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لبنان

لبنان

ّ
ُ
ّ
خرج التأليف من مأزق التصلــب؟
ي
ي
بر
ِ
في الواجهة

أصدر الرئيس نبيه ّبري موقفًا أرسل ّ
كمًا من االشارات االيجابية ،في توقيت كان بدوره يرسل اشارات مماثلة .تلتقي جملة
االشارات هذه في اليوم  102على تكليف الرئيس سعد الحريري بال تأليف حكومة ،واليوم  175على استقالة حكومة
الرئيس حسان دياب في  10آب
نقوال ناصيف
مــذ قــال رئـيــس مجلس ال ـنــواب نبيه
بـ ّـري فــي  28تشرين االول ،فــي اليوم
الـ ـخ ــام ــس ل ـت ـك ـل ـيــف ال ــرئـ ـي ــس سـعــد
الحريري ،إنه يتوقع ابصار الحكومة
الـ ـج ــدي ــدة ال ـ ـنـ ــور «خ ـ ـ ــال ارب ـ ـعـ ــة او
خ ـم ـســة اي ـ ــام اذا اس ـت ـم ــرت االج ـ ــواء
ُ
ـضــف موقفًا جديدًا
االيجابية» ،لــم يـ ِ
ُ
م ــذذاك ،ســوى مــا كــان ينقل عنه من
زواره عن ضرورة استعجال تأليفها
م ــرة ،وت ـجــاوز الـعــراقـيــل م ــرة اخ ــرى،
وال ـت ـح ــذي ــر م ــن اس ـ ــوأ م ـمــا ت ـمــر فيه
البالد مرة ثالثة.
أتــى بيان بـ ّـري البارحة غــداة اتصال
الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون
بــرئ ـيــس ال ـج ـم ـهــوريــة م ـي ـشــال ع ــون،
ت ـنــاول م ـســار تــألـيــف الـحـكــومــة بعد
س ــاع ــات م ــن ال ـس ـج ــال ال ـح ــام ــي بني

بعد مكالمة ماكرون ،رئيس
الجمهورية والرئيس المكلف
على طريق التسهيل
قـ ـص ــر بـ ـعـ ـب ــدا ووادي ابـ ـ ــو ج ـم ـيــل،
وت ـقــاذف املـســؤولـيــات ب ــإزاء تعطيل
التأليف.
ومع ان مكاملة ماكرون لم تفصح تمامًا
عما دار بينه وبني الرئيس اللبناني،
بيد ان مطلعني موثوقًا بهم تحدثوا
عــن احـتـمــال فتح كــوة فــي امل ــأزق ،قد
تترجم في وقت قريب بحلحلة يكون
ع ــون وال ـحــريــري جــاهــزيــن لـهــا .منذ
آخ ــر اجـتـمــاع بينهما فــي  23كــانــون
االول ،ومــرورهـمــا فــي قطيعة كاملة
ّ
تعذر معها على اي فريق اختراقها
م ــن ج ـ ــراء الـ ـش ــروط املـتـصـلـبــة الـتــي
تبادالها ،بدا الدفع الجديد للمبادرة
الفرنسية كفيل تطور ما .تــردد على
اثـ ــر امل ـك ــامل ــة ان رئ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة

ّبري أو «حزب الله»  -أو االثنان معًا  -ظهير الكتل األخرى ،مانح الثلث المعطل ومعطله (هيثم الموسوي)

تقرير

ضاهر بريء من تهمة التعامل مع العدو:
لماذا استعرضت استخبارات الجيش؟
ُ
أخلي سبيل أحمد ضاهر ،املعروف بـ«أبو
شـهــاب» ،بعد توقيفه ملــدة أربعة أيــام على
ّذمة التحقيق من قبل استخبارات الجيش
بشبهة التعامل مع العدو اإلسرائيلي .وإثر
إخالء سبيل ضاهر ،جرى تداول تسجيل
صوتي له يذكر فيه ّأن توقيفه تـ ّـم بسبب
ما ّ
سماه «خطأ مطبعي» ،على خلفية بيع
ُ
سيارة يملكها ه ِّربت إلى عرسال ُ
وح ّملت
فيها أسلحة .واعتبر ضاهر ،وهو أستاذ
فــي مــدرســة عربصاليم الرسميةّ ،أن من
وصفه بالعميل هو العميل ،مشيرًا إلى ّأن
أمد التوقيف طال بسبب عدم الوصول إلى
من باع السيارة بموجب الوكالة ،مؤكدًا أنه
ّ
ُ
بريء من كل ما ن ِسب إليه.
وكـ ـ ـ ــان عـ ـن ــاص ــر اس ـ ـت ـ ـخ ـ ـبـ ــارات ال ـج ـيــش
ّ
ق ــد ن ــف ــذوا ع ــراض ــة ع ـس ـكــريــة ف ــي بـلــدتــه

عربصاليم حيث جرى دهم منزله ومنازل
عائلته واملدرسة التي يعمل فيها بواسطة
عشرات العناصر األمنيني الذين انتشروا
ع ـلــى ال ـط ــرق ــات امل ــؤدي ــة إل ــى م ـنــزلــه ،علمًا
بـ ّ
ـأن امل ـص ــادر الـعـسـكــريــة يــومـهــا تحدثت
عــن االشـتـبــاه فــي «أب ــو شـهــاب» بـنـ ًـاء على
معلومات توافرت لدى «الفرع الفني» حيث
ُّ
كلف فــرع استخبارات الجنوب بمساندة
قــوة كبيرة حـضــرت مــن ال ـيــرزة لتوقيفه،
إضافة إلى قوة من الفرع «الفني .والجدير
ّ
ذك ــره ّأن حـجــم ال ـقــوة األمـنـيــة الـتــي نــفــذت
ُ
عملية الــدهــم ال تستخدم إذا كــان الجرم
ّ
ي ـت ـعــلــق بـبـيــع س ـي ــارة م ـس ــروق ــة بـمــوجــب
وكالة ،بل فقط للجرائم التي ّ
تمس باألمن
القومي.
(األخبار)

سـيـبــدي مــرونــة ،م ـقــدار مــا ت ــردد في
املقلب اآلخــر ان الرئيس املكلف بات
اك ـث ــر اسـ ـتـ ـع ــدادًا لـتـخـفـيــف شــروطــه
وال ـ ــذه ـ ــاب ال ـ ــى ت ـف ــاه ــم ال م ـف ــر مـنــه
ً
مــع ع ــون ،اذا ك ــان فـعــا يــريــد دخــول
السرايا ال ان يبقى رئيسًا مكلفًا .على
ان الـعــودة الــى االجتماعات تتطلب،
ك ـم ــا فـ ــي كـ ــل مـ ـف ــاوض ــة ص ـع ـب ــة بــن
ً
عدوين تشبه ما بني الرئيسني ،قليال
مــن شــد الـعـصــب االض ــاف ــي والـعـنــاد
على طريق التراخي.
خـ ـ ــافـ ـ ــا لـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاالت س ـ ــابـ ـ ـق ـ ــة رافـ ـ ـق ـ ــت
مـ ـش ــاورات تــأل ـيــف ح ـكــومــة ،اقـتـصــر
االشـتـبــاك هــذه امل ــرة على الرئيسني.
لم يتدخل وسيط بينهما ،وال ُمنحت
ال ـك ـت ــل ال ـن ـي ــاب ـي ــة دورًا كـ ــي ت ـش ــارك
ف ـع ـل ـيــا ف ــي ال ـت ــأل ـي ــف ع ـل ــى غـ ـ ــرار مــا
ك ــان يـحــدث مـنــذ ات ـفــاق الــدوحــة عــام
 .2008غــداة مـشــاورات التأليف التي
اج ــراه ــا ال ـحــريــري مــع الـكـتــل فــي 24
تشرين االول ،بدأ لقاءاته مع رئيس
الجمهورية ،وحصرا بهما التفاوض.
عـنــى ذل ــك انـهـمــا تـقـ ّـبــا ،بــا مـكــابــرة،
دوري كـلـيـهـمــا ت ـب ـعــا لـلـصــاحـيــات
ال ــدس ـت ــوري ــة امل ـنــوطــة ب ـه ـمــا ،بحيث
ّ
سلما بكونهما شريكني فــي تأليف
الـحـكــومــة .مــا دام ال مــرســوم يصدر
بال توقيعيهما معًا ،يشير ذلك حتمًا
الـ ــى ان شــراك ـت ـه ـمــا ف ــي هـ ــذه املـهـمــة

مـتـســاويــة وم ـتــوازيــة ،وإن هــي تبدأ
بــالــرئ ـيــس امل ـك ـلــف ب ـيــد ان ـهــا تنتهي
حـكـمــا بــرئ ـيــس ال ـج ـم ـهــوريــة .وح ــده
تفاهمهما يجعلهما يؤلفانها.
خــروج الكتل من مـشــاورات التأليف
اتاح االعتقاد بأن من السهولة بمكان
عـلــى ع ــون وال ـحــريــري االت ـف ــاق على
حـكــومــة حـ ــددت املـ ـب ــادرة الـفــرنـسـيــة
معاملها :حكومة اختصاصيني ،غير
حــزبـيــة ،مهمتها االص ــاح البنيوي
فــي االقتصاد والنقد ،غير موسعة.
اذذاك كان من الطبيعي ان يقف كل من
الرئيسني في املربع املخصص له في
ملعب الـتــألـيــف :رئـيــس الجمهورية
ي ـسـ ّـمــي ال ـ ـ ــوزراء املـسـيـحـيــن بسبب
إب ـ ـعـ ــاد الـ ـتـ ـي ــار ال ــوطـ ـن ــي الـ ـح ــر عــن
التفاوض شأن سواه ،وابتعاد حزب
ال ـقــوات اللبنانية عــن املـشــاركــة وإن
غير املباشرة في الحكومة (وكالهما
ل ــم يـسـ ّـمـيــا الــرئ ـيــس امل ـك ـل ــف) ،فيما
تـ ـف ــاه ــم ال ـ ـحـ ــريـ ــري س ـل ـف ــا مـ ــع بـ ـ ّـري
و»ح ــزب ال ـلــه» وول ـيــد جـنـبــاط على
تسميتهم وزراء هــم االختصاصيني،
وهــو مــا افـصــح عنه رئـيــس املجلس
في بيان امس .ما يعرفه الحريري ان
ُ
ـرض
ال حكومة تبصر النور ما لم يـ ِ
حلفاء التكليف الثالثة هــؤالء ،وهو
ل ـيــس مـ ّـمــن يـمـحـضــونــه ث ـقــة عـمـيــاء
بتسمية ليسوا في اصلها او شركاء

اساسيني فيها.
ب ـ ـ ـمـ ـ ــرور االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع ـ ــات املـ ـتـ ـت ــالـ ـي ــة،
اسـتـســاغ الـحــريــري فـكــرة االستئثار
بـتــوزيــر املسيحيني االختصاصيني
ف ــي م ـع ــزل ع ــن رئ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة،
وتكون له حصة مباشرة من بينهم،
ذاهـ ـب ــا ف ــي اعـ ـتـ ـق ــاده ان مـقـتـضـيــات
حـكــومــة اخـتـصــاصـيــن تمنحه حقًا
لم ّ
يخوله اياه الدستور ،وهو تجاوز
رئـيــس الـجـمـهــوريــة الـشــريــك الكامل
املواصفات .ذلك ما ّ
فسر مواقف نواب
كتلته وقريبني منه ان ليس على عون
اال توقيع تشكيلة الـ 18التي اقترحها
لئال ُيتهم بالعرقلة .جاء الرد املقابل
ان ال حكومة ال يــوافــق الرئيس على
اسـ ـم ــاء وزرائ ـ ـهـ ــا ف ـ ــردًا فـ ـ ــردًا ،ولـيــس
املسيحيون فحسب ،مــا دام صاحب
التوقيع االخير الــذي يجعله شريكًا
ً
كامال.
م ــع ان ت ـ ُ
ـزام ــن ب ـيــان رئ ـيــس الـبــرملــان
ام ـ ـ ــس م ـ ــع مـ ـك ــامل ــة مـ ـ ــاكـ ـ ــرون ب ـع ــون
اعطت بصيصًا في احتمال معاودة
ال ـتــواصــل ،اال ان ــه ان ـطــوى ّعـلــى آلية
ح ــل ملـشـكـلــة ال ـتــأل ـيــف ،ت ـبــنــى ضمنًا
قواسم مشتركة اختلف عليها عون
ً
وال ـحــريــري ق ـبــا ،وف ــي الــوقــت نفسه
رسمت مالمح تسوية محتملة:
 - 1تـجــديــد دع ــم امل ـب ــادرة الفرنسية
بـ ـت ــألـ ـي ــف حـ ـك ــوم ــة اخ ـت ـص ــاص ـي ــن،

وهــو الشعار الــذي يحمله الحريري
عنوانًا لتكليفه ،من غير ان يصطدم
بـمـعــارضــة ع ــون الـ ــذي يــؤيــد ب ــدوره
املبادرة هذه.
 - 2تأكيد رئيس املجلس موافقته على
«من ليس ضدنا» َ
توزير َ
و«من ليس
مـعـنــا» عـلــى أن يـتـمـتـعــوا بــالـكـفــايــة،
وهو مغزى اختصاصيني ال يهبطون
من السماء ،بل يؤتى ب ــوزراء ليسوا
ً
أعداء
جزءًا من بنى االحزاب وليسوا
لـهــا .عـلــى اهـمـيــة مـعـيــار ك ـهــذا ،ليس
من السهولة بمكان العثور على هذا
ال ـط ــراز مــن «ط ــوب ــاوي ــن» ال يـغــالــون
فــي املمالقة واالنـتـمــاء ،وال يفرطون
في الخصومة .ال يكونون حتمًا من
الذين يختبئ وراءهم رئيس حكومة
ال شـ ـ ــأن لـ ــه ب ــاالخـ ـتـ ـص ــاص ،م ـق ــدار
مهارته في افتقاره اليه.
 - 3مــا اورده ب ـ ّـري فــي بـيــانــه عــن ان
كتلته النيابية ،التنمية والتحرير،
التزمت االختصاص وتاليًا معادلة
«من ليس ضدنا» َ
َ
و»من ليس معنا»
فــي تسمية مــرشـحـيـهــا ،ثــم قــولــه ان
هــذا املعيار يسري على الجميع من
دون اس ـت ـث ـن ــاء ،ي ـن ــاق ــض م ــا يـنـكــره
ّ
يسمي
الحريري على عــون ،وهــو ان
الــرئـيــس ال ـ ــوزراء املسيحيني مــا ّدام
الـ ـح ــري ــري ي ـس ـ ّـم ــي ال ـ ـ ـ ــوزراء ال ـس ــن ــة،
وال ـث ـن ــائ ــي ال ـش ـي ـعــي ي ـس ـ ّـم ــي وزراء
طــائ ـف ـتــه ،وج ـن ـبــاط ي ـسـ ّـمــي ال ــوزي ــر
ـو الـ ـ ــدور امل ـبــاشــر
الـ ـ ـ ــدرزي .ع ـلــى ن ـحـ ّ
ل ـل ـم ــرج ـع ـي ــات ال ـس ــن ـي ــة وال ـش ـي ـع ـيــة
الــدرزيــة ،لرئيس الجمهورية في ظل
إبـعــاد الكتل املسيحية أو ابتعادها
مـ ــوازاة لـعـبــة ال ـتــوزيــر ه ــذا ،وه ــو ما
يسميه الـتــوازن في تأليف الحكومة
املعني به دستوريًا.
 - 4ي ـط ـلــب ب ـ ـ ّـري تـحـظـيــر ال ـث ـلــث 1+
ف ــي ال ـح ـك ــوم ــة الـ ـج ــدي ــدة لـتـنــاقـضــه
م ــع م ـغ ــزى ح ـكــومــة اخ ـت ـصــاص ـيــن،
فيما يسود الغموض هــذا الشق من
املشكلة .يقول عون انه لم يطلب مرة
هـ ــذا ال ـن ـص ــاب امل ــوص ــوف وال فــاتــح
الرئيس املكلف بــه .منذ الـيــوم االول
طلب ستة وزراء مسيحيني يسميهم
في حكومة الـ 18ال يصنعون النصاب
املوصوف في اي حال .ال يسع فريق
واح ــد  -يضيف رئـيــس الجمهورية
 الـتـحـكــم ف ــي مـصـيــر ال ـح ـكــومــة فيظ ــل م ــوازي ــن ال ـق ــوى ال ـقــائ ـمــة حــالـيــا
وال ـتــي ت ـحــول دون تمكينه بـمـفــرده
من التالعب بها ،في معزل عن حلفاء
م ـع ـل ـن ــن او م ـخ ـف ـي ــن ه ـ ــم ال ـظ ـه ـيــر
الـفـعـلــي .فــي املـقــابــل يـصـ ّـر الـحــريــري
عـ ـل ــى ان الـ ـن ــائ ــب جـ ـ ـب ـ ــران ب ــاس ـي ــل،
متلطيًا وراء ّ
عمه الرئيس ،هو الذي
يحض على الثلث  ،1+ســواء بسبعة
وزراء في حكومة الـ ،18أم بثمانية في
حكومة الــ 20عبر املقعد الكاثوليكي
املحدثّ .
يعمم الحريري اتهامه على
عون وباسيل كي يبرر حصوله على
حصة مسيحية مجانية في الحكومة
م ـ ــن ج ـ ـهـ ــة ،وتـ ـقـ ـلـ ـي ــص حـ ـص ــة ع ــون
وفريقه الــى الـحــد االدن ــى ،االضـعــف،
من جهة اخرى.
ل ـيــس خــاف ـيــا ظـهـيــر ال ـح ــري ــري ال ــذي
هــو ب ـ ّـري و»حـ ــزب ال ـلــه» فــي وج ــوده
على رأس الـحـكــومــة ،وظهير التيار
الوطني الحر الــذي هــو «حــزب الله»
لـلـمـحــافـظــة ع ـلــى مــوق ـعــه ال ـق ــوي في
املعادلة .كذلك املعلوم عن ّ
بري ظهير
جنبالط ،مقدار الظهير الــذي يمثله
و»ح ـ ـ ــزب الـ ـل ــه» ل ـس ـل ـي ـمــان فــرن ـج ـيــة.
وحـ ــده ح ــزب الـ ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة بال
ظـهـيــر ،فيما اضـحــى ح ــزب الكتائب
خارج مجلس النواب.
على نحو كهذا ،يبدو واضحًا تمامًا
ً
ان ك ــا م ــن رئ ـيــس املـجـلــس و»ح ــزب
ال ـ ـلـ ــه»  -أو االث ـ ـنـ ــن م ـع ــا  -ي ـم ـثــان
وحدهما الظهير الفعلي املؤثر لكل
الكتل االخرى ،كبيرها وصغيرها.
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«كباش» مصرف لبنان والمصارف:
من يستحوذ على دوالرات النازحين؟
ُيريد مصرف لبنان أن
يكون الجهة الوحيدة في
البلد ُالتي تستقبل الدوالرات
التي ترسلها المنظمات
دعم
الدولية إلى برنامج
ْ
النازحين السوريين ،كما أن
يحتفظ بدوالرات واردات
الخدمات القنصلية للبعثات
ّ
ويحول
الدبلوماسية لديه،
إلى الخزينة ما يوازي المبلغ
بحسب سعر صرف .1515
ُ
المعترض األبرز على قرار
الحاكم الجديد (لم ُي ّ
طبق
بعد) هو المصارف ،التي
تستقبل دوالرات النازحين،
وتعتبرها المصدر األول،
وشبه الوحيد ،للعملة
الصعبة
ليا القزي
ج ـب ـهــة «الـ ـقـ ـط ــاع املـ ـص ــرف ــي» ،املــؤل ـفــة
ب ـش ـك ــل رئـ ـيـ ـس ــي مـ ــن مـ ـص ــرف ل ـب ـنــان
ّ
موحدة
واملـصــارف التجارية ،لــم تعد
ك ـم ــا ك ــان ــت ق ـب ــل «فـ ـلـ ـت ــان» الــوض ـعــن
ٌ ّ
صحيح أن مواجهة
ـديّ .
املــالــي والـنـقـ ُ
ّ
«الـ ـ ـخـ ـ ـص ـ ــم» ،امل ـ ـت ـ ـمـ ــثـ ــل ف ـ ــي الـ ـس ــك ــان
والدولةُ ،يجبر أعضاءها على التقارب
في معظم األحـيــان ،وتوحيد الجهود
ح ـفــاظــا ع ـلــى ُم ـك ـت ـس ـبــات ـهــا ،وآخ ــره ــا
عملها إلسقاط خطة «اإلصالح املالي»
أقرتها حكومة ّ
التي ّ
حسان ديــاب ،إال
َ
ّ
أن ذلك ال ُيلغي الصراع على «التركة»
ال ــدائ ــر ب ــن م ـصــرف ل ـب ـنــان م ــن جـهــة،
وبـ ـقـ ـي ــة امل ـ ـص ـ ــارف مـ ــن جـ ـه ــة أخـ ـ ــرى.
العنوان األبرز لـ«التجاذب» الحالي هو
فبني الفريقني يوجد
الدوالر األميركيّ .
سباق حول من «يحق» له االستحواذ
ُ
التي ترسلها منظمات
على الدوالرات
ُ
ّ
املجتمع الدولي واملخصصة ملساعدة
ال ـ ـن ـ ــازح ـ ــن ال ـ ـ ـسـ ـ ــوريـ ـ ــن ،وت ـ ـحـ ــدي ـ ـدًا
«ال ـي ــون ـي ـس ـي ــف» و«مـ ـف ــوضـ ـي ــة األمـ ــم
املتحدة لشؤون الالجئني» .املوضوع
ل ــن ي ـق ـت ـصــر ع ـل ــى الـ ـن ــازح ـ ُـن ،ب ــل كــل
م ــن ُيـ ـش ــارك ف ــي ال ـب ــرام ــج املـخـصـصــة
ل ـهــم ،ك ــاألس ــات ــذة ال ــذي ــن ُيـ ّ
ـدرســون ـهــم،
على أن ُيستثنى من الـقــرار العاملون
ـون ف ــي امل ـن ـظ ـم ــات ال ــدول ـي ــة،
ال ــرس ـم ـي ـ ّ
ُ
الـ ــذيـ ــن يـ ــوق ـ ـعـ ــون عـ ـق ــود ع ـم ــل ت ــدف ــع
ّ
روات ـب ـهــا ب ــال ــدوالر .ول ـكــن ُمـخــطـطــات
واد ،وقـ ـ ـ ــرارات امل ـص ــارف
س ــام ــة ف ــي ٍ
فــي واد آخ ــر .تـقــول مـصــادر «املجلس
ّ
املــركــزي» إن املـصــارف لــم تــوافــق على
ّ
ُ
اقتراح الحاكم ،وهي ال تريد أن تتخلى
ع ـ ّـن ه ــذا «امل ـ ــورد ب ــال ــدوالر» ألي ك ــان،
ألنه مدخولها الوحيد حاليًا بالعملة
الـصـعـبــة .لــذلــك« ،ال ت ــزال املـفــاوضــات
جارية بني الفريقني».
تملك املنظمات الدولية حسابات لدى
عدد من املصارف التجارية اللبنانية،
ُ
وتـ ـح ـ ّـول إلـيـهــا األم ـ ــوال  /امل ـســاعــدات
ا ُل ـتــي يـجــب تــوزيـعـهــا عـلــى الـنــازحــن
املـسـتـفـيــديــن مــن ال ـبــرنــامــج .بـعــد شح
الدوالرات في املصارف ،وانهيار سعر
الصرف ،ووجود واجبات عديدة على
املصارف االلتزام بها ،وأبرزها إعادة
تـكــويــن حـســاب ب ــال ــدوالر فــي الـخــارج
لــدى املـصــارف املراسلة ،بــدأت البنوك
ف ــي ل ـب ـن ــان ع ـم ـل ـيــة «ال ـس ـل ـب ـط ــة» عـلــى
الـ ـ ـ ــدوالرات .ف ـق ـ ّـرر بـعـضـهــا االح ـت ـفــاظ

بالعملة الـصـعـبــة ،وإع ـطــاء الـنــازحــن
بالليرة اللبنانية ،بحسب
ما ُيقابلها
ُ
ّ
س ـع ــر امل ـن ـص ــة املـ ـ ـح ـ ــدد بـ ـ ـ ـ ــ 3900ل ـيــرة
لـبـنــانـيــة ...إل ــى أن ق ـ ّـرر مـصــرف لبنان
ناقش مع
الــدخــول إلــى هــذا «املـلـعـ
ـب»َ .
ُ
املـ ـص ــارف «اقـ ـت ــراح ــه» أن ت ـق ــف ــل هــذه
ال ـح ـس ــاب ــات ل ــدي ـه ــاُ ،
وي ـس ـت ـع ــاض عن
ً
ُ
ذل ـ ــك بـ ــإرسـ ــال األم ـ ـ ـ ــوال مـ ـب ــاش ــرة مــن
املنظمات الدولية إلــى مصرف لبنان،
ّ
الـ ــذي سـيـتــولــى عـمـلـيــة ت ــوزي ــع املبلغ
إلى ُمستحقيه ،بالليرة اللبنانية .ماذا
عــن الـ ــدوالرات؟ هــدف الحاكم مــن هذا
العمالت
القرار «إعادة تكوين» حساب
ّ
الـ ـصـ ـعـ ـب ــة ل ـ ــدي ـ ــهُ ،مـ ـتـ ـح ـ ّـجـ ـج ــا ب ــأن ـه ــا
الوسيلة الوحيدة لالستمرار في دعم
اس ـت ـيــراد املـشـتـقــات النفطية والـ ــدواء
والـ ـقـ ـم ــح .وق ـ ــد اف ـت ـت ــح س ــام ــة م ـســار
االسـتـحــواذ على دوالرات املـســاعــدات
م ــع ق ــرض الـبـنــك ال ــدول ــي ال ـبــالــغ 246
ّ
مليون دوالرُ ،يفترض أن ت ــوزع على
األس ــر األك ـثــر ف ـق ـرًاُ ،مـتـفـقــا مــع «البنك
الــدولــي» على أن يـتـ ّـم دفــع املساعدات
بالليرة على سعر  6250ليرة .فالجزء
ّ
الــوحـيــد امل ـع ــروف فــي ه ــذا اإلطـ ــار ،أن
احتياطيات «املــركــزي» لــم تعد تكفي.
شاهني
كم تبلغ؟ نائب الحاكم سليم
ّ
ق ــال فــي اجـتـمــاع لـلـجــان النيابية إنــه
سالمة قال
 800مليون دوالر .ريــاض ّ
في مقابلة مع قناة «الحرة» إنه يوجد
مـلـيـ َ
ـاري دوالر قابلة لالستعمال .أما
وزارة املالية ،فأبلغت رئاسة الحكومة
(التي بدورها راسلت مجلس النواب)
ّ
أن االحتياطي القابل لالستخدام أقل
من  600مليون دوالر .أمام هذا الواقع
«ال ـض ـب ــاب ــي» ،وت ـ ـ ــرداد س ــا ّم ــة ال ــدائ ــم
ّ ّ
أن «اتـكــال الــدولــة عليه» وأن ــه ُمضطر
إل ــى أن «يـبـحــث ع ــن ب ــدائ ــل ف ــي غـيــاب
سلطة تنفيذية ،وات ـفــاق مــع الدائنني
الـ ـغ ــربـ ـي ــن» ،ال ي ـب ـق ــى أم ـ ـ ــام ال ـس ـل ـطــة
الـنـقــديــة (م ـصــرف ل ـب ـنــان) س ــوى أخــذ
ّ
دوالرات امل ـســاعــدات .إال أن ســامــة لم

ُ
توقعات سالمة تشير
إلى إمكان تحصيل
ما ُيقارب مليارًا و200
مليون دوالر في السنة

سالمة :دعم السلع الرئيسية
رياض
ُ
مستمر ستة أشهر
الدوالرات التي ّ
يؤمنها املصرف املركزي الستيراد القمح والوقود واألدوية،
وستة أشهر .هذا ما أبلغه الحاكم رياض سالمة ملجلة
ستستمر ما بني خمسة
ُ
« »EuroMoneyالبريطانية ،املتخصصة في الشؤون املالية واألسواق املالية
ّ
العاملية .قال سالمة في مقابلته إنه لن يكون قادرًا على االستمرار لفترة أطول
سياسيّ ،
ّ
يؤدي إلى دعم لبنان
من ذلك ،و«أمله الوحيد هو في حصول خرق
ماليًا ،وإلى االتفاق على برنامج مع صندوق النقد الدولي».
تصريح سالمة جاء في سياق تحقيق طويل أجرته املجلة عن القطاع ُاملصرفي
اللبناني والنظام املالي والسياسات التي اتخذها مصرف لبنان .ذكر في
ّ
التحقيق أنه «كان يتم إخبار وسائل اإلعالم الزائرة ّأن مصرف لبنان هو
املؤسسة الوحيدة التي تعمل جيدًا في لبنان ،من الواضح اآلن ّأن هذه كانت
نصف الحقيقة» .أسطورة سالمة والقطاع املصرفي باتت تتالشى في «الغرب»،
الذي غالبًا ما يستعني به مديرو املصارف اللبنانية ومصرف لبنان لتسويق
سياساتهم.
يشرح التحقيق ّأنه منذ تشرين األول ّ ،2019
«جمدت املصارف اللبنانية ،بموافقة
املصرف املركزي ،أكثر من  100مليار دوالر من الودائع بالعمالت األجنبية
ملودعني من لبنان والخارج .وقد ّ
تبي ّأن ما كانت ُت ّ
روج له املصارف ليس
حقيقيًا» .اعتبر التحقيق ّأن «ما كان ُيعرف سابقًا  -بسبب السرية املصرفية -
بسويسرا الشرق ،بات اليوم فنزويال الشرق .لكن الفارق بني لبنان وفنزويالّ ،أن
التضخم هناك بسبب سوء إدارة إيرادات النفط (لم يذكر املقال تأثير العقوبات
األميركية على االقتصاد الفنزويلي ،واملحاوالت العديدة لالنقالب على السلطة)،
بينما في لبنان السبب هو االستغالل لقطاع مالي ُمتضخم وغير متوازن.
ورقيًا ،تبلغ املصارف نحو خمسة أضعاف حجم االقتصاد» .لذلك ،تعتبر املجلة
ّأن «تغيير إدارات هذه املصارفُ ،ي ّ
عد خطوة أساسية وضرورية نحو استعادة
الثقة في القطاع ،وإثبات ّأن األخطاء التي ارتكبوها لن تتكرر» ،ناصحًا بأن
يصغر حجم القطاع املصرفي على غرار ما حصل في قبرص وايسلندا.
ُ
يحسم بعد إن كانت «املبالغ ستدفع
ع ـل ــى أسـ ـ ــاس س ـع ــر امل ـن ـص ــة أو سـعــر
ُ
الصرف الــذي اعتمد ملساعدات قرض
البنك الدولي».
ّ
يقول مسؤولون ماليون إن سالمة «ال
ي ـقــدر ،تـقـنـيــا ،عـلــى أن يـحـصــر إرس ــال
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوالرات م ـ ــن ال ـ ـخ ـ ــارج ب ــامل ـص ــرف
املــركــزي» .فــاالتـفــاق مــع البنك الــدولــي
ّ
ألن القرض ُم ّ
خصص للدولة»،
«نجح
أم ـ ـ ـ ــا ف ـ ـ ــي حـ ـ ــالـ ـ ــة أمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوال الـ ـ ـن ـ ــازح ـ ــن
وامل ـس ـت ـف ـيــديــن م ــن بــرام ـج ـهــم «ف ـ ُـج ــزء
منها ،وربما يكون األكبر ،ال يمر عبر
الـ ــدولـ ــة ،وال ـح ـس ــاب ــات م ـف ـتــوحــة لــدى
مـصــارف تجارية .بإمكان األخـيــرة أن
تعقد اتـفــاقــا مــع املــؤسـســات الــدولـيــة،
ُ
لترسل األخيرة األمــوال إلى حسابات
ً
املصارف في الخارج مثال ،فال يعرف

ّ
ّ
يتحجج مصرف لبنان بأنها الوسيلة الوحيدة لالستمرار
في دعم بعض االستيراد (هيثم الموسوي)

ّ
لبنان» .الحل
حتى بوجودها مصرف ّ
الوحيد أمامه «في حال تعذر االتفاق،
ه ـ ــو إجـ ـ ـب ـ ــار امل ـ ـ ـصـ ـ ــارف عـ ـب ــر إصـ ـ ــدار
ُ
ّ
تعميم .ولكن التجارب السابقة تظهر
ت ـم ـ ّـرد امل ـص ــارف عـلــى الـتـعــامـيــم الـتــي
ُ
ّ
أن م ـص ــادر ُمـقـ ّـربــة
ال ت ـنــاس ـب ـهــا» .إال ّ
م ــن س ــام ــة تـ ـق ــول إنـ ـ ــه ب ـس ـبــب «ع ــدم
وضع خطة مالية (سالمة كان شريكًا
رئ ـي ـس ـي ــا فـ ــي إس ـ ـقـ ــاط خ ـط ــة ح ـكــومــة
ديـ ـ ـ ــاب) ،وتـ ــوافـ ــق س ـي ــاس ــي لـتـشـكـيــل
حكومة تقود مفاوضات مع صندوق
الـنـقــد ،وع ــدم مــوافـقــة أح ــد فــي الــدولــة
عـلــى وق ــف دع ــم اس ـت ـيــراد ال ـس ـلــع ،من
أيــن سيأتي ب ــال ــدوالرات؟ هــو بحاجة
إل ــى ه ــذه الـخـطــوة ،وال ُمشكلة تقنية
ُ
في تطبيقها» .توقعات سالمة تشير
إلى إمكان «تحصيل ما ُيقارب مليارًا
دوالر في السنة».
و 200مليون
ُ
ليست الدوالرات املرسلة من املنظمات
الــدولـيــة وحــدهــا «هــدفــا» لـســامــة ،بل
إي ــرادات وزارة الخارجية واملغتربني
بالدوالر أيضًا .تقول مصادر األخيرة
ّ
إن «ال ــرس ــوم الـقـنـصـلـيــة ،ال ـتــي يـنـ ّـص
ُ
ال ـق ــان ــون ع ـلــى أن تــرس ـل ـهــا الـبـعـثــات
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ف ـ ــي ال ـ ـ ـخـ ـ ــارج (سـ ـ ـف ـ ــارات
ّ
وقـنـصـلـيــات )...إل ــى ب ـيــروت ك ــل ثالثة
أشـ ـه ــر ،ي ـح ـت ـفــظ ب ـه ــا م ـص ــرف لـبـنــان
لــديــه ُ
ويـحـ ّـولـهــا إل ــى الـخــزيـنــة العامة
بـحـســب الـسـعــر ال ــورق ــي الــرس ـمــي ،أي
 1515ل ـي ــرة ل ـكــل دوالر .ف ــي م ـشــروع
املـ ــوازنـ ــة  ،2021ورد اقـ ـت ــراح ب ــزي ــادة
هــذه الــرســوم» .وتنتقد املـصــادر إقــدام
مصرف لبنان على هذه الخطوة« ،في
الوقت نفسه الــذي يتأخر في تحويل
األم ـ ـ ـ ــوال إل ـ ــى ال ـ ـس ـ ـفـ ــارات ،وي ـت ـح ـ ّـدث
ال ــوزي ــر شــربــل وه ـبــة عــن بـحــث إقـفــال
ب ـع ـث ــات دب ـل ــوم ــاس ـي ــة .ل ـك ــن ل ــو ج ــرى
التصرف بالرسوم القنصلية،
تنظيم ّ
ّ
ل ـكــانــت غ ـ ــذ ّت كـ ــل ب ـع ـثــة دب ـلــومــاس ـيــة
نفسها ،وخففت اسـتـنــزاف ال ــدوالرات
من الداخل إلى الخارج».
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لبنان

لبنان
المشهد السياسي

تقرير

نعمة وكارتيل األفران «يكدشان» لقمة جديدة من رغــيف الخبز
لم يكن ينقص االنهيار االقتصادي
واالجتماعي سوى إعالن وزير
االقتصاد راوول نعمة عن زيادة
سعر ربطة الخبز الى  2500ليرة لبنانية،
بحجة ارتفاع سعر صرف الدوالر .نعمة
المتواطئ مع كارتيل األفران سبق له
أن رفع سعر هذه الربطة مرتين بحجة
مالمسة الدوالر الواحد حدود الـ 8آالف
ليرة لبنانية .ال يمكن بطبيعة الحال
ّ
لمصرفي أن ّ
يتفهم قيمة رغيف
الخبز في ظرف مماثل

مــن هــو «ال ض ــدك» و»ال م ـعــك» ،فــإن
كتلة «التنمية والتحرير» على سبيل
املثال ال الحصر التزمت بهذا املعيار
فــأقــدمــت عـلــى تسمية أس ـمــاء ليست
لها وليست ضدها .هذا املبدأ يسري
ع ـل ــى ال ـج ـم ـي ــع مـ ــن دون اس ـت ـث ـن ــاء،
مثله مثل اختيار ذوي االختصاص
والكفاءة» .وأعلن بري أن العائق أمام
تشكيل الحكومة «ليس مــن الخارج
بل من عندياتنا».
ب ـي ــان ب ــري اس ـتــدعــى إص ـ ــدار مكتب
االعــام في رئاسة الجمهورية بيانًا
م ـض ــادًا يـنـفــي فـيــه ت ــروي ــج «أوسـ ــاط
س ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــة وإعـ ـ ــام ـ ـ ـيـ ـ ــة أن رئـ ـي ــس
ال ـج ـم ـه ــوري ــة م ـي ـش ــال ع ـ ــون ي ـطــالــب

بــال ـح ـصــول ع ـلــى ال ـث ـلــث امل ـع ـطــل في
الحكومة العتيدة ،ما أدى الى تأخير
تشكيلها ،وذل ــك على رغــم البيانات
واملواقف التي تؤكد عدم صحة مثل
ه ــذه االدع ـ ـ ــاءات ،وال ـتــي ص ــدرت عن
قصر بعبدا في تواريخ مختلفة ،كان
آخرها في  22كانون الثاني املاضي».
وكـ ــرر ال ـب ـيــان ح ــرص ال ــرئ ـي ــس على
مـمــارســة حـقــه فــي تسمية وزراء في
الـ ـحـ ـك ــوم ــة م ـ ــن ذوي االخـ ـتـ ـص ــاص
وال ـك ـف ــاءة ،يـكــونــون مــوضــع ثـقــة في
الــداخــل والـخــارج ،وذلــك حفاظًا على
ال ـش ــراك ــة الــوط ـن ـيــة م ــن ج ـهــة ،وعـلــى
م ـص ـل ـح ــة لـ ـبـ ـن ــان ال ـع ـل ـي ــا مـ ــن جـهــة
ثانية».

من ناحية أخرى ،من املتوقع أن يصل
اليوم الى بيروت  10لبنانيني كانوا
معتقلني في االمارات من دون معرفة

 10معتقلين
لبنانيين يعودون
من اإلمارات اليوم

أسـ ـب ــاب اع ـت ـقــال ـهــم أو وجـ ـ ــود دل ـيــل
بـحـقـهــم ،وذلـ ــك نـتـيـجــة وس ــاط ــة قــام
بها املدير العام لألمن العام اللبناني
ع ـ ـب ـ ــاس إبـ ـ ــراه ـ ـ ـيـ ـ ــم م ـ ـ ــع مـ ـس ــؤول ــن
إماراتيني لإلفراج عنهم.
على صعيد آخــر ،ثمة من ُي ّ
صر على
سـ ــوق ش ـع ــب بــأك ـم ـلــه الـ ــى االن ـه ـيــار
الـ ـش ــام ــل ع ـب ــر امل ـ ـ ـ ّـس ب ــرب ـط ــة خ ـبــزه
مـقــابــل ال ـح ـفــاظ عـلــى أربـ ــاح كــارتـيــل
األفران ومضاعفتها .فلم يكتف وزير
االقتصاد راوول نعمة بالسماح لهذا
الـكــارتـيــل بخفض وزن ربـطــة الخبز
قـبــل شـهــر ورفـ ــع سـعــرهــا ال ــى 2250
ليرة ،رغم استمرار مصرف لبنان في
دع ــم الـقـمــح وال ـط ـحــن ،بــل عـمــد يــوم
( مروان بو حيدر)

ل ــم تـكــد ح ــرب ال ـب ـيــانــات تـنـتـهــي بني
بـعـبــدا وب ـيــت ال ــوس ــط حـتــى انتقلت
من بيت الوسط الى عني التينة .فيوم
أم ــس ،أص ــدر رئـيــس مجلس الـنــواب
نبيه بري بيانًا توجه فيه الى رئيس
ال ـج ـم ـهــوريــة م ـي ـشــال عـ ــون ورئ ـيــس
التيار الوطني الـحــر جـبــران باسيل
من دون أن ّ
يسميهما ،متهمًا إياهما
بتعطيل حــل األزم ــة الحكومية عند
ط ــرح الـحـصــول عـلــى الـثـلــث املـعـطــل.
وفيما كــان رئيس الحكومة املكلف،
س ـع ــد الـ ـح ــري ــري ،يـ ـس ـ ّـوق ل ـف ـك ــرة أن
أح ـدًا مــن األح ــزاب لــم يـسـ ِّـم وزراء في
الـتـشـكـيـلــة ال ـح ـكــوم ـيــة ال ـت ــي قـ ّـدمـهــا
ّ
وأراده ــا مــن االختصاصيني بــل جل
مــا ح ــدث هــو إب ــداء رأي ـهــم فــي االســم
املطروح ،نسف بري ادعــاء الحريري
عبر القول إن كتلة التنمية والتحرير
ع ـم ــدت الـ ــى تـسـمـيــة «أخ ـص ــائ ـي ــن»:
«ط ــامل ــا االتـ ـف ــاق أن ت ـك ــون الـحـكــومــة
م ــن اخ ـت ـصــاص ـيــن ،وأن ال يـنـتـمــوا
الــى أح ــزاب أو حــركــات أو تـيــارات أو
ألش ـخــاص ،بمعنى يكتفى بتسمية

أم ــس ال ــى ال ـخ ـضــوع لـجـشــع الـتـجــار
م ــرة أخ ــرى عـبــر املــوافـقــة عـلــى زي ــادة
السعر ليصل إلى  2500ليرة لبنانية.
وب ــرر نعمة هــذا االرت ـفــاع عبر ربطه
بــ«االرتـفــاع املتواصل والـحـ ّ
ـاد لسعر
القمح في البورصة العاملية وارتفاع
سـعــر ص ــرف ال ـ ــدوالر ،وحـفــاظــا على
األمن الغذائي»! ووصف نعمة القرار
ب ـ ــ«املـ ــؤلـ ــم ،ل ـك ــن الـ ـخـ ـي ــار اآلخ ـ ــر هــو
توقف األفــران عن اإلنتاج بعد ّ
تكبد
الخسائر».
قـ ــرار وزيـ ــر االق ـت ـصــاد امل ـت ــواط ــئ مع
الكارتيل على لقمة الفقير ،سيسهم
ف ــي ت ـس ــري ــع االنـ ـفـ ـج ــار االج ـت ـمــاعــي
الــذي بــدأ مــن طرابلس .حجته اليوم
ه ــي ارت ـ ـفـ ــاع س ـع ــر ص ـ ــرف الـ ـ ـ ــدوالر،
علمًا بأن رفع سعر ربطة الخبز الى
 2000ليرة سابقًا كــان تحت الحجة
نفسها بوصول الدوالر الى ما يعادل
 8آالف ل ـيــرة لـبـنــانـيــة ،م ــا يـعـنــي أن
الـ ـ ـ ــدوالر ل ــم ي ـق ـفــز ال ـ ــى حـ ـ ــدود ت ـبــرر
هذا االرتفاع الكبير بنسبة تتجاوز
الــ 10في املئة ،خصوصًا أن ّ
مكونات
ال ــرغ ـي ــف األس ــاس ـي ــة م ــدع ــوم ــة .لكن
نعمة سمح بخفض وزن ربطة الخبز
مــن جـهــة ،وبــزيــادة سعرها أكـثــر من
الجهة األخرى ،فارتفع من  1500ليرة
إل ــى  2500ل ـي ــرة ف ــي غ ـض ــون أش ـهــر.
بطبيعة ال ـحــال ،ال يمكن للمصرفي
ال ــذي يـشـغــل مـنـصــب وزي ــر اقـتـصــاد
أن يفهم الــواقــع امل ــزري الـتــي وصلت
اليه أوضاع ما يفوق  %50من األسر
اللبنانية ،وأن ثمة مــن يمثل رغيف
ً
الخبز لــه وجـبــة طـعــام كــامـلــة .وبــدال
من أن يستغل نعمة املساعدات التي
وص ـلــت لـقـطــع ال ـطــريــق ع ـلــى املــافـيــا
وإخضاعها عبر إنشاء أفران شعبية
تؤمن للفقراء قوتهم اليومي ،تواطأ
مع كارتيل األفراد لـ«كدش» أكثر من
لقمة من الرغيف.
(األخبار)

تقرير

فاتورة الخلوي :التسعير بالدوالر ...والدفع ممنوع بالليرة
رضا صوايا
عـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادت ق ـ ـض ـ ـيـ ــة ت ـ ـس ـ ـع ـ ـيـ ــر فـ ــوات ـ ـيـ ــر
االتصاالت الخلوية بالعملة ّ األجنبية
إلى الواجهة مجددًا بعد تمنع العديد
من املصارف عن دفع فواتير الخطوط
ال ـخ ـل ــوي ــة ال ـث ــاب ـت ــة ل ـع ـمــائ ـهــا ال ــذي ــن
يملكون حسابات «غير مطابقة لعملة
ال ـت ـس ــدي ــد» ،أي ال ـح ـس ــاب ــات بــال ـل ـيــرة
ال ـل ـب ـنــان ـيــة .خ ـط ــوة ،ت ـط ــال مـفــاعـيـلـهــا
أيضًا الزبائن الذين يملكون حسابات
ّ
بــالــدوالر والــذيــن سيتكبدون خسارة
ك ـب ـي ــرة ع ـن ــد س ـ ــداد ك ـل ـفــة ف ــوات ـي ــره ــم
ً
مباشرة عبر البنك.
تـ ـض ــرب املـ ـ ـص ـ ــارف بـ ـع ــرض ال ـح ــائ ــط
ُ
القوانني كافة التي ت ًلزم الدفع بالليرة
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ،مـ ـت ـ ّ
ـذرع ــة ب ـ ــأن «شــرك ـتــي
الخلوي ألفا وتاتش تصدران الفواتير
ب ــال ــدوالر األم ـي ــرك ــي ،وه ــو م ــا يـفــرض
عـلـيـهــا ال ــدف ــع وف ــق ال ـع ـم ـلــة املـعـتـمــدة
ف ــي ال ـ ـفـ ــاتـ ــورة» .وف ـي ـم ــا ت ـن ـفــي وزارة
االتـ ـص ــاالت إلــزام ـيــة ال ــدف ــع ب ــال ــدوالر،
فإنها تدعو املواطنني إلى ّ
تدبر أمرهم
ّ
وح ــل املـســألــة مــن خ ــال مـجـمــوعــة من
ّ
يتطرق أي منها إلــى لبّ
الـخـيــارات ال
املعضلة ،أي تسعير شركتي الخلوي
للفواتير بالدوالر ومخالفة املصارف
لقانون النقد والتسليف.
املعضلة بدأت منذ أشهر ،فيما الدولة
غ ــائ ـب ــة ع ــن ال ـس ـم ــع .ت ــرم ــي امل ـص ــارف
املـ ـس ــؤولـ ـي ــة عـ ـل ــى ش ــركـ ـت ــي ال ـخ ـل ــوي
وتـ ّـدعــي ب ــأن «الـشــركـتــن تـطـلـبــان منا
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دفــع الـفــواتـيــر ب ــال ــدوالر .وعـلــى سبيل
املـثــال ،ف ــإذا كــانــت قيمة الـفــاتــورة 150
ألـ ــف ل ـي ــرة ك ــان ــت ال ـش ــرك ـت ــان ت ـص ــران
عـلــى قـبــض  100دوالر أمـيــركــي ،وهــو
ما كــان ّ
يحملنا كلفة التحويل» .لذلك
«طلبنا مــن الـعـمــاء أن يجلبوا إفــادة
م ــن ال ـش ــرك ــة الـ ـت ــي ي ـت ـعــام ـلــون مـعـهــا
تـسـمــح لـهــم مــن خــالـهــا ب ــأن ي ـســددوا
ق ـي ـمــة الـ ـف ــات ــورة ب ــال ـل ـي ــرة ال ـل ـب ـنــان ـيــة.
ومــن دون هــذه اإلفــادة ال ُيجري البنك
ال ـت ـح ــوي ــل إذا ك ـ ــان حـ ـس ــاب ال ـع ـم ـيــل
ُ
بــالـلـيــرة اللبنانية وبــالـتــالــي ال تــدفــع
الـفــاتــورة .أمــا بالنسبة للعمالء الذين
يـمـلـكــون ح ـســابــات ب ــال ــدوالر فـتـحـ ّـول
قيمة الفاتورة من حسابهم بالدوالر،
إال في حال استحصلوا على إفادة من
شــركـتــي الـخـلــوي تـسـمــح لـهــم بــالــدفــع
بــالـلـيــرة» .الـسـيـنــاريــو األخـيــر يـعـ ّـرض
العمالء لخسارة كبيرة ،كون الفاتورة
ُ
(ف ــي امل ـث ــال  100دوالر) ســتــدفــع على
أساس سعر الصرف الرسمي أي على
أنها تساوي  150ألف ليرة ،فيما الـ100
دوالر تساوي وفق سعر صرف املنصة
 390ألف ليرة ،ما يعني خسارة محققة
بـ  240ألف ليرة.
إال أن الوقائع تنقض حجة املصارف،
ال بــل تضعها فــي مــوضــع الشبهة ،إذ
إن الشركتني رغم إصدارهما الفواتير
بالدوالر كانتا تقبالن القبض بالليرة
اللبنانية وعلى أســاس سعر الصرف
ّ
الــرس ـمــي وه ــو م ــا ي ــؤك ــده الـكـثـيــر من
تـجــار الـهــواتــف الـخـلــويــة واملشتركني

الـ ــذيـ ــن ت ــواصـ ـل ــت م ـع ـه ــم «األخـ ـ ـب ـ ــار»
والذين أكدوا أن «الشركتني أكدتا أن ال
مشكلة ّلديهما بالقبض بالليرة ،وفي
حال تمنع املصارف فما عليهم إال أن
ً
يدفعوا الفواتير مباشرة فــي الشركة
أو ع ـبــر  .»OMTب ــال ـت ــال ــي ،إذا كــانــت
شركتا الخلوي تقبالن الدفع بالليرة،
فأين كانت تذهب مصاريف التحويل
الـتــي تــزعــم امل ـص ــارف تحملها؟ كذلك
ما الذي دفع املصارف إلى اتخاذ مثل
ه ــذا ال ـق ــرار ،خــاصــة أن ـهــا كــانــت تـقــوم
«بـتـحــويــل» قيمة الـفــواتـيــر مــن الليرة
إل ــى الـ ــدوالر كـمــا تــزعــم لـسـنــوات ومــن
دون أي شكوى.
امل ـش ـك ـل ــة ال ـق ــائ ـم ــة تـ ـط ــرح مـ ــن جــديــد
ق ـض ـيــة «قـ ـي ــام ش ــرك ــات ت ــدي ــر م ــراف ــق
عامة بتسعير خدماتها بغير الليرة
الـلـبـنــانـ ّـيــة ،وه ــو أم ــر ال ينحصر فقط
ب ـق ـطــاع االت ـ ـصـ ــاالت» بـحـســب الـنــائــب
هاكوب ترزيان .معضلة كان ُيفترض
أن تكون وجدت طريقها إلى الحل وفقًا
لــه ،خــاصــة بـعــد أن «فــرضــت امل ــادة 35
مــن قــانــون املــوازنــة العامة لعام 2020
إي ـفــاء جـمـيــع ال ـب ــدالت املـسـتـحـقــة لقاء
ك ــل خــدمــة تـقـ ّـدمـهــا ال ــدول ــة الـلـبـ ُنــانـ ّـيــة
وامل ــؤس ـس ــات ال ـتــاب ـعــة ل ـهــا أو امل ـ ــدارة
ّ
اللبنانية ،وهــو ما
مــن قبلها بالليرة
يـشــدد عليه قــانــون الـنـقــد والتسليف
الـ ــذي ي ـل ــزم ال ــدف ــع بــالـعـمـلــة الــوطـنـيــة
وف ـق ــا ل ـل ـمــادتــن  1و 192م ـنــه إضــافــة
إلــى املــادتــن  5و 25مــن قــانــون حماية
املستهلك» .ويوضح ترزيان أنه توجه

ب ـســؤال الـشـهــر املــاضــي إل ــى الحكومة
ع ـ ـبـ ــر مـ ـجـ ـل ــس الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــواب عـ ـ ــن «سـ ـب ــب
إص ــدار شركتي الـخـلــوي ألـفــا وتاتش
فواتيرهما بــالــدوالر األميركي؟ وملــاذا
ت ـس ـتــوف ـيــان ال ـف ــوات ـي ــر م ــن املـ ـص ــارف
بــالـعـمـلــة األج ـن ـب ـيــة؟ وح ـت ــى الـلـحـظــة
ل ــم أح ـصــل ع ـلــى جـ ـ ــواب» .ويـعـتـبــر أن
«ال ـت ـس ـع ـيــر ي ـج ــب أن يـ ـك ــون بــال ـل ـيــرة
ّ
ّ
استردت الدولة إدارة
اللبنانية ســواء
القطاع أو ال».
في هذا السياق ،تجدر اإلشــارة إلى أن
املحكمة ال ـنــاظــرة فــي الـقـضــايــا املالية
برئاسة القاضية زلفا الحسن كانت قد
أصدرت حكمًا في شهر تشرين الثاني
م ــن ع ــام ُ 2019ي ـل ــزم شــركـتــي الـخـلــوي
«ب ـ ــإص ـ ــدار الـ ـف ــواتـ ـي ــر امل ـت ـع ـل ـقــة بـبـيــع
ال ـخ ـط ــوط وتـسـعـيــر ب ـطــاقــات الـشـحــن
أو التعبئة وخــدمــة اإلن ـتــرنــت وســائــر
الخدمات للمستهلك اللبناني بالليرة

أين كانت تذهب
مصاريف التحويل
التي تزعم المصارف
تحملها؟

ال ـل ـب ـنــان ـيــة ب ــاالس ـت ـن ــاد إل ـ ــى ال ـت ـعــرفــة
الرسمية لسعر صرف الدوالر األميركي
إلــى الليرة اللبنانية وذلــك خــال مهلة
ّ
أسبوع من تبلغها الـقــرار تحت طائلة
غرامة إكراهية قيمتها مئة مليون ليرة
عن كل يوم تأخير في التنفيذ من تاريخ
انتهاء املهلة املذكورة».
فما الذي يحول دون تسعير الشركتني
ل ـف ــوات ـي ــره ـم ــا وخ ــدم ــات ـه ـم ــا بــال ـل ـيــرة
ّ
اللبنانية؟
يـعـتـبــر وزيـ ــر االتـ ـص ــاالت ف ــي حـكــومــة
تـ ـص ــري ــف األع ـ ـ ـمـ ـ ــال ط ـ ـ ــال حـ ـ ـ ــواط أن
« Mic1و  Mic2هما شركتان خاصتان
م ـم ـلــوك ـتــان م ــن ال ـح ـكــومــة الـلـبـنــانـيــة،
وبــال ـتــالــي ال ُي ـطـ ّـبــق عليهما الـقــانــون
لناحية الفوترة بالليرة كما لو أنهما
مــديــريــة كــاملــديــريــة الـعــامــة لالستثمار
والصيانة أو هيئة أوجيرو» .بالنسبة
له فإن املشكلة أساسها تقني بحت كون
«بــرنــامــج ال ـفــوتــرة ُوض ــع فــي األس ــاس
بالدوالر ومنذ سنوات طويلة ،وتغييره
ّ
يـكــلــف مــايــن الـ ـ ــدوالرات .وم ــا الــداعــي
إلى تغييره طاملا أن الفاتورة الصادرة
بالدوالر تتضمن أيضًا القيمة بالليرة
الـلـبـنــانـ ّـيــة عـلــى أس ــاس سـعــر الـصــرف
الرسمي».
ل ـكــن ه ــل األمـ ــر ب ـه ــذه ال ـب ـســاطــة؟ وهــل
يـكـفــي أن تـتـضـمــن ال ـف ــات ــورة امل ــدول ــرة
ّ
اللبنانية؟
القيمة بالليرة
ي ـقــول ال ــوزي ــر ال ـســابــق ،امل ـحــامــي زي ــاد
ب ـ ـ ــارود أن «الـ ـف ــوت ــرة بـ ــالـ ــدوالر تضع
ّ
امل ــواطـ ـن ــن أمـ ـ ــام خ ـط ــر ت ـق ــل ـب ــات سعر

الـصــرف واعـتـمــاد سعر صــرف مغاير.
ً
أصــا سعر الصرف الرسمي ال وجود
له في قانون النقد والتسليف .ال نجد
سـ ـع ــر ال ـ ـصـ ــرف «الـ ــرس ـ ـمـ ــي» إال عـلــى
م ــوق ــع م ـص ــرف ل ـب ـن ــان .ف ـمــن الـنــاحـيــة
الـقــانــونـيــة ع ــدم تـحــديــد ال ـنــص لسعر
ص ــرف «رسـ ـم ــي» سـيـفـتــح ال ـب ــاب أم ــام
اس ـت ـن ـس ــاب ـي ــة كـ ـبـ ـي ــرة ،وإرب ـ ـ ـ ـ ــاك عـلــى
املـسـتــوى الـقـضــائــي بــدأنــا نلمسه من
خالل األحكام املتناقضة».
ّ
يحذر بــارود من أن «قــرار وزارة ّ
املالية
ّ
 1/893املتعلق بتحديد الضريبة على
ال ـق ـي ـمــة امل ـض ــاف ــة ع ـلــى أس ـ ــاس الـسـعــر
بالليرة سيزيد مــن تعقيد أزم ــة سعر
ال ـص ــرف إذ أن ــه ش ـبــه إق ـ ــرار ب ــأن سعر
ال ـص ــرف «ال ــرس ـم ــي» ل ــم يـ ُـعــد مـعـتـمـدًا.
وه ـ ــذا ي ــدف ــع إلـ ــى الـ ـتـ ـس ــاؤل ع ــن قيمة
ال ـضــري ـبــة ع ـلــى الـقـيـمــة امل ـضــافــة الـتــي
سيتوجب عـلــى املـسـتـخــدم دفـعـهــا في
ما يختص بفاتورة الخلوي ،طاملا أن
الفاتورة مسعرة أساسًا بالدوالر؟».
ما العمل إذًا بانتظار إيجاد حل ملسألة
التسعير بالدوالر؟
يجيب حواط« :شو فارقة معو املشترك
إذا كــانــت ال ـفــاتــورة مـسـ ّـعــرة بــالــدوالر؟
الــذنــب ليس ذنــب الـ ــوزارة .هنالك عدة
طــرق للدفع وبإمكان الـنــاس أن توقف
توطني فاتورة الخلوي عبر البنك وأن
تدفعها بــالـلـيــرة الـلـبـنــانـ ّـيــة بالطريقة
التي تناسبها ،إما في مكاتب الشركتني
أو عبر  OMTأو في مراكز أوجيرو على
أساس سعر الصرف الرسمي».

ّ
البطريرك مصر على انتخابات «مجلس الكاثوليك»:

انقسام حول جريصاتي
مع اقتراب موعد
االنتخاب لمنصب نائب
رئيس المجلس األعلى
للروم الكاثوليك تعود
الصراعات السياسية لتتأجج
بين فريقين ،واحد يؤيد
مستشار رئيس الجمهورية
سليم جريصاتي واآلخر
ّ
يقف ضده .إزاء ذلك تذرع
الفريق الثاني بالمهل
القانونية للطعن في
موعد االنتخاباتّ ،
فرد
البطريرك يوسف العبسي
باإلصرار على المواعيد،
معلنًا إقفال باب الترشيح
اليوم
رلى إبراهيم
ُي ـق ـفــل م ـســاء ال ـي ــوم ب ــاب الـتــرشـيـحــات
النتخاب  14عضوًا في الهيئة التنفيذية
فــي املجلس األعـلــى لـلــروم الكاثوليك،
لينتخبوا ،مع بقية األعضاء الـ 26غير
املنتخبني ،نائب رئيس املجلس وأمينه
الـ ـع ــام وأم ـ ــن الـ ـس ـ ّـر .وقـ ــد عـ ـ ّـن رئـيــس
امل ـج ـل ــس ،ب ـط ــري ــرك أن ـط ــاك ـي ــة وس ــائ ــر
املشرق للروم امللكيني الكاثوليك يوسف
ال ـع ـب ـســي ،م ــوع ــد ج ـل ـســة االن ـت ـخــابــات
األولــى في الثالث من شهر آذار املقبل
إذا تأمن نصاب الثلثني ،والثانية في
ال ـســابــع ع ـشــر م ـنــه ب ـمــن ح ـضــر إذا لم
يحصل النصاب في املرة األولى .رغبة
البطريرك في إجــراء االنتخابات وعدم
تــأجـيـلـهــا سـتــة أش ـه ــر ،أثـ ــارت حفيظة
نــائــب رئـيــس املـجـلــس الـحــالــي ميشال
فرعون الــذي انتهت واليته في الثامن
م ــن ت ـشــريــن ال ـث ــان ــي  2020ك ـمــا والي ــة
الـهـيـئـتــن ال ـعــامــة والـتـنـفـيــذيــة ،ولكنه
يـسـعــى ضـمـنــا لـلـتـمــديــد لـنـفـســه .هكذا
وق ــع س ـجــال قــانــونــي ح ــول الـقــانــونــن
 2020/199و .2021/212ويـ ـق ــول
ال ـن ــائ ــب جـ ـ ــورج ع ـق ـيــص لـ ــ«األخـ ـب ــار»
إن ثـمــة خــافــا عـلــى «تـفـسـيــر الـقــانــون
( 212ت ـع ـل ـيــق املـ ـه ــل) ومـ ـ ــداه ون ـطــاقــه،
وإذا مــا كــان يشمل إع ــادة تعليق مهل
االن ـت ـخــابــات ف ــي امل ـجــالــس والـنـقــابــات
وال ـج ـم ـع ـي ــات أو أن ـ ــه ي ـف ـت ــرض ات ـب ــاع
ال ـقــانــون  199م ــن نــاحـيــة اإلب ـق ــاء على
االن ـت ـخــابــات فــي مــواع ـيــدهــا» .عقيص
امتنع عن إعطاء رأيه الشخصي ،لكنه
رأى أن «األول ـ ــوي ـ ــة إلبـ ـع ــاد ال ـت ـش ــرذم
عــن الطائفة ووق ــف الـسـجــال االعــامــي
عبر نقله الــى الــداخــل ووق ــف الرسائل
ع ـب ــر االع ـ ـ ــام أو ال ـت ـس ــري ـب ــات» ،عـلـمــا
بــأن احتمال سريان القانون  212على

يقف نواب زحلة
ورئيس بلديتها الى
جانب فرعون «نكاية»
بمستشار رئيس
الجمهورية

تأجيل االنتخابات يعني أنه يمكن ألي
خاسر في هذه االنتخابات الطعن في
نـتــائـجـهــا لـيـضــع ال ـق ــرار بـيــد املحكمة
الـنــاظــرة فــي األم ــر .وقــد استبق بعض
ال ـش ـخ ـص ـيــات األمـ ــر ب ــإرس ــال مـطــالـعــة
عبر املحامي جان غاوي الى البطريرك
يستند فيها الى تمديد التعبئة العامة
الى  ،2021/3/31ما يفترض أن يسري
على جميع املهل .وذلك حدا بالبطريرك
الـعـبـســي ال ــى إرسـ ــال ك ـتــاب م ـســاء أول
مــن أم ــس ال ــى أع ـضــاء املـجـلــس األعـلــى
يـ ـ ّ
ـرد ف ـيــه ضـمـنـيــا ع ـلــى م ــن ي ــرغ ــب في
التأجيل عبر االستناد الى القانون 199
الـ ــذي أوجـ ــب ف ــي ب ـنــده ال ـخــامــس على
الـجـمـعـيــات إجـ ــراء االن ـت ـخــابــات ضمن
امل ـهــل ووف ـقــا ل ــأص ــول ،معلنًا الـتــزامــه
ب ــالـ ـق ــوان ــن .وأش ـ ـ ــار ال ـع ـب ـســي ال ـ ــى أن
القانون  2021/212قضى بتمديد مهل
تقديم تصاريح الـ ّ
ـذمــة املالية املتعلقة
باإلثراء غير املشروع واملهل القانونية
والقضائية والعقدية املتعلقة بالهيئات
القضائية واملحاكم واالدارات املرتبطة
بـ ـه ــا .وق ـ ــد غ ـم ــز الـ ـبـ ـط ــري ــرك مـ ــن ق ـنــاة
فرعون عبر أسفه «للجوء البعض الى
وسائل االعالم ملعالجة قضايا املجلس
ومحاولة إظـهــار البطريرك بـصــورة ال
تعكس الواقع».
يرى الفر يق املؤيد لتأجيل االنتخابات
أن بـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـم ـ ـ ــات م ـ ـ ـس ـ ـ ـت ـ ـ ـشـ ـ ــار رئـ ـ ـي ـ ــس
الجمهورية سليم جريصاتي واضحة
فــي ّ
رد البطريك ،رغــم أن الـقــانــون 212
واض ــح فــي عــدم تطرقه الــى انتخابات
امل ـ ـجـ ــالـ ــس والـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــات ،وب ــال ـت ــال ــي
مـطــالـعـتـهــم ال ـقــانــون ـيــة ّال تـسـتـنــد الــى
أي مــادة واضـحــة .وتــدخــل االكليروس
ال ـي ــوم لــدعــم شـخــص ه ــو جــريـصــاتــي،
خ ـلــق ردود ف ـعــل وخ ــاف ــات ف ــي زحـلــة
وخ ــارجـ ـه ــا؛ إذ س ـ ّـم ــى راعـ ـ ــي أبــرش ـيــة
زحلة والـفــرزل والبقاع لـلــروم امللكيني
ال ـكــاثــول ـيــك املـ ـط ــران ع ـص ــام دروي ـ ــش،
سليم جريصاتي كمندوب في الهيئة

(هيثم الموسوي)

التنفيذية .واألخير يحظى أيضًا بدعم
ضمني من رئيس املجلس األعـلــى ،أي
البطريرك العبسي .لكن مجرد تسمية
ج ــري ـص ــات ــي ي ـع ـنــي اسـ ـتـ ـف ــزاز غــالـبـيــة
مرجعيات الطائفة وفعالياتها ،ومنهم
ن ــواب زحـلــة ورئـيـســة الكتلة الشعبية
ميريام سكاف .وهــو ما أدى الــى خلق
جبهة م ـضــادة بـقـيــادة فــرعــون وتضم
الـ ـن ــائـ ـب ــن مـ ـيـ ـش ــال ضـ ــاهـ ــر وج ـ ـ ــورج
ع ـق ـيــص ورئـ ـي ــس ب ـلــديــة زح ـل ــة أسـعــد
زغيب الذين اجتمعوا على دعم الوزير
السابق سليم وردة نكاية باملستشار.

أم ــا أوس ـ ــاط ال ـب ـطــريــرك فـتـتـهــم ه ــؤالء
بــالــوقــوف وراء ه ـجــوم بـعــض املــواقــع
االعــام ـيــة عـلــى الـعـبـســي ،وبـتـعـ ّـمــدهــم
االتـ ـ ـص ـ ــال بـ ـبـ ـع ــض املـ ـ ـط ـ ــارن ـ ــة ل ـخ ـلــق
مشكالت داخل االكليروس.
ّ
يعبر بعض املــرجـعـيــات عــن خــوف من
انـعـكــاس ه ــذا ال ـصــراع الـسـيــاســي على
خــروج مركز نائب الرئيس مــرة أخــرى
ّ
أحقية زحلة
من العباءة الزحلية ،رغــم
باملنصب ،بعد أن جرت العادة على أن
يكون الــدور مرة لزحلة ومرة للمناطق
األخ ــرى ،وبـعــد أن كــان الـتــوافــق يخرج
مــن مـنــزل ال ــوزي ــر ال ــراح ــل ايـلــي سكاف
كما حصل فــي الـعــام  2014عندما أتى
سكاف بفرعون .ثم في العام  2017عند
لجوء فرعون الى رئيس التيار الوطني
الحر جبران باسيل لسحب جريصاتي
وتعيينه لــواليــة ثانية خــارقــا االتـفــاق،
فكان العشاء االئتالفي في منزل باسيل
ب ـح ـض ــور ال ـج ـم ـي ــع .وت ـش ـي ــر املـ ـص ــادر
ال ــى أن فــرعــون املنتهية والي ـت ــه ،يقوم
باملستحيل الـيــوم ليبقى واقـفــا ،لكن ال
أحــد يقف مــع تمديد واليــة فــرعــون ،بل
ي ــرى ال ـفــريــق امل ــواج ــه لـجــريـصــاتــي أنــه
سيقف مــع وردة إذا كــان الـخـيــار بينه
وبني جريصاتي.
في غضون ذلك ،ال يزال التيار الوطني
الحر غير منغمس في معركة املجلس
األعلى للروم الكاثوليك ،رغــم امتالكه
ّ
املرجحة فــي االنتخابات .قد
األكثرية
يـكــون م ـ ّ
ـرد ذل ــك ال ــى ع ــدم رغـبــة الـجــزء
األكـ ـب ــر ف ــي دعـ ــم ج ــري ـص ــات ــي ،ورغ ـبــة
الـبـعــض اآلخ ــر ف ــي ع ــدم ّ
زج ــه فــي هــذا
ال ـصــراع كـمــا امل ــرة املــاضـيــة .وفـيـمــا لم
يكشف الـتـيــار عــن أوراقـ ــه بـعــد ،تؤكد
أوساطه أن جريصاتي لم يطلب دعمه
بعد ،وال أعلن ّ
نيته الترشح للمنصب.
ّ
وحتى الساعة ،يساند جريصاتي كل
مــن امل ـطــران دروي ــش ورئ ـيــس املجلس
االقتصادي االجتماعي شــارل عربيد.
فعربيد وبعض مــن ي ــدورون فــي فلكه
ينشطون فــي مواجهة فــرعــون ونــواب
زحـلــة ،وقــد عـقــدوا يــوم أمــس اجتماعًا
عـ ـب ــر ت ـط ـب ـي ــق "زوم" م ـ ــع ال ـب ـط ــري ــرك
العبسي للتسويق لـجــريـصــاتــي .ثمة
من يقول هنا إن مساعي عربيد تدخل
ف ــي خ ــان ــة "الـ ـخ ــدم ــات امل ـت ـب ــادل ــة" إث ــر
انتهاء واليــة مجلسه في كانون األول
املاضي وتعويله على فتوى قانونية
تـتـيــح ل ــه الـتـمــديــد ف ــي ف ـتــرة تصريف
األعمال.
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لبنان

لبنان
على الغالف تجربة التعليم عن بعد أظهرت أن «التخبيص» الحاصل ال يكمن في استخدام الوسائط التواصلية
ّ
المقدم عبر هذه الوسائط وعدم وجود هندسة تربوية
للمحتوى
المستخدمة بل في غياب إعداد
المعلمين ً
ً
تضمن عملية االكتساب .النتيجة ،عاجال أم آجال ،ستظهر ضعفًا في مستوى التالمذة

ُ
«التخبيص» عن بعد :ضعف المستـويات ٍآت
ّ
التدريب غير إلزامي
ران ـيــا غ ـصــوب ،رئـيـســة مكتب اإلع ــداد
والـتــدريــب فــي املــركــز التربوي للبحوث
واإلنماءّ ،
أقرت بأن غياب إلزام املعلمني
بــال ـتــدريــب يـقــف عــائـقــا دون الــوصــول
إلــى ال ـعــدد األكـبــر مــن املـتـ ّ
ـدربــن بهدف
ُ
ت ـطــويــر ك ـفــايــات ـهــم .وف ــي ح ــال وج ــدت
اإلل ــزام ـي ــة« ،ف ــا مـحــاسـبــة مــن الـجـهــات
املعنية إذا ّ
تغيب املعلمون عن التدريب».
ّ
ّ
وأوض ـح ــت أن جــائـحــة ك ــورون ــا عــدلــت
ّفــي خطة الـتــدريــب السنوية االعتيادية
الـتــي كــانــت تتضمن نحو  2000دورة
م ـخ ـت ـل ـف ــة وف ـ ـقـ ــا لـ ـلـ ـم ــواد والـ ـصـ ـف ــوف
واملوضوعات ،وذهب التفكير منذ حلول
الجائحة باتجاه البحث عن احتياجات
املـعـلـمــن ف ــي الـتـعـلـيــم امل ــدم ــج والتعليم
ع ــن بـ ـع ــدّ ،ل ـي ـت ـبــن أن هـ ـن ــاك ض ـ ــرورة
ّ
ليتمكن املعلم من مقاربة تحويل التعلم
التقليدي إلــى تعلم مــدمــج :أن ــواع التعلم
املدمج ،واملحتوى اإللكتروني واألدوات
املـسـتـخــدمــة .ل ــذا ج ــرى تـصـمـيــم ثــاثــة
ّ
مقررات تدريبية تفاعلية بحسب وتيرة
ّ
املتدرب الذاتية ،منها استخدام منصة
مــاي ـ ّكــروســوفــت تـيـمــز م ــن أج ــل تعليم
ّ
وتعلم أفـضــلّ ،
منصة املــركــز الــتــربــوي:
ّ
مـ ـب ــادرة ال ـت ـعــلــم الــرق ـمــي ال ـت ــي تـتـنــاول
املحتوى ومــاءمـتــه مــع املنهج اللبناني
وتصميم الدروس وتحضيرها للتعليم
امل ــدم ــج .وتـ ـق ـ ّـرر ،بـحـســب غ ـص ــوب ،أن
تكون الــدورات غير متزامنة مع متابعة
آل ـيــة ،أي إرس ــاء ال ـتــدرب ال ــذا ّت ــي ،بحيث
إن املعلمني يستطيعون االطـ ــاع على
م ـح ـتــوى امل ـ ـقـ ـ ّـررات وت ـن ـف ـيــذ األن ـش ـطــة
التفاعلية والتقييمات الذاتية واملشاركة
فــي منتديات املناقشة فــي الــوقــت الــذي
يجدونه مناسبًا ،فيما تستطيع اإلدارة
التربوية من خالل نظام إدارة التدريب
معرفة من هم املعلمون الذين شاركوا
فــي ه ــذا ال ـتــدريــب ومـ ــاذا حـ ّـصـلــوا منه.
كما ّتم تطوير ّ
مقررات تدريبية متزامنة
تتعلق بتقليص املناهج والدعم النفس
 االجـتـمــاعــي .ورأت غـصــوب أن غيابال ـحــوافــز (إع ـط ــاء درجـ ــات وم ــا شــابــه)
يسمح بعزوف املعلمني عن املشاركة.

فاتن الحاج
م ـ ــع فـ ـت ــح وزارة الـ ـت ــربـ ـي ــة م ـ ـسـ ــارات
مختلفة للتعليم عــن بـعــد ،فــي غياب
ُ
ٌّ
التخطيط ووحدة املعايير ،ترك كل من
ّ
ّ
مكونات األسرة التربوية «يدبر راسو
بمعرفتو» .نحو  60في املئة من تالمذة
امل ــدارس الرسمية اخـتــاروا  -طوعًا أو
قسرًا  -التعليم بواسطة «واتساب»10 .
فــي املئة فقط مــن املعلمني فــي القطاع
الـ ّـرسـمــي الـبــالــغ عــددهــم نـحــو  40ألفًا
تلقوا «تدريبًا إلكترونيًا» ،فيما تنطبق
مقولة «الشاطر بشطارتو» على بقية
امل ـع ـل ـمــن ال ــذي ــن س ـع ــى ب ـع ـض ـهــم إل ــى
ّ
التدرب الذاتي على املنصات التعليمية
التفاعلية («تيمز» و«زوم» وغيرهما)،
و«هـ ـ ــرب» ق ـســم آخ ــر إل ــى «واتـ ـس ــاب»،
إمـ ــا لـ ـع ــدم إج ــادتـ ـه ــم اسـ ـتـ ـخ ــدام ه ــذه
املنصات ،أو ألنهم استسهلوا الوسيلة
بسبب تجاوب األهل الذين ال يريدون
االلتزام بتعليم تزامني مباشر والبقاء
إلى جانب أبنائهم في أوقــات محددة.
وبذلك ،يمكن أن يعودوا إلى الرسائل
ُ
والـ ــ«فـ ـي ــدي ــوه ــات» ال ـت ــي ت ــرس ــل عـبــر
التطبيق في ّ
أي وقت.
في املقابل ،كثر من األهالي شكوا من
كمية الــ«فـ ّـويـســات» والــ«فـيــديــوهــات»
ال ـت ــي ي ـت ـلــقــون ـهــا يــوم ـيــا م ــن دون أي
ش ـ ــرح ل ـل ـم ــوض ــوع ــات واملـ ـف ــاهـ ـي ــم .إذ
«بيبعتولنا  20فويس بالنهار ونحنا
بـ ــدنـ ــا نـ ـ ـف ـ ــرزه ـ ــا» ،كـ ـم ــا ت ـ ـقـ ــول إح ـ ــدى
األم ـه ــات ال ـتــي أصـبـحــت مقتنعة بــأن
االعتماد على أستاذ املدرسة وحده لم
يعد يكفي لنجاح ابنها في البريفيه،
وال ب ـ ــد م ـ ــن االسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــان ـ ــة ب ـ ـم ـ ـ ّ
ـدرس
خصوصي إلعادة شرح الدروس.
بعض املديرين يتحدثون عن «مشهد
م ـخ ـي ــف» .إذ أن ب ـعــض ال ـت ــام ــذة «ال
يـحـضــرون الـصـفــوف ولـيــس هـنــاك أي
ت ــواص ــل ب ــن امل ــدرس ــة واألهـ ـ ــل الــذيــن
ال يـمـلـكــون أدنـ ــى ف ـك ــرة ع ــن تحصيل
أب ـن ــائ ـه ــم ،إمـ ــا ب ـس ـبــب ظ ـ ــروف معينة
أو الستخفافهم بالتعليم عــن بـعــد».
بـ ـحـ ـس ــب مـ ــديـ ــر مـ ـت ــوسـ ـط ــة رسـ ـمـ ـي ــة،
ال ـخ ـل ــل األسـ ـ ـ ــاس «ي ـك ـم ــن ف ــي ت ـخـ ّـبــط
اإلدارة ال ـتــربــويــة ف ــي وزارة الـتــربـيــة
والـتـنــاقــض بــن ال ـق ــرارات االرتـجــالـيــة.
فـمــن جـهــة يــدعــونـنــا إل ــى ع ــدم إره ــاق
الـتــامــذة ،ومــن جـهــة يـفــرضــون علينا
إعـطــاء  6حـصــص تعليمية فــي الـيــوم
ويسلبوننا سلطة محاسبة األساتذة
املـنـكـفـئــن عــن أداء واج ـبــات ـهــم» .فيما
«لم ينجح الرهان على انحسار موجة
ك ـ ــورون ـ ــا ول ـ ــم تـ ــوضـ ــع خـ ـط ــة تــرم ـيــم
ل ـت ـع ــوي ــض ال ـ ـتـ ــامـ ــذة مـ ــا ف ــاتـ ـه ــم مــن
ال ـك ـفــايــات امل ـف ـتــرض تـحـصـيـلـهــا منذ
العام الدراسي املاضي».

(مروان طحطح)

َ
ال ـتــامــذة ُ«يـظــلـمــون فــي ظــل معوقات
كثيرة أمــام التعلم عــن بعد وال سيما
بالنسبة إل ــى الـتـجـهـيــزات واإلنـتــرنــت
والــواقــع االقـتـصــادي» ،بحسب أستاذ
الفلسفة في التعليم الثانوي الرسمي
حـ ـس ــن غ ـ ـ ـ ـ ــدار .صـ ـحـ ـي ــح أن «م ـع ـظ ــم
األساتذة يقومون بأفضل املمكن ضمن
املتاح» ،إال أنه ال جدل حول اإلنتاجية
املحدودة للتعليم عن بعد ،رغم أن هذه
اإلنتاجية تتفاوت بني مدرسة وأخرى
وم ــرحـ ـل ــة عـ ـم ــري ــة وأخ ـ ـ ـ ـ ــرى ،بـحـســب
رئ ـيــس ال ـل ـجــان الـنـقــابـيــة فــي التعليم
األســاســي الرسمي ركــان الفقيه ،الفتًا
إل ــى ع ــدم ج ــواز «ج ـلــد األس ـت ــاذ ال ــذي،

الحصة عن بعد ال يجب
أن تتجاوز الـ  20دقيقة
بالحد األقصى لضمان
ّ
فعالية االكتساب

كما التلميذ ،يعمل في ظــروف خانقة
ص ـح ـيــا واق ـت ـص ــادي ــا وفـ ــي ظ ــل ن ـظــام
ّ
ت ــرب ــوي م ـت ـخ ــل ــف» .ل ـك ـنــه ال يستبعد
أن «يتلكأ الـبـعــض فــي أداء واجـبــاتــه،
لكون اإلدارة التربوية تركت األستاذ
لضميره ،فالرقابة ضعيفة ،واملتابعة
من جهاز اإلرشــاد والتوجيه خجولة،
في حني أنــه ليست لهذا الجهاز صفة
امل ـحــاس ـبــة» .أض ــف إل ــى ذل ــك أن «أزم ــة
التعليم األســاســي الرسمي تكمن في
ع ــدم معالجة مـلــف املـتـعــاقــديــن لجهة
تـثـبـيـتـهــم وإع ـطــائ ـهــم حـقــوقـهــم علمًا
أنهم يمثلون الجزء األكبر من الجسم
التعليمي في هذا القطاع».

ل ـل ـق ـطــاع الـ ـخ ــاص أي ـض ــا م ـشــاك ـلــه مع
التعليم عن بعد .فالعودة إلى الصفوف
في بداية العام الدراسي كشفت ،بحسب
عضو مجموعة «نـقــابـيــات ونقابيون
بــا ق ـيــود» وال ـت ـيــار الـنـقــابــي املستقل،
مـهــى ط ــوق ،حـجــم الـفـجــوة التعليمية
ب ـع ــد ال ـت ــرف ـي ــع اآللـ ـ ــي ل ـل ـت ــام ــذة ال ـع ــام
املاضي .وفي التعليم الخاص« ،يظهر
واضـ ـح ــا ال ـت ـف ــاوت والـ ــاعـ ــدالـ ــة» .ففي
ح ــن ت ـ ّ
ـؤم ــن ب ـعــض املـ ـ ـ ــدارس الـكـبـيــرة
 20أو  40جيغابايت للتالمذة ملتابعة
الـتـعـلـيــم «أونـ ــايـ ــن» ،ال يـخـتـلــف حــال
ال ـت ــام ــذة «الـ ـفـ ـق ــراء» ف ــي هـ ــذا الـق ـطــاع
ع ــن ت ــام ــذة املـ ـ ــدارس ال ــرس ـم ـي ــة .وفــق

ً
ً
طــوق« ،عــاجــا أم آجــا ستظهر نتائج
التخبط ضعفًا فــي مستوى التالمذة،
فــي حــن أن ــه ك ــان ينتظر اب ـتــداع خطة
وطنية تقوم على التعاضد االجتماعي
م ــن خـ ــال ال ـس ـم ــاح ل ــأس ــات ــذة ال ــذي ــن
يملكون ك ـفــاءات وم ـهــارات إلكترونية
في التعليم الرسمي والخاص بتدريب
زمالئهم في التعليم الرسمي واملدارس
الخاصة في األط ــراف ،وال سيما خالل
ال ـص ـيــف امل ــاض ــي وفـ ــي ال ـف ـت ــرات الـتــي
ُرفــع فيها الحجر» .املسؤولية الثانية
تقع ،بحسب طــوق ،على بعض إدارات
املـ ــدارس الـخــاصــة الـتــي ال تصغي إلى
مشاكل األساتذة في هذا التعليم ،والهم
األساس بالنسبة إليها أن تظهر لألهل
بأنها تـ ّ
ـدرس أبناءهم لتبرير تحصيل
األقـســاط .وتؤكد أن األسـتــاذ غير قادر
ع ـلــى تـقـيـيــم الـتـلـمـيــذ ب ـطــري ـقــة عــادلــة
وم ــوض ــوع ـي ــة م ــن خـ ّــال االخـ ـتـ ـب ــارات
«أونالين» بسبب تدخل األهل مباشرة
في املراحل األساسية ملساعدة أبنائهم
واخ ـ ـتـ ــراع ب ـعــض الـ ـط ــاب ب ـغ ـطــاء من
أه ـل ـهــم أح ـي ــان ــا أدوات غ ــش مـحـتــرفــة
عصية عـلــى االك ـت ـشــاف وال سيما في
املــراحــل التعليمية العليا ،مثل وصل
الكمبيوتر بالتلفزيون وغيرها.
يــذهــب الـبــاحــث فــي الـتــربـيــة والـفـنــون
نـعـمــه نـعـمــه إل ــى أن «م ــا يـحـصــل في
امل ــدارس حاليًا ليس تعليمًا عن بعد،
إن ـمــا تـمــريــر لــوقــت ال ـتــامــذة وتـبــريــر
ل ــدف ــع روات ـ ــب األسـ ــاتـ ــذة» .إذ «لـيـســت
هناك معايير لقياس عملية االكتساب،
وامل ــام ــة ال تـقــع عـلــى املـعـلـمــن الــذيــن
ي ـق ــوم مـعـظـمـهــم ب ـج ـهــد اس ـت ـث ـنــائــي».
ولفت إلى أن «الجميع يذهبون باتجاه
تـقـيـيــم أداة الـتـعـلــم (واتـ ـس ــاب ،تـيـمــز،
غــوغــل كــاســروم ،زوم ،)...فــي حــن أن
املشكلة تكمن في الهندسة التعليمية
وم ـ ــدى ت ـكـ ّـيــف امل ـض ـم ــون م ــع األداة».
ً
فالحصة الدراسية ،مثال« ،ال يجب أن
تـتـجــاوز مبدئيًا الـ ـ  20دقـيـقــة منها 5
دقائق للتحاور مع التالمذة ،وبعدها
ال يمكن املـبــاشــرة بحصة قبل نصف
ساعة ُيـجــري خاللها التلميذ نشاطًا
ْ
مختلفًا كـلـيــا ،ألن ال أح ـ َـد مــن املــربــن
وامل ـش ــرف ــن ع ـلــى الـعـمـلـيــة التعليمية
الناتج
يــأخــذ فــي الحسبان الضجيج ّ
عن الوسائط التعليمية والذي يخفض
م ـس ـتــوى االك ـت ـس ــاب إل ــى ال ـن ـصــف في
أحـســن ال ـحــاالت ،فكيف إذا كــان مــزاج
املعلم سيئًا أو وضع التلميذ النفسي
ّ
مستقر ،عندها االكتساب يمكن أن
غير
ّ
ينخفض إلى الصفر» .لذلك ،ال يتردد
نعمه فــي اقـتــراح أن «يــرســل املعلمون
ت ــوج ـي ـه ــات إل ـ ــى األه ـ ـ ــل ح ـ ــول كـيـفـيــة
تعليم أبنائهم وعدم إخضاع التالمذة
لهذه التجربة القاسية»!

األستاذ الخصوصي «شرط» النجاح :التعليم للميسورين فقط!
زينب حمود
ل ــم ي ـعــد الـتـعـلـيــم ال ـخ ـصــوصــي تــرفــا
كما قبل جائحة كــورونــا ،بل «حاجة
ملحة» بالنسبة إلى كثير من األهالي
ّ
مـمــن يــواج ـهــون ص ـعــوبــات تعليمية
وت ـق ـن ـي ــة فـ ــي تـ ــدريـ ــس أوالدهـ ـ ـ ـ ــم مــع
الـتـحــول إل ــى التعليم عــن بـعــد .وهــي
صعوبات ّأدت بالبعض إلى اإلحجام
عن تسجيل أبنائهم في املدرسة هذا
ال ـعــام ل ـعــدم قــدرتـهــم عـلــى مواكبتهم
ب ــأنـ ـفـ ـسـ ـه ــم ،وعـ ـج ــزه ــم ع ـ ــن ت ـســديــد
تكاليف التعليم الخصوصي في آن.

ه ـك ــذا ،اسـتـسـلـمــت س ـمــر خ ـيــر لـفـكــرة
إبقاء أبنائها بال تحصيل ،في انتظار
زوال الــوبــاء وال ـعــودة إلــى الصفوف،
لتجنب تكرار تجربة العام الدراسي
ّ
امل ـ ــاض ـ ــي «ال ـ ـفـ ــاش ـ ـلـ ــة» م ـ ــع ال ـت ـع ـل ـيــم
«أونالين».
تالمذة الروضات والحلقة األولى من
التعليم األساسي بــدوا األكثر حاجة
تتردد
إلــى ال ــدروس الخصوصية .لم
ّ
مثال ،في اعتماد هذا
خديجة عطويً ،
الخيار ،لالطمئنان إلى اجتياز ابنتها
«مرحلة التأسيس» بنجاح حتى لو
كلف األمر «قطع اللقمة عن الفم».
ّ

وألن تعليم الـصـغــار يـتـطـ ّـلــب مـهــارة
خ ــاص ــة ،ل ــم ت ـس ـتــطــع م ـ ّ
ـدرس ــة الـلـغــة
ِ
ّ
اإلنكليزية للمرحلة املتوسطة ،ميساء
بركات ،أن تكون معلمة البنتيها في
األول والثاني أساسي ،لذا استعانت
بمعلمة خصوصية لــديـهــا «أسـلــوب
مناسب في تدريسهما».
كلفة التعليم الـخـصــوصــي يـحـ ّـددهــا
األسـتــاذ بالتوافق مــع أولـيــاء األمــور،
وتــراوح بني  200ألف ليرة و 500ألف
املؤهالت التي يملكها
شهريًا ،بحسب ّ
األستاذ وخبرته في التعليم من جهة،
وال ـص ـف ــوف ال ـتــي ي ـ ّ
ـدرس ـه ــا م ــن جهة

البعض لم ّ
يسجلوا
أبناءهم في المدارس
للعجز عن دفع كلفة
التعليم الخصوصي

فكلما كــان الصف أعـلــى ،كلما
ثانيةّ .
كانت كلفة التدريس أكبر .وفي بعض
ـال على األسـتــاذ
األح ـيــان ،يـعــرض أه ـ ٍ
أج ـ ـرًا مــرت ـف ـعــا م ـقــابــل ج ـهــد إض ــاف ــي.
فماجدة املــوســوي تدفع مليون ليرة
شهريًا ملعلمة خصوصية القتناعها
بـ ـ ــأن ت ــوفـ ـي ــر ال ـ ــراح ـ ــة ال ـن ـف ـس ـي ــة لـهــا
سينعكس حـتـمــا عـلــى ج ــودة تعليم
أبنائها.
ه ــذه ال ـك ـل ـفــة امل ـس ـت ـجــدة ُت ـض ــاف إلــى
األقساط املدرسية واشتراك الكهرباء
واإلنترنت اللذين يفرضهما التعليم
ثقيال
«أون ــاي ــن» ،تشكل عبئًا مــاديــا
ً

ـؤمــن
ع ـلــى األه ــال ــي ،ك ـبــركــات ال ـت ــي تـ ّ
بـشــق الـنـفــس  400أل ــف ل ـيــرة شهريًا
ملعلمة خـصــوصـيــة« ،لـكــن ذل ــك يبقى
أفـ ـض ــل مـ ــن أن أدفـ ـعـ ـه ــا لـ ـق ــاء أدوي ـ ــة
أعـ ـ ـص ـ ــاب» .إذ أن ع ـ ــدم ال ـ ـقـ ــدرة عـلــى
االستعانة بأستاذ خصوصي يدفع
األم إلــى توظيف كــل مهاراتها وبــذل
أق ـص ــى ج ـه ــوده ــا ل ـت ــدري ــس أوالده ـ ــا
وهو ما ّ
يسبب لها ضغوطات نفسية
ويخلق ّ
جوًا من التوتر في البيت.
ثقافة «إلزامية» التعليم الخصوصي
تــزام ـنــت م ــع أزم ــة اق ـت ـصــاديــة خانقة
يعيشها اللبنانيون .فظهرت فروقات

اج ـت ـمــاع ـيــة وتـعـلـيـمـيــة واض ـح ــة بني
ال ـ ـت ـ ــام ـ ــذة .وي ـ ـع ـ ــود ذل ـ ـ ــك إل ـ ـ ــى ع ــدم
معرفة بعض أولياء األمــور بتقنيات
ال ـت ــواص ــل ال ـحــدي ـثــة واك ـت ـف ــاء بعض
املـ ــدارس بتسجيل املـ ــواد التعليمية
وإرس ــال ـه ــا إل ــى ال ـت ــام ــذة ع ـلــى شكل
ّ
مـلـفــات و«ف ـيــديــوهــات» بــا أي شــرح.
وبـحـســب االخـتـصــاصـيــة ف ــي اإلدارة
التربوية فاطمة نصر الله ،ستواجه
إدارات امل ـ ـ ــدارس ،ب ـعــد زوال ال ــوب ــاء،
صـعــوبــة فــي تقييم الـتــامــذة لقياس
األه ـ ـ ــداف ال ـت ــي اكـتـسـبـهــا ك ــل تلميذ
طوال فترة التعليم عن بعد.

كورونا

ّ
إيجابية الفحوصات
األعلى منذ بداية الوباء...
ّ
«نفسية»
وعراقيل
تعترض التلقيح؟
أكثر من  %35بلغت نسبة إيجابية الفحوصات املخبرية للكشف
عــن فـيــروس كــورونــا ،أمــس ،وهــي أعلى نسبة ُت ّ
سجل منذ بداية
ان ـت ـشــار ال ــوب ــاء ق ـبــل ن ـحــو س ـنــة .ف ـمــن ب ــن  5682فـحـصــا فقط
(انخفاض أعداد الفحوصات إلى أقل من نصف املعدالت املعتادة
يعود إلى إقفال عدد من املختبرات أيــام اآلحــاد)ُ ،س ّجلت 2020
إصابة (تسع منها وافدة) ،فيما استمرت أعداد ّالوفيات باالرتفاع
مع إعالن وزارة الصحة وفاة  63شخصًا ،ليحتل لبنان املرتبة 21
عامليًا لجهة أعداد الوفيات ّ
جراء الفيروس.
وألن نسبة إيجابية الفحوصات املخبرية هي ّ العامل األهــم الذي
يؤخذ فــي الحسبان عند اتـخــاذ أي قــرار يتعلق بتمديد اإلقفال
التام أو تجميده ،ال يفترض أن يشفع تراجع أرقام اإلصابات في
استبعاد خيار التمديد لإلغالق الذي يزداد ثقله يومًا بعد يوم ،في
ظل تفاقم الوضع االقتصادي ،علمًا بأنه ،حتى اآلن ،ال قرار نهائيًا
في ما خص تمديد اإلقفال أو تجميده ،بحسب مصادر في اللجنة
الوزارية املخصصة ملكافحة كورونا ،فيما نصحت لجنة الصحة
النيابية بعدم اتخاذ أي قرار قبل تقييم الوضع في السادس من
الجاري.
ولـئــن ك ــان تــواصــل تسجيل أع ــداد مرتفعة مــن اإلص ــاب ــات رغــم
اإلغالق يدفع البعض إلى التشكيك في جداوه ،إال أنه ُحكمًا مؤشر
على ّالحجم الكبير النتشار الوباء ،وعلى مدى التدهور الذي كان
سيحل لوال قرار ّاإلغالق ،وخصوصًا مع انتشار الساللة الجديدة
للفيروس وفي ظل القدرة املحدودة ُ
للمستشفيات.
وبـمـعــزل عــن تمديد اإلق ـفــال مــن عــدمــه ،يبقى «الـثــابــت» الوحيد،
لــدى مختلف الجهات املعنية ،هو الـعــودة املــدروســة بعناية للفتح
التدريجي إذا ما اتخذ قرار بتجميد اإلغالق« ،كي ال يذهب مفعول
اإلغالق لثالثة أسابيع سدى» ،بحسب رئيس لجنة الصحة النيابية
عاصم عراجي.
مدير ُمستشفى رفيق الحريري الحكومي الدكتور فراس األبيض
رأى أن طــرح اللقاح قريبًا من شأنه أن ُيساعد في خفض أعــداد
ّ
الوفيات وحاالت العناية املركزة ،الفتًا إلى أن النتائج امللموسة «لن
تظهر قبل شهر أيار».
فــي غـضــون ذل ــك ،وبـعــد طــرح مـخــاوف مــن عــراقـيــل «لوجستية»
ـ«االستعداد النفسي»
أمــام استقدام ُ اللقاح ،ثمة مخاوف تتعلق ب
ّ
لكثيرين من املقيمني وموقفهم من اللقاح ،في ظل «ضخ إعالمي
غ ـيــر م ـ ــدروس ويـفـتـقــر إل ــى املـهـنـيــة وال ــدق ــة م ــن ش ــأن ــه تشتيت
الكثيرين» ،وفق عراجي.
ُ
وكانت الفتة في هذا الصدد ،نتائج استطالع أجرته إدارة مستشفى
ً
رفيق الحريري الحكومي الجامعي على  735عامال فيها ،خلصت
إلى أن  %39منهم فقط أفادوا باستعدادهم ألخذ اللقاح ،فيما لم
ُ
منهم موقفهم بعد ،ورفــض  %12تلقي اللقاح ،علمًا
يقرر ُ %49
بــأن  %79من املشاركني في االستطالع يعملون بشكل مباشر
مع مرضى كورونا.
وفي تفاصيل النتائج التي نشرها األبيض على حسابه على موقع
تويترّ ،
فإن  %55من العاملني قالوا إنه ليس لديهم معلومات كافية
عن اللقاح واملصدر الرئيسي للمعلومات بالنسبة إلــى معظمهم
( )%64هو اإلعــام .وكان مصدر القلق الرئيسي لـ  %81حدوث
آثار جانبية ،فيما اعتقد  %84أن األشخاص غير ّ
املعرضني لخطر
العدوى الشديدة بالكورونا يمكنهم االنتظار.
ُهــذه النتائج تـقــود ،وفــق األب ـيــض ،إلــى الـتـخــوف مــن مــوقــف بقية
املقيمني من اللقاح طاملا أن لدى العاملني في مجال الرعاية الصحية
مثل هذه املخاوف التي إذا لم يتم التعامل معها فستعرقل حملة
التطعيم.
ّ
وفي السياق نفسه ،شدد عراجي على أهمية الحث على أخذ اللقاح
للوصول إلــى النتيجة املرجوة بتلقيح %80
عبر حمالت توعية
من ُاملقيمنيُ ،مشيرًا إلى أن ُاملباشرة باللقاح من شأنها أن ُت ّ
شجع
ً
ّ
املتريثني« ،ففي أميركا ،مـثــا ،وقبيل بــدء ُعملية التلقيح ،كانت
االستطالعات تشير إلى أن  %45فقط من املقيمني يريدون أخذ
الطعم .إال أن االستطالعات ّ
تغيرت بعد األسبوع األول من مباشرة
العملية التي طاولت نحو مليون شخص من دون تسجيل آثار
جانبية تستدعي القلق.
ّ
ولعل ما ُي ّ
ّ
عزز هذا التفاؤل هو اإلقبال على التسجيل في املنصة
املخصصة لحجز مواعيد ألخذ اللقاح ،إذ بلغ عدد املسجلني في
األسبوع األول بعد إطالق املنصة نحو  200ألف« ،وهو دليل على
إمكانية التعويل على الناس».
(األخبار)
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تقرير

طالب «األميركية»:
األقساط عبر
كاتب العدل
فاتن الحاج
بعدما استنفدت الـقــوى وال ـنــوادي الطالبية
اليسارية والعلمانية في الجامعة األميركية
في بيروت سبل التفاوض مع إدارة الجامعة
لـثـنـيـهــا ع ــن ق ــراره ــا فـ ــرض دفـ ــع األق ـس ــاط
لفصل الربيع وفق سعر املنصة اإللكترونية
( 3900لـيــرة مـقــابــل ال ـ ــدوالر) ،يتجه بعض
الـطــاب الــى سـلــوك مـســار قضائي يقضي
بـ ــإيـ ــداع األق ـ ـسـ ــاط لـ ــدى ك ــات ــب الـ ـع ــدل وف ــق
سعر الصرف الرسمي ( 1515ليرة مقابل
الـ ـ ـ ــدوالر) ،ب ـمــا أن ال ـق ـســط م ـحــدد ب ــال ــدوالر
األميركي ،وذلــك قبيل نفاد مهلة التسجيل
التي ّ
مددت حتى  19الجاري بسبب األوضاع
الصحية واإلقفال العام.
الـخـطــوة تـنـســق مــع مـجـمــوعــة مــن املـحــامــن
ّ
الــذيــن تـطـ ّـوعــوا لتبني مـعــركــة األق ـســاط في
الجامعة .وأوضح املحامي الشريف سليمان
أن ع ــددًا مــن الـطــاب سيتقدمون بصفتهم
الـشـخـصـيــة ب ــ«ع ــرض وإي ـ ـ ــداع» ،بــاألقـســاط
وفــق السعر الرسمي الوحيد ،وال ــذي ينشأ
عنه تبليغ إلدارة الجامعة بواسطة مباشر
مــن املحكمة ،ويحق ل ــإدارة قبوله وبالتالي
اسـ ـتـ ـيـ ـف ــاء الـ ـقـ ـس ــط م ـ ــن كـ ــاتـ ــب الـ ـ ـع ـ ــدل أو
االعتراض عليه .وإذا اعترضت ترفع دعوى
«إثبات عرض وإيداع» .أما في حال اتخاذ أي
قــرارات تعسفية مثل الفصل من التعلم عن
بعد أو مــا شــابــه ،بحق الـطــاب املعترضني،
فتقدم شكوى إلى القضاء املستعجل إللزام
الجامعة بــالــرجــوع عــن هــذه ال ـق ــرارات تحت
طائلة غرامة إكراهية ،لكون ما يحصل بني
الطرفني هو اختالف في وجهات النظر وليس
اع ـتـ ً
ـداء مــن الـطــاب على الجامعة أو إقــدامــا
على مخاصمتها .وقال إن الطالب احتكموا
إلى القانون والقضاء لكونهم حريصني على
جامعتهم ومستواها وصدقيتها.
علي نـجــدي ،طــالــب ريــاضـيــات ،وأح ــد الذين
سيتقدمون ب ــاإلي ــداع ،قــال «إنـنــا لجأنا إلى
هــذا الـخـيــار بعدما حــال اإلق ـفــال الـعــام دون
استكمال التظاهرات على مداخل الجامعة،
وبعدما أوصــدت اإلدارة أبوابها أمــام نقاش
دول ـ ـ ــرة األقـ ـ ـس ـ ــاط» ،م ـش ـي ـرًا إلـ ــى أن زيـ ــادة
املساعدات املالية بنسبة  20أو  30في املئة
لعدد من الطالب ،ال يمكن أن تمنع املخاطر
التي ّ
سببتها زيادة األقساط بنسبة  160في
املئة .وأكد «أننا جاهزون للتعاطي مع أي ردّ
فعل يأتي من الجامعة».
(هيثم الموسوي)
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رياضة

رياضة
لطالما أراد
أوزيل اللعب
في تركيا
(أ ف ب)

ّ
...
التركي
الدوري
ّ
ّ
أكثر من مجرد محطة اعتزال
الكرة المعولمة

انتقل العب الوسط األلماني مسعود أوزيل إلى فنربخشة قادمًا من
آرسنال ،بعدما خرج كليًا من حسابات مــدرب «الغانرز» مايكل أرتيتا.
ٌ
«نجم» جديد يترك أحد الدوريات األوروبية الكبرى لاللتحاق بالدوري
التركي ،ما يؤكد على تطور قطاع الكرة في البالد ونجاح الخطط
الموضوعة من قبل ّ
القيمين عليه
حسين فحص
ّ
تغيرت املعادلة في السنوات املاضية،
لــم تعد األض ــواء كــل شــيء بالنسبة
إل ــى العـبــي ك ــرة ال ـقــدم .فبعدما كــان
ح ـل ــم أي الع ـ ــب ي ـق ـض ــي بـتـحـصـيــل
الـشـهــرة عــن طــريــق االل ـت ـحــاق بأحد
الـ ــدوريـ ــات ال ـخـم ـســة ال ـك ـب ــرى ،سلك
ـرى ،فذهبوا
الـبـعــض مـنـعــرجــات أخ ـ ّ
إل ـ ــى دوريـ ـ ـ ــات غ ـي ــر م ـت ــوق ـع ــة .وج ــد
بعض ًالالعبني في الدوري األميركي
م ـح ـطــة مـهـمــة ق ـبــل االع ـ ـتـ ــزال ،حيث
حصلوا على «إكسير الشباب» قبل
إن ـه ــاء مـسـيــرتـهــم ن ـظ ـرًا إل ــى ال ـفــارق
الـكـبـيــر بــن مـسـتــويــاتـهــم ومـسـتــوى
الــاعـبــن ه ـنــاك ،فيما اتـجــه آخ ــرون
وراء املال ّ
فشدوا الرحال إلى الدوري
الصيني .آخر املحطات «املستغربة»
ّ
ت ـمــث ـلــت بـ ــالـ ــدوري ال ـت ــرك ــي امل ـم ـتــاز،
ال ـ ــذي ش ـهــد ف ــي ال ـس ـن ــوات األخ ـي ــرة
إقـبــال العديد مــن نجوم النخبة من
وألسباب مختلفة.
كل األعمار
ٍ
قبل الـطـفــرة الـكــرويــة ،عــرف ال ــدوري
ال ـتــركــي ب ـعــض ح ــرك ــات االن ـت ـقــاالت
«الـخـجــولــة» ،وال ـتــي ســاهـمــت تباعًا
في الوصول إلى الصورة التي عليها

9

الثالثاء  2شباط  2021العدد 4261

هــذا ال ــدوري الـيــوم .فقد بــدأ الـنــزوح
الكروي إلى تركيا عام  ،1984عندما
وصل املدرب يوب ديروال إلى غلطة
ســراي .عندها ،أحــدث األملــانــي ثورة
ّ
وحسن معايير
في أساليب التدريب
ك ـ ــرة الـ ـق ــدم ال ـت ــرك ـي ــة ب ـش ـك ـ ٍـل ك ـب ـيــر،
م ــا ش ـ ّـج ــع م ــدرب ــن أج ــان ــب آخ ــري ــن
للقدوم مثل غوس هيدينك وجوردن
ميلن وسـيــب بيونتك .هـكــذا ،ارتقى
مستوى كرة القدم في البالد وجذب
العديد من الالعبني للقدوم.
ّ
حـ ــطـ ــت األس ـ ـ ـمـ ـ ــاء الـ ـكـ ـبـ ـي ــرة األولـ ـ ــى
ف ــي ع ـ َ
ـام ــي  1987و ،1988ح ــن جــاء
كـ ــل مـ ــن دي ــديـ ـي ــه س ـي ـكــس وهـ ــارالـ ــد
شــومــاخــر الـلــذيــن انضما إلــى ًغلطة
سـ ـ ـ ــراي وفـ ـن ــربـ ـخـ ـش ــة ،إض ـ ــاف ـ ــة إل ــى
ب ـعــض األسـ ـم ــاء األخ ـ ـ ــرى .اس ـت ـقــدام
الـ ـنـ ـج ــوم ان ـع ـك ــس ح ـي ـن ـهــا إي ـج ــاب ــا
ع ـل ــى األن ـ ــدي ـ ــة ،ح ـي ــث وص ـ ــل غـلـطــة
س ــراي عــام  1989إلــى نصف نهائي
دوري أب ـطــال أوروبـ ـ ــا .ب ـعــدهــا ،جــاء
ـان
ك ــل م ــن جـ ــان م ـ ــاري ب ـف ــاف ودال ـي ـ ً
أتكينسون وريموند أومــان ،إضافة
إلــى ّ
املتوجني بــدوري أبطال أوروبــا
عام  1995جون فان دين بروم وبيتر
فان فوسن.

ّ
رغ ــم تـلــك األس ـم ــاء ال ــرن ــان ــة ،تمثلت
العالمة الفارقة في عام  1996عندما
استقدم غلطة ســراي الالعب جورج
ه ــاج ــي ،وال ـ ـ ــذي س ــاه ــم م ــع ح ــارس
م ــرم ــى الـ ـب ــرازي ــل األسـ ـب ــق ك ــاودي ــو
تافاريل في تحقيق الكأس األوروبية
الـ ــوح ـ ـيـ ــدة ف ـ ــي ت ـ ــاري ـ ــخ ك ـ ـ ــرة الـ ـق ــدم
التركية ،حني هزم غلطة سراي نادي
آرسـ ـن ــال ف ــي ن ـهــائــي كـ ــأس االت ـح ــاد
األوروبي عام .2000
ه ـك ــذا ،ان ـس ـحــب ت ــأل ــق غـلـطــة س ــراي
ّ
عـلــى املـنـتـخــب الــوطـنــي ال ــذي تمكن
ع ـ ـ ــام  2002م ـ ــن ان ـ ـ ـتـ ـ ــزاع ب ــرون ــزي ــة
مونديال كوريا الجنوبية واليابان،
ثــم برونزية كــأس الـقــارات  2003في
ف ــرن ـس ــا ،ق ـب ــل الـ ــوصـ ــول إلـ ــى امل ــرب ــع
الــذهـبــي فــي ي ــورو  ،2008لـكــن األمــر
أخــذ منحى مغايرًا تمامًا مع نهاية
ُذلك العقد ،على خلفية دفاتر سوداء
فتحت في الدوري التركي.

تراجع وعودة
ف ـفــي م ــوس ــم  ،2011/2010طــاولــت
قـضــايــا الـفـســاد الـعــديــد مــن األنــديــة
رئيس
التركية ،مــا أدى إلــى توقيف
ً
بطل الدوري آنذاك فنربخشة ،إضافة
إل ــى  60آخ ــري ــن م ــن الع ـب ــن وح ـكــام
ومـســؤولــن ،كما تـ ّـم تأجيل الــدوري
ألســاب ـيـ ٍـع ع ــدي ــدة .وف ــي ظ ــل الـفـســاد
املستشري وف ـقــدان الـكــرة للشفافية
وال ـجــاذب ـيــة ،خـلــت امل ــدرج ــات وهــرب
رع ـ ـ ــاة األنـ ـ ــديـ ـ ــة .عـ ـل ــى خ ـل ـف ـي ــة ذلـ ــك،
ك ــادت كــرة الـقــدم التركية أن تنتهي
كليًا ،لــوال اعتماد ّ
القيمني مشروعًا
محاكيًا ل ـلــدوري األم ـيــركــي ،يقضي
بــاإلضــاءة على الــدوري التركي عبر

اس ـت ـق ــدام ن ـجــوم ك ـبــار مـقـبـلــن على
االعـتــزال ،ما يشجع الجماهير على
ال ـ ـعـ ــودة إل ـ ــى املـ ــاعـ ــب ،ك ـم ــا ي ـجــذب
ً
مختلف الالعبني للقدوم مستقبال.
ه ـ ـكـ ــذا ،ات ـج ـه ــت األن ـ ــدي ـ ــة ال ـت ــرك ـي ــة،
عـلــى غـ ــرار غـلـطــة س ـ ــراي ،بشكتاش
وفنربخشة ،إلــى التعاقد مــع نجوم
ســاب ـقــن ل ــم ي ـك ـل ـفــوا ال ـك ـث ـيــر بسبب
إقـ ـب ــالـ ـه ــم عـ ـل ــى االع ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــزال ،ل ـك ـن ـهــم
س ــاهـ ـم ــوا فـ ــي إح ـ ـيـ ــاء ال ـ ـكـ ــرة شـيـئــا
ف ـش ـي ـئــا .ومـ ــن ج ـه ــة ال ــاعـ ـب ــن ،ك ــان
لـ ـك ــل م ـن ـه ــم دوافـ ـ ـع ـ ــه الـ ـت ــي جـعـلـتــه
يـلـتـحــق بـ ــالـ ــدوري ال ـت ــرك ــي ،فمنهم
مــن أراد اسـتـعــادة املـسـتــوى ،ومنهم
مــن طـمــع بــالـعــائــد املــالــي ،فيما أراد
آخ ــرون اللعب بانتظام للعودة إلى
امل ـ ـشـ ــاركـ ــات الـ ــدول ـ ـيـ ــة مـ ــع مـنـتـخــب
بالدهم.
ك ــان ع ــام  2015تــاري ـخ ـيــا بــالـنـسـبــة
إلـ ـ ــى الـ ـ ـك ـ ــرة الـ ـت ــركـ ـي ــة ،حـ ـي ــث شـهــد
سـ ــوق االنـ ـ ّتـ ـق ــاالت ال ـص ـي ـفــي ت ـطــورًا
جــدي ـدًا تـمــثــل بـتـعــاقــد كـبــار ال ــدوري
ّ
مــع أكثر مــن نجم .عــزز غلطة ســراي

قد ينتزع الدوري
الدوري
التركي مكانة ً
الفرنسي مستقبال

هجومه حينها ببطل العالم لوكاس
ب ــودولـ ـسـ ـك ــي ل ـي ـن ـض ــم إلـ ـ ــى كــوك ـبــة
النجوم شـنــايــدر ،ميلو ،موسليرا...
بـقـيــادة املـ ــدرب اإلي ـطــالــي تـشـيــزاري
برانديلي ،مع اإلشارة إلى أن الفريق
سبق له أن ضـ ّـم في صفوفه نجومًا
كـبــارًا فــي تلك الفترة ،أمـثــال ديدييه
دروغبا وكيويل.
م ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،ك ـ ـ ــان ل ـف ـن ــرب ـخ ـش ــة فــي
ذلـ ــك الـ ـع ــام ح ـصــة األس ـ ــد ف ــي ســوق
االنتقاالت ،إذ استقدم املهاجم روبن
فان بيرسي إلى جانب زميله السابق
في مانشستر يونايتد لويس ناني،
لينضم الــاعـبــان إلــى نـجــوم آخرين
مثل راؤول ميريليس وبرونو ألفيس
ودي ـي ـغ ــو ريـ ـب ــاس وس ـي ـم ــون ك ــاي ــر.
كــذلــك ،تعاقد بيشكتاش حينها مع
النجم البرتغالي ريكاردو كواريزما
الــذي سبق له أن حمل ألــوان الفريق
ع ــام  2010مل ــدة مــوس ـمــن ،كـمــا ظفر
بيشكتاش بتوقيع الظهير األملاني
أندرياس بيك قائد فريق هوفينهايم
وحامل لقب بطولة أوروبــا للشباب
عام  2009مع املنتخب.
ّ
هـكــذا ،ت ـعــززت املنافسة فــي ال ــدوري
الـ ـتـ ــركـ ــي م ـ ــن جـ ــديـ ــد ب ـ ــن ال ـق ـط ـبــن
األساسيني غلطة سراي وفنربخشة
مـ ـ ـ ــع اج ـ ـ ـت ـ ـ ـهـ ـ ــاد فـ ـ ـ ـ ــرق أخ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى م ـث ــل
بيشكتاش وباشاك شهير ،ما ساهم
في ازدهار كرة القدم التركية .لم يكن
التقدم في ال ــدوري التركي انعكاسًا
ل ـت ـطــور اق ـت ـصــاد ال ـب ــاد وانـتـعــاشــه
فحسب ،بل لوجود عوامل جوهرية
أخـ ـ ـ ـ ــرى؛ أهـ ـمـ ـه ــا م ـ ـشـ ــاركـ ــة األنـ ــديـ ــة
املنتظمة فــي الـب ـطــوالت األوروب ـي ــة،
وانـ ـخـ ـف ــاض الـ ـض ــرائ ــب ع ـل ــى ن ـحـ ٍـو
كبير قـيــاســا بــالـبـطــوالت األوروب ـيــة
األخ ـ ــرى ،مــا شـ ّـجــع أك ـثــر عـلــى قــدوم
الالعبني.

NBA

ّ
كليبرز يتصدر الغرب ودنفر «يعرقل» يوتا جاز
أوق ـ ــف دن ـف ــر ن ــاغ ـت ــس س ـل ـس ـلــة م ــن 11
فوزًا تواليًا (األطول هذا املوسم) ليوتا
ج ــاز بــال ـفــوز عـلـيــه ( )117-128ضمن
دوري كرة السلة األميركي للمحترفني
بفضل  47نقطة لنجمه الصربي نيكوال
يوكيتش ،في حني انتزع لوس أنجليس
كليبرز صدارة املنطقة الغربية .وضرب
يــوك ـي ـتــش ب ـق ــوة بـتـسـجـيـلــه  47نـقـطــة
بينها  22فــي الــربــع األول رفـعـهــا إلــى
 33في نهاية الشوط األول وأضــاف 12
متابعة ليحقق «الدبل دبــل» العشرين
هذا املوسم.
ونـ ّـوه يوكيتش نجم املباراة بال منازع
بفوز فريقه بقوله« :في الوقت الحالي،
يعتبر ج ــاز أفـضــل فــريــق فــي الـ ــدوري،
ي ـل ـع ـب ــون ب ـش ـك ــل م ــده ــش ويـ ـ ـس ـ ـ ّـددون
بـشـكــل رائ ــع وح ـق ـقــوا  11ف ــوزًا تــوالـيــا،
وبالتالي فالفوز جيد جدًا لنا».
ومنذ البداية ّ
تقدم ناغتس بفارق كبير
وص ــل إل ــى  28نقطة فــي ال ـشــوط األول
باعتماده بنسبة كبيرة على الرميات
الثالثية ونجح في تسجيل  8منها في
محاولته الـ 8األولى ثم  15من أصل 18
في نهاية الشوط األول .ونجح جاز في
تقليص ال ـف ــارق إل ــى أق ــل مــن  10نقاط
فــي الــربــع الـثــالــث ،لكن الكلمة األخـيــرة
ك ــان ــت لـنــاغـتــس بـفـضــل االحـتـيــاطـيــن
جايمايكل غرين وفاكوندو كامباتزو
الـلــذيــن سـ ّـجــا  9و 6نـقــاطــا تــوالـيــا في
ال ــرب ــع األخ ـي ــر لـيـخــرج فــريـقـهـمــا فــائـزًا
ّ
ب ـفــارق  9ن ـقــاط .وتـخــطــى  7العـبــن من

ّ
قلب فيالدلفيا تخلفه أمام إنديانا بفارق  16نقطة إلى فوز بفارق  9نقاط (ا ف ب)

جـ ــاز ح ــاج ــز ال ـع ـش ــر ن ـق ــاط وأف ـض ـل ـهــم
ك ـ ــان بـ ــويـ ــان ب ــوغ ــدان ــوف ـي ـت ــش مـ ــع 29
نـقـطــة ودون ــوف ــان مـيـتـشــل م ــع  13لكن
ذلــك لم يبعد شبح الخسارة األولــى له
منذ السادس من كانون الثاني/يناير
املاضي.
وعلى الجهة األخرى عاد لوس أنجليس
كليبرز مــن فــوز صريح على نيويورك
ن ـي ـكــس ( )115-129ب ـف ـضــل  28نـقـطــة
لنجمه كــواهــي لـيـنــارد .وبـعــد أن ّ
تقدم
كـلـيـبــرز ب ـف ــارق مــريــح خ ــال مـجــريــات
املباراة نجح نيكس في تقليص الفارق
إل ـ ــى ن ـق ـط ـتــن ف ـق ــط فـ ــي م ـط ـل ــع ال ــرب ــع
األخير لكن كليبرز ّ
رد بتسجيل النقاط
التسع التالية ليحسم النتيجة بنسبة
كبيرة .وك ــان جوليونس ران ــدل أفضل

مسجل فــي صـفــوف الـخــاســر ،صاحب
أفضل دفــاع فــي ال ــدوري ،مــع  27نقطة.
وبـ ـه ــذا الـ ـف ــوز انـ ـت ــزع ك ـل ـي ـبــرز صـ ــدارة
املنطقة الغربية على حساب يوتا جاز
مع سجل هو األفضل في الدوري حتى
يتضمن  16انتصارًا و 5هزائم.
اآلن إذ
ّ
ومن جهته حقق واشنطن ويزاردز فوزًا
مثيرًا على بروكلني نتس (.)146-149
وك ــان ــت املــواج ـهــة ب ــن أف ـضــل هـ ّـدافــن
ه ــذا املــوســم فــي الـ ــدوري ،بــرادلــي بيل
فــي صـفــوف وي ـ ــزادرز وكـيـفــن دوران ــت
ّ
فسجل كــل منهما  37نقطة
مــع نتس،
لكن األول ّ
سجل حاسمة منحت التقدم
لفريقه ( )144-146قبل نهاية املـبــاراة
ب ـ ــ 8ث ـ ـ ــوان .ب ـي ــد أن راسـ ـ ــل وس ـت ـب ــروك
تـفـ ّـوق عليهما مــن خــال تسجيله 41

نقطة نقطة لـلـفــائــز .وق ــال وسـتـبــروك:
«فــي الــوقــت الـحــالــي ،الـشــيء األهــم هو
تحقيق االن ـت ـصــارات» فــي إش ــارة إلــى
خـ ـس ــارة ف ــري ـق ــه أربـ ـع ــا م ــن م ـبــاريــاتــه
ال ـ ـسـ ــت األخـ ـ ـي ـ ــرة بـ ـع ــد ت ــأجـ ـي ــل ســت
مـبــاريــات لــه بسبب تــداعـيــات فيروس
كـ ــورونـ ــا امل ـس ـت ـج ــد .وغـ ـ ــاب ع ــن نـتــس
نجمه جيمس هــاردن بداعي اإلصابة
في فخذه.
وف ـ ــي م ـ ـبـ ــاراة ث ــان ـي ــة ق ـل ــب ف ـيــادل ـف ـيــا
ّ
سفنتي سيكسرز تخلفه أمــام إنديانا
بــايـســرز ب ـفــارق  16نـقـطــة قـبــل أق ــل من
 10دق ــائ ــق عـلــى نـهــايــة املـ ـب ــاراة ليفوز
ع ـل ـي ــه ( )110-119ب ـف ـض ــل  27نـقـطــة
لتوبياس خاريس بينها  10في الربع
األخير ليحقق فــوزه الـســادس في آخر
 7مباريات .وأضــاف فوركان كوركماز.
وخ ــاض فـيــادلـفـيــا املـ ـب ــاراة ف ــي غـيــاب
نجمه الكاميروني جويل امبييد الذي
يعاني من أوجاع في ظهره.
وق ــال العــب فيالدلفيا ماتيس ثيبول:
«أعـتـقــد أن ــه ف ــوز مـهــم ألكـثــر مــن سبب.
ّ
لقد نجحنا في قلب تخلفنا في املباراة
لنفوز خــارج أرضنا وفــي غياب جويل
ام ـب ـي ـيــد .ك ــل ه ــذه األم ـ ــور ســاه ـمــت في
ج ـع ــل ال ـ ـفـ ــوز فـ ــي غ ــاي ــة األهـ ـمـ ـي ــة .كـنــا
سنلوم أنفسنا لو خسرنا هذه املباراة».
وفــي مباراتني أخريني ،فــاز مينيسوتا
تـمـبــروولـفــز عـلــى كليفالند كافالييرز
( )104-109وت ــورون ـت ــو رابـ ـت ــورز على
أورالندو ماجيك (.)102-115
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محطة مهمة أوروبيًا
في املقابل ،قام الــدوري التركي على
ّ
ـرات م ـت ـقــط ـعــة ب ـت ـصــديــر وإب ـ ــراز
فـ ـت ـ ٍ
ب ـعــض امل ــواه ــب ال ـش ــاب ــة ،م ـثــل جــاي
ّ
ج ـ ــاي أوكـ ــوشـ ــا الـ ـ ــذي تـ ــألـ ــق بــرف ـقــة
فنربخشة قبل االنتقال إلــى باريس
سان جيرمان ،وفرانك ريبيري الذي
لفت انتباه األندية األوروبية الكبرى
أثناء وجــوده مع غلطة ســراي .تكرر
هـ ــذا ال ـن ـمــط ف ــي ال ـس ـن ــوات األخ ـي ــرة
ـات أقـ ــل ،ح ـيــث ظ ـهــر امل ـصــري
ب ــدرج ـ ٍ
م ـح ـم ــود ت ــري ــزي ـغ ـي ــه ع ـل ــى ال ـســاحــة
األوروبـ ـي ــة م ــع نـ ــادي كــاسـيـمـبــاشــا،
قبل أن ينتقل إلــى أسـتــون فيال ،في
حــن بــرز ظهير مانشستر يونايتد
األيسر أليكس تيليس ألول مرة في
األوروب ـ ـيـ ــة بــرف ـقــة غلطة
ك ــرة ال ـق ــدم ً
ّ
سراي .إضافة ًإلى ذلك ،شكل الدوري
ال ـتــركــي م ـح ـطــة ل ـت ـطــور ال ـعــديــد من
الــاعـبــن الــذيــن جـ ــاؤوا عـلــى سبيل
ليون جيسون
اإلعــارة ،مثل مدافعي ً
ديناير ومارسال ،إضافة إلى العبني
آخرين.
تطور الكرة في تركيا انعكس أيضًا
ع ـل ــى م ـس ـت ــوى ال ــاع ـب ــن امل ـح ـل ـيــن،
األمر الذي ساهم في انتشار األتراك
بني مختلف األندية الكبرى ،وقد برز
منهم فــي الـسـنــوات األخـيــرة كــل من:
أردا توران وهاكان تشالهان أوغلو.
كل هــذه العوامل ساهمت تباعًا في
ن ـج ــاح الـ ـك ــرة ف ــي الـ ـب ــاد ومـنــافـســة
الدوري التركي للعديد من الدوريات
الـ ـكـ ـب ــرى .ال ـت ـج ــرب ــة ال ـت ــرك ـي ــة عــرفــت
ن ـج ــاح ــا كـ ـبـ ـيـ ـرًا ،وف ـ ــي ظـ ــل ال ـت ـط ــور
املستمر ،قــد ينتزع ال ــدوري التركي
ً
مكانة الدوري الفرنسي مستقبال في
قائمة الــدوريــات األوروبـيــة الخمسة
الكبرى.

أبرز مباريات اليوم

إيكاردي ّ
يتعرض للسرقة

وقــع األرجنتيني م ــاورو إي ـكــاردي مهاجم بــاريــس ســان جيرمان
الفرنسي ضحية ســرقــة محتويات مــن منزله الكائن فــي منطقة
«نويي سور سني» في العاصمة باريس بقيمة  400ألف يورو ،خالل
خوضه مباراة فريقه ضد لوريان في الــدوري املحلي ،بحسب ما
أشارت مصادر ّ
مقربة منه .وقال املصدر مؤكدًا معلومات نشرتها
صحيفة «ليكيب» الرياضية الفرنسية« :تنبه املحيطون بالالعب
إلى أشياء مبعثرة ومفقودة» .وأضاف أنه ّ
«تمت سرقة مجوهرات،
ُ
ساعات ،ومالبس فخمة ،هذه األشياء تقدر قيمتها بحوالى 400
ألــف يــورو» من دون الكشف عن التفاصيل حــول عملية السرقة.
وفتحت محكمة نانتير تحقيقًا بالحادثة ،وأوكلت امللف إلى فرقة
مكافحة العصابة التابعة للشرطة القضائية في باريس.

إدانات للعنصرية في إنكلترا

وصــف األمـيــر ولـيــام ،نجل ولــي العهد البريطاني األمـيــر تشارلز،
اإلســاءات العنصرية ّ
املوجهة إلى العبي كرة القدم بأنها «حقيرة»
مشددًا على أنها «يجب أن تتوقف اآلن» بعد أن أصبح ماركوس
راش ـفــورد مهاجم مانشستر يونايتد آخــر الـنـجــوم عــرضــة لتلك
امل ـم ــارس ــات .وي ــأت ــي حــديــث دوق كــام ـبــريــدج م ــع رئ ـيــس االت ـحــاد
اإلنـكـلـيــزي ل ـكــرة ال ـق ــدم ،بـعــد أن اتـهـمــت راب ـطــة الع ـبــي ك ــرة الـقــدم
املحترفني شركات مواقع التواصل االجتماعي بعدم العمل بشكل
صارم وجازم للحد من املنشورات العنصرية.

وك ــان ك ــل م ــن الـفــرنـســي أن ـطــونــي مــارس ـيــال وال ـهــول ـنــدي اكسيل
َ
تــوانــزيـبــي زمـيــلــي راش ـف ــورد فــي يــونــايـتــد ،مــدافــع تشلسي ريــس
جيمس والعب وست بروميتش روماين سويرز من سانت كيتس
ونيفيس عرضة إلساءات عنصرية على مواقع التواصل االجتماعي
ُ
فــي االس ـبــوع األخ ـيــر .واســت ـهــدف راش ـف ــورد بـعــد ت ـعــادل يونايتد
السلبي مع آرسنال يوم السبت ،ما دفع الشرطة إلى فتح تحقيق.
ّ
وغرد وليام« :اإلساءات العنصرية  -سواء في امللعب أو في املدرجات
أو على وســائــل التواصل االجتماعي  -حقيرة ويجب أن تتوقف
اآلن» .وتابع« :لدينا جميعًا مسؤولية لخلق بيئة ال ُيسمح فيها بمثل
هــذه اإلس ــاءات ،وأولـئــك الــذيــن يختارون نشر الكراهية واالنقسام
ّ
يتحملون مسؤولية أفعالهم».
ودع ــت رابـطــة الــاعـبــن املحترفني منصات الـتــواصــل إلثـبــات أنها
ً
ملتزمة فعال بمعالجة مشكلة تقول إنها تمر «فــي مرحلة أزمــة»
منذ عامني .وقالت في بيان« :يجب بذل كل الجهود لحماية العبي
كرة القدم املحترفني ،وجميع املستخدمني اآلخرين ،من اإلســاءات
العنصرية أثناء استخدامهم مواقع التواصل االجتماعي».

انتر يلتقي يوفنتوس
في نصف نهائي الكأس

ّ
يتجدد اللقاء بني الغريمني يوفنتوس وانتر في «دربــي ديطاليا»
عندما يلتقيان اليوم ( 21:45بتوقيت بيروت) على ملعب جوزيبي
مياتسا في ذهاب الدور النصف النهائي من مسابقة الكأس املحلية،
في حني يتطلع حامل اللقب نابولي لقطع الخطوة ما قبل االخيرة

ّ
لالحتفاظ به عندما يحل ضيفا على أتاالنتا غدا االربعاء.
وكان انتر أقصى غريمه وجاره ميالن من الدور ربع النهائي بفوزه
عليه بنتيجة ( )1-2بهدف قاتل للدنماركي كريستيان اريكسن
من ركلة حــرة في الوقت بــدل الضائع ( )7+90في مباراة شهدت
طــرد نجم «روســونـيــري» السويدي زالت ــان ابراهيموفيتش .فيما
ً
صخبا بعد تخطيه بسهولة عقبة سبال
كان عبور يوفنتوس اقل
برباعية نظيفة ،بغياب نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي
فضل امل ــدرب أنــدريــا بيرلو اراح ـتــه ،فيما جلس الـقــائــد جورجيو
كييليني وليوناردو بونوتشي والكولومبي خــوان ك ــوادرادو على
دكة البدالء.
وتعتبر املباراة ثأرية بالنسبة لفريق املدرب اندريا بيرلو الذي وصل
الى رأس الجهاز الفني للسيدة العجوز مطلع املوسم الحالي ،بعد أن
سقط في اول مواجهة جمعته بانتر بنتيجة (-2صفر) في املرحلة
 18من الدوري في  17كانون الثاني/يناير الفائت.
وكــان يوفنتوس حامل الــرقــم القياسي فــي عــدد االلـقــاب مسابقة
الكأس ( 13لقبا) ،آخرها عام  ،2018سقط في نهائي العام املاضي
امــام نابولي بركالت الترجيح بعد نهاية الوقت االصلي بالتعادل
السلبي على امللعب االوملبي في روما.

10

الثالثاء  2شباط  2021العدد 4261

الثالثاء  2شباط  2021العدد 4261

رأي

رأي

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

@AlakhbarNews

/alakhbarnewspaper

ف ـ ــي إطـ ـ ـ ــار ح ـ ــق الـ ـ ـ ــرد الـ ـ ـ ــذي ي ـك ـف ـل ــه ق ــان ــون
امل ـط ـبــوعــات ،أرسـلـنــا ه ــذا امل ـقــال ردًا عـلــى ما
نشرته جــريــدة األخ ـبــار ،فــي عــددهــا الـصــادر
يــوم األربـعــاء  20كــانــون الثاني  ،2021ضمن
صفحة رأي لألستاذ خريستو املــر ،بعنوان:
ّ
ّ
«العنف األس ـ ّ
االقتصادية
ـري فــي ظــل األزم ــة
وجائحة كورونا».
ّ
نـ ّ
ـود ف ــي ال ـبــدايــة أن نـشـيــر إل ــى أن مــوضـ ّـوع
العنف األســري بأبعاده كافة،
الندوة يطاول
ّ
وه ـ ــو ال ـع ـن ــف امل ـت ـم ــث ــل ب ــال ـع ـن ــف ال ـج ـس ــدي،
ّ
التنمر،
واملـعـنــوي كـمــا النفسي إضــافــة إل ــى
والـعــاقــة مــع األوالد بما فيها الـتـنــازع على
الحضانة ،والعنف املتماثل بني رجل ورجل،
وامرأة وامرأةّ ...
الـجــديــر بــالــذكــر ،أن ـنــا نطمح ع ــادة فــي مركز
أبحاث معهد العلوم االجتماعية في الجامعة
اللبنانية ،إلى بحث املوضوعات انطالقًا من
البعد العلمي ،وبعيدًا عن الشعارات الهادفة
ّ
إل ــى الـتــأثـيــر فــي الـ ــرأي ال ـع ــام ،مــركــزيــن على
أهـمـيــة كـمــا ض ــرورة ع ــدم اج ـتــزاء الـنــاقــد ألي
فكرة يستعرضها ،كونه ُيضعف بذلك الطرح
والقصد معًاّ .
ن ـحــن ن ـع ـلــم ،بــأن ـنــا أمـ ــام ات ـج ــاه ــات مختلفة
ّ
ومتعددة تساعدنا على الفهم العلمي .وفي
ّ
ّ
هذا السياق ،نــدرك بــأن العلم يتضمن أدوات
ُ
وتـقـنـيــات تـسـتـخــدم لـفـكـفـكــة ال ـظــواهــر الـتــي
ّ
نــدرسـهــا ،بـعـيـدًا عــن الـتـعــصــب كـمــا األدل ـجــة.
فــاألح ـكــام املـسـبـقــة ال تـ ـ ّ
ـؤدي إل ــى فـهــم علمي
ل ـط ـب ـي ـعــة الـ ـظ ــواه ــر وت ــأثـ ـي ــراتـ ـه ــا ،وامل ـع ــرف ــة
ال ـع ـل ـم ـي ــة هـ ــي املـ ـع ــرف ــة الـ ـت ــي ي ـت ــم ج ـم ـع ـهــا،
وت ـص ـن ـي ـف ـهــا ،وربـ ـطـ ـه ــا وت ـف ـس ـي ــره ــا بـشـكــل
منهجي .في هذا اإلطار ،يهتم املسار العلمي،
ّ
وبتطبيقها على التفاصيل،
بتعلم املفاهيم ّ
ً
بدال من مجرد ضخ كمية هائلة من املعلومات
والشعارات ،نستعرضها دون محاولة لفهم
طبيعة الظواهر وتأثيراتها.
ّ
من هذا املنطلقّ ،
نود اإلشارة إلى أنه ورد في
املقال املذكور عدد من املغالطات ،والتأويالت،
واالسـ ـتـ ـنـ ـت ــاج ــات غ ـي ــر ال ــدق ـي ـق ــة الـ ـت ــي نـ ـ ّ
ـود
التعليق عليها:
ً
أول :م ــن امل ـس ـت ـغ ــرب أن ي ـطــال ـع ـنــا ال ـكــاتــب
بـقــراءة استنتاجية ملــا جــرى ال ـتــداول بشأنه
ّ
خ ــال ن ــدوة «الـعـنــف األسـ ـ ّ
ـري فــي ظ ــل األزم ــة
ّ
االقتصادية وجائحة كورونا» التي دعا إليها
ّ
ونــظـم ـهــا مــركــز األبـ ـح ــاث ف ــي مـعـهــد الـعـلــوم
االجتماعية برئاسة األستاذ الدكتور حسني
أبو رضا؛ حيث أشار في كامل التعليقات التي
ّ
وتحدث عنها ،نستغرب اقتطاعها من
أوردها
سياقها .إذ ج ــاءت جميعها مجتزأة توحي
ل ـل ـقــارئ بـمــا يــرغــب ال ـكــاتــب ف ــي إي ـصــالــه من
أحكام مسبقة.

ّ
لقد بــدا واضـحــا أن مــا ورد فــي املـقــال ،يدخل
فــي مـعــرض تحليل وتــأويــل وأح ـكــام الكاتب
التي أسقطها على كالم رئيس مركز األبحاث.
ّ
ول ـل ـت ــذك ـي ــر هـ ـن ــا ،ن ـح ــن ن ـع ـلــم أن أي ن ـقــاش
ّ
يستبطن سياقًا خاصًا بــه ،وإل يفقد معناه
ُ
ّ
ومؤداه إذا ما انتزع من سياقه.
فــي هــذا اإلط ــار ،نــود أن نلفت انتباه الكاتب
ّ
وم ــن يـهـمـهــم األم ـ ــر ،إل ــى أن أي ت ـحــويــر في
الـسـيــاق ال يـخــدم األه ــداف الـتــي تــرمــي إليها
األفـكــار املـتـنــاولــة ،وال يحق ّ
ألي ك ــان ،عندما
ي ـك ــون ال ـك ــام ف ــي م ـق ــام ع ـل ـمــي ،ع ــرض جمل
ّ
متقطعة مسحوبة من سياقاتها في األبعاد
ّ
كما املعاني ،ألننا بذلك نفقد ونشوه اإلطار
الدقيق لألفكار املتداولة.
لقد كان كالم رئيس مركز األبحاث جليًا وال
يقبل الـتــأويــل فــي الــدفــاع عــن املـ ــرأة ،ورفــض
العنف تجاهها ،دون أن يغفل رفــض العنف
تجاه ّ
أي من أفــراد األســرة ســواء أكانوا إناثًا
أم ذك ــورًا ،وح ــاول رئـيــس مــركــز األب ـحــاث في
ّ
يصوب هذا األمر منطلقًا
مسار تعليقاته أن
من عنوان الندوة التي تناولت العنف األسري
ول ـي ــس ف ـقــط ال ـع ـنــف ض ــد امل ـ ــرأة ح ـيــث ذهــب
املتداخلون في الندوة ،على أهمية املوضوع
كـمــا ذك ــر رئ ـيــس امل ــرك ــز ف ــي غـيــر مــوضــع في
الندوة .أمر ربما لم يلتفت إليه الكاتب ،الذي
حاول في مقاله ،أخذ األمور إلى مآل أراده هو
ولم َيـ ِـرد على كالم رئيس املركز ،إذ استخدم
ّ
تعابير تشككنا في الطروحات التي تناولها
األستاذ الدكتور أبو رضا ،مستندًا فيها إلى
تحليل أراده الكاتب كقوله في سياقات مقالته
وت ــركـ ـي ــزه ع ـل ــى اسـ ـت ـخ ــدام ك ـل ـم ــات ات ـهــام ـيــة
ّ
مـثــل «ب ـ ـ ـ ّـرر ...م ـح ــاول ــة ...ودع ــاه ــن ضـمـنـ ّـيــا...
الـ ـح ــري ــص ...اخ ـ ـت ـ ــراع ...أس ـ ــرع ب ــاالس ـت ــدراك
ّ
وكلنا يعلم ّأن ّ
تعمد استخدام هذه
ف ــورًا»...
الكلمات له دالالتــه وتفسيراته التي ال مجال
لخوض نقاش حولها هنا.
ث ــان ـي ــا :إلن ـع ــاش ذاكـ ـ ــرة ال ـك ــات ــب ف ــي مـعــرض
ط ــرح ــه مل ـج ــري ــات ال ـ ـنـ ــدوة ،وال ن ـ ــدري إذا ما
كــان ينسى أو يتناسى ،أو ُيغفل أو يتغافل
ال ـس ـي ــاق الـ ـ ــذي أورد ف ـي ــه م ــوض ــوع ظ ــاه ــرة
العنف ضــد الــرجــال أو األوالد عندما حــاول
التأثير في قـ ّـراء مقاله موضوعنا هذا ،وهنا
نـ ـس ــأل :م ــن يـ ـح ـ ّـدد؟ وك ـي ــف نـ ـح ـ ّـدد ال ـظــواهــر
االجـتـمــاعـيــة؟ هــل انـطــاقــا مــن آراء شخصية
وإن كانت مبنية على مالحظات عابرة ،أو من
خــال دراس ــات علمية دقيقة تلحظ كما ذكر
رئيس مركز األبحاث «العمل على استشراف
وقراءتها وفــق منظور
التحوالت املجتمعية ّ
تنموي مستدام» موردًا أنها «يجب أن تكون
علمية مــرتـكــزة عـلــى الـنـظــريــات االجتماعية
ال ـتــي تــراك ـمــت عـبــر ال ـت ــاري ــخ ،وض ـمــن البنى

والنظم االجتماعية داخل الحقل املجتمعي».
نـ ّ
ـود اإلشــارة هنا أيضًا ،إلــى أن الكاتب أغفل
ال ـت ـع ـل ـيــق ع ـلــى هـ ــذه ال ـف ـك ــرة أي ـض ــا بــرفــدهــا
بــدراســات وإحـّصــاءات عربية وعاملية ليست
ُ
بالقليلة ،كما أنها أصبحت تدرج في األبحاث
الوطنية لبعض ال ــدول ،ونشير هنا إلــى أن
امل ـغ ــرب أط ـلــق ألول م ــرة بـحـثــا وط ـن ـيــا حــول
ان ـت ـشــار ال ـع ـنــف ض ــد ال ــرج ــال ،ت ـش ــرف عليه
املـنــدوبـيــة الـســامـيــة للتخطيط ،وه ــي جهاز
حـكــومــي مـغــربــي مـكـلــف بــالـبـحــوث الوطنية
وبإحصاء السكان.
لــذلــك ،سنشير عــرضــا واخ ـت ـصــارًا فـقــط إلــى

 ،Help Guideالتي أوردت أخـيـرًا فــي مقالها:
«ت ـش ـيــر األرقـ ـ ــام إل ــى أن م ــا ي ـصــل إل ــى واح ــد
مــن كــل ثالثة ضحايا للعنف املنزلي هــم من
ال ــذك ــور .وم ــع ذل ــك ،غــالـبــا مــا ي ـت ـ ّ
ـردد الــرجــال
في اإلبــاغ عن سوء املعاملة ألنهم يشعرون
بــال ـحــرج أو ال ـخ ــوف م ــن ع ــدم تـصــديـقـهــم أو
خ ــوف ـه ــم م ــن ان ـتـ ـق ــام ش ــري ـك ـه ــم .ق ــد َي ـض ــرب
الشريك املـســيء أو يــركــل ،أو يعض أو يلكم،
أو يبصق أو يرمي أشياء أو يدمر ممتلكاتك.
للتعويض عن أي فــرق في الـقــوة» .وفــي هذا
اإلطار نود اإلشارة أيضًا ،إلى موضوع العنف
ضد الرجل الذي تناولته دراســات عاملية في

ملصق روسي عن العنف األسري (عن موقع )Vintage Images

كندا وغيرها من دول العالم .ولالطالع على
املزيد من املعلومات املتعلقة بهذا املوضوع،
يمكنكم مراجعة الكتيب الذي صدر في كندا
منذ عام  2006ويحمل عنوان «الرجال الذين
يـتـعـ ّـرضــون للعنف فــي ال ـعــاقــات العاطفية
الحميمة» املـنـشــور عـلــى املــوقــع اإللـكـتــرونــي
الخاص بمنظمة .Alberta
ث ــال ـث ــا :س ـن ـح ــاول أن نـقـتـطــع فـ ـق ــرات كــامـلــة
بسياقات متتالية لبعض مــا أورده رئيس
مركز األبـحــاث خــال هــذه ال ـنــدوة ،محاولني
إعــادة توجيه املسار بإطاره العلمي تاركني
ّ
ل ـل ـق ـ ّـراء األعـ ـ ــزاء ال ـح ـكــم ع ـلــى م ـض ـمــونــه« :إن
مقاربة ظاهرة العنف األسري ،عنوان الندوة،
ّ
تتطلب من الباحث تفكيك الظاهرة املدروسة
إلـ ــى ق ـضــايــا فــرع ـيــة م ــن خـ ــال م ـتـغـ ّـيــرات ـهــا
ّ
الخاصة وبالطبع مــن خــال مناهج العلوم
االج ـت ـم ــاع ـي ــة» ،م ـع ـت ـب ـرًا «م ـقــارب ـت ـنــا للعنف
األسري من خالل ظرف الجائحة ومفاعيلها،
واألزمة االقتصادية وتداعياتها على األسرة،
ي ـج ــب أن ت ــأخ ــذ ف ــي االعـ ـتـ ـب ــار ال ـس ـلــوك ـيـ ّـات
امل ـخ ـت ـل ـفــة واألب ـ ـعـ ــاد املـ ـتـ ـع ـ ّـددة ،وك ــذل ــك دق ــة
ّ
املعطيات واملـعـلــومــات مــن كــل أف ــراد األســرة.
عـلـمــا ب ــأن ه ـنــاك مــؤش ـرًا فــي ارت ـف ــاع ظــاهــرة
العنف األس ــري نتيجة جائحة كــورونــا كما
ّ
دل ــت ال ــدراس ــات ال ـعــامل ـيــة» .وت ـجــدر اإلش ــارة
ّ
إلــى أن رئيس مركز األبـحــاث كــان قــد تناول
في كلمته االفتتاحية «مؤشر ارتفاع ظاهرة
ال ـع ـن ــف األسـ ـ ـ ــري ن ـت ـي ـجــة ج ــائ ـح ــة ك ــورون ــا
ّ
ّ
ّ
كما دلــت الــدراســات العاملية ،مــؤكـدًا أن هذه
الظاهرة ليست محصورة بالبعد الجندري
بــل بــاألســرة كـكـيــان واح ــد م ـنـ ّ
ـدك ومـنـفــك في
آن».
ك ـمــا ج ــاء ف ــي م ـع ــرض ك ــام ــه «ن ـح ــن بـمــركــز
أبحاث معهد العلوم االجتماعية في الجامعة
اللبنانية فــي مختبر عـلــم اجـتـمــاع العائلة
ومختبر علم النفس االجتماعي واملختبرات
املوجودة هي في خدمة قوى األمن الداخلي
(أورد رئ ـيــس مــركــز األب ـح ــاث الح ـقــا عندما
توجه إلى األستاذة روحانا ّ
ّ
بمد يد التعاون
بني املركز وكفى كما الجمعيات واملنظمات
ال ـ ـتـ ــي تـ ـعـ ـم ــل ف ـ ــي الـ ـحـ ـق ــل االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع ـ ــي)...
للمساعدة في إيجاد دراســات ّ
ّ
خاصة
مهمة
م ــع األس ــات ــذة وال ـط ــاب لـتــوجـيـهـهــم للقيام
بــأب ـحــاث تـفـيــد بـفـهــم ال ـظــاهــرة بتفاصيلها
ّ
(متوجهًا إلى العقيد
الدقيقة .يعني حضرتك
ّ
جوزف مسلم) ذكرت أنه في بعض املعطيات
ـاصــة بمجتمعاتنا مــا عــم تـ ّ
خـ ّ
ـوصــل األم ــور
ّ
بــدقــة عــالـيــة مـقــارنــة بــاملـجـتـمـعــات الـغــربـيــة.
ّ
هــذا األمــر يتطلب ،أن يكون هناك استطالع
مـيــدانــي يـقــوم بــه بــاحـثــون مـخـتـ ّـصــون بهذا
ّ
املــوضــوع لــدراســة الـظــواهــر الـتــي تـتــأتــى من

املـعـلــومــات ال ـتــي تـكـ ّـونــت عـنــدكــم ،وبــالـتــالــي
نحن حاضرون كمركز أبحاث وكمختبر علم
اجـتـمــاع العائلة أن نساعد ونـســاهــم ،وهــذا
حقيقة ضمن رسالة املعهد في تحسني الواقع
االجـتـمــاعــي اللبناني ،خـ ّ
ـاصــة ملـحــاربــة هذه
الـظــاهــرة وتداعياتها على كــل املستويات»،
انتهى االقتباس ،والكالم يستبطن تفسيره
دون تــأويــل للمقاصد دون مــرتـكــزات علمية
وواقعية تستند إلى املصداقية.
راب ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــا :لـ ــرب ـ ـمـ ــا س ـ ـهـ ــا ع ـ ـ ــن الـ ـ ـك ـ ــات ـ ــب أحـ ــد
السيناريوهات التحليلية التي استعرضها
لنا في سياق تفكيكه للندوة من وجهة نظره،
عـنــدمــا أورد «امل ــوض ــوع الــوح ـيــد ال ــذي كــان
على جدول أعمال اللقاء هو العنف األسري،
ال ـع ـن ــف ض ـ ـ ّـد امل ـ ـ ــرأة واألط ـ ـف ـ ــال» وهـ ـ ــذا غـيــر
ّ
صحيح ويقتضي الـتــوضـيــح أن ال ـنــدوة لم
العنف ضد املرأة واألطفال كما
يكن عنوانها
ّ
وإنما العنف األسري ّ
بكليته
افترض الكاتب،
كما أشرنا في مطلع ّ
ردنا ،وهو األمر الذي لم
ّ ً
ّ
يحصل خالل ّ الندوة ،هذا أوال .أما ثانيًا ،فإن
محاولة التدخل في ّ
مؤدى كالم رئيس مركز
ّ
بل الكاتب لم تكن ملــرة واحــدة
األ ّبـحــاث من ِق ّ
وملرات قليلة ،وإنما جل مقاله هو عبارة عن
تــأويــل ملـقــاصــد رئ ـيــس ا ُملــركــز مــن منطلقات
سقطة على رئيس
الكاتب األيديولوجية وامل ّ
مركز األبـحــاث .لقد كــان تدخله واضـحــا ،بل
سافرًا في محاولته لحرف وتحريف وتشويه
مقاصد رئيس املركز التي سنترك للمتابعني
ملـجــريــات ال ـنــدوة املـنـشــورة عـلــى املــأ الحكم
عليها.
خامسًا :باإلشارة إلى ما خلص إليه الكاتب
ـوري ــة الـتـقـلـيـ ّ
ح ــول «ال ـن ـظــرة ال ــذك ـ ّ
ـديــة تبحث
ّ
دائ ـم ــا ع ــن تـبــريــر لـلـعـنــف ض ــد ال ـن ـســاء» في
م ـقــالــه م ــوض ــوع ردنـ ــا هـ ــذا ،إل ــى إغ ـف ــال كما
تشويه ما طرحه رئيس مركز األبحاث علنًا
وبصراحة طوال الندوة التي حاول تصويب
مـ ـ ّ
ـؤداه ـ ــا والـ ـغ ــاي ــة م ـن ـه ــا ،دون االق ـت ـص ــار
ـدرج
عـلــى ت ـنــاول زاويـ ــة مــن ال ــزواي ــا ال ـتــي تـنـ ّ
تـحـتـهــا عـلــى أهـمـيـتـهــا .كـمــا نـلـفــت ،إل ــى أن ــه
بدا واضحًا تحريف الهدف والغاية الفعلية
من هــذه الـنــدوة التي رمــت إلــى وضــع األمــور
ف ــي س ـيــاق ـهــا ال ـ ّع ـل ـمــي ال ـص ـح ـيــح ب ـع ـي ـدًا عن
ال ـش ـع ــارات ال ــرن ــان ــة ال ـت ــي ق ــد تـطـلـقـهــا جهة
هنا أو رأي هـنــاك لـغــايــات وأه ــداف ال مكان
لسردها هنا.
ّ
ولعل تعليق أحد طالب الدكتوراه في العلوم
االجـتـمــاعـيــة عـلــى مــا ورد فــي ال ـنــدوة «الـلــي
شــاهــدنــاه م ــن خ ــال اإلحـ ـص ــاءات ي ــدل على
زي ــادة نسبة التصريح والـشـكــاوى ،وليست
زي ــادة نسبة العنف ،ألن ممكن هيدا العنف
كــان مــوجــود مــن زم ــان ،مــن قبل األزم ــة ولكن

ّ
هاألزمة اللي خلت إنــه يصير في تصريح».
إن تعليق الطالب – الباحث يأتي في محاولة
ل ـل ـفــت ال ـن ـظ ــر إل ـ ــى ض ـ ـ ــرورة ال ـق ـي ــام بـ ـق ــراءة
ّ
صحيحة للمعطيات وللمسار ال ــذي ُحللت
مـ ــن خ ــال ــه ون ــوقـ ـش ــت األرق ـ ـ ـ ــام وامل ـع ـط ـي ــات
النتائج استنادًا إليه
املتناولة واستخلصت
ُ
في بعض الطروحات التي ق ّدمت.
ســادســا :لربما كــان من األجــدى للكاتب بدل
صــرف كل هــذا الوقت للغمز من قناة رئيس
مركز األبحاث ،أن يقوم بقراءة علمية دقيقة
ملجريات الـنــدوة بــدل الـقــراءة األيديولوجية
الـتــي حـ ّـرفــت الـبــوصـلــة عــن االت ـج ــاه العلمي
ال ـص ـح ـيــح .واس ـم ـح ــوا ل ــي ه ـنــا أن أسـتـعـيــر
نـصـيـحــة ال ـكــاتــب ال ـتــي ّ
وج ـه ـهــا إل ــى رئـيــس
مــركــز األبـ ـح ــاث ،إلن ـع ــاش ال ــذاك ــرة لـيــس إال،
ّ
ّ
ول ـعــلــك تـتـفــكــر ف ــي مـضــامـيـنـهــا ب ــأن «يـكــون
ّ
مــن الــواجــب عليك أن تتحلى ب ــروح البحث
املـتــواضــع ال ــذي يـقــوم أســاســا على اإلصـغــاء
ّ
ّ
للمعلومات ال ـجـ ّـديــة ،والـتـفــكــر بـهــا والتعلم
منها».
ّ
نــدرك ّ
جيدًا ،أنــه بقي الكثير من النقاط التي
تستوجب الـتــوضـ ّيــح ،ولـكــن سنكتفي ّبهذا
القدر مع تأكيدنا أننا دومًا مع النقد البناء،
ون ـ ّ
ـرح ــب ب ـكــل م ــا ي ـخ ــدم األه ـ ـ ــداف الـبـحـثـيــة
لتنمية وتطوير مجتمعاتنا كما هي رسالة
م ــرك ــز أبـ ـح ــاث م ـع ـهــد ال ـع ـل ــوم االج ـت ـمــاع ـيــة،
ون ــرح ــب دوم ــا ب ــأي مــاحـظــة ت ـثــري وتغني
النقاش وتـهــدف إلــى تصويب األم ــور ال إلى
ـدواع ال
مـجــرد النقد مــن أجــل التشويش ،ول ـ ٍ
نريد الحكم عليها وال على دوافعها.
أم ــام كــل مــا تـنــاولــه الـكــاتــب فــي مـقــالــه ،نـ ّ
ـود
ّ
التأكيد على أن ّنا منفتحون كما دومًا على أي
نقاش علمي بناء ،انطالقًا من سياسة مركز
األبـحــاث الـتــي تعتمد فتح األب ــواب للنقاش
واالس ـ ـت ـ ـفـ ــادة ،مـنـطـلـقــن دوم ـ ــا م ــن نـظــرتـنــا
اإليجابية تجاه آراء األشخاص وتوجهاتهم،
وإن اختلفنا معهم في طروحاتهم .وأخيرًا،
إن انحيازنا ليس إلى املرأة أو الرجل بل إننا
ننحاز إلى اإلنسان وإلى األسرة.
ّ
ل ـل ـت ـنــويــه ،ن ـش ـيــر أيـ ـض ــا ،إلـ ــى أن م ــن يــرغــب
فــي االس ـت ــزادة مــن املـعـطـيــات ،وف ــي مشاهدة
وتفاصيلها
مسار الـنــدوة كاملة بتسلسلها
ّ
ّ
متضمنة املــداخــات والتعليقات الـتــي ُبثت
م ـبــاشــرة ،يمكنه ال ـع ــودة إلـيـهــا عـبــر حساب
مركز األبحاث في معهد العلوم االجتماعية
في الجامعة اللبنانية على فايسبوك واملرفق
أدناه.
املسؤولة اإلعالمية في مركز أبحاث معهد العلوم
االجتماعية في الجامعة اللبنانية

المصادر على موقع «األخبار»

ّ
ّ
نقاش مع هالة أبو حمدان حول أزمة الحكومة ...إما التشكيل و إما سحب التكليف
محمد طي *
نشرت الزميلة الصديقة هالة أبــو حمدان
فــي «األخ ـب ــار» ،بـتــاريــخ  27كــانــون الثاني،
مقالة تحت عنوان« :أزمة تشكيل الحكومة
ب ــن رئ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة ورئ ـي ــس مجلس
الوزراء».
وإن كنت أوافق الزميلة على معظم ما أتت
ّ
به فإن لي وجهة نظر أخرى في بعض آخر:
ً
أوال :ت ـقــول د .أب ــو ح ـم ــدان« :ت ـعــديــل 1990
وض ـ ــع حـ ـ ـدًا الن ـ ـفـ ــراد رئـ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة
بالسلطة التنفيذية».
ورأيي أن هذا يصح على صعيد النصوص.
لكنه لم يكن دقيقًا على صعيد الواقع .ففي
مسألة التأليف لم تكن يد رئيس الجمهورية
طليقة ،بدليل إفشال تكليف د .أمني الحافظ
بتاريخ  25نيسان  1973وتكليف الجنرال
نــور الدين الرفاعي بتاريخ  23أيــار ،1975
وبــدل ـيــل اس ـت ـم ــرار الــرئ ـيــس رش ـي ــد كــرامــي
مــن نـيـســان إل ــى أي ـلــول  1969فــي تصريف
األعمال دون أن يتمكن الرئيس شارل حلو
مــن تكليف رئيس جــديــد .وفــي سنة ،1988
لم يستطع الرئيس أمني الجميل أن يفرض
الحكومة العسكرية وبقينا أمام حكومتني.
وفــي الشأن التنفيذي ،لم يستطع الرئيس
الـيــاس سركيس أن يلزم رئيس ال ــوزراء د.
سليم الحص بالتوقيع على مرسوم ترفيع

وتشكيل الضباط.
ثانيًا :تقول الكاتبة« :تنص املــادة ()4/53
واضــح بالنص على االتفاق بني الرئيسني
ع ـل ــى إصـ ـ ـ ــدار املـ ــرسـ ــوم (مـ ــرسـ ــوم تـشـكـيــل
الحكومة) أي على تشكيل الحكومة»
إن ال ـن ــص ع ـلــى تــوق ـيــع امل ــرس ــوم ال يعني
مـ ـش ــارك ــة مـ ـب ــاش ــرة ل ــرئ ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة
بتأليف الحكومة ،بل يعني أنه يوقع أو ال
يوقع .فاملادة  2/64تقول« :يجري (الرئيس
املـ ـكـ ـل ــف)االسـ ـتـ ـ ّش ــارات ال ـن ـيــاب ـيــة لـتـشـكـيــل
ال ـح ـكــومــة وي ــوق ــع م ــع رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة
مرسوم تشكيلها» .ما ال يعني أن الرئيس
يشارك في التأليف ،بل في التوقيع أو عدم
الـتــوقـيــع أي املــوافـقــة أو ع ــدم املــوافـقــة على
التشكيلة ،وهــذا يمكن أن يصبح مشاركة
ف ــي ال ـتــأل ـيــف ،لـكــن بـطــريـقــة غـيــر مـبــاشــرة،
ب ـم ـع ـنــى أن ـ ــه ال ي ــوق ــع م ــا ل ــم ي ـ ــأت تــرك ـيــب
الحكومة بالشكل الــذي يرضيه ،لكن الدقة
تقتضي التمييز بني التأليف والتوقيع.
ثالثًا :تقول د أبــو حـمــدان« :اختيار رئيس
الـحـكــومــة م ــن قـبــل ال ـن ــواب لـيــس تفويضًا
يمكن سحبه وليس تعيينًا يمكن العودة
ع ـن ــه ،ب ــل ه ــو تـكـلـيــف بـمـهـمــة تـنـتـهــي إمــا
ب ـت ـش ـك ـيــل ال ـح ـك ــوم ــة ون ـي ـل ـه ــا ال ـث ـق ــة وإم ــا
باستقالته».
والـ ـ ـ ـس ـ ـ ــؤال :ملـ ـ ـ ــاذا ال ي ـم ـك ــن ال ـ ـتـ ــراجـ ــع عــن
التكليف بمهمة؟ أال تسمح م ــوازاة الشكل

بأن يستطيع من يكلف أن يسحب التكليف
َّ
حتى لو فشل املكلف في القيام باملهمة؟
رابـعــا :تقول د .أبــو حـمــدان :ليس «لرئيس
الجمهورية صالحية إلزام رئيس الحكومة
املكلف بالتأليف أو االعـتــذار ،وال يعني أن
له أن يطلب من مجلس النواب العودة عن
التكليف أو وضع حد له».
رأيي في هذا أنه ال يمكن أن ُيترك األمر على
عواهنه بحيث تبقى البالد مشلولة في ظل
حـكــومــة تـصــريــف أع ـمــال بــ»الـحــد األدن ــى»،
كما يجري منذ ما يزيد على  15سنة إذ بلغ
من ّ
تشبث أحدهم بالكرسي الفارغ  11شهرًا
«خوفًا على البلد من الـفــوضــى!!!» .وإذا لم
تسعف النصوص ،فهناك مبادئ قانونية
ع ــام ــة أو أعـ ـ ــراف ي ـم ـكــن أن ت ـحــل املـشـكـلــة.
وفـيـمــا نـحــن ب ـص ــدده ه ـنــاك ثــاثــة مـبــادئ
عامة دستورية وإدارية وقضائية هي :مبدأ
«املهلة املعقولة» ،ومـبــدأ «اسـتـمــرار نشاط
الحكم» ،ومبدأ «استمرار الحياة الوطنية».
• املبدأ األول :مبدأ املهلة املعقولة Principe
 du delai raisonnableوتشير إليه الكاتبة
فتقول« :يمكن فــي هــذا املـجــال االسترشاد
بــاالجـتـهــاد اإلداري ال ــذي ي ــرى أن ــه عندما
ّ
املخولة
ال يحدد النص مهلة ،على الجهة
القيام بعمل ما أن تلتزم بمهلة معقولة.»...
وي ــوص ــف م ـبــدأ امل ـهــل امل ـع ـقــولــة بــأنــه مـبــدأ
قانوني عـ ّ
ـام ،يرتبط أحيانًا بمبدأ «اإلدارة

ّ
الجيدة» أو «الصالحة» ،ولكنه يرفع غالبًا
ّ
إل ــى مـسـتــوى امل ـبــدأ املـسـتـقــل ،ال ــذي يفرض
ع ـل ــى اإلدارة أن ت ـت ـخــذ الـ ـ ـق ـ ــرارات ق ـب ــل ّ أن
تـنـتـفــي ال ـج ــدوى م ــن ات ـخ ــاذه ــا ،أو تـتــدنــى
بشكل واض ــح ،حتى عندما ينعدم وجــود
ّ
أي نـ ّـص يـفــرض عليها مهلة .إنــه مـبــدأ ذو
قيمة تشريعية.
«Le principe du délai raisonnable est un
principe général de droit‚ parfois rattaché
au principe de bonne administration mais
le plus souvent élevé au rang de principe
autonome‚ imposant à l´administration de
prendre sa décision dans un délai raisonnable‚ même lorsqu´aucun texte ne lui impose un délai. Il a une valeur législative}.
وفي قــرارات مجلس الدولة الفرنسي ،نجد
ّ
مـئــات االج ـت ـهــادات الـتــي تــؤكــد ه ــذا املـبــدأ‚
فقد جــاء في الـقــرار رقــم  ،78.316بتاريخ 4
أيار/مايو : 2011
ّ
« ....إذا نـظــرنــا إل ــى تــأخــر ال ــدول ــة بــاتـخــاذ
ً
ابتداء فقط
التدابير التنظيمية الضرورية
من  5أيار /مايو  ،1994التاريخ الذي طلب
فـيــه صــاحــب املــراجـعــة مــن وزي ــر الـبـيـئــة،....
على أنه تصرف خاطئ»....
En regardant comme fautif le retard mis par
l´Etat pour prendre les mesures réglementaires nécessaires‚ à compter seulement

du 5 mai 1994‚ date à laquelle M.A. a de»…mandé au ministre de l´environnement
• املبدأ الثاني :مبدأ استمرار عمل الحكم
،Continuité de l´actionّ gouvernementale
الذي يمنع أن تتوقف عجلة الحكم ،نتيجة
شـغــور بعض املـنــاصــب العليا فــي الــدولــة.
وقد ّ
كرسه املجلس الدستوري الفرنسي في
عدد من القرارات ،منها قراره رقم ،89/269
ب ـتــاريــخ  22ك ــان ــون ال ـثــانــي /يـنــايــر ،1990
الذي ّ
ينص على أنه:
«نظرًا إلــى أن رئيس الجمهورية ،إذ يمنح
السيد ليونيل جوسبان وزير الدولة ،وزير

حسب المادة  64/2يشارك
الرئيس في التأليف
بطريقة غير مباشرة ،إذ ال
يوقع ما لم تأت تركيبة
الحكومة بما يرضيه

ال ـتــرب ـيــة الــوط ـن ـيــة وال ـش ـب ــاب وال ــري ــاض ــة،
ب ــامل ــرس ــوم الـ ـص ــادر ف ــي  14ك ــان ــون األول/
ديـسـمـبــر  ،1989مـهـ ّـمــة تــأمــن الــوكــالــة عن
السيد ميشيل روك ــار ،الــوزيــر األول ،أثناء
غ ـي ــاب ــه ،فـ ــإن (رئ ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة) ،وكـمــا
ّ
يخوله الدستور ،اتخذ التدابير الضرورية
لتأمني استمرار أعمال الحكم».
‚ 6. Considérant qu’en conférant‚ par
décret en date du 14 décembre 1989‚ à
‚Monsieur Lionel JOSPIN‚ ministre d’État
ministre de l’éducation nationale‚ de la
jeunesse et des sports‚ la charge d’assurer
‚l’intérim de Monsieur Michel ROCARD
Premier ministre‚ pendant l’absence de ce
‚dernier‚ le Président de la République a
ainsi que l’y habilite l’article 5 de la Constitution‚ pris les dispositions nécessaires
pour assurer la continuité de l’action gouvernementale.
• املـ ـب ــدأ ال ـث ــال ــث :م ـب ــدأ اس ـت ـم ــرار ال ـح ـيــاة
الــوطـنـيــة ،Continuité de la vie national
الــذي يمنع الـفــراغ الــدسـتــوري ،أو إمكانية
ّ
شل البالد نتيجة أي عامل من العوامل.
هذا املبدأ ُي ّ
ّ
العامة
عد من املبادئ القانونية
ّ
ذات القيمة الدستورية .وقد كرسه املجلس
الدستوري الفرنسي في عــدد من الـقــرارات
أي ـضــا ،ومـنـهــا ال ـق ــرار رق ــم  2005/519آب/

أغسطس عام 2005أ الذي جاء فيه:
«إن انطباق قــانــون املــوازنــة على الدستور
يمكن أن ّ
يقوم في ضوء متطلبات استمرار
الحياة «الوطنية.»...
« que la conformité de la loi de financement à la Constitution serait alors appréciée au regard‚ tant des exigences de la
continuité de la vie nationale…}.
وه ـكــذا ف ــإن امل ـهــل امل ــذك ــورة أع ــاه ال يمكن
ّ
إال أن ت ـكــون م ـح ــدودة ،ول ـكــن م ــا ه ــي هــذه
الحدود؟
ّ
الحياة
شلل
قبل
ف،
تتوق
أن
يجب
إن املهل
ّ
الوطنية أو العمل الحكومي ،أي قبل توقف
عـجـلــة ال ـح ـك ــم ،وت ــراك ــم امل ـش ــاك ــل وال ـع ـجــز،
وتهديد مصالح املواطنني .فكيف إذا كانت
ً
البالد تعيش انهيارًا شامال يهدد وجودها.
إن الحل هو إما بتشكيل حكومة في أسرع
مهلة أو أن يـعـتــذر الــرئـيــس املـكـلــف ،أو أن
يـتـحــرك رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة لـيـتـشــاور مع
مـجـلــس ال ـن ــواب م ــن أج ــل س ـحــب التكليف
وإج ــراء اسـتـشــارات ملزمة جــديــدة .فالبلد
ليس ملك أحد يمسك برقبته فشل أو نجح.
موقفي هذا في القانون أو كما نقول« :نفعًا
للقانون» وال عالقة له بالسياسة وال بكون
ف ــان رئ ـي ـ َـس ال ـج ـم ـهــوريــة أو ف ــان رئـيـســا
ّ
مكلفًا.
* أستاذ في كلية الحقوق ،الجامعة اللبنانية
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التحقيق مع الحاكم
لماذا نتركه لسويسرا ؟
بشارة مرهج *
ّ
جــرت الـعــادة فــي الـبـلــدان الغربية ،الـتــي نتبع نهجها
وأنـظـمـتـهــا ف ــي ل ـب ـنــان ،أن ي ـقــوم رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة
بتعيني شخصية ملنصب رفيع في الدولة ،فال يأخذ
ه ــذا التعيني م ـجــراه الـقــانــونــي الـنـهــائــي قـبــل موافقة
ّ
املختصة إلى
الكونغرس الذي يبادر بواسطة اللجنة
مساءلة املرشح قبل منحه «البركة» أو حرمانه منها.
ّ
املختصة
اللجنة النيابية
فإذا حاز على «البركة» تتابع ً
وزيرًا أم وكيال أم رئيسًا ملؤسسة
عمله ،سواء أكان ّ
عــامــة .وعندما يتطلب األم ــر ُيستدعى هــذا املوظف
إلى الكونغرس للسؤال وأحيانًا لالستجواب حسب
املوضوع املطروح.
ُ
أمــا عندنا في لبنان فيعني الــوزيــر أو املدير العام أو
الحاكم فيعمل ويخطئ ويصيب ثم يتقاعد ،من دون
أن يـكــون قــد تـعـ ّـرض للمساءلة ومــن دون أن يكون
مجلس النواب قد قال له مرة واحدة« :ما أحلى الكحل
بعيونك».
ّ
أما اللجنة النيابية املختصة بمتابعة ومراقبة أعماله
فغالبًا مــا تنزع إلــى إهماله أو تناسيه .إال أنــه يجب
االع ـت ــراف ب ــأن بـعــض الـلـجــان النيابية تـقــوم أحيانًا
بــدعــوة بعض الـ ــوزراء لسؤالهم حــول بعض األمــور
أو حتى مساءلتهم في سواها من دون أن يتوصل
الرأي العام إلى معرفة النتيجة ،كما حصل مرارًا في
قضايا االتـصــاالت واملالية والبيئة واألشـغــال ،حيث
تبقى األم ــور ُمبهمة أو ضمن دائ ــرة الـكــام والكالم
ّ
املضاد.
ّأم ـ ـ ــا مـ ــا ي ـب ـع ــث ع ـل ــى ال ــدهـ ـش ــة واالس ـ ـت ـ ـغـ ــراب فـهــو
تـ ـص ـ ّـرف ل ـج ـنــة امل ـ ــال واملـ ــوازنـ ــة ال ـن ـيــاب ـيــة امل ـف ـتـ َـرض
بها أن تـكــون الـعــن الـســاهــرة على عمليات الجباية
واإلنفاق لتتأكد من سالمة هذه العمليات وجدواها
ّ
وعدالتها فتستحق بالتالي لقب حارسة املال العام.
ّ
فعندما ّ
ضجت األخـبــار ب ــورود مــذكــرة مــن القضاء
الـســويـسـ ُّـري إل ــى لـبـنــان طلبًا للمساعدة القضائية
ب ـشــأن الــشـبـهــة املـتـعـلـقــة بـتـحــويــات مــالـيــة ق ــام بها
حاكم مصرف لبنان وشقيقه ومساعدته لم تحرك
ّ
وكأن األمر يجري
لجنة املال واملوازنة النيابية ّساكنًا
ُ
في بلد آخــر ،في حني أن أقــل ما يتوقع منها هو أن
تنعقد ّ
للتو للنظر فــي هــذا األم ــر وإخ ـضــاع الحاكم
للمساءلة كي تبني على الشيء مقتضاه ،وخاصة أن
الدولة املعنية هي سويسرا وما تعنيه على الصعيد
ّ
املعني في لبنان موظف كبير
املصرفي العاملي ،وأن
ّ
يتصدر املشهد املالي والنقدي واملصرفي في لبنان
ويحدد
ويدير عملية الدعم للغذاء والدواء واملحروقات ّ
السياسة النقدية ويـقــود العمل املـصــرفــي ويـتــرأس
هيئة التحقيق الخاصة.
ّ
لكن لجنة املال واملوازنة لم تكتف بتجاهل املوضوع
بل طرحت على الرأي العام أهمية ترك امللف يسير في
سكته القضائية لدى الدولة السويسرية على أساس
أن الحكمة تكمن في االنتظار.
وهنا يبرز ســؤال جـ ّـدي  :فــإذا كان القضاء اللبناني
ال يــواكــب التحقيق الـســويـســري ،والـبــرملــان اللبناني
ال يهتم بــاألمــر فـلـمــاذا إذن نسمح لسويسرا بفتح
امللف وأخذ راحتها في التحقيق؟ بل ماذا لو قال أهل
سويسرا  :ملــاذا نهتم ونحقق بموضوع ال يهتم به
ّ
يتحدث
اللبنانيون؟ فهل هــذا هو املطلوب في نظام
ً
ليال ونهارًا عن الشفافية واملساءلة واملحاسبة؟!
إنه سؤال برسم لجنة املال واملوازنة ومجلس النواب
وكـ ــل مـ ـس ــؤول ح ــري ــص ع ـلــى امل ـ ــال الـ ـع ــام وح ـقــوق
املواطنني .هذا مع العلم بأنه في حاالت من هذا النوع
ينشأ إلى جانب التحقيق القضائي تحقيق مسلكي
إداري ،وال ّ
سيما أن السكة القضائية قد تأخذ وقتًا
ً
طويال في حني أن الكثير من األمور تقع على املحك
في هذه الفترة.
ثــم كيف ُيعقل أن يتابع الحاكم عمله وهــو يخضع
ألسئلة قــد تتحول إلــى اتهامات مــن جانب سلطات
قضائية تعرف تمامًا أن الخطأ في هذا املجال له ثمنه
ْ
الدوليتي؟!
الكبير على صدقيتها وسمعتها
*كاتب وسياسي لبناني
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العالم

العالم

سوريا

تقرير

ّ
اليمن:
تهز
ـ«اإلصالح»
ل
جديدة
جريمة
ّ
اختطاف نازحات من مأرب وتسليمهن للسعودية

«األخبار» على طريق دير الزور

ٌ
ُ
«خط أحمر ال يقطع»

ّ
بعد الهجمات األخيرة التي شنها
ّ
المؤدية
تنظيم "داعش" على الطرقات
الى محافظة دير الزور ،في األشهر
الماضية ،والتي ّ
هددت بقطع الطريق
إلى مدينة دير الزور ومحيطهاّ ،
توجهت
"األخبار" على متن حافلة من العاصمة
دمشق ،نحو المدينة التي تقع في
شمال شرق البالد .وعلى طول الطريق،
ّ
سجلت "األخبار" عددًا من المشاهدات
ّ
عدد من
والمالحظات ،كما تحدثت إلى ٍ
المسافرين ،والعسكريين الذين يحرسون
الطريق ،والقادة الذين يعملون على
عمليات تسهم في توسيع
تنفيذ
ٍ
طوق األمان حول المدينة ،والطرق
المؤدية إليها
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صفاء صالل
ّ
تـشــق عـجــات الشاحنات والحافالت
وال ـس ـيــارات وج ــه الـطــريــق مــن دمشق
إلى ّ دير الزور ،الشريان الحيوي الذي
يـغــذي املدينة الفراتيةُ ،
ويـعـ ّـد مفتاح
الشرق السوري .تخرج الحافالت إلى
الــديــر برحلتني ،صباحية ومسائية؛
األولــى تنطلق عند السابعة صباحًا،
والـثــانـيــة عـنــد الـتــاسـعــة م ـسـ ً
ـاء ،وهــي
ّ
للتوجه إلى الدير.
التي اخترناها

«الطريق آمن»!

ّ
تتوقف الحافلة حاملة مــا يزيد على
ثالثني مسافرًا ،لالستراحة في حمص
لثماني ساعات ،قبل استئناف رحلتها
نـحــو الــديــر عـنــد ال ـســادســة والنصف
صـبــاحــا ،مــن منطقة الـفــرقـلــس ،حيث
ُيسمح لجميع وسائط النقل بالذهاب
واإلياب نحو الداخل .أبو محمد ،أحد
ّ
الـ ــركـ ــاب ،ال ي ــأب ــه بـهـجـمــات «داعـ ــش»

ّ
مهمة موكلة إليهم (أ ف ب)
رافقت «األخبار» مجموعة من قوات «الدفاع الوطني» في

ع ـل ــى الـ ـط ــري ــق ،وه ـ ــا هـ ــو يـ ـع ــود إل ــى
مدينته بعدما قصد دمشق منذ أيام
ملراجعة طبيبه الخاص .يعتبر الرجل
ّ
ال ـس ـت ـي ـنــي أن «ط ــري ــق ال ــدي ــر خ ــارج
ّ ّ
التنازالت السياسية» ،ويؤكد أن ثقته
ب ــ«رجــال الجيش» أق ــوى مــن مخاوف
انقطاع الطريق.
ّ
«ال ـطــريــق آم ــن» ،ه ــذا مــا ك ـ ّـرره ك ــل من
خالل الرحلة على الطريق
التقيناهم،
ّ
الــدولــي .لــم تتوقف حركة السفر عبر
ه ــذا ال ـش ــري ــان ،رغ ــم الـكـمــائــن الـثــاثــة
التي ّ
تعرضت لها حافالت وشاحنات،
خــال شهري كانون األول /ديسمبر،
وك ـ ــان ـ ــون الـ ـث ــان ــي /يـ ـن ــاي ــر ،مـ ــن قـبــل
عناصر يتبعون لتنظيم «داعش» في
البادية السورية .كانت تلك الهجمات
التي ّ
تربصت بالعسكريني السوريني،
األقـســى منذ تحرير الطريق الــدولــي،
إذ أسـ ـ ـف ـ ــرت ع ـ ــن ع ـ ــدد م ـ ــن الـ ـشـ ـه ــداء
وال ـجــرحــى؛ وه ــو مــا اسـتــدعــى عملية
ع ـس ـكــريــة واسـ ـع ــة لـتـمـشـيــط املـنـطـقــة
ّ
املمتدة بني محوري الشوال ـ ـ ـ واملالحة
على جانبي الطريق الدولي.

ّ
«مولية» ...ونقاط تفتيش

ُيداري سائق الحافلة ساعات القيادة
الـطــويـلــة ،بــاالسـتـمــاع إل ــى «املــولـ ّـيــة»
أغان اختارها بعناية
الديرية وقائمة
لتالئم ذوق ــه ،وهــو ٍ ّ
يتحدث عــن أزمــة
ال ــوق ــود ال ـت ــي ت ـعــانــي م ّـن ـهــا ال ـب ــاد.
نـســألــه عــن الــوقــت املـتـبــقــي للوصول
بعد اجتياز منطقة «تيفور» ،فيجيب
ّ
ضاحكًا أن «من املمنوعات أن تسأل
ّ
ّ
أي ّسائق عن املدة املتبقية للوصول».
ّ
يتوقف ليغني من «املــولــيــة»« :گلبي
عـلــى أب ــو الــزلــف وعـيـنــي يــا مــولـيــة...
ويم العباية الحبرو حلوة يا ّ
ّ
ديرية»،
ث ــم ي ـس ـتــأنــف حــدي ـثــه ل ـي ـتــرك الــوقــت
«لتيسير ال ـلــه» ،ويــرتـشــف مــن كــأس
القهوة الكرتونية التي اشتراها من
مدينة تدمر.
تـتــوقــف الـحــافـلــة عـنــد نقطة تفتيش
ع ـس ـكــريــة ف ــي مـنـطـقــة الـ ـش ــوال ،ب ـنـ ً
ـاء

في ّ
تصرف أثار حنق
اليمنيين ،وقوبل بغضب
واسع من أطياف ّ
عدة،
أقدم حزب «اإلصالح» على
اختطاف ثماني نازحات
مأرب ،زاعمًا
ّفي مدينة ّ َ
أنهن «يتجسسن لمصلحة
حكومة صنعاء»
صنعاء ــ رشيد الحداد
ّ
تتوقف حركة السفر رغم الكمائن الثالثة التي ّ
تعرضت لها حافالت وشاحنات (أ ف ب)
لم

عـلــى طـلـبـنــا .يــومــئ ع ـمــر ،الـعـسـكــري
ف ــي ال ـج ـيــش ،ب ـيــده الـيـمـنــى لـسـيــارة
آتـ ـي ــة فـ ــي ات ـ ـجـ ــاه الـ ـح ــاج ــز ،ويـ ـب ــادر
رك ــاب ـه ــا ال ـ ـسـ ــام« :ال ـح ـم ــد ل ـل ــه عـلــى
ال ـســامــة ...منني جــايــن؟» ،ثــم يطلب
اإلذن منهم للتدقيق فــي بطاقاتهم
املدنية .يقول عمر لـ«األخبار»« :كنت
شاهدًا على الكمائن األخيرة ،أغلقنا
ال ـ ـطـ ــريـ ــق لـ ـبـ ـض ــع سـ ـ ــاعـ ـ ــات ح ــرص ــا
ع ـل ــى س ــام ــة امل ــدن ـي ــن ري ـث ـم ــا قـمـنــا
بتمشيط املنطقة» .ويضيف الشاب
ّ
الـعـشــريـنــي أن «أم ــن وســامــة طريق
الــديــر مسؤوليتنا الـتــي لــن نتهاون
فيها مطلقًا» .على بعد أمتار عديدة،
يجلس عبد الله ،العسكري الثالثيني،
داخ ــل الخيمة بعد انـتـهــاء مناوبته.
هو فقد إحدى قدميه خالل مشاركته
ف ــي م ـعــركــة ّامل ـقــابــر ق ـبــل ت ـحــريــر ديــر
ال ـ ـ ـ ــزور ،ل ـك ــن ــه لـ ــم يـ ـت ــرك رفـ ــاقـ ــه رغ ــم
إصابته .يقول لــ"األخـبــار"ّ ،إن ّ
«الدير
ّ
تستحق التضحية ،وكوني ابنها ...ال
شيء سيوقفني عن حمايتها».

العين على التنف
م ــن ت ـلــك الـنـقـطــة ال ـع ـس ـكــريــة ،راف ـقــت
«األخـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــار» مـ ـجـ ـم ــوع ــة مـ ـ ــن قـ ـ ــوات
«ال ــدف ــاع الــوطـنــي» فــي مـهـ ّـمــة موكلة

آمن»،
«الطريق
ُ
ّ
هذا ما كرره كل من
الرحلة
التقيناهم خالل
الدوليّ
على الطريق

إلـ ـيـ ـه ــم ل ـت ـم ـش ـي ــط م ـ ـحـ ــور ال ـ ـشـ ــوال.
ي ـ ـشـ ــرح قـ ــائـ ــد «ال ـ ـ ــدف ـ ـ ــاع ال ــوطـ ـن ــي»
ف ــي دي ــر ال ـ ــزور ،فـ ــراس ال ـج ـه ــام ،في
حــديــث إلــى «األخ ـب ــار» ،على خريطة
مـثـ ّـبـتــة بتطبيق خ ــاص عـلــى هاتفه
امل ـح ـمــول ،ال ــوض ــع امل ـي ــدان ــي ،مشيرًا
إلــى نقطتني ّ
باألحمر« :من
ملونتني
ّ
هنا سنبدأ ّ
مهمتنا ،سنمشط نحو
 400كيلومتر مــربــع» .يـقــول الجهام
ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار»« :ط ــري ــق ديـ ــر الـ ـ ــزور ال
ّ
يمكن قطعه ،وهو خط أحمر ال يمكن
املـســاومــة عـلـيــه ...قاتلنا وانتصرنا
عـ ـل ــى إرهـ ــاب ـ ـيـ ــي داع ـ ـ ـ ــش ،حـ ـت ــى فــي

أحـلــك أي ــام الـحـصــار» .وعــن الكمائن
ّ
األخـ ـي ــرة ع ـلــى ال ـط ــري ــق ،ي ــوض ــح أن
ّ
«الغدر وليس املواجهة ،هو ما يتبعه
داعـ ـ ـ ــش ،س ـع ـي ــا إلحـ ـ ـ ــداث ال ـف ــوض ــى،
وهذا ما جرى خالل الكمائن األخيرة
ال ـت ــي ت ـع ـ ّـرض ــت ل ـح ــاف ــات امل ـب ـي ــت»،
ّ
مضيفًا أن «التنظيم ي ـحــاول إع ــادة
إحـيــاء نشاطه فــي الـبــاديــة مستفيدًا
م ــن ال ــدع ــم االس ـت ـخ ـب ــاري املـ ـق ـ ّـدم من
قبل الـضـبــاط األمـيــركـيــن فــي قاعدة
ّ
ال ـت ـنــف ،ال ـتــي تـشــكــل الـحــاضـنــة األم
ّ
ل ـل ـت ـن ـظ ـيــم ،وال ـ ـتـ ــي تـ ـ ـ ــزود ع ـن ــاص ــره
ب ــأح ــدث األسـ ـلـ ـح ــة وال ـت ـج ـه ـي ــزات».
ّ
وي ـش ـيــر ال ـج ـه ــام إلـ ــى أن «الـتـنـظـيــم
ل ـ ــم يـ ـغ ـ ّـي ــر س ـي ــاس ـت ــه ال ـ ـتـ ــي ت ـع ـت ـمــد
م ـب ــدأ اإللـ ـه ــاء ع ـلــى ج ـب ـهــات عــديــدة
وف ــي آن واح ـ ــد ...إذ لـيــس اسـتـهــداف
مبيت عسكري على طريق الــديــر ثم
اس ـت ـه ــداف مـبـيــت ع ـس ـكــري وحــافـلــة
للمدنيني على طريق إثــريــا ،صدفة.
حـفـظـنــا خـطـطـهــم وتـكـتـيـكــاتـهــم عن
ظهر قـلــب» .وكــذلــك ،تفيد معلومات
ّ
الجهام بــأن األميركيني "نقلوا عــددًا
م ــن ع ـنــاصــر داعـ ــش امل ــوج ــودي ــن في
س ـج ــن ال ـص ـن ــاع ــة ف ــي ال ـح ـس ـكــة إل ــى
قــاعــدة الـتـنــف عـبــر املــروح ـيــات ،قبل
تنفيذ الكمائن بعدة أيام».

أق ــدم ــت م ـي ـل ـي ـش ـيــات حـ ــزب "اإلصـ ـ ـ ــاح"،
م ـس ــاء ال ـس ـبــت وف ـج ــر ي ــوم األح ـ ــد ،على
اق ـ ـت ـ ـحـ ــام ع ـ ـ ــدد م ـ ــن مـ ـ ـن ـ ــازل امل ــواطـ ـن ــن
الـ ـ ـن ـ ــازح ـ ــن ف ـ ــي م ــديـ ـن ــة م ـ ـ ـ ـ ــأرب ،ح ـيــث
ّ
"التجسس
اختطفت ثماني نساء بتهمة
ملـصـلـحــة ح ـكــومــة ص ـن ـع ــاء" .وق ــد نقلت
وك ــال ــة األن ـ ـبـ ــاء ال ــرس ـم ـي ــة ف ــي ص ـن ـعــاء
ّ
(س ـبــأ) ،عــن مـصــدر محلي فــي محافظة
ّ
م ـ ــأرب ،قــولــه إن "مـيـلـيـشـيــات اإلص ــاح
داه ـم ــت م ـن ــازل ن ــازح ــن م ـس ــاء الـسـبــت
واخـتـطـفــت ســت ن ـســاء مـنـهــا ،ثــم عــادت
صباح األحد لتختطف اثنتني أخريني".
ّ
ال ـج ــري ـم ــة ال ـت ــي هـ ـ ــزت ال ـي ـم ــن ،وأثـ ـ ــارت
سخطًا عــارمــا فــي أوس ــاط قبائل مــأرب،
احـتـفــى بـهــا "تـحــالــف الـ ـع ــدوان" ،واصـفــا
االستخبارية النوعية،
إياها بالعملية
ّ
كما زعمت وسائل إعالمه بأنها جاءت
ً
ب ـع ــد م ــرا ّقـ ـب ــة اسـ ـتـ ـم ـ ّـرت شـ ـهـ ـرًا ك ــام ــا،
مضيفة إنه ّ
تبي وقوف املختطفات وراء
ّ
مخطط تخريبي يشمل اغتيال قيادات
ع ـس ـكــريــة وس ـيــاس ـيــة ف ــي مـ ـ ــأرب ،وزرع
عبوات ناسفة.
ّإل ّأن صنعاء ،وفي ّأول ٍّ
رد لها ،نفت ّ
أي
ُ
عالقه لها بالنساء الالتي اختطفن بقوة
ّ
السالح ،واتهمت ميليشيات "اإلصــاح"
ّ
ّ
ب ــارتـ ـك ــاب ج ــري ـم ــة تـ ـم ــس ك ـ ــل أع ـ ــراض
اليمنيني .كذلك ،نفت الوحدة التنفيذية
مل ـخـ ّـي ـمــات ال ـن ــازح ــن ف ــي مـ ــأرب ضـلــوع
الـ ـنـ ـس ــاء امل ـخ ـت ـط ـف ــات ف ــي ّ
أي عـمـلـيــات
تـخــريـبـيــة .ووف ـق ــا مل ـصــدر ف ــي ال ــوح ــدة،
ّ
فــإن األسباب الحقيقية وراء "املسرحية
ال ـهــزل ـيــة ال ـت ــي ق ــام ــت ب ـهــا ق ـ ــوات األم ــن

ال ـخ ـ ّ
ـاص ــة ال ـتــاب ـعــة ل ــإص ــاح ف ــي م ــأرب
ض ـ ّـد ال ـن ـســاء املـخـتـطـفــات ،ال عــاقــه لها
ب ــأي أع ـمــال جـنــائـيــة" .ويــأتــي ذل ــك فيما
وص ــف نــاش ـطــون ف ــي م ــواق ــع ال ـتــواصــل
االجتماعي موالون لـ"التحالف" ،جريمة
االخـ ـتـ ـط ــاف ب ــ"ال ـف ـض ـي ـح ــة امل ـك ـش ــوف ــة"،
ّ
مــؤكــديــن ض ـلــوع قـ ــوات األمـ ــن الـخــاصــة
ب ـمــأرب فــي انـتـهــاكــات جسيمة طــاولــت
الـ ـن ــازح ــات .ومـ ــن ت ـلــك ال ـج ــرائ ــم قضية
االس ـت ــدع ــاءات الليلية لـلـنـســاء مــن قبل
تلك القوات تحت ذريعة الحصول على
بـيــانــات خـ ّ
ـاصــة بــالـنــازحــن ،األم ــر الــذي
ق ــوب ــل ب ــاعـ ـت ــراض الـ ــوحـ ــدة الـتـنـفـيــذيــة
ّ
ملخيمات النازحني.
ّ
م ــن جـهـتـهــا ،ات ـه ـمــت م ـص ــادر حـقــوقـيــة
فــي مدينة مــأرب ميليشيات "اإلص ــاح"
بـ ـتـ ـسـ ـلـ ـي ــم الـ ـ ـنـ ـ ـس ـ ــاء املـ ـخـ ـتـ ـطـ ـف ــات إلـ ــى
ّ
السعودية ،مشيرة إلى أن لجنة سعودية

ّ
كلفها العميد السعودي في مــأرب ،عبد
ّ
ّ
الرحمن الشهراني ،تولت عملية نقلهن
مــن مـقــر ق ــوات األم ــن ال ـخـ ّ
ـاصــة الـتــابـعــة
لـ ــ"اإلص ــاح" ،إل ــى أح ــد املـعـسـكــرات ،قبل
أن ّ
يتم نقلهن إلــى العاصمة السعودية
الرياض.

نفت ّصنعاء ّفي
أول رد لها أي عالقه
لها بالنساء الالتي
ُ
اختطفن بقوة السالح

احتفى «تحالف العدوان» بالعملية واصفًا إياها بـ«االستخبارية النوعية» (أ ف ب)

ن ــائ ــب وزيـ ـ ــر خ ــارج ـي ــة ص ـن ـع ــاء حـســن
َ
ال ـ ـع ـ ــزي ،الـ ـ ـ ــذي سـ ـب ــق لـ ــه أن شـ ــكـ ــر فــي
سلسلة تغريدات عبر حسابة على موقع
"تويتر" ،املتعاونني من قيادات عسكرية
مــوالـيــة لـلــرئـيــس املنتهية والي ـت ــه ،عبد
رب ــه مـنـصــور هـ ــادي ،مــع ق ــوات الجيش
والـ ـلـ ـج ــان ال ـش ـع ـب ـي ــة ،ب ـع ــث ب ــأك ـث ــر مــن
ّ
ّ
رسـ ــالـ ــة ل ـل ـط ــرف اآلخـ ـ ـ ــر ،أك ـ ـ ــد ف ـي ـه ــا أن
هناك العشرات من القيادات العسكرية
يقومون بدور مهم ملصلحة صنعاء من
ّ
ّمختلف مــواقـعـهــم فــي ق ــوات ه ــادي .إل
أنــه أدان بـشــدة مــا قــامــت بــه ميليشيات
"اإلصـ ـ ـ ــاح" ،ووص ـ ــف االت ـه ــام ــات الـتــي
ُو ّجـهــت للمختطفات بـ"العمل السخيف
واملـ ـ ـ ـ ــدان" .ودعـ ـ ــا ن ــائ ــب وزيـ ـ ــر خــارج ـيــة
صـنـعــاء إل ــى إدان ــة الـجــريـمــة وشجبها،
ّ
ّ
مــؤكـدًا أن "مــا يشاع عــن ارتـبــاط النساء
املـ ـخـ ـتـ ـطـ ـف ــات بـ ـصـ ـنـ ـع ــاء مـ ـح ــض ك ــذب
وافتراء ال أساس له من الصحة".
من جانبة ،أدان وكيل أول محافظة مأرب
املوالي لصنعاء محمد علوان ،اختطاف
ّ
الـنــازحــات الـثـمــانــي ،وق ــال إن "الجريمة
وصـمــة عــار جــديــدة على جبني املــوالــن
لتحالف الـعــدوان ،وعيب أســود ّ
تجرمة
ال ـع ــادات القبليه املــأرب ـيــة" .كــذلــك ،دعــت
ق ـيــادة حــركــة "أن ـصــار ال ـلــه"" ،إل ــى سرعة
ّ
تحرير املدينة ،والثأر لكل الجرائم التي
ترتكبها تلك امليليشيات بشكل مستمر".
وعن هوية النساء املختطفات ،فقد أفيد
ّ
بأنهن ينحدرن من املناطق الوسطى في
ُ
ّ
الـيـمــن ،وه ــي مـنــاطــق تـعــرف ب ــأن أهلها
مساملون ،ولــم يسبق لهن العمل في أيّ
أنشطة سياسية أو اجتماعية .وأشارت
ّ
امل ـص ــادر إل ــى أن إحـ ــدى املـخـتـطـفــات ّأم
لطفل لــم يتجاوز عمره الشهر ،وقــد تمّ
منعها من اصطحابه معها.
ّ
فــي ه ــذه األث ـن ــاء ،لـفــت مــراق ـبــون إل ــى أن
ج ــري ـم ــة اخ ـت ـط ــاف الـ ـن ــازح ــات وس ــرع ــة
تسليمهن لـلـجــانــب ال ـس ـع ــودي ،ج ــاءت
بالتزامن مــع اسـتـمــرار امل ـشــاورات حول
م ـلــف األسـ ـ ــرى ف ــي ال ـعــاص ـمــة األردنـ ـي ــة
عـ ـ ّـمـ ــان ،ب ــن وف ـ ـ ـ َـدي ص ـن ـع ــاء وح ـكــومــة
هادي برعاية األمم املتحدة .ورأى هؤالء
أن جــريـمــة اخ ـت ـطــاف ال ـن ـســاء الـثـمــانــي،
محاولة جديدة من السعودية وأدواتها
ّ
في الداخل للمقايضة بهن مقابل اإلفراج
عن ّ
ضباط وجنود سعوديني أسرى لدى
صنعاء.

تقرير

ُ
«ثأر الشهداء» تسقط أعمدة «والية العراق»

مع احتدام المواجهة وعزم األمن
العراقي على القصاص من قتلة
الشبان في ساحة الطيرانُ ،مني تنظيم
«داعش» اإلرهابي بخسائر فادحة
طاولت آخرها ما ّ
يسمى «والي العراق»
ّ
المكنى «أبو ياسر العيساوي» ،في
عملية ّ
سمتها السلطات «ثأر الشهداء»
بغداد ــ مرتضى ستار
ب ـعــد أس ـب ــوع م ــن ح ــادث ـ ّـة «الـخـمـيــس
الـ ــدامـ ــي» ف ــي بـ ـغ ــداد ،ن ــف ــذت ال ـق ــوات
األم ـن ـي ــة ال ـعــراق ـيــة عـمـلـيــة الـخـمـيــس
املــاضــي استهدفت مــا ُيسمى «والّــي
الـعــراق» فــي تنظيم «داع ــش» ،املكنى
«أب ـ ــو ي ــاس ــر ال ـع ـي ـس ــاوي» ف ــي وادي
الشاي قرب بلدة الحويجة بمحافظة
كــركــوك شـمــال ال ـعــراق .العملية التي

حـمـلــت اس ــم «ث ــأر ال ـش ـهــداء» أسـفــرت
أيضًا عن مقتل عدد من قادة التنظيم
وأعـ ـ ـم ـ ــدة الـ ـص ــف األول ،وأب ـ ــرزه ـ ــم:
الئـ ــق م ـح ـمــد داود ال ـب ـي ــات ــي املـكـنــى
«ش ـل ـع ـي ــان» ،و«أبـ ـ ــو ريـ ـت ــاج» الـنــاقــل
الـ ـخ ــاص ب ــاإلره ــاب ــي ج ـب ــار سـلـمــان
الـ ـعـ ـيـ ـس ــاوي ،وغ ـ ـسـ ــان ن ـج ــم صــالــح
أح ـمــد ال ـع ـب ـيــدي امل ـك ـنــى «أبـ ــو م ـلــك»،
وه ــو م ـســؤول «داع ـ ــش» فــي كــركــوك،
وع ـ ـ ــدد آخ ـ ــر مـ ــن اإلرهـ ــاب ـ ـيـ ــن ك ــان ــوا
يــرتــدون أحــزمــة ناسفة طــوال الوقت.
ت ــأت ــي ه ـ ــذه ال ـع ـم ـل ـي ــة ب ـع ــد ت ـصــاعــد
ن ـشــاط التنظيم فــي وق ــت كـثـفــت فيه
األجـ ـ ـه ـ ــزة االسـ ـتـ ـخـ ـب ــاري ــة ج ـه ــوده ــا
لكبح تحركاته ومنعه مــن استعادة
ن ـ ـفـ ــوذه فـ ــي املـ ـ ــدن املـ ـ ـح ـ ــررة ،وأي ـض ــا
الـحــد مــن قــدراتــه فــي تنفيذ عمليات
نــوع ـيــة ،كـمــا تـنـقــل م ـصــادر قــالــت إن
األجهزة األمنية «نفذت عملية نوعية
تــؤثــر سـلـبــا ف ــي ق ــدرة الـتـنـظـيــم على
مواصلة مخططاته» ،وعليه «اختير
ه ـ ــدف ن ــوع ــي إلي ـ ـصـ ــال رسـ ــالـ ــة ب ــأن

العملية انتقام وثأر لشهداء وجرحى
ساحة الطيران ،وأن األجهزة األمنية
واالستخبارية تمتلك زمــام املـبــادرة
والقدرة على اختراق التنظيم».
الهدف كان العيساوي ،واسمه جبار
سـ ـلـ ـم ــان عـ ـل ــي والـ ـكـ ـنـ ـي ــة ن ـس ـب ــة إل ــى
قـبـيـلـتــه ،وق ــد انـتـمــى إل ــى تنظيمات
م ـس ـل ـحــة ع ـ ــدة ق ـب ــل «داعـ ـ ـ ـ ــش» ،وه ــو
م ــن مــوال ـيــد ُ .1982ع ــرف عـنــه مــزجــه
ب ــن ال ـق ـس ــوة وال ـت ـف ــاه ــة وم ـحــابــاتــه
أقــاربــه داخ ــل التنظيم وحـبــه للمال،
ليشغل بعد  2014مناصب عــدة في
الـتـنـظـيــم؛ مـنـهــا م ــا ه ــو عـسـكــري في
«واليـ ـ ـ ــة ال ـ ـج ـ ـنـ ــوب» ،ق ـب ــل أن يـصـ ّيــر
«والـ ـ ــي ال ـج ـن ــوب» ب ـعــد عـ ــزل امل ـكــنــى
حـجــي ع ــارف عـقــب انـسـحــاب األ ُخـيــر
وتـسـلـيـمــه الـفـلــوجــة دون ق ـتــال (قـتــل
الح ـق ــا) ،ثــم ص ــار «والـ ــي ال ـبــركــة» في
ً
ســوريــا ،وأخـيـرًا «وال ــي ال ـعــراق» بــدال
مـ ــن س ـل ـف ــه املـ ـكـ ـن ــى «أبـ ـ ـ ــو مـ ـيـ ـس ــرة».
ّ
ولـلـعـيـســاوي خ ـبــرة عـسـكــريــة أهـلـتــه
ألن يتولى مهمات عدة في «داعــش»،

إذ كان املشرف على هجمات التنظيم
في الفلوجة بحكم تداخل مسؤوليته
مع «والية الفلوجة» ،كما كان املشرف
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري عـ ـل ــى مـ ـ ـع ـ ــارك املـ ــوصـ ــل،
ً
وأي ـضــا ال ـقــائــم ،فـضــا عــن مشاركته
ف ــي ب ـع ــض ال ـه ـج ـم ــات امل ـس ـل ـحــة فــي
ســوريــا .وبحكم منصبه األخـيــر ،هو
متورط في كل العمليات االنتحارية
وال ـه ـج ـمــات املـسـلـحــة بـحــق املــدنـيــن
والقوات األمنية داخل املدن وخارجها
في العراق منذ  2018حتى مقتله.
يقول مصدر أمني رفيع لـ«األخبار»،
إنـ ـ ـ ـ ــه جـ ـ ـ ـ ــرت «مـ ـ ـت ـ ــابـ ـ ـع ـ ــة اإلرهـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ــي
ال ـع ـي ـس ــاوي م ـن ــذ ق ـي ــام ال ـت ـن ـظ ـيــم مــا
يسمى الــدولــة اإلســامـيــة فــي الـعــراق
وال ـ ـش ـ ــامُ ...و ّجـ ـه ــت أك ـث ــر م ــن ضــربــة
جوية ،لكنها لم تسفر عن مقتله ،ثم
استمرت املتابعة االستخبارية له في
جميع القواطع فــي الـعــراق وســوريــا،
وبعد تنصيبه واليًا للعراق ُجمعت
املـعـلــومــات عـنــه وع ــن دائ ــرة عالقاته
واألشخاص الذين يرتبطون به وتم

تحديد مكانه في منطقة وادي الشاي
ووادي زغ ـي ـت ــون» .يـضـيــف امل ـصــدر:
«تـمــت عمليات االسـتـطــاع والــرصــد
وتـحــديــد األمــاكــن الـتــي ي ـتــردد إليها
واألش ـ ـخـ ــاص ال ــذي ــن ي ـم ـك ـثــون م ـعــه،
وهـكــذا جــرى تنفيذ العملية بنجاح
دون خ ـس ــائ ــر فـ ــي صـ ـف ــوف الـ ـق ــوات
األمنية ...العملية تمت بالتعاون مع
الـتـحــالــف ال ــدول ــي» ،خــالـصــا إل ــى أنــه
بـمـقـتــل ال ـع ـي ـســاوي «خ ـســر التنظيم

وفق مصادر ّ
أمنية،
ّ
العملية بالتعاون
جرت
مع «التحالف الدولي»

ك ـث ـي ـرًا م ــن ال ـخ ـب ــرات ال ـت ــي يمتلكها
ك ــون ــه م ــن امل ــؤث ــري ــن ف ـك ــري ــا وع ـقــديــا
وعـ ـ ـسـ ـ ـك ـ ــري ـ ــا» .وتـ ـ ـت ـ ــوق ـ ــع األوسـ ـ ـ ـ ــاط
األمنية أن تؤثر «الثأر للشهداء» في
ق ــدرات التنظيم القتالية واملعنوية،
ب ــل ي ــذه ــب ب ـعـض ـهــم إلـ ــى أن آث ــاره ــا
سـتـشـبــه االن ـك ـســار واإلحـ ـب ــاط ال ــذي
تعرض له «داعــش» إثــر مقتل زعيمه
«أبــو بكر البغدادي» ،وذلــك ملا يمثله
العيساوي من رمزية كونه مقربًا من
ً
الـبـغــدادي وك ــان نائبًا لــه ،فـضــا عن
ّ
أنه تحكم في ملفات مهمة ومعلومات
حساسة وقتله سيؤدي إلى صعوبة
فــي الـتــواصــل بــن ال ـق ـيــادات .لكن من
املـحـتـمــل أن ي ـحــاول التنظيم تجنب
إظهاره حالة االنكسار وذلــك بتنفيذ
عملية إرهابية انتقامًا لقتل قياداته.
وردًا عـلــى ســؤالــه عــن الـجـهــة املنفذة
واألدوار امل ــوزع ــة لـلـجـهــات املـشــاركــة
ف ــي ال ـع ـم ـل ـيــة ،قـ ــال املـ ـص ــدر« :شـ ــارك
جهاز املخابرات الوطني بالتنسيق
مع األجهزة االستخبارية والتحالف

ال ـ ـ ـ ــدول ـ ـ ـ ــي ،ك ـ ـمـ ــا ش ـ ــارك ـ ــت الـ ـش ــرط ــة
االتحادية املسيطرة في تلك املنطقة،
إل ــى جــانــب ق ــوات مــن جـهــاز مكافحة
اإلرهاب التي نفذت عمليات إنزال».
وي ــرى مـتــابـعــون أن قـتــل الـعـيـســاوي
وم ـ ــن م ـع ــه س ـي ـج ـبــر «داع ـ ـ ـ ــش» عـلــى
االنـ ـكـ ـف ــاء ف ــي مـ ــاذاتـ ــه ف ــي امل ـنــاطــق
ال ـن ــائ ـي ــة ل ــوق ــت وإعـ ـ ـ ـ ــادة ح ـســابــاتــه
فــي مــا يتعلق بــالـعــودة إل ــى اخـتــراق
امل ـ ـ ــدن مـ ـ ـج ـ ــددًا ،إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى ت ـبــديــل
مــواقــع قــادتــه وإب ـعــادهــم عــن مناطق
ال ـخ ـط ــر ،ول ـي ــس أخـ ـيـ ـرًا الـ ـع ــودة إلــى
استراتيجيته الـســابـقــة املتمثلة في
ال ـت ـم ــوي ــه وال ـت ـخ ـل ــص مـ ــن امل ـتــاب ـعــة
االس ـت ـخ ـبــاريــة ك ـ ّ
ـادع ــاء مـقـتــل قــادتــه.
وبينما تتواصل حالة االستنفار في
ش ـ ــوارع ال ـعــاص ـمــة ب ـغ ــداد وامل ـنــاطــق
األخـ ـ ـ ــرى ،ي ـك ـشــف املـ ـص ــدر ن ـف ـســه أن
الـتـنـظـيــم سـ ــارع إل ــى اخ ـت ـيــار بــد ّيــل،
وس ــط تــرجـيـحــات بــ«تـكـلـيــف املـكــنــى
أب ــو مـسـلــم ال ـع ـي ـثــاوي ل ـق ـيــادة والي ــة
العراق».

ّ
تجنب
ُيحتمل أن يحاول التنظيم
ّ
إظهار االنكسار بتنفيذ عملية
انتقامًا لقتل قياداته (أ ف ب)
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ّ
ّ
ّ
ّ
حقيقيًا ألوروبا (أ ف ب)
و"العثمانية" ،تهديدًا
"الداعشية"
تشكل تركيا ،عبر روابطها

مناوشات بروكسل  -لندن حول اللقاح

إشارة البدء بحرب ما بعد «بريكست»
ّ
ربما جاءت قضية ما
ُس ّمي ،أخيرًا« ،حرب
بريطانيا
اللقاحات» بين ُ
واالتحاد األوروبي ،لتؤذن
بما ستحمله المرحلة
المقبلة من حرب مستمرة
بين ّالطرفينّ ،
ألسباب ّ
كثيرة ،إل أن
بمسميات ٌ
قوامها صراع على سلطة
ما بعد «بريكست»

من اإلدارة األميركية الجديدة ،أو حتى أتباعها في االتحاد األوروبي .وبينما تنتظر ما ستؤول إليه
ال تستبشر
ّ
تركيا خيرًا ً
هجمة
عالقاتها المتوترة أصال مع القوى الغربية ،تجاوزت هذه األخيرة مرحلة التوبيج والعقوبات المحدودة إلى قيادة
ٍ
ّ
ومتعددة األوجه ،تشارك فيها مراكز ضغط ،تسعى من جهتها لتفعيل سياسات تضع ّ
ِّ
حدًا لطموحات أنقرة
مة
منظ
ِّ
ّ
التوسعية والتي باتت تشكل «خطرًا» على وحدة «حلف شمال األطلسي» واالتحاد األوروبي

ّ
«وحدة األطلسي» على المحك

ّ
تحجيم طموحات تركيا أولوية غربية
محمد نور الدين
ب ـعــد أس ـب ــوع ف ـقــط ع ـلــى دخـ ــول جو
بايدن البيت األبيض ،أصدرت وزارة
الخزانة األميركية تقريرها الشهري،
وجــاء فيه إشــارة قوية إلى استمرار
دعم تركيا لتنظيم «داعش» ،إذ يذكر
التقرير أن «التنظيم اإلرهابي ال يزال
منتعشًا اقتصاديًا ،بفضل اعتماده
ّ
لوجستية داخــل تركيا
على محاور
ُ
ّ
ماديًا» .ويذكر أيضًا
من أجل تمويله
أن التنظيم غالبًا مــا يجمع األمــوال
ويــرسـلـهــا إل ــى وس ـط ــاء ف ــي الــداخــل
التركي ّ
يهربون األموال إلى سوريا،
ً
فـضــا عــن أن ــه يعتمد عـلــى شــركــات
ّ
الـ ـخ ــدم ــات املـ ــالـ ــيـ ــة ،وم ـن ـه ــا مـ ــا هــو
موجود في هذا البلد.
في الوقت نفسه ،جاء تعيني املبعوث
الخاص السابق لـ«التحالف الدولي
ملـكــافـحــة داع ـ ــش» ،بــريــت مــاك ـغــورك،
م ـن ـ ّـس ـق ــا ل ـ ـشـ ــؤون ال ـ ـشـ ــرق األوسـ ـ ــط
وش ـم ــال أفــري ـق ـيــا ف ــي مـجـلــس األم ــن
ال ـقــومــي األم ـي ــرك ــي ،بـمـثــابــة «دوش
ب ــارد جـ ـدًا» عـلــى ال ــدول ــة الـتــركـيــة ،ال
سيما أن ماكغورك كــان داعـمــا ّ
ّ
قويًا
ل ـل ـم ـج ـمــوعــات الـ ـك ــردي ــة فـ ــي ش ـمــال
شــرقــي س ــوري ــا ،وم ـجــاه ـرًا بمواقفه
ض ـ ّـد تــرك ـيــا ،ال ـتــي اتـهـمـهــا ،ف ــي عــام
 ،2019بــال ـس ـمــاح ب ــإرس ــال  70ألــف
م ـقــاتــل م ــن امل ـت ـطـ ّـرفــن م ــن أك ـث ــر من
م ـئــة دولـ ــة ف ــي ال ـع ــال ــم ،إل ــى ال ــداخ ــل
الـ ـ ـس ـ ــوري لـ ـقـ ـت ــال الـ ـنـ ـظ ــام و«ق ـ ـ ــوات
سوريا الديموقراطية» .وإذا أضيفت
إلــى ذلــك ،انـتـقــادات وزيــر الخارجية
األميركي الجديد ،أنتوني بلينكن،
لـتـعــاون أن ـقــرة مــع مــوسـكــو ،ستجد
ّ
األول ــى نفسها أم ــام هـجـمــةٍ منظمة

وم ـت ـع ـ ِّـددة األوج ـ ــه ،م ــن جــانــب قــوى
ّ
ّ
رسمية.
رسمية وغير
غربية

تقرير «سالوكس»
في هــذا السياق ،يبرز تقرير أصــدره
وق ــف «س ــال ــوك ــس» ( ،)salluxوال ــذي
ّ
يسمى «وقــف
ك ــان ،حتى عــام ،2016
ّ
املسيحية من أجل أوروبا»
السياسة
( ،)ecpmيـ ـع ـ ّـب ــر عـ ــن وج ـ ـهـ ــات نـظــر
األحـ ـ ـ ـ ـ ــزاب امل ـس ـي ـح ـي ــة ف ـ ــي أوروبـ ـ ـ ـ ــا.
ّ
ال ـت ـقــريــر الـ ــذي أع ـ ـ ّـده ك ــل م ــن يــوهــان
دي يــونــغ وكريستيان ماينن ،ويقع
ف ــي  35ص ـف ـحــة ،ي ـت ـحـ ّـدث ع ــن كيفية
م ــواج ـه ــة ال ـس ـي ــاس ــات «ال ـع ــدوان ـي ــة»
لتركيا التي ّ
توسعت كثيرًا في اآلونة
األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة ،ل ـت ـش ـم ــل شـ ـ ــرق امل ـت ــوس ــط
ّ
ول ـي ـب ـيــا والـ ـق ــوق ــاز .وي ــت ـس ــم بـجــانــب
ك ـب ـي ــر مـ ــن األه ـ ـم ـ ـيـ ــة ،كـ ــونـ ــه يـعـكـ ّـس
مــوقــف ت ـيــار سـيــاســي واس ــع ومــؤثــر
في دول االتحاد األوروبي واألعضاء
فــي «ح ـلــف ش ـمــال األط ـل ـســي» ،أي أن
ّ
الـتـقــريــر يـتـطـ ّـرق إل ــى قـضــايــا تتصل
ت ـل ـق ــائ ـ ّـي ــا ب ـم ــوق ــع ت ــرك ـي ــا ف ــي هــاتــن
ّ َ
ّ
املـ ـن ــظـ ـم ــت ــن ،وم ـ ــا تـ ـش ــك ــان ــه ل ـه ــذه
ّ
ّ
األخيرة من أهمية حيوية.
ً
يشير التقريرّ ،أوال ،إلــى عالقة أنقرة
بتنظيم «داع ـ ــش» ،واألس ــس الفكرية
ّ
التي تظلل التدخالت التركية ،والتي
ت ـع ـك ـس ـهــا «ال ـع ـث ـم ــان ـي ــة ال ـ ـجـ ــديـ ــدة».
ك ـم ــا يـ ــرى أن ت ــرك ـي ــا ،ع ـب ــر رواب ـط ـه ــا
ّ
«ال ــداع ـش ـي ــة» و«ال ـع ـث ـمــان ـيــة» ،تـشــكــل
تـهــديـدًا حـقـيـقـ ّـيــا ألوروبـ ــا ال ـتــي يجب
أن تـسـتـفـيــق م ــن س ـبــات ـهــا .ويــوصــي
بقطع أي مساعدات من ّ
أي نوع كانت
عنها ،بل يذهب إلى ّ
حد دعوة البرملان
األوروبـ ــي واملـفــوضـ ّـيــة األوروب ـي ــة إلى
وق ــف امل ـف ــاوض ــات وإنـ ـه ــاء االت ـفــاق ـيــة

الـ ـجـ ـم ــركـ ـي ــة م ـ ــع ال ـ ـجـ ــانـ ــب الـ ـت ــرك ــي.
وه ــو ينتقد كــذلــك املــواقــف املتراخية
لـلــواليــات املـتـحــدة وال ــدول األوروب ـيــة
غ ـي ــر املـ ـل ــزم ــة ،ل ـل ـض ـغــط ع ـل ــى تــرك ـيــا
ّ
التخوف من موجات الجئني
بذريعة
ج ـ ــدي ـ ــدة والـ ـ ـحـ ـ ـف ـ ــاظ عـ ـل ــى املـ ـص ــال ــح
ال ـت ـجــاريــة ،ف ــي وق ــت ت ـتــزايــد نزعتها
ُ
ّ
التوسعية ،وتقمع الحريات في داخل
ال ـب ــاد .وي ـق ــول الـتـقــريــر إن اسـتـمــرار
غــض الـطــرف هــذا ،سـيـ ّ
ـؤدي إلــى نقطة
يصعب معها وقف هذا املسار التركي.
وينتقد التقرير سياسات أوروبا التي
ّ
غضت النظر عن ممارسات تركيا في

فرض العقوبات االقتصادية
على تركيا كما حظر بيع السالح
كافيًا لوقف
إليها ،لم يعد
ّ
سياساتها التوسعية
ســوريــا ودعـمـهــا للجماعات الدينية
ّ
املتطرفة واستخدامها عناصرها في
حــروب ليبيا وعفرين وشمال شرقي
س ــوري ــا ون ــاغ ــورن ــو ق ــره بـ ــاغ .ويـقــول
ّ
إن األدلـ ـ ــة ال ـقــاط ـعــة ع ـلــى دع ــم تــركـيــا
لتنظيم «داعش» ،لها تأثيرات خطيرة
ّ
على األمن األوروبــي ،لذا فإنها تشكل
ً
ت ـه ــدي ـدًا ألوروبـ ـ ـ ــا فـ ـض ــا ع ــن كــونـهــا
ّ
تقوض أمنها .هذا التحليل يتزامن ّمع
تقرير لوزارة الخزانة األميركية يوثق
ارتـ ـب ــاط تــرك ـيــا ودع ـم ـه ــا لـ ــ«داع ــش»،
والـ ـ ـ ــذي رأى ف ـي ــه ال ـب ـع ــض ج ـ ــزءًا مــن
الــرســائــل السلبية لـ ــإدارة األميركية
الجديدة تجاه أنقرة.
ّ
ويـ ـت ــوق ــف ت ـق ــري ــر «س ــال ــوك ــس» عـنــد

الـ ـق ــاع ــدة ال ـف ـك ــري ــة الـ ـت ــي ت ـق ــف وراء
امل ـش ــاري ــع ال ـت ــرك ـي ــة ،أي «ال ـعـث ـمــان ـيــة
ال ـ ـجـ ــديـ ــدة» ،إذ ي ـج ــب ع ـل ــى االتـ ـح ــاد
األوروب ـ ـ ـ ــي أن ي ــأخ ــذه ــا ع ـل ــى مـحـمــل
الـ ـ ـج ـ ـ ّـد .وي ـ ـت ـ ـسـ ــاءل« :هـ ـ ــل س ـي ــواص ــل
الـغــرب سياساته الحالية مــع تركيا،
أم س ـي ـب ــادر إلـ ــى خـ ـط ــوات تـ ـ ـ ّ
ـرد عـلــى
س ـيــاســات ال ـت ـطـ ّـرف وع ــدم االس ـت ـقــرار
لتركيا؟» ،ويردف بأن هذا هو «السؤال
ُّ
األساسي» ،وبأنه إذا لم تتخذ تدابير
ّ
ضد أنقرة ،فلن يكون ممكنًا بعد ذلك
حماية وحدة «حلف شمال األطلسي»
ً
واالتـ ـح ــاد األوروبـ ـ ـ ــي .وي ـع ـطــي م ـثــاال
ع ـلــى ذل ــك ن ـ ــداءات أث ـي ـنــا ونـيـقــوسـيــا
تستجب لها بــروكـســل خالل
الـتــي لــم
ِ
التوترات األخيرة في شرق املتوسط،
ً
م ـ ـت ـ ـسـ ــائـ ــا :كـ ـي ــف يـ ـمـ ـك ــن اسـ ـتـ ـم ــرار
ّ
ال ـت ـضــامــن األوروب ـ ـ ـ ــي ف ــي ظـ ــل رفــض
ال ـنــداءات اليونانية والقبرصية؟ من
هنا ،يوصي التقرير ،من أجل حماية
ُّ
وحـ ـ ــدة وقـ ـي ــم «األطـ ـلـ ـس ــي» وال ـت ـك ــت ــل
األوروبـ ـ ـ ـ ــي ك ـم ــا االسـ ـتـ ـق ــرار وح ـق ــوق
اإلنسانّ ،اتخاذ إجــراءات ّ
جدية تجاه
تركيا.

ّ
رفع المظلة األطلسية

ّ
يتطرق تقرير «سالوكس» إلــى عالقة
ت ــرك ـي ــا بـ ــ«حـ ـل ــف شـ ـم ــال األطـ ـلـ ـس ــي»،
وال ـ ـ ــذي ي ـق ــول إنـ ــه ال ي ـج ــب تـعــريــض
أمـنــه للخطر ،مــن أجــل حماية أنظمة
شـمــولـيــة .وي ــرى أن ف ــرض الـعـقــوبــات
االق ـت ـصــاديــة كـمــا ح ـظــر ب ـيــع ال ـســاح
إليها ،لم يعد كافيًا لوقف سياساتها
التوسعية ،وأنه ال ّ
ّ
بد من رفع الغطاء
ّ
الــذي تمثله املــادة الخامسة من نظام
ّ
املتعلق بدعم الحلف ّ
ألي
«األطلسي»
دول ــة مــن أعـضــائــه تـتـعـ ّـرض الع ـتــداء.

في هذا السياق ،يزيد بالقول إن تركيا
«لم ُ
تعد حليفًا موثوقًا ،ألنها لم تلتزم
بـقـيــم الـحـلــف وال االت ـح ــاد األوروبـ ــي.
وق ــد ح ــان الــوقــت لـيـعــرف الـجـمـيــع أن
ّ
يضحوا في حال
رجالنا ونساءنا لن
ّ
تعرضت العتداء ،وأن املادة الخامسة
ّ
ال يـمـكــن أن تـعـمــل ت ـل ـقــائــيــا» .ويــدعــو
التقرير إلى إيجاد «توازن ّ
قوة جديد»
واالتحاد
بني تركيا وكل من الـ«ناتو»
ّ
األوروب ــي والــواليــات املتحدة ،يخفف
م ــن ال ـك ـل ـفــة ال ـب ـش ــري ــة واالق ـت ـص ــادي ــة
للسياسات الخارجية التركية ،بحيث
ال ُيسمح لها بعد اآلن بابتزاز أوروبا
و«األطلسي».
وفــي القسم األخير من التقرير ،يذكر
ّ
املعدان أن اآلالم واملآسي التي يعاني
مـنـهــا األك ـ ــراد وال ـس ــري ــان واألزي ــدي ــن
والـ ـع ــرب واألرم ـ ـ ــن نـتـيـجــة س ـيــاســات
الـعـنــف الـتــركـيــة «لـيـســت مشكلتنا»،
وعـ ـل ــى ال ـ ــ«نـ ــاتـ ــو» أن ي ــرس ــل إش ـ ــارة
واضحة جدًا إلى أنه ال يمكن التسامح
مع أنقرة على هــذه السياسات ،وذلك
م ــن خـ ــال إف ـهــام ـهــا أنـ ــه ل ــن يحميها
ب ـمــوجــب املـ ـ ــادة ال ـخــام ـســة م ــن نـظــام
الحلف .على رغــم كل ذلــك ،وفــي حوار
مــع أح ــد م ـعـ ّـدي الـتـقــريــر ،يــوهــان دي
ي ــون ــغ ،ي ـق ــول األخـ ـي ــر إن الـ ـه ــدف مــن
التقرير هو الضغط على تركيا لوضع
ح ـ ّـد ل ـس ـيــاســات ال ـت ـ ّ
ـوس ــع ال ـخ ــارج ــي.
ويوضح دي يونغ أن التقرير ال يريد
القول«أخرجوا تركيا من حلف شمال
ِ
األط ـ ـل ـ ـسـ ــي» ،فـ ـه ــذا «م ـ ــن ج ـه ــة ه ـ ــراء،
ّ
ومــن جهة ثانية غير ممكن قانونيًا.
لكن العقوبات التي فرضتها أميركا
واالت ـ ـ ـحـ ـ ــاد األوروبـ ـ ـ ـ ـ ــي هـ ــي مـضـيـعــة
ّ
واقعية
للوقت ،في حني أن اقتراحاتنا
ّ
ومحددة وقابلة للتطبيق».

أق ـ ــل مـ ــن شـ ـه ــري ــن ،هـ ــي الـ ـفـ ـت ــرة ال ـتــي
فصلت بني ُّ
توصل االتـحــاد األوروبــي
وبريطانيا إلــى اتـفــاق بـشــأن الـحــدود
ب ــن إي ــرلـ ـن ــدا ال ـش ـمــال ـيــة وج ـم ـهــوريــة
إي ــرلـ ـن ــدا ،وب ـ ــن أول خ ـ ــاف ح ـ ــدودي
بــن الـطــرفــن .الـسـبــب ،أو الـحـ ّـجــة ،هو
لقاح "أسترازينيكا  ّ -أوكـسـفــورد"ّ ،أما
النتيجة اآلن ـيــة فتمثلت فــي املخاطر
الـنــاجـمــة عــن إش ـعــال واح ــد مــن أخطر
نــزاعــات خــروج بريطانيا مــن االتحاد
األوروبي.
ب ـ ــدأت م ـع ــال ــم الـ ـخ ــاف ب ــال ـظ ـه ــور فــي
سـ ـ ـي ـ ــاق س ـ ـعـ ــي ال ـ ـجـ ــان ـ ـبـ ــن ال ـح ـث ـي ــث
إلـ ـ ــى ت ــأم ــن ح ــاج ـي ــات ـه ـم ــا مـ ــن ل ـق ــاح
ثم ّ
"أسترازينيكا  -أكسفورد"ّ .
تطورت
إلى ما يشبه النزاع بعدما أعلن االتحاد
ّ
األوروبي اقترابه من سن تشريع يمنع
تصدير اللقاحات خارج دول االتحاد،
ّ
ً
إل بعدما يضمن التكتل حاجاته أوال،
وال سيما من لقاح "فايزر" الذي يجري
تصنيعه أساسًا في بلجيكا ،في وقت
عقدت فيه بريطانيا صفقة لشراء 40

مليون جرعة منه.
أخ ــذ ّ
ورد س ـبــق ه ــذه الـ ـتـ ـط ـ ّـورات ،من
ّ
ّ
بـيـنـهــا أن ال ـت ـح ــرك األخـ ـي ــر لــات ـحــاد
األوروب ــي جــاء ّ
ردًا على إعــان الشركة
البريطانية  -الـســويــديــة التأخير في
إي ـص ــال حـ ّـص ـتــه م ــن ّج ــرع ــات ال ـل ـقــاح،
بـيـنـمــا ك ــان م ــن امل ـت ــوق ــع أن ت ـصــل 80
مـلـيــون ج ــرع ــة ،بـحـلــول نـهــايــة م ــارس
 /آذار .وت ـبــريــر "أس ـتــرازي ـن ـي ـكــا" ذلــك
بـمـشــاكــل ف ــي اإلنـ ـت ــاج ،األمـ ــر الـ ــذي لم
ُيـق ـنــع قـ ــادة االت ـح ــاد ال ــذي ــن يـتــابـعــون
ك ـيــف تـسـيــر املـمـلـكــة امل ـت ـحــدة بـســرعــة
ق ـصــوى فــي بــرنــامــج الـتـلـقـيــح ،وال ــذي
بلغ حاليًا حجمه  %10مــن املواطنني
( 7.5ماليني شخص) ،في حني لم تصل
نسب التلقيح في دول االتـحــاد سوى
إلى  %5في أفضل األحوال.
ّ
غـيــر أن ت ـفــاوت الـنـســب لـيــس مرتبطًا
ف ـق ــط بـ ـع ــدم ت ـس ـل ـيــم "أس ـت ــرازي ـن ـي ـك ــا"
ّ
ال ـل ـ ّقــاح لــات ـحــاد األوروب ـ ـ ــي ،فــالـتـكــتــل
تأخر في األساس في املوافقة على أيّ
َ
لقاحي "فــايــزر" أو "أسترازينيكا".
مــن
كـمــا ب ــات يخضع النـتـقــاد مـتــزايــد من
جراء ذلك ،خصوصًا بعد أدائه ّ
ّ
السيئ
ّ
ّ
ربطًا بتوزيع أجهزة التنفس ،وخطة
ّ
الـتـحـفـيــز االق ـت ـص ــادي ــة ،وخ ــط ــة طلب
ال ـل ـق ــاح .وقـ ــد عـ ـ ّـد ك ـث ـي ــرون هـ ــذا األم ــر
دافعًا ألن يواجه الضغوط عبر تحويل
االنـتـبــاه ،واملـطــالـبــة بـعــدم تصدير ّ
أي
ل ـق ــاح ــات م ـنـت ـجــة داخ ـ ــل االتـ ـح ــاد مــن
دون ترخيص مـنــه .ويــذهــب أصحاب
ّ
ّ
هذه النظرية إلى ّ
حد تقدير أن التكتل
ّيلعب سياسيًا بمسألة اللقاحات .أي
إن ــه يـحــارب بريطانيا مــن هــذا الـبــاب،
ّ
بنية إظـهــار رادع أم ــام ال ــدول األخــرى
ّ
ّ
الـتــي قــد تـفــكــر فــي ات ـبــاع نـهــج اململكة
املتحدة للخروج من االتحاد األوروبي.
بل ّإن هناك من ّ
يروج ملصدر قلق آخر

ّ
التصرفات والهواجس،
يقف وراء هذه
وه ـ ــو امـ ـتـ ـع ــاض االتـ ـ ـح ـ ــاد األوروبـ ـ ـ ــي
مــن رؤي ــة مملكة متحدة تـقــوم بحملة
لقاح واسعة ،مع ما قد يعني ذلك من
إعادة فتح اقتصادها ،قبل بقية الدول
األوروبية.
ف ـيــر ك ــل األح ـ ـ ــوال ،اس ـت ـع ــرت ال ـح ــرب،
خ ـ ــال ه ـ ــذه الـ ـفـ ـت ــرة ،وتـ ـبـ ـل ــورت عـبــر
إبراز الضعف في االتفاق بني االتحاد
وبــريـطــانـيــا بـشــأن إيــرلـنــدا الشمالية.
ّ
وقد وصل األمر إلى ّ
حد تهديد التكتل
ب ـفــرض ض ــواب ــط عـلــى ال ـح ــدود داخ ــل
إيرلندا كجزء من تدابير الرقابة على
ّ
واملصممة
الصادرات بشأن اللقاحات،
ملـعــالـجــة الـنـقــص ف ــي ال ـتــوص ـيــل .وقــد

ّ
أشـ ــارت بــروك ـســل إل ــى أن ال ـهــدف من
ذلــك هــو منع إيرلندا الشمالية مــن أن
تصبح بــابــا خلفيًا إلدخ ــال اللقاحات
ّ
مـ ــن الـ ـتـ ـك ــت ــل إل ـ ــى امل ـم ـل ـك ــة املـ ـتـ ـح ــدة.

َ
ّ
التطورات األخيرة الضعف في
أبرزت
االتفاق بشأن إيرلندا الشمالية
ّ
تـهــديــد ل ــم يـلـبــث أن تـخــلــت ع ـنــه ،بعد
احتجاج دبلوماسي من دبلن ولندن.
وف ـ ــي الـ ـ ٍنـ ـه ــاي ــة ،ج ـ ــرى الـ ـت ـ ّ
ـوص ــل إل ــى
ّ
ح ــل وس ــط ب ــن امل ـ ّفــوض ـيــة األوروب ـي ــة
ُ
ودبـلــن يعفي مصنعي الـلـقــاحــات من

وصل األمر إلى ّ
حد تهديد االتحاد بفرض ضوابط على الحدود داخل إيرلندا (أ ف ب)

الـسـعــي لـلـحـصــول عـلــى إذن لجرعات
تعبر ال ـحــدود ّ إلــى إيــرلـنــدا الشمالية،
مــا يـعـنــي تـجــنــب مــزاعــم إقــامــة حــدود
ً
بدال من ذلكُ ،
سيطلب
لقاح في إيرلندا.
م ــن الـحـكــومــة اإليــرل ـنــديــة اإلبـ ــاغ عن
ّ
كـمـيــة ال ـجــرعــات امل ــوزع ــة ف ــي إيــرلـنــدا
ّ
الشمالية ،في إشــارة إلى ّ أن اللجنة ال
تــزال تشعر بالقلق مــن أنـهــا قــد تكون
طريقًا خلفيًا لنقل اللقاحات إلى بقية
اململكة املتحدة.
ل ـ ــم ي ـ ـعـ ـ ِـن ذل ـ ــك انـ ـتـ ـه ــاء ال ـ ـخ ـ ــاف ،بــل
كـ ــان إش ـ ـ ــارة الـ ـب ــداي ــة ل ـت ـص ــاع ــده ،فــي
ّ
ظـ ــل دع ـ ــوة الـ ــوزيـ ــرة األولـ ـ ــى إليــرل ـنــدا
الشمالية ،وزعيمة "الـحــزب الوحدوي
ال ــديـ ـم ــوق ــراط ــي" ،أرل ـ ــن ف ــوس ـت ــر ،إلـ ّـى
إع ــادة رس ــم كــامــل االت ـفــاق ال ــذي يــؤثــر
على املنطقة .دع ــوة القــت صــداهــا في
س ـع ــي كـ ـب ــار "املـ ـح ــافـ ـظ ــن" إل ـ ــى إب ـ ــراز
مخاوفهم بـشــأن الـتـصـ ّـرف األوروب ــي،
عـ ـب ــر م ـط ــال ـب ـت ـه ــم بـ ــإصـ ــاح ال ـج ــان ــب
ّ
املتعلق بإيرلندا الشمالية في صفقة
"بريكست".
ُ
عمومًا ،وفي انتظار ما قد تظهره األيام
املقبلة من انخفاض أو ارتفاع في ّ
حدة
ّ
الـتــوتــر ،يمكن وصــف االشـتـّبــاك الــذي
ّ
وقع بني لندن وبروكسل بأنه أقــل من
عاصفة وأكـثــر مــن زوبـعــة فــي فنجان.
ّ
وبغض النظر عن التسمية ،لن يكون
ّ
ه ــذا ال ـن ــزاع إل األول م ــن ال ـعــديــد من
الـصــراعــات على السلطة ،بعد خــروج
ب ــري ـط ــان ـي ــا مـ ــن ُاالتـ ـ ـح ـ ــاد األوروبـ ـ ـ ـ ــي،
خصوصًا إذا ما أخذ في االعتبار عزم
ّ
التكتل على إظـهــار هيمنته وتأثيره
ـرادع مستمر
عـلــى املـمـلـكــة املـت ـحــدة ،كـ ـ ٍ
في وجه الدول األعضاء األخرى ،التي
ّ
قد تفكر في "بريكست" على أسلوبها
الخاص.
(األخبار)

إسرائيل لن تنتصر قريبًا على «كورونا»
ّ
بالرغم من أن إسرائيل أنجزت حملة
تطعيم نحو  %25مــن الـسـكــان ،فقد
ّ
ح ـ ــذر ف ــري ــق م ـخ ـتـ ّـصــن ف ــي م ـشــورة
ّ
قدمها إلى مجلس األمن القومي ،من
ّ
ّ
أن أي إجراء غير مضبوط بالخروج
ّ
م ــن اإلغـ ـ ــاق ال ـث ــال ــث ،سـ ـي ــؤدي إلــى
انتشار جــديــد وأش ـ ّـد فتكًا لفيروس
"كـ ـ ــورونـ ـ ــا" .وب ــاالسـ ـتـ ـن ــاد إل ـ ــى ه ــذه
ال ـت ـح ــذي ــرات ،ق ـ ـ ّـررت ح ـكــومــة ال ـعــدو
تمديد اإلغالق العام حتى السادسة
صباحًا من يوم الجمعة املقبل ،بعد
مصادقة الكنيست على رفع غرامات
مخالفة تعليمات "كورونا".
ّ
وليس خافيًا أن من أهم العوامل التي
دفعت رئيس الحكومة اإلسرائيلية
بنيامني نتنياهو إلــى اإللـقــاء بثقله
وراء تأمني اللقاح ،فــي هــذه املرحلة
ّ
تـحــديـدًا ،هــو تحقيق إنـجــاز يتمكن

مـ ــن ت ــوظ ـي ـف ــه فـ ــي االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات فــي
 23آذار /م ـ ــارس امل ـق ـب ــل .وفـ ــي هــذا
اإلط ــار ،جــاء وع ــده بــإحـضــار مليون
جــرعــة إضــافـيــة مــن لـقــاح "ك ــورون ــا"،
خــال األسـبــوع الحالي .وفــي سياق
ان ـت ـخ ــاب ــي أيـ ـض ــا ،حـ ـ ــاول نـتـنـيــاهــو
اح ـ ـتـ ــواء االن ـ ـت ـ ـقـ ــادات الـ ـت ــي ّ
وج ـه ــت
إل ــى املجتمع ال ـحــريــدي ،ال ــذي خــرج
باآلالف ،وبدون ّ
إجراءات وقائية،
أي
ّ
ف ــي ج ـن ــازة ح ــاخ ــام .ل ـكــنــه دع ــا إلــى
عــدم حصر االن ـت ـقــادات بالحريديم،
ّ
ّ
مشددًا على منع التجمهرات في كل
املجتمعات.
وكانت التقديرات والتوصيات التي
ّ
قدمها الفريق العلمي الــذي يترأسه
ال ـبــروف ـســور إي ـلــي فــوك ـس ـمــان ،وهــو
ف ـي ــزي ــائ ــي ف ــي م ـع ـهــد "ف ــاي ـت ـس ـم ــان"،
قــد أوض ـحــت أم ــام جـلـســة الحكومة

ّ
تجار يتظاهرون اعتراضًا على اإلغالق الذي فرضته الحكومة اإلسرائيلية (أ ف ب)

ّ ّ
اإلسرائيلية ،أن إسرائيل على أعتاب
فترة جديدة في الحرب على فيروس
"ك ــورون ــا" ،بسبب تـطـ ّـوريــن كبيرين:
الطفرات
حملة التطعيمات ،وانتشار
ّ
ّ
الجديدة .ومع أن فوكسمان رأى أنه
"على املدى البعيد ،بعد االنتهاء من
ُ
تطعيم األطفال ،ستتاح ّ العودة إلى
ّ
ّ
الطبيعية" ،إل أن ــه اسـتــدرك
الـحـيــاة
ّ
بتوجيه إشــارة تحذيرية ،قــال فيها
ّ
إن "الدولة ليست في طريق انتصار
قــريــب عـلــى ال ـجــائ ـحــة" .وت ــاب ــع ،بما
يخالف االنطباعات التي يـ ّ
ـروج لها
ّ
نتنياهو ،عـلــى األق ــل فــي مــا يتعلق
ً ّ
ب ــامل ــدى ال ــزمـ ـن ــي ،ق ــائ ــا إن "ح ـم ـلــة
ّ
التطعيمات لــن تحل وحــد ّهــا األزمــة
في ّاملستقبل القريب" .وحــذر ،أيضًا،
مــن أن ــه فــي حــال عــدم إح ــداث تغيير
ج ــوه ــري ف ــي إدارة األزم ـ ــة ،وبشكل
ّ
س ــري ــع ،فـ ــإن ذل ــك سـيــدفــع الـحـكــومــة
إلــى اتـخــاذ خـيــار صـعــب ،بــن إغــاق
راب ــع ،بـمــا يـنـطــوي عليه مــن أض ــرار
اق ـت ـص ــادي ــة ،وبـ ــن س ـق ــوط ضـحــايــا
كثيرين جدًا.
وأس ـهــب رئـيــس الـفــريــق ّالعلمي في
ع ــرض الـسـيـنــاريــو امل ـت ــوق ــع ،فــأشــار
ّ
إلى أن "نطاق اللقاح الحالي لن يمنع
وح ــده انـتـشــار ال ـف ـيــروس" ،والسبب
ّ
أن "شريحة ناضجة كاملة ستبقى
ّ
معرضة للفيروس بشكل كبير ،وهو
مــا يمكن أن ي ـ ّ
ـؤدي إلــى سقوط آالف
الـضـحــايــا وع ـش ــرات آالف املــرضــى".
ّ
وم ـ ـ ــع أن ه ـ ـ ــذه ال ـ ـخـ ــاصـ ــة ت ـس ـت ـنــد
ّ
إل ــى فــرضـيــة متفائلة ب ــأن التطعيم
سـ ـيـ ـشـ ـم ــل  %95مـ ـ ــن الـ ـن ــاضـ ـج ــن،
ّ
ـاح بـنـسـبــة  ،%95لـكــن
وبـنـجــاعــة ل ـق ـ ٍ
فــوكـسـمــان ع ــزا ع ــدم وج ــود سيطرة

ّ
ع ـلــى ت ـفــشــي ال ـف ـي ــروس إلـ ــى "غ ـيــاب
س ـ ـيـ ــاسـ ــات طـ ــوي ـ ـلـ ــة امل ـ ـ ـ ـ ــدى ،وعـ ـ ــدم
ّ
كبيرة،
ـوات ّ ذات أهمية ّ
تطبيق خـطـ ُ
مثل الـعــاج املــركــز فــي بــؤر التفشي
ّ
الحريديني) ،وحمالت
الخطيرة (مثل
ّ
مهنية".
إعالمية غير
ّ
فــي املـقــابــل ،كشف املـعــلــق العسكري
فـ ــي ص ـح ـي ـفــة "هـ ـ ــآرتـ ـ ــس" ،ع ــام ــوس

التقرير السنوي
أفاد
ّ
لـ«مؤسسة التأمين الوطني»
ّ
بأن نسبة الفقر ارتفعت %21
ّ
هــرئـيــل ،عــن أن املـعـلــومــات املـتــوفــرة
ّ
ج ـ ّـراء حملة التطعيمات ،تفيد بــأن
ّ
نـجــاعــة الـلـقــاح تـتـشــكــل بشكل أبطأ
ب ـك ـث ـيــر ،م ـق ــارن ــة ب ـم ـع ـط ـيــات شــركــة
"فايزر" املنتجة للقاح.
ّ
ُيشار الى أن األرقام االقتصادية التي
ّ
تسببت بها جائحة "كورونا" ،كانت
غير مسبوقة ،إذ بلغ عجز امليزانية
اإلسرائيلية لعام  160.3 ،2020مليار
ش ـي ـك ــل ،أي م ــا يـ ـع ــادل  %11.7مــن
ّ
الناتج املحلي اإلجمالي ،وهي أعلى
نسبة عجز منذ  35عامًا .وللمقارنة،
بلغت نسبة العجز في امليزانية في
ع ــام  52.2 ،2019م ـل ـيــار ش ـي ـكــل ،أي
ّ
مــا ي ـعــادل  %3.7مــن الـنــاتــج املحلي
اإلجـ ـم ــال ــي .ويـ ـع ــود ع ـجــز امل ــوازن ــة،
بـ ـشـ ـك ــل أس ـ ـ ــاس ـ ـ ــي ،إلـ ـ ـ ــى انـ ـخـ ـف ــاض
اإلي ـ ـ ــرادات الـضــريـبـيــة ب ـم ـقــدار 22.9
مـ ـلـ ـيـ ــار ش ـ ـيـ ـكـ ــل ،وزي ـ ـ ـ ـ ـ ــادة اإلنـ ـ ـف ـ ــاق
الحكومي بمقدار  68.6مليار شيكل،
بسبب السياسات االقتصادية التي

اع ـت ـمــدت ـهــا ال ـح ـكــومــة اإلســرائ ـي ـل ـيــة
للتعامل مــع أزمــة "كــورونــا" .ووصــل
حجم اإلنفاق الحكومي لعام ،2020
إلــى  478.5مليار شيكل ـ ـ وهــو رقم
ّ
يسجل في السابق؛ وبلغ
قياسي لم
حـجــم الـخـطــة االقـتـصــاديــة ملواجهة
أزمــة "كــورونــا" 137.3 ،مليار شيكل،
ص ـ ــرف ـ ــت ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة مـ ـنـ ـه ــا 109.7
مليارات شيكل.
فـ ــي سـ ـي ــاق م ـت ـص ــل ،أف ـ ـ ــاد ال ـت ـقــريــر
السنوي ل ّ
ـ"مؤسسة التأمني الوطني"
ّ
(اإلســرائـيـلــي) ،ب ــأن نسبة الفقر بني
ّ
ال ـ ـسـ ــكـ ــان ارتـ ـفـ ـع ــت  .%21وأضـ ـ ــاف
ّ
ال ـت ـق ــري ــر إن قـ ــرابـ ــة ن ـص ــف م ـل ـيــون
ّ
مؤلفة من مليوني شخص ّ
تم
أسرة
تصنيفها تحت خــط الفقر ،فــي عام
 .2020وللمقارنة ،فقد بلغت نسبة
الفقر بني املواطنني العرب أكثر من
 ،%50بـحـســب م ـع ـط ـيــات "مـ ّ
ـؤس ـســة
الـتــأمــن الــوط ـنــي" ،أي ضـعــف معدل
الفقر بني اليهود.
ّ
وف ــي اإلطـ ــار ذاتـ ــه ،أشـ ــارت تــوقـعــات
نشرتها وزارة املــالـيــة اإلسرائيلية،
إل ــى اس ـت ـم ــرار أزمـ ــة ال ـب ـ ّطــالــة ،خــال
ّالعام الحالي .كذلك ،توقعت الوزارة
ً
أنـ ــه ف ــي ال ـس ـي ـنــاريــو األك ـث ــر ت ـف ــاؤال،
بـمـعـنــى رفـ ــع ال ـق ـي ــود وال ـ ـعـ ــودة إلــى
مـ ـج ــرى حـ ـي ــاة عـ ــاديـ ــة وفـ ـت ــح كــامــل
ّ
ل ـل ـمــرافــق االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ،ف ـ ــإن نـسـبــة
البطالة ستبقى مرتفعة ،وتصل إلى
ّ .%8.6أم ــا ف ــي ح ــال اش ـت ــداد األزم ــة
ال ـص ـح ـي ــة ،ب ـس ـبـ ّـب ان ـت ـش ــار ط ـف ــرات
ّ
"كــورونــا" ،فــإن توقعات وزارة املالية
ّ
هــي أن نـسـبــة الـبـطــالــة ،خ ــال الـعــام
الحالي ،سترتفع إلى .%11.6
(األخبار)
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الحدث

خرجت ميانمار،
منذ عشر
سنوات ،من
عسكري
نظام ّ
استمر نحو
نصف قرن (أ
ف ب)

ميانمار من حكم العسكر وإليه

ً
الغرب يبكي «ديموقراطية» ضاعت

ً
ّ
ميانمار طويال في ظل
لم تصمد
ّ
حكم مركب يعطي هامشًا
نظام
ٍ
ّ
واسعًا للمؤسسة العسكرية النافذة،
وآخر لحكومة «ديموقراطية»
َ
منتخبة برعاية ّ
غربية .فاتفاق تقاسم
ٍ
ُ
السلطة الذي ط ِّبق في أعقاب
 ،2015وجاء بأونغ سان
انتخابات عام ً
يراع
زعيمة موازية ،لم ِ
سو تشي ُ
االختالالت والثغر الكثيرة في الدستور،
الذي اعتمده الجيش مرجعًا لتنفيذ
هذه األثناء ،ال يزال المشهد
انقالبه .في ّ
ّ
ضبابيًا ،في ظل إدانات غربية ما فتئت
ّ
متوعدة نظام األمر الواقع
تتوارد،
ّ
الجديد بخطوات جدية منُّ شأنها أن
تقود البالد إلى مزيد من التأزم

لــم يـكــن االن ـق ــاب ال ــذي ق ــاده الجيش
الـنــافــذ فــي مـيــانـمــار ،فـجــر ي ــوم أمــس،
م ـف ــاج ـئ ــا؛ ف ـه ــو م ـ ّـه ــد ل ـخ ـطــوتــه ه ــذه،
يـ َ
ـوم سـ ّـوق لروايته عن "تــزويــر" واسع
ّ
ال ـن ـط ــاق شـ ــاب ال ـع ـم ـلــيــة االن ـت ـخــاب ـيــة
فــي تشرين الثاني /نوفمبر املاضي.
وعلى مدى األسابيع القليلة املاضية،
ب ــدا أن امل ـ ّ
ـؤس ـس ــة ال ـع ـس ـكــريــة تـتـحـ ّـن
الفرصة السـتـعــادة السيطرة الكاملة
ّ
عـلــى الـ ُـحـكــم ،حــتــى إن زعـيـمــة الـحــزب
الحاكم ورئيسة الحكومة ،أونــغ سان
ُ
عدد
سو تشي ،التي اعتقلت إلى جانب ٍ
َّ
مــن املـســؤولــن اآلخ ــريــن ،أع ــدت بيانًا
مسبقًا للمناسبة ،تدعو فيه الشعب
إلــى رفــض االنـقــاب .انـقـ ٌ
ـاب جــرى من
دون إراق ـ ــة دم ـ ــاء ،إذ اك ـت ـفــى الـجـيــش
بقطع الطرق ونشر الجنود بعتادهم
حول البرملان في العاصمة نايبيداو،
فأعلن حــال الـطــوارئ ملـ ّـدة سنةّ ،
وعي
جـنــراالت فــي املناصب الرئيسة .وفي
يانغون ،عاصمة البالد االقتصادية،
سيطر العسكر بـصــورة خـ ّ
ـاصــة على
مـقـ ّـر البلدية ،وقطعوا الـطــرق املــؤديــة
إلى املطار الدولي ،وبقيت االتصاالت
ّ
مـعــطـلــة فـيـمــا امل ـص ــارف مـغـلـقــة حتى
إشعار آخر.
خــرجــت مـيــانـمــار ،منذ عشر سـنــوات،
مـ ـ ــن نـ ـ ـظ ـ ــام عـ ـسـ ـك ــري اس ـ ـت ـ ـمـ ـ ّـر ن ـحــو
نـصــف قـ ــرن؛ وسـعـيــا مـنــه إل ــى تبرير
ه ــذا االن ـق ــاب ال ـجــديــد ال ــذي ســارعــت

ّ
أعلن الجيش أنه نفذ
اعتقاالت ردًا على ّ
«تزوير االنتخابات» وسلم
السلطة لقائده

أجنبية إلــى إدانـتــهّ ،
ّ
ندد
عـ ّـدة عواصم
ّ
الـجـيــش بــ"مـخــالـفــات هــائ ـلــة" تخللت
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ـت ـش ــري ـع ـ ّـي ــة األخـ ـي ــرة،
فـيـمــا ت ـصــاعــدت امل ـخ ــاوف يـ ـ َ
ـوم أعـلــن
ق ــائ ــد الـ ـجـ ـي ــش ،الـ ـجـ ـن ــرال مـ ــن أونـ ــغ
هلينغ ،الـ ّشـخـصـ ّـيــة األك ـثــر ن ـفــوذًا في
ميانمار ،أنــه يمكن "إبـطــال" الدستور
ف ــي ظـ ـ ّـل ظ ـ ــروف م ـع ـ ّـي ـن ــة .ان ـت ـخ ــاب ـ ٌ
ـات
ّ
حققت فيها "الرابطة الوطنية من أجل
الديموقراطية" ،حــزب أونــغ ســان سو
تـشــي ال ـحــاكــم مـنــذ ان ـت ـخــابــات ،2015
ف ــوزًا ســاح ـقــا ،بـحـصــولـهــا عـلــى %83
م ــن م ـق ــاع ــد الـ ـب ــرمل ــان ال ـب ــال ــغ ع ــدده ــا
ّ
ّ
 ،476إل أن الجيش يؤكد أنــه اكتشف
أكـثــر مــن عـشــرة مــايــن حــالــة تــزويــر،
وط ـلــب م ــن الـلـجـنــة االن ـت ـخــاب ـيــة نشر

ُّ
اللوائح للتحقق منها ،األمــر الــذي لم
تـفـعـلــه ال ـل ـج ـنــة .وف ــي وق ــت مـبـكــر من
ُ
صـبــاح أم ــس ،اعــتـقـلــت ســو تـشــي (75
عامًا) الحائزة جائزة "نوبل" للسالم،
ورئـ ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة ويـ ــن مـيـيـنــت،
ومـســؤولــون آخ ــرون ،بحسب الناطق
ب ــاس ــم ال ـح ــزب ال ـ ــذي أش ـ ــار إلـ ــى أنـهــم
مـحـتـجــزون فــي الـعــاصـمــة نــايـبـيــداو.
وفـ ـيـ ـم ــا س ـ ــرت ش ــائـ ـع ــات ف ـ ــي األي ـ ــام
املــاضـيــة عــن احـتـمــال ح ــدوث انـقــاب،
تــركــت س ــو تـشــي رس ــال ــة إل ــى الشعب
ـى مــواقــع
ن ـشــرهــا رئ ـي ــس حــزب ـهــا ع ـل ـ ّ
ال ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي ،ت ـحــض فيها
ع ـلــى "عـ ــدم ق ـب ــول" االنـ ـق ــاب .وكـتـبــت
أن الجيش يـحــاول "إغ ــراق الـبــاد من
ج ــدي ــدً ف ــي دي ـك ـت ــات ــوري ــة ع ـس ـكــريــة"،
ّ
"بالرد بصوت واحد".
مطالبة الشعب
وت ــواج ــه زع ـي ـمــة م ـيــان ـمــار ان ـت ـق ــادات
ش ــدي ــدة دول ـ ّـي ــا ت ــأخ ــذ عـلـيـهــا كـيـفـيــة
إدارتـ ـه ــا ألزمـ ــة املـسـلـمــن الــروهـيـنـغــا
الــذيــن فـ ّـر مـئــات اآلالف منهم فــي عام
 2017ه ــرب ــا م ــن ت ـ ـجـ ــاوزات ال ـج ـيـ ّـش،
ولجأوا إلى بنغالدش املجاورة .لكنها
ّ
ال ت ـ ــزال ت ـت ـمــتــع بـشـعـبـيــة ك ـب ـيــرة في
بالدها.
وج ـ ــرى االن ـ ـقـ ــاب ،وهـ ــو ال ـث ــال ــث منذ
اسـتـقــال ال ـبــاد فــي ع ــام  - 1948بعد
آخ ـ ــري ـ ــن ح ـ ـصـ ــا ف ـ ــي ع ـ ــام ـ ــي 1962
و ،- 1988فـ ــي وق ـ ــت ك ـ ــان ُم ـ ـق ـ ـ ّـررًا أن
ي ـع ـقــد م ـج ـل ــس الـ ـ ـن ـ ـ ّـواب امل ـن ـب ـث ــق مــن

ّ
التشريعية األخيرة ،أولى
االنتخابات
ج ـل ـســاتــه .وف ــي ب ـي ــان أذاعـ ـت ــه محطة
تـلـفــزيــونـيــة تــاب ـعــة ل ــه ،أع ـلــن الـجـيــش
أنـ ــه ن ـفــذ اع ـت ـق ــاالت ردًا ع ـلــى "ت ــزوي ــر
ّ
االن ـت ـخــابــات" ،وســلــم الـسـلـطــة لقائده
ّ
هلينغ ،وفرض حال الطوارئ ملدة عام.
ووع ــد ،فــي بيانه ،بتنظيم انتخابات
ّ
"حرة وعادلة" فور رفع حال الطوارئ،
ّ
متعهدًا بممارسة "نظام ديموقراطي
م ـ ـت ـ ـعـ ـ ّـدد األحـ ـ ـ ـ ـ ــزاب ومـ ـ ــزدهـ ـ ــر ب ـش ـكــل
حقيقي" .وحـتــى ذلــك الـحــن ،ستبقى
الـ ـسـ ـلـ ـط ــات "ال ـت ـش ــري ـع ـي ــة واإلداريـ ـ ـ ـ ــة
والقضائية" بيد هلينغ ،فيما أصبح
الجنرال ميينت سوي رئيسًا بالوكالة.
ويرى الجيش الذي يقف وراء صياغة
دستور  2008والديموقراطية الناشئة
أنه حامي الوحدة الوطنية والدستور،
وقـ ــد اح ـت ـفــظ لـنـفـســه ب ـ ــدور دائ ـ ــم فــي
ال ـن ـظــام ال ـس ـيــاســي ،إذ تـبـلــغ حـ ّـصـتــه
 %25م ــن م ـقــاعــد ال ـب ــرمل ــان ال تخضع
لــان ـت ـخــابــات ،ك ـمــا أن ــه يـسـيـطــر على
وزارات الــدفــاع والــداخـلـيــة وال ـحــدود،
بما يضمن لــه دورًا ّ
مهمًا فــي الحياة
ال ـس ّـيــاس ـيــة .وي ـق ــول ال ــدس ـت ــور إن ــه ال
ّ
يحق للقائد العام للجيش أن يتولى
ّ
ال ـس ـل ـطــة إل ف ــي ظ ـ ــروف اسـتـثـنــائـيــة
ّ
يمكن أن تفضي إل ــى "تـفــكــك االتـحــاد
ّ
وت ـف ــك ــك ال ـت ـضــامــن ال ــوط ـن ــي وف ـق ــدان
ّ
السلطة السيادية" ،على أل يحدث ذلك
ّ
إل في حــال الـطــوارئ التي يمكن فقط

ّ
ُ
الخناق يشتد حول بولسنارو
البرازيل

تشهد البرازيل موجة غضب ّ
ضد
ٍ
رئيسها جايير ُ
بولسنارو ،على خلفية
آرائه ّ
الخاصة بوباء «كورونا» الذي حصد
أرواح  223ألف برازيلي منذ بدء انتشاره
غضب ّ
ٌ
امتد
في البالد قبل نحو سنة.
ّ
ليشمل نخب سياسية معارضة ،حثت
على عزل الرئيس في ّالكونغرس،
بسبب «جرائمه» في حق الصحة
العامة
يـعـيــش الــرئ ـيــس ال ـبــرازي ـلــي ،جايير
ِّ
ّ
ستحدد
مفصلية
بولسنارو ،أيــامــا
ّ
مستقبله السياسي ،في ظل الدعوات
امل ـت ــزاي ــدة إل ــى ع ــزل ــه .وه ــو احـتـ ّمــال
يبقى واردًا بحسب مراقبني حــذروا
مـ ــن ب ـ ـلـ ــوغ ال ــرئـ ـي ــس هـ ـ ــذه ال ـع ـت ـب ــة،
نظرًا إلــى استجابته السيئة لألزمة
الوبائية التي غزت البالد قبل نحو
ً
عام ،وإطالقه وابال من التصريحات
ّ
املـ ـش ــكـ ـك ــة فـ ــي "ك ـ ـ ــورون ـ ـ ــا" وف ـع ــال ـي ــة
اللقاحات املضادة ،ورفضه ،توازيًا،
فــرض إجـ ــراءات الـعــزل الـعــام خشية
أن ي ـت ـض ـ ّـرر االق ـت ـص ــاد ،األمـ ــر ال ــذي
ّ
عمق األزمة السياسية التي تعيشها
البالد ،إضافة إلى األزمــات الصحية
واالقـتـصــاديــة واالجتماعية ،وحـ ّـرك
نخبًا سياسية ضـ ّـده ،عبر تقديمها
إلــى مجلس الـنــواب طلبات إلقالته،
مطالبة
ترافقت مع تظاهرات شعبية
ِ
برحيله.
ً
واس ـت ـك ـمــاال لـلـغـضــب الـشـعـبــي ضـ ّـد
بولسنارو ال ــذي بــدأ منذ سنة على
خ ـل ـف ـي ــة سـ ـ ــوء اس ـت ـج ــاب ـت ــه ل ــأزم ــة

ّ
الصحية ،شهدت البرازيل ،األسبوع
امل ـ ــاض ـ ــي ،احـ ـتـ ـج ــاج ــات ل ـل ـم ـطــال ـبــة
بــاس ـت ـقــال ـتــه أو ع ــزل ــه ،كـ ــان آخ ــره ــا
أول م ــن أم ـ ــس ،ح ـي ــث ش ـ ــارك م ـئــات
األشـخــاص فــي جميع أنـحــاء البالد.
وتجمع نحو  200شخص في وسط
برازيليا حاملني الفتات كتب عليها
"ب ــول ـس ـن ــارو ارحـ ـ ــل" و"ال ـ ـعـ ــزل اآلن"،
ف ــي ح ــن سـ ــارت ع ـش ــرات ال ـس ـيــارات
ب ـ ـب ـ ــطء مـ ـطـ ـلـ ـق ــة أب ـ ـ ــواقـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا .وأم ـ ـ ـ ــام
م ـب ـن ــى الـ ـك ــونـ ـغ ــرس ،وقـ ـف ــت إحـ ــدى
املـ ـجـ ـم ــوع ــات ،وقـ ـ ــد غ ـط ــى أفـ ــرادهـ ــا
رؤوسهم بأكياس بالستيكية ترمز
الى موت مرضى "كورونا" في والية
أم ــازون ــاس الـشـمــالـيــة اخـتـنــاقــا بعد
ن ـفــاد األوك ـس ـجــن ف ــي املستشفيات
وان ـه ـيــار املـنـظــومــة الـصـحـيــة فيها،
وهي مشكلة عانت منها أيضًا واليتا
ب ــارا وروراي ـم ــا امل ـجــاورتــان .تضاف
إلــى ذلــك مشكلة التأخير فــي عملية
التلقيح التي بــدأت قبل أسبوعني بـ
 12.8مليون جرعة في بلد يبلغ عدد
سكانه  212مليونًا.
ـدث قـ ــد ت ـك ــون
ب ـ ــالـ ـ ـت ـ ــوازي ،وفـ ـ ــي ح ـ ـ ـ ٍ
ل ــه ع ــواق ــب مـحـتـمـلــة ع ـلــى مستقبل
ب ــولـ ـسـ ـن ــارو فـ ــي م ـن ـص ـب ــه ،ان ـت ـخــب
مـ ـجـ ـلـ ـس ــا الـ ـ ـشـ ـ ـي ـ ــوخ وال ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــواب فــي
الـ ـب ــرازي ــل رئ ـي ـس ـي ـه ـمــا ال ـج ــدي ــدي ــن،
وسـ ــط دفـ ــع م ــن ال ــرئ ـي ــس بــانـتـخــاب
َ
َ
رج ــل ــن يــدعـمـهـمــا ل ــرئ ــاس ــة غــرفــتــي
الـ ـب ــرمل ــان ل ـت ـج ـنــب إجـ ـ ـ ـ ــراءات ع ــزل ــه،
وفـتــح الـطــريــق أم ــام إع ــادة انتخابه
ف ــي  .2022وح ـت ــى م ـس ــاء ّ أم ـ ــس ،لــم
يـ ـع ــرف إذا مـ ــا كـ ـ ــان امل ـ ــرش ـ ــح الـ ــذي
يحظى بــدعــم بــولـ ُـسـنــارو ،آرث ــر ليرا
م ــن "الـ ـح ــزب ال ـت ـق ــدمــي" (يـ ـم ــن) ،قد
ف ــاز عـلــى مـنــافـســه بــالـيــا روس ــي من
"الحركة الديموقراطية "البرازيلية،

◄ وفيات ►
رئيس مجلس النواب
أعضاء مجلس النواب
يـ ـنـ ـع ــون بـ ـم ــزي ــد األسـ ـ ـ ــى زم ـي ـل ـهــم
املأسوف عليه
ن ـ ــائ ـ ــب رئـ ـ ـي ـ ــس مـ ـجـ ـل ــس الـ ـ ـن ـ ــواب
السابق
ن ـ ــائ ـ ــب رئـ ـ ـي ـ ــس مـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء
السابق
الوزير السابق
النائب ميشال املر
املنتقل الى رحمته تعالى االحد 31
كانون الثاني 2021

لرئيس مدني أن يعلنها.
وتـ ــواردت ردود الـفـعــل الــدولـيــة ف ــورًا؛
إذ ن ـ ّـددت الــواليــات املتحدة واالتـحــاد
وطالبا باإلفراج
األوروبــي باالنقالبّ ،
عن املوقوفني ،فيما حــذرت واشنطن،
على لـســان وزي ــر خارجيتها أنتوني
ّ
بلينكن ،مــن أنها قــد تتخذ "إج ــراءات
ّ
بحق املـســؤولــن" ،داعـيــة الجيش إلى
ال ـتــراجــع عــن إج ــراءات ــه .ودع ــت بكني،
م ــن ج ـه ـت ـهــا ،إلـ ــى ت ـســويــة ال ـخــافــات
"ف ــي إط ــار ال ــدس ـت ــور" ،فــي ب ـيــان أشــار
إلى األحداث "امللحوظة" في البالد من
دون إدانتها .وفيما نـ ّـدد األمــن العام
لــأمــم املـتـحــدة ،أنطونيو غوتيريش،
ّ
"بشدة ...بالتطورات التي تشكل ضربة
ّ
ّ
ـاح ــات ال ــدي ـم ــوق ــراط ــي ــة
ق ــوي ــة ل ــإص ـ ّ
فــي ب ــورم ــا" ،تــقــرر عـقــد جلسة طــارئــة
ملـجـلــس األم ــن ال ــدول ــي ،ال ـي ــوم ،لبحث
التطورات في ميانمار.
(األخبار)

ّ
تتقدم أسرة
ببالغ األســى والحزن
شركة توب سبييد وشركة نعنوع
واألوائ ـ ــل وجـم ـيــع الـعــام ـلــن فيها
بالتعازي واملواساة بوفاة
دولة الرئيس األستاذ ميشال املر
وندعو ّ
الرب إعطاءه الراحة األبدية
ونوره الدائم يشرق عليه وعلى كل
أمواتنا املؤمنني،
ُ
ويلهم ذويه الصبر والسلوان.
آمني يا ّ
رب
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أفقيا

 -1نــادي كرة قدم إنكليزي –  -2ثقلة النوم – شاب ال تجربة له وال خبرة – مدينة
أملانية –  -3من األحجار الكريمة – آلة للقطع والذبح –  -4خالف الضار – أطوف
بالليل وأكـشــف أهــل الريبة –  -5إســم لكل عمل مبدع – شديد الــوجــد –  -6صــراخ
متتابع – شعور –  -7صــوت التوجع – سهل ونهر إيطالي –  -8بهار هندي – -9
صفير متتابع من جهاز انذار – عائلة مخرج سينمائي هندي راحل –  -10هاتف
محمول باألجنبية – نسبة الى مواطن من بلد آسيوي

عموديًا
شهدت البرازيل أول من أمس تظاهرات شعبية طالبت باستقالة بولسونارو (أ ف ب)

لرئيس مجلس
يعود ّ
النواب بت جواز قبول
طلبات «العزل»

والذي يحظى بدعم الرئيس املنتهية
والي ـ ـتـ ــه لـ ـلـ ـب ــرمل ــان روديـ ـ ــرغـ ـ ــو م ــاي ــا
م ــن "حـ ــزب الــدي ـمــوقــراط ـيــن" (يـمــن
وسـ ـ ـ ـ ــط) ،امل ـ ـنـ ــاهـ ــض ل ـل ـم ـج ـم ــوع ــات
ال ــدي ـن ـي ــة امل ـح ــاف ـظ ــة امل ـ ـت ـ ـشـ ـ ّـددة ،وال
سـ ـيـ ـم ــا اإلنـ ـجـ ـيـ ـلـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي ي ـح ـت ــاج
ب ــولـ ـسـ ـن ــارو إل ـ ــى أص ــواتـ ـه ــا ل ـي ـعــاد
انـتـخــابــه .كــذلــك األم ــر بالنسبة إلــى
رئــاســة مجلس الـشـيــوخ ،فلم ُيعرف
إذا م ــا ك ــان رودريـ ـغ ــو بــاشـيـكــو من
"حـ ـ ــزب ال ــديـ ـم ــوق ــراطـ ـي ــن" ،امل ــدع ــوم
مــن بــولـسـنــارو وم ــن "ح ــزب الـعـمــال"
(ي ـس ــار) ال ــذي ينتمي إل ـيــه الــرئـيــس

ال ـ ـسـ ــابـ ــق ل ـ ــوي ـ ــز إنـ ــاس ـ ـيـ ــو لـ ـ ـ ــوال دا
سيلفا ،قد ربح على منافسته األبرز
س ـي ـم ــون ت ــاب ــت م ــن حـ ــزب "ال ـح ــرك ــة
الــديـمــوقــراطـيــة" الـبــرازيـلـيــة .ويملك
رئـيـســا مـجـلـســي ال ـن ــواب والـشـيــوخ
ف ـ ــي ال ـ ـب ـ ــرازي ـ ــل ص ــاحـ ـي ــة اخـ ـتـ ـي ــار
الـقــوانــن الـتــي سـتـطــرح للتصويت.
وي ـعــود لــرئـيــس مجلس ال ـنــواب بـ ّـت
ج ـ ــواز ق ـب ــول ط ـل ـبــات "ال ـ ـعـ ــزل" .وفــي
هذا الصدد ،يرى مراقبون أنه حتى
فــي ح ــال ف ــوز مــرشـ َـحــي بــولـسـنــارو،
ف ــإن ذل ــك ال يـعـنــي "ان ـت ـهــاء مشاكله
املتراكمة ،أو إزاحة خطر عزله".
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مشاهير 3658
1

 -1تيغراي – سمج –  -2اسونسيون –  -3تيرانا – فقد –  -4يتيم – يم – دا –  -5كرب – مرمر –
 -6أكافح – ريق –  -7مليس – فدك –  -8اسد – طرطر –  -9حيف – امديا –  -10زق – جو بايدن

عموديًا

حل الشبكة 3657

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

حلول الشبكة السابقة

 -1تيتيكاكا –  -2يترك – سحق –  -3غاريبالدي –  -4رسام – فم – فج –  -5اون – محيط – -6
يناير – سراب –  -7ممر – طما –  -8سيف – ريفردي –  -9موقد – قد – يد –  -10جندار – ّ
كدان

2

شروط اللعبة

 -1سـيــاســي س ــوي ــدي إغـتـيــل عـنــد خ ــروج ــه م ــن صــالــة الـسـيـنـمــا ع ــام -2 – 1986
متشابهان – حــرف نـصــب – خــاصـتــك باألجنبية –  -3حـيــوان خــرافــي – منظف
األي ــدي –  -4مــن الـطـيــور الـجــارحــة – أمــر عظيم –  -5آخــر أف ــام املــوسـيـقــار فريد
األطــرش قبل وفاته –  -6هــرب من السجن – عاصمة عربية –  -7قــادم –  -8دولة
عربية – مدينة إيطالية تشتهر بمينائها وبجامعتها –  -9آلم – منطقة سورية
إشتهرت بزراعة القمح منذ العصور القديمة –  -10فتى أسطوري يوناني عشق
صورته املنعكسة في املاء – أحرف متشابهة

أفقيا
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إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

مخرج عراقي عمل في الصحافة وأصــدر مجموعة قصصية بعنوان «
في الطريق « .حصل على إمتياز في فن اإلخ ــراج .من أعماله املسلسل
السوري « حمام الهنا «
 = 1+11+3+4+8من فصول السنة ■  = 10+9+6+5ال ُيباح به ■ 7+2+11
= أحرف متشابهة

حل الشبكة الماضية :ساندرا بولوك

بـ ـم ــزي ــد م ـ ــن ال ـ ــرض ـ ــى وال ـت ـس ـل ـي ــم
بمشيئة ال ـلــه تـعــالــى نـنـعــي إليكم
فقيدتنا الغالية املغفور لها بإذن
الله املرحومة
الحاجة هنا سنو عسيران
وال ــده ــا  :امل ــرح ــوم الـ ـح ــاج أحـمــد
سنو
والدتها  :املرحومة الحاجةعفيفه
سنو
زوج ـ ـهـ ــا  :امل ـ ــرح ـ ــوم نـ ـظ ــام ال ــدي ــن
عسيران
ولــداهــا  :ص ــاح عـسـيــران زوجـتــه
سـ ـلـ ـم ــى ب ـ ـ ــزي ومـ ـحـ ـم ــد عـ ـسـ ـي ــران
زوجته غنى جابر
بـ ـن ــاتـ ـه ــا  :س ـ ـنـ ــا زوجـ ـ ـ ـ ــة ح ـســن
كنفاني ،ندى زوجة باسم الخطيب
ولينا زوجة جهاد عسيران
أشـ ـق ــاؤه ــا  :وجـ ـي ــه وامل ــرح ــوم ــان
مختار ومحمود سنو
ش ـق ـي ـقــات ـهــا  :امل ــرح ــوم ــة فــري ـحــة
زوج ـ ـ ـ ـ ــة املـ ـ ــرحـ ـ ــوم مـ ـحـ ـم ــد سـ ـن ــو،
امل ــرح ــوم ــة أمـ ـي ــرة زوج ـ ــة امل ــرح ــوم
حسن الحلواني،
املرحومة ُي ُسر زوجــة املرحوم بدر
الدين سنو ،املرحومة ساره زوجة
املرحوم سامي الترك
واملــرحــومــة هـيـفــاء زوج ــة املــرحــوم
صالح جمال الدين
صلي على جثمانها الطاهر أمس
األث ـ ـنـ ــن الـ ــواقـ ــع ف ـي ــه  19ج ـم ــادى
ال ـثــانــي  1442هـ ـ امل ــواف ــق  1شباط
 2021م وووري ال ـثــرى فــي مــدافــن
الباشورة.
بسبب األوضــاع الصحية الطارئة
وحـ ــرصـ ــا عـ ـل ــى الـ ـس ــام ــة ال ـع ــام ــة
ي ـت ـق ـب ــل أه ـ ـ ــل الـ ـفـ ـقـ ـي ــدة الـ ـتـ ـع ــازي
شاكرين على األرقام التالية :
صـ ــاح عـ ـسـ ـي ــران- 03/622500 :
محمد عسيران 00966506222098 :
سنا كنفاني - 70/846896 :
ندى الخطيب - 03/631863 :
لينا عسيران 70/791113 :
ال ــراض ــون ب ـق ـضــاء ال ـل ــه وق ـ ــدره آل
سنو ،عسيران ،كنفاني ،الخطيب،
بـ ـ ــزي ،ج ــاب ــر ،الـ ـحـ ـل ــوان ــي ،الـ ـت ــرك،
جمال الدين وأنسباؤهم.
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ثقافة وناس

ثقافة وناس

أدب

بودكاست صوتي عن األحالم التي تراود المبدعين في زمن الحجر

ُّ
ّ
مدونة «النائم» ...نداء من جهة الطور األيمن
محمد ناصر الدين
كـ ــان جـ ـي ــرار دو ن ــرف ــال ي ـح ـلــم بــأنــه
يصعد فــي الـسـمــاء ،خــالـعــا مالبسه
األرضية ومبعثرًا إياها في ِمعراجه،
ســائ ـرًا نـحــو نجمة تلمع فــي األف ــق،
مجتذبة نفسه التي قد تنفصل عن
نـفـســه ب ــن لـحـظــة وأخ ـ ــرى ث ــم يـنــزل
من جديد بني البشر ،وأنه قد أصبح
ً
فـ ـج ــأة رجـ ـ ــا ع ـظ ـي ـمــا ف ــائ ـض ــا ب ـقــوة
كهربائية قادرة على أن ّ
تمس كل ما
يقترب منه :رؤيا تحيلنا ّإلى املعراج
امل ـ ـح ـ ـمـ ــدي وحـ ـ ــديـ ـ ــث شـ ـ ـ ــق ال ـ ـصـ ــدر
والجدل بني املفسرين في وقوعهما
في عالم الرؤية أو الرؤيا ،الغيب أو
الشهادة .أطلق سان جون بيرس في
كتابه العظيم «منارات» على الشاعر

دانيال بيناك يحرر األحالم
من خانة التحليل النفسي
ويعتبرها األصل لبناء الحكاية
ل ـق ــب الـ ـح ــال ــم ،وتـ ـم ــاه ــت ال ـق ـص ـيــدة
ت ـم ــام ــا مـ ــع الـ ـحـ ـل ــم ،ل ـ ـنـ ــراه ي ـخــاطــب
ّ
الـشـعــر بـقــولــه« :ي ــا نعمة أن نتوهم
حياتنا ال أن نعيشها ،يا حظوة أن
نــرى األشـيــاء وكأنها س ــراب» .يقول
أوكتابيو بــاث إن الشعر هو األنتي
ـ-تــاريــخ ،أو املـضــاد الـحـيــوي للوقت
الذي هو العامل األكثر تراجيدية في
ه ــذا ال ـتــاريــخ :الـشـعــر هــو قـفــزة فــوق
منطق التاريخ السائر إلــى حتميته
باملعنى الهيغلي ،بــل هــو منظومة
أخ ــرى للبحث عــن املـعـنــى .مــن هنا،
ي ـت ـقــاطــع ال ـش ـعــر ب ـق ــوة م ــع ال ـحــدس
والرؤيا والحلم كما يقول ابن عربي:
«ال ـحــس ط ــرف أدن ــى واملـعـنــى طــرف
أعـ ـل ــى وأل ـ ـطـ ــف والـ ـخـ ـي ــال ب ـي ـن ـهـمــا،

ُ
بعدما سألت
«أفتح هذه المدونة الصوتية «النائم» ً
حولي عن أحالمهم ليس فقط فضوال مني،
من ً
بل رغبة في معرفة تلك العوالم التي ال تخضع
ألحكام وال تطلب إذنًا كي تحدث ،وتأكيدًا على
فكرة عدم الخوف من المخيلة ،بل إطالق العنان
لها لألقصى وتصديق ما فيها وكأنه حقيقة،
ألنه الحقيقة» تقول لنا الزميلة أحالم الطاهر في
المقطع التعريفي بالموسوعة الصوتية «النائم»
على تطبيق  .soundcloud.comالمشروع
بفكرته الجديدة عربيًا بدأته الطاهر بأسئلة جوهرية
حول الحلم والحكاية ،ليدخل بعدها الوباء
كعامل ثالث في أحالم ثالثة وأربعين من الشعراء
والمبدعين والروائيين في فترة الحجر في زمن
كورونا ،أسئلة من قبيل :من أنا حين أحلم بنفسي؟
ما الفرق بين الحلم ورواية الحلم؟ أليس من العبث
تحويل المادة الحلمية إلى نص وخطاب وهي أقرب
لضروب النسيان وزالت اللسان وهفوات السلوك؟
يوفرها
وتحاول أن تجيب بالمعادلة السائلة التي
ّ
التزاوج بين الحلم والحكاية أو الشعر« :النائم يتخطى
ليهديه
األجوبة ،يكفيه أن يرى ويختزن ما يراه
ّ
إليكم .سواء كان هذا األرشيف صورًا بصرية مجزأة
وغير متالحمة وشذرات من أحاديث ونقالت غير
منطقية في األحداث واألمكنة واألزمنة إال أنه يبقى
ّ
خزانًا للحكايات ...حول مشروع «النائم» وفكرته
وخلفياته ،كان هذا الحوار مع أحالم الطاهر التي
أكدت أنه «في الحكايات وحدها ّ
نطوع المدن
الموبوءة على هوانا ونخرج من قيود الحجر إلى
الحلم حيث ال جدران وال قوانين ...أبدًا»
حوار محمد ناصر الدين

والــوحــي معنى ف ــإذا أراد املـعـنــى أن
ي ـن ــزل إل ــى ال ـح ــس ،ف ــا ب ــد أن يعبر
ع ـلــى ح ـض ــرة ال ـخ ـيــال ق ـبــل وصــولــه
إلى الحس ،والخيال من حقيقته أن
يصور كل ما حصل عنده في صورة
امل ـح ـس ــوس ال ب ــد م ــن ذلـ ــك فـ ــإن كــان
ورود ذل ــك ال ــوح ــي اإلل ـه ــي ف ــي حــال
الـنــوم ُسـمــي رؤي ــا وإن كــان ُ فــي حال
ً
الـيـقـظــة ُسـمــي تـخـ ّـيــا أي خـيــل إليه
فلهذا ُبــدئ الــوحــي بــالـخـيــال» .نحن
إذن فــي تـلــك «الـجـهــة األخ ــرى» التي
يأتي منها الشعر والحلم والوحي،
جـهــة «ال ـطــور األي ـم ــن» بــوصــف ابــن
عربي نفسه «فأسمعهم في قلوبهم
حديثًا ال يكيف سماعه وال يأخذه
حـ ــد وال ي ـ ـصـ ــوره خـ ـي ــال وم ـ ــع ه ــذا
يعقله وال ي ــدري كـيــف ج ــاء وال من
أين جاء وال ما سببه ،وقد يكلمه من
وراء حجاب صورة ما يكلمه به وقد
يـكــون الـحـجــاب بشريته وق ــد يكون
ّ
الحجاب كما كلم موسى من الشجرة
مــن جانب الـطــور األيـمــن لــه ،ألنــه لو
ّ
كلمه من األيسر الذي هو جهة قلبه،
ربما التبس عليه بكالم نفسه فجاءه
الـ ـك ــام م ــن ال ـج ــان ــب الـ ـ ــذي ل ــم تـجــر
العادة أن تكلمه نفسه منه».
ت ـك ـم ــن أهـ ـمـ ـي ــة مـ ـ ـش ـ ــروع «ال ـ ـنـ ــائـ ــم»
كـ ـفـ ـكـ ــرة وتـ ـنـ ـفـ ـي ــذ الـ ــزمـ ـيـ ـلـ ــة أحـ ـ ــام
الـ ـط ــاه ــر فـ ــي ال ـت ـس ـج ـي ــل ال ـص ــوت ــي
ألحالم الشعراء والروائيني واألدباء
ف ــي ف ـت ــرة ال ـ َـح ـج ــر ف ــي اق ـت ـح ــام هــذه
ّ
املـنـطـقــة «غ ـي ــر امل ـنــظ ـمــة» ت ـمــامــا في
األدب العربي ،إذ لطاملا عثرنا على
الحلم والــرؤيــا كـمــادة ألحــام النبي
أو الــولــي أو الخليفة كـتـنــويــع على
الحلم اإلبراهيمي أو كـمــادة خفيفة
ُ
للتأويل تستعمل للرقية وطرد الجن
والوساوس على طريقة ابن سيرين،
ّ
كــأن الحلم قد شغل املخيلة العربية
بكونه إفالتًا من الواقع وقبضته ،ألن

لوغو
ّ
المدونة

وقفة
الحلم لم يقتحم تلك املنطقة الصعبة
نحو اإلبداع .ونستشهد هنا بمقالة
أدونـيــس فــي تقديمه لترجمة «املــاء
واألح ــام» لـبــاشــار« :لعلنا جميعًا
ّ
ّ
التخيل عند العرب
ُنـعــرف أن قــوى
ش ـغ ـلــت ع ـلــى األخـ ــص بـفـتـنــة الـعــن
والنظر ،البصر قبل البصيرة ،وقد
ان ـع ـك ـســت هـ ــذه ال ــرؤي ــة «ال ـن ـف ـع ـيــة»،
«ال ـس ـط ـح ـي ــة» ع ـل ــى ال ـل ـغ ــة نـفـسـهــا.
ّ
والـ ـح ــق أن ال ـل ـغ ــة ال ـع ــرب ـي ــة تـفـتـقــر،
اس ـ ـت ـ ـنـ ــادًا إلـ ـ ــى طـ ـ ــرق اس ـت ـخ ــدام ـه ــا
السائدة ،إلى الغوص على الجوهر.
تفتقر إلى حركية املاء وسيولته ،إلى
حــريــة الـحـلــم .تـحـتــاج إل ــى أن تكون
كانت في
نفسها ،مــن جــديــد ،مثلما
ّ
بداياتها :لغة ال تنقبض .ال تتعثر .ال
ّ
تتردد .ال تخلق بنفسها شرطًا على
نفسها .تنساق مثل أمــواج تموسق
خطواتهاّ ،
مدًا وجزرًا .ال تكون اللغة
ّ
نفسها إال بوصفها ينبوعًا ،وحــرة
كماء يتدفق طلقًا».
كينبوع،
ٍ
أهمية مشروع «النائم» هي السماح
لهذه الكوكبة من املبدعني بالحلم في
َّ
اللغة العربية ومائها الطلق ،والنظر
إل ــى وجــوهـنــا ال كسوسنة مــزروعــة
فــي ال ـتــراب يحكمها ضـغــط الــواقــع،
أو «العقل العملي» ،بل لنتعامل مع
ّ
متحركة ،يحكمها جدل عظيم
مــادة
ٌ
بــن الظاهر والـبــاطــن ،زه ــور طافية
ف ـ ــوق ن ـه ــر ال يـ ـك ــون ن ـف ـس ــه م ــرت ــن،
ال نـ ـع ــرف ك ـي ــف ي ـع ـج ـن ـهــا الـعـنـصــر
ال ـثــالــث بـطـمـيــه وطـيـنــه تـحــت املـيــاه
املـتـحــركــة ،ه ــذا الـعـنـصــر الـثــالــث في
مشروع «النائم» يطرح نفسه بقوة
على العالم هو الوباء وما يقتضيه
م ــن ال ـح ـج ــر والـ ـع ــزل ــة والـ ـت ــأم ــل فــي
اإلنـســان والطبيعة والـكــون .الشاعر
اللبناني عيسى مخلوف هــو األول
على البودكاست الصوتي ،رأى أنه
على شاطئ معزول منتظرًا سفينة
ال تــأتــي ،ليجد نفسه مــدفــوعــا على
ـذة تقام
هــدي ضــوء خــافــت نحو نــافـ ّ
خـلـفـهــا ح ـف ـلــة ألشـ ـخ ــاص مـقــنـعــن،
ـار ت ـم ــام ــا وب ــا
ي ـتــوس ـط ـهــم رجـ ــل ع ـ ـ ٍ
قـ ـن ــاع ي ــرق ــص وي ـل ـت ـف ــت فـ ـج ــأة إل ــى
الشاعر ويـقــول« :هــذا هــو» ،ليركض

الـجـمــع بــأســره نـحــو نــافــذة الـشــاعــر.
ال ـشــاعــرة وال ــروائ ـي ــة امل ـصــريــة هــدى
عمران تستحضر كائنًا رهيبًا أشبه
ب ـمــاك امل ــوت يـحـمــل منجله وي ــدور
عـلــى بـيــوت ال ـشــاعــرات ،فـتـهــرب منه
ل ـت ـجــده ف ــي ان ـت ـظــارهــا ب ـعــد ال ـعــودة
إلى البيت ،كما تسمع في منام آخر
صــوتــا أشـبــه بـصــوت اإلل ــه يناديها
«يــا غــزالــة الشعر ،أنــت تأكلني ُحلمًا
ً
ن ـي ـئ ــا فـ ـق ــول ــي اآلن أهـ ـ ـ ـ ــا» .الـ ـح ــرب
حضرت بخاصة في أحالم املبدعني
ّ
والكتاب السوريني ،كالروائي خالد
خـلـيـفــة الـ ــذي ي ــدع ــوه أص ــدق ــاؤه في
املـ ـن ــام إلـ ــى ال ـس ــوي ــد ف ـيــأخــذهــم إلــى
حلب ،والكاتبة ياسمني الترك التي
مثل زرقاء اليمامة ترى الحرب ّ
تتقدم
بأسلحتها وطائراتها وخرابها من
ف ــوق امل ــدن امل ـ ّ
ـدم ــرة .ال ـخــوف يحضر
عـلــى صـ ــورة األس ـن ــان وال ـخ ــوف من
فقدانها عند الـشــاعــرة املصرية رنا
ال ـتــون ـســي ،وع ـنــد ال ـشــاعــر ال ـعــراقــي
خالد شاطي حيث نسمع عن أحالم
السجن والقمع أيــام النظام السابق
والـ ـ ـج ـ ــري ـ ــدة ال ـ ـتـ ــي تـ ـخـ ـت ــرق أسـ ـ ــوار
الزنزانة ومتالزمة نفسية عن العب
كــرة قــدم هندي اسمه رافــاشــي يفقد
ساقيه ويظل ملدة شهرين يقول بأنه
يـلـعــب ف ــي مــركــز خ ــط ال ــوس ــط حتى
ب ـعــد ال ـب ـتــر .الـ ـق ـ ّ
ـاص امل ـص ــري أحـمــد
عـبــد الـلـطـيــف يـخـبــرنــا عــن لصوص
يدخلون بيته ،باملئات ،ويجتاحون
امل ـط ـب ــخ وغـ ــرفـ ــة ال ـ ـنـ ــوم ،وي ـن ـظ ــرون
إل ـيــه وكــأن ـهــم أص ـح ــاب الـبـيــت وهــو
ال ـغــريــب أو الــدخ ـيــل بـيـنـهــم .املـمـثــل
اللبناني رائــد ياسني يــزوره الشيخ
ً
إمـ ّـام في منامه قــائــا« :قــول للناس
ت ــوق ــف تـغـنـيـلــي ع ـشــان م ــش ب ـعـ َـرف
أم ـ ــوت ك ــوي ــس وب ـت ــأل ــم ف ــي ق ـب ــري».
هــذه األحــام تحيلنا إلــى ما يسميه
بـ ــاشـ ــار فـ ــي ك ـت ــاب ــه حـ ـ ــول األحـ ـ ــام
«مناولة لألرواح تؤديها الصور في
ّ
عظمتها ،وبحيث يمكننا تعلم لغة
الشعر مـبــاشــرة ألنـهــا لغة ال ــروح »،
املناولة التي تفترض الجمع والحفل
والبشارة تبقى قائمة حتى في زمن
الوباء والعزلة واملوت.

ّ
وحدها الحكايات تطوع المدن الموبوءة
■ كيف ُولدت فكرة «النائم»؟
ـ ـ لــم أطــرح على نفسي أيــة أسئلة...
اخـتـ ُ
ـرت املــادة البصرية من مجالت
ال ـ ـع ـ ـم ـ ــارة وكـ ـ ـت ـ ــال ـ ــوغ ـ ــات املـ ــوضـ ــة
وملصقات مـهــرجــانــات الـغــرافـيــك...
مزيج من الفوتوغرافيا والكوالجات
الــورقـيــة بــوســائــط مـتـعــددة ألسماء
أك ـت ـش ـف ـه ــا لـ ـلـ ـم ــرة األول ـ ـ ـ ـ ــى :إن ــدي ــا
الوتــون ،ألبا بــرات ،جــوان أوزورنــو،
ل ـ ـ ـ ــوران مـ ـيـ ـل ــي ،ويـ ـلـ ـي ــام الرسـ ـ ـ ــون،
إيــزاب ـيــل ري ـت ـمــايــر ...مـثــل املـنــامــات،
تحتفي ه ــذه املـشـهــديــات بالنقص
وتـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ّـول ال ـ ـش ـ ـكـ ــل ال ـ ـب ـ ـصـ ــري إلـ ــى
حــالــة ذهـنـيــة ،حـيــث الــدمــج والـنـقــل
وال ـت ـح ــري ــف ت ـض ـفــي ال ـج ـم ــال عـلــى
الذعر .شعرت في الحال بأنني في
ب ـي ـتــي .ال ـنــائــم ف ــرض نـفـســه كـفـكــرة
مكتملة« .كيف ولــدت هــذه الفكرة»
ســؤال يطلب مني أن أبــوح بأسرار
ّ
ال أملكها .لكن شيئًا ما ُيعيدني إلى
أعمال الفنانة األدائية صوفي كال.
بعد سبع سـنــوات مــن السفر حول
الـعــالــم وع ـنــد عــودتـهــا إل ــى بــاريــس
عـ ــام  ،1979ق ـ ـ ّـررت كـ ــال أن تــاحــق
ً
بكاميرتها كل يوم شخصًا مجهوال
مثل مخبر ّ
سري وتكتب عنه ،كأنها
تتعرف عبر مساره إلــى املدينة من
جديد .وطلبت أيضًا من  28شخصًا
النوم في سريرها ،والتقطت صورًا
ل ـك ــل م ـن ـهــم ب ـع ــد أن ي ـغ ــط ف ــي ًن ــوم
عميق ،كما سعت للعمل خادمة في
ّ
وتصور
فندق ،لتدخل غرف النزالء

م ــا ي ـتــركــونــه م ــن أغ ـ ــراض حـمـيـمــة.
هـ ــذه ال ـن ـظ ــرة امل ـت ـلـ ّـص ـصــة نـجــدهــا
ل ــدى جــامــع امل ـنــامــات أي ـض ــا ،املـنــام
يشبه رسم اسكتش سريع لسيرتك
الــذات ـيــة ،ثـمــة خـيــط يــربــط املـنــامــات
بالشخصية ككل.
■ ما هي أهمية املنام بصورة شخصية
بالنسبة إليك؟
ـ ـ ـ ـ امل ـن ــام ن ـظــام م ـح ـ ّـرض جـ ـدًا يملك
أس ـ ــاس ـ ــه املـ ـنـ ـطـ ـق ــي ال ـ ـ ـخـ ـ ــاص .ث ـمــة
منامات ّ
غيرت مسار حياتي كليًا ـ
وليس باملعنى املجازي ـ نقلتني من
مدينة إلى أخرىّ ،قربتني من غريب
أو أفقدتني حبيبًا ألنـهــا منحتني
أجــوبــة على أسئلتي األكـثــر جنونًا
وأردت مـ ــن خـ ـ ــال هـ ـ ــذه ال ـت ـج ــرب ــة
أن أقـ ـي ــس م ـ ــدى خـ ـط ــورة م ـنــامــات
اآلخــريــن أو أن أعـثــر على مناماتي
م ــن بـيـنـهــا ك ـمــن ي ـع ـثــر ع ـلــى كـتــاب
ضــائــع ال نـقــرأ عنه إال فــي حواشي
ّ
املتخيلة.
املوسوعات
■ صــدر عربيًا لنجيب محفوظ «أحــام
فترة النقاهة» وأخـيـرًا فــي فرنسا كتاب
ّ
لــدان ـيــال بـيـنــاك ح ــول الـحـلــم .هــل اطلعت
على بعض التجارب األدبية في التعامل
مع األحالم؟
ـ ـ ـ ـ ق ـب ــل ب ـض ـعــة أشـ ـه ــر ،أخ ـف ـق ـ ُـت فــي
م ــراج ـع ــة ال ـك ـت ــاب األخـ ـي ــر لــدان ـيــال
ب ـي ـن ــاك «قـ ــانـ ــون الـ ـح ــال ــم» .إخ ـف ــاق
توصلت بعده إلى استنتاج بسيط:

ُ َ
املنامات ال تنقد .لكن بيناك يحرر
األحــام من خانة التحليل النفسي
ويـعـتـبــرهــا األص ــل لـبـنــاء الـحـكــايــة.
ال ـقــانــون ال ــذي يــوصــي ب ــه :عـلــى كل
حــالــم أن يـمـتـلــك أرش ـي ـفــا ألحــامــه.
يبدأ قانون الحالم بكذبة بيضاء ،أو
ربما بشائعة تقول إن والــدة بيناك
كانت مساعدة فيديريكو فيلليني
ف ــي ال ـس ـت ـي ـن ـي ــات .ولـ ـك ــي يـشـكــرهــا
ع ـلــى ت ـعــاون ـهــا ،أه ــداه ــا َرس ـمــة من
ّ
كتابه «كتاب أحالمي» علقتها فوق
سرير ابنها دانيال الذي يقول« :في
صغري ،كنت أنــام تحت أحد أحالم
ف ـي ـل ـل ـي ـنــي» .وك ـ ــان فـيـلـلـيـنــي يـ ـ ّ
ـدون
أح ــام ــه ف ــي دفـ ـت ــر م ــاح ـظ ــات ــه كــل
صـبــاح ويــرسـمـهــا أيـضــا ثــم يبحث
ف ــي ال ــواق ــع ع ــن م ـم ـث ـلــن يـشـبـهــون
مــن رآهــم فــي املـنــام كــي يظهروا في
أفالمه.

والتصالح مع نفسي ومع اآلخرين.
العالم من حولنا يؤمن بالصور وال
يعتمد كـثـيـرًا عـلــى الـكـلـمــاتّ .
يعبر
عن كل شيء بواسطة الصورة التي
ّ
تركز على نحو استحواذي وبرتابة
ع ـل ــى األشـ ـ ـي ـ ــاء .ه ـ ــذه ال ـت ـس ـج ـيــات
تعطي الصوت الخاصية التعبيرية
نفسها التي تمتلكها الصورة ،حني
نسمع ضجيج بيروت في تسجيل
ب ــاس ــل وصـ ـي ــاح ال ــدي ــك ف ــي ضيعة
لـ ــور ،وس ـك ــون غــرفــة خــالــد خليفة،
نــدرك أنــه من العبث فبركة أصــوات
وتـ ــرك ـ ـيـ ــب م ــوسـ ـيـ ـق ــى ل ـل ـخ ـل ـف ـي ــة...
ال ـص ــوت امل ـبــاشــر ه ــو الـ ــذي يعطي
ل ـل ـت ـجــربــة م ـع ـن ــاه ــا وم ـ ــن امل ــده ــش
س ـمــاع م ـنــامــات /أصـ ــوات اآلخــريــن
ُ
وهــي تخرجنا تدريجًا مــن عزلتنا
وت ـس ـت ـم ــر مـ ـث ــل م ـس ـل ـس ــات ف ـت ــرة
الظهيرة...

■ كيف فرض الحجر املنزلي نفسه على
الفكرة؟
ـ ـ ـ ـ ب ـعــد ج ـ ــوالت ال ـح ـجــر امل ـت ـعــاق ـبــة،
اكـ ـتـ ـسـ ـب ـ ُـت تـ ــدري ـ ـجـ ــا ذل ـ ـ ــك ال ـ ـنـ ــزوع
الكاريكاتوري الهزلي ،تلك الطريقة
فــي الـنـظــر إل ــى نـفـســي وإل ــى كــل ما
ّ
يـ ـح ــدث ب ـت ـه ــك ــم ،وكـ ـن ــت رغـ ـ ــم ذل ــك
غاضبة طوال الوقت حتى إنني أظل
مرتدية املعطف البالستيكي الواقي
م ــن امل ـط ــر ح ـتــى ف ــي الـ ـف ــراش .لــذلــك
كنت ّ
أعول على ما تستطيع املنامات
إن ـ ـ ـقـ ـ ــاذه ،ك ــأسـ ـل ــوب ل ـك ـس ــر ال ـك ــآب ــة

■ ل ــو ن ـظــرنــا إل ــى املـ ـش ــروع م ــن مـنـظــور
التحليل النفسي ،هل نحن أمــام نوع من
أرشفة الالوعي؟
ـ ـ بعد يومني من فتح ّ
املدونة ،سمعت
ع ـلــى إذاع ـ ــة  France cultureحلقة
ع ــن أه ـم ـي ــة أرشـ ـف ــة الـ ــاوعـ ــي وق ــت
األزمـ ـ ـ ــات ،ف ـقــد اس ـت ـطــاعــت املـحـلـلــة
النفسية شــارلــوت بـيــراد ،املنغمسة
فــي رع ــب ال ـنــازيــة فــي الثالثينيات
مـ ــن ال ـ ـقـ ــرن املـ ــاضـ ــي أن ت ـج ـم ــع مــا
ي ـقــارب  300حـلــم مــن سـكــان بــرلــن،
من كبار رجال األعمال إلى مدبرات

19

املنازل وصغار التجار .كأنها تريد
استطالع أجواء الالوعي ملعرفة ما
إذا كان اآلخرون يشاركونها رعبها
املتزايد ...لكن كيف نقرأ هذه املادة
الـيــوم؟ هــل نستطيع أن نـقــارن بني
وبـ ـ ــاء ك ــوف ـي ــد ـ ـ ـ  19وح ـك ــم ال ــراي ــخ
ال ـث ــال ــث؟ إذا كــانــت ت ـلــك الـلـحـظــات
التاريخية التي جمعتها شارلوت
ب ـيــراد تـبــدو بـعـيــدة عـنــا ،ف ــإن نهج
التوجه إلى األحالم لفهم ما لم نعد
نفهمه عــن ال ــذات فــي سـيــاق جديد
وغير متوقع يظل قائمًا ،فقد اغتنم
ال ـع ــدي ــد م ــن املـ ــؤرخـ ــن وامل ـح ـل ـلــن
الـ ـنـ ـفـ ـسـ ـي ــن وحـ ـ ـت ـ ــى املـ ــؤس ـ ـسـ ــات
الكبرى مثل متحف لندن ،الفرصة
إلع ـ ــادة ف ـتــح الـ ـح ــوار ب ــن ال ـع ـلــوم
االج ـت ـمــاع ـيــة والـتـحـلـيــل الـنـفـســي،
من خالل استكشاف املنامات التي
نــراهــا مـنــذ األي ــام األول ــى النتشار
ُ
الوباء والتي تظهر بأن االضطراب
قـ ـ ــد وصـ ـ ـ ــل إلـ ـ ـ ــى ال ـ ـف ـ ـضـ ــاء األكـ ـث ــر
حميمية :إلى الالوعي...
■ ف ـتــح ال ـح ـلــم ع ـلــى مـنـطـقــة ال ـل ـق ـيــا مع
ّ
واملخيلة األدبـيــة يجعل
الـســرد والشعر
امل ـش ــروع فــي منطقة تـتـجــاوز التحليل
النفسي الفرويدي ،ما رأيك؟
ـ ـ ـ ـ ـ بــال ـف ـعــل ل ـيــس هـ ــذا ه ــو ال ـه ــدف
م ـ ــن تـ ـج ــرب ـ َـة «ال ـ ـ ـنـ ـ ــائـ ـ ــم» ،فـ ـم ــا مــن
ح ـلــم ص ـ ــادف ح ـتــى اآلن الـتـحـلـيــل
الشافي .فرويد نفسه يعترف بهذا
األم ـ ــر .ل ــذل ــك أن ـح ــاز كـلـيــا لـتـحــريــر

املنامات من إطار التحليل النفسي
وأدعـ ـ ــو لــال ـت ـفــات إل ـي ـهــا م ــن دون
ب ـح ــث عـ ــن م ـع ـنــى أو ت ـف ـس ـي ــر ،بــل
أن نـ ّ
ـدون ـهــا م ـبــاشــرة ،أن نحكيها
لـبـعــض بـعــامـيـتـنــا ال ـب ـس ـي ـطــة ،كي
تكون مـصــدرًا للحكايات والصور
وال ـ ـه ـ ـلـ ــوسـ ــات ،ك ــأرشـ ـي ــف سـ ــردي
يثير املخيلة ويـقـتــرح رؤي ــة آســرة
أكـ ـث ــر ل ـل ـع ــال ــم مـ ــن ح ــولـ ـن ــا .أش ـعــر
ب ــاألم ــان ف ــي ح ـضــور م ــا ال أعــرفــه،
وأك ــون مطمئنة أكـثــر فــي الـحــاالت
ال ـغــام ـضــة ،املـلـتـبـســة ،الـخـفـيــة إلــى
حد ما .ما هو غير عادي ومجهول
ومدهش أو لنقل بتواضع ،ما هو
غ ــري ــب غ ــال ـب ــا م ــا ي ـن ـت ـظــرنــي عـنــد
منعطف ما في الطريق .يخطر في
بالي اآلن تعليق لتشارلز سيميك
ّ
يـ ـق ــول إن األح ـ ـ ـ ــام األك ـ ـثـ ــر مـتـعــة
لـيــس لـهــا مــوضــوع واضـ ــح .تشبه
أن تـشـعــل الـتـلـفــزيــون م ـتــأخ ـرًا في
الليل وتــأتــي على مشهد مــن فيلم
قــديــم بــاألبـيــض واألسـ ــود ،فيلم لم
يسبق لك أن شاهدته من قبل ،لكنه
ي ـب ــدو ل ــك م ــأل ــوف ــا ب ـش ـكــل غــامــض.
وه ــذا يـعـنــي ،أن ـهــا لـيـســت الحبكة
ف ـق ــط (عـ ـ ــادة م ــا ت ـب ـقــى م ـج ـهــولــة)
ول ـك ــن ب ـعــض امل ـش ــاه ــد أو ال ـصــور
املنفصلة عــن أي سـيــاق هــي التي
ألننا نجدها مثيرة
تأسر أعينناّ ،
ل ــاه ـت ـم ــام وج ـ ــذاب ـ ــة م ــن ال ـنــاح ـيــة
الجماليةّ ،
ثم تستمر في مطاردتنا
لسنوات.

عن هيبة الموت!
الظمأ األنطولوجي ،االغتراب العرفاني ،النبوت الفلسفي،
مريم ميرزاده *
العزلة ،الــو َحــدة ،العطش املعرفي ،كلها ذرائ ــع اصطالحية
ُ
ُ
ـوت أخ ـي ـرًا .يـتـنــاســل فينا فـلـ َـم ال ي ـكـ ُ
يـتـكــاثـ ُـر امل ـ ُ
ُ
ـون
تكاثر تحمل داللة الخوف من الواقع؛ واقع الفناء ،واقع سيرورتنا
ٌ
االنعدام ميالدًا لحيا ٍة أخرى؛ حياة ما بعد املوت؟! مهرجان باتجاه النهاية التي لم ُ
ينج منها كائن؛ أكان نبيًا أو مارقًا!
ُ ُ ِ
ُ
ً
َّ
َ
ً
ُ
َ
ي
قام في الطرف اآلخر من العالم ،فلم يعد رحيل امللتحقني شكل َ املوت لحظة بــارزة في أدب روالن بارت الذي خاض
َ
ُ
مؤملًا كما كان .ربما اليوم في
ِ
النصوص
ـداده من أعلى
قد فكانت يوميات ِح ـ ِ
االستثنائية تجربة الف ِ
ظروف األرض ّ
ّ
َ
ّ
ذاك
إلى
االنضمام
املهرجان! لعل هناك ما إحساسًا بالحزن والشفقة مــع الـنــوع البشري ومــع حقه
صار شيقًا ً
ُ
هذهُ ،
هو أجمل وأكثر راحة وسالمًا!  ....أقول ربما!
باملوت.
َ
َ
َ
امل ــوت ،ه ــذا ال ـحــدث الجليل ال ــذي أل ـهـ َـم الـفــاسـفــة والـكـتــاب
البنيويون املوت من دون أن يشعروا ربما حيث أحيل
وقاوم
ُ
ُّ
مجهوليته
والشعراء والفنانني فكان التعبير عن قلقهم من
موت الكاتب إلى القارئ وال يعود ملكًا للكاتب.
بعد ِ
ّ
يتخطى النص ُ ّ
ُ
ّ
قد
من خالل السفر في الوجود واملطلق ،وكل ما
هكذا يخلد الـنــص بــن يــدي الـقــراء عبر األزم ــان املختلفة،
نفسه إنّ
املوجود ويتجاوزه إلى الواجد أو واجب الوجود ،أو كان من فدريدا يقول ّإن التأويالت ال تنتهي .ويقول بارت ُ
ّ ً
النص لذة ال تموت.
خالل املؤلفات األدبية واللوحات التشكيلية .هذه الحادثة في
ّ
َ
َ
َ
ُ
الغامضة بالنسبة إلــى العقل الـبـشــري ،والـتــي إن حفرنا وأمات فوكو ّاإلنسان لكي يخلده من دون أن يلتفت .فتلك
في عمق اآلداب
والفنون والعلوم والفلسفات ،وجدنا أنها اللحظة التي خلص فيها اإلنسان من قلق املطلق واملجهول
الـضـ ّـالــة املــاكـثــة خلف كـ ّـل أفـعــال اإلن ـســان ،مــوضــوع بحثه وكهوف امليتافيزيقا ،في الواقع أدخله ّ
حد اإلنهاك في لعبة
َ
والشبح الذي ُّ
َ
بشأن
ليفكر باملوت ويقلق
يفر منه منذ والدته حتى استسالمه له .يقول األنساق ،فما عـ َـاد لديه الوقت
ِ
َ
بول فاليري في قصيدة املزمور:
زامًا
وج ــوده ،فلقد َمــات َمنذ بــدء الحداثة األول ــى ،وصــار ِل ّ
البدء كانت املفاجأة
في ِ
عليه أن يجاري لعبة اللغة والشبكة املعرفية من أجل حل
النقيض
تالها
ثم
أزمة الفكر.
ُ
َ
َ
ُ
ُ
التذبذب
ظهر
وبعده
قمح
امل ــوت؛ م ـحــراب الــزاهــديــن ووح ــي الـشـهــداء،
صــومـعــة ِ
ُ
َ
ومعه التوزيع
أحالمهم الكبيرة
تختزن
الفقراء التي
ً
وتاله الصفاء
أرغفة ملائد ِة ُاآلخرة.
وكان هو النهاية.
امل ـ ــوت؛ ل ـح ـظــة ق ـه ـ ِـر امل ــائ ـ ِـك وشـهـقـ ِة
ّ
ويظهر في قصيدته ّ
ُ
ُ
ُ
ل
يشك
امليالد
أن
ثرثرات
إلهام
السماء.
ة
ورهب
ـل
ـ
ـرس
ـ
ل
ا
ِ
ِ
ِ
ً
َ
ً
ُ
ُ
َ
مـفــاجــأة أو صــدمــة ،يـعـيــش اإلنـســان
قناع السعادة،
قاوم البنيويون
ما قبل ُالرحيل ّ ،وبطانة ِ
ُّ
بـعــد تـلــك الـلـحـظــة ع ـم ـرًا مــن الـتــذبــذب
ـات ال ـق ـل ـ ِـب وم ـقــص
م ـق ـص ـلــة م ـت ـعــل ـقـ ِ
أن
دون
من
الموت
بني املتناقضات ،فتجاذبته تفاصيل
األماني.
َ
الـحـيــاة ّ
ّ
أحيل
بحيث
يشعروا
ووزع ـت ــه حـتــى الذ بالصفاء،
ف ــي ك ــل مـسـعــى مــن اإلن ـس ــان لــرسـ ُـم
ٌ
ُّ
ُ
وانتهى .يقول
تشبه امل َــوت ،إخـفــاق مجهول
موت الكاتب مــامـ َـح
فاليري في «إفاقة» :ال النص بعد ِ
يدري املرء أين ّ
ّ
مجهولية الـعــدم .هل هو عدمٌ
يفر.
ُ
املعالم،
ٌ
اخ ـت ـل ـفــت ال ـت ـعــاب ـيــر ب ــن الـفــاسـفــة إلى القارئ وال يعود
ُ
يطرحه حتى ُ
أكثر
باالنتظار؟ ســؤال
ال ـنــاس إيـمــانــا .فمثلما ال يــذكــر املــرءُ
وال ـش ـع ــراء ،ورب ـمــا لـيــس ح ـص ـرًا بني
ملكًا للكاتب
َ ِ َ
هاتني الفئتني ،سوى ّأن أتباع الفلسفة
نفسه قبل االنــوجــاد (حــدث ال ــوالدة)
َ
بشكل
والـشـعــر هــم أكـثــر مــن تـعـ ّـمــق
كــذلــك فــإنــه ال يمكن أن يـتـصـ ّـو َر إلــى
ٍ
مرهق ّ
َ
َ
حد الفناء في فكرة املوت عرفوا
ِ
االنفناء أو الفناء
ماض ما بعد
أين هو
ٍ
ٌ
ٌ
(حــدث امل ــوت) .بــرهــة زمنية أو ّ
أم لم يعرفوا ذلك .أما األنبياء والرسل
تزم ٌن
ٌ
ٌّ
ُ
صيرورة ال ّ
فالوحي والصفاء املعنوي ومراتب الكمال التي
واألولـيــاء،
وما بني الذاكرة
وتعي ثم
مفر من َ حتميتهاّ .
ُ
َ
ُ
ّ
يبلغونها ،تجعل مقاربتهم أقرب إلى ِ
العبر والتبليغ ًبالسنن والتصور ،يعيش اإلنسان لحظة الحاضر بكل ما فيها من
اإللهية التي يحتاج إليها اإلنسان لكي يعيش حياة هانئة،
ومخياالت.
عواطف ّ ُ
ُ
زاخرة بالرضى والتسليم.
تقول جن ّية لوركا:
أما طائفة البشر املبدعني الذين ّ
تخبطوا في بحثهم خلف خذ َ
خاتم الزواج
ُ
َ
ـورهــا
أجدادك
الذي كان في أيدي
ِ
مـعــانــي هــذه الظلمة الـتــي تـخـطــف أب ـصــار الـبـشــر بـنـ ِ
ُ
الساطع ،فقد تركوا على امتداد التاريخ إرثًا من النظريات مئة ٍيد تحت التراب
ُ
واالح ـت ـمــاالت أقـصــى مــا تفعله ربـمــا هــو تــرويــض العقل
تفتقده اآلن.
َ
البشري بشكل مؤقت ومتقطع .هو ٌ
ُ
ُ
ُ
نوع من الخلق
ٍ
املقارع فهل يشعر األمــوات؟ وهل ينتابهم الحنني إلى الحياة؟ أم
ِ
للموت .لقد ٍ َ
من
القارئ
إلى
ه
برسائل
دوستويفسكي
بعث
ِ
صدر
إلى
اآلمن،
الخالص
إلى
سبقونا
الذين
السعداء
أنهم
ِ
َ
ّ
ّ
عمق عذابا ِته التي مثلت عذابات
تحت األرض وأغرقه في
مشامنا؟
األزلي في تأثيره في
الطني الدافئ بعطره
ِ
ِ
ّ
َ
َ
البشرية كلها ،فكانت الحادثة التي شكلت منعطف حيا ِته هو املوتُ ،
املاكثني على
خالص
توأم الحيا ِة اللصيق .وادي
ِ
ُ
الجسد إلى
الـكـبـيــر -نـجــا ِتــه مــن اإلعـ ــدام فــي اللحظة األخ ـي ــرة -بمثابة ضفاف املخاطر ،انعتاق أجنح ِة الــروح و َعــودة
ِ
َ
الوقود لذلك التعاطف مع اإلنسان والشعور بأعمق حدوس
الصلصال األول ،ما قبل آدم والخطيئة!
إناء الرحمن ...إلى
ِ
ِ
لحظات عمره.
أحلك
* مترجمة وباحثة
املرء في ِ
ِ
َ
َ َ
ُ
داده من أعلى النصوص إحساسًا بالحزن
قد ،فكانت يوميات ِح ِ
خاض روالن بارت تجربة الف ِ
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 88يومـا ،بسـبب قيـود جائحـة كورونـا ،فـي أطـول إغلاق منـذ الحـرب العالمية
أمـس اإلثنيـن ،أعـادت متاحـف الفاتيـكان فتـح أبوابهـا بعـد إقفـال دام
الثانيـة .وأوضحـت المتاحـف ،فـي بيـان ُنشـر علـى موقعها اإللكترونيّ ،أنها ستسـتقبل الجمهـور من اإلثنين إلى السـبت ،لكن ّ
يتعين علـى الناس حجز
ّ
محـددة زمنيـا .اغتنـم القائمـون على المتاحـف فترة اإلغالق ّلتنفيـذ أعمال صيانة وتجديـد .وتأتي هذه األخبار وسـط تخفيف
التذاكـر مسـبقًا لزيـارات
إيطاليـا القيـود المفروضـة لتطويـق انتشـار الفيـروس ،مع تصنيـف مناطق البلاد كافة ،باسـتثناء خمس ،ضمن الفئـة «الصفراء» منخفضـة المخاطر،
األمـر الـذي يتيـح إعـادة فتـح الحانـات والمطاعم خلال النهار ،إلـى جانب المتاحـف( .أندرياس سـوالرو ــ أ ف ب)

سناء موسى تمنح صوتها «للشعب»

بحثًا عن «فتين»...
بين قبرص واألردن
تدعو «الهيئة امللكية األردنية
لألفالم» ،غدًا األربعاء ،ملشاهدة
الوثائقي القبرصي «فتني
املفقودة» ( 2017ـ إخراج يليز
شكري ـ  75د) عبر صفحاتها
على مواقع التواصل االجتماعي،
على أن يتبع العرض ُنقاش
مع املخرجة والبطلة .أرغمت
«فتني مميش» على الزواج في
سن مبكرة واالنتقال للعيش
في بلد أجنبي ،ما حرمها من
رؤية عائلتها ووطنها ّ
مجددًا.
على غرار اآلالف من اللواتي
ّ
تغربن في ظروف مماثلة ،بقي
ّ
مصيرها لغزًا محيرًا ،إلى أن
شرعت حفيدة أخيها في رحلة
القتفاء أثرها .حاز الشريط
الجائزة األولى في مهرجان
ّ
الدولي ،وجائزة لجنة
PriMed
ّ
التحكيم الخاصة ألفضل فيلم
ّ
ّ
أجنبي في «مهرجان
وثائقي
بحر إيجه».
«فتني املفقودة» :غدًا األربعاء ـ س:
 19:00ـ حسابات «الهيئة امللكية
األردنية لألفالم» على السوشال
ميديا.

ّ
البريطاني:
المتحف
رحلة إلى العالم القديم
تحت عنوان «كنوز املتحف
البريطاني» ،يحتضن تطبيق
«زوم» في  8شباط (فبراير)
الحالي الجزء ّ
األول من جولة
افتراضية في الصرح الثقافي
الذي ّ
تأسس عام  1753والتي
ّ
ستكون مخصصة لـ «العالم
القديم» .على مدى ثالث
ساعات ،سيذهب الراغبون
في جولة على مصر القديمة
الكتشاف أسرار حجر رشيد
وعملية التحنيطّ ،ولالطالع
على التفاصيل املعقدة لألفاريز
اآلشورية ،باإلضافة إلى
االستمتاع بجمال ودينامية
تماثيل معبد بارثينون
اإلغريقي .وهناك حصة أيضًا
ألبعد مناطق اإلمبراطورية
الرومانية ،كالسودان
وبريطانيا.
جولة «كنوز املتحف البريطاني»:
اإلثنني  8شباط ـ الساعة الثامنة
ً
مساء بتوقيت بيروت ـ تطبيق
«زوم» ـ الرابط متوافر على صفحة
 Explore Arts And Cultureعلى
فايسبوك.

في توقيت استثنائي يرزح فيه
الناس في معظم أنحاء العالم تحت
وطأة انكسارات وتداعيات اجتماعية
وإنسانية ونفسية لجائحة كورونا
والنكماش مساحات الحرية واألمل
واإليمان بالقدرة على التغيير في
ظل حالة ٍّ
ترد سياسي غير مسبوق
لتصفية القضية الفلسطينية ،أصدرت
الفنانة الفلسطينية سناء موسى
(الصورة) أغنية «صوتك يا شعبي».
العمل مستوحى من قصيدة الشاعر
سميح القاسم «شعبي حي» ،ومن
غناء انتفاضة نساء حقول األرز في
شمال إيطاليا في القرن التاسع عشر،
الذي ألهم الحقًا النضال ضد الفاشية
في إيطاليا وعموم أوروبا في القرن
العشرين في األغنية الشهيرة «بيال
هذه الخيوط
تشاو» .نسجت
موسى ّ
ّ
ّ
مصورة
ملحمية مغناة
معًا في لوحة
لتقول« :رغم الخسائر الفادحة ،لن

ُ
نسمح بأن نهزم من داخلنا .سنقاوم…
لدينا من القوة الكامنة والذاكرة
املحتشدة ما يدفعنا إلى الصعود وأن
نمضي قدمًا».
كلمات «صوتك يا شعبي» والرؤية
ّ
الفنية لنادر صالحة وسناء موسى،
ّ
فيما تولى بشارة الخل التوزيع
واإلشراف املوسيقي .كما شارك في
العمل أهالي مخيمات اللجوء في
فلسطني (األمعري ،عايدة ،الدهيشة
ّ
األحباء
والجلزون) ،حيث «فتح
املشروع» .تجدر
قلوبهم الواسعة لهذا
اإلشارة إلى ّأن سناء موسى ُت ّ
عد من
ّ
املوسيقي
أبرز الباحثني في املوروث
ّ
والغنائي والتنقيب في الذاكرة
الغنائية الجماعية الفلسطينية.
في رصيدها ثالثة ألبومات ومئات
كما
ّالعروض في مختلف أنحاء العالمً ،
أنها شاركت في مشاريع عاملية ممثلة
صوت تراث فلسطني.

أفالم قصيرة تتنافس
في مسرح إسطنبولي
بني  20و 23شباط (فبراير)
الحالي ،تقام الدورة الثامنة
من «مهرجان صور السينمائي
الدولي لألفالم القصيرة» الذي
ينظمه «مسرح إسطنبولي»
و«جمعية تيرو للفنون».
ُ
وأخيرًا ،أعلن عن شروط
املشاركة في املسابقة ،وهي
ّ
تتلخص في التالي :أن تكون
األفالم متوافرة على أقراص
 DVDأو ُم ّ
حملة عبر موقع
ُ ،Vimeoأن يكون الشريط قد
أنتج قبل ّ
األول من كانون
الثاني (يناير)  ،2019أن يكون
ُمترجمًا إلى اإلنكليزية ،على أن
تراوح ّ
مدة األعمال بني الخمس
والثالثني دقيقة .كذلك ،على
ّ
صناع األفالم املوافقة على
استخدام املهرجان اللبناني
ألهداف ترويجية
مقاطع منها ّ
فقط .ومن املتوقع أن تحمل
األيام املقبلة تفاصيل عن
برمجة الحدث الذي رفع العام
املاضي شعار «السينما في
وجه القمع».
(لالستعالم:
)tiro.festivals@gmail.com

