأحــزاب اليسار،
محصلتها خيانة ّ
ّ
تامة
عـمــومــا ،فكانت فــي
لـنـضــاالت الـطـبـقــة الـعــامـلــة ،وال ـتــزامــا ـ ـ ـ غير
م ـبـ ّـرر مــاركـسـ ّـيــا ـ ـ ـ بـقــواعــد لـعـبــة الـبــرملــانــات
البرجوازية ،في الوقت الذي تشحذ الرجعية
التشيلية فيه السكاكني للذبح ،وتعمل وفق
خـطــة مـتــدحــرجــة ـ ـ ـ ـ ـ بــالـتـنـسـيــق الــوث ـيــق مع
ّ
األم ـيــركــي ـ ـ ـ إلن ـهــاء الـتـجــربــة كــلـهــا بمحض
العنف املطلق.
ان ـت ـخ ــاب أل ـل ـي ـن ــدي ،ف ــي أيـ ـل ــول  /سـبـتـمـبــر
ّ
محصلة تراكمية لتنامي الغضب
 ،1970كان

وال ـ ــوع ـ ــي فـ ــي صـ ـف ــوف الـ ـسـ ـك ــان األص ـل ـي ــن
ّ
وال ـ ـفـ ــاحـ ــن وال ـط ـب ـق ــة ال ـع ــام ـل ــة الـتـشـيـلـيــة
ّ
ـف حـكــومــة
ع ـم ــوم ــا ،وال ســي ـمــا ب ـعــدمــا ل ــم ت ـ ِ
ّ
اليمينية بوعودها
الديمقراطيني املسيحيني
ّ
إصــاح نظام ملكية األراضــي ـ ـ ـ التي تركزت
ّ
تــاريـخـ ّـيــا فــي أي ــدي حفنة م ــا ٍك ك ـبــار .ول ــذا،
ش ـهــدت سـنـتــا  1968و 1969مــوجــة واسـعــة
ّ
ّ
املطلبية (قــادهــا الـطــاب)
مــن االحـتـجــاجــات
واإلضــراب ــات (الـعـ ّـمــال) واح ـتــاالت األراضــي
(الفالحون) تعاظمت بداية عام  ،1970الذي
شهدت األشهر األولى منه قبل فوز ألليندي
بالرئاسة أكثر من  5000إضراب على امتداد
تشيلي .هذا الغضب املتراكم والوعي الطبقي
املتصاعد ،منحا اتحادات ّ
العمال واألحــزاب
ال ـي ـس ــاري ــة ش ـع ـبـ ّـيــة مـ ـت ــزاي ــدة ،س ـم ـحــت لـهــا
بـتـشـكـيــل كـتـلــة عــريـضــة ب ـق ـيــادة سـيـلـفــادور
أل ـل ـي ـن ــدي تـ ـح ـ ّـدت ه ـي ـم ـنــة ال ـي ـم ــن الــرج ـعــي
التشيلي على السلطة ،على أســاس برنامج
ط ـمــوح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ت ـضـ ّـمــن تــأم ـيــم ص ـنــاعــة الـنـحــاس
ّ
ملكية
أهــم صناعات الـبــاد ،وإع ــادة تــوزيــع
األراضـ ــي ،وتــوسـيــع الـقـطــاع الـعــام وتحسني
م ـس ـتــوى امل ـع ـي ـشــة وإنـ ـه ــاء ح ــال ــة الـخـضــوع
للهيمنة األميركية ـ ـ ـ ودفعت الطبقة العاملة
لالنخراط بكثافة بالعملية االنتخابية ،فكان
انتصار  4أيلول  /سبتمبر التاريخي .لكن
مــا لــم تــدركــه تلك الطبقة حينها ،وال يعرفه
ّ
الـ ّكـثـيــرون ال ـي ــوم ،أن الــرئـيــس املـنـتـخــب كــان
وقــع اتفاقًا سـ ّـريــا مكتوبًا مــع الديمقراطيني
ّ
املسيحيني ،يسمحون له فيه بتولي السلطة
شــري ـطــة مـنـحـهــم ض ـم ــان ــات ب ـع ــدم امل ـســاس
بأعمدة الدولة البرجوازية :الجيش والشرطة
والـتـعـلـيــم واإلع ـ ـ ــام ،فـيـمــا ك ــان ــت خـطــابــاتــه
العلنية تقول شيئًا آخر عن بزوغ فجر ّ
ّ
«قوة
الشعب» .وفي الحقيقة ،كانت تلك املساحات
ـروع في
األربـ ــة ت ـحــدي ـدًا أدوات الـنـخـبــة ل ـل ـشـ ّ
خطتها السـتـعــادة السلطة ،فلم تـتــأخــر عن
تهريب رؤوس األمــوال من البالد ،والتالعب
باملواد األساسية ،وحاولت الشركات العابرة
الجنسية التي تمتلك مصالح النحاس وقف
تصديره ،وتم التنسيق مع الجانب األميركي
ّ
لــوقــف ك ــل ال ـت ـعــاون م ــع تـشـيـلــي ،باستثناء
ّ
املـ ّ
ـؤس ـســة الـعـسـكــريــة واألم ـن ــي ــة ،ومـنـتـجــات
شركة «ديــزنــي» ـ ـ ـ التي أغرقت أطفال البالد
ّ
لصغار السن.
املوجهة
بمواد تزييف الوعي
ّ
ّ
ومــع ذلــك ،فــإن حكومة ألليندي نفذت حزمة
ـات التي كانت قانونيًا
واسـعــة مــن اإلصــاحـ ّ
ضمن صالحياتها ،لكنها لــم تكن مشروعًا
اشتراكيًا حقيقيًا ،فب ِقي االقـتـصــاد مختلط

ّ
أن
ما ال يعرفه الكثيرون ّ
المنتخب كان وقع
الرئيس
ّ
اتفاقًا سريًا مكتوبًا مع
الديمقراطيين المسيحيين
منحهم فيه ضمانات

ُ
الـطــابــع ،ولــم تـمــس رؤوس األّم ــوال الكبرى،
وعمدت إلى محاولة تعديل كفة التوازن بني
الطبقات عبر تقوية مؤسسات القطاع العام
والتقليل مــن االعتماد على قطاع التعدين،
ودع ــم ال ــزراع ــة الـحــديـثــة والـتـصـنـيــع .وحتى
ع ـنــدمــا زار الــزع ـيـ ّـم ال ـكــوبــي ف ـيــدل كــاسـتــرو
ســان ـت ـيــاغــو ،وه ــن ــأ أل ـل ـي ـنــدي ع ـلــى نـجــاحــه
ّ
فــي تـســلــم الـسـلـطــة ـ ـ ـ ـ ـ بــوســائــل سـلـمـ ّـيــة عبر
صـنــدوق االقـتــراع والديمقراطية البرملانية،
ّ
فإن اليمني الرجعي لم يشعر بالتهديد على
اللتزام حكومة اليسار
اإلطالق وكان مرتاحًا ّ
بشروط اللعبة لدرجة أنه شرع (نهاية) عام
 ،1971في إطالق موجة احتجاجات متتابعة
بــدأت في تشرين الثاني  /نوفمبر بمسيرة
ّ
البرجوازيات (وخادماتهن)،
لسيدات البيوت
ّ
وه ــن يقرعن الطناجر واملــواعــن الـفــارغــة ـ ـ ـ
على الرغم من ّأن املعاناة الحقيقية من شحّ
األصناف وارتفاع األسعار ،كانت من نصيب
الطبقة الـعــامـلــة وكنتيجة مـبــاشــرة لسلوك
مـصــالــح الـتـجــارة واألع ـم ــال الـتــي كــانــت بيد
ً
ّ
البرجوازية .وبدال من الضرب بحديد
الطبقة
على يد تلك املصالح ،اكتفت حكومة ألليندي
بتأسيس لجان لتوزيع املــواد األساسية في
األحياء ،وتجاهلت كذلك التعاون العسكري
امل ـت ـصــاعــد ب ــن ال ـج ـيــش الـتـشـيـلــي ونـظـيــره
األم ـي ــرك ــي ،وأع ـم ــال الـتـطـهـيــر املـتــاحـقــة في
امل ـ ّ
ـؤسـ ـس ــات األمـ ـن ـ ّـي ــة ض ـ ـ ّـد امل ـت ـع ــاط ـف ــن مــع
اليسار.
ض ـع ــف اس ـت ـج ــاب ــة ال ـح ـك ــوم ــة السـ ـتـ ـف ــزازات
اليمني ،منح األخير مزيدًا من الثقة لتصعيد
املعركةُ ،
فحجبت الثقة في البرملان عن وزير
ُ
ال ــداخ ـل ـي ــة ـ ـ ـ ـ ـ ّ الـ ـيـ ـس ــاري ،وع ــرق ـل ــت م ـشــاريــع
التأميم ،وشنت وسائل اإلعــام حربًا الذعة

ضــد ألليندي وفــريـقــه ،ودع ــت علنًا إلسقاط
نـ ـظ ــام ــه .وقـ ـ ــد تـ ـع ـ ّـرض ــت ق ـ ـي ـ ــادات الـ ــوحـ ــدة
ال ـش ـع ـب ـيــة ،طـ ــوال أش ـه ــر ،إل ــى ض ـغــط شــديــد
م ــن ق ــواع ــده ــا ال ـش ـع ـب ـ ّـي ــة ل ـت ـح ـج ـيــم ال ـي ـمــن
ّ
التحول الجذري نحو ّ االشتراكية،
واستكمال
ّ
لكن القيادات كانت ملتزمة بتجنب املواجهة
ّ
السلمية
م ــع ال ـي ـمــن ،واس ـت ـخ ــدام الــوســائــل
وال ــدي ـم ـق ــراط ـ ّـي ــة ف ــي إطـ ـ ــار الـ ـق ــان ــون .ول ـ ــذا،
عـقــدت ال ـكــوادر ّ
العمالية والشعبية مؤتمرًا
لها ،منتصف عام  ،1971واعتبرت إنجازات
ّ
شكلية ،وال تمس
حكومة «الوحدة الشعبية»
بــأســس هـيـكـلـ ّـيــة ال ـق ــوة ف ــي ال ـب ــاد ،ودعـتـهــا
ّ
حقيقية ّ
للعمال،
إلى تأسيس سلطة جديدة
دون فائدة .لقد كان ألليندي برملاني
لكن من َ
الهوىّ ،وق ِبل اللعب داخل الخطوط الحمراء
الـ ـت ــي وق ـ ـ ــع ع ـل ـي ـه ــا ،ف ـي ـم ــا دفـ ـع ــت األح ـ ـ ــزاب
ال ـش ـي ــوع ـي ــة واالشـ ـت ــراكـ ـي ــة ال ـج ـم ــاه ـي ــر إل ــى
االمتناع عن العنف وإدارة الخد اآلخــر ،عند
ّ
تلقي صفعة من قبل الطرف اآلخر.
ّ
نـقـطــة ال ـت ـح ــول ح ــدث ــت ف ــي ت ـشــريــن األول /
أكتوبر  ،1972عندما امتنع مالكو شاحنات
النقل عن العمل ـ ـ ـ بإيحاء من صقور اليمني ـ ـ ـ
وأغلقوا بشاحناتهم طرقات رئيسة ،ونشروا
ّ
م ـســل ـحــن مل ـنــع م ـص ــادرت ـه ــا .وق ـت ـه ــا ،كــانــت
اس ـت ـجــابــة أل ـل ـي ـنــدي م ـحــاولــة ال ـض ـغــط على
ه ــؤالء مــن خــال الـقــانــون .لكن صبر الطبقة
ّ
نفد بالفعل ،ولم
العاملة والفلحني كــان قد ِ
ي ـن ـت ـظــروا ب ـه ـلــوان ـيــات أل ـل ـي ـنــدي ،فـسـيـطــروا
ّ
ّ
عـلــى ال ـشــاح ـنــات ،وحــط ـمــوا ب ــواب ــات م ـحــال
السوبرماركت التي أوقفت أعمالها ،وألقوا
بــأصـحــاب املـصــانــع الـتــي ق ـ ّـررت الـتــوقــف عن
اإلنتاج إلى قارعة الطريق ،واستأنفوا تشغيل
املــاك ـي ـنــات .كــانــت تـلــك حــالــة ث ـ ّ
ـوري ــة مكتملة
وفــق املنطق اللينيني :فالطبقة العاملة لم
ت ـعــد ت ـق ـبــل ب ـعــدهــا بـ ــاألوضـ ــاع ال ـق ــائ ـم ــة ،أو
الخضوع لهيمنة النخبة ،وشرعت بتشكيل
م ـج ــال ــس ثـ ــوريـ ــة (عـ ـل ــى ن ـس ــق ســوف ـي ـت ـيــات
روسيا ّ ،1917
سميت في تشيلي «كوردونز»)
ّ
وأصــدرت ،الحقًا ،صحيفة «املهمة العاجلة»
للتعبير عــن مــواقـفـهــا .ألـلـيـنــدي وحكومته
في مواجهة ّ
القوة الشعبية الصاعدة ،اختار
ّ
مجددًا الحفاظ على تعهداته للديمقراطيني
املـسـيـحـيــن ،واالس ـت ـم ــرار ف ــي ال ـح ـكــم ضمن
أطــر الــدولــة الـبــرجــوازيــة ،فاستدعى الجيش
إلعــادة فرض النظام ،ودعــم نفوذ االتحادات
العمالية في مواجهة نشطاء الـ«كوردونز».
ّ
ومــع ذلــك ،فــإن الطبقة العاملة كانت ال تــزال
م ــوه ــوم ــة ب ـم ــارك ـس ـ ّـيــة أل ـل ـي ـن ــدي امل ــزع ــوم ــة،
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ّ
وتبقى «جمول» عنوان العقد الدائم
حنا غريب *
وه ـ ـكـ ــذا شـ ـه ــدت ان ـت ـخ ــاب ــات آذار  /مـ ــارس
ّ
الشعبية»
 1973حـصــول تـحــالــف «ال ــوح ــدة
ع ـلــى أك ـثــر م ــن  %50م ــن م ـج ـمــوع األصـ ــوات
ف ــي الـ ـب ــرمل ــان (مـ ـق ــارن ــة بـ ـ ـ ــ %36س ــابـ ـق ــا) ،مــا
م ـن ــح ح ـك ــوم ــة أل ـل ـي ـن ــدي ت ـف ــوي ـض ــا شـعـبـيــا
وبــرمل ــان ـي ــا ل ـف ــرض ت ـغ ـي ـيــرات ح ـق ـي ـقـ ّـيــة .لكن
تلك الحكومة ـ ـ ـ وتحديدًا أطرافها الشيوعي
واالشتراكي ـ ـ ـ كانت مصابة بالشلل اإلرادي
ف ــي مــواج ـهــة ال ـي ـمــن ،وعـمـلــت ب ــا كـلــل على
تفكيك كــوردونــات الطبقة العاملة ومكافحة
ّ
دعواتها للتسلح واالستعداد للدفاع الذاتي.
بــل وشــرع الـحــزب الشيوعي فــي نشر كثيف
لـبــوسـتــرات تحمل نـ ــداءات مـثــل «ال للعنف:
ّ
ال م ــن ال ـي ـمــن وال م ــن الـ ـيـ ـس ــار» .ل ـكــن كــلـمــا
زاد تـ ـ ّ
ـردد ألـلـيـنــدي وحـلـفــائــه وضـعـفـهــم في
ّ
واستمر
مواجهة اليمني ،زاد صلف األخـيــر
في التصعيد .لقد كانت الطبقة الوسطى قد
أحـ ّـســت بالخطر مــن ملمح ال ـقـ ّـوة فــي ثورية
الطبقة الـعــامـلــة وسعيها الـصــريــح لتعديل
ميزان القوى ،ولذا فقد رفضت غصن الزيتون
الـ ــذي لـ ـ ّـوح ب ــه ألـلـيـنــدي م ــن خ ــال مـشــروعــه
ـدولــة وطـنـ ّـيــة عــابــرة لـلـطـبـقــات ،وانـخــرطــت
لـ ّ
بقضها وقضيضها في حرب النخبة املضادة
للتجربة املـعـنــونــة بــاالشـتــراكـيــة ،فسيطرت
ت ـظ ــاه ــرات ـه ــا االسـ ـتـ ـف ــزازي ــة ع ـل ــى ال ـ ـشـ ــوارع،
وتـ ـع ـ ّـرض ــت ل ـل ـي ـســاريــن ب ـ ــاإلي ـ ــذاء ،وق ـ ّـدم ــت
أبناءها جـنــودًا للخطة التي كانت تحبكها
االس ـت ـخ ـبــارات املــركــزيــة األمـيــركـيــة إلسـقــاط
ال ـن ـظ ــام ب ــال ـق ـ ّـوة وم ـن ــع ت ـح ـ ّـول ــه إلـ ــى مـصــدر
إل ـهــام لـشـعــوب أخ ــرى فــي أمـيــركــا الالتينية
والعالم .ولــذا ،عندما بدأ الجنرال بينوشيه
بتنفيذ انقالبه ،كان زعــران الطبقة الوسطى
شركاء العسكر في أعمال العنف الدامي ضد
اليساريني وقيادات الطبقة ٍّالعاملة ،فخطفوا
ّ
وعذبوا وقتلوا بقسوة وتشف بال محاكمات
وفق قوائم ُم ّ
عدة مسبقًا ،ما أسفر خالل أقل
من سنة عن سقوط ما بني  30ـ ـ ـ  50ألف قتيل،
ع ــدا عــن ع ـشــرات آالف املـفـقــوديــن واملـغـ ّـيـبــن
واملنفينيُ ،
ّ
ومسحت طبقة كاملة من الكوادر
الـسـيــاسـيــة والـفـكــريــة والـثـقــافـيــة والـنـقــابـيــة
املنحازة لليسار.
سـ ـق ــوط ال ـت ـج ــرب ــة ال ـت ـش ـي ـل ـيــة ،واس ـت ـش ـه ــاد
الرئيس ألليندي بعد رفضه تسليم السلطة
لالنقالبيني واعتصامه بالقصر الجمهوري
ّ
م ــع ثــلــة صـغـيــرة م ــن رف ــاق ــه ،ك ــان ذل ــك حــدثــا
تراجيديًا ورمزيًا من دون شك ،ودفع األحزاب
الـشـيــوعـيــة فــي أوروب ـ ــا ـ ـ ـ إيـطــالـيــا وفــرنـســا
ً
مثال ـ ـ ـ إلــى نبذ املشروع الثوري االشتراكي
ملـصـلـحــة س ـيــاســات واق ـع ـيــة عـمـلـيــة ،تسعى
إلى استقطاب الطبقة الوسطى البرجوازية،
واالنخراط في تحالفات مع اليمني للوصول
إلـ ـ ـ ــى الـ ـسـ ـلـ ـط ــة ،عـ ـب ــر ص ـّ ـنـ ــاديـ ــق االق ـ ـ ـتـ ـ ــراع
ولـعـبــة ال ـبــرملــانــات ،وتـجــنــب ال ـع ــداء املـبــاشــر
لإلمبراطورية األميركية.
ُ
ّ
لكن الحقيقة ،أن التجربة لم تقرأ كما يجب ،إذ
ّ
ّ
أن تجربة تشيلي  1970ـ ـ  ،1973تشير إلى أن
العاملة يمكنها بالفعل امتالك أدوات
الطبقة ّ
ال ـق ــوة ،وأن ـه ــا وح ــده ــا قـ ــادرة عـلــى تأسيس
دي ـم ـقــراط ـيــة حـقـيـقـيــة إلـ ــى أق ـص ــى ال ـح ــدود
ّ
املمكنة إنسانيًا ،وأن الطبقة الحاكمة ال يمكن
ّ
أن ّ تتخلى ُمطلقًا عــن امـتـيــازاتـهــا بسهولة،
وأن ـهــا فــي لحظة الحقيقة ،ليست معنية ال
بالديمقراطية وال بالعدالة ،وفــي حمايتها
ملصالحها مـسـتـعـ ّـدة للتحالف ضــد الــوطــن
ّ
وال ـف ـق ــراء م ــع ال ـش ـي ـطــان ن ـف ـســه ،وأن أفـضــل
جنودها دائمًا الطبقة الوسطى البرجوازية،
الـ ـت ــي َي ـ ْـس ـ ُـه ــل اسـ ـتـ ـع ــداؤه ــا ضـ ــد ال ـط ـب ـقــات
الـشـعـبـ ّـيــة ،بـتـصــويــر امل ـش ــروع الــوط ـنــي عبر
أدوات السياسة واإلع ــام والتعليم تهديدًا
ّ
وجوديًا لها .وفوق ذلك كله عداء اإلمبريالية
ّ
األميركية السرمدي لكل محاولة استقاللية
عبر العالم ّ
سيان ،إن جاءت بالعنف الثوري
أو بالديمقراطية البرملانية .لقد كان ماركس
واضـحــا بشأن ذلــك قبل مئة عــام مــن انقالب
 ،1973فـعـنــدمــا ت ـت ـعـ ّـرض الـطـبـقــة املـهـيـمـنــة
لـلـتـهــديــد مــن قـبــل وع ــي ث ــوري مـتـصــاعــد ،ال
يكون على األجندة التاريخية وقتها سوى
ّ
التامة
طريقني ال ثــالــث لهما :االشـتــراكـيــة ـ ـ ـ
ّ
الصريحة مــن دون رمـ ّ
البربرية.
ـاديــات ـ ـ ـ أو
لقد فشل مشروع رفاقنا لتأسيس اشتراكية
ّ
ّ
البربرية
حقيقية في تشيلي ،فكان انتصار
ّ
محتمًا.

تـجـسـيـدًا ل ـت ــازم الـتـحــريــر والـتـغـيـيــر عـلــى درب ال ـت ـحـ ّـرر الــوطـنــي
واالج ـت ـمــاعــي ،انـطـلـقــت «جـبـهــة امل ـقــاومــة الــوطـنـيــة الـلـبـنــانـيــة» ضـ ّـد
االحتالل الصهيوني ،في  16أيلول  /سبتمبر من عام  .1982ثمانية
ّ
نستعد اليوم إلحياء
وثالثون عامًا مضت على هذه املناسبة التي
ً
وحزبنا في ّإطالق هذه الجبهة،
شعبنا
ذكراها ،تقديرًا ووفاء لتاريخ ِ
ِ
ولقائدها الرفيق الشهيد جــورج حــاوي ،الــذي خط بيده مع الرفيق
محسن إبراهيم نداءها ّ
األول.
ّ
نتوجه بالتحية إلــى قوافل الشهداء والجرحى
وفــي هــذه املناسبة،
واألسرى واملفقودين واملقاومني ،الذين لم تزل جثامني البعض منهم
ّ
نتوجه إلى عائالت الشهداء
محتجزة لدى العدو الصهيوني ،كما ّ
وننحني أمام عظيم تضحياتهم ،وإلى كل الذين لم يرفعوا األعالم
البيضاء ،بل وقفوا بصالبة في هــذه املعركة إلــى جانب املقاومني
من مختلف القوى واألحزاب ،فساهموا بذلك في مسيرة التحرير.
ّ
وإذ نحيي هذه املناسبة ،فإننا ال نقوم بذلك فقط من أجل استذكار
املــاضــي والـتــاريــخ ،الـلــذيــن حفال بتجربة الـحــرس الشعبي وقــوات
األنصار وقبلهما بالعديد من املواجهات ّ
ضد املشاريع االستعمارية
ّ
املستمرة ،بــدءًا مــن تــداعـيــات «وعــد بلفور» و«اتفاقية سايكس ـ ـ ـ
بيكو» ،بــل مــن أجــل إع ــادة تجديد االل ـتــزام بتحقيق األه ــداف التي
انطلقت مــن أجلها «ج ـ ّـم ــول» ،بتحقيق التغيير الــديـمـقــراطــي عبر
ّ
والتحركات النقابية والشعبية ،والتي أنضجت
املواجهات السياسية
ّ
املتجسدة في االنتفاضة الشعبية العارمة في
حالة الوعي العارمة
 17تشرين ،لتبني مع انتفاضات شعوبنا العربية ومقاومة الشعب
الفلسطيني لــاحـتــال الصهيوني ،مـشــروع االرت ـقــاء بمسيرتها
مقاومة عربية شاملة على املستوى القومي عمومًا،
إلــى مصاف
ّ
وعلى مستوى كــل بلد عربي ،لتتكامل هــذه املقاومة في ّمشروع
للتحرر الوطني واالجتماعي ّ
ضد «صفقة القرن» وكل َ
ّ
صيغ
واحد
مشروع «الشرق األوسط الجديد».
َ
املتعاقبة على املنطقة قد ّ
عبرت،
الصيغ القديمة ـ ـ ـ الجديدة
ّإن هذه
ِ
ّ
ِّ
من ّزاويتنا ،وال تزال تعبر ،عن أشكال محددة للصراع الطبقي الذي
يتجلى في أكثر من مجال:

اليوم ،لم يعد للفقراء ما يخسرونه بعدما خسروا
ّ
ولقمة العيش
العمل
فرصة
خسروا
شيء.
كل
وسقف البيت والمدرسة واألمان ّ
الصحي
ــ ّ
ضد النهب اإلمبريالي والصهيوني لخيرات وثروات شعوبنا ،الذي
ّ
واالحتالل
يتوسل االستتباع والسيطرة
ّ
ّ
ـ ـ وضد ّاألنظمة الرأسمالية التبعية املحلية ومنظوماتها السياسية،
الـتــي تـتــولــى تنفيذ ّ
مهمتني اثـنـتــن :اسـتـغــال شعوبها وإفـقــارهــا
وتهجيرها ،وحماية مصالح اإلمبريالية.
ّ
وبــاالس ـت ـنــاد إل ــى ه ــذه املـنـطـلـقــات ،فــإنـنــا نـ ّحـيــط عـ ّـن كـثــب بـتــاريــخ
االرتهان والتبعية ملنظوماتنا السلطوية املحلية املتنقلة من وصاية
إلــى وصــايــة ،والتي ال نتفاجأ بقبولها بهذا القدر من اإلذالل أمام
إيمانويل ماكرون في الحالة اللبنانية ،عندما ّقدمت له قوى السيادة
والحياد واملمانعة السمع والطاعة وكل أشكال التنازالت املطلوبة.
كـيــف ال ،وم ــاك ــرون ي ـعــرف بــاملـلـمــوس حقيقة حـســابــاتـهــم املــالـيــة
املنهوبة واملـهـ ّـربــة ،ويـعــرف بالتالي كيف ّ
يبتزهم لينال مــآربــه ،مع
دعمهم في الوقت ذاته إلنقاذ النظام الطائفي املتهالك الذي صنعته
بالده والذي ال مصلحة لفرنسا في إلغائه .فالرئيس الفرنسي ،لم
يخف حرصه على ّ
سعيه إلعادة
التمسك
ِ
بجوهر النظام القائم ،مع ِ
ّ
إنـتــاج عقد سياسي جــديــد يــؤســس النطالقة املئوية الثانية على
قواعد املئوية األولى نفسها:
ّ
أي على قواعد محكومة بعالقة التابع باملتبوع ،حيث يتولى املتبوع،
تحت غطاء ما يسمى «املساعدات» ،تسمية رئيس الحكومة اللبنانية
ِّ
ويوزع برنامجها الوزاري ،ويمهل التابع أسبوعني لتشكيل الحكومة،
ّ
وشهرين إلقــرار ما يسمى بــ«اإلصــاحــات» ،التي يستهدف جزء
أساسي منها تحميل الشعب اللبناني كلفة االنهيار املالي ،ويعيد
الحاكمة بوجوه جديدة تبقي ُب َنية عالقات
إنتاج املنظومة السياسية ّ
وإل «يكون لبنان َّ
مهددًا باالختفاء» كما
التبعية على سابق عهدها،
ذكر وزير خارجية فرنسا.
ّ
إنه الوقت املستقطع الذي أعطاه األميركي للفرنسي ،بسبب انشغاله
ّ
بانتخاباته الرئاسية وبتجميع أوراقــه االنتخابية .ولكن هذا الوقت
املستقطع ال يمنع دونــالــد تــرامــب مــن تــوجـيــه هـ ّـمــه األســاســي في
لبنان ،الـيــوم ،نحو صيانة أمــن الكيان الصهيوني لكسب أصــوات
اليهود ،والسيطرة على نفط لبنان من خالل فرض اتفاق ترسيم
الحدود البحرية والنهرية ،عبر ما يقوم به املبعوث األميركي ديفيد
شينكر ،حيث تشير املعطيات إلى ّأن االتفاق بات ُم َ
نجزًا وينتظر
ّ
التوقيت األميركي املناسب إلعالنه .ويركز ترامب ،خصوصًا ،على
ً
الصواريخ الدقيقة لحزب الله ،استكماال ملندرجات «صفقة القرن»
واتفاق التطبيع الصهيوني ـ ـ ـ اإلماراتي ،الذي قد تليه عقد سلسلة
اتفاقات شبيهة مع دول الخليج األخرى.
في اإلطار ذاته ،يسعى رجب طيب أردوغان ،من جهته ،إلى ّ
التوسع
ّ
ب ـ ّـرًا وب ـح ـرًا فــي ك ــل أرج ــاء املـنـطـقــة ،فــي مـحــاولــة السـتـعــادة أحــام

اإلمبراطورية العثمانية .وهو ّ
يتمدد عسكريًا في قطر وليبيا والعراق
وســوريــا ،ويسعى اآلن ملــلء الفراغ الــذي أحدثه االنكفاء السعودي
ّ
«السنية» في لبنان ،ويعمل على تأجيج صراع
الراهن عن الساحة
األخوين سعد وبهاء الحريري ،الذي بدأ يأخذ طابعًا عسكريًا في
بـيــروت .وقــد بــات هــذا الـتـمـ ّـدد ّ
جليًا على األرض ،وخصوصًا في
طرابلس والشمال ،مرتديًا شكل مجموعات تحاول ركــوب موجة
االنتفاضة وافتعال واستثمار الصدامات.
ّ
ّ
لقد ّ
عرضت املنظومة السياسية الحاكمة لبنان لكل أنواع التدخالت
ّ
واملشاريع الخارجية ،التي لطاملا قوضت مفهوم الــدولــة تاريخيًا،
وسلبت اللبنانيني ثرواتهم وقـ ّـوة عملهمّ ،
وأدت إلــى تهجيرهم في
بحثًا عن فرصة للحياة .وها هي املنظومة نفسها
أصقاع األرض
اآلن ،بالرغم من ّكل صراعاتها الفوقيةّ ،
البينية والداخلية ،تتناغم في
ً
ما بينها بحثًا عن َ
صيغ جديدة للمحاصصة الطائفية ،تارة باسم
ً
الالمركزية ّ
املوسعة ،وتــارة أخــرى بإجراء انتخابات نيابية مبكرة
وفقًا للقانون االنتخابي الراهن ،وهكذا يبقى لبنان الكبير يدور في
حلقة مفرغة ملئة عام مقبلة.
عالّ ،إن اآلتي سيكون أعظم ،واملواجهة ستكون
إننا نقول
ٍ
بصوت ٍ
ّ
أشد وأشرس ،بعد توافق معظم أطراف السلطة على تشكيل حكومة
مصطفى أديب وعلى تنفيذ ما عجزت عن تنفيذه حكومتا الحريري
وديـ ــاب ،وذل ــك تـحــت سـتــار حــاجــة لـبـنــان إل ــى مـســاعــدات وق ــروض
خارجية موعودة من صندوق النقد الدولي و«مؤتمر سيدر».
ّ
ّإن الحكومة الجديدة سوف تنفذ التحرير الكامل لسعر الصرف،
ّ
وتوقف دعم السلع الحيوية ،كالقمح واملحروقات واألدوية ،كما أنها
وتعرفات
ستزيد الضرائب غير املباشرة (ضريبة
القيمة املضافة) ِ
ِّ
الـخــدمــات الـعـ ّـامــة األســاسـيــة (الـكـهــربــاء) ،وتـقــلـ ّـص ع ـطــاءات أنظمة
التقاعد والتقديمات االجتماعية ،وتبيع مــا تبقى مــن ّ
مؤسسات
ّ
ّ
عامة ملصلحة املصارف والقطاع الخاص املحلي والخارجي .كما
َّ
يرجح أن تصرف النظر عن اسـتــرداد املــال العام املنهوب ،وفرض
الـضــريـبــة الـتـصــاعــديــة عـلــى أص ـحــاب ال ــري ــوع ّواألرب ـ ــاح وال ـث ــروات
الكبيرة ،وعن تحميل الخسائر للفئات التي حققت الثروات الطائلة
ونـهـبــت امل ــال ال ـعــام وال ـخ ــاص .كــذلــك ،س ــوف تتغاضى عــن حماية
ال ـقـ ّـوة الـشــرائـيــة لـلــرواتــب واألجـ ــور ،وعــن توفير التغطية الصحية
ـ«كورونا»
الشاملة ـ ـ ـ وخصوصًا في مواجهة االنتشار املخيف لل
ّ
ّ
العام والسكن الشعبي .وهذه كلها
ـ ـ ـ والتعليم ّ املجاني الجيد والنقل ّ
أهداف ملحة ومشروعة ،لن تتحقق إل بحكومة وطنية انتقالية ذات
صالحيات استثنائية من خارج املنظومة الحاكمة.
وتحضيرًا للمواجهات املرتقبة ،نجد أنفسنا اليوم مؤتمنني على
ّ
التصدي ّ
ملهمتني أساسيتني :املهمة األولى ،هي املساهمة في بناء
ّ
التحالف االجتماعي مع شركاء وحلفاء وقوى سياسية وتجمعات
وفئات وشرائح اجتماعية وشعبية وعمالية نقابية وبلديةّ ،
ممن
ِّ
أهمية كبرى على
دفع وال يــزال ثمن االنهيار املالي،
ونحن نعول ّ
ّ
هذه ّ
املهمة .فالتحالف االجتماعي ،يشكل في خطتنا السياسية
أحــد األرك ــان األســاسـيــة لبناء االئ ـتــاف الــوطـنــي الــواســع الحامل
لبرنامج التغيير ،والـقــادر على تغيير مــوازيــن القوى في املرحلة
االنتقالية.
ّأم ــا املـهـ ّـمــة الثانية ،فهي ترتبط بـعــدم وج ــود ّأي إمكانية لتحقيق
ّ
التطور الطبيعي للبنان ،وإخراجه من ّ األزمات والكوارث املتالحقة،
ّ
ّ
إل بتحرره الوطني واالجتماعي من كل من اإلمبريالية والرأسمالية
ّ
ّ
ّ
الـتــابـعــة .وهــاتــان املـعــركـتــان هما قضية واح ــدة ال تـتـجــزأ :التحرر
الوطني واالجتماعي من الوصايات األجنبية وتهديدات أساطيلها
وضغوطاتها املالية واالقتصادية ،واالنعتاق من النظام السياسي
التبعي ومنظومته السياسية املرتهنة والفاسدة.
ّإن هذا الدرب ،هو الذي مشى عليه حزبنا وكتب فيه تاريخًا مجيدًا
وص ـف ـحــات مـشـ ّـرقــة ب ــدم ــاء ش ـهــدائــه ،ف ـكــان م ــن ضـمـنـهــم امل ـقــاوم
بالسالح الذي حقق إنجازات ّ
ضد االحتالل الصهيوني ومشاريع
العامل
التقسيم واألحالف العسكرية ،كما كان من ضمنهم أيضًا ّ
الكادح والنقابي الذي قاوم االستغالل ُالطبقي واالجتماعي ،وحقق
ِ
مكاسب ّ
مهم ّة للطبقة العاملة وسائر األجراء واملوظفني ،بمن فيهم
ّ
املعلمون واملثقفون.
ّ
اليوم ،لم يعد للفقراء ما يخسرونه ،بعدما خسروا كل شيء .خسروا
ّ
الصحي.
فرصة العمل ولقمة العيش وسقف البيت ّواملدرسة واألمان
وما من شيء ّ
يعوض كل هذه الخسائر ،إل اإلطاحة بهذه املنظومة
الـفــاســدة .وبـقــدر مــا تعي الطبقة العاملة وســائــر الفئات الشبابية
ّ
ّ
والطالبية واملهنية والعاطلني عن العمل مصالحهم ،بقدر ما نتمكن
من تحويل االنتفاضة إلــى ثــورة وطنية ديمقراطية ترسي أسس
الدولة الوطنية والديمقراطية ،وتقطع الطريق على أخذ الفقراء إلى
ّ
التعصب واالستتباع،
اإلحباط واليأس والهجرة والخضوع لثقافة
مــا ّ
يسهل جـ ّـر االنتفاضة إلــى فــوضــى وصـ ّـدامــات مذهبية تخدم
املصالح املشتركة لإلمبريالية والرأسمالية املحلية التابعة لها.
ّإن احتفالنا بالذكرى الثامنة والثالثني النطالقة «جبهة املقاومة
ٌ
حافز لنا إلعادة استنهاض الهمم والطاقات
الوطنية اللبنانية» ،هو
والقدرات الشعبية من أجل تحرير بلدنا من القوى الطائفية والطبقية
ّ
والخراب ،مع قناعتنا
والتدخالت األجنبية ،التي أودت به إلى
االنهيار ّ
ّ
ّ
ّ
املترسخة بــأن عملية التحرير هذه لن تتحقق إل بفرض االنتقال
من الدولة الطائفية البائسة إلى الدولة الوطنية الديمقراطية ،وتبقى
ّ
ّ
املتجدد دومًا.
«جمول» طريقنا وعقدنا
* األمني العام للحزب الشيوعي اللبناني
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العالم

العالم

العراق

ً
أن ِّ
زمنيًا أو مستويات
يحدد جــدوال
ّ
مـ ـح ـ ّـددة ل ـل ـق ــوات ،ل ـكــنــه ل ـفــت إل ــى أن
ال ـش ــرك ــات األم ـيــرك ـيــة تـعـقــد بــالـفـعــل
«ص ـف ـقــات نـفـطـيــة ض ـخ ـمــة» ف ــي هــذا
البلد.
َ
االن ـ ـس ـ ـحـ ــاب الـ ـج ــزئ ــي املـ ـع ــل ــن ج ــاء
أي ـض ــا اس ـت ـن ــادًا إلـ ــى ط ـلــب ال ـبــرملــان
العراقي إلى الحكومة إنهاء الوجود
األجـ ـنـ ـب ــي فـ ــي ال ـ ـبـ ــاد ،إث ـ ــر اغ ـت ـي ــال
األمـيــركـيــن قــائــد «ق ــوة ال ـقــدس» في
ال ـح ــرس ال ـث ــوري اإلي ــران ــي الـجـنــرال
قـ ــاسـ ــم س ـل ـي ـم ــان ــي ون ـ ــائ ـ ــب رئ ـي ــس
«ه ـي ـئــة ال ـح ـشــد ال ـش ـع ـبــي» ال ـعــراقــي
أبـ ـ ــو مـ ـه ــدي املـ ـهـ ـن ــدس قـ ـ ــرب م ـط ــار
بـ ـغ ــداد ف ــي ك ــان ــون الـ ـث ــان ــي /يـنــايــر
 ،2020وم ــا أع ـقــب ذل ــك م ــن عمليات
عراقية ضـ ّـد املصالح األميركية في
البالد ،وضربات صاروخية إيرانية
َ
عـلــى قــاعــدتــي «ع ــن األس ــد» وأربـيــل
َ
حكومة الكاظمي
األميركيتني .إال أن ّ
ال تزال تتباطأ في تبني قرار البرملان
بشأن إخــراج القوات األجنبية ،على
اع ـت ـبــار أن «ال ـت ـحــالــف ال ــدول ــي» بــدأ
م ـن ــذ آذار /م ـ ـ ــارس ب ـس ـح ــب ق ــوات ــه

أتى قــرار االنسحاب األميركي الجزئي من العراق،
والذي سيفسح في المجال أمام اضطالع «الناتو»
بدور أكبر في هذا البلد ،كمحاولة المتصاص الغضبة
ٍ
التي أثارها اغتيال الشهيدين قاسم سليماني وأبو
مهدي المهندس بداية العام الجاري .إال أن حسابات
دونالد ترامب االنتخابية تبدو هي األخرى حاضرة في
آلية تنفيذ االنسحاب ،وفق ما ّ
يبينه السياق الذي
أوصل إلى إعالن خفض عديد القوات األميركية في
العراق إلى الثلث

انسحاب جزئي
انتخابي
بتوقيت
َ َ

ترامب وعد...
ترامب وفى
ال انـ ـسـ ـح ــاب أم ـي ــرك ـي ــا ح ـق ـي ـق ـيــا مــن
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــراق .م ـ ــا يـ ـ ـه ـ ـ ّـم ،ب ــال ـن ـس ـب ــة إل ــى
الـقــائـمــن عـلــى الـفـكــرة ،هــو التوقيت
قبل ّ
وال سيما أن قرار
أي اعتبار آخر،
ُ َ
االنـسـحــاب الـجــزئــي املـعــلــن عـنــه أول
ّ
من أمس ليس إل ما يعتقد الرئيس
دون ــال ــد ت ــرام ــب أن ــه راف ـع ــة يـمـكــن أن
تحمله إلى البيت األبيض من جديد،
ألنه َي ِعد ،ويفي في األوقات الحرجة.
انطالقًا من هنا ،لم يكن مفاجئًا إعالن

ال ـج ـيــش األم ـي ــرك ــي اع ـت ــزام ــه خفض
عديد قواته في العراق بنحو الثلث،
في خطوة ستتبعها أخرى مماثلة ،إذ
ُيتوقع أن يصدر إعالن رئاسي قريب
يشمل أيضًا سحب قوات أميركية من
أفـغــانـسـتــان .وبـحـســب قــائــد الـقـيــادة
املركزية األميركية ،الجنرال كينيث
ّ
بالتقدم
ماكنزي ،فإنه «بعد االعتراف
الكبير الذي أحرزته القوات العراقية
وال ـت ـشــاور والـتـنـسـيــق مــع الحكومة

أكد ماكنزي أن
واشنطن ستواصل
العراقي
دعم الجيش
معركته ضدّ
في
«داعش»

ُّ
ّ
مهماته أول من أمس (أ ف ب)
تسلم القائد الجديد لـ»التحالف الدولي» ،الجنرال بول كالفير،

ال ـعــراق ـيــة وشــركــائ ـنــا ف ــي الـتـحــالــف،
قـ ـ ـ ـ ـ ّـررت ال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة خ ـفــض
وج ــوده ــا الـعـسـكــري فــي ال ـع ــراق من
ح ــوال ــى  5200إل ــى  3000ج ـنــدي في
شهر أيلول /سبتمبر» .وفي خطاب
ُّ
ألـقــاه ملناسبة تسلم الـقــائــد الجديد
لــ»الـتـحــالــف ال ــدول ــي» ،الـجـنــرال بــول
كــال ـف ـيــر ،م ـهـ ّـمــاتــه ،ق ــال مــاك ـنــزي من
بـ ـ ـغ ـ ــداد إن بـ ـ ـ ــاده س ـ ـتـ ــواصـ ــل دع ــم
الجيش العراقي في معركته على آخر

عـنــاصــر نــاشـطــة لتنظيم «داعـ ــش»،
ُ
إلــى جانب أنها ستبقي على وجود
عسكري محدود في سوريا.
وبسعيه إلــى ترسيخ معادلة تفيده
اإلقليم ،يكون الرئيس األميركي
في ّ
قــد حــقــق اثـنــن مــن أه ــداف برنامجه
االن ـت ـخ ــاب ــي :أولـ ـهـ ـم ــا ،دفـ ــع حـلـفــائــه
األوروبيني إلى املساهمة بشكل أكبر
ضمن «حلف شمال األطلسي» الذي
ّ
سيتوسع دوره في العراق بعد مللمة

رايات «التحالف الدولي» ،وثانيهما،
ت ـق ـل ـيــص ع ــدي ــد ال ـ ـقـ ــوات األم ـيــرك ـيــة
امل ــوج ــودة فــي املنطقة بـمــا يتناسب
حملته االنـتـخــابـيــة ،على
مــع وع ــود ِّ
ّ
أم ـ ـ ــل أن ُي ـ ـحـ ــقـ ــق ذل ـ ـ ــك خـ ــرقـ ــا يـ ـع ــزز
حـظــوظــه امل ـن ـهــارة ف ــي ال ـس ـبــاق أم ــام
خصمه جــو بــايــدن؛ إذ ج ـ ّـدد تــرامــب
فـ ــي لـ ـق ــاء ان ـت ـخ ــاب ــي فـ ــي ك ــارواليـ ـن ــا
الشمالية ،قبل أيــام ،وعــده باالنتهاء
ً
من «الـحــروب التي ال تنتهي» ،قائال

إنه سيعيد «قواتنا إلى البالد من كل
«صرفنا
تلك األمكنة البعيدة» ،بعدما ّ
مليارات الدوالرات ،وما الذي حققناه
من ذلــك؟» .وأثناء اجتماعه األول مع
رئ ـي ــس ال ـ ـ ــوزراء ال ـع ــراق ــي ،مصطفى
ال ـ ـكـ ــاظ ـ ـمـ ــي ،ف ـ ــي واش ـ ـن ـ ـطـ ــن ال ـش ـه ــر
امل ــاض ــي ،أك ــد الــرئ ـيــس األم ـيــركــي أن
قوات بالده ستغادر العراق« ،لكن إذا
فعلت إيران ّ
أي شيء ،فسنكون هناك
ملساعدة الشعب الـعــراقــي» ،مــن دون

ّ
ب ـ ـهـ ــدوء ،ب ـي ـن ـمــا ق ــل ــص وج ـ ـ ــوده فــي
ع ـش ــرات ال ـق ــواع ــد ف ــي جـمـيــع أن ـحــاء
ـاث فـ ـق ــط .وب ـح ـســب
ال ـ ـبـ ــاد إلـ ـ ــى ث ـ ـ ـ ٍ
م ـس ــؤول ــن أم ـيــرك ـيــن ت ـ ُح ـ ّـدث ــوا إلــى
«ف ـ ــران ـ ــس بـ ـ ـ ــرس» ،ف ـق ــد أع ـ ـيـ ــد نـشــر
بعض الـقــوات فــي الـقــواعــد الرئيسة
و»عني
في بغداد وأربيل في الشمال ُ
األسد» في الغرب ،لكن معظمها نقل
إلــى خ ــارج ال ـعــراق .وأشـ ــاروا إلــى أن
ّ
التقليص كــان مخططًا له منذ فترة
طويلة بعد هزيمة تنظيم «داعــش»،
ل ـك ـن ـهــم اعـ ـت ــرف ــوا ب ــأن ــه ت ـ ـ ّـم ت ـســريــع
الـ ـج ــدول الــزم ـنــي بـسـبــب ال ـضــربــات
ّ
ال ـصــاروخ ـيــة وف ــي ظ ــل تـفـشــي وبــاء
«كورونا».
(األخبار)

مقالة تحليلية

ّ
ُ
القلق من فوز بادين يعجل بالمصالحة الخليجية؟
عباس بوصفوان
تخشى قطر من أن تكون املصالحة
الخليجية إح ــدى ضـحــايــا التطبيع
اإلمـ ــاراتـ ــي  -اإلس ــرائ ـي ـل ــي؛ ذلـ ــك أن
دونــالــد ترامب قد ال يكون في وارد
الضغط على أبــو ظبي إلغــاق ملف
الـتــوتــر مــع ال ــدوح ــة ،مــا دام الرئيس
الخامس واألربعون للواليات املتحدة
األميركية قد ضرب العرب في أقدس
وحـ ّـقــق مكسبًا لصالح
قـضــايــاهــمَ ،
كيان االحتالل ،وآخر لصالح حملته
االنتخابية املضطربة.
ـأك ـ ــد اإلمـ ــارات ـ ـيـ ــن
بـ ـي ــد أن ع ـ ـ ــدم ت ـ ـ ّ
والـ ـسـ ـع ــودي ــن م ــن إع ـ ـ ــادة ان ـت ـخــاب
ت ــرام ــب ل ــوالي ــة ثــانـيــة لـحـكــم «ال ــدول ــة
ّ
يصب في فائدة القطريني،
العظمى»،
األقل.
على
مؤقتًا
ّ

مـثــل ه ــذا الـشـعــور ال ــذي يـســري في
ردهات قصور الرياض وأبو ظبي ال
لعله
يتعارض ومصالح تــرامــب ،بل ّ
مفيد لـلــرجــل الـبــاحــث عــن مكاسب
إضافية ،تزيد من زخم حملته التي
تنوء بأعباء «كوفيد  »19 -وتبعاته
ع ـل ــى االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد .ق ـل ــق م ـح ـمــد بــن
سلمان ومحمد بــن زايــد يكمن في
ترجيحات متزايدة بسعي جوزيف
بــاديــن ،في حــال ّ
تبوئه الزعامة ،إلى
إغ ـ ــاق م ـل ــف ال ـ ـصـ ــراع ب ــن اإلخـ ــوة
األعــداء في الخليج ،ليس ّ
حبًا بقطر
وال بـغـضــا بــال ـس ـعــوديــة ،فـكــاهـمــا
ح ـل ـي ـف ــان مـ ــوثـ ــوقـ ــان ،ولـ ـك ــن ل ـكــون
ذل ــك امل ـل ــف أح ــد م ـخـ ّـل ـفــات الــرئـيــس
الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ت ـ ــرام ـ ــب .وك ـ ـمـ ــا لـعــب
ُ
عد
جل ما كان ي ّ
األخير على تكسير ّ
إن ـجــازًا للرئيس األمـيــركــي السابق

املرشح الحالي
بــاراك أوباما ،ونائبه ّ
بايدن ،على صعيد الداخل (التأمني
الـصـحــي م ـث ـ ًـا) والـ ـخ ــارج (االت ـف ــاق
الـنــووي مـثـ ًـا) ،مــن املتوقع أن يلجأ
الرئيس الديمقراطي العتيد املفترض
مخلفات
إلى الصيغة ذاتها لتحطيم ّ
خ ـص ـمــه ،ف ــي ب ـلــد ي ـش ـهــد تـمـتــرســا
حــزبـيــا تـقـلـيــديــا ،يـبـلــغ م ــدي ــات غير
مسبوقة راهـنــا ،باتت تطال العملية
االنتخابية الـتــي ُيـشـ ّـكــك تــرامــب في
ّ
صدقيتها.
ُويعتقد أن فرضية وصول بايدن ،في
املرشح
ظل استطالعات للرأي تمنح ّ
ّ
الديمقراطي أفضلية مستدامة منذ
عدة أشهر ،يمكن أن تدفع ترامب إلى
ّ
الضغط على حلفائه في نجد وأبو
ظبي ،قــائـ ًـا :شكرًا على دعمكم لي
بالتطبيع مع إسرائيل ،لكن ذلك ليس

كــافـيــا لتحقيق إن ـجــاز نــوعــي يقنع
دمت
الناخبني البيض ِمن حولي ،وما ُ
متهمًا بتأجيج ال ـصــراع الخليجي،
ّ
فــإن عليكم أن تمنحوني مزيدًا من
األوراق االن ـت ـخــاب ـيــة ،ب ــإغ ــاق ملف
لعل هذا
الـصــراع مــع جارتكم قطرّ ،

إذا أعيد انتخاب ترامب
نفس ابن سلمان وابن
َت ّ
وأسقط
زايد الصعداء ُ
في يد تميم بن حمد

يساعدني في الحفاظ على الكرسي،
ضد قطر ،أفضل
ورعاية
مصالحكم ّ
َ
من أن ُتجبروا على عقد مصالحة مع
ّ
عدوتكم الصغيرة اللدودة بضغوط
م ــن بـ ــايـ ــدن ،ال ـ ـقـ ــادم ع ـل ــى ح ـصــان
أسود ّربما ،في االنتخابات املرتقبة،
ب ـعــد أقـ ـ ّـل م ــن س ـتــة أس ــاب ـي ــع .وقـبــل
أي ــام ،أعلن البيت األبـيــض أن ترامب
تـبــاحــث وامل ـل ــك ال ـس ـع ــودي ،سلمان
بــن عـبــد ال ـعــزيــز ،فــي «س ـبــل تعزيز
األمــن اإلقليمي ،وحـ ّـث الرياض على
الـتـفــاوض مــع دول الخليج األخ ــرى
لـحـ ّـل ال ـخ ــاف» ،وه ــو ك ــام مـكــرور،
منذ دعم ترامب ،في حزيران /يونيو
 ،2017خ ـطــة س ـعــوديــة  -إمــارات ـيــة
لسحب السفراء من الدوحة ،وإعالن
قطر دولة مارقة داعمة لإلرهاب.
ي ـب ـقــى أن م ـل ـ ّـف امل ـصــال ـحــة مـفـتــوح

عـلــى ك ـ ّـل االح ـت ـم ــاالت ،بـمــا فــي ذلــك
عــدم الــوصــول إلــى نقطة الـتـقــاء بني
املتخاصمني .إحدى الفرضيات التي
صدى ،في هذا اإلطار ،هي أن
قد تجد ً
تعيد الرياض عالقاتها مع الدوحة،
وإن عـلــى مـسـتــوى م ـحــدود ،يسمح
لـشـبــه ال ـجــزيــرة الـقـطــريــة ب ــأن تعيد
ّ
الحياة إلــى منافذها ّ
والجوية
البرية
ُ(يـعـتـقــد أن الـسـعــوديــة ،إضــافــة إلــى
مصر ،هما الدولتان اللتان توليهما
قطر أسبقية إلعادة العالقات) .وفق
كل
السيناريو ّ
املتقدم ،يمكن أن تعلن ّ
من أبــو ظبي واملنامة والقاهرة فتح
أجوائها لكل الطائرات التي ّ
تمر عبر
ّ
األجــواء السعودية أو تصل مطارات
اململكة ،تمامًا كما فعلت السعودية
وال ـب ـحــريــن ل ـل ـطــائــرات اإلســرائـيـلـيــة
العابرة لألجواء اإلماراتية ،مع فارق

ج ــوه ــري :أن ال ـع ــاق ــة ب ــن ال ــدوح ــة
والرياض لن تصل إلى الحرارة التي
ُتـمـ ّـيــز التحالف املعلن بــن أبــو ظبي
وتل أبيب.
كل األحوال ،فإن فرضية وصول
في ّ
بــايــدن تسقط فاعليتها فــي الثالث
مــن تشرين الثاني /نوفمبر املقبل؛
فإذا أعيد انتخاب ترامب َت ّنفس ابن
سلمان وابن زايد الصعداءُ ،وأسقط
في يد تميم بن حمد ،الذي ستكون
ع ـلــى بـ ــاده مــواج ـهــة أربـ ــع س ـنــوات
أخــرى مــن املقاطعة املــؤملــة سياسيًا
واق ـت ـص ــادي ــا .م ــع ذلـ ــكّ ،رب ـم ــا يحق
للدوحة أن تشكر السماء ألن غزوًا
سعوديًا لــم ُي ّنفذ ،بعدما كــان ،وفق
مــا أشيع فــي صحف غربية عريقة
وعلى لسان أمير الكويت ،على طاولة
السعوديني وحلفائهم.
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كيوسك الصحافة

هل أميركا خرافة؟
تتفكك؛ ليس
تشعر الواليات املتحدة وكأنها ّ
فقط بسبب موسم انتخابات سـ ٍّـام ،أو أزمة
ّ
خلفية الـ ِـعـ ْـرق والبطالة والجوع
وطنية على
في أرض الفرص ،أو جائحة تقتل عشرات
تشققات
اآلالف ّكــل شهر .أســاس ّأمتنا يعاني من ّ
عميقةّ ،ربما أكثر بكثير من القدرة على إصالحها
فــي ّأي وقــت قــريــب ،أو على اإلط ــاق ( .)...الغضب
يستهلك الـكـثـيــريــن فــي أمـيــركــا ،وق ــد يصبح أســوأ
بعد االنتخابات ،وعلى مدى السنوات األربع املقبلة،
ب ـغ ــض ال ـن ـظــر ع ــن ال ـف ــائ ــز .ت ـصـ ّـدعــات ـنــا الـسـيــاسـيــة
ّ
بلد
والثقافية ّولدت شكوكًا متزايدة حول استقرار ٍ
ً
واستثناء
اعتبر نفسه ،لفترة طويلة ،مالذًا ،نموذجًا
بالنسبة إلى بقية العالم (.)...
ماض مشترك يعود إلى الفترة
«إن فكرة أن أميركا لها ٍ
االسـتـعـمــاريــة ،هــي خــرافــة» ،قــال لــي كــولــن وودوارد،
كــاتــب «االت ـحــاد :النضال مــن أجــل صياغة قصة ّأمــة
لكل منها
الواليات املتحدة»« .نحن أميركات مختلفةّ ،
قصص عن األصــل ،ومجموعة َقيم ،كثير منها غير
ـرب أهلية في املاضي،
متوافق .لقد ّأدت إلى انــدالع حـ ٍ
ومن املحتمل أن تكون قوة حارقة في املستقبل».
األزم ــة الـيــوم تعكس تــاريــخ األم ــة .لــم ّ
يتغير الكثير،
ّ
ّ
ـات م ـت ـنــوعــة:
ك ـمــا ّاتـ ـض ــح .اس ـتــوط ـنــت الـ ـب ــاد ث ـق ــاف ـ ٌ
التطهيريون في نيو إنغلند ،والهولنديون حول مدينة
نيويورك ،واألباالشيا ذات الغالبية من االسكتلنديني
 اإليرلنديني ،وأمــراء العبيد اإلنكليز من باربادوسوجزر الهند الغربية في أعماق الجنوب .غالبًا ما كانوا
أخصامًا ،يشير وودوارد ( .)...الواليات املتحدة كانت
«صدفة تاريخية» إلى حد كبير ،ألن الثقافات ّ
املتميزة
ّ
تشاركت تهديدًا خارجيًا من البريطانيني )...( .بعد
ما يقرب من مئتني وخمسني عامًا ،يزعم بلد يصل
حجمه إلــى ستة أضـعــاف حجمه األصـلــي أنــه بوتقة
ان ـص ـهــرت فـيـهــا ثـقــافــة «أم ـيــرك ـيــة» ون ـظــام سياسي
ّ
يتعهد بتوفير «الـحـيــاة والـحــريــة والـسـعــي لتحقيق
السعادة» .في كثير من األحيان ،لم يحدث ذلك.
والتشققات الثقافية
بعد قــرون ،ال تــزال االنقسامات
ّ
عميقة .قد ُي َّ
عرف عن ثالثمئة وثالثني مليون شخص
على أنهم أميركيون ،لكنهم يـحـ ّـددون مــا يعنيه ذلك
 ومــا هي الحقوق واملسؤوليات التي ينطوي عليها بطرق مختلفة إلى حد كبير .لم ّيتم الوفاء بالوعد
ّ
األم ـي ــرك ــي لـلـعــديــد م ــن الـ ـس ــود ،ال ـي ـه ــود ،الــاتـيـنـيــن،
األميركيني اآلسيويني ،وعدد ال ُيحصى من مجموعات
املهاجرين ،وحتى بعض البيض .جــرائــم الكراهية -
ضد األشخاص أو املمتلكات على أساس
أعمال العنف ّ
ّ
العرق أو الدين أو اإلعاقة أو التوجه الجنسي أو اإلتنية
 تعد مشكلة متنامية .وقد حــذرت مجموعة ّمكونة
ّ
ّ
من الحزبني في مجلس النواب ،في آب /أغسطس ،من
ظل تزايد عدم اليقني ،رأينا الكراهية تنطلق».
ّأنه «في ّ
عـنــدمــا خــاضــت أثـيـنــا وإس ـبــارطــة ال ـحــرب فــي الـقــرن
ِّ
واملؤرخ اليوناني
الخامس قبل امليالد ،الحظ الجنرال
ثوسيديدس أن «اإلغريق لم يعودوا يفهمون بعضهم
يتحدثون اللغة نفسها».
البعض ،على الرغم من أنهم
ّ
في القرن الواحد والعشرين ،يحصل األمــر ذاتــه بني
األميركيني .ت ّ
حول خطابنا السياسي إلى «حرب أهلية
َ
حقًا االستمرار
بوسائل أخــرى .نبدو كأننا ال نريد ّ
في أن نكون أعضاء في بلد واح ــد» ،كتب ريتشارد
«فككوه :االنفصال
كريتنر ،في كتابه املنشور ّأخيرًا ّ
الت ـح ــاد أم ـيــركــا غير
واالن ـق ـس ــام وال ـت ــاري ــخ ال ـس ــري ّ
الـكــامــل» .فــي أوق ــات مختلفة مــن تــاريــخ أميركا ،كان
بقاء االتـحــاد ناتجًا مــن «الـحـ ّـظ والـصــدفــة» ،بقدر ما
نتج مــن التلويح بــاألعــام واإلرادة السياسية« .في
ـازالت ال يمكن
ك ـ ّـل خ ـطــوة تـقــريـبــا ،تـطـ ّـلــب األم ــر تـ ـن ـ ٍ
الدفاع عنها أخالقيًاّ ،أدت فقط إلى دفع املشاكل إلى
املستقبل».
لقد أنتجت محاولة تصفية الحساب مع املاضي املزيد
من األسئلة  -وانقسامات جديدة  -بشأن مستقبلنا.
ف ــي الـعــاصـمــة واش ـن ـطــن ،أوصـ ــت األس ـب ــوع املــاضــي
مكلفة مــن عـمــدة املــديـنــة ،مــوريــل بــاوســر،
مجموعة ّ
في تقرير ،بأن يطلب مكتبها من الحكومة الفيدرالية
«إزال ـ ــة أو ن ـقــل» نـصــب واشـنـطــن ال ـتــذكــاري ونصب
جيفرسون وتماثيل بنيامني فرانكلني وكريستوفر

كــولــومـبــوس ،مــن بــن أم ــور أخ ــرى .ووضـعــت اللجنة
قــائـمــة بــاألش ـخــاص الــذيــن ال ينبغي تسمية أعـمــال
ـام ــة بــأس ـمــائ ـهــم ،ب ـمــا ف ــي ذلـ ــك الـ ــرؤسـ ــاء جيمس
عـ ّ
مونرو ،أنــدرو جاكسون ،وودرو ويلسون ،واملخترع
ألكسندر غراهام بيل ،وفرانسيس سكوت كي الذي
كتب النشيد الوطني .بعد موجة من االنتقادات ،قالت
باوسر ،يوم الجمعة ،إنه جرى تحريف التقرير ،وإن
ّ
يتعلق بــاآلثــار
املدينة لــن ُتـقـ ِـدم على أي فـعـ ٍـل فــي مــا ّ
والنصب الـتــذكــاريــة .ولـكــن يبقى هـنــاك س ــؤال ،ليس
مهمة» :ما
فقط ألننا نعيش في عصر «حياة السود ّ
هي أميركا اليوم؟ وهل تختلف عن ماضيها ُاملعيب
بشدة؟
منذ ّ أعوام الـّ ،1830
مرت الواليات املتحدة بسلسلة من
هددت تماسكها .بدأت فكرة الجمهورية
األزمات التي ّ
الـثــوريــة امللتزمة بــاملـســاواة (فــي ذلــك الــوقــت ،للرجال
البيض فقط) بالتآكل ،مع ظهور االختالفات اإلقليمية
وتالشي الجيل األول من ّ
الثوار .ضغطت الواليات أو
األقاليم ،مرارًا وتكرارًا ،باتجاه االستقالل (.)...
ّ
بالتسبب
ه ـ ّـددت االنقسامات الــواسـعــة ،مـ ّـرة أخ ــرى،
األمـ ــة ف ــي الـثــاثـيـنـيــات والـسـتـيـنـيــات من
ف ــي تـفـ ّـكــك ّ
القرن املاضي« ،واآلن مــرة أخ ــرى؟» ،على ما قــال لي
ّ
املؤرخ في جامعة «ييل» ،ديفيد باليت .اليوم ،أميركا
مليئة بالحركات االنفصالية الفخورة .وفي انعكاس
لـ«بريكست»  -خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي
 يـطــالـبــون ب ــ«ت ـك ـســت» (ت ـك ـس ــاس)« ،كــالـيـكـسـيــت»(كاليفورنيا) ،و«فيريكست» (فيرمونت) (.)...
س ــاع ــدت ال ـحــاجــة إل ــى ال ـت ـج ــارة الــداخ ـل ـيــة ومـخــاطــر
جمعت
الـتـهــديــدات الـخــارجـيــة فــي تـمــاســك أمـيــركــاَ .ت ّ
الفصائل املتباينة في البالد من أجل مواجهة االعتداء
البريطاني في القرنني الثامن عشر والتاسع عشر؛
واألمل ــان واليابانيني في القرن العشرين؛ و«القاعدة»
بعد هجمات  11أيلول /سبتمبر في القرن الـ .21ولكن
األمــة بشكل
اآلن ،من دون تهديدات خارجية ،تنقلب ّ
موحدين»،
متزايد على نفسها« .نحن بالتأكيد لسنا ّ
ـوع
ـ
ن
ـن
قــال بــايــت« .هــل نحن على حــافــة انفصال مـ
ٍ
ما؟ ال ،ليس باملعنى الحرفي .ولكن في داخل عقولنا
ومجتمعاتنا ،نحن بالفعل في فترة انفصال بطيء
ّ
التطور» (« .)...الواليات املتحدة اليوم هي بيت منقسم
حول ما يبقيه واقفًا» ،أضاف باليت.
في كتابه الجديد ،يجادل كريتنر بأنه ،مع سياساتها
املحطمة بشكل كبير ،فإن وقت أميركا ينفد .احتمال
ّ
وقوع انفصال جسدي أو سياسي هو اآلن حقيقي،
على الــرغــم مــن أن االستقطاب فــي أميركا ليست له
ح ــدود جـغــرافـيــة دق ـي ـقــة :ال والي ــة ح ـمــراء هــي كذلك
بالكامل ،وال واليــة زرقــاء هي زرقــاء بالكامل« .شهد
ـودة ال لبس فيها لفكرة
القرن الحادي والعشرون عـ ً
مـ ـغ ــادرة ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة أو تـفـكـيـكـهــا .مـجـمــوعــة
ّ
شكلتها
م ـت ـنــوعــة م ــن ال ـح ــرك ــات االن ـف ـصــال ـيــة ال ـتــي ّ
تجلت بطرق جديدة،
صراعات وانقسامات املاضي ّ
مزعزعة لالستقرار» ،يكتب كريتنر .على
وقد تكون
ِ
عكس املــاضــي ،ظـهــرت الــدوافــع االنفصالية الحالية
متعددة في الوقت ذاتــه« .غالبًا ما ُترفض
في أماكن
ّ
(الفكرة) على اعتبار أنها غير جـ ّـادة أو خيالية ،إال
أن ع ــودة (الـحــديــث عــن) الـكــونـفــدرالـيــة واالنفصالية
الجديدة تكشف انقسامات في الحياة األميركية ،ربما
تقل صعوبة عن تلك التي ّأدت إلى الحرب األهلية
ال ّ
يحذر كريتنر.
األولى»،
ّ
السنوات املقبلة ،من ّ
املرجح أن تزداد جاذبية إيقاف
في
التجربة األميركية ،حتى بني املؤمنني املخلصني لفكرة
السلطة الفيدرالية .وبحسب ما يكتب كريتنر ،ففي
حل االتحاد مجددًا ،فإن ذلك سيكون «في
حال جرى ّّ
ومرة واحدة» .في بعض النواحي ،ستكون
كل مكان،
ّ
االنتخابات التي تفصلنا عنها ثمانية أسابيع فقط
ـاف مــؤقــت ،على األق ـ ّـل إلنـهــاء حالة عدم
بمثابة إسـعـ ٍ
اليقني الحالية املؤملة ،لكنها ستلعب جــزءًا من الــدور
ألمتنا« .هل
فقط في تقرير ما سيحدث في النهاية ّ
نحن خــرافــة؟ حسنًا ،نـعــم ،باملعنى العميق للكلمة.
كنا كــذلــك» ،قــال باليت .من أجــل البقاء ،يجب
لطاملا ّ
على أميركا أن تتجاوز الخرافة.
(«ذي نيويوركر» ـ ـ روبن رايت)
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العالم

العالم

مصر

فلسطين

ُ
نهك غزة:
«كورونا» ي ِ
ّ
العمال تحت المقصلة

تعديالت «هيئة الشرطة»:
صالحيات مطلقة لـ«األمن الوطني»
يمضي عبد الفتاح السيسي في
تعزيز قبضته على األجهزة الهامة في
البالد ،وعلى رأسها «األمن الوطني».
آخر خطواته ،في هذا السبيل ،إمضاؤه
تقوي سطوته على الضباط،
تعديالت ّ
وتحول «الداخلية» و»األمن الوطني»
ُ
إلى هيئتين استثماريتين
القاهرة ــ رمزي باشا
اعـتـمــد الــرئـيــس امل ـصــري ،عـبــد الفتاح
الـسـيـســي ،ال ـت ـعــديــات ال ـجــديــدة على
قانون «هيئة الشرطة» ،والتي دخلت
ح ـ ّـي ــز الـتـنـفـيــذ فـ ــورًا ب ـعــد ن ـشــرهــا في
ُ ّ
«ال ـجــريــدة الــرس ـم ـيــة» ،لــت ـعــزز سريعًا
قبضة الرئيس ووزي ــر الداخلية على
األج ـهــزة املـهـ ّـمــة ،وفــي ّ
مقدمها «األمــن
َ
الــوط ـنــي» ال ــذي قـ ـ ِـوي ن ـفــوذه بـصــورة
َ
ّ
غ ـيــر م ـس ـبــوقــة .وت ــوسـ ـع ــت ،بـمــوجــب
التعديالت األخيرة ،صالحية «املجلس
األعلى للشرطة» ،الذي صارت سلطته
ت ـق ــدي ــري ــة فـ ــي ات ـ ـخـ ــاذ ق ـ ــرار فـ ــي ش ــأن
الضابط الذي يجري نقله أو يستقيل
ويطلب العودة إلى العمل؛ إذ سيكون
من حقه وحده إعادته في هذه الحالة
من دون النظر إلى التقارير ّ
السرية في
شأنه ،وفق ما كان ّ
ينص عليه القانون
ّ
الــذي اشترط تقدير «جيد» على األقل
عــن آخــر عــامــن ،وهــي خـطــوة ستفتح
ب ــاب ــا ل ـضـ ّـبــاط كـثـيــريــن اضـ ـط ــروا إلــى
االستقالة مــن أجــل تسوية أوضاعهم
ّ
أو الـتــرشــح لــانـتـخــابــات كــي يـعــودوا
من دون شروط.
أي ـض ــا ،أص ـب ــح م ــن ح ــق امل ـج ـلــس (مــن
أق ـ ـ ــدم أع ـ ـضـ ــاء ه ـي ـئ ــة الـ ـش ــرط ــة) ع ــزل
الضباط مــن وظائفهم بشكل نهائي،
ُ ّ
ف ــي خ ـط ــوة س ــت ـع ــزز عـمـلـيــة اإلق ـص ــاء

بموجب التعديالت الجديدة ،بات من حق وزارة الداخلية االستثمار على غرار الجيش (أ ف ب)

بـ ـح ــق بـ ـع ــض ال ـ ـض ـ ـبـ ــاط ف ـ ــي م ــواق ــع
عـ ـ ّـدة نـتـيـجــة مــواق ـف ـهــم الـسـيــاسـيــة أو
خلفياتهم العائلية ،وستقصي جهات
ق ـضــائ ـيــة أخـ ـ ــرى م ــن امل ـش ـه ــد .ك ــذل ــك،
أقصى التعديل منصب «النائب العام»
ورئـيــس «محكمة استئناف القاهرة»
من عضوية «مجلس التأديب األعلى»
ّ
املختص بمحاكمة الضباط الحاصلني
ُ
عـلــى رت ـبــة لـ ــواء ،لــتـضـحــي املـحــاكـمــة،
ح ـص ـرًا ،ل ــدى رئـيــس «املـجـلــس األعـلــى
ل ـل ـش ــرط ــة» وعـ ـض ــوي ــة ث ــاث ــة أع ـض ــاء
يختارهم وزيــر الداخلية ،إضــافــة إلى
رئ ـيــس «إدارة ال ـف ـتــوى» ف ــي «مجلس
الدولة» ،في ما من شأنه ،هو اآلخر ،أن

يجعل املحاكمة سياسية ال قضائية.
وعلى غــرار استثمارات الجيش ،بات
م ــن ح ــق وزارة الــداخ ـل ـيــة االسـتـثـمــار
ب ـمــوجــب ال ـت ـعــديــات ال ـج ــدي ــدة ،الـتــي
اعـ ـتـ ـب ــرت أمـ ـ ـ ــوال ال ـ ـ ـ ـ ــوزارة وال ـج ـه ــات
ً
ال ـتــاب ـعــة ل ـهــا أم ـ ـ ــواال ع ــام ــة ،وأن ـ ــه في
سـ ـبـ ـي ــل ت ـح ـص ـي ـل ـه ــا يـ ـمـ ـك ــن ات ـ ـخـ ــاذ
إجـ ــراءات الـحـجــز اإلداري ،األم ــر الــذي
يعني إمكانية مصادرة املمتلكات َمن
أراض ّوعـ ـق ــارات وأرص ـ ــدة بـنـكـيــة ِل ــن
ٍ
تستحق عليهم أمــوال لـلــوزارة .كذلك،
س ـي ـكــون ل ـ ــ«األمـ ــن ال ــوط ـن ــي» نصيبه
مـ ــن االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــارات ،ب ـع ــدم ــا ب ـ ــات مــن
ّ
ّ
«التصرف في املخلفات الناتجة
حقه

َ ّ
ّ
صالحيات
تعززت
هذا ّالجهاز بصورة
تتخطى ما للمخابرات
وأجهزة أخرى

مــن أنـشـطـتــه ،وتـشـمــل مــا يـتـ ّـم ضبطه
م ــن أمـ ـ ــوال أو ن ـق ــود أو م ــا ي ـعــادل ـهــا،
واستخدام عائداتها في الصرف منها
على أعمال الصيانة للمنشآت التابعة
لــه» ،بما يجعله وزارة داخــل ال ــوزارة،
ًّ
مستقل بذاته عن أفرع الوزارة املختلفة.
وعـلـيــهُ ،يـعـ ّـد «الــوطـنــي» (ســابـقــا «أمــن
الــدولــة») الفائز األكبر من التعديالت؛
إذ أصبحت ّ
مهمته «مكافحة اإلرهــاب
ّ
وال ـجــري ـمــة امل ـنــظ ـمــة وال ـخ ـط ـيــرة ومــا
يرتبط بها من جرائم أخرى ومواجهة
ال ـت ـه ــدي ــدات ال ـت ــي ت ـس ـت ـهــدف الـجـبـهــة
ال ــداخ ـل ـي ــة» ،م ــع م ـشــارك ـتــه ف ــي وضــع
س ـيــاســات األمـ ــن وم ـتــاب ـعــة تـنـفـيــذهــا،

منحته «أحقية
علمًا بــأن الـتـعــديــات
ّ
االطـ ـ ـ ــاع أو ال ـت ـح ـ ّـف ــظ ع ـل ــى ّ
أي
ط ـل ــب
ملفات أو بيانات أو أوراق أو الحصول
على صورة منها من الجهة املوجودة
ف ـي ـهــا هـ ــذه امل ـ ـل ـ ـفـ ــات ...ب ــأم ــر قـضــائــي
ُ ّ
م ـس ـب ــب» ،ف ــي خ ـط ــوة س ــتـ ـع ــزز ن ـفــوذ
ضباط الجهاز بصورة غير مسبوقة.
ومــن اإلضــافــات الالفتة «أحـقـ ّـيــة رصد
املشكالت الـتــي تــواجــه الــدولــة وقياس
اتجاهات الرأي العام في شأنها ،ورفع
تقارير إلى الجهات املعنية في الدولة
ّ
الت ـخ ــاذ الـ ـ ــازم ن ـحــو حــل ـهــا واح ـت ــواء
ّ
آثــارهــا ،مع إلــزام الضباط املعينني في
ـض عـشــر سـنــن (على
الـقـطــاع ول ــم تـمـ ِ
تعيينهم) أن يـ ـس ـ ّـددوا قـيـمــة التكلفة
ال ـف ـع ـل ـي ــة ل ـن ـف ـق ــات ال ـ ـفـ ــرق والـ ـ ـ ـ ــدورات
ال ـت ــدري ـب ـي ــة وال ـت ــأه ـي ـل ـي ــة وال ـب ـع ـث ــات
وغيرها ّ
مما حصلوا عليه لتأهيلهم
لـلـعـمــل ف ــي ال ـق ـط ــاع ،ف ــي حـ ــال انـتـهــت
خ ــدم ـت ــه ب ــاالس ـت ـق ــال ــة أو بــال ـن ـقــل إل ــى
وزارة الداخلية
وظـيـفـ ًـة مــدنـيــة خ ــارج ُ
بناء على رغبته» .كما ق ّيد التحاق
أو
الـ ـضـ ـب ــاط بـ ـه ــذا الـ ـجـ ـه ــاز بـ ــ«ض ــواب ــط
ّ
محددة سيجري اعتمادها ،مع أحقية
ّ
رئيس الجهاز في نقل أي ضابط إلى
جهة أخرى حال فقدانه الشروط الواجب
توافرها ...من وجهة نظره» ،األمر الذي
ي ـف ـتــح ب ــاب ــا لـلـتـقـيـيـمــات الـشـخـصـيــة.
أي ـ ـضـ ــا ،سـ ـيـ ـك ــون مـ ــن غـ ـي ــر امل ـس ـم ــوح
لجميع املتقاعدين مــن الجهاز اإلدالء
بـ ّ
ـأي تصريحات إعالمية أو معلومات
مــن دون مــوافـقــة رسـمـيــة مــن ال ـ ــوزارة،
ّ
حتى بعد
التزامًا بقاعدة السرية التامة ّ
انتهاء خدمتهم ،مــع تقييد ترشحهم
ل ــانـ ـتـ ـخ ــاب ــات بـ ـم ــوج ــب ت ـص ــري ـح ــات
مكتوبة من «املجلس األعلى للشرطة».
ّ
ّأمــا بقية التعديالت ،فعززت صالحية
الضباط ،وبينها إلغاء تعيني املدنيني
ف ــي مـنـصــب م ــدي ــري إدارات املــوظـفــن
املــدنـيــن وتـعـيــن ضــابــط شــرطــة على
رأسها.

تقرير

طارق علي
«ب ـ ـعـ ــد ن ـ ـشـ ــري املـ ـ ـق ـ ــال ب ـ ـيـ ــوم واح ـ ـ ــد،
تـ ـ ّ
ـوجـ ـ ْـهـ ـ ُـت إلـ ـ ــى ال ـج ـن ــائ ـي ــة ألش ـت ـكــي
َ
بـسـبــب ت ـنــاولــي م ــن ِقــبــل إي ــاد خليل،
مدير مـشــروع سمريان ،التابع لرجل
ّ
األعمال مازن حماد .كان حط منشور
ضـ ّـدي على الفيس متهمني بالفساد
وق ـبــض رشـ ــوة ،لـهـيــك تــوجـهــت لـفــرع
األم ــن الـجـنــائــي لتقديم دع ــوى بحقه

َ
كان ُيؤخذ على «اتحاد
الصحفيين» نأيه بنفسه عن
مشاكل أهل هذه المهنة
بــالـتـشـهـيــر .وأن ــا مــوجــود جـ ـ ّـوا ،دخــل
املـ ـح ــام ــي وكـ ـي ــل م ـ ــازن حـ ـم ــاد (رجـ ــل
أع ـ ـمـ ــال  -ط ـ ــرط ـ ــوس) ،وت ـ ـ ـ ّـم تــوق ـي ـفــي
ألن ـهــم مـ ّـدع ـيــن ع ـلـ ّـي ك ـم ــان» ،ه ــذا ما
قاله الصحافي في جريدة «الــوحــدة»
السورية كنان وقــاف لــ«األخـبــار» عن
ما حدث له أخيرًا ،بعد نشره تحقيقًا
اس ـت ـق ـصــائ ـيــا ف ــي األول م ــن أيـ ـل ــول/
سبتمبر ال ـج ــاري ،بـعـنــوان «الــوحــدة
تفتح ملف كهرباء طرطوس ...محطات
كـ ـ ـه ـ ــروض ـ ــوئـ ـ ـي ـ ــة ،ف ـ ـ ـسـ ـ ــاد مـ ــوصـ ــوف
واختراع اسمه الكهرباء» ،تناول فيه
مـلـفــات وزارة الـكـهــربــاء وتـقـصـيــرهــا.

وكـ ـ ـ ــان وقـ ـ ـ ــاف نـ ـش ــر أيـ ـض ــا فـ ــي وق ــت
سابق تحقيقًا صحافيًا عن املشاريع
ّ
ّ
املستجدة ،متهمًا رجل
الكهروضوئية
ّ
األعـ ـم ــال مـ ــازن ح ـمــاد وس ــي ــدة تــدعــى
لطيفة وشريكتها بالسرقة عن طريق
قبض مبالغ مضاعفة عن االستحقاق.
بعد يــومــن مــن التحقيق األخ ـيــر ،أي
ف ــي ال ـثــالــث م ــن الـ ـج ــاري ،ت ـ ّـم تــوقـيــف
ك ـ ـ ـنـ ـ ــان .إثـ ـ ٌـ ــر ذلـ ـ ـ ـ ــك ،انـ ــدل ـ ـعـ ــت م ــوج ــة
ت ـضــام ـن ـيــة م ـع ــه ،وت ـص ــاع ــدت لتلفت
ّ
قضيته .لكن ،ما
االنتباه الرسمي إلى
بدا مستغربًا هو أن صحيفته وقيادة
شرطة محافظة طرطوس أصدرا بيانًا
ّ
يدعي أن الصحافي ّ
«تم توقيفه بسبب
ّ
ّ
قيادته لسيارة مهربة وتخلفه عن أداء
الخدمة العسكرية»ّ ،
ليرد أهله بنشر
ّ
صورة دفتر الخدمة الخاص بابنهم،
موضحني أن كنان وحيد ومعفى من
الخدمة ،ما دفع قائد شرطة طرطوس
فــي الـيــوم التالي إلــى تسجيل اعتذار
ّ
علني من وقاف ،وكذلك فعلت جريدته
التي «اعتذرت تحت ضغط من وزارة
اإلعــام» بحسبه .وحاولت الصحيفة
ّ
ّ
ت ـبــريــر م ــا ات ـه ـم ــت ب ــه مــوظ ـف ـهــا بــأنــه
ّ
«نجم عــن خطأ م ــرده تشابه األسماء
ب ـ ــن م ـ ــوق ـ ــوف اس ـ ـمـ ــه خـ ـلـ ـي ــل وق ـ ــاف
ُوالصحافي كنان وقاف»!
أط ـل ــق سـ ــراح ك ـنــان ب ـعــد يــومــن على
تــوق ـي ـفــه ،وذل ـ ــك ت ـحــت ض ـغــط املــوجــة
الـتـضــامـنـيــة م ـعــهُ .ي ـخ ـلــي وق ـ ــاف ،في

حديثه إلى «األخبار» ،الصحيفة التي
يعمل فيها مــن املسؤولية عــن الخطأ
ّ
ُ ّ ً
حمال املسؤولية
ـوارد في اتهامه ،م
ال ـ ً
ُ
ً
كاملة لقيادة الشرطة ،قائال« :أحتفظ
ب ـح ـقــي ب ـ ـ ّ
ـاالدع ـ ــاء ع ـل ــى ق ــائ ــد شــرطــة
طــرطــوس بـسـبــب االت ـهــامــات املشينة
واملعيبة التي َو ّجهها لي ( )...سأالحق
املـ ـ ــوضـ ـ ــوع ول ـ ـ ــن أت ـ ـ ـنـ ـ ــازل ع ـ ــن ح ـق ــي،
وكذلك بالنسبة إلــى املدير التنفيذي
لـلـمـشــروع بـسـبــب تـشـهـيــره بـ ــي» .في
امل ـق ــاب ــل ،يـعـتـبــر رج ــل األعـ ـم ــال ،م ــازن

حماد ،في تصريح إلى «األخبار» أنه
«ك ــان مــن حـقــي ال ـتـ ّ
ـوجــه إل ــى الـقـضــاء
َ
ألنـ ـن ــي ت ـ ـعـ ـ ّـرضـ ــت ل ـل ـظ ـل ــم واإلس ـ ـ ـ ــاءة
والتشهير» ،وأن «ما نشره الصحافي
حــولــي وح ــول ملف الطاقة الشمسية
م ـغ ـلــوط ،واملـشـكـلــة كــانــت أســاس ــا في
أن ـ ــه ش ــارك ــه ع ـل ــى الـ ـس ــوش ــال م ـيــديــا
ّ
وشهر بي وأساء ّ
إلي عبر تعليقاته»،
مستدركًا بأنه «أسقط حقه الشخصي
التعرض ّ
ّ
ألي ضغوط» .ويرى
من دون
ّ
الحرج
الظرف
«استغل
وقاف
أن
حماد
ِ

يبدو أن واشنطن تريد استغالل الرابط العشائري الذي يجمع
بعض العشائر في المنطقة بالسعوديين (أ ف ب)

غزة ــ عمر موسى

ّ
يـتـفــقــد ال ـســائــق الـ ـش ــاب ،مـحـمــد ظــاهــر،
س ـ ّـي ــارت ــه امل ــرك ــون ــة ق ـب ــال ــة ب ـي ـتــه ش ـمــال
ق ـطــاع غـ ــزة .يـتـفـ ّـحــص حــالــة بـطــاريـتـهــا
ّ
ومحركها .الساعة اآلن تشير إلى الرابعة
ع ـص ـرًا .ك ــان مــن املـفـتــرض ،فــي مـثــل هــذا
الوقت ،أن يجوب الشارع ليلتقط رزقــه.
لكن ّ
«هياني ّقدامك» ،يقول ظاهر« ،بظل
أتفقدها حتى ما تتعطل مع الوقفة إلي
شـكـلـهــا م ـطــولــة ك ـث ـي ــر ...وب ــرج ــع أن ــدب
هالحظ» .ألقى املمسحة من يده ،وأضاف
م ــع ت ـن ـه ـيــدة م ـس ـمــوعــة« :فـ ــوق الـعـيـشــة
الصعبة ،كان ناقصنا كورونا! آه يا غزة
شو ّ
مخبى إلنا» .منذ  15يومًا لم يخرج
ظاهر ( 29عامًا) إلى عمله كغالبية عمال
غ ـ ــزة ،ع ـلــى إثـ ــر ح ـظــر ال ـت ـج ــول ال ـشــامــل
بعد تسجيل أكثر من ألف حالة مصابة
بـ ـفـ ـي ــروس «ك ـ ــورون ـ ــا» .ب ـض ـيــق ط ــاف ــح،
يضيف« :لـ ّ
ـدي خمسة أوالد ال أستطيع
تــوف ـيــر ط ـعــام ـهــم م ـنــذ فـ ــرض ال ـح ـظــر»،
متابعًا« :ال أحد ينظر إلينا».
سريعًاّ ،
تبدت تبعات تفشي «كورونا»
َ
فـ ــي الـ ـقـ ـط ــاع املـ ـح ــاص ــر م ـن ــذ مـ ــا يــزيــد
عـلــى  14عــامــا عـلــى ح ـيــاة ال ـن ــاس .لكن
الضرر املباشر ،وبنسبة كبيرة ،كان من
نصيب عمال املياومة ،وهــم بالتحديد
ّ
املتجولون وأصحاب البسطات
الباعة
وسائقو األجــرة وعمال رياض األطفال
واملـ ـح ــال ال ـت ـج ــاريــة وامل ـص ــان ــع .وح ــال
َ ّ
ظاهر تنسحب على هؤالء الذين تعطلت
أعـمــالـهــم ت ـمــامــا .ي ـقــول رئ ـيــس نـقــابــات
الـ ـعـ ـم ــال فـ ــي غ ـ ـ ــزة ،س ــام ــي ال ـع ـم ـصــي،
ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار» ،إن « 160أل ـف ــا م ــن عـمــال
املـيــاومــة قــد ت ـضـ ّـر ُروا بـصــورة مباشرة
أو غير مباشرة» .وق ّدرت خسائر هؤالء
خالل األيــام العشرة األولــى من اإلغالق
بـنـحــو  27ـ ـ  29م ـل ـيــون دوالر .ويـشـيــر
العمصي إلى أن  %90من عمال غزة هم
تحت بند «اليومية» ،وأنهم يحتاجون
إل ــى دع ــم كبير مــن الـجـهــات املختصة،

مـضـيـفــا« :ق ـبــل ك ــورون ــا ،ك ــان ه ـنــاك ما
ّ
يزيد على  250ألــف متعطل عن العمل،
واآلن يصل العدد مع استمرار اإلغالق
إلى  300ألف»َ .
وفــق العمصي ،قـ ّـدمــت النقابة مقترحًا
إلى وزارة العمل إلنشاء صندوق إلغاثة
الـ ـعـ ـم ــال ،وت ـخ ـص ـيــص جـ ــزء ث ــاب ــت مــن
املعونات الخيرية واملنح لهم .لكن فرض
الـحـظــر «ع ــرق ــل الـنـقــابــة ع ــن امل ـتــاب ـعــة...
هناك وعود بخطوات ملموسة قريبًا».
أم ــا «ال ـع ـم ــل» ،ف ـي ـقــول وكـيـلـهــا مــوســى
السماك ،إنها تضع عمال املياومة على
ّ
رأس سلم االهتمامات ،الفتًا إلى إضافة
ّ
 70ألـ ــف اسـ ــم م ــن ال ـع ـم ــال امل ـت ـضــرريــن
لالستفادة من منحة املئة دوالر القطرية،
إلى جانب األسر الفقيرة .غير أن هناك
تشكيكًا فــي ج ــدوى هــذه الـخـطــوات ،إذ
مقارنة مع العدد اإلجمالي لعدد الذين
َ ّ
تعطلوا ،وقيمة املساعدة نفسها (340
ُ
شيكل) ،ال يبدو أنها تعني العمال خالل
أزم ـت ـه ــم .ي ـق ــول ب ــائ ــع بـسـطــة امل ــاب ــس،
محمد املــدهــون ( 32عــامــا)« :شــو بدها
تعمل  100دوالر؟ بدها تطعمي عائلة؟
يدوب تكفي حاجات األطفال».
على صعيد الوباء ،تذكر وزارة الصحة
فــي غــزة أن مستوى اإلصــابــات ال يــزال
َّ
ضمن النسب املتوقعة ،وأنه «لم يتخط
ح ـت ــى هـ ــذه ال ـل ـح ـظــة ال ـخ ـط ــط املـسـبـقــة
للوزارة» .وتلفت مصادر في «الصحة»
إل ــى أن األخ ـي ــرة اس ـت ـفــادت م ــن تأخير
وصــول «كــورونــا» إلــى القطاع لتدريب
 11أل ــف ك ــادر مــن الـ ــوزارة واملــؤسـســات
ال ـط ـب ـيــة واألمـ ـنـ ـي ــة ،وك ــذل ــك ف ــي تـعــزيــز
ج ـ ــاه ـ ــزي ـ ــة املـ ـسـ ـتـ ـشـ ـفـ ـي ــات ومـ ـت ــابـ ـع ــة
الـ ـتـ ـج ــارب ال ــدولـ ـي ــة فـ ــي ال ـت ـع ــام ــل مــع
ال ــوب ــاء .يـقــول املـتـحــدث بــاســم الـ ــوزارة،
أشــرف القدرة ،إنهم كانوا يتوقعون أن
ُت َّ
سجل يوميًا  260حالة« ،ما يعني أننا
لــم نتجاوز مرحلة العمل على احتواء
الوباء» .ويضيف« :عــدد املرضى الذين
يحتاجون إلى التنفس االصطناعي من

تقول «الصحة» إن
اإلصابات لم تتجاوز
توقعاتها لكن أزمة
الدواء كبيرة

مجمل اإلصابات التي جرى تسجيلها
أربعة أشخاص فقط ،في حني أن ما بني
 50إل ــى  55يتلقون الـعـنــايــة السريرية
ف ــي مـسـتـشـفــى الـ ـع ــزل ...حـ ــاالت الــوفــاة
املسجلة كانت تعاني من أمراض مزمنة
في حالة متقدمة».
على رغــم هــذا التفاؤل املـحــدود ،يصف
امل ــدي ــر ال ـع ــام لـلـصـيــدلــة ف ــي غ ــزة ،منير
الـ ـب ــرش ،ال ــواق ــع الـ ــدوائـ ــي بـ ــ«الـصـعــب

ج ـدًا» ،خاصة أن املستلزمات الخاصة
بـ ـم ــواجـ ـه ــة «ك ـ ـ ــورون ـ ـ ــا» ال ت ـك ـف ــي غ ــزة
سـ ــوى أس ـب ــوع ــن أو ش ـهــر واح ـ ــد على
أقـصــى تقدير .ويـبـ ّـن الـبــرش أن خدمة
الرعاية األولية الضرورية في مواجهة
الـ ـج ــائـ ـح ــة تـ ـع ــان ــي مـ ــن عـ ـج ــز بـنـسـبــة
 ،%60وم ـس ـتــودعــات األدويـ ـ ــة ف ــي غــزة
ت ـعــانــي م ــن ن ـقــص  %50م ــن األص ـن ــاف
الـضــروريــة واملطلوبة فــي هــذه املرحلة
خصوصًا للمرضى الــذيــن هــم بحاجة
إلــى الـخــدمــات األســاسـيــة كغسل الكلى
والسرطان والهيموفيليا ،كما أن %37
من ّاملستلزمات الطبية الضرورية غير
متوفرة.
إلـ ــى ذل ـ ــكُ ،س ـ ّـج ـل ــت ف ــي غـ ــزة 195ح الــة
ج ـ ــدي ـ ــدة حـ ـت ــى ظـ ـه ــر أم ـ ـ ـ ــس ،ل ـي ــرت ـف ــع
إجمالي املصابني إلى  1551بينها 1427
حالة نشطة (1422داخل القطاع ،و 5في
مراكز حجر املسافرين) ،فيما بلغ عدد
ح ــاالت الــوفــاة  9( 10داخ ــل املحافظات
بينهم طفل رضـيــع ،وحــالــة واح ــدة في
مراكز الجحر).

زاد «كورونا» على مئات آالف المتعطلين  160ألفًا
من عمال المياومة باتوا من دون عمل (أ ف ب)

تقرير

ّ
اإلفراج عن كنان وقاف« :بشرة خير» لصحافيي سوريا؟
الن ـت ـخ ــاب ــات غ ــرف ــة تـ ـج ــارة وص ـنــاعــة
طرطوس مدفوعًا من القائمة املنافسة،
وح ــاول تهديدي واب ـتــزازي» .وهــو ما
يــرفـضــه ك ـ ّنــان ،مـعـتـبـرًا أن «ح ـمــاد لم
ُيـسـقــط ح ــقــه ،لـقــد اض ـ ًطــر لــذلــك تحت
الضغط ولـيــس سماحة كما يـ ّـدعــي»،
مضيفًا« :إذا استطاع أن يثبت أنني
ُ ْ
ّ
بالبينة
هـ ّـددتــه أو اب ـتــززتــه فــلـيـتـقـ ّـدم
ّ
للقضاء».
وأنا سأذهب وأسلم نفسي
َ ّ
وكان وزير اإلعالم ،عماد سارة ،تدخل
إثر تصاعد موجة التضامن مع وقاف
َ
لدى وزارتــي الداخلية والعدل ،إلطالق
سراحه فــورًا ،وهو ما أشــار إليه سارة
ق ـب ـيــل إط ـ ــاق س ـ ــراح ك ـن ــان ب ـســاعــات.
وي ـق ــول وزيـ ــر اإلع ـ ــام ف ــي حــديــث إلــى
ّ
«األخ ـ ـبـ ــار» إن «م ــن واج ـب ــي مـبــاشــرة
َ
ّ
معرفة قضية ّ
أي مــوظــف ،وصلنا في
الـ ـب ــداي ــة أن ت ــوق ـي ــف ال ـص ـح ــاف ــي ك ــان
ألسـبــاب غير صحافية ،ألنــه فــي ّحال
كان العمل جناية فإن الوزارة ال تتدخل،
لكن من خالل املتابعة الحقًا عرفنا أن
الـتــوقـيــف ك ــان بـسـبــب مـ ــادة إعــامـيــة،
فـ ـ ــورًا ت ــواص ـل ـن ــا م ــع وزيـ ـ ــر الــداخ ـل ـيــة
والعدل للتنسيق» .ويشير سارة إلى أن
«الخطأ وقع بسبب التعامل بالقانون
الـعــام مــن دون االنتباه لــوجــود قانون
خ ــاص هــو قــانــون اإلعـ ـ ــام» ،موضحًا
أن «قــانــون اإلع ــام ال ـخــاص أق ــوى من
ال ـقــانــون ال ـع ــام إن ُوج ـ ــد ،هـنــا ل ــم يـتـ ّـم
إخبار الــوزارة وال اتحاد الصحافيني،
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ّ
ّ
االتحاد األوروبي يهدد لندن بالمالحقة القضائية
ل ــذل ــك ق ـم ـن ــا ب ــإلـ ـح ــاح ُمـ ـشـ ـت ـ َـرك نـحــن
واتـ ـح ــاد ال ـص ـحــاف ـيــن إلط ـ ــاق س ــراح
كنان وقاف» .ويؤكد «رفض توقيف ّ
أي
إعالمي إطالقًا ،فالقانون يسمح للجهة
ال ـثــان ـيــة بـ ــأن ت ـن ـشــر ب ـن ـفــس امل ـســاحــة
واملـكــان الــذي نشر فيه الصحافي ،أي
أن القانون واض ــح ،وال يجوز توقيف
الصحافي نتيجة مقال كتبه».
وبـح َـســب ال ـقــانــون ال ـخ ــاص لــإعــام،
ُي ـع ــاق ــب اإلع ــام ــي إذا م ــا أخ ـط ــأ عــن
طــريــق إدارتـ ــه أو عــن طــريــق الـ ــوزارة،
إال أنه في
وليس عن طريق التوقيفَ .
ال ـس ـنــوات املــاض ـيــة ،ك ــان ُي ــؤخ ــذ على
«اتـحــاد الصحفيني» نأيه بنفسه عن
مشاكل أهــل هــذه املهنة ،قبل أن تأتي
الحادثة األخـيــرة وتثبت فاعليته إذا
ما تعاون مع وزارة اإلعــام .والجدير
ذكره ،هنا ،أن االتحاد أصدر بيانًا أكد
فـيــه «ع ــدم ج ــواز تــوقـيــف ّ
أي صحفي
بـ ـن ـ ً
ـاء ع ـل ــى الـ ـق ــان ــون رق ـ ــم  108ل ـعــام
.»2011
ّ
وعـ ـل ــى رغـ ــم كـ ــل م ــا سـ ـل ــف ،ي ـب ـقــى أن
ال ـص ـح ــاف ــة الـ ـس ــوري ــة ل ـي ـس ــت بـخـيــر
ب ـعــد .سـبــق أن ت ـ ّـم إي ـق ــاف الـكـثـيــر من
الصحافيني نيابيًا أو إداري ــا ،وحتى
ي ـص ـب ــح مـ ــا ح ـص ــل لـ ــوقـ ــاف «ق ــاع ــدة
ّ
ثــابـتــة» ،ال يمكن اعـتـبــار مــا حــدث إل
ً
استثناء شاذًا عن قاعدة «االستقواء»
عـلــى الـصـحــافـيــن وت ـج ــاوز الـقــوانــن
التي تحميهم.

ُ
ّ
املستجدة بني بريطانيا واالتـحــاد األوروبــي
ـراوح األزمــة
تـ ِ
ّ
ّ
املضي قدمًا في التشريع
مكانها ،في ظل إصرار لندن على
املثير للجدل ،والــذي من شأنه أن يلغي معاهدة خروجها
ّ
التكتل .اإلصــرار البريطاني َ
تبلور ،أمــس ،رفضًا ملهلة
من
ّ
منحتها املـفــوضـيــة األوروب ـي ــة للمملكة املــت ـحــدة ،لسحب
م ـشــروع ال ـقــانــون ال ــذي يـعـيــد الـنـظــر فــي بـعــض ال ـتــزامــات
و«يضر ّ
ّ
بشدة بالثقة» املتبادلة،
األخيرة بشأن «بريكست»،
ّ
على ّ
حد تعبير املفوضية ،التي أكدت أن االتحاد «لن يتردد»
في اللجوء إلى القضاء .وقالت املفوضية ،في بيان ،إنه من
خالل مشروع القانون الــذي ّقدمته يوم األربـعــاء« ،أضـ ّـرت
اململكة املتحدة على نحو خطير بالثقة» مع االتحاد ،مضيفة

إن «األمـ ّـر متروك اآلن للحكومة البريطانية الستعادة تلك
الـثـقــة» .إل أن وزيــر الــدولــة البريطاني ،مايكل جــوف ،أبلغ
نائب رئيسة املفوضية األوروبية ،مــاروس سيفكوفيتش،
خالل محادثات طارئة في لندن ،أن حكومته «لن تفعل وال
تستطيع» أن تفعل ما طلبه.
ويأتي اإلنــذار األوروبــي لبريطانيا عقب اجتماع ُعقد في
لندن دعا إليه االتحاد األوروبــي بشكل عاجل بني غوف
وسيفكوفيتش ،بـهــدف الـحـصــول عـلــى تــوضـيـحــات في
شأن ّ
نص مشروع القانون البريطاني .إذ يعتبر االتحاد
ّ
ّ
أن دخ ــول ه ــذا ال ـنــص حــيــز الـتـنـفـيــذ سـيـشــكــل «انـتـهــاكــا
خطيرًا ج ـ ّـدًا التـفــاق ال ـخ ــروج» ،املـبــرم فــي كــانــون الثاني/

يحذّر التكتّل من أنّ التشريع يشكّل انتهاكًا التفاق الخروج وخصوصًا في ما يتعلّق بإيرلندا (أ ف ب)

ّ
يـنــايــر امل ــاض ــي ،وال سـيـمــا فــي مــا يـتـعــلــق بــالـبــروتــوكــول
ال ـخــاص بــإيــرلـنــدا وإيــرل ـنــدا الـشـمــالـيــة ،وال ــذي يـهــدف إلــى
ّ
تجنب العودة إلى وضع حدود في الجزيرة .وذكر البيان
األوروب ــي أن سيفكوفيتش قــال «بعبارات واضحة جدًا»
لنظيره البريطاني «إن التنفيذ الكامل ،وفي الوقت املناسب،
التفاقية االنسحاب ،بما في ذلك بروتوكول إيرلندا /إيرلندا
الشمالية ( )...التزام قانوني» ،داعيًا «الحكومة البريطانية
سحب إجراءات مشروع القانون بأسرع وقت ممكن،
إلى ّ
وفي كل األحوال قبل نهاية الشهر» ،مؤكدًا أن االتحاد «لن
ّ
يتردد» في استخدام سبل االنتصاف القانونية املنصوص
عليها في اتفاق االنسحاب ،في مواجهة مشروع القانون
البريطاني.
بـ ــدوره ،نـ ّـبــه كـبـيــر مـفــاوضــي االت ـح ــاد األوروبـ ـ ــي ،ميشال
بــارنـيـيــه ،إل ــى أن «ال ـخــافــات الـكـبـيــرة ال ت ــزال قــائـمــة» في
ّ
املحادثات التجارية مع اململكة املتحدة ،لكنه قال إن التكتل
ّ
التوصل إلــى اتفاق ،على الرغم من الخالف الكبير
ملتزم
ّ
«بريكست» .وحذر بارنييه ،في بيان ،من أنه «ال
شأن
في
ّ
ينبغي ألحد أن يقلل من أهمية العواقب العملية واالقتصادية
واالجتماعية لسيناريو عدم ّ
التوصل إلى اتفاق».
وبحسب وثيقة داخلية ،فإن االتحاد األوروبــي قد «يباشر
إج ــراءات انتهاك األحـكــام ذات الصلة بــالـبــروتــوكــول» لدى
محكمة الـعــدل التابعة لالتحاد األوروب ــي ،والـتــي يمكن أن
تصل إلى ّ
حد فرض «مبلغ مقطوع أو دفع غرامة» .كذلك،
يمكن لالتحاد «استخدام آلية تسوية املنازعات املنصوص
عليها في اتفاق االنسحاب» ،والتي ّ
تنص على إنشاء «هيئة
تحكيم» ّ
مخولة أيضًا فرض «عقوبات مالية».
(األخبار ،أ ف ب)
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إعالنات

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

هاتف 759555 :ــ 01
فاكـس 759597 :ــ 01

نتائج اللوتو اللبناني
8 39 30 23 20 3 1
جــرى مساء أمــس سحب اللوتو اللبناني
لإلصدار الرقم  1839وجاءت النتيجة على
الشكل اآلتي:
األرق ــام الرابحة39 - 30 - 23 - 20 - 3 - 1 :
الرقم اإلضافي8 :
¶ المرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة)
ـ قيمة الجوائز اإلجمالية :ال شيء
 عدد الشبكات الرابحة :ال شيء الجائزة اإلفرادية لكل شبكة :ال شيء¶ المرتبة الثانية (خمسة أرقام مطابقة مع
الرقم اإلضافي):
 قيمة الـجــوائــز اإلجمالية حسب املرتبة: 161,771,028ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة :شبكة واحدة الجائزة اإلفرادية لكل شبكة161,771,028 :ل.ل.
¶ المرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):
 قيمة الجوائز اإلجمالية 38,187,360 :ل.ل. عدد الشبكات الرابحة 18 :شبكة ق ـي ـمــة الـ ـج ــائ ــزة اإلف ـ ــرادي ـ ــة ل ـك ــل ش ـب ـكــة: 2,221,520ل.ل.
¶ المرتبة الرابعة (أربعة أرقام مطابقة):
قـيـمــة ال ـجــوائــز اإلجـمــالـيــة حـســب املــرتـبــة:
 38,187,360ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 680 :شبكة. ق ـي ـمــة الـ ـج ــائ ــزة اإلف ـ ــرادي ـ ــة ل ـك ــل ش ـب ـكــة: 56,158ل.ل.
¶ المرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):
 قيمة الـجــوائــز اإلجمالية حسب املرتبة: 86,120,000ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 10,765 :شبكات. الجائزة لكل شبكة 8,000 :ل.ل. املبالغ املتراكمة للمرتبة األولى واملنقولةللسحب املقبل 1,143,777,700 :ل.ل.
نتائج زيد
ج ــرى م ـس ــاء أم ــس س ـحــب زي ــد رق ــم 1839
وجاءت النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح70580 :
¶ الجائزة األولى 26,141,091 :ل.ل.
 عدد األوراق الرابحة :ورقة واحدةقيمة الجائزة اإلفرادية 26,141,091 :ل.ل.
¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.0580 :
 الجائزة اإلفرادية 450,000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.580 :
 الجائزة اإلفرادية 45,000:ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم .80
 الجائزة اإلفرادية 4,000 :ل.ل.نتائج يومية
جرى مساء أمس سحب «يومية» رقم 1061
وجاءت النتيجة كاآلتي:
• يومية ثالثة998 :
• يومية أربعة8731 :
• يومية خمسة74529 :

إعالنات
◄ وفيات ►
إنا لله وإنا إليه َراجعون
بـمــزيــد م ــن األس ــف نـنـعــي الـيـكــم وف ــاة
فقيدنا الغالي
الدكتور مصطفى موسى نعمة
(استاذ متقاعد في الجامعة اللبنانية)
ال ــذي وافـتــه املـنـيــة فــي بــاريــس صباح
يوم األربعاء في 2020-9-9
والدته :املرحومة مريم حسن قبيسي
زوجته :إليان مون مارتان
أوالده :سـلـيــم زوج ـت ــه ف ــران ــس ،أدل ــن
زوجـ ـه ــا م ـح ـمــد دقـ ـي ــق ،ل ـی ـلــی زوج ـهــا
بيار.
أش ـ ـقـ ــاؤه :امل ــرح ــوم ــون ح ـس ــن ،أح ـمــد،
ال ـح ــاج مـحـمــد ،ابــراه ـيــم نـعـمــة وعـلــي
أمني حرقوص
شقيقاته :الحاجة وفيقة واملرحومات
الحاجة زینب ،الحاجة فهيمة ،الحاجة
وهيبة ،الحاجة شفيقة
أصـهــرتــه :املــرحــومــون حـســن قبيسي،
ال ـح ــاج ابــراه ـيــم ص ـفــا ،ال ـح ــاج حسنی
مهنا ،الحاج أحمد مهنا.
سيتم الدفن في باریس.
لكم من بعده طول البقاء
للتعزية عبر البريد االلكتروني
اب ـن ــه س ـل ـیــم (م ــراس ـل ـت ــه ف ـق ــط بــالـلـغــة
االجنبية):
salim_nehme@yahoo.fr
إبنته ادلنيadmosaya@hotmail.fr :
إبنته ليلىL.nehme@orange.fr :
اآلس ـ ـفـ ــون :آل ن ـع ـمــة ،ق ـب ـي ـســي ،ص ـفــا،
مهنا ،محمد ،حرقوص وعموم أهالي
زبدين واملصيطبة.

◄ إعالنات رسمية ►

◄ شكر على تعزية ►
ع ــائـ ـل ــة املـ ـ ــرحـ ـ ــوم الـ ـ ـي ـ ــاس ل ـط ــوف
صـلـيـبــا ،ال ــدك ـت ــور امل ـه ـنــدس نبيل
صـلـيـبــا ،امل ـه ـنــدس وس ــام صليبا،
الصحافي روميو صليبا وزوجته
األسـ ـت ــاذة زي ـنــة واك ـي ــم ،الــدك ـتــورة
صـ ـب ــاح ص ـل ـي ـب ــا ،الـ ـق ــاض ــي نـ ــوال
صـلـيـبــا وال ـب ــروف ـس ــورة الــدك ـتــورة
إلهام صليبا ،يشكرون جميع من
شــاركـهــم ال ـحــزن وامل ــواس ــاة بــوفــاة
والدهم
الياس لطوف صليبا
ل ــه ال ــرح ـم ــة ول ـك ــم م ــن ب ـع ــده طــول
البقاء

وف ــق دف ـت ــر الـ ـش ــروط ال ـخ ــاص لـتــأجـيــر
واس ـت ـث ـم ــار ب ـع ــض األراضـ ـ ـ ــي ال ـتــاب ـعــة
للمصلحة في منطقة كفرزبد العقارية
مل ــدة ســت س ـنــوات مــع إل ـتــزام املستأجر
بتنفيذ سياج ،تبلغ مساحتها 127دونم
تـقــريـبــا وت ـبــدأ امل ــزاي ــدة مــن ب ــدل الـطــرح
لإليجار السنوي األدنى للدونم الواحد
البالغة قيمته  //75.000//ل.ل( .خمسة
وس ـب ـع ــون ألـ ــف ل ـي ــرة ل ـب ـنــان ـيــة) .يمكن
االط ـ ــاع عـلــى دف ـتــر ال ـش ــروط واس ـتــام
نسخة عـنــه ضـمــن الـ ــدوام الــرسـمــي في
مكتب مصلحة الصفقات في ش .بشاره
ال ـ ـخـ ــوري ،ب ـن ــاي ــة غ ـن ــاج ــه ،ط ،4مـقــابــل
دف ــع مبلغ  //50،000//ل.ل .نـقـدًا إلــى
صندوق املصلحةَّ .
تقدم العروض باليد
في القلم املركزي حتى ظهر يوم االثنني
 ،2020/10/05وتفض في جلسة علنية
الساعة العاشرة من اليوم التالي على
العنوان أعاله.
رئيس مجلس االدارة/مدير عام
املصلحة الوطنية لنهر الليطاني
د .سامي علوية
التكليف 882

إعالن عن مزايدة عمومية
تجري املصلحة الوطنية لنهر الليطاني
م ـ ــزاي ـ ــدة ع ـم ــوم ـي ــة ب ــالـ ـظ ــرف امل ـخ ـت ــوم
وف ــق دف ـت ــر الـ ـش ــروط ال ـخ ــاص لـتــأجـيــر
واس ـت ـث ـم ــار ب ـع ــض األراضـ ـ ـ ــي ال ـتــاب ـعــة
للمصلحة فــي منطقة عنجر العقارية
مل ــدة ســت س ـنــوات مــع إل ـتــزام املستأجر
ب ـت ـن ـف ـيــذ سـ ـي ــاج ،ت ـب ـلــغ م ـســاح ـت ـهــا 85
دونـ ــم تـقــريـبــا وت ـب ــدأ امل ــزاي ــدة م ــن بــدل
الطرح لإليجار السنوي األدنــى للدونم
ال ــواح ــد ال ـبــال ـغــة قـيـمـتــه //50.000//
ل.ل( .خمسون ألف ليرة لبنانية) .يمكن
االط ـ ــاع عـلــى دف ـتــر ال ـش ــروط واس ـتــام
نسخة عـنــه ضـمــن الـ ــدوام الــرسـمــي في
مكتب مصلحة الصفقات في ش .بشاره
ال ـ ـخـ ــوري ،ب ـن ــاي ــة غ ـن ــاج ــه ،ط ،4مـقــابــل
دف ــع مبلغ  //50،000//ل.ل .نـقـدًا إلــى
صندوق املصلحةَّ .
تقدم العروض باليد
في القلم املركزي حتى ظهر يوم الثالثاء
 ،2020/10/06وتفض في جلسة علنية
الساعة العاشرة من اليوم التالي على
العنوان أعاله.
رئيس مجلس االدارة/مدير عام
املصلحة الوطنية لنهر الليطاني
د .سامي علوية
التكليف 883

إعالن
تـعـلــن ش ــرك ــة ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان الـشـمــالــي
املغفلة -القاديشا عن استدراج للعروض
املتعلق بــإعــادة بـنــاء الـجــزء املنهار من
قناة جر املياه الى معمل بلوزا  2املائي
الـتــابــع لـلـقــاديـشــا ضـمــن وادي قنوبني

إعالن عن مزايدة عمومية
تجري املصلحة الوطنية لنهر الليطاني
م ـ ــزاي ـ ــدة ع ـم ــوم ـي ــة ب ــالـ ـظ ــرف امل ـخ ـت ــوم
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 -1نجم غناء فرنسي مات صعقًا بالكهرباء –  -2مصيف سوري – محترم ومهيب
–  -3اإلسم األول لرئيسة وزراء هندية راحلة – اضطراب وانزعاج –  -4للتفسير –
خــوف وفــزع – عملة آسيوية –  -5حــرف نصب – إنسان –  -6دنــيء ورذيــل – مزج
األلوان ببعضها –  -7ريح ّ
طيبة – موسيقي أملاني ُشهير راحل – مقياس مساحة
–  -8جزيرة أندونيسية – بحيرة مالحة في فلسطني تعرف أيضًا ببحر الجليل – -9
ّ
ّ
بربري األصل فتح األندلس
عربي
للتأفف – من أعمال الشيطان – والدتك –  -10قائد
بإمرة موسى بن نصير
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مشاهير 3543
1

 -1الفونوغراف –  -2سمير يزبك –  -3مس – دار – أجر –  -4أهرام – خميس –  -5اليمن – ّ
رك – -6
أصرخ – ّ
أصم –  -7ال – أج – ّ
رسام –  -8ابولون – وس –  -9سوف – رمشايت –  -10دنيز بايكال

عموديًا

8

شروط اللعبة

حلول الشبكة السابقة

 -1اسماء األسد –  -2ملسه – صابون –  -3في – رار – وفي –  -4ورد الخال –  -5نيامي – جورب – -6
وزر – ما – نما – ّ -7
غب – خنصر – شي –  -8ركام – مسواك –  -9جير – آسيا –  -10فارس كرم – تل

4

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.

 -1ماركة سيارات – عاصمة عربية –  -2دولــة عربية – مدينة فلسطينية من أقدم
املــدن التاريخية –  -3من األلــوان – شامة في الوجه –  -4صــوت اإلنفجار – وضع
خلسة – يحرث األرض بالسكة – ّ -5
كسره – عكسها بواسطتي – إله –  -6نوع من
الطنافس –  -7رمى الشيء من فمه – بيت العصفور – صانع الخبز ْ–  -8من البقول
أوراقــه كبيرة وغليظة مرغوب في أكله – طائر وهمي كبير – قصف مدفعي – -9
هالكي ومصيبتي – كلبة روسية أصبحت عام  1957أول حيوان ُيطلق الى الفضاء
ويموت في الرحلة –  -10مدينة سورية في الجوالن

أفقيا
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عالم أملاني متخصص في علم األحياء القديمة ( .)1952-1870قام ببناء
متحف فــي مــديـنــة ميونيخ ع ــرض فـيــه عـظــام الــدي ـنــاصــورات ُدم ــر خــال
الحرب العاملية الثانية
 = 1+10+9+2عاصمة إيطاليا ■  = 8+5+3+4مركز تجاري باألجنبية ■
 = 11+1+7+6رداء املسرح

حل الشبكة الماضية :رامي أبو صالح

(أش ـغــال الـهـنــدســة املــدن ـيــة) ،وذل ــك وفــق
املــواص ـفــات الـفـنـيــة وال ـش ــروط االداريـ ــة
امل ـحــددة فــي دفـتــر ال ـشــروط ال ــذي يمكن
ال ـح ـصــول عـلــى نـسـخــة عـنــه ل ـقــاء مبلغ
مئتا ألــف ليرة لبنانية (تضاف )TVA
مــن دائـ ــرة ال ـش ــؤون املـشـتــركــة فــي مركز
الشركة في البحصاص ما بني الساعة
 8صـبــاحــا و 12ظـهـرًا مــن كــل ي ــوم عمل
بإستثناء يوم الجمعة لغاية الساعة 11
ظهرًا.
تـ ـق ــدم الـ ـ ـع ـ ــروض فـ ــي أمـ ــانـ ــة الـ ـس ــر فــي
القاديشا -البحصاص.
تنتهي مدة تقديم العروض يوم األربعاء
الــواقــع فيه  30أيـلــول  2020الـســاعــة 12
ظهرًا ضمنًا.
عن مدير القاديشا
رئيس املصلحة اإلدارية
ماريو شديد
التكليف 888
بالغ رقم8/2 :
ُ
تعلن وزارة اإلت ـصــاالت بأنها ستضع
قيد التحصيل إعتبارًا من 2020/09/15
الكشوفات التالية:
ك ـشــوفــات فــوات ـيــر ال ـهــاتــف ال ـثــابــت عن
شهر آب عام 2020
بـ ــاإلضـ ــافـ ــة ال ـ ـ ــى ك ـ ـشـ ــوفـ ــات الـ ـف ــواتـ ـي ــر
املتأخرة غير املسددة ،ولقد حددت مهلة
أق ـص ــاه ــا  2020/10/14ل ـت ـســديــد هــذه
الكشوفات.
وت ــذك ــر امل ـش ـت ــرك ــن ال ـ ـكـ ــرام بــال ـتــداب ـيــر
التالية:
في حال التخلف:
ُ
 - 1تقطع خطوط املشتركني املتخلفني
ع ــن ال ــدف ــع بــات ـجــاه واحـ ــد «لــاسـتـقـبــال
فقط» اعتبارًا من تاريخ .2020/10/15
ُ
 - 2تقطع خطوط املشتركني املتخلفني
عن الدفع باالتجاهني اعتبارًا من تاريخ
 2020/11/02وتـسـتــوفــى ال ـغــرامــة عن
إعادة وصل الخط ( 11.000ل.ل ).اعتبارًا
من هذا التاريخ.
ُ
 - 3تـلـغــى اشـتــراكــاتـهــم ب ـصــورة مؤقتة
بعد مــرور شهر واحــد على تاريخ قطع
اإلش ـ ـتـ ــراك اعـ ـتـ ـب ــارًا م ــن 2020/12/01
وي ـع ــاد وص ـلــه بـعــد تـســديــد امل ـتــأخــرات
املستحقة إضافة الى رسم إعــادة وصل
الخط ( 11.000ل.ل ).وذلــك حتى تاريخ
اإللغاء النهائي.
ُ
 - 4تلغى اشتراكاتهم بـصــورة نهائية
ب ـع ــد مـ ـ ــرور ث ــاث ــة أشـ ـه ــر ع ـل ــى ت ــاري ــخ
اإلل ـ ـ ـغـ ـ ــاء امل ـ ــؤق ـ ــت اع ـ ـت ـ ـبـ ــارًا م ـ ــن ت ــاري ــخ
 2021/03/01وتستوفى غــرامــة قدرها
( )%2ش ـهــريــا وتـ ـح ــرر االرق ـ ـ ــام امل ـل ـغــاة
وتحصل املـتــأخــرات بالطرق القانونية
املعمول بها.
اس ـ ـت ـ ـنـ ــادًا ال ـ ـ ــى املـ ـ ـ ـ ــادة  45م ـ ــن ق ــان ــون
املحاسبة العمومية.
-ُ 5يـ ـ ـح ـ ــرم املـ ـشـ ـت ــرك امل ـل ـغ ــى رقـ ـم ــه مــن
الـ ـحـ ـص ــول عـ ـل ــى إشـ ـ ـت ـ ــراك جـ ــديـ ــد قـبــل
تسديد جميع الفواتير املستحقة عليه.
ُ
مــاحـظــة :أ  -تـقـطــع خـطــوط املشتركني
امل ـت ـخ ـل ـف ــن ع ـ ــن دف ـ ـ ــع فـ ـ ــاتـ ـ ــورة ه ــات ــف
ش ـهــر ت ـم ــوز عـ ــام  2020ب ــات ـج ــاه واح ــد
«لالستقبال فـقــط»» اعـتـبــارًا مــن تاريخ
.2020/09/15
ب  -يمكن للمشتركني امللغاة خطوطهم
والــذيــن لــم يـســددوا فواتيرهم املتأخرة
املـ ـ ـب ـ ــادرة ال ـ ــى ت ـق ـس ـيــط املـ ـت ــأخ ــرات فــي
ص ـ ـنـ ــاديـ ــق امل ـ ـنـ ــاطـ ــق الـ ـه ــاتـ ـفـ ـي ــة وفـ ــي
مصلحة الـشــؤون املالية  -مبنى وزارة
االت ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــاالت ،ش ـ ـ ـ ــارع ري ـ ـ ـ ــاض ال ـص ـل ــح
وإمكانية الحصول على إشتراك جديد.
إمكانية تسديد الفواتير عبر الوسائل
التالية:
 لــدى أي صـنــدوق مــن صناديق قبضالفواتير التابعة لوزارة االتصاالت على
كافة االراضي اللبنانية.
 لــدى أي مصرف عبر توطني الفاتورةمقابل  2.000ل.ل .للفاتورة الــواحــدة أو
أكثر (لالستعالم اتصل بمصرفك).
 مكاتب  :LibanPostمقابل  2.000ل.ل.للفاتورة الــواحــدة أو بكلفة  1.500ل.ل.
للفاتورة الواحدة عبر االشتراك بخدمة
«جباية مــن الـعـنــوان» (لــاشـتــراك بهذه
الخدمة يمكن االتصال بالرقم /629629
 -01مقسم .)333
 مكاتب شركة ويسترن يونيون OMTبكلفة  2.000ل.ل .للفاتورة الواحدة.
 مكاتب شركة ويسترن يونيون BOB FINANCEبكلفة  2.000ل.ل .للفاتورة

الواحدة.
إمكانية الحصول على قيمة الفواتير:
ع ـبــر االتـ ـص ــال ع ـلــى امل ـج ـيــب ال ـصــوتــي
رق ــم  1515أو ع ـبــر ص ـف ـحــات االن ـتــرنــت
الخاصة بــالــوزارة ( )mpt.gov.lbوهيئة
أوجيرو (.)ogero.gov.lb
كما تــذكــر املـشـتــركــن :بــأحـكــام املــرســوم
رق ـ ــم ( 93/4565امل ـ ـ ـ ــادة ال ـث ــال ـث ــة م ـنــه)
وتـ ـع ــديـ ـل ــه بـ ــاملـ ــرسـ ــوم  11682ت ــاري ــخ
 1998/01/30لجهة تحديد مهلة أربعة
أش ـه ــر ل ــإع ـت ــراض ب ـعــد إن ـت ـه ــاء املـهـلــة
املحددة للدفع واملذكورة اعاله ،ووجوب
ت ـق ــدي ــم ط ـل ــب االع ـ ـت ـ ــراض فـ ــي امل ـن ـط ـقــة
الهاتفية التابع لها رقم املشترك.
ُيـطـلــب مــن املـشـتــركــن ال ـك ــرام الـتـجــاوب
ال ـ ـسـ ــريـ ــع م ـ ــع مـ ـضـ ـم ــون ه ـ ـ ــذا ال ـ ـبـ ــاغ،
شاكرين لهم حسن تعاونهم.
بيروت في  - 2أيلول 2020
املدير العام إلستثمار وصيانة
املواصالت
السلكية والالسلكية
املهندس باسل أحمد األيوبي
تكليف 890
نقابة املهندسني في طرابلس
دعوة الهيئة االنتخابية
ً
عمال باملواد  34 - 32 - 29 - 18من قانون
تنظيم مهنة الهندسة واملواد - 2 - 1( 5
 5 - 3و 2( 9 - )6و )3من النظام الداخلي
وامل ــادت ــن  4و 7م ــن ق ــان ــون ال ـص ـنــدوق
التقاعدي.
ً
وبناء لقرار املجلس بتأجيل االنتخابات
ن ـظ ـرًا ل ـل ـكــارثــة الــوط ـن ـيــة ال ـت ــي أصــابــت
عــاصـمـتـنــا ب ـي ــروت وم ــا نـتــج عـنـهــا من
خسائر كبيرة وإحترامًا ألرواح الشهداء
ً
وبناء على
والجرحى ومنهم املهندسني،
الـحــالــة الصحية املـتــدهــورة واإلنـتـشــار
الكبير لــوبــاء ال ـكــورونــا ،تــدعــى الهيئة
العامة لعقد جلسة انتخابية النتخاب:
* النقيب
* ع ـ ـضـ ــو ملـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـن ـ ـقـ ــابـ ــة عـ ـ ــن فـ ــرع
مهندسي الكهرباء االستشاريني
* ع ـ ـضـ ــو ملـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـن ـ ـقـ ــابـ ــة عـ ـ ــن فـ ــرع
مهندسي امليكانيك االستشاريني
* عـضــويــن ملجلس الـنـقــابــة عــن الهيئة
العامة
 انتخاب عضو للجنة إدارة الصندوقالتقاعدي من أعضاء املجلس السابقني.
 انتخاب عضوين أصيلني وعضوينرديفني للمجلس التأديبي.
 انـتـخــاب ثــاثــة أعـضــاء للجنة مراقبةحسابات الصندوق التقاعدي.
تقدم الترشيحات ملركز النقيب ،أعضاء
املجلس املتممني ،لجنة إدارة الصندوق
الـتـقــاعــدي ،املجلس الـتــأديـبــي ومراقبة
ح ـس ــاب ــات الـ ـصـ ـن ــدوق ال ـت ـق ــاع ــدي قـبــل
الساعة الرابعة بعد الظهر نهار الجمعة
ال ــواق ــع ف ــي  2020/9/4وتـعـتـبــر جميع
ال ـتــرش ـي ـحــات ال ـســاب ـقــة م ـق ـبــولــة م ــا لم
يـتـقــدم املــرشــح بـسـحــب طـلــب ترشيحه
لالنتخابات.
جلسة أولى :يوم األحد في 2020/9/20
جلسة ثانية :يوم األحد في 2020/9/27

ت ـف ـتــح ص ـن ــادي ــق االق ـ ـتـ ــراع م ــن ال ـســاعــة
الـ ـت ــاسـ ـع ــة صـ ـب ــاح ــا ول ـ ـغـ ــايـ ــة ال ـس ــاع ــة
ال ـ ـ ـسـ ـ ــادسـ ـ ــة ب ـ ـع ـ ــد ال ـ ـظ ـ ـه ـ ــر .وي ـ ـ ـشـ ـ ــارك
املهندسون الذين ســددوا كافة الرسوم
السنوية عن السنة املالية 2020/2019
قبل  28آب .2020
النقيب بسام زيادة
إعالن
محكمة بعلبك الشرعية الجعفرية
ت ـقــدم ورث ــة امل ـف ـقــود م ـهــدي حـســن زيــن
العابدين املــوســوي بطلب إعــان وفاته
وعليه فمن لديه اعتراض أو معلومات
عنه يتقدم من هذه املحكمة خالل مهلة
شهر من تاريخ النشر إلبــداء اعتراضه
أو معلوماته.
2020/8/31
رئيس القلم
مايز زغيب
إعالن قضائي
ص ـ ـ ــادر عـ ــن حـ ـض ــرة الـ ـق ــاض ــي امل ـن ـف ــرد
الجزائي في بيروت
الرئيسة نادين القاري
طالب التبليغ :بالل املصري
املطلوب إبالغه املدعى عليه :حسان عبد
الغني عرداتي والدته انتصاب مواليد
 ،1972لبناني سجل رقم /294السويقة
 طرابلس.تـنـبـئــك ب ــوج ــود تـبـلـيــغ يـخـتــص بحكم
قضائي صادر بحقك برقم 1055/2017
بـتــاريــخ  2019/2/21معلق على إيــوان
املحكمة.
بيروت في 2020/7/16
محكمة جزاء بيروت األولى
رئيسة القلم
سالم منصور
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
طـلــب طــانــي بــولــس عنتر بــالــوكــالــة عن
مـ ـخ ــاي ــل يـ ــوسـ ــف ج ـب ـي ــر س ـ ـنـ ــدات ب ــدل
ضائع للعقارات  336و 549و 560مرح
كفرصغاب و 961و 1000و 1006و1008
و 1033و 1050و 1245و 1965و2427
و 2609و 2710كفرصغاب.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمـ ــانـ ــة ال ـس ـج ــل الـ ـعـ ـق ــاري األولـ ـ ـ ــى فــي
الشمال
طلب محمد خضر النابوش باالصالة
عــن نفسه سـنــد ب ــدل ضــائــع مــن العقار
 138دير نبوح.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري بالتكليف
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
ط ـلــب ج ــوزي ــف ح ـنــا س ـع ــاده س ـنــد بــدل
ضائع للعقار  589بيت منذر.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعة

تعليق مهلة انعقاد الجمعية العمومية غري العادية

بنا ًء عىل القانون رقم  185تاريخ  19آب  2020الذي مدد
العمل بأحكام القانون رقم  2020/160الذي يشمل تعليق
املهل القانونية النعقاد الهيئات العامة العائدة للنفايات لغاية
 2020/12/31ضمناً.
وبنا ًء عىل املرسوم رقم  6929تاريخ  2020/9/3املتعلق بتمديد
إعالن حالة التعبئة العامة لغاية  2020/12/31ضمناً.
قرر مجلس النقابة تعليق مهلة إنعقاد الجمعية العمومية غري
العادية املنوي عقدها بتاريخ  2020/9/15واملنشورة يف العدد
رقم  4128تاريخ  2020/8/20إىل أجل يحدد الحقاً.
النقيب
					
أمني الرس
رسكيس صقر
			
حسان فتوين

أمني السجل العقاري
إعالن
ألمـ ــانـ ــة ال ـس ـج ــل الـ ـعـ ـق ــاري األولـ ـ ـ ــى فــي
الشمال
ط ـل ــب رودي جـ ـ ــورج الـ ــدقـ ــور بــوكــال ـتــه
عــن ايليا الـيــاس فــاح سند بــدل ضائع
بالعقار  /480/املقسم  4امليناء .13
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري بالتكليف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب توفيق محمد غندور ملوكله سمير
توفيق غـنــدور سند تمليك بــدل ضائع
للقسم  4من العقار  2721نبطية التحتا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب فايز محمود جابر صالح ملورثه
محمود حسن صــالــح شـهــادة قيد بدل
ضائع للعقار  1135كفرتبنيت.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب عماد قاسم دحويش ملوكله محمد
مـحـمــد غــالــب عـجـمــي سـنــد تمليك بــدل
ضائع للقسم  8من العقار  2041نبطية
التحتا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
ط ـلــب ع ـلــي اس ـع ــد رم ــان ــي بــوكــال ـتــه عن
ن ــاج ــي ش ــاه ــن اب ــو ح ـي ــدر ملــوك ـلــه علي
وائ ـ ــل اس ـع ــد غـ ـن ــدور شـ ـه ــادة ق ـيــد بــدل
ضائع للعقار  984كفرتبنيت.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلبت ســوســن حـســن جــابــر بوكالتها
عن محمد احسان فران بصفته مشتري
مــن ايـفــا حـســن جــابــر سـنــد تمليك بــدل
ض ــائ ــع لـلـقـســم  19ب ـل ــوك  Aم ــن الـعـقــار
 3918نبطية التحتا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
ط ـل ــب ح ـب ـيــب اب ــراهـ ـي ــم بـ ـك ــري بـصـفـتــه
ال ـش ـخ ـص ـيــة س ـن ــد ت ـم ـل ـيــك ب ـ ــدل ضــائــع
ل ـل ـق ـس ــم  48مـ ــن الـ ـعـ ـق ــار  654قـصـيـبــه
وملــوكـلـتــه فــاطـمــه عـبــد الــرضــا حـجــازي
شـ ـه ــادة ق ـي ــد بـ ــدل ض ــائ ــع ل ـل ـع ـقــار 762
قصيبه.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طـ ـل ــب غـ ــالـ ــب عـ ـل ــي فـ ـ ــوز ب ــوك ــالـ ـت ــه عــن
رنجس حسني شكر بصفتها من ورثة
كل من نــور الدين حسني شكر وحسني
نــور الــديــن شكر وزيـنــب احـمــد ابــو زيد
ش ـه ــادات قـيــد ب ــدل ضــائــع لـلـعـقــار 324
كفررمان.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب ابراهيم محمد قاووق بوكالته عن
احمد يوسف شميساني ملوكله يوسف
اح ـمــد شـمـيـســانــي وملــوك ـلــه ب ــال احـمــد
شميساني بصفته الــولــي الـجـبــري عن

سـ ــاره ب ــال شـمـيـســانــي س ـنــدي تمليك
بدل ضائع لالقسام  10و 11بلوك  Bمن
العقار  1377جباع.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طـلــب نــاصــر حـســن بـهـجــة بــوكــالـتــه عن
رانـيــه حسن سيف الــديــن ملوكلها طالل
رض ـ ــا ح ـ ــرب ش ـ ـهـ ــادة ق ـي ــد ب ـ ــدل ضــائــع
لـلـعـقــار  1266جـبـشـيــت وبــوكــال ـتــه عن
ج ــاد داوود مـقـلــد بــوكــال ـتــه ع ــن سـعــاد
سعيد حجيج ملورثتها فاطمة محمود
زيـ ــن شـ ـه ــادة ق ـي ــد بـ ــدل ض ــائ ــع لـلـعـقــار
 2820جـبـشـيــت وب ــوك ــال ـت ــه ع ــن محمد
حسن حسن أخضر ملورثته طرفه أحمد
اخـضــر شـهــادة قيد بــدل ضــائــع للعقار
 565جبشيت وبوكالته عن حسن خليل
ح ــرق ــوص ب ــوك ــال ـت ــه ع ــن ف ــري ـح ــه نـعـمــه
فحص ملورثها عبد الحليم بــدر الدين
ش ـه ــادة قـيــد ب ــدل ضــائــع لـلـعـقــار 1611
حاروف.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طـلــب ابــراه ـيــم مـحـمــود قبيسي ملــورثــه
محمود احمد قبيسي سند تمليك بدل
ضائع للعقار  1055انصار.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب انيس محمد معلم شهادة قيد بدل
ضائع للعقار  1034عبا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب شــريــف عبد الـعــزيــز ديــرانــي سند
تمليك بدل ضائع للعقار  400انصار.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
ت ـبـ ّـن أن ــه ب ـتــاريــخ  2019/10/16تـقـ ّـدم
السيد نبيل ج ــوزف ال ـخــوري بواسطة
وكيله األستاذ جاك عقيقي بطلب ُس ّجل
بــالــرقــم ّ 1446
ودور بــالــرقــم 2020/72
ط ـل ــب ب ـم ــوج ـب ــه إع ـ ـ ــان وف ـ ـ ــاة امل ــرح ــوم
جرجس نهرا أبو حبيب وانحصار إرثه
بالدولة اللبنانية.
مهلة املالحظات شهرين من تاريخ
النشر.
رئيس القلم
بيار حبيب

◄ مبوب ►

◄ مطلوب ►
“مـ ـ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ــوب مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ــرض ـ ـ ـ ـ ـ ــن(ات)
مـ ـ ـ ـج ـ ـ ــازي ـ ـ ــن(ات) ،مـ ـس ــاع ــد م ـم ــرض
لـبـنــانــي وعــامــل صـيــانــة للعمل في
مــركــز بـحـنــس الـطـبــي٠٤/٩٨٣٧٧٠ :
مـقـ ّـســم ( ۱۱۲۲ال ــرج ــاء االت ـصــال بني
ال 7:30وال  14:30م ــن االث ـن ــن إلــى
الـجـمـعــة و ب ــن ال 8:00و ال13:00
نهار السبت)”.hr@bhannes.com/
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ثقافة وناس

ثقافة وناس

فكر
ّ
أحد قيادات «احتلوا وول ستريت»

قصيدة

ُ َ
ُ
بيروت نعمة ق َدر

الفوضـوي النخبويّ
ّ
رحيل ديفيد غرايبر ...نجم اليسار

سعيد محمد
فــي تـغــريــدة لـهــا عـلــى تــويـتــر ،أعلنت
الفنانة نيكا دابروفسكي قبل يومني
ع ــن وف ـ ــاة زوجـ ـه ــا األن ـث ــروب ــول ــوج ــي
وال ـ ـ ـكـ ـ ــاتـ ـ ــب وال ـ ـ ـنـ ـ ــاشـ ـ ــط الـ ـسـ ـي ــاس ــي
ال ـف ــوض ــوي األم ـي ــرك ــي ال ـبــروف ـي ـســور
دي ـف ـيــد غ ــراي ـب ــر ( 1961ـ ـ ـ ـ  )2020في
امل ـس ـت ـش ـف ــى ف ـ ــي م ــديـ ـن ــة ال ـب ـن ــدق ـ ّـي ــة
اإلي ـط ــال ـ ّـي ــة .وب ـي ـن ـمــا ل ــم ُي ـع ـلــن سبب
ـروف ـي ـســور بــال ـت ـحــديــد ،قــال
وفـ ــاة ال ـبـ ّ
رفاق له بأنه بدا متعبًا أثناء ظهوره
األخير على يوتيوب قبلها بأسبوع،
واشـتـكــى مــن ش ـعــور ب ــاإلع ـي ــاءّ .
يعد
ٍ
غ ـ ــرايـ ـ ـب ـ ــر مـ ـ ــن أهـ ـ ـ ــم نـ ـ ـج ـ ــوم الـ ـيـ ـس ــار
ال ـ ـفـ ــوضـ ــوي ال ـن ـخ ـب ــوي الـ ـط ــاب ــع فــي
ّ
املتحدة ،وواحدًا من قيادات
الواليات
()2011
ستريت»
وول
«احتلوا
حــراك
ُ
ّ
الشهير وأهم منظريه الفكريني .نسب
إل ـي ــه إط ـ ــاق ش ـع ــار «ن ـح ــن الـ ـ ـ »%99
ّ
في أثناء هــذا الـحــراك ،إال أن هــذا غير
ص ـح ـيــح ،إذ أن م ـف ـهــوم الـ ـ ـ  %99من
أفكار االقتصادي الليبرالي جوزيف
ستيغليتس واملفكرين القريبني من
الـ ـح ــزب االشـ ـت ــراك ــي ال ـف ــرن ـس ــي مـثــل
توماس بيكتي .وضــع ديفيد غرايبر
م ـج ـم ــوع ــة مـ ــن ال ـك ـت ــب الـ ـت ــي راف ـق ـهــا
ن ـ ـجـ ــاح ت ـ ـج ـ ـ ّ
ـاري مـ ـلـ ـح ــوظ وح ـظ ـيــت
ب ــإقـ ـب ــال واس ـ ـ ــع فـ ــي أج ـ ـ ـ ــواء ال ـش ـب ــان
ّ
الغربيني املحلقني في مناخات يسار
الـبــورجـ ّ
ـوازيــة األمـيــركـ ّـيــة .كتب انتقد
ّ
ّ
فيها أوجـهــا اقـتـصــاديــة واجتماعية
ع ـ ّـدة لـلــرأسـمــالـ ّـيــة امل ـعــاصــرة ،إضــافــة
إل ــى رســال ـتــه لـنـيــل درجـ ــة الــدك ـتــوراه
من «جامعة شيكاغو» ،وكانت دراسة
م ـي ــدان ـي ــة أثـ ـن ــوغ ــراف ـ ّـي ــة عـ ــن ال ـس ـحــر
وال ـع ـب ـ ّ
ـودي ــة وال ـس ـيــاســة ف ــي مجتمع
ب ـ ــدائ ـ ـ ّـي فـ ــي جـ ــزيـ ــرة م ــدغ ـش ـق ــر ،إل ــى
جــانــب ع ـش ــرات امل ـق ــاالت والـ ـح ــوارات

وقت للكتابة
محمود مروة
فــي الـطــريــق إل ــى م ـقـ ّـر ال ـجــريــدة ،كــان
ّ
يحث خطاه منشغل الفكر بما أسماه
«الخبر الطازج» املوجود في ّ حقيبته.
يـطـبــق عـلـيـهــا ب ــذراع ـي ــه كــأن ـه ـمــا في
لقطة سينمائية.
يسرع ،يتعثر ،ينهض .يفاجأ بزميل،
ّ
ي ـب ـ ّـدل م ـس ــاره .ي ــرن هــاتـفــه ت ـبــاعــا ،ال
يجيب .ت ــراوده أفكار خــارج السياق،
ّ
ّ
يهز رأسه هزات متسارعة لطردها.
ّ
ّ
ي ـع ــان ــد ج ــوع ــه ،ش ـ ــدة ال ـ ـحـ ــر ،رغـبـتــه
ّ
ويحدث نفسه بما سيكون
بسيجارة،
عليه هذا املساء بعد نشر الخبر« .أكل
وشرب وال ّ
بد من سجائر حشيش».
ً
ّ
لـ ــم يـ ـف ــرح ف ــرح ــا مـ ـم ــاث ــا مـ ـن ــذ مـ ــدة
طويلة .هو يعمل في الصحافة منذ
نحو عشر سـنــوات ،مسيرته ّعــاديــة،
ً
ال شــيء يـمـ ّـيــزهــا ،فـضــا عــن أن ــه غير
ً
مـبــال بمآلها أص ــا .ك ــان جــالـســا في
املقهى ،يراقب الشارع ساهمًا كعادته.
ّ
ال ينتظر شيئًا وال يعتقد أن حياته
تـخـ ّـبــئ لــه املـفــاجــآت بـعــدمــا ص ــار في
األربعينيات مــن عـمــره .فـجــأة ،رصد
وسط الزحام.
خبرًا يولد ّ ّ
لــوهـلــة ظ ـ ّـن أن ــه ي ـه ــذي ،لـكــن ســرعــان
مــا أدرك أنــه يعيش لحظة تاريخية.
اتـ ـج ــه ص ـ ــوب ال ـخ ـب ــر وق ـل ـب ــه يـخـفــق
بـطــريـقــة لــم يـعـهــدهــا مــن ق ـبــل .حمله
ّ
بــن يــديــه ،متأكدًا هــذه امل ـ ّـرة أن عينه
ٌ
بامتياز.
عني صحافية
ّ
ً
ّ
ك ـ ــان ثـ ـم ــا ي ـش ـعــر ب ــأن ــه سـ ـ ــدد لـكـمــة

واملـ ـح ــاض ــرات ال ـع ــام ــة وال ـج ــام ـع ـ ّـي ــة.
وهناك كتاب له بالتعاون مع ديفيد
ويـ ـنـ ـغ ــرو سـ ـيـ ـص ــدر ف ـ ــي ع ـ ــام 2021
عنوانه «فجر كل شــيء :تاريخ جديد
ّ
للبشرية».
التحق في عام  2000بـ «جامعة ييل»
املرموقة في الواليات املتحدة أستاذًا
لعدة سنوات قبل أن تمتنع الجامعة
عــن الـتـجــديــد لــه فــي ع ــام ّ 2005
ربـمــا
ّ
ّ
ألسباب تتعلق بأنشطته الفوضوية،
وه ــو م ــا دف ـع ــه لــان ـت ـقــال الح ـق ــا إلــى
بريطانيا .وكــان يشغل  -حني وفاته
 مـنـصــب م ـحــاضــر ف ــي «ك ـلـ ّـيــة ّلـنــدنلــاقـتـصــاد» .وعـلــى الـ ّـرغــم مــن أن ــه لم
ّ
يضع نـظـ ّ
سياسية متكاملة ،إال
ـريــة
ّ
ّ
أن أن ـش ـط ـتــه ال ـع ــام ــة وأف ـ ـكـ ــاره حــول
طرائق مواجهة هيمنة النخبة وكتبه
امل ـتــاح ـقــة خـلـقــت ل ــه نــوعــا م ــن هــالــة
ّ
معلم ذي طريقة لها أتباع ومريدون
ّ
ّ
عرفت مجازًا بـ «الغرايبرية» تعر ّض
بسببها النـتـقــادات الذعــة مــن النقاد
امل ــاركـ ـسـ ـي ــن – ال ـل ـي ـن ـي ـن ـيــن ،بـيـنـمــا
رحـ ـ ـ ـ ـ ّـب ب ـ ـهـ ــا اإلعـ ـ ـ ـ ـ ــام ال ـ ـب ـ ــرج ـ ــوازي
والـ ـتـ ـي ــارات ال ـف ــوض ـ ّ
ـوي ــة ف ــي الـيـســار
ّ
الديمقراطية
الغربي كما االتجاهات
ّ
– االج ـت ـم ــاع ـي ــة .ومـ ــع أن مـنـطـلـقــاتــه
ّ
ّ
ّ
فوضوية معادية – نظريًا –
الفكرية
ّ
ّ
لهياكل القوة والسلطة في املجتمع،
ّ
إال أنه – وهو اليهودي الجذور  -أثار
ّ
ضجة في فضاء السياسة في اململكة
ّ
املتحدة عندما دعــم بشدة سياسات
جيريمي كــوربــن – الــرئـيــس السابق
لحزب ّ
العمال البريطاني ـ في حملته
للوصول إلى منصب رئيس الــوزراء،
وداف ـ ــع ع ـنــه بـ ـح ــرارة ض ــد م ـح ــاوالت
اإلساءة إليه من خالل وصمه بتهمة
ّ
السامية ،معتبرًا ذلك توظيفًا
معاداة
ذا أغ ـ ـ ــراض م ـش ـبــوهــة م ــوج ـه ــا ض ــدّ
خصم في السياسة يريد توزيعًا أكثر

ّ
عدالة للموارد ،واصفًا ذلك التوظيف
ّ
املسيس باإلساءة البالغة لليهود قبل
ّ
ّ
غيرهم ،وال-ســامــيــة موجهة ضدهم،
ّ
وأن ـ ــه تـسـبــب ل ــه شـخـصـيــا بــالـخــوف
من إمكان استهدافه للمرة األولى في
ّ
اليهودية.
حياته بسبب هويته
في كتابه ّ
«الديون :الخمسة آالف سنة
األول ـ ــى» ( ،)2011اسـتـكـشــف غــرايـبــر
الـ ـتـ ـع ــريـ ـف ــات املـ ـتـ ـغ ـ ّـي ــرة ل ــاس ـت ــدان ــة
وأش ـكــال ـهــا عـبــر الـحـقــب الـتــاريـخـ ّـيــة،
كـمــا تــأثـيــراتـهــا الـبــالـغــة ال ـســوء على
امل ـج ـت ـم ـع ــات واألف ـ ـ ـ ـ ـ ــراد ،داع ـ ـيـ ــا إل ــى
رب ــع ق ــرن خ ــال م ــن ال ــدي ــون ،وإع ـف ــاء
جـيــل كــامــل مــن اسـتـحـقــاقــاتـهــا .وفــي
«ي ــوت ــوب ـيــا ق ــواع ــد ال ـع ـم ــل» (،)2015
انـ ـتـ ـق ــد الـ ـبـ ـي ــروق ــراط ـ ّـي ــة بـ ــا هـ ـ ــوادة
مـ ــن دون اقـ ـتـ ـص ــاره ــا ع ـل ــى شـكـلـهــا

كتبه انتقدت أوجهًا
ّ
ّ
ّ
واجتماعية عدة
اقتصادية
ّ
للرأسمالية المعاصرة

ٌ
خبـر أبيض

ان ـت ـقــام ـيــة إلـ ــى مــاض ـيــه امل ـب ـع ـثــر بني
م ـس ــاح ــات س ـكــن الـ ـي ــأس غــالـبـيـتـهــا،
وأخـ ـ ـ ـ ـ ــرى إلـ ـ ـ ــى الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــردد الـ ـ ـ ـ ــذي الزم
شخصيته منذ املراهقةّ .
أحس أيضًا
ّ
ب ــأن ــه أخ ـي ـرًا ي ـص ـ ّـد «كـ ــرة ل ـع ـي ـنــة» لم
ي ـن ــس ط ـي ـلــة سـ ـن ــوات ك ـي ــف بــاغـتـتــه
ودخلت مرماه في آخر دقائق مباراة
ّ
املدرسي النهائية.
فريقه
حني صار على مسافة أمتار من مقرّ
ّ
الجريدةّ ،
تنهد مفعمًا باألمل .فكر أن
ّ
ال ضـيــر مــن إل ـقــاء الـتـحـيــة ه ــذه امل ــرة
االستعالمات «املـ ّـدعــي»
على موظف ّ
وعلى من يتعثر بهم في طريقه إلى
الغرفة األخيرة.
اح ـت ـفــظ بــاب ـت ـســامــة مـصـطـنـعــة على
محياه أثـنــاء صـعــوده أدراج املبنى.
ّ
ظل على هذا الحال إلى أن نزلت يده
ّ
ب ـش ــدة عـلــى مـقـبــض ال ـب ــاب .وجــدهــم
جــال ـســن ح ــول ال ـطــاول ــة امل ـس ـتــديــرة،
املـ ّـتـصـفــة بـنـتــوء م ـ ّ
ـربــع حـيــث كــرســي
م ـس ـت ـش ــار الـ ـتـ ـح ــري ــر .ألـ ـق ــى الـتـحـ ّيــة
بــأنـفــاس ت ـكــاد أن تنقطع ومـ ـ ّـرر كفه
بنعومة على ّ
هر رئيسه.
ل ـه ـي ـئ ــة الـ ـتـ ـح ــري ــر طـ ـ ـق ـ ــوس غ ــري ـب ــة
وبـعـضـهــا ًسـ ـ ّـري ،وتـصـعــب اإلحــاطــة
ّ
بـهــا خــاصــة أن صديقنا ال يــأبــه لها
وك ــان يكتفي بشتمها فـحـســب حني
يتذكرها ،دون أن ينقل أي شيء عنها.
ف ـ ــوج ـ ــئ الـ ـجـ ـمـ ـي ــع بـ ـ ـحـ ـ ـض ـ ــوره إلـ ــى
ّ
بعدما قاطعها لشهور ،وظن
الغرفة ّ
صديقه أنــه أخطأ كعادته بني أبواب
ال ـج ــري ــدة ال ـك ـث ـيــرة .س ـبــق أن اشـتـهــر

التقليدي املرتبط في األذهان بالعمل
الحكومي العام ،بل أيضًا كما هي في
تطبيقاتها األخرى الواسعة االنتشار
ع ـ ـبـ ــر م ـ ـن ـ ـظـ ــومـ ــات إدارة األع ـ ـم ـ ــال
بشركات القطاع الخاص وتعامالتها
ً
الـيــومـ ّـيــةّ .أم ــا أكـثــر كتبه ش ـهــرة ،فقد
ّ
نظرية» ()2018
كان «وظائف الهراء:
وفـيــه يــرى أن الــرأسـمــالـ ّـيــة املعاصرة
اح ـت ـف ـظ ــت ب ـم ـن ـطــق ال ــوظ ــائ ــف ال ـتــي
تمتد ألكـثــر مــن  35ســاعــة أسـبــوعـ ّـيــا
فــي وق ــت يمكن فـيــه بــاالسـتـفــادة من
ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا ال ـح ـص ــول ع ـلــى ذات
اإلن ـتــاجّ ـيــة ف ــي  15س ــاع ــة أسـبــوعـيــا
وفق توقع عالم االقتصاد البريطاني
ج ــون مــاي ـنــارد كـيـنــز ()1946- 1883

ً
مثال باشتباه األمــر عليه مـ ّـرة ،دافعًا
صحافيات ّالجريدة
بــاب غرفة أكثر
ّ
اعـ ـت ــدادًا بــالـنـفــس ظــنــا مـنــه أنـ ــه بــاب
ّ
املــرحــاض وك ــان قــد شــرع فــي حــل زر
س ــروال ــه ،دق ــائ ــق ب ـعــدمــا ق ـضــى على
زجاجة نبيذ ّ
مخبأة في درج مكتبه.
ك ــان ــت ه ــذه «ال ـغ ـب ـيــة» م ــوج ــودة بني
أعضاء الهيئة في الغرفة أيضًا .جلس
جوارها عن غير قصد ،فتح الحقيبة
ب ـه ــدوء رغ ــم دقـ ــات قـلـبــه امل ـت ـســارعــة،
لــم ينتظر دوره فــي الحديث وأخــرج
الخبر.
كــانــوا يـقــولــون ّإن ـهــم سـمـعــوا ّ
لتوهم

أثنى مستشار التحرير
الذي كان يمسك ّ
هره خشية
انقضاضه على الخبر
عـنــه ،وأذهـلـتـهــم رؤي ـتــه أمــامـهــم على
الطاولة.
ّ
كــان الخبر كغيره ،لكنه ملتبس بني
كــونــه جـنـيـنــا أو دم ـيــة خـشـبـيــة مثل
بينوكيو .تعابيره ّ
جلية ،حجمه كبير
ّ
ويشع بياضًا.
ً
َ
«لـ ــم أر م ـث ـيــا ل ــه م ـن ــذ زم ـ ــن» ،هـتــف
مستشار التحرير.
ارتفع منسوب األمل لديه.
«ال بـ ـ ـ ّـد أن ي ـ ـكـ ــون م ــان ـش ـي ــت الـ ـي ــوم
التالي» ،أكد نائبه.
غمره األمل.
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فــي ثالثينيات الـقــرن املــاضــي لشكل
العشرين.
الوظائف عند نهاية القرن
ّ
واعـتـبــر الـتـقـ ّـدم التكنولوجي وكــأنــه
تـ ـح ـ ّـول إل ـ ــى أداة ل ـق ـض ــاء م ــزي ــد مــن
الوقت في إنجاز الهراء فحسب ،وأن
ّ
النوعية من الوظائف لها تأثير
هذه
مـ ّ
ّ
ـدم ــر ع ـلــى ص ـحــة األفـ ـ ــراد الـنـفـســيــة
وال ــروح ـ ّـي ــة ،م ــا ي ـض ـعــف اإلن ـتــاجـ ّـيــة
وال ي ــزي ــده ــا ف ـع ـل ـيــا ،م ـش ـي ـرًا إلـ ــى أن
القليل من الوظائف كالتعليم تحتاج
بالفعل إلــى حضور مـطـ ّـول لشخص
ّ
املعلم ،بينما معظم الوظائف األخرى
يمكن إنجازها في ثلث الوقت الحالي
فيما البعض اآلخــر ليست لــه حاجة
مطلقًا ،ولن يفتقدها أحد لو اختفت

طـ ـل ــب س ـك ــرت ـي ــر الـ ـتـ ـح ــري ــر مـ ــن أح ــد
املـحــرريــن مـســاعــدتــه ألخ ــذ املـقــاســات
ّ
وتفحص ما إذا كان الخبر ينبض.
بلغ األمل ذروته.
أمـ ــا ال ـخ ـب ــر ف ـق ــد بـ ــدت ع ـل ـيــه أم ـ ــارات
الــده ـشــة .أرادت تـلــك الـصـحــافـيــة أن
تلمسه ،فــأولــى الـخـبــر وجـهــه الجهة

تمامًا من العالم.
حـظـيــت أف ـك ــار غــراي ـبــر امل ـس ـلـ ّـيــة هــذه
ّ
البرجوازية الجديدة
بإعجاب األجيال
ّ
املائلة إلــى تقبل االنـتـقــادات الشكلية
النعدام العدالة في توزيع املــوارد من
ّ
عملية
دون الحاجة لــالـتــزام ببدائل
يمكن تنفيذها بالفعل لكسر هيمنة
رأس املال ،وال ّ
سيما بعدما بزغ نجمه
كــزعـيــم ش ــاب فــي مـيــاديــن االحـتـجــاج
الـ ـيـ ـس ــاري ع ـل ــى ت ــاوي ـن ـه ــا م ـنــاخـ ّـيــة
ّ
ّ
وجندرية ،وتحديدًا حراك
واقتصادية
«اح ـت ـل ــوا وول س ـت ــري ــت» وامل ـح ــاول ــة
الـ ـف ــاشـ ـل ــة ل ـل ـس ـي ـط ــرة عـ ـل ــى «م ـت ـن ــزه
زوكوتي» في نطاق ّ
حي املال واألعمال
فــي نـيــويــورك .وال شـ ّـك فــي أنــه بحكم

األخرى.
ّ
أق ـ ّـر صــديـقـنــا أم ــام الـجـمـيــع أن ــه كــان
مترددًا بني الجلوس في مقهاه املعتاد
الحدث الذي
أو الذهاب للمشاركة في
ّ
أوفدته الجريدة لتغطيته ،وأنه أخيرًا
اختار الجلوس في املقهى حيث عثر
على الخبر.

أنتون فان دالن ــ «بورتريه شخصي وأرنب يقفز من الكمبيوتر» (زيت على كانفاس ــ )2014

ّ
العرقي
موقعه الطبقي – االجتماعي –
في جــوار النخبة املهيمنة في العالم
األن ـغ ـل ــوف ــون ــي ،وأف ـ ـكـ ــاره الــاع ـن ـفـ ّـيــة
ال ـطــابــع ،ومـنـصـبــه الـجــامـعــي الــرفـيــع
فــي جــامـعــات النخبة األنـغـلــوفــونـ ّـيــة،
وإرثــه العائلي اليهودي  -ذي الهوى
ً
الـيـســاري  -أصـبــح راديـكــالـ ُيــا مقبوال
ّ
الغربية ،وش ِّرعت له
من قبل املنظومة
األبــواب للنشر والخطابة والتدريس
ّ
اليميني قبل إعالم اليسار –
واإلعالم
ّ
واألضواء
الشهرة
هذه
لكن
.الوردي
ّ
لــم تـخــف ســذاجــة ظ ــاه ــرة ،وخــفــة في
ّ
جذريًا
الـطــرح ،وتناقضًا يكاد يكون
ّ
املاركسي .فتصورات
مع أسس الفكر
ّ
غــراي ـبــر فــي ال ـخــاصــة الـكـلــيــة ليست

«دسـسـتــه فــي حقيبتي خـلـســة ،دون
تردد ودون مقاومة منه»ّ .
أجـ ـم ــع ال ـ ـحـ ــاضـ ــرون عـ ـل ــى أن ـ ـهـ ــم لــم
ي ــروا مثله مــن قـبــل ،وأثـنــى مستشار
التحرير الذي كان يمسك ّ
هره خشية
ّ
انقضاضه على الخبر .قال إن أستاذه
ك ــان ينبهه دوم ــا مــن ه ــرب األخ ـبــار،

ن ـق ـي ـضــا ت ــام ــا ل ـل ـن ـظ ــام ال ــرأس ـم ــال ــي،
وال تـكــاد تــزيــد عــن كــونـهــا مـحــاوالت
ّ
لـلـتـعــايــش م ـعــه – ع ـبــر ت ــوه ــم إم ـكــان
تجاهله فــوضــويــا  -أو حتى تقويته
مـ ــن خ ـ ــال ت ـع ـظ ـيــم اإلنـ ـت ــاج ـ ّـي ــة عـبــر
أدوات الـتـكـنــولــوجـيــا ال ـحــدي ـثــة ولــو
ّ
على حساب التوظيف.
إال أن «ال ـغ ــراي ـب ـ ّ
ـري ــة» ت ـع ـ ّـرت بالفعل
ّ
نظرية محضة عندما حظيت
كأوهام
ب ـف ــرص ــة املـ ـم ــارس ــة ع ـل ــى األرض فــي
عــام  2011أثـنــاء ح ــراك «احـتـلــوا وول
س ـت ــري ــت» ،والحـ ـق ــا ف ــي تـمــوضـعــاتــه
السياسية الـتــي ال تبتعد كـثـيـرًا عن
مــواقــف الـحـكــومــات الـغــربـ ّـيــة ومعظم
ت ـي ــارات ال ـي ـســار ال ـغــربــي امل ـه ــادن في
ّ
م ــا ي ـت ـعــلــق ب ــاالحـ ـت ــال اإلس ــرائ ـي ـل ــي
لفلسطني ،أو الكيان الكردي املشبوه
ّ
سوريا.
في شمال
فنظريته بشأن «الفعل املباشر» التي
ك ــان ــت أيــديــولــوج ـيــا ح ـ ــراك «اح ـت ـلــوا
وول سـ ـت ــري ــت» ق ــام ــت ع ـل ــى أسـ ــاس
بهيكلية ّ
ّ
القوة القائمة
عدم االعتراف
ف ـ ــي املـ ـجـ ـتـ ـم ــع وت ـ ـجـ ــاهـ ــل وجـ ــودهـ ــا
ّ
والتصرف كما لو أن املواطنني أحرار
ّ
هيكليات بديلة موازية
بالفعل ،وبناء
تنفي الحاجة إلى مؤسسات السلطة
وال تتحداها – بــاإلضــراب أو العنف
ً
مثال  ،-لتتآكل على إثرها ّ
السلطة من
ّ
الـ ّـداخــل ،وتصبح مجرد قشرة رقيقة
غير ق ــادرة على التأثير الـفـ ّـعــال .لكن
الـحـقـيـقــة أن مـحــاولــة الـسـيـطــرة على
«م ـت ـنــزه زوك ــوت ــي» فــي وول ستريت
انتهت إلى فشل ذريع رغم كل اإللهام
ّ
ضحية
ال ــذي منحته للجيل ال ـشــاب
ّ
ّ
العاملية في عام
املالية
صدمة األزمــة
 .2008فــا صناعة امل ـ ّـال واملـضــاربــات
فــي وول سـتــريــت ت ــأث ــرت ،ول ــم يحتل
أح ـ ــد الـ ـح ـ ّـي ن ـف ـس ــه ،وحـ ـت ــى «م ـن ـتــزه
زوكــوتــي» تـ ّـم «احـتــالــه» بعد موافقة

مــن انـتـشــارهــا قـبــل أن تـعـلــم بـهــا أي
ج ــري ــدة .أخ ــذ بـعــد ذل ــك يـحـ ّـدثـهــم عن
ت ـصـ ّـوره لكيفية نـشــره ،وعــن الثياب
ُ
واأللــوان التي ستعطى لهذا «السبق
الصحافي».
ّ
ق ـّ ّـرر أن األزرق يليق بــه ،وش ـ ّـدد على
أن ـ ــه ال ي ـم ـكـّـن إل ـب ــاس ــه ب ــدل ــة رسـمـيــة
ويــاقــة« ،وإنـمــا من األفضل أن يخرج
إل ــى الـعـلــن فـجــر غــد بمظهر شبابي
ّ
لطيف» .قــال إن على روح املدينة أن
ّ
تتجدد.
كان امللتفون حوله يصغون ملداخلته،
ّ
بعضهم هــز رأســه موافقًا وبعضهم
رغ ـ ـ ـ ــب ب ـ ــاإلض ـ ــاف ـ ــة .رأى س ـك ــرت ـي ــر
ّ
التحرير أن «الـلــون األزرق يرمز إلى
ّ
مدينتنا املحاطة بالبحر ،لكن الناس
تعبون وعيلنا أن نصنع التراجيديا
اللون األسود».
عبر إعطائه ّ
لفت آخــر إلــى أنــه «ال بـ ّـد مــن اإلشــارة
ّإلى الخبر ذي اللون املشابه الذي قيل
إنه ولد ميتًا في البلد املجاور ،وهذا
يعني الكثير لو تعلمون».
ك ــان ــوا ي ـت ـح ــدث ــون ب ـل ـغ ـت ـهــم ،وك ــان ــت
املـ ــدي ـ ـنـ ــة ب ـ ـ ـ ــدأت تـ ـعـ ـي ــش ع ـ ـلـ ــى وقـ ــع
الشائعات املنبثقة عــن الخبر .صار
شـغــل أهـلـهــا الـشــاغــل ،ال ش ــيء ســواه
ّ
اآلن وســط جهلهم بــأن الخبر اليقني
قـ ــد ي ـظ ـه ــر ب ـع ــد سـ ــاعـ ــات ع ـل ــى ورق
جريدة.
بعد دقائق بدت طويلة ،شرع الخبر
يــأكــل أول ع ــدد م ــن ال ـج ــري ــدة ،تــاركــا
أطراف األوراق البيضاء .أما صديقنا،

ع ـ ـمـ ــدة م ــديـ ـن ــة نـ ـ ـي ـ ــوي ـ ــورك ،وأخـ ـل ــي
الحـقــا فــور سحب تلك املــوافـقــة .وفي
النهاية كان الحراك بمجموعه تسلية
مــرهـقــة لـلـجـمـيــع ،مــن دون أث ــر فعلي
ُيذكر على الوضع القائم .ولــم ينجح
فــي ب ـلــورة مـنـهـجـ ّـيــة لـتـحــديــد غــايــات
ال ـح ــراك الـعـمـلـ ّـيــة أو صـيــاغــة خطوط
ع ــري ـض ــة ل ـك ـي ـفـ ّـيــة م ــواجـ ـه ــة امل ـث ــالــب
االج ـت ـمــاع ـيــة واالق ـت ـص ــادي ــة املــراف ـقــة
ّ
كيفية مواجهة
للنظام الرأسمالي أو
العنف املفرط فيما لو قـ ّـررت األجهزة
األم ـنـ ّـيــة إن ـهــاء ال ـحــالــة «الــزوكــوتـ ّـيــة»
ب ـم ـح ــض الـ ـ ـق ـ ـ ّـوة – كـ ـم ــا هـ ــو أسـ ــاس
التعامل مــع االحتجاجات فــي معظم
أنظمة العالم من فرنسا إلى الصومال
مرورًا بـ «إسرائيل» .واألخيرة بالذات
حظيت بالتقريع من غرايبر لسلوكها
ال ـ ـعـ ــدوانـ ــي ضـ ــد ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن فــي
ّ
ّ
الغربية وقـطـ ّـاع غــزة مــن دون
الضفة
امل ـســاس بالطبع بحقها املــزعــوم في
اس ـت ـمــراريــة ال ـك ـيــان ال ـع ـن ـصـ ّ
ـري على
ّ
األراض ـ ـ ــي امل ـح ـتــلــة عـ ــام  ،1948وهــو
ّ
ّ
ّ
يميني
بسياسي
رمادي يليق
موقف
رديء األيديولوجيا مثل توني بلير
ال بأستاذ أنثروبولوجيا يجلس في
ّ
مقدم صفوف اليسار.
ّ
ّ
ّ
النهائي لـ «الغرايبرية»
لكن السقوط
ّ
كـ ـ ــان فـ ــي انـ ـحـ ـي ــاز س ــي ــده ــا ل ـل ـك ـيــان
ّ
العرقي الكردي املشبوه الذي أنشأته
ّ
ّ
املـ ـخ ــاب ــرات امل ــرك ــزي ــة األم ـي ــرك ــي ــة فــي
ش ـمــال س ــوري ــا ،ودف ــاع ــه امل ـت ـكــرر عنه
بــوصـفــه تـجــربــة اجـتـمــاعـ ّـيــة مـتـقـ ّـدمــة
ينبغي لـلـغــرب – حـكــومــات وشعوبًا
 حمايتها ودعم ّتطورها .لقد شهد
الـبــروفـيـســور غــرايـبــر بنفسه سقوط
عــاملــه ال ـن ـظـ ّ
ـري الــوه ـمـ ّـي ال ـس ــاذج في
«منتزه زوكوتي» ،ولو طال به العمر
ً
قـ ـلـ ـي ــا ،ل ـش ـه ــد س ـق ــوط ــه م ـ ـجـ ــددًا فــي
فلسطني وسوريا.

فكان يتأمله ويكتشف أن ال مؤخرة
لــه .ينظر إليه مـمـ َّـددًا يترقب مصيره
في هذه الغرفة األشبه بمشرحة.
م ــع احـ ـت ــدام ال ـن ّ ـق ــاش ،ش ـعــر بـخـبــره
ي ـت ـم ـل ـمــل ،ف ـت ــدخ ــل س ـع ـيــا ل ـل ـت ـهــدئــة:
«اس ـ ـم ـ ـحـ ــوا ل ـ ــي ،م ـ ــع ع ـ ــدم ت ـق ــدي ــري
آلرائـ ـك ـ ّـم ،وأش ـ ـ ّـدد عـلــى ع ــدم تـقــديــري
لها ،فإني أقترح إمــا أن ُينشر عاريًا
ّ
أو م ـفــك ـكــا ،وهـ ــذا أض ـع ــف ّاإليـ ـم ــان».
وقــد ســارع إلــى التوضيح أنــه يعرف
مدى التضحية بهذا الكائن لو جرى
تفكيكه.
«ق ــد يـكـ ّـون نـشــره كقطع ب ــازل أفضل
طـ ــاملـ ــا أنـ ـ ـك ـ ــم ت ـ ـ ـصـ ـ ـ ّـرون عـ ـل ــى إه ـ ــدار
الفرصة التاريخية».
ً
أثارت مداخلته جدال واسعًا وصخبًا.
س ــرع ــان م ــا انـخـفــض مـنـســوب األم ــل
لــديــه وت ـ ـ ّ
ـردد ب ـشــأن خـطــوتــه املـقـبـ ّلــة.
ّ
لـكــن بـصـمــت ،حـمــل خ ـبــره وقـ ــرر أن ــه
سيسهر معه الليلة .أراد أن يجالس
بعضًا من حاضر مدينته ولــو لليلة
واحدة.
بــاسـتـثـنــاء تـلــك «ال ـغ ـبـ ّـيــة» ،لــم ينتبه
لخروجه والحقيبة بيده .لحقت
أحد
ّ
به ،بيد أنه لم يلتفت إليها ولم يكترث
إلى ما تقول.
ً
غـ ـ ـ ــادر املـ ـبـ ـن ــى مـ ـ ــذهـ ـ ــوال ب ــال ـب ـي ــاض
امل ـت ـف ـش ــي فـ ــي ال ـ ـ ـخـ ـ ــارج .وعـ ـن ــد ّأول
م ـ ـن ـ ـعـ ــرج أخـ ـ ـ ـ ــرج ال ـ ـخ ـ ـبـ ــر رأسـ ـ ـ ـ ــه مــن
ّ
الـحـقـيـبــة وت ـقـ ّـيــأ ك ــل ال ـح ـبــر األس ــود
الذي أكله في الجريدة.
ً
* نقال عن مدونة «املراسل»

محمود شريح
َ
بيروت في خيالي ِش ْد ُت
ِل
َ
وقصر َمرمرْ
َ
ورد
حديقة ٍ
ُ
ُ
ُ
ها هو هنا ثغره األزرق
َ
ُ
ونوافذ عنبرْ
يب
إلى ُغ ِ
رف ِط ٍ
ْ
ما بال َ
انحنت
الشرفات
تلك
ِ
ُ
هناك ُ
َ
ْ
انحسر
حيث األفق
ُ
إلى َ
أين الرحيل من هنا
ُ
وعقد الياسمني قد ْ
اندثر
ِ
بأهله
أين ذلك املقهى يزهو ِ
غار فال ْ
أم أنه َ
أثر
َ
ُ
ُ
ُ
ُ
رجع الزمان بهجة
ترى أي ِ
لقاء ِّ
ْ
املنحدر
الصبا عند
ِ
ُ
ُ
ُ
ّ
ّ
وح
حيث بيروت محجة
الر ِ
َ ِّ
ُ
بستان َخ َفرْ
دون مطلها

زهرها نما الهوى
في حنايا ِ
وبني ثنايا ياسمينها َخ ْ
طر
ّ
بثقله
تف ُاح الغرام ألقى ِ
وحلم نرجس فاجأها َ
ُ
وع ْ
بر
ٍ
وعند كمال الصليبي درس
ّ
سطرْ
َ
ِّ
فأصاب بما
بصر
كر
ٍ
ُ
ُ
بحرها يلطم شاطئها
هو موج ِ
خافتة ّ
ترد ُد بحذرْ
نغمة
ٍ
في ٍ

ّإن ّ
املخبأ أعتى وأدهى
ُ
ُ
ْ
البصر
نسمعه ويدركه
مما
ُ
َ
هي الدنيا تختال بمر ِحها
فال ُي ُ
درك منها َغ ْو ُر َخ ْ
طر
ُ
بيروت في الذاكرة لهي أبهى
ُ
َ
ُ
مما خبرته إنها نعمة ق َد ْر
ُ
ُ
غفوت
درجت وفيه
في ملعبها
صفحة فكرها كان َسفرْ
وعلى
ِ
ُ
ُ ِ ُ
فما بالها تجنح وتميل بنا
إلى مدار ال ُيبقي وال َي ْ
ذر
ٍ
ُ
ُ
وطفت
وقفت
عند املنار ِة
َ
ّ
صن ُ
ساعة َ
سح ْر
ني
فبدا لي
ُ
هناك التقى البحر باألزل
َ
وكانت ُ
ساحة َ
سمرْ
البرج
ُ
َصـ ـ ـ َـمـ ـ ـ َـد ْت ي ــاس ـم ـي ـن ــة جـ ــانـ ــدارك
ْ
وأشرقت
َ
شرفة حاوي ّْ
األغر
تحت
ِ
ُ
ٌّ
حيث حلوى ٌ
هندي
وتمر
هناء وجسر َع ْ
بر
عند نافورة
ِ ٍَ ْ ُ ٍ ً
ُ
نحن من بيروت جئنا أغنية
َ
ُ
توقظ الهالل ّ
ْ
انتصر
بتموز
ُ
وقفة ٍّ
عز َ
بآذار على املدى
ُ
عرزال الشوير وظهرها لها َخ ْ
بر
ِ

وقفة

قرن َ
«الوحدة» والعشرين
ّ
الدراسي
إلى جيل اإلنترنت في بداية هذا العام
أدهم ّ
الدمشقي *
ً
َ
ّ
سنة ّ
لكأننا خرجنا معًا من باب ّ
الصف ،لندخله من
تحو ّلية،
لقد كانت
َ َ
َ
َ َ
ّ َ
َ
نافذة افتراضية ،فن ِجد أنفسنا في نــفـ ٍـق بــن ضــوءيــن :ضــوء املدرسة
َّ
األولى ،وضوء الشاشات املحمولة.
ُ
نعبر ،أو َت ُ
فهل ُ
ينطح باسم التكنولوجيا،
غم ُرنا عتمة هذا القرن الــذي
ّ
ُ
ّ
ويـطـيـ ُـح باملجتمعات واإلن ـســان ،وعــوضــا مــن أن يـنــمــي مـهــارات التعلم
ّ
ّ
ّ
املسؤولية الـفـ ّ
والجماعية ،فــإنــه يـعـ ّـز ُز االنقسامات
ـرديــة
الــذاتــي ،وحـ ّـس
ّ
والوحدة والوحشة واألنانية والشخصانية؟
ُ
ّ
ـات
فـجــأة ،تفتحت عـيــونـنــا ،تــركـنــا ألـعــابـنــا األولـ ــى ،استبدلناها بـشــاشـ ٍ
مـحـمــولــة ،ص ــارت ج ــواز سـفــرنــا إلــى عــوالــم افـتــراضـيــة .أدخـلـتـنــا بيوت
اآلخرين وأفقدتنا بيوتنا.
ّ
ّ
َ
افتراضيني .صارت لقاءاتنا
لنعاشر آخرين
حقيقيني،
تركنا أصدقاء
َ
َ
باردة ،خالية من التفاعل .فقدنا إحساسنا بمن هم حولنا .وعوضًا من
ّ
َ
أن نعيش ال ُـمناسبات واللحظات ،أخذنا لها صورة.
ص ــارت عــواطـفـنــا ت ـغ ــري ــدات ،تـعــازيـنــا ت ـغ ــري ــدات ،وم ـشــاعــرنــا رســائــل
وتعليقات...
ُ ُ َ ِّ ُ
ُ
ُ
ُ
إذا ّ
تزوج أحدنا ،نهنئه في تعليق .وإذا التقيناه في الطريق ،ال نل ِقي عليه
ّ
الت ّ
حية.
نشارك الصور والفديوهات ،وال نتشارك الواقع والحياة.
َ ُ َ ِّ
ُ َ ِّ
أصبحنا مدمنني ،عيوننا مفتونة بصور ّ
العالم ،تقل ُب
تمر بسرعة ،تقلب
َ
املفاهيم ،وت ُه ُّزها.
ُ
ُ
َ
َ
صرنا َن ُ
َ
ْ
األلعاب الفطرية البسيطة ،نلجأ إلى ألعاب دموية ،ت ِرينا أن
كره
َ
َ َ
َ
الحرب لعبة ،واملوت تسلية ،والقتل ربح ورصيد.
َ َ
َ َ َُ
ُ
ّ
َ
فهل نترك عقولنا تعلق كحشرة في شبكة الخيوط العنكبوتية؟
ّ
ُ ُ
ُ
َ
َ
ـام تـعــلـمـ ٍّـي جــديــد ،ركيزته
نـحــن الـجـيــل ال ــذي سـيـعــبــر ،ويـعـلــن فـجــر نـظـ ٍ
املجتمع واإلنسان.
َ
َ
ستصير اإلنترنت دليلنا إلى عالم املعرفة والجمال ،لكنها لن تسلب منا
الواقع الذي سنعيشه بتفاصيله.
ُ
َ
سندخل التكنولوجيا إلى بيوتنا ،ولن نهجرها.
التكنولوجيا سريعة.
سنلحق بها.
َ
ُ
لكن ،الذي يرك ُض بسرعة ،ال يرى جمال الطريق
* شاعر وأكاديمي
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رسالة البندقية

ّ
ّ
جيانفرانكو روسي« :ليل» ممتد من لبنان إلى العراق!
البندقية ــ شفيق طبارة
لــم يـصـ ّـور املـخــرج اإليـطــالــي جيانفرانكو ّ
روســي
ّ
م ـشــاهــد املـ ـع ــارك ،ول ـك ـ ّـن الـ ـج ــروح ال ـت ــي خــلـفـتـهــا
الحرب ّ
يتردد صداها في كل زاوية ،داخل وخارج
الـلـقـطــة« .ل ـيــل» ( )Notturnoوثــائـقــي يـحـكــي عن
عالم وبشر يعيشون في ليل دائم ،أي في املناطق
الحدودية بني لبنان وسوريا والعراق وكردستان.
ث ـ ــاث س ـ ـنـ ــوات أمـ ـض ــاه ــا امل ـ ـخـ ــرج اإليـ ـط ــال ــي مــع
األش ـخ ــاص الــذيــن يـعـيـشــون حـيــث يـنـتـهــي شــيء
ويبدأ شيء آخر .في الشرق األوسط ،حيث أمضى
ّ
روسي سنوات عدة التقى خاللها ببشر يعيشون
فــي مناطق حــرب ،ولكنه رغــب فــي ســرد قصص
وشخصيات على هامش الصراع .بقي بعيدًا عن
الخطوط األمــامـيــة .ذهــب إلــى حيث يـحــاول الناس
إصـ ــاح ح ـيــات ـهــم .ن ـقــل ال ـح ـيــاة ال ـيــوم ـيــة إل ــى من
يعيشون على طــول ال ـحــدود الـتــي تفصل الحياة
عن الجحيم .صدى الحرب هنا .شعرنا بوجودها
القمعي في املباني ّ
املهدمة ،في قصص األطفال،
في بعض رسائل «الواتس آب» املرعبة التي تبعثها
امرأة سجينة عند «داعش» ،في طلقات الرشاشات
التي ُتسمع من بعيدُ .تظهر كاميرا ّ
روســي عاملًا
اجتماعيًا يعيش في بــؤس شديد ،ندوبه ظاهرة.
ّ
عـمــالــة األط ـفــال متفشية .الــرجــال والـنـســاء الــذيــن
نجوا من الحرب واإلرهاب يحملون مأساتهم وال
يمكنهم التفكير في املستقبل .في هــذا العالم ،ال
مجال حتى للغضب .مكان مجنون ،ومــواقــف ال
ُ
تصدق تبدو عادية جدًا ملن يعيشون هناك .وعلى
الــرغــم مــن كــل ش ــيء ،ه ـنــاك بـ ــوادر أم ــل صـغـيــرة:
فــي منزل صغير يقوم األوالد والبنات بواجبهم
املدرسي على األرض ،في التمثيل املسرحي الذي
يـقــدمــه مـعــالــج فــي املـصـ ّـحــة النفسية ،حـيــث يثبت

مشهد من «ليل»

الـفــن مكانه الـسـيــاســي .فــي مــونــولــوجــات مرضى
املركز الصحي ،التي تتحدث عن األحالم الفاشلة
ّ
التعصب الــديـنــي الــذي
لــذلــك الــربـيــع الـعــربــي ...عــن
ذبح كل شيء.
ينتمي جيانفرانكو ّ
روســي إلــى املدرسة اإليطالية
فــي صـنــاعــة األف ــام الــوثــائـقـيــة .هــذه املــدرســة التي
ّقدمت على مــدى العقد األول من القرن العشرين،
مساهمة أساسية في تغيير ماهية الفيلم الوثائقي
ُ
ومــا يمكن أن يفعله .املــدرســة اإليطالية تــدخــل في
ال ــوث ــائ ـق ــي ت ـق ـن ـيــات الـ ـس ــرد ال ـق ـص ـصــي للسينما
ّ
الروائية .والنتيجة صــور موثقة حقيقية ولكن ّتم
تجميعها وتركيبها واستخدامها لتحكي قصصًا
من خالل املشاهد أكثر من الكالم أو وضع أحد أمام
الكاميرا للحديث .على الــرغــم مــن أن جيانفرانكو

ّ
ّ
روسـ ــي غـيــر م ـعــروف ج ـدًا خ ــارج أوروب ـ ــا ،إال أنــه
م ــن ب ــن أرب ـع ــة أفـ ــام أن ـج ــزه ــا ،ف ـقــد ح ـصــل على
جــائــزة األس ــد الــذهـبــي فــي «الـبـنــدقـيــة» ع ــام 2013
عن فيلم ( Sacro GRAأول وثائقي يربح جائزة
في «البندقية») .كما حصل على الــدب الذهبي في
«مهرجان برلني» عــام  2016عن فيلم «حريق في
البحر» (وضــع الحياة الخطيرة للمهاجرين العرب
في البحر على خلفية الحياة العادية لسكان جزيرة
صـقـلـيــة) .وال ـي ــوم يـنــافــس بـفـيـلـمــه ال ـخــامــس على
جائزة الدب الذهبي من جديد.
شاعرية هي أفالم ّ
روسي .بعضهم ينتقده بدعوى
ّ
ّ
أن ــه يـتـخــطــى ال ـقــانــون واألخـ ــاق ويـسـتـغــل مــن هم
بحاجة إلى نقل واقعهم في أفالمه من أجل املتعة
الـجـمــالـيــة ال ـب ـحــت .ول ـكــن ّ
روس ـ ــي يـنـقــل الـحـقـيـقــة،

والحقيقة م ـ ّـرة .وإن كــان بعض أصـحــاب البشرة
البيضاء ،ال يمكن أن يصدقوا أن ما يحدث أمامهم
هو شيء حقيقي ،فاملشكلة عندهم وليس في أفالم
ّ
روس ــي« .لـيــل» هــو عــن ال ـحــروب األهـلـيــة املستمرة
وال ــدي ـك ـت ــات ــوري ــات ال ـش ــرس ــة وال ـ ـغـ ــزوات وال ـتــدخــل
األجنبي ،كل ذلك حتى نهاية «داعش».
تعمد ّ
ّ
روســي مراوغتنا .ال يمنحنا طريقة ملعرفة
ّ
أين نحن أو املكان الذي يصور فيه ،ومن هم هؤالء
األشخاص وماذا يفعلون .ال تعليقات وال معلومات
تساعد على فهم مــا نــراه على الشاشة ،معظمها
ُ
قـصــص تـ ــروى مــن خ ــال ال ـص ــور .وال ـه ــدف خلق
ّ
ّ
شعور موحد في املجتمع ّ،ولو أنها من دول مختلفة.
الروايات والقصص تتخطى التقسيمات الجغرافية،
ما يحدث على الحدود بني لبنان وسوريا هو نفسه
ما يحدث بني سوريا والعراق .في كل مكان عالمات
اإلنسان ،في
عنف ودمــار .ولكن في املقدمة هناك ّ
فـيـلــم م ـضــيء فــي ه ــذا ال ـتــاريــخ املـظـلــم .ك ــل الـنــاس
ينتمون إلــى مجموعة واح ــدة ،أولئك البعيدون عن
الجبهة ولكنهم يعيشون في ظل حــروب مستمرة
وحداد.
ملسة ّ
روسي ظاهرة طوال الفيلم .في الطبيعة ،هناك
مشاهد فظيعة ،ولكن املشاهد األخيرة ،ربما تكون
أقــوى لحظات الفيلم .عندما نفهم ّأن األطـفــال في
املدرسة شاهدون على أشياء فظيعة حصلت أمام
أعينهم .األطـفــال املـصــابــون بصدمات نفسية هم
قنابل موقوتة .نحن ال نسمع القصص وال ّ
روسي
ً
الفظائع .بــدال من
يــدع األطـفــال يخبروننا عــن تلك
ّ
ذلـ ــك ،يـصـفـعـنــا ب ــال ــرس ــوم ــات ال ـت ــي خــط ـهــا ه ــؤالء
األط ـفــال واملـعـلـقــة عـلــى ج ــدار امل ــدرس ــة ،كـجــزء من
الديكور .جزء من واقــع يرونه كل يــوم ،يكشف ما
رأوه من دون أن نــراه ونسمعه .رسومات منمنمة
ّ
ملونة بالدم واألسلحة واملوت.

ّ
ّ
«موحدون ألجل لبنان»
باريسية...
حفلة

«زمن االنهيار»
في ّ
ّ
هيا نغني لـ «التخبيص»

ثالثي ساتيان
حفلة في السيوفي

في  17أيلول (سبتمبر)
الحالي ،سيكون الجمهور
على موعد مع عرض جديد
من «أغاني سرفيسات ـ
زمن االنهيار» في «مترو
املدينة» (الحمرا ـ بيروت).
ّ
تتضمن الحفلة أغنيات
جديدة تحاكي واقعنا وما
نعيشه من «تخبيصات»
على املستويات االجتماعية
والسياسية والعاطفية ،مع
إطالق ألبوم «نقليات الحج».
يشارك في السهرة املنتظرة
ّ
كل من :ياسمينا فايد (غناء
ـ الصورة) ،كوزيت شديد
(غناء) ،ساندي شمعون
(غناء) ،روبرتو قبرصلي
(غناء) ،فرح ّ
قدور (بزق)،
ضياء حمزة (أكورديون/
هرمونيكا) ،مكرم أبو الحسن
(باص) ،أحمد الخطيب (إيقاع)
وأيمن سليمان (إيقاع).

يستأنف «أونوماتوبيا ـ
امللتقى املوسيقي» (السيوفي
ـ األشرفية) أنشطته الفنية
ّ
بعد توقف فرضه انفجار
مرفأ بيروت في الرابع من آب
(أغسطس) املاضي.
يوم الثالثاء املقبل ،يحيي
عازف الجاز اللبناني ـ
األرمني الشهير آرثر ساتيان
(الصورة ـ كيبورد) حفلة
بمرافقة عازفة الكونترباص
ّ
واملؤلفة املوسيقية اللبنانية
دونا خليفة واملوسيقي فؤاد
عفرا (درامز) .وكما جرت
العادة ،يعود ريع هذه
األمسية لدعم برنامج
«أونوماتوبيا» الخاص
بتطوير املهارات
املوسيقية.

«زمن االنهيار» :الخميس  17أيلول
ً
مساء
ـ الساعة التاسعة والنصف
ـ «مترو املدينة» (الحمرا ـ بيروت).
لالستعالم76/309363 :

حفلة ثالثي ساتيان :الثالثاء
 15أيلول (سبتمبر) الحالي ـ
ً
مساء ـ
الساعة السابعة والنصف
«أونوماتوبيا ـ امللتقى املوسيقي»
(السيوفي ـ األشرفية).
لالستعالم01/398986 :

ّ
«موحدون ألجل لبنان» هو عنوان
ُ ّ
ّ
األمسية التي ستنظم في األول من
تشرين ّ
األول (أكتوبر) املقبل في
باريس .املبادرة التي ّتأتي في سياق
مؤازرة لبنان الذي هز انفجار ّ
مروع
عاصمته في الرابع من آب (أغسطس)
الفائت ،تتضمن بثًا ّ
حيًا من باريس
أعلنته محطة «فرانس
وبيروت .هذا ما
ً ّ
 »2في بيان ،موضحة أن كل الشاشات
التلفزيونية والرقمية التابعة لـ
«فرانس تلفزيون» ستشارك بتوفير
املساعدة للشعب اللبناني .وتنضم
إلى املبادرة برامج تلفزيونية ّ
عدة،
على أن ُت ّ
توج بسهرة خاصة مباشرة
عبر «فرانس  »2بالشراكة مع إذاعة
«فرانس إنتر» الحكومية ،وفق ما ذكرت
السهرة بتحقيق
«فرانس برس» .تبدأ
ُ
متلفز عن انفجار املرفأ ،وتستكمل بـ
والدعوة
كبيرة للدعم ً
«حفلة موسيقية ُ
إلى تقديم الهبات» ،تنقل مباشرة من
مسرح «أوملبيا» في باريس.

ُ
أسندت اإلدارة الفنية إلى املؤلف
املوسيقي وعازف الترومبيت اللبناني
ـ الفرنسي إبراهيم معلوف (الصورة)،
على أن «تجمع عددًا من الفنانني
الفرنسيني واللبنانيني والعامليني
ّ
األخوة مع الشعب
للتعبير عن مشاعر
اللبناني» .إضافة إلى البريطاني
ستينغ والبريطاني من أصل لبناني
ميكا ،تضم قائمة املشاركني املغنني
الفرنسيني فياني وفلوران بانيي
وكالرا لوتشياني وباسكل أوبيسبو
وباتريك برويل وبرنار الفيلييه
ويانيك نواه .إلى جانب الفرنسيني
من أصل لبناني إيكار وماتيو شديد،
واللبنانية هبة طوجي ،واألميركية
ميلودي غاردو .أما على الصعيد
الخيري ،فستتعاون «فرانس تلفزيون»
و«راديو فرانس» مع ّالصليب األحمر
الفرنسي الذي «سيسلم كامل الهبات
ُ
التي ستجمع إلى الصليب األحمر
اللبناني».

«جبل» كامل حرب:
عن أحالم الطفولة
حصد الفيلم القصير «الجبل
األحمر» (The Red Mountain
ـ  15د) من كتابة وإخراج
اللبناني كامل حرب (1991
ـ الصورة) ،أخيرًا ،جائزة
«أفضل تصوير سينمائي»
ضمن ّ
فعاليات الدورة األولى
من «مهرجان دكا لسينما
الشباب» ،فيما ينافس في
مهرجانات عاملية وعربية ّ
عدة،
من بينها «مهرجان غوتنبرغ
للفيلم العربي» (بني  15و20
أيلول /سبتمبر الحالي).
الشريط من بطولة أحمد بدير
ومهدي هاشم ،ويتمحور حول
َ
طفل ْي يرغبان في الفرار من
داخلية إلى بيروت
مدرسة ّ
حيث تتحقق األحالم .غير
ّ
أن الجبل األحمر وغيره من
األمور تقف في طريقهما.
ُ
فكيف ستترجم هذه الرغبة
على أرض الواقع ،وما هي
حقيقة الجبل األحمر؟ اإلجابة
في العمل الذي يتناول «عاملًا
استثنائيًا صنعته أحالم
األطفال».

